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Mums ir, ar ko lepoties

Anmanis
iesaka
fantazēt

Iecavas sieviešu kluba «Liepas»
aicinājumam kopā izzināt
latviskās tradīcijas 19. oktobrī
atsaucās aptuveni
40 dalībnieču.
Pasākumu ievadīja folkloriste, folkloras kopas «Vilcenes» dalībniece, Latvijas «3x3 nometņu»
vadītāja, grāmatas «Pirts rituāla garīgie aspekti» autore Inese
Krūmiņa, kura stāstīja par latviskajām tradīcijām rudens un
ziemas periodā, kā arī rosināja
godināt veļus.
Folkloras kopas «Tarkšķi»
vadītāja Kristīne Karele pasākumā bija aicināta pamācīt rudenī

2.

Par kadastrālo
vērtību
izmaiņām 4.
2014. gadā
AS «Swedbank» Iecavai un Liepājai dāvāja balvas 2000 latu
vērtībā, bet Latvijas Pašvaldību savienība – plāksni, kas apliecina uzvaru konkursā. Gandarījums gan Liepājas mēram
Uldim Seskam, gan Iecavas novada vadītājam Jānim Pelsim.

Godina veļus un
ļaujas sveču liešanas azartam
Anta Kļaveniece

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Anta Kļaveniece
Pagājušo piektdien Liepāja
uz mirkli bija kļuvusi teju
par Latvijas galvaspilsētu, jo
tur pulcējās vairāki ministri,
daudzu pašvaldību vadītāji,
pilsētu un novadu pārstāvji
no visiem reģioniem.
18. oktobrī Liepājas Latviešu
biedrības namā sumināja šī
gada konkursa «Eiropas Gada
pašvaldība» finālistus un
galveno balvu saņēmējus – Iecavas novadu un
Liepājas pilsētu.
Suminājumus saņēma arī
finālistu – visu 15 pašvaldību darbīgākie cilvēki, no katras pa
trim. No Iecavas novada balvu
«Eiropas Gada cilvēks» saņēma
folkloras kopas «Tarkšķi» vadītāja Kristīne Karele, Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile
un Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centra direktore Mirdza
Brazovska.
6.lpp.

25.10.2013.

dziedamās dziesmas. «Jau kopā
ar Inesi Krūmiņu izdziedājām
vairākas veļu laika dziesmas,
tad nu es pievienojos arī ar dažām Mārtiņdziesmām,» stāsta
Kristīne, atzīstot, ka viņas galvenais ieguvums bijis «iekšējo
emociju vaļā paraušana». «Jau
kopš iepriekšējā vakara, kad
Liepājā saņēmu Eiropas Gada
cilvēka titulu, jutos emocionāli
«kustināta». «Liepu» pasākumā,
Ineses Krūmiņas aicināti, dalījāmies atmiņās par saviem tuvākajiem aizgājušajiem mīļajiem,
un tas patiesi ieveda kaut kādā
citā dimensijā. Tāpat, protams,
vienmēr ir lieliski pavērot darbībā un ieklausīties dzīvesgud-

ros cilvēkos, kādi patiesībā bija
visi kopā sanākušie. Arī «Liepu»
viesmīlība un siltā pasākuma
gaisotne ir ļoti uzteicamas,» tā
Kristīne.
Vēlāk praktiskajā darbnīcā
Rutas Āboliņas vadībā visi nodevās bišu vaska sveču liešanai. «Sākumā visi bija mazliet
apmulsuši, taču jau pēc brīža
ļāvās sveču liešanas azartam.
No formas ārpuses sākumā tā
īsti nevar saprast, kāda būs izlietā svece. Tas ir lielisks pārsteigums. Vai nav jauki, ja vēlāk
izrādās, ka sveces galā sēž maza
bitīte?» pasākuma iespaidos dalījās Ginta Zaumane.
6.lpp.

Iecavai ir
Latvijas
čempiones

7.

Rudens jūtu
karnevāls
Anda Rācenāja
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas
vadītāja
Vienā naktī nosarkusī kļava,
Bērzam piespiedusies,
zeltā vizēt liek...
/I. Zeile/
Visapkārt atkal jūtams un
sadzirdams tradicionālais dzejas
laiks. 18. oktobra pēcpusdienā
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā savu dzeju lasīja un pārdzīvojumos, emocijās dalījās mūsu
vārda mākslinieki, bibliotēkas
lasītāji Ināra Zeile, Andris Kopeika un Ivars Šmits.
2.lpp.

2013. gada 25. oktobrī .

Anmanis iesaka fantazēt
Beata Logina
Pagājušā mācību gada
starpnovadu vizuālās
mākslas olimpiāžu laureāti
18. oktobrī radošā plenērā
tikās ar gleznotāju Jāni
Anmani. Pasākuma dalībnieki
iedvesmojās ne tikai no
pastaigas pa rudenīgo Iecavas
parku, bet vēl vairāk no
populārā latviešu mākslinieka
klātbūtnes.
Spēcīgā vēja un lietus dēļ ilga
uzturēšanās dabā nesanāca.
Pirmā pietura bija viesu namā
«Dārta», kur tapa skices, bet pēc
tam visi devās uz Mākslas un
mūzikas skolas telpām Sporta
ielā, lai uzklausītu mākslinieka
ieteikumus un darbotos ar krāsām.
21 skolēns un četras vizuālās mākslas pedagoģes - Jana
Arāja (Dzimtmisas pamatskola),
Olga Petrišina (Iecavas vidusskola), Ginta Kopeika (Iecavas
internātpamatskola) un Ilze Arāja (pirmsskolas izglītības iestāde
«Dartija») – izbaudīja pozitīvo
gaisotni, ko uzbūra viesa spilgtā personība. Uzlicis košu parūku, no diviem dvieļiem darinātu
uzsvārci un milzīgu, punktainu
tauriņu, J. Anmanis rosināja
uzdrīkstēties un domāt brīvi.

Gleznotājs
Jānis Anmanis
neskopojās ar
padomiem jaunajiem Iecavas
talantiem.
Lorenai
Bokšicai
mākslinieks
ieteica
pabeigt
darbu,
ar krāsās
pamērcētiem
pirkstu
galiem
uzliekot
laimes
lapiņas.
Meitenei
radošais
pasākums
bija patīkams
piedzīvojums
viņas devītajā
dzimšanas
dienā.

plenērā paplašina apdāvināto
skolēnu redzesloku. Bieži vien
vispārizglītojošajās mācību iestādēs gūtās zināšanas un prasmes ir striktos rāmjos ierobežotas, bērniem tiek iemācītas pat
tradicionāli ierastas aplamības.
«Piemēram, koki taču nav brūni!» iesaucas I. Arāja, uzsverot,
cik būtiski ir vērīgi skatīties
Bailes apspiež
dabā, meklēt precīzākos toņus,
radošumu
lai savu redzējumu un sajūtas
Katrs bērns saņēma gleznouzliktu uz papīra.
tāja parakstītu kartīti, telefonos
un fotoaparātos tika iemūžināti
Darbiem nodrošina
kopābūšanas mirkļi. Taču vērtīstarptautisku
gākais, kas dalībniekiem paliks
auditoriju
pēc šīs tikšanās, ir atzītā māksJānis Anmanis ir Latvijas
linieka padomi, uzskata Iecavas novada vizuālās mākslas Bērnu mākslinieciskās fantāzimetodiskās apvienības vadītāja jas akadēmijas vadītājs; ar speJana Arāja. Bērni tika mudi- ciāli izveidota fonda starpniecīnāti atspoguļot prieku par dzī- bu viņš gādā, lai mūsu valsts
vi, Iecavu, rudeni. J. Anmanis jauno talantu darbus apskatītu
ieteica fantazēt un nebaidīties pēc iespējas vairāk ļaužu. Izcino izsmiešanas, jo tādas bailes lus panākumus Latvijas pārvisvairāk apspiež radošumu. Ja stāvju darbi guvuši konkursā
neizdodas precīzi uzzīmēt, pie- Taivānā. Jau vairākus gadus
mēram, māju, jārīkojas rado- bērnu zīmējumi tiek eksponēti
ši – var to attēlot arī šķībi, it kā Rīgas Starptautiskajā autoostā. No radošā plenēra Iecavā šai
sapnī, sacīja mākslinieks.
Ilggadējā pedagoģe Ilze Arā- izstādei mākslinieks izvēlējās
ja norāda, ka plenēra dalībnie- Kintijas Dubrovskas, Dainas
ki nav gluži iesācēji. Panāku- Auziņas, Edija Puka (Dzimtmimi olimpiādēs un konkursos sas pamatskola), Milindas Ausapliecina, ka vizuālās mākslas teres, Darjanas Balašas, Līgas
pamatus viņi jau apguvuši, ta- Norvaišas un Lorenas Bokšicas
gad atliek pilnveidoties, attīstīt (vidusskola) darbus. Iespējams,
savas dotības šajā jomā. Iespē- internacionālajai skatītāju audija uzklausīt slavena mākslinie- torijai tiks piedāvāti arī citu
ka atziņas un darboties radošā mazo iecavnieku darbi.

2013. gads J. Anmanim ir
īpašs – viņš svin savu 70. jubileju, gada sākumā māksliniekam
pasniegta tradicionālā Margaritas Stārastes balva – medaļa
par bērnu spēju radošu pilnveidošanu. «Augstākais līmenis,
ko cilvēks var sasniegt, ir – kaut
ko radīt,» plenēra dalībniekiem
pauda J. Anmanis. Gaidot savu
jubilejas izstādi, kas 1. novem-

brī tiks atklāta Majoros, Jūrmalas pilsētas muzejā, populārais
mākslinieks atzīst: «Visa mana
dzīve turpinās kā radošs brīnums. Turpinu radīt, priecāties
par dzīvi, cilvēkiem, Latviju, pasauli, kosmosu, par visu, kas
apkārt. Tas viss man liekas interesanti. Impulsi, kas nāk no
dzīves, no Visuma, nepārtraukti
man dod lielu enerģiju.»

Rudens jūtu karnevāls
Jolanta Ignate
Dzejas
pēcspusdienas
galvenie
varoņi:
Andris
Kopeika
(no
kreisās)
Ināra
Zeile un
Ivars
Šmits.
1.lpp.
Bauskas Literātu apvienības
nesen izdotajā trešajā, 50. jubilejas krājumā «Sirds dzirde» publicēta arī Ināras un Andra dzeja.
Autori dalījās savstarpējā pieredzē, pastāstīja par aktivitātēm
Literātu apvienībā un savā daiļradē. Ar pēdējā laikā uzrakstīto,

kā arī pirms gadiem izveidoto
mūzikas disku klātesošos iepazīstināja Ivars Šmits. Baudījām
gan filozofisku un patriotisku,
gan rudenīgu dzeju. Laiks aizritēja, sveču siltuma piepildīts.
Ļausim, lai sirdis sadzird cita
citu arī turpmāk un autoru radošais gars nekad neapsīkst!

. 2013. gada 25. oktobrī

Novada domē
Beata Logina
8. oktobra sēdē dome nolēma atbalstīt Iecavas novada
pašvaldības dalību apvienībā
«Sabiedrība ar dvēseli – Latvija».
Iecavas novadā trīs gadu garumā ir īstenoti iedzīvotāju projekti ar Nīderlandes fonda KNHM
atbalstu. 2013. gads bija pēdējais sadarbības gads, atgādināja pašvaldības projektu vadītāja Ineta Bramane. Ņemot vērā
šādu projektu nozīmi iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes veicināšanā, būtu vēlams turpināt
atbalstīt iedzīvotāju aktivitātes,
kā to jau dara daudzas Latvijas
pašvaldības.
Latvijas Pašvaldību savienības 9. augusta sēdē ir apstiprināts apvienības «Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija» nolikums. Iecavas novada dome ir rakstiski
paudusi atbalstu dalībai šajā
apvienībā, tādējādi izsakot vēlmi
turpināt atbalstīt novada iedzīvotāju projektus dzīves kvalitātes uzlabošanai. 25. septembrī
Finanšu komitejas sēdē ir izskatīts un atbalstīts jautājums par
dalību apvienībā un finanšu līdzekļu paredzēšanu 2014. gada
pašvaldības budžetā iedzīvotāju

projektu līdzfinansēšanai. Dome
nolēma 2014. gada budžetā paredzēt iedzīvotāju projektu īstenošanai līdzekļus 8 500 EUR
- 10 iedzīvotāju projektu (katru
1000 EUR apmērā) līdzfinansēšanai 85 % apmērā.
- Deputāti apstiprināja Iecavas novada domes 2013. gada
saistošos noteikumus Nr. 15
«Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014. gadā
Iecavas novadā» (skatīt 5. lpp.).
Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» grozījumi, kas
stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī, piešķir pašvaldībām tiesības, izdodot attiecīgus saistošos
noteikumus, lemt par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanu
savā administratīvajā teritorijā, par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli, par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju
aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi, par termiņu, kādā
tiek veikta maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli piespiedu izpilde
(maksimālais termiņš – septiņi gadi), u. c. tiesības.

Patlaban spēkā esošie Iecavas
novada domes saistošie noteikumi piemērojami tikai 2013.gadā. Lai turpmāk īstenotu pašvaldībai piešķirtās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanā, izstrādāti jauni saistošie
noteikumi 2014. gadam.
Lai nepalielinātu nekustamā
īpašuma nodokļa slogu Iecavas
novada iedzīvotājiem, saistošajos noteikumos noteikts, ka dzīvojamo ēku palīgēkas, izņemot
garāžas, ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai, ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas.
Noteikumos iekļauts nosacījums, ka vidi degradējošas,
sagruvušas un cilvēku drošību
apdraudošas būves turpmāk
tiks apliktas ar paaugstinātu
nekustamā īpašuma nodokli nolūkā veicināt to sakārtošanu vai
nojaukšanu, lai novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un
novada ainavas bojāšanu.
Tā kā nekustamā īpašuma
nodokļa parādnieku ir daudz
un parāda summa ir liela, kā
arī pašvaldības administratīvo
resursu lietderīgas izmantošanas nolūkā saistošajos noteikumos noteikts, ka maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpilde
veicama septiņu gadu laikā no
maksājuma termiņa iestāšanās
brīža.

Statistikas dati neiepriecina
Beata Logina
Pirmais sniegs drīz būs klāt,
un droši vien ir tādi zemes
īpašnieki, kuri atviegloti
uzelpo, jo zem sniega uz laiku
pazudīs nesakoptie lauki un
teritorijas. Taču pavasarī
atkal sāksies prātošana par
to, ka ar pērno kūlu neko
vairs nevar darīt, kāds
ļaunprātis to aizdedzinājis,
bet atbildība jāuzņemas
zemes īpašniekam.
Kā liecina pieredze, pirmie
kūlas ugunsgrēki tiek reģistrēti
pat janvārī vai februārī – tiklīdz
sācies pirmais atkusnis, bet ik
dienas ievērojams kūlas ugunsgrēku skaits ir martā un aprī-

lī, atgādina Inga Vetere, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas priekšniece.
VUGD ir nosūtījis vēstuli Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kurā ir apkopota
informācija par kūlas ugunsgrēku skaitu republikas pilsētās un
novados no 2010. līdz 2013. gadam.
Četru gadu laikā Iecavas novadā reģistrēti 56 kūlas ugunsgrēki. Vērtējot pēc ugunsgrēku
kopējā skaita, Iecava Latvijas
pilsētu un novadu pašvaldību
«melnajā sarakstā» ierindojusies
26. vietā, bet pēc nodedzinātās
platības apmēra - tuvāk pirmajam desmitniekam. Šie dati nav

iepriecinoši, toties vērojama arī
cerīga tendence, ka apstrādāto
zemju platības katru gadu palielinās, norāda Aivars Mačeks,
Iecavas novada domes Attīstības
komitejas priekšsēdētājs un Zemes ierīcības dienesta vadītājs.
VUGD apkopotā statistika
rosina lieku reizi pārdomāt savu
attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam, un saimniekošanas veidu.
Jāaatgādina, ka par obligāto
zemes aizsardzības pasākumu
nepildīšanu (zemes apsaimniekošana un zāles pļaušana, lai
novērstu kūlas veidošanos) atbilstoši Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 51. panta
otrajai daļai paredzēta administratīvā atbildība.

Kūlas ugunsgrēku skaits un platība Iecavas novadā
2010. gadā

2011. gadā

2012. gadā

2013. gadā

Platība

8

15

8

25

358 710 m2

Iecavas novada pašvaldība,
2014. gadā neapliekot ar nodokli saimnieciskajā darbībā neizmantojamās dzīvojamo māju
palīgēkas, ja palīgēkas platība
pārsniedz 25 m2, neiekasēs aptuveni Ls 3000. Aprēķinu par
papildus nodokļa ieņēmumiem
no vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves aplikšanas ar paaugstināto nodokļa likmi nav,
jo pagaidām nav veikta šo būvju
klasificēšana.
Saskaņā ar Iecavas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi,
nodokļa ieņēmumi 2014. gadā
ar nodokļa pieauguma ierobežojumu būs par Ls 4323 mazāki
nekā tad, ja nodokļa pieauguma ierobežojums netiktu piemērots (attiecīgi Ls 211 218 un
Ls 215 541).
Sēdē tika apstiprināti arī Iecavas novada budžeta grozījumi
2013. gadam, ko iepriekš bija
atbalstījusi Finanšu komiteja,
saistošie noteikumi par Iecavas
Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu, saistošie noteikumi
par Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centra maksas pakalpojumiem un sociālās jomas saistošie noteikumi, kuri pēc akceptēšanas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā
tiks publicēti «Iecavas Ziņās».

Sākta ES platību
maksājumu
avansu izmaksa
Lauku
atbalsta
dienests
(LAD) informē, ka 22. oktobrī
ir uzsākta pakāpeniska vienotā
platību maksājuma (VPM) avansa izmaksa lauksaimniekiem
līdz 50% apmērā, bet avansa
maksājums
lauksaimniekiem
par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu
teritorijas (MLA), - līdz 70% apmērā. MLA likmes 2013. gadā
būs nemainīgas - tādas kā līdz
šim, attiecīgi par 1. kategoriju - 25 eiro/ha, par 2. kategoriju - 40 eiro/ha un par 3. kategoriju - 58 eiro/ha.
LAD ir sagatavojis platību
maksājumu grafiku līdz 2013. gada beigām, to var apskatīt LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv.
Lēmumu par 2013. gada platību maksājumu piešķiršanu un to
izmaksu LAD veiks līdz 2014. gada 30. jūnijam.

2013. gada 25. oktobrī .

Kadastrālo vērtību izmaiņas Iecavas novadā
2014. gadā
Valsts zemes dienests (VZD)
ik gadu veic nekustamo
īpašumu (NĪ) masveida
vērtēšanu, nosakot NĪ
kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina
pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā
konkrētā īpašuma atrašanās
vietā noteiktās zemes un būvju
bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes
vienību un būvju) raksturojošos
datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas
NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc
tās ir svarīgas ikvienam zemes,
būves un dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu
par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma
tirgus tendences un citi vērtību
noteicošie faktori. VZD rīcībā ir
plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā
ir uzkrāta informācija par vairāk
nekā 550 tūkstošiem darījumu.
Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un
2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Pārskatā norādītās bāzes
vērtības ir atspoguļotas latos,
bet no 2014. gada 1. janvāra tās
atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro,
tāpat kā īpašumu kadastrālās
vērtības.
Iecavas novadā minētajā periodā ir reģistrēti gandrīz 70 darījumi ar dzīvokļiem, vairāk
nekā 200 darījumi ar zemi (no
tiem 170 darījumi ar lauksaim-

Iecavas novada dzīvojamo māju apbūves vērtību zonas
2014. gadā, individuālās apbūves zemes bāzes vērtības
Ls/m2.

Iecavas novada lielciema dzīvojamo māju apbūves vērtību
zonas 2014. gadā,
individuālās apbūves zemes bāzes vērtības Ls/m2.
niecības zemi) un gandrīz 70 darījumi, kur pārdota zeme kopā
ar ēkām.
Izvērtētās apbūves zemes un
dzīvokļu darījumu cenas liecina,
ka dzīvojamajiem īpašumiem
kadastrālās vērtības noteiktas
atbilstoši tirgus situācijai. Līdz

ar to bāzes vērtību izmaiņas nebūs dzīvojamajiem īpašumiem.
Tāpat bāzes vērtības nemainīsies komercdarbības īpašumiem
un ražošanas objektiem.
Iecavas novadā izmaiņas
skars tikai lauku nekustamos
īpašumus, kas saistītas ar lauk-

saimniecības zemes cenu pieaugumu gan novadā, gan valstī
kopumā. Pamatojoties uz notikušajiem darījumiem ar lauksaimniecības zemi, bāzes vērtība
lauksaimniecībā izmantojamai
zemei pieaugs par 13%. Labai,
auglīgai un meliorētai lauksaimniecībā izmantojamai zemei,
kāda ir Iecavas novadā, bāzes
vērtība 2014. gadā būs 820 Ls/
ha, līdzšinējās 760 Ls/ha vietā.
Kadastrālo vērtību kopsummas Iecavas novadā kopumā
zemei pieaugušas par 6%, savukārt ēkām kopsumma nemainās.
Kaut arī kādā teritorijā vai
īpašumu grupā bāzes vērtības
nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja
notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi,
reģistrēti jauni apgrūtinājumi).
Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst
īpašuma patiesajam stāvoklim
dabā, tad īpašnieku pienākums
ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
13. pants.
Informāciju par Kadastra
informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā
www.kadastrs.lv.
Plašāku
informāciju
par
kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā
www.kadastralavertiba.lv, kā arī
informatīvajā bukletā «Īpašuma
kadastrālā vērtība», kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Spriež par dūmu kaitīgo ietekmi
Beata Logina
Gaisa piesārņojums ir galvenais cēlonis saslimstībai ar vēzi - tā paziņojusi Pasaules Veselības organizācija, 18. oktobrī
vēstīja portāls TVNET. Jaunākie
pētījumi liecina, ka 2010. gadā
gandrīz ceturtdaļmiljonam nāves gadījumu no plaušu vēža iemesls bija gaisa piesārņojums,
turklāt ir pārliecinoši pierādījumi, ka tas palielina risku sa-

slimt arī ar urīnpūšļa vēzi.
Lapu, zaru un citu atkritumu
dedzināšana Iecavas novadā notiek īpaši intensīvi, uzskata pašvaldības deputāte Astrīda Vītola,
norādot, ka iedzīvotāji regulāri
sūdzas par to, ka ir grūti elpot,
mazus bērnus nevar izvest pastaigās, jo tie šo indīgo dūmu izdalījumus uztver īpaši smagi. Pēc
deputātes ierosinājuma Attīstības komiteja 16. oktobrī sprieda

par dūmu kaitīgo ietekmi uz vidi
un uzklausīja Sabiedriskās kārtības dienesta vecākās inspektores
Lūcijas Mucenieces ziņojumu.
Deputāti nolēma gatavot grozījumus saistošajos noteikumos «Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā», lai noteiktu konkrētu laiku, kad drīkst
dedzināt biomasu. Degošā augu
biomasa sastāv no dažādiem fenola savienojumiem, kā arī no

eļļām, taukiem, sveķiem, vaska
un cietes, kas sadegot veido indīgus ķīmiskos savienojumus.
Dedzinot biomasu un citus atkritumus, iedzīvotāji ir pakļauti dažādu ķīmisko savienojumu ietekmei, kas var ilgt no dažām stundām līdz pat vairākām nedēļām.
Galvenais sabiedrības veselības
apdraudējums īslaicīgas dūmu
izplatīšanās rezultātā ir cieto daļiņu un tvana gāzes iedarbība.

. 2013. gada 25. oktobrī

Iecavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

«Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2014. gadā Iecavas novadā»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada domes
08.10.2013. lēmumu (prot. Nr. 17, 29. p.).
IZDOTI
saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas
3. punktu un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1. panta
otrās daļas 9.1 punktu, 3. panta 1.4 daļu, 9. panta otro daļu,
Pārejas noteikumu 40². pantu.
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību un apmēru 2014. gadā attiecībā uz Iecavas
novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
2. 2014. gadā pašvaldība, veicot nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķinu par zemi, piemēro nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu.
3. Pēc zemes kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā
īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt 2013. taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25%.
4. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz
25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai
(izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli 2014. gadā neapliek.
5. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā apliek ar nekustamā īpašuma

nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
vērtības:
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 augstākas
iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā «Par
nekustamā īpašuma nodokli» noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 5. punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.
8. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Iecavas novada domei ir tiesības pieņemt lēmu
mu – izpildrīkojumu – par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Iecavas novada domes 2013. gada 15. janvāra saistošie noteikumi Nr.1
«Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013. gadā Iecavas
novadā».
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Paziņojums par VAS «Latvijas dzelzceļš» paredzētās darbības «Esošo
publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija» sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013. gada 2. jūlija lēmumu Nr.213 «Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu» uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS Latvijas dzelzceļš paredzētajai darbībai «Esošo publisko dzelzceļa līniju
elektrifikācija».
Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš». Reģistrācijas Nr. 40003032065, juridiskā adrese:
Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 67234088.
Paredzētā darbība: esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots
elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils - Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka - Tukums II; Krustpils - Daugavpils pasažieru; Krustpils - Rēzekne II;
Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils. Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu
dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1 x 25 kV vai 2 x 25 kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikt tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:
1. alternatīvais risinājums - vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1 x 25 kV 17 VJA;
2. alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2 x 25 kV 11 VJA.
Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013. gada 28. novembrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.
Informatīvie materiāli darba laikā būs pieejami:
•
VAS «Latvijas dzelzceļš», Gogoļa iela 3, Rīga, vestibilā;
•
Iecavas novada dome, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads.
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23,
LV-1045, Rīga, tālr. 7321173, vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2013. gada 28. novembrim.
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
•
12. novembrī plkst. 16:00 Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18, Iecavā;
•
21. novembrī plkst. 16:00 VAS «Latvijas dzelzceļš», Gogoļa ielā 3, Rīgā.
Pilns saraksts ar vietām, kur var iepazīties ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību un sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vietām un norises laiku, ir publicēts Vides pārraudzības valsts biroja interneta mājas lapā un VAS LDZ interneta mājas lapā,
sadaļā «Jaunumi», un iesniegts katrā ietekmētajā pašvaldībā.
VAS «Latvijas dzelzceļš» pilnvarotās personas kontakttālruņi: +371 29545377; +371 29277744.
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Mums ir, ar ko lepoties
1.lpp.
Pēc pasākuma Kristīne Karele atzina, ka Liepājā jutusies
lieliski: «Man bija liels prieks
un lepnums, ka «Tarkšķi» tika
izraudzīti priekšnesumam šajā
pasākumā. Protams, arī pati
jutos gandarīta par atzinību un
izrādīto godu. Paldies tiem, kas
izvirzīja. Priecāšos aizbraukt uz
Eiropas Parlamenta ēku Briselē - tur vēl nav būts.»
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris
Jaunsleinis titula ieguvējiem
pasniedza ierāmētus apliecinājumus, bet Eiropas Parlamenta
deputāte Inese Vaidere «Eiropas
Gada cilvēkiem» no Iecavas novada un Liepājas pilsētas dāvināja publicista Franka Gordona jauno grāmatu un ielūgumu
2014. gadā apmeklēt Eiropas
Parlamentu Briselē.
Pēc apbalvošanas Iecavas
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Pelsis sacīja, ka ir lepns
par savu novadu. Viņš atzina, ka
pašvaldība kopā ar visām struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām un nevalstiskajām
organizācijām ir sarežģīts me-

Andris Jaunsleinis sveic iecavniekus: Ainu Ezergaili (no labās), Kristīni Kareli, Jāni Pelsi un Mirdzu Brazovsku. Svinīgo
ceremoniju krāšņoja enerģiskā folkloras kopa «Tarkšķi».
hānisms. Ja saņemta atzinība,
tas nozīmē, ka visi zobrati šajā
mehānismā griežas pareizajā ātrumā un pareizajā virzienā.
Arī Liepājas pilsētas mērs Uldis Sesks neslēpa prieku par uzvaru konkursā. Viņš atzina, ka
pašvaldības ne tik bieži saņem
pateicību par savu smago darbu,
taču konkursā bijusi izdevība
parādīt un saņemt novērtējumu

labajam, kas paveikts. Līdzīgās
domās bija arī A. Jaunsleinis:
«Vai mēs esam nabadziņi? Nē!
Mēs esam Eiropas Savienības
pilsoņi jau desmit gadus, un
mums ir, ar ko lepoties, tikai jāceļ sava pašapziņa.»
Lai gan ceremonija bija gara
un nogurdinoša, bija vērtīgi uzklausīt, ko katra pašvaldība paveikusi, cik rosīgi un entuzias-

ma pilni cilvēki tajās dzīvo, kā
arī smelties iedvesmu un labus
piemērus turpmākajā pašvaldību darbā.
«Kā iecavniekam man ir lepnums un prieks par Iecavas
novada uzvaru šajā konkursā,»
pēc pasākuma sacīja biedrības
«Arhīvs» valdes loceklis Kārlis
Sinka. Biedrības izveidotajā muzejā konkursa komisija viesojās
vērtēšanas dienā, un divi tās
pārstāvji – Kārlis un Dzintars
Zaumanis - bija arī pašvaldības
delegācijas vidū apbalvošanas
ceremonijā Liepājā. «Uzskatu,
ka šis panākums galvenokārt
ir novada domes priekšsēdētāja
Jāņa Pelša un viņa komandas
darba nopelns. Ja tā padomā, ar
ko mēs varam apsteigt Siguldu?
Taču, piemēram, komisijas atzinību saņēma tieši projektu koordinētājas Ineses Bramanes precīzā un kritērijiem atbilstoši sagatavotā prezentācija. Protams,
ka arī visi pārējie centāmies un
darījām, ko varējām. Patika, ka
Liepājā pirms ceremonijas varējām paviesoties kādā no piedāvātajām trim vietām - muzejā,
slimnīcā un teātrī. Liepājas muzejs nesagādāja lielu pārsteigumu, taču varēja just, ka arī šeit
darbojas patrioti un sava darba
entuziasti. Emocionāli uzrunāja muzejā tikko atklātās vietējo
mākslinieku kopizstādes «Māksla@Liepāja» darbi.»

Godina veļus un ļaujas sveču liešanas azartam
1.lpp.
Ginta Zaumane
Ginta atzina, ka latvisko tradīciju pārzināšana neesot viņas
stiprā puse; līdz šim esot vairāk
izzinājusi vēdiskos uzskatus par
pasaules kārtību. «Mani ļoti uzmundrināja Ineses Krūmiņas
ievadā sacītais: «Esmu matemāSieviešu
tiķe.» Sapratu, ka saruna būs
kluba «Liepas»
balstīta nevis uz emocionālu
vadītāja,
spiedienu par vienu patiesību,
pasākuma
bet veidota ar matemātisku raorganizatore
cionalitāti. Tā arī notika. PatiBeāta Bundule
ka, ka varējām ne tikai sēdēt un
un nodarbību
klausīties, bet uzreiz iesaistīties
ciklā iepriekš
diskusijā, kas mijās ar dziedāšaaizvadītās
nu un rotaļām. Interesanti bija
keramikas
padomi pa veļu laiku – kā veļus
darbnīcas
saukt un kā raidīt projām,» stāsvadītājs
ta Ginta, neslēpjot, ka diez vai
Kalvis Etkins
būtu nodarbību apmeklējusi, ja
aplūko, cik
nebūtu speciāli uzaicināta. Ciskaista katram
tiem viņa iesaka būt drošākiem
izdevusies pašu
un nākt uz pasākumiem, lai
izlietā svece.
gūtu pozitīvas emocijas un bagātinātu sevi.
uzzināt par latviskajām paražām laika nākas veltīt bērniem, tādēļ
Regīna Fiļimonova pastāstīja, un iemācīties rotaļas. «Strādāju vēlējos apgūt ko tādu, ko varu
ka pasākumā vairāk vēlējusies par bibliotekāri un darbā daudz nodot tālāk jaunajai paaudzei.

Taču pašai šķita ļoti interesanti uzzināt daudz jauna par veļu
laiku. Nebiju aizdomājusies, ka
krāsainās lapas, par ko rudenī
tā priecājamies, patiesībā mirst,
taču tajā pašā laikā, kaut kur
dziļi noslēpušies, jau dzimst
jaunie pumpuri, jauna dzīvība.
Tieši tāpat kā dzīvē – viss notiek
apritē. Arī tad, ja nākas kaut ko
zaudēt, vienmēr sevī jāatrod tas
pumpurs – spēks dzīvot tālāk.
Ļoti patika arī vaska sveču liešana – interesants un smaržīgs
process. Šādas tikšanās reizes,
kad vari paklausīties par lietām,
kuras līdz šim bijušas nezināmas, ir vērtīgas, jo kaut kas jau
vienmēr apziņā aizķeras, liekot
kļūt dzīves gudrākiem.»
Jāatgādina, ka pasākumu
īsteno Iecavas sieviešu klubs
«Liepas» Iecavas novada domes
līdzfinansētā projekta «Latvisko
tradīciju stiprināšana iecavnieku ģimenēs» ietvaros. Nākamie
cikla pasākumi notiks 23. novembrī un 14. decembrī.
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Sporta namā

Sporta ziņas
16. oktobrī norisinājās Iecavas novada skolu sacensības futbolā 8. un 9. klasēm. Sacensībās bija pārstāvētas visas novada
skolas, un tajās startēja astoņas komandas.
1. vieta – Dzimtmisas pamatskolas 8. un 9. klases komandai,
kurā spēlēja Elvis Antonovičs, Rolands Dmitrijevs, Ģirts Ugorenko, Kristiāns Rubenis, Reinis Āboliņš, Rolands Sopko un Jānis
Ozoliņš. Sporta skolotājs Vilnis Gailums.
2. vieta – Dzimtmisas pamatskolas 8. klases komandai, kurā
spēlēja Vladimirs Hodorovičs, Mārtiņš Skalders, Edgars Černauskis, Matīss Skuja, Mārtiņš Varlamovs, Kitija Skuja un Madara
Gabrjune. Sporta skolotājs Vilnis Gailums.
3. vieta – Zālītes speciālās internātpamatskolas 8. un 9. klašu
komandai, kurā spēlēja Sergejs Kumakovs, Ernests Zuikins, Raivo Šerna, Romāns Rzajevs, Mārtiņš Koralis un divi Arti Ozoliņi.
Sporta skolotājs Juris Lindavs.
Šīs sacensības bija noslēdzošās Iecavas novada skolu futbola
sacensību sērijā. Futbola spēles tika organizētas četrās vecuma
grupās, un kopumā tajās piedalījās 31 komanda. Šogad
visveiksmīgākie izrādījās Dzimtmisas pamatskolas futbolisti, jo
tieši viņiem izdevās uzvarēt divās no četrām vecuma grupām.
LJBL 2. divīzija, Rietumu grupa
19. oktobrī Iecava - Saldus
U-14 57:58 (Ē. Naumenko 19, T. Bundulis 12, T. Janeks 11)
U-15 39:57 (M. Kačerauskis 13, K. Ozoliņš 8)
U-19 72:71 (J. Pelēcis 22, R. Zariņš 18, H. Meļķis 14)
20. oktobrī Tukums - Iecava
U-17 53:75 (H. Meļķis 27, A. Sidorenkovs 11, K. Anspoks 10)
U-19 64:73 (J. Pelēcis 23, R. Zariņš 18, R. Lindavs 12)
Pirmā mājas spēle Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas
(LBL 3) jaunajā sezonā BK Dartija komandai notika
16. oktobrī, kad pretī stājās Carnikavas basketbolisti.
Diemžēl mājinieki zaudēja ar rezultātu 54:79. Rezultatīvākie
spēlētāji: Ģirts Hauks: 16 punkti, 6 izcīnītas bumbas; Aldis
Beitiņš: 15 p., 4 izc. b.; Jānis Pelēcis: 6 p., 3 izc. b., 3 rez. piesp.
22. oktobra spēlē Saulkrastos BK Dartija zaudēja ar niecīgu punktu starpību. Lai gan pirmajās divās ceturtdaļās iecavnieki turējās pārliecinošā vadībā, mača otrā puse aizritēja neveiksmīgāk,
un mājinieki svinēja uzvaru ar rezultātu 81:79 (pa ceturtdaļām
18:21; 19:27; 24:16; 20:15). Ģ. Hauks: 27 p., 9 izc. b.; Ivars Puļķis: 16 p.; J. Pelēcis: 11 p.; A. Beitiņš: 9 p., 9 izc. b., 5 rez. piesp.
19. oktobrī Rīgā noritēja Latvijas Jaunatnes komandu čempionāts galda tenisā divās vecuma grupās.
Iecavas novada sporta skolu «Dartija» čempionātā pārstāvēja trīs
komandas: divas 1998., 1999. gadā dzimušo meiteņu grupā un
viena 2002. gadā dzimušu un jaunāku meiteņu grupā.
Vecāko meiteņu grupā 1. vietu un Latvijas čempionu titulu ieguva «Dartijas» pirmā komanda, kurā savu spēles prasmi lieliski
izdevās pierādīt gados jaunākajām grupas dalībniecēm – Beātei
Jašukai un Terēzai Druviņai.
no B. Jašukas
albuma

Iecavas
galda
tenisistes
Beāte Jašuka
(no labās)
un Terēza
Druviņa Latvijas
Jaunatnes
komandu
čempionāta
uzvarētājas.

Iecavnieču otrās komandas tenisistēm – Montai Zaumanei un
Annai Ansonei – 4. vieta.
Sīvā un dramatiskā spēlē par
trešo vietu ar rezultātu 2:3 Rīgas komandai LV-22 piekāpās
un 4. vietu ieņēma sacensību
jaunākās grupas dalībnieces
Rēzija Meļķe un Līva Bogdanoviča, kurai šīs bija pirmās tik
liela mēroga sacensības.
Hokeja klubs Iecava nedēļas
nogalē divreiz uzvarēja Lielupes hokejistus.
Sestdien, 19. oktobrī, ZAHL
Amatieru līgā iecavnieki bija pārāki ar rezultātu 7:4. Pa divām
reizēm pretinieku vārtsargu
pārspēja Didzis Čonka un Raivo
Gruzda, vienreiz – Andris Štībelis, Jānis Kalnmalis un Zigmārs
Smeters.
Vārtu guvumiem bagāta bija arī
spēle ZAHL Veterānu līgā svētdien, 20. oktobrī. Lielupe tika
sagrauta ar rezultātu 9:3.
HK Iecava sastāvā ar četriem
vārtu guvumiem izcēlās A. Štībelis, pa vienai reizei rezultatīvi
atzīmējās Gunārs Naļivaika,
Gvido Kalnmalis, Jānis Klabis,
D. Čonka un R. Gruzda.
Šo sestdien Iecavas veterāniem
pretī stāsies komanda Bokova,
bet svētdien Amatieru līgā
iecavnieki cīnīsies ar Viesuli.

Pateicība : : :
Pensionāri pateicas Iecavas
novada Sociālā dienesta
darbiniecēm Andai un Dacei
par 10. oktobra
jauko ekskursiju
uz Skaistkalnes apkārtni.

Latvijas Jaunatnes
basketbola līga
29. oktobrī plkst. 11:00
Iecava – Tukums.

IECAVAS KULTŪRAS
NAMS AICINA

Mīļie vecāki, piesakiet savus
bērniņus Ziemassvētku
vecīša pasākumam,
lai varam plānot svētkus tā,
ka tie ir patīkami
gan jums, gan mums.
Aicinām iepriekš pieteikt arī
vietas pie galdiņiem Rudens
ražas ballē (kopā ar muzikantiem Raiti un Jurgitu)
un Ziemassvētku ballē
(spēlēs grupa «Tērvete»).
Sīkāka informācija
par pasākumiem un to norisi
pa tel. 29391534; 22042081;
26666126.
Naktī no sestdienas uz
svētdienu notiks pāreja
atpakaļ no vasaras laika 27. oktobrī plkst. 4:00
pulksteņa rādītāji jāpagriež
vienu stundu atpakaļ.

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS

turpmākajiem mēnešiem un
2014. gadam!
Gada abonementa cena tikai Ls 7,20/ € 10,24;
abonements vienam mēnesim tikai Ls 0,60/ € 0,85.
Abonēšana Latvijas Pasta nodaļās
un interneta vietnē abone.pasts.lv

1. novembrī plkst. 11.00-16.00 Jelgavā,

Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā, notiks

konference lauksaimniekiem
«Esi informēts un ražo laukos»,

ko organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA «Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs». Konferencē tiks
sniegta informācija par tiešajiem maksājumiem 2014. un
2015. gadā, Lauku attīstības programmas mērķiem un ES un
valsts atbalstu lauksaimniecībai no 2014. līdz 2020. gadam.
Dalība konferencē ir bez maksas. Reģistrācija no plkst. 10.30.
Papildu informācija: www.laukutikls.lv

Aizsaulē aizgājuši
Anna Rijkure (21.12.1939.-19.10.2013.)
Laimrita Lielause (18.05.1924.-22.10.2013.)

2013. gada 25. oktobrī .

Reklāma un sludinājumi : : :
Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.

◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Tālr. 29457686.
Zemes gabalu nomnieku
ievērībai!
A/s «Latvijas Gāze»
ekspluatācijas iecirknis
«Gāzes transports» informē,
ka laikā no 1. novembra
līdz 20. decembrim notiks
pārvades gāzesvada trases
Rīga-Viļņa Dn500 attīrīšana
no kokiem un krūmiem
zemes gabalos Aveņu iela 35;
33; 31; 25; Bumbieru iela 26;
24; 22; 20; 18; 14a/16; 13;
11; 5a; 5; 3a.
Darbi paredzēti saskaņā
ar Aizsargjoslas likuma
VII nodaļu «Aizsargjoslu
uzturēšana un to stāvokļa
kontrole».
Zemes nomnieki sīkāku
informāciju var saņemt
no darbu vadītāja Raimonda
Grieķera (tālr. 29269972).

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26322087; 26620351.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažādu veidu malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

ZAMS

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

95. kods mācību sākums 7.11. pl. 16
(pieteikties līdz norādītajam datumam)
B kat. mācību sākums 14.11. pl. 17
A kat. piesakies - izdevīga cena!
CE kat. komplektējam grupu - nenokavē!
www.zams.lv

tālr. 29121985

27. oktobrī plkst. 11:00
BALOŽU KAPSĒTAS
sakopšanas talka.

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.
Sveram godīgi, maksājam laikā!
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv.

Pārdod : : :
lopbarības un pārtikas
kartupeļus (liela izvēle).
Tālr. 26179813.
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Aicina darbā : : :
Piemājas saimniecība «LeičiZeida» aicina darbā zirgkopi ar
pieredzi (dzīvošana uz vietas).
Tālr. 26499032.
Dzimtmisas pamatskola
piedāvā darbu šefpavāram.
Sīkāka informācija pa
tālr. 29147587.

Dažādi : : :
Izgatavoju vārtus, margas,
balkonus, sētas, jumtiņus,
grilus, soliņus, puķturus.
Sametināšu visu, kas
nepieciešams, Jums izdevīgā
laikā un vietā. Tālr. 28678242.

25. oktobrī plkst. 18.30
Iecavas luterāņu
baznīcā

KONCERTS

«Bērnu, kokļu
un ērģeļu balsis»

Kultūras namā
27. oktobrī plkst. 17:00
izrāžu apvienības PANNA
izrāde «Līgavainis»
stand-up komēdijas žanrā.
Izrādē tipisku vīrieša
attieksmi pret mīlestības un
kāzu savstarpējo sakarību
izdzīvo viens no Latvijas
iekārojamākajiem vecpuišiem –
aktieris Lauris Dzelzītis.
Režisors Juris Rijnieks.
Ieejas maksa - Ls 4; 5; 6.
2. novembrī plkst. 11:00
3D Cirka - lāzeru šovs
Tajā piedalīsies cirka
mākslinieki: žonglieri, burvju
mākslinieki un daudzi citi no
visas Austrumeiropas, izrādes
laikā skatītāji varēs redzēt
arī dresētus suņus, baložus
un pat Lāzermenu no citas
galaktikas.
Biļešu cenas - no Ls 2.
Bērniem līdz 3 gadu vecumam
ieeja bez maksas.
Skolēniem, pensionāriem,
1. un 2. grupas invalīdiem,
maznodrošinātajiem,
bāreņiem un grupām, sākot
no 10 cilvēkiem, atlaides.
Ir iespēja iegādāties ģimenes
biļeti (2 pieaugušie + 2 bērni).
3. novembrī plkst. 17:00
Dziesmu vakars.
9. novembrī plkst. 20:00
Rudens ražas balle burvju mākslinieku Daces
un Enriko Pecolli māceklis
mikromaģijas iluzionists,
muzikanti - Raitis un Jurgita.
10. novembrī plkst. 12:00
Mārtiņdienas jampadracis
kopā ar folkloras kopu
«Tarkšķi».

(piedalās Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas koris,
vad. Kristīne Circene,
koklētāju ansamblis
«Uguntiņa», vad. Alise Veisa,
koncertmeistare
Ineta Rozentāle, ērģelniece
Zaiga Lazdiņa-Radziņa).

11. novembrī
Lāčplēša dienai
veltīts pasākums:
plkst. 16:00 radošās darbnīcas;
plkst. 17:30 lāpu gājiens
uz Brīvības pieminekli.

2. novembrī plkst. 15:00
SVECĪŠU VAKARS
Birzuļu kapsētā.

Informācija par pasākumiem
un biļešu rezervācija
pa tālr. 63941234; 26666126;
22042081; 29391534.
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