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informē elektroniskās
deklarēšanas
sistēma

Pēdējais
gads, lai
uzmērītu
zemi
A: F: Ingūna Lāce

PII «Cālītis» vadītājas vietniece
metodiskajā darbā
Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis» turpina Comenius skolu partnerības pro-

jekta «Māla izmantošana radošajā izglītībā pirmsskolā» realizāciju Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā no 2007. līdz
2009. gadam.
No 21. līdz 27. oktobrim partnerības vizīte notika Bulgārijā,

Izcīnīts Zīvārta piemiņas kauss zolītē
A: F: Juris Ludriķis

turnīra galvenais tiesnesis

Godinot ilggadējo Iecavas
zoles turnīru organizētāju
un aizrautīgo spēlētāju
Jāni Zīvārtu, svētdien,
2. novembrī,
tika aizvadīts jau trešais
piemiņas turnīrs.
Tas šoreiz pulcināja rekordkuplu dalībnieku skaitu. Lai visi

37 zolmaņi tiktu pie spēlēšanas,
bija nepieciešami 12 galdi. Neskaitot iecavniekus, vīri bija sabraukuši no visām Bauskas rajona malu malām. Tas cīņai par
piemiņas kausu deva asumu, jo
vietējiem meistariem gribējās
pierādīt, ka viņi nav ne par kripatiņu sliktāki, kā regulāri dažādos turnīros spēlējošie viesi.
Attēlā no kreisās: Rihards
Gailītis, Artis Gridjuško un Juris
Dubinskis.
6.lpp.

kur ieradās grupas no Turcijas,
Spānijas un mēs - no Latvijas.
Attēlā: Bulgārijas bērnudārza
pagalmā ierīkots speciāls laukums, kur audzēkņi apgūst satiksmes noteikumus.
4.lpp.

5.

6.
Iecavā
tikās Baltijas
valstu
dambretisti

2008. gada 7. novembrī

IZ

Skolu ziņas

«Celsim Latviju ar skaidrām sirdīm
un tīrām rokām!" ( J. Čakste)

kāru bērnu. Aktīvi piedalījās arī
klašu audzinātājas: G. Zaķe,
S. Lauzēja, M. Buņķe. Bet tikai
seši lasītāji (Arta Briede, Līva
Puisāne, Alberts Briņķis, Laura
Janovska, Aelita Polenca un
Evelīna Vasiļjeva) atbildēja pareizi uz visiem jautājumiem, pārējiem bija pa kādai kļūdai.
Vēl visi skolēni zīmēja apsveikumus ar novēlējumiem Latvijai
svētkos. Bibliotēkās svētku nedēļā tiks iekārtotas izstādes, kurās būs redzams skolēnu veikums.
Neparasti saulains un silts
bija 21. oktobra rīts. Likās, ka
daba dzīvo līdzi mūsu labajam
noskaņojumam un palīdz izbaudīt šīs dienas burvību! Ceļš aizvijās, mums jautri čalojot, un tā
īsti vēl nebijām norimuši, kad
šoferītis Normunds veikli ieripināja busiņu pa šaurajiem
«Auču» mājas vārtiem. Mūs sagaidīja viesmīlīgā Ineta Freimane - Jāņa Čakstes dzimtas māju
ekskursijas vadītāja.

Ludmila Šteinberga

dzimtajām mājām Sidrabenes
pagastā.

21. oktobrī Iecavas
vidusskolas un Bērnu
bibliotēkas lasītāji jau no
agra rīta kuplā pulkā ar
skolas autobusu devās
ekskursijā uz Valsts pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes un
rakstnieka Edvarta Virzas

Ekskursijā brauca tie 5. un
6. klašu skolēni, kuri to bija nopelnījuši, proti, abas bibliotēkas
par godu Latvijas 90. dzimšanas
dienai organizēja viktorīnu «Latvijai - 90», un skolēniem bija jāatbild uz 20 jautājumiem par
Latviju - tās vēsturi, cilvēkiem,
notikumiem, faktiem. Atbilžu
meklēšanā piedalījās 119 zināt-

A: F: Inta Lapkovska,

Klausoties gides raitajā stāstījumā, uzzinājām daudz tāda,
ko nekad nebijām dzirdējuši par
Brīvvalsts pirmo prezidentu,
kurš bija stāvējis pie mūsu
valsts šūpuļa, kura uzdrīkstēšanās, garīgās spējas un darbīgums ļauj mums dzīvot savā valstī. «Viņš bija personība, kādas
mūsu valsts politikā vairs nav
bijis: reizē politisks un garīgs vadonis, kas par savu godīgumu,
ideālismu, kā arī praktiskās dzīves izpratni saņēmis nedalītu
savas tautas uzticību,» tā Frei-

2.

manes kundze. Mūs sildīja
«Auču» īpašā aura, kas glabā
J. Čakstes garu, mierināja Lielupes mierīgais plūdums, deva
enerģiju kastaņu un liepu aleja
vecajā parkā, pa kuru izskrieties
aicināja ekskursijas vadītāja.
Izrādās, ka katru gadu
14. septembrī - J. Čakstes dzimšanas dienā - «Aučos» tiek
pasniegta J. Čakstes stipendija
vienam no LLU studentiem. Čakste turpina dzīvot cilvēku sirdīs,
jo ar savu piemēru uzskatāmi
parādījis, ka «par visu augstāk
stāv Latvijas valsts». «Celsim Latviju ar skaidrām sirdīm un tīrām
rokām!» ar šiem J. Čakstes vārdiem simpātiskā ekskursijas vadītāja beidza savu stāstījumu.
Turpinājām ceļu uz rakstnieka Edvarta Virzas mājām «Billītēm». Ar novadnieka dzīvi, darbību mūs iepazīstināja viņa mazdēls Lieknas kungs. «Billītēs» tiek
iekārtota rakstniekam veltīta
piemiņas istaba. Atgriezāmies
mājās ne tikai labi atpūtušies,
bet arī ar krietnu zināšanu bagāžu par mūsu valsti. IZ

IZ

Reklāma : : :

Radošā fantāzijas studija
“Riekstulītis”
no 10-11-2008 arī IECAVĀ!
Mīlēt, just, pētīt, izzināt,
brīnīties, atklāt, priecāties un
darboties – to darīsim katru
pirmdienu plkst. 11.00
Jautrajā Apelsīnā visi kopā!
Ja esi
smaidīgs
mazulis
(3 mēn. – 4 g.)
ar visforšākajiem vecākiem
pasaulē, tad droši pievienojies.
Pieteikšanās
pa tel. 28353853, Marita.

Sociālais dienests aicina
atsaukties cilvēkus,
kas var palīdzēt ar
dāvinājumiem vairākām
daudzbērnu ģimenēm,
kurām pašlaik ir ļoti
nepieciešamas divstāvu
gultas un saliekamas
guļammēbeles (izvelkami
krēsli-gultas u. tml.).
Tālr. 63942243; 63942669.

Līdz 10. novembrim
balso par konkursa
«Latvija - manas mājas»
fotogrāfijām portālā
www.iecava.lv !

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja 28. oktobra sēdē izskatīja Zigmāra
Meļķa iesniegumu, kurā lūgta
atļauja atvērt deju klubiņu Rīgas
ielā 33. Individuālais komersants «ZKS Entertainment» minētajā adresē plāno nomāt telpas, lai rīkotu dažādus saviesīgus pasākumus, diskotēkas. Deputāts Stepans Drozdovs iebilda
pret šo ieceri, jo komersants vēlas sarīkojumos arī tirgot alkoholu. Pārējie komitejas locekļi pauda atbalstu Z. Meļķa iniciatīvai.

Žogu būvēt nedrīkst
Deputāti pārrunāja Edvarta
Virzas ielas 27. mājas iedzīvotāju
lūgumu finansēt žoga un slēdzamu vārtiņu ierīkošanu nama
upes pusē, lai norobežotos no
miera traucētājiem, vides piesārņotājiem un demolētājiem.
Pašvaldības 12.08.2008.
saistošo noteikumu Nr.21 «Par
izmaiņām 08.04.2008. saistošajos noteikumos Nr.10 «Iecavas
novada teritorijas plānojums
2005.-2017. g. ar 2008. gada
grozījumiem» II daļas «Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi»:
- 24.1.1.1. punkts nosaka aizsargjoslas platums Iecavas
upei apdzīvotās vietās ir 25 m
katrā krastā, tauvas josla - 10
metri;
- 24.1.1.2. punkta 6.b apakšpunkts nosaka - 10 metru platā
joslā aizliegts celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā
nožogojumus.
Tādējādi daudzdzīvokļu māju
zonā žogus ierīkot aizliegts. Upe
sākas no kraujas augšējās
krants, no kuras sāk rēķināt 10
metru tauvas joslu, kurā būvniecība ir aizliegta.
Sabiedriskajai kārtībai teritorijā pie E. Virzas 27 tiks pievērsta pastiprināta uzmanība,
bet kārtības nodrošināšana jāveicina ar citiem līdzekļiem.

Vajadzīgs
vēl viens kārtībnieks
Komiteja atgriezās pie
iepriekš diskutētā jautājuma par

vēl viena kārtībnieka algošanu.
Kā zināms, pašlaik Domē ir viena
štata vienība «kārtībnieks». Lūcija Muceniece, kas pilda šī amata
pienākumus, deputātiem apliecināja, ka palīgs ir ļoti vajadzīgs.
Tad būtu iespējams vairāk veikt
profilaktisko darbu, sekot sabiedriskās kārtības nodrošināšanai arī vakara stundās un biežāk apmeklēt «tusētāju» iecienītās vietas (autoostu, Mūsas aptiekas kāpnes, E. Virzas 27, arī
citās apdzīvotajās vietās, ne tikai
Iecavas centrā). Valsts policija
darbinieku trūkuma dēļ pašlaik
šo funkciju veic vāji.
Domei sēdē būs jālemj par
iespējām pieņemt darbā vēl vienu kārtībnieku, lai izveidotu Sabiedriskās kārtības dienestu un
nostiprinātu līgumiskas attiecības ciešākai sadarbībai ar Valsts
policiju.

Papildu līdzekļi
skolēnu pārvadāšanai
Pamatojoties uz starppilsētu
maršrutu cenu paaugstināšanos
un izcenojumu izmaiņām līgumā
ar SAKS «Dartija» par skolēnu
regulārajiem pārvadājumiem,
Iecavas vidusskolai papildu tiks
piešķirti Ls 7670 transporta
izdevumu kompensācijām
skolēniem.

Jārod risinājums
savlaicīgai apkures
pieslēgšanai
sākumskolai
Deputāts Juris Krievs kolēģus informēja par Energoefektivitātes darba grupas 27. oktobra
sanāksmi. Tajā pārrunāti varianti, kā nodrošināt sākumskolu «Dartija» ar siltumu tad,
kad pārējiem Dartijas mikrorajona klientiem siltumenerģiju
nepiegādā. Komiteja piekrita, ka
izvēlētais variants jāizmēģina
pavasarī, lai var izdarīt secinājumus un līdz nākamās apkures
sezonas sākumam atrast optimālo risinājumu.

Sola atbalstu
basketbola klubam
15. oktobrī notika basketbola
kluba (BK) «Dartija» dibināšanas

Kāds bijis OKTOBRIS
Aizvadītajā mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas divas
laulības, izsniegtas 11 miršanas apliecības un 11 dzimšanas
apliecības. Iecavnieku pulku papildinājuši septiņi zēni un četras
meitenītes. Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies šādus vārdus:
Alisa, Nora, Anna Lūcija, Dace, Pauls Jēkabs, Kevins, Martins,
Gabriels, Tailers, Mareks, Markuss Jānis. IZ

sapulce, kurā kā dibinātāji piedalījās piecas fiziskas personas:
Sergejs Mašiņenkovs, Māris
Ozoliņš, Jānis Pelsis, Jānis Siugalis un Kārlis Strēlis, komiteju
informēja vīriešu basketbola komandas «Dartija» menedžeris
M. Ozoliņš. Lai nodrošinātu komandas dalību Latvijas Amatieru basketbola līgas sacensībās
līdz šī gada 31. decembrim nepieciešami gandrīz 4300 latu;
M. Ozoliņš lūdza Domes atbalstu
3500 latu apmērā. Izvērtējot
pašreizējo finansiālo situāciju,
komiteja nolēma, ka varētu
ieteikt Domei piešķirt BK «Dartija» 2400 latu.

Iekārtos ziedu salonu
Deputāti akceptēja Ingas
Oses vēlmi autoostas uzgaidāmajā telpā ierīkot ziedu salonu.
Lai gan pasažieru soliem atvēlētā
vieta samazināsies uz pusi, līdz
ar jaunās tirdzniecības vietas izveidošanu telpa tiks atjaunota,
būs estētiski pievilcīgāka un mazāk tur varēs uzturēties sabiedriskās kārtības traucētāji.
Komiteja apsprieda arī jauna
maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu IVSAC, iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos
un citus jautājumus, par kuriem
vēl jālemj Domes sēdē. IZ

Informē VID : : :
VID Zemgales reģionālās
iestādes Bauskas nodaļa
informē
Likumā «Par nodokļiem un
nodevām» noteikts, ka budžeta
iestādēm un kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai pašvaldībai, vai
valstij un pašvaldībai, nodokļu
un informatīvās deklarācijas no
2009. gada 1. janvāra Valsts
ieņēmumu dienestam (VID) jāiesniedz elektroniskā veidā. Nodokļu maksātājiem ir jāizmanto
VID elektroniskās deklarēšanas
sistēma (EDS).
Pārējiem nodokļu maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību, pārskati un deklarācijas
VID jāiesniedz elektroniski, sākot ar 2010. gada 1. janvāri.
EDS priekšrocības ir:
·
Ietaupīts darbalaiks - iespēja ātri un ērti iesniegt nodokļu
pārskatus elektroniskā veidā.
·Samazinātas administratīvās izmaksas - pārskati
vairs nav jāiesniedz papīra formātā, tiek ietaupīti transporta
izdevumi.

·Datu precizitāte - samazināta pārrakstīšanās un aprēķina kļūdu iespējamība, jo notiek automātiska dokumentu
pareizības pārbaude.
·
Datu drošība un konfidencialitāte - iesniedzot dokumentus elektroniski, dati ir pilnībā aizsargāti.
·
Bezmaksas sistēma reģistrēšanās un EDS lietošana ir par
brīvu.
Ar EDS demonstrēšanas versiju ir iespējams iepazīties VID
interneta mājas lapā
www.vid.gov.lv.
Bauskas rajonā EDS izmanto
jau vairāk nekā 500 nodokļu
maksātāju. Lai kļūtu par EDS
lietotāju, nodokļu maksātājam ir
jānoslēdz līgums ar VID par sistēmas lietošanu. Papildu informāciju var saņemt pa tālr.
63921918 un 63921926.
Aicinām nodokļu maksātāju
apgūt EDS lietošanu un izmantot modernāko nodokļu deklarēšanas instrumentu!
R. Raubišķe
Bauskas nodaļas vadītāja

Melnās ziņas
- Naktī uz 31. oktobri Rīgas
ielā tika nozagta automašīna
BMW X5. Pēc tam tā atrasta izdemolēta un atdota īpašniekam.
Uzsākts kriminālprocess.
- 3. novembrī laikā no plkst.
12.30 līdz 13.00 Iecavas vidusskolā no klases tika nozagts mobilais telefons Nokia. Uzsākts
kriminālprocess.

- Laika posmā no 4. novembra plkst. 21.30 līdz 5. novembra
plkst. 07.20 Rīgas ielā, izsitot loga stiklu, no automašīnas Mazda MX-3 nozagta automagnetola
«Kenwood». Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

2008. gada 7. novembrī
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1.lpp.

Mūsu partnerības pirmsskolas izglītības iestāde ir Bulgārijas
pilsētā Vidinā, kurā ir 14 bērnudārzu. Vidina ir liela, skaista, sakopta pilsēta ar aptuveni 1,5
miljoniem iedzīvotāju. Gar pilsētu tek upe Donava, bet Donavas
otrā krastā tālumā var saskatīt
Rumāniju.
Bulgārijā mēs visi bijām ļoti
gaidīti. Pārdomāti bija izveidota
aktivitāšu programma. Projekta
sapulcē katras valsts prezentācijā guvām ieskatu par valsti, bērnudārzu, pirmsskolas izglītības
sistēmu, par darbu ar mālu. Interesanti bija vērot, ka turku kolēģi pārņēmuši citu valstu pieredzi, arī mūsējo, un bērni ir sākuši mālu apstrādāt arī ar rociņām, to mīcot, rullējot, veidojot
dažādas figūras, jo līdz šim viņi
strādāja tikai ar virpu un darbu
ar mālu bija sākuši saistībā ar šo
projektu.
No līdzatvestajiem bērnu darbiņiem uz vietas izveidojām izstādi, lai vērotu, priecātos, pārņemtu pieredzi - fotoaparātu zibspuldzes zibēja vien ... Bulgāru
bērni daudz apglezno mālu, piemēram, baltā māla dzīvnieku figūras, kā arī izmanto dažādus
materiālus dekorēšanā.
Interesanti bija apmeklēt
bērnudārzus; skatījām četrus.
Uzņemšana bija ļoti sirsnīga pie ieejas durvīm mūs sagaidīja
tautas tērpos ģērbti bērni ar
sālsmaizi; skolotājas - laipnas
un smaidīgas. Bērnudārzos
strādā pēc valsts vienotas pirmsskolas izglītības programmas.
Atbilstīgi programmai un bērnu
vecuma grupai mācību nodarbībās izmanto grāmatas - darba
burtnīcas, kas ir vienādas visos
bērnudārzos. Joprojām grupiņās kopā ar mūsdienīgām rotaļlietām sadzīvo senāku laiku lietas: mēbeles, lelles, didaktiskās

Projekta dalībnieki pie pašvaldības ēkas Vidinā. Vairāk foto skatiet portālā www.iecava.lv.
rotaļlietas, kokā griezti pasaku
tēli. Daudz redzējām bērnu veidotus darbus no dabas materiāliem.
Ar sajūsmu vērojām notiekošo ceļu satiksmes drošības apguvei iekārtotajā laukumā kāda
bērnudārza iekšējā pagalmā.
Tur bērni, skatoties uz luksoforiem un ceļa zīmēm, braucot mašīnās, ar motocikliem un šķērsojot ielas kā gājēji, trenējās ievērot noteikumus.
Iepazinām bulgāru kultūru,
apmeklējot pasākumus, kas bija

Bārbelē gaida arī Iecavas novada
Tautas frontes dalībniekus
A: Romāns Tillers

pasākuma darba grupas dalībnieks
Sestdien, 8. novembrī,
plkst. 12.00
Bārbeles Tautas namā
notiks rajona tautfrontiešu
20 gadu atceres pasākums.
Sarīkojumā koncertēs Jelgavas zemessargu ansamblis «Junda». Paredzēta prezentācija par

rajona LTF vēsturi, dalībnieku
diskusija, brīvais mikrofons un
neformālas sarunas pie kafijas
tases. Sarīkojumā piedalīsies arī
politiķe Sandra Kalniete, ar kuru
Bauskas rajonam bija cieša sadarbība.
Visus interesentus aizvedīs
un atvedīs SAKS «Dartija» autobuss. Pulcēšanās plkst. 10.00
pie Kultūras nama. Informācija
pa tālruni 29656101. IZ

veltīti pilsētas svētkiem un bērnudārza 35 gadu jubilejai, - skolēnu koncertu, bērnudārza jubilejas koncertu, kurā piedalījās
visi bērnudārza audzēkņi, arī paši jaunākie, folkloras grupas
«Donava» un simfoniskās mūzikas koncertus.
Viesojāmies divās pilsētās Vidinā un Belogradčikā - un katrā tikāmies ar pašvaldības mēru.
Runājām gan par savu projektu,
gan guvām informāciju par pilsētu, tās attīstību. Belogradčikā
devāmies apskatīt kalnu cietoksni, pasakaino Magura stalaktītu alu. Vienā no alas zālēm, koncertzālē, katra grupa dziedāja
savas valsts tautasdziesmas.

Par mūsu projektu interesējās arī valsts televīzija, intervējot
prjekta koordinatoru Eminu Doganu un katras valsts projekta
vadītāju. Valda Liekne, projekta
vadītāja no Iecavas, pastāstīja
par Latviju un latviešu iespaidiem Vidinā.
Projekta noslēgums būs nākamā gada maijā Latvijā, mūsu
bērnudārzā «Cālītis». Projekta
aktivitātēs iesaistīsim arī vairākas rajona pirmsskolas izglītības
iestādes. Sagatavojot aktivitāšu
programmu, darāmā būs daudz.
Jau laikus domāsim par pasākumiem katrai dienai, ko projekta
partneri pavadīs Latvijā. Lai
mums visiem veicas! IZ

17. novembris būs brīvdiena
Saskaņā ar novada pašvaldības izpilddirektora
M. Veinberga rīkojumu, Iecavas novada Domē, kultūras
namā, vidusskolā, Dzimtmisas pamatskolā, sākumskolā
«Dartija», pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis», Iecavas
mūzikas skolā, sporta skolā «Dartija» un pašvaldības
aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»
darbdiena no pirmdienas, 17. novembra, jāpārceļ uz sestdienu, 22. novembri.

5.
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Pēdējais gads, lai uzmērītu zemi
A: Anna Kārkliņa

VSIA «Latvijas Valsts mērnieks»
komunikāciju projektu vadītāja
Šī gada 1. septembris ir bijis
zīmīgs tiem zemes lietotājiem,
kuri vēlējušies lietošanā piešķirto zemi iegūt savā īpašumā. Tie,
kas ir uzmanīgi sekojuši līdzi
kārtībai, ko nosaka normatīvie
akti par zemes izpirkšanu, ir tikuši pie savas zemes, un uztraukumu nav. Taču tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir kavējušies,
dots īss laiks, lai tiesiski noformētu zemes nomu vai izpirkšanu.
Līdz šī gada 1. septembrim
zemes pastāvīgajiem lietotājiem,
kuri vēlējās zemi izpirkt, bija jāveic zemes robežu kadastrālā
uzmērīšana vai jāveic priekšapmaksa par izpērkamo zemi. Ja
tas nav izdarīts, izpirkšanas tiesības ir zaudētas, bet zemi vēl
var nomāt.

Kas jādara,
lai nenokavētu zemes
izpirkšanu?
Pēdējā diena, lai noslēgtu līgumu ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku par zemes izpirkšanu, ir 2009. gada 31. decembris. Par zemes izpirkšanu var
maksāt naudā vai sertifikātos,

kā arī maksāt pa daļām piecu gadu laikā. Tomēr visu atlikt līdz
decembrim nevar, jo 2009. gada
31. augusts ir pēdējā diena, kad
Valsts zemes dienestā (VZD) varēs iesniegt lūgumu sagatavot lēmumu par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu. Tas nozīmē, ka tiem, kuri ir veikuši
priekšapmaksu par izpērkamo
zemi, ir tikai 10 mēneši, lai
veiktu zemes robežu uzmērīšanu un plāna izgatavošanu.
VSIA «Latvijas Valsts mērnieks» valdes priekšsēdētāja Elita Baklāne norāda: «Pievērsiet
uzmanību, ka iesniegumu lēmuma sagatavošanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu
VZD var iesniegt tikai pēc zemes
robežu plāna reģistrēšanas. Tā-dēļ neatlieciet robežu uzmērīšanu, jo zemes robežu plānu reģistrēšanas pēdējais datums sakrīt
ar lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieprasīšanas galīgo datumu. Uzmērīšanu var veikt divu trīs mēnešu laikā, ja nerodas nekādas
tehniskas vai juridiskas problēmas. Tomēr praksē ir pierādījies,
ka robežu strīdi vai citas problēmas rodas gandrīz trešdaļā uzmērīšanu. To risināšana var aizņemt vairākus mēnešus.»
Ja līdz 1.septembrim zemes

Skaistumkopšanas
pakalpojumi

Ja līdz 2008. gada 1. septembrim VZD nav iesniegts robežu
plāns vai veikta priekšapmaksa,
tad lietošanā piešķirtās zemes
izpirkšanas tiesības ir zaudētas,
kā arī izbeidzas lietošanas tiesības.
Bijušajam zemes lietotājam
ir tiesības izmantot nomas pirmtiesības viena gada laikā no brīža, kad izbeidzas pastāvīgās lietošanas tiesības - tātad līdz
2009. gada 31. augustam. Zemi
varēs nomāt neierobežotu laiku
un saistības var pārņemt mantinieki. Nomas līgumu var slēgt
par visu lietošanā piešķirto zemi
vai tikai daļu, kā arī tikai uz piederošo ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo zemi. Ja uz zemes ir ēkas - noma ir obligāta.

Lai noslēgtu līgumu ar pašvaldību par zemes nomu, jāiesniedz iesniegums, kam pievieno grafisko pielikumu - VZD sagatavotu izkopējumu no kadastra kartes. Pēc zemes nomas līguma noslēgšanas būs jāveic zemes robežu uzmērīšana. Visas
ar to saistītās izmaksas ir jāsedz
zemes nomniekam. Ja līgums
netiks noslēgts, zeme tiks
ieskaitīta zemes reformas pabeigšanai paredzētajās zemēs.
Cilvēki, kuri noslēguši nomas līgumus, veikuši zemes robežu uzmērīšanu un zemi ar nomas līgumu iereģistrējuši uz
pašvaldības vārda Zemesgrāmatā, var justies droši - ja tiek maksāta nomas maksa, neviens cits
uz šo zemi nevarēs pretendēt.
Tomēr, lai iegūtu plašākas
iespējas rīkoties ar zemi, piemēram, dāvināt, ieķīlāt, ir iespēja
iegūt zemi īpašumā Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
Iesākumā viena gada laikā pēc
lietošanas tiesību izbeigšanās
jānoslēdz līgums ar pašvaldību
par lietošanā bijušās zemes nomu. Pēc tam nomas zeme kadastrāli jāuzmēra un jāiereģistrē uz
pašvaldības vārda Zemesgrāmatā. Tad pašvaldībā var
iesniegt iesniegumu zemes atsavināšanai (pirkšanai). IZ

Pagājušajā numurā publicējām informāciju par Iecavā
pieejamajiem skaistumkopšanas pakalpojumiem un to sniedzējiem.
Šoreiz publicējam papildinā-

jumu un aicinām arī citus «aizmirstos» komersantus sniegt par
sevi ziņas (tālr. 63941299, epasta adrese: avize@iecava.lv).
Informācija tiks ievietota arī pašvaldības portālā www.iecava.lv. IZ

robežu uzmērīšana ir pabeigta
un plāns ir reģistrēts VZD, ir
iespēja lūgt pašvaldībai, kuras
teritorijā atrodas zeme, samazināt maksu par izpērkamo zemi.
Pašvaldībai ir tiesības piešķirt
atlaidi līdz pat 75%, ņemot vērā
zemes lietošanas laiku, zemes
īpašuma pieprasītāja darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un nepilngadīgo
bērnu skaitu ģimenē.

Ko darīt, ja zaudētas
zemes izpirkšanas
tiesības?
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Baltijas valstu dambretisti tiekas Iecavā
A: Anta Kļaveniece
F: no A. Šimkusa personīgā arhīva

11. un 12. oktobrī sporta
namā «Dartija» norisinājās
starpvalstu sacensības 64
lauciņu dambretē
veterāniem.

Otrās vietas ieguvēju Dzintru Freibergu sveic sacensību
organizators Arnolds Šimkuss un galvenais tiesnesis Ivars
Mauriņš.

Izcīnīts Zīvārta piemiņas
kauss zolītē
1.lpp.

Lai gan iecavnieku rindās nebija pašreizējā čempiona Gata
Ārenda, kas diemžēl svarīga apstākļa dēļ nespēja ierasties, tomēr mūsējie spēja likt pretī atbraucējiem citus cienīgus meistarus.
Apsteidzot visus par vienu
punktu, pirms pēdējās kārtas līderis bija iecavnieks Artis Gridjuško. Viņš turējās godam, bet
tomēr pēdējai, septītajai kārtai,
viņam veiksmes pietrūka un nācās atzīt sāncenšu pārākumu. Šī
neveiksme turnīra noslēgumā
Arti atsvieda uz piekto vietu kopvērtējumā, kas tomēr bija otrais
labākais rezultāts starp vietē-

jiem zolmaņiem.
Savukārt pēdējo spēļu kārtu
maksimāli izmantoja cits novadnieks - Egils Motivāns, kas nospēlēja izcili un no sestās vietas
pirms pēdējās kārtas spēja aizsniegties līdz pat godalgotajai
trešajai pozīcijai noslēgumā.
Apsveicam!
Bet par turnīra uzvarētāju tomēr kļuva viesis, kurš jau piedalījies ne vienā vien turnīrā
Iecavā, - Rihards Gailītis. Viņš
savā īpašumā ieguva Jāņa Zīvārta piemiņas kausu un medaļu
par pirmo vietu. Ar medaļām tika
apbalvoti arī otrās un trešās pozīcijas ieguvēji.
Pirmais desmitnieks turnīra
noslēgumā izskatījās šādi:

Sacensību spriedzi izbaudīja
27 Baltijas valstu sportisti no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas,
informē sacensību organizators
Arnolds Šimkuss. Šīs sacensības
ir kā turpinājums Iecavas kausa
izcīņas turnīram, kurš pirms gada, atzīmējot tā 25. jubileju, tika
slēgts.
Sacensību dalībnieki startēja
individuāli un kopumā pārstāvēja četras veterānu grupas.
Sieviešu konkurencē pirmo
vietu ieguva Igaunijas sporta
meistare Irma Nakhor, otro Bauskas rajona pārstāve Dzintra
Freiberga, bet trešo - Gunta

Jaudzema no Preiļu rajona.
Veterānu grupā 50+ pirmo
vietu izcīnīja sporta meistars no
Dobeles Tālivaldis Rūmītis, otro Cēsu rajona pārstāvis Juris Neimanis, bet trešo - Igaunijas pilsētas Tartu pārstāvis Algo Laidvee.
Veterānu grupā 60+ pirmo
vietu ieguva sporta meistars no
Sāmsalas Paul Anstaar, otro vietu - Gunārs Meisters no Cēsīm,
bet trešo - liepājnieks Andris
Ūpis.
Veterānu grupā 70+ uzvarētāja kauss tika sporta meistaram
Jurim Zanderam no Rīgas, otrā
vieta - sporta meistaram Jānim
Kalējam no Vecumniekiem, bet
trešā - Valdemārpils pārstāvim
Arvīdam Petkunam.
Sacensību organizatori saka
paldies pasākuma atbalstītājiem: Iecavas novada Domei,
Bauskas rajona Padomei, SIA
«Iecavnieks», SIA «Lielzeltiņi», SIA
«Jaunalko» un a. s. «Balticovo». IZ

Sācies telpu futbola
čempionāts
A: Juris Ludriķis

galvenais tiesnesis

Sestdien, 1. novembrī,
startēja Iecavas slēgtais
čempionāts telpu futbolā.
Dalību turnīrā ir pieteikušas
septiņas novada komandas.
Čempiona noskaidrošanai tās
aizvadīs viena riņķa turnīru, bet
noslēgumā, vadoties pēc iegūtajiem rezultātiem, tiksies izslēg-

šanas spēlēs. Pēc pirmās spēļu
dienas vadībā ir izvirzījušās trīs
komandas: Santos, FK Iecava juniors un Hat Trick. Šīs komandas
ir izcīnījušas uzvaras visos aizvadītajos mačos.
Nākamā spēļu kārta paredzēta svētdien, 9. novembrī, kad
sporta namā «Dartija» no pulksten 10 rītā līdz pat pulksten 18
vakarā risināsies saspringtas
spēles, kurās savā starpā tiksies
arī favorītkomandas. IZ

Turnīra tabula pēc pirmās spēļu dienas:
Punkti

Spēļu punkti

1. Rihards Gailītis

18

71

2. Sandris Kļaviņš

17

85

3. Egils Motivāns

17

69

4. Juris Dubinskis

17

64

5. Artis Gridjuško

17

28

6. Jānis Belruss

16.5

47

7. Jānis Breiers

16

8. Ziedonis Putāns

15.5

108

9. Henrihs Motivāns

15.5

56

10.Andris Arcimovičs

15.5

22

9

Komanda

S

U

N

Z

V.A. Punkti

1. Santos

3

3

0

0

33:5

9

2. FK Iecava Juniors

2

2

0

0

18:3

6

3. Hat trick

2

2

0

0

11:5

6

4. Furiors

3

1

0

2

8:19

3

5. FK Zālīte

3

1

0

2

9:21

3

6. Basketbolisti

2

0

0

2

6:16

0

7. Progress

3

0

0

3

12:28

0
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Centīsies atgūt titulu

Sporta ziņas

No 30. oktobra līdz 2. novembrim Rīgas sporta zālēs risinājās
starptautiskais Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrs basketbolā.
Turnīrs notika jau 17. reizi, un tajā piedalījās spēlētāji no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas - vairāk nekā 100
komandu, un kopējais dalībnieku skaits sasniedza apmēram
1600 sportistu, informē Iecavas novada sporta skolas treneris
Vilnis Gailums. 1996. gadā dzimušie zēni 17 komandu
konkurencē izcīnīja piekto vietu. Lūk, spēļu rezultāti:
Iecava/Vecumnieki/Bauska - Admiraltejskaja 2
50:15 (O. Skuja 18, T. Šķipars 13)
Iecava/Vecumnieki/Bauska - VEF 1
32:31 (T. Šķipars 12, E. Arcimovičs 10)
Iecava/Vecumnieki/Bauska - Arkādija
36:17 (O. Skuja 15, J. Pelēcis 11)
Iecava/Vecumnieki/Bauska - Admiraltejskaja 1
29:53 (T. Šķipars 10, E. Arcimovičs 10)
Iecava/Vecumnieki/Bauska - Sanktpēterburgas centra raj.
36:33 (T. Šķipars 11, J. Pelēcis 10)
Iecava/Vecumnieki/Bauska - VEF1
42:35 (O. Skuja 17)
1998. gadā dzimušie basketblisti ierindojās dalītā 11.-12. vietā.
Amatieru basketbola līga
Ar rezultātu 78:107 Iecavas vīriešu basketbola komanda
izbraukuma spēlē 30. oktobrī piekāpās Kvēle/BJSS vienībai.
«Pretinieki meta ļoti precīzi, kā arī veiksmīgi cīnījās par atlēkušajām
bumbām - attiecība 47:25 viņiem par labu,» Bauskā aizvadīto spēli
komentē Dartijas kapteinis Aldis Beitiņš. «Cieši sedzot pa visu
laukumu, baušķenieki piespieda mūs kļūdīties, līdz ar to rezultāts
ātri kļuva mums nelabvēlīgs. Slikti spēlējām aizsardzībā, nespējām
nosegt katrs savu pretspēlētāju un savākt atlecošās bumbas.»
Visvairāk punktu iecavniekiem guva Armands Švītiņš - 22, Mārča
Eglīša kontā 18 punktu, pa 11 punktiem guva Juris Ojāru un
Aldis Beitiņš.
Savukārt 3. novembrī Dartija savā laukumā ar rezultātu
79:69 pieveica Talsu komandu.
Mājinieki spēja izvirzīties 10-12 punktu vadībā, taču
veiksmīgajam izrāvienam sekoja sasteigti uzbrukumi, un rezultāta
starpība saruka līdz pieciem sešiem punktiem. «Brīžiem
nospēlējām labi, brīžiem pieļāvām bērnišķīgas kļūdas,» spēles
gaitu vērtē iecavnieku treneris Voldemārs Pārums. Pietrūka
stabilitātes, un joprojām Dartijai klibo aizsardzība - izcīnīto
bumbu skaita attiecībā atkal zaudējums (39:43).
Veiksmīgākais grozu guvējs Iecavas komandā šoreiz bija Gundars
Brička - 17 punkti un 3 pārtvertas bumbas; J. Ojāru - 14 punkti;
A. Beitiņš - 14 punkti, 6 atlēkušās bumbas; A. Švītiņš - 13
punkti, 12 atlēkušās bumbas; M. Eglītis - 9 punkti, 8 atlēkušās
bumbas, 5 rezultatīvas piespēles; Jānis Saveļjevs - 8 punkti.
Spēlēja arī Didzis Eglītis, Māris Ozoliņš, Ervīns Pelsis un
jelgavnieks Mārtiņš Ivanovs (iepriekš spēlējis SK Pērkons). IZ

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
7. novembrī pl. 20:30
Dartija : Saldus
21. novembrī pl. 20:30
Dartija : Olaine

Jaunatnes basketbola
līga
8. novembrī pl. 11:00
Iecava : Sigulda
9. novembrī pl. 11:00
Iecava : Salaspils
22. novembrī pl. 11:00
Iecava : Rīga/Pols 2

IECAVAS NOVADA
VIEGLATLĒTIKAS
SACENSĪBAS TELPĀS

12. novembrī 15:00
«A» grupa - 1993. g. dz.
zēniem un «B» grupa 1994./95. g. dz. zēniem un
meitenēm;
19. novembrī 15:00
«C» grupa - 1996./97. g. dz.
zēniem un meitenēm
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.

Latvijas veterānu atklātais
čempionāts galda tenisā
29. un 30. novembrī
pl. 12:00 un pl. 10:00

A: Beata Logina

29. oktobrī savu jauno
sezonu uzsāka Iecavas
novada veterānu
basketbola komanda.
Liktenis bija lēmis iecavniekiem jau pirmajā spēlē tikties ar
spēcīgo Ceraukstes pagasta komandu, kura pagājušajā gadā
kļuva par Bauskas rajona veterānu basketbola čempionāta uzvarētāju.
Iecavas komandas sākumsastāvā laukumā izgāja brāļi Juris
un Māris Ozoliņi, Vilnis Gailums,
Aļģis Mudurs un Dagnis Buners.
«Spēle sākās veiksmīgi, un pazaudējām modrību,» stāsta
iecavnieku komandas kapteinis
Māris Ozoliņš. «Rādījām diezgan
«pavasarīgu» sniegumu, un pretinieki to nekavējoties izmantoja.»
Līdz pārtraukumam spēle uzbrukumā nedaudz tika sakārtota, un, pateicoties Jura Ozoliņa
tālmetienam, pirms pārtraukuma iecavnieki bija izvirzījušies
vadībā ar 19:16.

IZ

Otro spēles daļu viņi iesāka
apņēmīgi, ar agresīvu darbību
uzbrukumā un caurgājieniem tika iegūts desmit punktu pārsvars, ko izdevās noturēt līdz
spēles beigām (43:29). Spēle rit
4 x 8 minūtes.
Ar 18 gūtajiem punktiem
Iecavas komandā izcēlās M. Ozoliņš, 9 punktus guva J. Ozoliņš,
bet 7 punktus - D. Buners. Iecavas vienībā spēlēja arī Jānis Krūze, kurš šogad ir sasniedzis sporta veterānu vecumu (35+).
Bauskas rajona veterānu
čempionātā piedalās sešas komandas (no Ceraukstes, Gailīšiem, Īslīces, Bauskas, Iecavas
un Dāmītes - komanda, kurā
spēlē rajona spēcīgākās basketbolistes). Sacensības risināsies
līdz nākamā gada martam, katrai komandai ar katru izspēlējot
trīs reizes. Spēles notiek Bauskas stadiona sporta zālē trešdienu vakaros.
Jāatgādina, ka 2007. gadā
Iecavas basketbola veterāni šajās sacensībās uzvarēja, un šosezon mūsu vecmeistari čempionu
titulu centīsies atgūt. IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
novembrī apmeklētājus
Iecavas novada Domē
nepieņems.
Nākamā pieņemšanas reize
būs 8.decembrī.

Interesenti tiek aicināti

NŪJOT
15. novembrī plkst.12:00
pie sporta nama “Dartija”.
Nūjošanu vadīs
sertificēti instruktori.

VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
19.novembrī plkst.10-16
Iecavas novada Domes
1. stāvā.

Aizsaulē aizgājuši
Rima Makauska (03.03.1939. - 03.11.2008.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844.
lēti 3 PVC logus un dažādu
izmēru iekšējās palodzes.
Tel. 29754477; 22342922.
Polijā ražotu zivju barību
(negrimstošu, koijām).
Tālr. 29164600.

R/O ``Pestīšanas armija`` konkursa kārtībā meklē:
IECAVAS BĒRNU DIENAS CENTRA VADĪTĀJU
darbam Iecavā.

3 istabu dzīvokli Dārza ielā 4.
Tālr. 29225808.

Prasības:
- augstākā socialā pedagoga/darbinieka izglītība;
- pieredze personāla un projektu vadīšanā;
- labas latviešu valodas zināšanas, angļu un krievu valodas
zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
- pamatzināšanas finansēs un lietvedībā;
- precizitāte, augsta atbildības sajūta;
- iemaņas darbā ar datoru (MC Word, Excel, PowerPoint).

Pienākumi:
-

Play Station 2 (divas
vadierīces, atmiņu karte un
daudz interesantu spēļu). Ls 90.
Tālr. 29433664.

vadīt bērnu dienas centru un tā personālu;
attīstīt jaunus sociālos projektus;
sadarboties ar Iecavas novada Domi;
piesaistīt jaunus sponsorus;

Piedāvājam:
- pilnas slodzes darbu un socialās garantijas;
- interesantu, radošu un atbildīgu darbu, vadot cilvēku
kolektīvu.

RAŽAS BALLE
Lai vakars sagādātu jaukus
mirkļus atpūtai, jūs priecēs
tautā iemīlētie aktieri
Dita Lūriņa-Egliena un
Mārtiņš Egliens.
Par lustīgu deju soli
rūpēsies grupa «Vēja runa».
Ieejas kartes
var iegādāties kultūras namā;
cena - Ls 5.

12. novembrī

kinofilma
«RĪGAS SARGI»
Seansi plkst. 18:00 un 20:00.
Pēc pieprasījuma papildseanss
14. novembrī plkst.19:00.
Biļetēm svētku cena - Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana!

jaunu dušas kabīni (90x90,
pusapaļa, augstais paliktnis, ar
sēdekli, Itālija). Steidzami, lēti.
Tālr. 28829561.

Biļetēm svētku cena - Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana!

metāla taupības krāsniņu,
baltos silikāta ķieģeļus, lietotas
durvis un logus, zāģmateriālus,
lietotas guļbūves pārvešanai.
Tālr. 29354887.

Vokālās grupas
«VILKI» koncerts

17. novembrī pl. 19:00

LATVIJAS VALSTS
90. GADADIENAI
veltīts pasākums
ar svinīgu balvas «Iecavas
gada cilvēks» pasniegšanu
un svētku koncertu
Lienes Šomases un Jāņa
Moiseja izpildījumā.
Ieeja bez maksas.

21. novembrī plkst. 19:30

Izīrē : : :

Iecavas novada Dome 14.10.2008. ir pieņēmusi lēmumu «Par
detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Iecavas novada «Mazpļaviņas» un «Lielie Pakavi» pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai» (prot. Nr.12, 8. p.).
Sabiedriskās apspriešanas 2. posms - trīs nedēļas pēc publikācijas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis». Detālplānojuma 1. redakcija
apskatāma Iecavas novada Domē, Skolas ielā 4. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008. gada 20. novembrī plkst.15.00
Iecavas novada Domes telpās.
Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Iecavas novada Domē (Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913) no plkst.8 līdz
17. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi,
prasības pieteikums nosūtāms Iecavas novada Domei, norādot: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās
dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

8. novembrī pl. 19:00

15. novembrī pl. 19:00

Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 67310036 vai 26822578,
vaicāt Oļesju. CV var arī sūtīt uz info@pestisanasarmija.lv.

Paziņojums par detālplānojumu
«Mazpļaviņas», «Lielie Pakavi»

Kultūras namā

2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 26871890.

Pērk : : :

8.

istabu ar nelielu virtuvi
vienam cilvēkam Iecavas centrā.
Tālr. 29717189.

teātra izrāde
«ALU SIEVIETE»
Biļešu cena - Ls 7 un Ls 8.
Biļešu iepriekšpārdošana!

11. novembrī pl. 17:30
pie Brīvības pieminekļa
Iecavas parkā
LĀČPLĒŠA DIENAI
veltīts piemiņas brīdis.

Vēlas strādāt : : :
Varu auklēt Jūsu bērnu bez
laika ierobežojuma savā lauku
sētā (aptuveni km no Iecavas).
Tālr. 29896622.
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