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A: F: Anta Kļaveniece

Trešdien, 14. maijā, Iecavas
novada Domes ceremoniju zā-

lē pulcējās šī mācību gada labākie skolēni, lai saņemtu pašvaldības pateicību par sasnie-

Tūrisma rallijā atkārto
pirmā posma sasniegumu
A: Beata Logina

3. maijā Jūrkalnē pulcējās
iAuto tūrisma rallija kausa
izcīņas otrā posma (Zaķu
kroga rallija) dalībnieki.
Startēja 30, bet vakarā finišēja 28 dalībnieki. Starp braucieniem bija iespēja iepazīties ar
Ventspili un tās skaistākajiem
apskates objektiem - tur dalībniekiem vajadzēja nofotografēties, ziņo iauto interneta portāls. Vakara orientēšanās bija izveidota tā, ka nebija iespējams
noteiktajā laikā atrast visus OZ

punktus. Neiztika arī bez kurioziem - kāds OZ objekts bija
nodedzis, kāds objekts bija nolauzts, bet kāds pārvietots uz citu vietu. Tomēr dalībnieki izrādīja īpašu atjautību - daudzi bija
atraduši arī tos.
Iecavnieku Raita Purmaļa un
Aivara Mačeka ekipāžai Kurzemes ceļos veicās ļoti labi, un viņi
atkārtoja pirmā posma sasniegumu - atkal tika uzvarētāju godā. Kausa izcīņā vēl priekšā trīs
posmi. Nākamais paredzēts
19. jūlijā Aizkraukles un Jēkabpils rajonā. IZ

gumiem, pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un talantu.
2.lpp.

3.

Saistošie
4.
noteikumi «Par
pašvaldības
nodevu par
būvatļaujas
saņemšanu»
Sporta
svētku
nolikums

7.

Triumfē Rozā Pantera

Latvijas trofi-reida 2. posmā «Trapene 2008» sieviešu
konkurencē uzvarēja ekipāža «Rozā Pantera»:
iecavniece Anda Eniņa (no labās) kopā ar rīdzinieci
Ingu Milleri un Ilutu Šķipsnu no Olaines.

6.lpp.

2008. gada 16. maijā

Lai apvārsnis
top
sasniedzams!

2.

IZ Skolu ziņas

1.lpp.

Pateicības rakstu un dāvanu – tālskati ar Iecavas novada
Domes logo – saņēma 86 jaunie
censoņi, to skaitā 53 Iecavas vidusskolas, četri sākumskolas
«Dartija» un deviņi Dzimtmisas
pamatskolas skolēni, astoņi
mūzikas skolas, deviņi sporta
skolas un trīs pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» audzēkņi.
Viņi visi ar labiem panākumiem
ir startējuši rajona vai valsts mēroga konkursos, skatēs, turnīros, sacensībās un olimpiādēs.
Ar šiem skolēniem patiesi var
lepoties vecāki, draugi, skolas
biedri, pašvaldība; lepni par sevi
var būt viņi paši - sveicot skolēnus, sacīja novada Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis. Pašvaldībai neesot viegli katru gadu
piemeklēt atšķirīgas, dzīvē noderīgas un labas atmiņas saglabājošas dāvanas. Šī gada dāvana,
tālskatis, noderēs ne tikai praktiski, tam ir arī sava simboliska
nozīme – raudzīties uz tāliem apvāršņiem un censties tos sasniegt. IZ

Sākumskolā «Dartija» noslēdzies mācību priekšmetu olimpiāžu mēnesis. Seši labākie no
katras klases bija uzaicināti uz
pieņemšanu pie direktores (attēlā), un 16. maijā šie skolēni dosies mācību ekskursijā uz Rīgu,
kur viesosies izdevniecībā «Diena», apmeklēs «Saules akmeni»
un «Lido» atpūtas centru.
Paldies Gerdas Miezeres, Samantas Ilgumas, Montas Zaumanes, Aivijas Grundmanes, Kerijas Jančevskas, Rebekas Šastakovičas, Artas LaubergasLaukenbergas, Meldras Madžu-

les un Ralfa Žoglas vecākiem, kuri sedz ceļa izdevumus.
7. maijā skolēni apmeklēja
teātra izrādi «Trīs sivēntiņu jaunie piedzīvojumi».
9. maijā, Eiropas dienā, ar
skolēniem tikās mūsu skolas absolventi, pašreizējie studenti politologi Reinis Sietiņš no Vidzemes
augstskolas un Gatis Freimanis
no Latvijas Universitātes. Jaunieši stāstīja par izglītības nozīmi
un svešvalodu nepieciešamību
mūsdienās.
Reinis tikko kā bija atgriezies
no Briseles un dalījās ar redzēto

F: Indra Krauja

Eiropas Savienības Parlamentā.
Skolēni uzdeva jautājumus, uz
kuriem saņēma izsmeļošas atbildes.
Paldies Iecavas mūzikas skolas audzēkņiem un skolotājiem
par jauko koncertu!
Klasēs notika vecāku sapulces. Paldies vecākiem, kuri atrada laiku atnākt!
Gatavojamies Bauskas rajona skolu Dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 24. maijā. IZ

Ar smaidu par nopietni paveikto
A: Maruta Lasmane,

Anitra Taurene

Pirmo reizi skolēnu
apbalvošanā piedalījās arī
pirmsskolas izglītības
iestādes «Cālītis» audzēkņi.

Kad lasīsim žurnālus
«Skatiens» un «Teen
Magazine», vēstures tiesa
sniegs atbildi uz jautājumu, vai
konferencē «Vide.Cilvēks.
Veselība.» ielidos arī putni vai
pietiks ar materiālu izstrādi
bioloģijas konkursam.
Skolas ēdamzāles vizuālās
pārvērtības nebūs ne
ģeometriskas figūras, ne
stereometrijas elementi un to
uzdevumi, bet pašu veidots
interjera dekors.
Spēles un uzdevumi latviešu
valodā pārmaiņus ar
rotaslietu gatavošanu veido

mūsu savādo dzīvi kā tādu
miniatūru krājumu. Izpētot
lasīšanas intereses mūsu
vienaudžu vidū, varam
secināt: esi aktīvs un tu būsi
drošībā!
Cienījamo lasītāj! Tu netiec
maldināts ar īpatnējiem faktiem,
bet šajā teksta fragmentā nemanot esi uzzinājis 16 vislabākos šā
mācību gada projektu nedēļā paveiktos darbus un darbiņus
Iecavas vidusskolā.
Tā kā projekti tika izstrādāti
pie katra mācību priekšmeta
skolotāja, veidojot skolēnu interešu grupas, tad to kopskaits ir
70. No sirds strādājuši daudzi,
gan realizējot projekta saturu,
gan precīzi, interesanti un
daudzpusīgi atspoguļojot darba
norises gaitu projekta mapēs.

Prieks par visiem, bet īpaši
uzteicamas ir tekstā pieminēto
projektu konsultantes Z. Zīvārte, O. Petrišina, I. Cera, S. Kozlova, D. Greiža, S. Lauzēja,
P. Ratkus, M. Buņķe, M. Čudare, I. Selicka, I. Ķurbe, S. Dīce,
V. Lauciņa-Veinere, S. Lineja,
A. Taurene, M. Lasmane.
Protams, skaisti noritējusi arī
prjektu nedēļā radītā 12. a, b, c
Žetonu vakara izrāde pēc pasakas «Runcis zābakos» motīviem
V. Prokopenko, D. Mediņas un
G. Zaķes vadībā, notikusi skolas
vecāku pavasara konference ar
plašu skolēnu darbu izstādi, un
varam ar gandarījumu priecāties
par skolēnu pašvērtējumos rakstīto, ka «projektu nedēļa ir visjaukākais, kas var būt». Lai tā
būtu arī nākamgad! IZ

3.

2008. gada 16. maijā

Risinājumam
nepieciešama diskusija
A: Anta Kļaveniece

Uz Dartijas mikrorajona
daudzdzīvokļu māju durvīm
aprīļa beigās parādījās
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS)
paziņojums par papildu
maksas iekasēšanu, lai segtu
izdevumus par sētnieka
darbu, kas sakopj atkritumu
konteineru laukumus.
Iedzīvotājos šis paziņojums
radīja nesapratni, viņi to uztvēra kā maldinošu. Lai kliedētu
nesaprašanos, pagājušo piektdien, 9. maijā, DzKS valdes
priekšsēdētājs Alvis Feldmanis
uz sarunu aicināja māju vecākos.
Tikšanās reizē māju vecākās
Vēsma Indriķe un Dzintra Pavāre vēlreiz norādīja, ka paziņojums bijis neprecīzs, turklāt pasniegts iedzīvotājiem kā fakts,
neizskaidrojot lietas būtību un
neiztaujājot viņu viedokli.
A. Feldmanis atzina iestādes
kļūdu, taču klātesošos rosināja
uz kopīgu diskusiju, jo izveidojusies situācija ir jārisina. Lielākā problēma ir tā, ka pēdējo gadu laikā ir krietni pieaudzis atkritumu apjoms un iestādei, kas
nodrošina atkritumu izvešanas
pakalpojumu, konteineri jāizved
nevis vairs vienu, bet divas un
pat trīs reizes nedēļā. Atkritumu
izvešana uzņēmumam rada
zaudējumus, jo pakalpojums
nav rentabls. Aptuvenie aprēķi-

ni liecina, ka sen jau tiek pārsniegta Dartijas mikrorajonam
noteiktā mēneša norma - 56 m3
(uz 563 iedzīvotājiem). Pašlaik izvedamo atkritumu apjoms sasniedz 120 m3. Situācijas risinājumam A. Feldmanis piedāvā divus variantus:
1) iesniegt Iecavas novada
Domei ierosinājumu par lielāku
atkritumu normu apstiprināšanu vai
2) katru mēnesi aprēķināt
maksu par pakalpojumu pēc faktiskā atkritumu daudzuma.
Tikšanās dalībnieki vienojās,
ka šīs nedēļas laikā tiks sasaukta iedzīvotāju kopsapulce, kurā
iedzīvotājiem būs iespēja nobalsot par pieņemamāko variantu.
Tāpat visiem kopīgi jāapspriež citi neskaidri jautājumi, piemēram, kāpēc Dartijas mikrorajonā
esošajām iestādēm, kuras saražo daudz vairāk atkritumu, nav
atsevišķu konteineru; kā uzskaitīt un kam maksāt par lielgabarīta atkritumiem; kā un kam cīnīties pret nelegālajiem atkritumu vedējiem, kas ar mašīnām
piebrauc un met konteineros atkritumu maisus, par to nemaksājot. Aktuāls ir arī jautājums
par sētnieka darba samaksu. Pakalpojuma tarifā ir iekļauti tikai
10% no sētnieka darba algas par
pusslodzi (tie ir tikai astoņi lati
no 92 latiem mēnesī), pārējos izdevumus nākas segt pakalpojuma sniedzējam - DzKS, kas pēc
būtības nav pareizi. IZ

Vai arī Tev patīk dziedāt, klausīties mūziku un Tu vēlētos
iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu? Muzicēt gan
solo, gan ansamblī,uzstāties koncertos un spēlēt savai ģimenei
un draugiem? Nāc un piesakies!
IECAVAS MŪZIKAS SKOLA UZŅEM AUDZĒKŅUS
2008./09. mācību gadam:
1. klasē
klavierspēle
vijoles spēle
kora klase
kokles spēle
flautas spēle
ģitāras spēle
akordeona spēle
sitaminstrumentu spēle

8-9 g.v.

9-10 g.v.

sagatavošanas klasē
6-7 g.v.

8-9 g.v.

Pirmsskolas vecuma bērniem (4-5 g. v. un 6 g. v.)
piedāvājam muzikālās dotības attīstošas nodarbības grupā.
Pieteikumus pieņemam:
līdz 3. jūnijam darba dienās pl.13.00-18.00 Iecavas mūzikas
skolā, Raiņa ielā 3, tālr. 63942469.
Konsultācijas - 2. un 3. jūnijā no pl. 17.00.
Noklausīšanās - 4. jūnijā pl. 10.00.

FIBO bloku ražošanas process
novērtēts ar atbilstības sertifikātu
A: Beata Logina

29. aprīlī iegūtais sertifikāts
nosaka, ka rūpnīca un tās ražotie FIBO keramzīta izstrādājumi
atbilst visām deklarētajām īpašībām un ir izturējuši Eiropas
standarta EN 771-3+A1 noteiktās prasības, inormē Sanita
Skaidrā, SIA maxit mārketinga
asistente.
Līdz ar sertifikāta izsniegšanu SIA «Būvmateriālu, būvizstrādājumu atbilstības novērtē-

šanas centrs» ir atzinis rūpnīcas
ražošanas iekārtu, pārbaudes
iekārtu, tehnoloģiskā procesa un
izejmateriālu kontroli, kā arī tajā
saražotā produkta atbilstošu uzglabāšanu un marķēšanu, izmēru precizitāti, mehānisko stiprību, vieglumu un stabilitāti,
ugunsdrošību, salizturību. Higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēka veselībai un apkārtējai videi
apliecina LR Vides ministrijas
2007. gada 20. novembrī izsniegtā B atļauja. IZ

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunajām
grāmatām, kuras lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
«Ābolu ēdieni»
v
«Adīšana un tamborēšana»
v
H. Berijs «Digitālā fotogrāfija»
v
A. Bīvere «Bioritmu rokasgrāmata»
v
D. Dzintere «Rotaļa bērna
dzīves prasmju sekmētāja»
v
«Gadalaiku pavārgrāmata»
v
R. Gandapass «Kāmasūtra oratoram»
v
E. Grīns «Radošas sabiedriskās attiecības»
v
I. Jansone «Patiesība par
vēzi»
v
I. Kollūens «Knuts Hamsuns»
v
A. K. Krause «Glezniecības
vēsture»
v
V. Krieviņš «Mācīšanas un
mācīšanās : principu rokasgrāmata»
v
A. Krūmiņš «Trimdas zeme Francija»
v
L. Lapsa «100 gudro galvu
un citi zvēri»
v
S. Lundberga «Soli priekšā»
v
D. Lūse «Latviešu literatūra un 20. gadsimta politiskās
kolīzijas»
v
Dž. Makīta «Kā ēdīsi, tā
dzīvosi»
v
«Ne tikai tas, ko mēs
ēdam»
v
P. Nevils «Kaķu psihes noslēpumi»
v
P. Palmano «Lūdzu un paldies!»
v
A. Palmers «Baltijas jūras
valstu un tautu vēsture»
v
O. Plēpis «Gatavots bez

sāls»
v
A. Ponomarjovs «Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika»
v
A. Radovics «Napoleona
karaspēks Latvijā»
v
R. Rode «Somija»
v
«Sievasmāte un suns»
v
Dz. Sondore «Savu lomu
advokāts»
v
Suada «Sadedzināta dzīva»
v
K. Subatnieks «Komercsabiedrības naudas plūsma»
v
«Tehnika»
v
V. Ukolovs «Vadības teorija»
v
E. Viljamsa «Tiešā mārketinga rokasgrāmata»

Oriģinālliteratūra
v
G. Godiņš «CV : dzejoļi»
v
I. Karstā «Kaupēna līgava»
v
A. Līce «Mūsu mirdzēšanas laiks»
v
A. Liepa «Austrumu motīvs»
v
A. Tiļļa «Kam negadās»

Tulkotā
daiļliteratūra
v
S. Bekets «Mērfijs»
v
R. Benkss «Sodība»
v
K. Daulinga «Bēgošais līgavainis»
v
Ž. Frešs «Zīda imperatore»
v
P. Hammesfāra «Mele»
v
Dž. Kenere «Živenšī kods»
v
E. Kola «Lisabonas lieta»
v
H. Kurts Mālere «Skaistā
Meluzīne»
v
R. Ladlems «Bānkrofta
stratēģija»
v
Dž. Lindsija «Skandalozā
laulība»
v
J. Mērfija «Paraksts»
v
T. Pārsons «Vīrs un sieva»
v
D. Seterfīlda «Trīspadsmitais stāsts»
v
T. Viljamss «Atmiņas»

2008. gada 16. maijā

Novada Domē
A: Beata Logina

Lauksaimniecības, vides un
attīstības komiteja 29. aprīļa
sēdē izskatīja virkni iesniegumu
un nolēma ieteikt Domei atbalstīt nekustamo īpašumu sadalīšanu, atdalīšanu un vienā gadījumā - apvienošanu. Deputāti
sprieda arī par ēkas Grāfa laukumā 9 funkcijas maiņu, par ieceri
pārbūvēt nekustamo īpašumu
Cēsnieku ielā 37, par adrešu pie-

šķiršanu un citiem jautājumiem.
Sēdē tika pārrunāta informācija, kas apkopota pēc sakoptības izvērtēšanas darba grupas
izbraukuma pa novada teritoriju. Trīs komitejas pārstāvji
(A. Avots, A. Mačeks un S. Drozdovs), Domes izpilddirektors
M. Veinbergs, kārtībniece L. Muceniece, novada dārzniece
D. Rudzīte un projektu vadītāja
I. Bramane 22. aprīlī apsekoja

teritorijas gar autoceļu A-7: Iecavā, Dimzukalnā, Dzimtmisā,
Zorģos un Rosmē.
Īpašniekiem, kuru zemes platības ir nesakoptas, aizaugušas
un citādi piesārņotas, Dome ir
nosūtījusi atgādinājumu par zemes lietotāja pienākumiem un
lūgumu sakārtot īpašumus līdz
šī gada 1. jūnijam. Jūnijā paredzēta atkārtota nesakopto vietu
apsekošana. Atgādinājums aizsūtīts 71 īpašniekam. IZ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9

«PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
22.04.2008. lēmumu
(prot. Nr. 5, 3. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta 15. punktu,
likuma «Par nodokļiem un nodevām» 12. panta pirmās daļas 10. punktu
un MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 «Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas» 15. punktu

1. Nodeva nosakāma par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem (kuri būvējami saskaņā ar
Ministru kabineta 1997. gada
1. aprīļa noteikumiem Nr. 112
«Vispārīgie būvnoteikumi» un
Bauskas rajona Iecavas novada
pašvaldības apbūves noteikumiem).
2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, Ministru kabineta 1997. gada 1.
aprīļa noteikumos Nr. 112 «Vispārīgie būvnoteikumi» noteiktajā
kārtībā saņem no Bauskas rajona Būvvaldes (tālāk tekstā - Būvvalde) būvatļauju.
3. Pašvaldības nodevas par
būvatļaujas saņemšanu (turpmāk tekstā - Nodeva) likmē
ietvertas izmaksas, kas rodas
būvprojekta saskaņošanas laikā
(būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, būvprojektu izmaiņu saskaņošana, kā
arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības).
4. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu:
4.1. individuālo dzīvojamo
ēku, «dvīņu» māju, dārza māju
(vasarnīcu), dzīvokļu, saimniecības ēku, garāžu, kiosku, paviljonu u. c. palīgceltņu būvniecība, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija vai nojaukšana:
Ls 50.00 (piecdesmit lati un
00 santīmi);
4.2. sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo, rindu māju un

ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija vai nojaukšana:
Ls 150.00 (simts piecdesmit
lati un 00 santīmi);
4.3. inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija, renovācija vai nojaukšana:
Ls 30.00 (trīsdesmit lati un
00 santīmi);
4.4. i n ž e n i e r b ū v j u ( c e ļ i ,
ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u. tml.) izbūve, rekonstrukcija, renovācija vai nojaukšana:
Ls 30.00 (trīsdesmit lati un
00 santīmi);
4.5. teritorijas labiekārtošana, t. sk. žoga izbūve vai rekonstrukcija:
Ls 15.00 (piecpadsmit lati un
00 santīmi).
5. Nodevas likme par būvatļaujas pagarināšanu vai pārreģistrāciju:
Ls 10.00 (desmit lati un 00
santīmi).
6. 40% no nodevas likmes par
būvatļaujas saņemšanu maksājami, saņemot Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% no nodevas likmes maksājami, saņemot būvatļauju.
7. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauju
neizsniedz, iekasētā nodevas daļa netiek atmaksāta.
8. Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā, saņemot apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres
akceptēšanu, maksājama no-

deva 20% apmērā no 4. punktā
noteiktās attiecīgās likmes.
9. Būvatļaujas atjaunošanas (ja izsniegtā būvatļauja anulēta, nozaudēta u. tml.) gadījumā
nodeva maksājama 4. punktā
noteiktā kārtībā.
10. Nodeva iemaksājama
Iecavas novada Domes pamatbudžetā.
11. Lai saņemtu būvatļauju,
jāuzrāda maksājuma dokumenti
par nodevas nomaksu pilnā apjomā.
12. No nodevas samaksas
tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecību veic par
valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad
būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
13. Saņemtā nodeva par
būvatļaujas izsniegšanu galvenokārt tiek izlietota būvniecības
dokumentācijas izstrādei un
Būvprojektu saskaņošanas,
būvniecības uzraudzības un
Būvvaldes tehniskā darba nodrošināšanai.
14. Nodevu aprēķina un
kontroli pār nodevas samaksu
pilnā apmērā veic Būvvalde.
Kontroli pār nodevas uzskaiti un
sadalījumu veic Iecavas novada
Domes Finanšu nodaļa, kura reizi mēnesī rakstiski informē Būvvaldi par iekasētajām nodevām.
15. Noteikumi stājas spēkā
likuma «Par nodokļiem un nodevām» 12. panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis

4.

Par Iecavas novada Domes
2008. gada saistošo
noteikumu Nr. 9 «Par
pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu»
apstiprināšanu
Ievērojot to, ka:
- Bauskas rajona Padomes
struktūrvienība Bauskas rajona
Būvvalde, atbilstoši tās nolikumam, veic Iecavas novada pašvaldības Bauskas rajona pašvaldībai deleģēto ar būvniecības
pārzināšanu un kontroli saistīto
funkciju izpildi;
- pašvaldības funkciju izpilde saistīta ar izdevumiem;
- viens no pašvaldības funkciju izpildes finansējuma avotiem ir pašvaldību ieviestās nodevas par būvatļaujas saņemšanu;
nolūkā nodrošināt vienotu
pieeju nodevas par būvatļaujas
saņemšanu ieviešanā un piemērošanā;
22. aprīlī Iecavas novada
Dome, atklāti balsojot, «par» - 8
(A. Avots, S. Drozdovs, A.
Grīnbergs, A. Grundmanis, A.
Mačeks, S. Mašiņenkovs, J.
Pelsis, M. Šlihta), «pret» - nav,
«atturas» - 1 (J. Krievs), nolēma:
1. Apstiprināt Iecavas novada Domes 2008. gada saistošos noteikumus Nr. 9 «Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu».
2. Uzdot Iecavas novada Domes Kancelejai triju dienu laikā
pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus
rakstveidā un elektroniski Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijai (RAPLM).
3. Noteikt, ka 2008. gada
saistošie noteikumi Nr. 9 «Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu» stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
Domes apstiprinātie saistošie
noteikumi Nr. 9 RAPLM ir akceptēti. IZ

IESKATIES!
Vai inormācija
par TEVI un TAVU uzņēmumu
ir atrodama
Iecavas novada
interneta portālā
www.iecava.lv?
Ja nav
vai tajā nepieciešamas korekcijas,
sazinies ar veidotājiem e-pasts: info@iecava.lv
tālr. 63941711, 63941299.

5.
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Ak, ielas, ieliņas...
«Iecavas Ziņas» turpina skatīt, kādas pašlaik ir Iecavas
ielas. Sākums 7. marta numurā.
A: F: A. Kļaveniece, B. Logina

KĻAVU
iela
Kļavu, Bērzu un Pūpolu ielā
izvietojusies jaunās apbūves
zona. Tajā jau apdzīvotas un
arī vēl līdz galam neuzbūvētas
mājas, taču kopskats ir diezgan
vienots, pretēji, piemēram,
Cēsnieku ielai, kur arī joprojām
rit apbūve, taču valda milzīgs
kontrasts starp jau ierīkotām,
sakoptām mājvietām un
pamestiem, piegružotiem,
aizaugušiem apbūves gabaliem.
Daudzviet Kļavu un Bērzu ielā
vēl rit labiekārtošanas darbi
veidoti piebraucamie ceļi,
ierīkoti apstādījumi. Mājas
Kļavu ielā 1 saimnieki jau var
lepoties ar ierīkotu karoga
mastu, kurā Eiropas dienai par
godu lepni plīvo Latvijas
karogs, savukārt Bērzu ielā 1
ikdienā acis priecē košie puķu
podi, bet siltākās dienās tur jau
var plunčāties āra baseinā.
Pagaidām mājas viena otrai ir
ļoti līdzīgas; uz to fona
izteiksmīgi izceļas starp Bērzu
un Baldones ielu uzbūvētās
guļbūves ēkas un rūpīgi
izplānotais pagalms ar
strūklaku un lielo batutu
aktīvai atpūtai. Toties blakus

Bērzu iela:
422 metri

Kļavu iela:
165 metri

Grāfa laukumu īpašu dara
seno celtņu neparastā
veclaiku aura - ar viesu
namu «Dārta» un tā allaž
sakopto un ziedošo
apkārtni, ar nedaudz
bēdīgāka paskata bijušo
muižas bibliotēkas ēku, kur
iekārtojušās divas
tirgotavas. Tāda kā
aizmirstības sajūta pārņem,
veroties uz SIA «Smiltaiņi»
saimniecības preču un
būvmateriālu veikala ēku
un tās apkārtni. Toties
parks pēc pelēkās ziemas
sagaida sakuplojis koši zaļš
un skaļš ar daudzajām
putnu balsīm. Visur zāle
gludi nopļauta, vien netālu
no Ozolu ielas palicis koši
zils neaizmirstulīšu
puduris. Skats tiešām
neaizmirstams, un par to
paldies zāļes pļāvējam.
Taciņa, kas ved caur parku,
savienojot Grāfa laukumu
un Ozolu ielu, ir ieguvusi
jaunu segumu. Gājēju
papēžiem tas gan
nešķiet pievilcīgāks
par zālienu, tāpēc,
iespējams, drīzumā
tur varētu uzklāt
asfaltu. Lai tas
nekārdinātu pārgalvīgos autobraucējus,
taciņas galos ierakti
norobežojoši stabiņi.
Tā kā ir 9. maijs, ap
pieminekli 2. Pasaules
kara laikā kritušajiem
karavīriem vērojama
rosība. Ziedus
pieminekļa pakājē
atnākušas nolikt arī
vidusskolas 7. d klases
skolnieces Lorēna un
Katrīna. Meitenes
stāsta, ka tā ir jau
kopš mazotnes ierasta
tradīcija, doties pie
pieminekļa rosinājusi
arī klases audzinātāja.

Grāfa laukums:
537 metri

Pūpolu iela:
432 metri

ms
u
k
lau
A
F
GRĀ

mājas sētā kaut kas mūsdienu
izpratnē daudz eksotiskāks
zirgs! Un vēl Bērzu ielā tiešām
aug bērzi gan nesen stādīti,
gan jau kādu ilgāku laiku
auguši.

Saimniecības preču un būvmateriālu veikala ēka.
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6.

Triumfē Rozā Pantera

A: Anda Eniņa

No 9. līdz 11. maijam Trapenē norisinājās Latvijas trofirei-da 2. posms.
Trofi-reids ir apvi-dus auto

F: no personīgā albuma

sacensības, kas notiek pa
koplietošanas, lauku un me-ža
ceļiem, slēgtām trasēm, kā arī pa
grūti izbraucamiem ceļu pos-

miem un vispār bez ceļa (dziļas
rises, dubļi, brasli, purvi). Sportisti vienā dienā mēro 50 līdz 150
km distanci, kuras laikā ir gan
orientēšanās, gan braukšana
pēc leģendas, gan citu veidu
specposmi. Grūtības pakāpe ir
atkarīga no tajā startējošo automašīnu sagatavotības pakāpes.
Sacensībās var piedalīties apvidus automašīnas, kuru pašmasa
nepārsniedz 3500 kg un kuras
iedala kategorijās: TR1, TR2,
TR3 un «OPEN».
Šajā diezgan vīrišķīgajā sporta veidā pēdējo gadu laikā ekipāžās piedalās arī sievietes, tomēr
«Trapene 2008» bija pirmais
posms, kurā startēja sieviešu
ekipāža «Rozā Pantera»: pilote
Inga Millere un stūrmanes Iluta
Šķipsna un šī raksta autore. Ekipāža tika izveidota, lai parādītu,
ka arī sievietes var pārvarēt smagus braukšanas apstākļus. Veik-

smīgi izbraucām visus posmus,
neskatoties uz to, ka jau pirmajā
dienas daļā pazuda bremzes un
niķojās vinča. Kopvērtējumā ar
vīriešiem 19 ekipāžu konkurencē
«Rozā Pantera» ieguva astoto vietu, bet par uzdrīkstēšanos un
meistarību izcīnīja pirmo vietu
kategorijā «TR 1 sievietēm». Kā izteicās organizatori, meitenes
brauca mierīgi, rūpīgi apsverot
savas darbības un parādot labas
zināšanas bezceļu braukšanā.
Esam ļoti apmierinātas ar saviem
rezultātiem un pateicamies Jānim Dardzānam, kas pamudināja
braukt un nodrošināja šādu
iespēju, puišiem no SIA «Džipu
Būve'» par sniegto tehnisko un
morālo atbalstu, kā arī pārējiem,
bez kuriem tas nebūtu iespējams.
Augstāku rezultātu sasniegšanai
vēl nepieciešams papildu tehniskais ekipējums un finansējums,
bet viss nāk ar laiku! IZ

Laikraksta «Iecavas Ziņas» aptauja
Aicinām piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir izzināt JŪSU domas un ieteikumus, lai visiem kopā mums izdotos
veidot sava novada avīzi interesantu, saistošu, ikvienā mājā gaidītu.
Anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā desmit minūtes laika.

V

1. Laikrakstu «Iecavas Ziņas»:
abonēju
pērku
izlasu bibliotēkā
aizņemos
nelasu
cits variants (ierakstiet) ___________________
2. «Iecavas Ziņas» lasu:
kopš avīzes izdošanas pirmsākumiem
pēdējos divus-trīs gadus
beidzamajā laikā
kādreiz lasīju, tagad vairs ne
ļoti neregulāri, šad tad
3. Laikraksta abonēšanas/ tirdzniecības cena:
ir pieņemama
mani neapmierina
4. Vislabprātāk laikrakstā lasu par:
Domes sēdēm un lēmumiem
aktualitātēm pašvaldībā
izglītības iestāžu aktivitātēm
lauksaimniecību
uzņēmējdarbību
sportu
ceļojumiem
interesantiem cilvēkiem
citu (ierakstiet) ______________________________
5. Laikrakstā pietrūkst rakstu par
(ierakstiet) _________________________________________
Piedalies un gūsti papildu gandarījumu pieciem aptaujas dalībniekiem dāvināsim
pārsteiguma balvas ar «Iecavas Ziņu» logo!

6. Vai laikrakstā nepieciešams publicēt maksas
sludinājumus un reklāmu?
jā
nē
7. Reklāmas un sludinājumu sadaļu esmu izmantojis/usi:
ievietojot reklāmu
atsaucoties uz reklāmu
neesmu izmantojis/usi
8. Neskaitot «Iecavas Ziņas», vēl lasu/abonēju laikrakstu:
«Diena»
«Neatkarīgā Rīta Avīze»
«Latvijas Avīze»
«Bauskas Dzīve»
Citu (ierakstiet) ___________________________
9. Jūsu
vārds uzvārds ____________________________
tālr. Nr. __________________________________
vecums: līdz 18
18-25
26-33
34-41
42-49
50-57
58 un vairāk
Paldies par atsaucību!
Aizpildītās anketas gaidīsim līdz 23. maijam
laikraksta redakcijā vai pa pastu:
Iecavā, Skolas ielā 4, LV-3913,
vai e-pastā: avize@iecava.lv (aptaujas
anketas elektronisko versiju meklē portālā
www.iecava.lv), vai Narvesen preses kioskā.

7.
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VASARAS SPORTA SVĒTKU nolikums
Mērķis: Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un radīt pozitīvu priekšstatu par sportu Iecavas novada
iedzīvotāju vidū.

Laiks un vieta: Sporta svētki notiks 2008. gada 8. jūnijā Iecavas internātpamatskolas stadionā.
Sākums plkst.10.00.
Dalībnieki: Sporta svētkos var piedalīties jebkurš Iecavas iedzīvotājs, strādājošie, skolēni un viņu
ģimenes locekļi, radi un draugi.
Vadība: Sporta svētkus organizē un vada Iecavas novada Dome un Domes noteiktā tiesnešu kolēģija,
sacensību galvenais tiesnesis - B. Gāga.
Programma:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vieglatlētika
30m

līdz 4 g. veci bērni;
5-6 g. veci bērni;
7-8 g. zēni un meitenes;
60m
9-11 g. v. zēni un meitenes un veterāni (sievietes no 30 g. v., vīrieši
no 35 g. vecuma);
100m
12-14 g. v. zēni un meitenes un sievietes;
100m
15 g. un vecāki vīrieši (tiks izcīnīta Artūra Šuplinska piemiņas balva);
400m
sievietes;
1500m
vīrieši;
4x60m stafete (pa apli) 3 vīrieši +1 sieviete;
tāllēkšana
vīrieši, sievietes, veterāni (35 gadi) un veterānes (30 gadi),
9-11g. v. zēni un meitenes, 12-14 g. v. zēni un meitenes;
lodes grūšana vīrieši, sievietes, veterāni (35 gadi) un veterānes (30 gadi).
Futbols.
Komandā 6 spēlētāji + 1 vārtsargs. Maksimālais dalībnieku skaits 8.
Strītbols:
ģimenes (viens vecāks un divi bērni līdz 14 g. vecumam vai tēvs, māte un bērns
līdz 14 g. vecumam);
zēnu komandas (līdz 11 g.; 12-14. g. v. zēni);
vīrieši (vecāki par 15 g.);
sievietes (ja grupā ne mazāk kā 3 pieteikušās komandas).
Maksimālais dalībnieku skaits 4.
Volejbols 3:3. Komandas var būt jauktas, maksimālais dalībnieku skaits 4.
Šaušana ar pneimatisko pistoli - vīrieši, sievietes, jaunietes un jaunieši līdz 14 g. v.
Šautriņu mešana vīrieši, sievietes, jaunieši un jaunietes līdz 14 g. v.
Riteņbraukšana bērni līdz 11 g. v. un 12-14 g. v. (ar saviem velosipēdiem).
Frīsbijs 3:3 (komandas var būt jauktas).
Basketbola soda metieni (10 metieni)
līdz 12. g. v. dalībnieki met augstajos grozos ar mazo bumbu,
otra grupa dalībnieki no 13 g. v.;
Biatlons (individuāli) skriešana + šaušana ar pneimatisko pistoli.
3 mērķi un trīs šāvieni, ja netrāpa, tad par katru netrāpīto mērķi soda aplis.

Slodzes: Par izvēlēto sacensību slodzi atbildīgs katrs dalībnieks pats.
Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana: Sacensības sporta veidos notiks pēc sporta veidu
pastāvošajiem noteikumiem. Izcīņas kārtība komandu spēlēs tiks noteikta atkarībā no pieteikto
komandu skaita.
Sporta veidu galvenie tiesneši:
Vieglatlētika - Dace Vizule, Ojārs Pārums
Futbols - Juris Ludriķis
Strītbols, basketbola soda metieni - Voldemārs Pārums
Volejbols - Rolands Linejs
Šaušana - Guntis Pakalns
Šautriņu mešana - Īrisa Korčagina
Riteņbraukšana - Dace Vizule, Vladislavs Jurčenko
Frīsbijs - Māris Ozoliņš
Biatlons - Māris Ozoliņš, Guntis Pakalns

Apbalvošana: 1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām, 1. vietu ieguvēji ar balvām.

Veidosim galeriju
«Iecavas novads»
Jau aizritējis krietns laika
sprīdis, kopš darbību uzsāka
Iecavas novada interneta portāls. Par laika ritējumu liecina arī
jau novecot sākušās fotogrāfijas
galerijās. Uz dažām var skatīties
kā uz vēstures lieciniecēm, taču
ir fotogrāfijas, kurās vēlamies redzēt to, kādi esam pašlaik. Tas
attiecas arī uz vidi mums apkārt,
kas šī brīža pavasara plaukumā
tā vien aicina - iemūžini mani!
Tieši tādēļ interneta portāla
www.iecava.lv veidotāji aicina
visus interesentus piedalīties
novada foto galerijas veidošanā, iesūtot fotogrāfijas, kas
raksturo, saglabā vēsturei, kā arī
pastāsta sev un citiem, kāda tad
ir Iecava un Iecavas novads šogad, šopavasar, šodien. Fotogrāfijas gaidīsim līdz 31. maijam pa
e-pastu: info@iecava.lv, norādot
autora vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru un fotogrāfijas nosaukumu.
Iesūtītos darbus izvērtēs redkolēģija, labākie no tiem tiks
ievietoti portāla galerijā «Iecavas
novads», turklāt kāds no fotogrāfiju autoriem tiks pie pārsteiguma balvas. IZ
Priecājamies par mūsu
kultūras nama vidējās
paaudzes kolektīvu «Iecava»,
kurš pēc skates žūrijas
vērtējuma vienīgais no Bauskas
rajona vidējās paaudzes deju
kolektīviem varēs piedalīties
Dziesmu un deju svētku
koncertuzvedumā
«No sirsniņas
sirsniņai» (Ķīpsalā).

Sporta namā
30. maijā
Sporta skolas «Dartija»
basketbola nodaļas
audzēkņu un
audzēkņu vecāku
basektbola sacensības

3 mēn.
3 lati

LATVIJAS
PASTĀ

2008.g.

Finansēšana: Visus finansiālos izdevumus sedz Iecavas novada Dome (bāzes īre, balvu un medaļu
iegāde, saimnieciskie izdevumi).

Pieteikumi: Vārdiskie pieteikumi iesniedzami sacensību dienā sporta veidu galvenajiem tiesnešiem.

1 mēn.
1 lats

a
b
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ē

6 mēn.
6 lati

indekss
3077
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Reklāma un sludinājumi : : :

PĀRDOD dvīņu māju
Tirgus ielā 1,
Iecavas upes krastā

170 m²;
pilsētas
komunikācijas - gāze,
kanalizācija;
pilna apdare;
terase;
Ls 135 000
viens
korpuss.
Bez
starpniekiem.
Palīdzība
kredīta
noformēšanā.
Tālr.
29718091;
26670098.

Pārdod : : :

automašīnas Daewoo Matiz
(1999. g., zelta krāsā, TA,
Ls 900) un Daewoo Lublin
(1999. g., kravas autobusiņš
baltā krāsā, kopējā masa 2,8;
bez TA, Ls 1000).
Tālr. 29164600.
2 istabu dzīvokli Rīgas ielā 41
(46 m², 2. stāvs) un garāžu.
Tālr. 63942861; 27005035.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29151125.

Līvānu tipa māju un
saimniecības ēku Dzimtmisā.
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 26010872.

APSARDZES PAKALPOJUMUS:

· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze, sākot no Ls 10;
· fiziskā apsardze un
trauksmes poga;
· visi apsardzesugunsdrošības veidi.

Piedāvā darbu : : :
pārdevējai (-am) apģērbu
veikalā. Tālr. 26383617.

Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 67341845; 26004614

Izīrē : : :

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Iecavas novada Domes 2008. gada 13. maija lēmumu (sēdes protokols Nr. 6, 21. p.), ir uzsākta detālplānojuma
«Iecavas stacijas rajonā SAS «Agrochema» īpašumu teritorijai» grozījumu izstrāde, ietverot nekustamo īpašumu «Krauces» (kadastra
Nr. 4064008 0143). Detālplānojuma mērķis ir optimizēt teritorijas
izmantošanas risinājumus lauksaimniecības uzņēmumu apkalpes kompleksa izveidei, pievienojot īpašumu «Krauces». Atbilstoši
Iecavas novada teritorijas plānojumam, detālplānojuma teritorija
atrodas Ražošanas un tehniskās apbūves zonā.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Iecavas novada Domē, Skolas ielā 4, Iecavā,
LV- 3913, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, no 2008. gada 19.
līdz 23. maijam. Detālplānojumu izstrādā SIA «Grupa93», plānojuma izstrādes vadītāja Kristīne Casno. Tālrunis informācijai
7217043. Pieņemamais laiks: pirmdienās, trešdienās no plkst. 15
līdz 17.00 SIA «Grupa 93» birojā Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 3-4.

IESKATIES!
Iecavas daudzdzīvokļu māju energoaudita
atskaites visiem interesentiem ir pieejamas
novada portāla www.iecava.lv
sadaļā «Pašvaldība».

Estrādē

govi un telīti (1 mēn.),
sarkanraibas. Tālr. 29509372.

2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 26871890; 29335515.

APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā

8.

Meklē īrniekus - godīgu ģimeni
dzīvošanai lauku mājās Iecavas
upes krastā. Laba autobusu
satiksme. Tālr. 29504686.

Dažādi : : :
Jumtu darbi, darbs ar skārda
detaļām.
Tālr. 29884534; 29929188.
Piegādā granti, smilti, šķembas,
melnzemi. Ekskavatoraiekrāvēja pakalpojumi.
Tālr. 29296742; 26528025.
Pakalpojumi zemes apstrādē.
Mazdārziņu frēzēšana. Zemes
sagatavošana piemājas zālienu
izveidei.
Tālr. 29555118.
8. maijā DUS «Astarte nafta»
pazudis melns maks ar
dokumentiem. Atradēju lūdz
zvanīt pa tālr. 26035341.

Paziņojums par līgumu
slēgšanu
Iecavas internātpamatskola
paziņo, ka noslēgti šādi līgumi:
1. Par naftas produktu piegādi ar SIA «Astarte Nafta».
2. Par saimniecisko un remontmateriālu piegādi - par kopējo
summu Ls 8000 bez PVN:
SIA «Līga»;
SIA «Insana»;
SIA «Florentīna»;
SIA «Elektro Bauska»;
A/S «RAUTAKESKO».
3. Par linoleja ieklāšanu internāta ēkas 1. stāva gaitenī - ar SIA
«Smiltaiņi Iecavā» par Ls
1576,70 bez PVN.
4. Par televizoru un CD atskaņotāju piegādi - ar SIA «Falkors»
par Ls 1708,34 bez PVN.
5. Par koka apstrādes darbagalda iegādi - ar SIA «Ripols» par
Ls 1779,66 bez PVN.
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