ISSN 1691-2055

9 771691 205005

47

Cena - Ls 0,25

Nr.47 (708)

NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Sirsnība un dziesmas Latvijas jubilejā

21.11.2008.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Apbalvoti 2.
sekmīgākie
uzņēmumi
Pašvaldībā 3.
vēl viens
kārtībnieks

Valsts svētku sarīkojuma dalībnieki labprāt dziedāja līdzi Lienes Šomases un Jāņa Moiseja
izpildītās dziesmas, bet dažas drosmīgākās iecavnieces pat kāpa dejot uz skatuves.
A: F: Beata Logina

17. novembrī Latvijas
Republikas proklamēšanas
90. gadskārtai veltīts
sarīkojums notika Iecavas
kultūras namā.

Vidusskolas 11. klašu puiši
runāja skolotājas Marutas Lasmanes apkopotos poētiskos tekstus, patriotiskus skaņdarbus
dziedāja ansamblis «Svētdiena».
Klātesošos uzrunāja novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis

Demonstrēs aeromuzikālo šovu
A: Beata Logina

Tie, kas piektdienas,
21. novembra, vakarā dosies
uz sporta namu atbalstīt
Dartijas basketbolistus cīņā
pret Olaines komandu, varēs
vērot arī aeromuzikālo šovu.

Bijušais iecavnieks Andris
Šebins, kurš nodarbojas ar lidmodelismu, apsolījis paraugdemonstrējumus spēles starplaikā. Pilots rādīs savas spējas vadīt lidmašīnu un veikt dažādus
manevrus. Spēles sākums pulksten 20:00. IZ

un Pasvales (Lietuva) pašvaldības mērs Gintauts Gegužinsks,
vēlot būt vienotiem un priecīgi
nosvinēt Latvijas dzimšanas dienu. Iecavnieki sirsnīgi sveica arī
savus goda nosaukuma Gada cilvēks ieguvējus.
2.lpp.

4.
Domes
saistošie 5.
noteikumi 6.
Nr. 24, Nr. 25
un Nr. 26
7.
Dzimis
18. novembrī

Represētās personas vēl var saņemt pabalstu
A: Beata Logina

Šogad iedibinātais pabalsts
politiski represētajām
personām līdz Valsts svētku
nedēļai bija izmaksāts
93 iecavniekiem.

Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale atgādina, ka uz
pašvaldības noteikto pabalstu
vēl var pretendēt arī pēc 18. novembra, taču vispirms pieprasītājam dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda politiski represētās personas apliecība. IZ
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2.

Sirsnība un dziesmas Latvijas jubilejā
Goda nosaukumu «Iecavas
gada cilvēks»
saņēma Maija
Dūduma par mūža
ieguldījumu
medicīnā..
..kā arī
Pastaru ģimene
par sabiedrisko
aktivitāti un
nozīmīgu ieguldījumu novada
popularizēšanā.

Lai gan dienas laikā stiprais
vējš ar pirmajām sniega pārslām
draudēja izjaukt vakara «uguņošanu», alternatīvais salūts izdevās! Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadskārtai
naksnīgi zvaigžņotajās debesīs
aizvijās 90 simboliskās gaismas
laternas. Kultūras nama direktore Biruta Švītiņa neslēpj, ka

1.lpp.

Par medicīnas māsu Maiju
Dūdumu stāstīja Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra
direktore Mirdza Brazovska, bet
zemnieku saimniecībā «Bērziņi»
un kempingā «Labirinti» paveikto prezentēja paši saimnieki Pastaru ģimene.
«Forši!» vienā vārdā par svinīgo sarīkojumu teica Ilga Gasparena. Koncerts paticis gan
pašai, gan viņas meitiņai Laurai,
kas kopā ar citām drosmīgām
vienaudzēm pat uzkāpa uz
skatuves, lai pabūtu līdzās Lienei Šomasei un Jānim Moisejam. Kultūras namā Ilga bijusi
pirmo reizi pēc sešiem gadiem,
ko pavadījusi Anglijā. «Protams,
mājās būt vienmēr ir patīkami,
bet pagaidām apstākļi Anglijā tomēr ir labāki. Taču gan jau pienāks brīdis, kad vairs nevajadzēs braukt prom,» viņas skatījums uz Latvijas nākotni ir optimistisks.
«Mīļi, vienkārši un sirsnīgi,»
aiz kultūras nama vērojot gaismas laternu pacelšanos debesīs,
vakara gaitā izjustās emocijas
raksturoja ārste Ilze Vaičekone.
«Publika bija pacilāta un atraisīta, varēja justies kā starp savējiem. Visus priekšsvētku nedēļas pasākumus Iecavā apmeklē-

jām, 18. novembrī ar ģimeni
brauksim arī uz Rīgas gaismām
paskatīties.»
«Tas bija pamatīgs punkts
šim gadam,» par saņemto apbalvojumu un godināšanu sacīja
Pastaru saimes galva Jānis. Arī
kundze Dzintra piekrita, ka pasākums iepriecinājis. «Ļoti svarīgi, ka kultūras nams ir izremontēts, tāpēc apmeklētāju ir tik
daudz. Cilvēkiem vajag iespēju
izrauties no ikdienas šaurības,
problēmām un svaigās telpās
baudīt kultūru.» Tīkams šis sarīkojums šķitis arī Pastaru ģimenes jaunajai paaudzei, īpaši atraktīvās dziedātājas Lienes Šomases dēļ.
«Jūsu sarīkojumi vienmēr ir
augstā līmenī, bet mūs pārsteidz, ka cilvēki tik labi zina
dziesmām vārdus un aizrautīgi
dzied līdzi,» lietuviešu iespaidus
pauda Pasvales mērs Gintauts
Gegužinsks. Netaupot komplimentus par kultūras nama renovāciju, pasvalieši slavēja zāles
aizkaru izvēli, uz palodzēm degošās svecītes un mājīgo gaisotni, ko tas viss kopā radījis. Vēl
pēc pasākuma noslēguma lietuviešiem un latviešiem bija daudz
pārrunājama, jo, izrādās, Pastaru ģimenes kempingā pieredzes
apmaiņā viesojušies arī biznesmeņi no Pasvales apkaimes. IZ

ideju noskatījusi Talsu 700. gadadienas svinībās, kad izgaismoti baloniņi pacēlušies gaisā
pie ezera, un ir pateicīga atsaucīgajiem Iecavas ugunsdzēsējiem
un policijas darbiniekiem, kuri
šeit palīdzēja īstenot pārsteigumu svētku dalībniekiem.
Vairāk foto skatiet portālā
www.iecava.lv. IZ

Apbalvoti
veiksmīgākie uzņēmumi
A: Beata Logina

12. novembrī, laikraksts
«Dienas bizness» pasniedza
balvas veiksmīgākajiem TOP
500 Latvijas uzņēmumiem,
kuri 2007. gadā bija
visstraujāk kāpinājuši
apgrozījumu, sekmējot sava
uzņēmuma un valsts
ekonomisko izaugsmi.
Latvijas uzņēmēju eliti uzrunāja un «TOP 500» apbalvošanas
ceremoniju atklāja finanšu ministrs Atis Slakteris, informē Ilze
Balcerbule, SIA Izdevniecības
«Dienas bizness» TOP 500 projekta vadītāja. Vērienīgāko nomināciju - TOP 10 veiksminieks saņēma degvielas un naftas produktu vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA «Oil Logistic» naftas
produktu nodaļas vadītājs Staņislavs Čaikovskis. Īpašo nomināciju - TOP reģionu līderis - saņēma ķīmisko vielu vairumtirdz-

niecības uzņēmuma SIA «Agrochema Latvia» valdes loceklis Armis Urbansks. Atlasot pa 20 uzņēmumiem no katra Latvijas reģiona - Kurzemes, Zemgales,
Vidzemes, Latgales -, tas ir uzņēmums ar lielāko apgrozījuma
pieaugumu. Apgrozījums 2007 .
gadā Ls 11.145 milj. (pret 2006.
g. + 455.46 %).
Balvas par sasniegtajiem
darbības rezultātiem 2007. gadā
tika pasniegtas astoņās TOP nominācijās, kā arī pasniegta viena
speciālbalva no SIA «Lursoft IT»,
kas ir ilggadējs «Dienas bizness»
sadarbības partneris «TOP 500»
izdevuma veidošanā.
Nominācijā TOP eksportētājs
par uzvarētāju atzīta AS «Balticovo» (darbības joma - putnkopība un olu ražošana). 2007. gadā
šim uzņēmumam ir bijis vislielākais eksporta apjoma pieaugums, salīdzinot ar 2006. gadu.
Eksporta pieaugums 275.01%
(pret 2006. g.). IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Dome savā kārtējā sēdē
11. novembrī lēma:
Par apbalvošanu ar
Goda rakstu
Dome vienbalsīgi nolēma atbalstīt Iecavas vidusskolas un
Iecavas mūzikas skolas vadības
iesniegumus, kuros lūgts piešķirt novada Domes Goda rakstu
vairākiem šo iestāžu darbiniekiem: Mārītei Čudarei, Skaidrītei
Samtiņai, Agafijai Bušai, Lidijai
Grīgai - par ilggadēju darbu skolēnu izglītošanā un sveicot dzīves
jubilejā; Līvijai Veikmanei - par
kvalitatīvu darbu medicīnas aprūpē Iecavas vidusskolā; Guntai

Gustiņai, Vasilijam Ivanovam,
Valentīnai Savickai un Elgai Tēraudai - par godprātīgu un ilggadēju darbu Iecavas mūzikas
skolā.
Par atļauju koku ciršanai
«Pumpurmiķeļos»

Dome 14.10.2008. pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma izsludināt sabiedrisko apspriešanu par koku - papeļu
alejas - ciršanu ārpus meža
zemes nekustamajā īpašumā
Iecavas novada «Pumpurmiķeļi», kadastra Nr. 4064 010
2982. Sabiedriskās apspriešanas laikā no 15. līdz 25. oktobrim ir saņemts tikai viens

rakstisks priekšlikums, un
tajā izteikts atbalsts papeļu
rindas nociršanai. Jautājums vēlreiz izskatīts 28. oktobrī Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejas
sēdē, un Dome vienbalsīgi
nolēma dot atļauju papeļu
alejas ciršanai «Pumpurmiķeļos».
Par Iecavas kultūras nama
sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumiem
Finanšu komiteja 28. oktobrī
izskatīja un atbalstīja Iecavas
kultūras nama direktores B. Švītiņas iesniegumu «Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu».
Dome vienbalsīgi nolēma apstiprināt izcenojumus kultūras nama lielās zāles un mazās zāles
nomai, apskaņošanai, estrādes

nomai un citiem pakalpojumiem. No maksas par telpu nomu atbrīvotas Iecavas novada
pašvaldības budžeta iestādes,
pašvaldības dibinātas kapitālsabiedrības, invalīdu biedrība «Rūķītis», sieviešu klubs «Liepas» un
politiski represēto apvienība.
Par kokles spēles konkursa
nolikuma apstiprināšanu
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 4. novembra sēdē atbalstīja Iecavas mūzikas skolas
iniciatīvu nākamā gada 23. aprīlī
organizēt Latvijas mazpilsētu un
lauku mūzikas skolu Izglītības
programmas «Stīgu instrumentu
spēle - Kokles spēle» audzēkņu
konkursu. Arī Dome vienbalsīgi
akceptēja šo ierosmi un apstiprināja konkursa nolikumu.
Par citiem lēmumiem - nākamajā numurā. IZ

Pašvaldībā vēl viens kārtībnieks

A: F: Anta Kļaveniece

Lai pilnvērtīgāk
nodrošinātu kārtību
pašvaldības teritorijā,
Dome 11.novembra sēdē
vienbalsīgi atbalstīja ieceri
izveidot Sabiedriskās
kārtības dienestu.
Domē izveidota štata vienība
vecākais inspektors, kas, tāpat
kā līdzšinējā amata vienība kārtībnieks, iekļauta jaunās struktūrvienības sastāvā. Dienesta
nolikumu vēl precizēs Finanšu
komiteja, Lauksaimniecības, vides un attīstības komiteja un apstiprinās Domes sēdē. Bet jau no
12. novembra vecākā inspektora
pienākumus pilda līdzšinējā kārtībniece Lūcija Muceniece, savukārt viņas vietā par kārtībnieku sācis strādāt Igors
Stepančenko.
Abu sadarbība jau nesusi pirmos darba augļus - kārtības sargi ir noskaidrojuši personu, kas
apzīmējusi vairākas ēkas Iecavā.

Igors Stepančenko (attēlā)
biznesa augstskolā «Turība» ir
ieguvis pirmā līmeņa augstāko
izglītību jurista palīga specialitātē; iepriekš viņš strādājis Bauskas RPP par kriminālpolicijas inspektoru. Stājoties jaunajā
amatā, iepriekšējai pieredzei ir
liela nozīme, jo situācija novadā
un cilvēki, arī tie, ar kuriem, visticamāk, nāksies strādāt, ir jau
zināmi.
Kārtībnieka pienākumos
ietilpst rūpes par kārtību novada teritorijā. Tas nozīmē, ka jāseko līdzi, lai tiktu pildīti pašvaldības saistošie noteikumi.
Dažas dienas pēc stāšanās
darbā I. Stepančenko jau sastapies ar pirmajiem noteikumu
pārkāpējiem - aizturējis četrus
nepilngadīgos, kuri uz ielas atradušies alkohola reibumā. Kārtībniekiem izveidojusies arī
cieša sadarbība ar valsts policiju; kopīgi tiek veikta patrulēšana.
Tā kā tagad ir divi kārtībnieki, plānots darbu organizēt
maiņās - arī vakaros, brīvdienās,
masu pasākumu laikā.
Blakus attēlā - viens no kārtības
sargu fiksētajiem zīmējumiem.
Ēku apzīmētājs ir nepilngadīga
persona no citas pilsētas, kas
atbraucis ciemos pie saviem
radiniekiem Iecavā un šādi
gribējis citiem parādīt savu
zīmētprasmi, neapzinādamies,
ka ar savu rīcību nodara
ievērojamu kaitējumu ēku
īpašniekiem. Pašlaik īpašnieki
aprēķina radītā materiālā
zaudējuma summas.

Šāda veida zīmējumi uz ēku sienām un līdzīgi nodarījumi
saskaņā ar Krimināllikumu ir kvalificējami kā mantas tīša
iznīcināšana un bojāšana, skaidro Iecavas policijas iecirkņa
priekšnieks P. Vaņukovs, par to paredzēts sods, kas saistīts ar
brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriemgadiem vai ar arestu, vai
ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām. IZ

Melnās ziņas
- 9. novembrī ap plkst. 08.30
Dzimtmisā, Vienības ielā, nenoskaidrots vadītājs ar nenoskaidrotu automašīnu nenoskaidrotos apstākļos aizķēris
ielas malā stāvošo automašīnu
Citroen Berlingo un aizbraucis no
notikuma vietas, policijai neziņojot. Automašīna negadījumā bojāta.
- 9. novembrī ap plkst. 23.50
ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža 49.85. km 1989. gadā dzimusi

sieviete, vadot automašīnu
Honda Prelude, uz slapjas brauktuves neizvēlējās pareizo braukšanas ātrumu, nobrauca no ceļa
braucamās daļas kreisajā pusē
un ietriecās kokos. Ceļu satiksmes negadījumā viegla smaguma miesas bojājumus guva automašīnas vadītāja un trīs pasažieri, dzimuši 1982., 1984. un
1989. gadā.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Iecavas novada Domes 2008.gada saistošie noteikumi Nr. 24

Novada Domē
14.oktobrī Dome lēma par
precizējumiem
2008. gada 12. augusta
saistošajos noteikumos
Nr. 21
Iecavas novada Dome ir saņēmusi RAPLM 2008. gada 8. septembra vēstuli, kurā ir norādīts
par precizējumu nepieciešamību
2008. gada 12. augusta saistošo
noteikumu Nr. 21 «Par izmaiņām
08.04.2008. saistošajos noteikumos Nr. 10 «Iecavas novada
teritorijas plānojums 2005.2017. g. ar 2008. gada grozījumiem»» 2. punktā.
Pamatojoties uz likuma «Par
pašvaldībām» 43. pantu un Teri-

4.

«Par precizējumiem 12.08.2008. saistošajos noteikumos Nr. 21»

torijas plānošanas likumu, Iecavas novada Dome vienbalsīgi nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 24 «Par precizējumiem
12.08.2008. saistošajos noteikumos Nr. 21».
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
14.10.2008. lēmumu
(prot. Nr.12, 6. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām» 43. pantu,
Teritorijas plānošanas
likuma 7. panta sesto daļu
Iecavas novada Domes
2008.gada 12.augusta sēdes
lēmumu (prot.Nr.9, 21.p.)

1. Izteikt šādā redakcijā
2008. gada 12. augusta saistošo noteikumu Nr. 21 «Par izmaiņām 08.04.2008. Saistošajos noteikumos Nr.10 «Iecavas
novada teritorijas plānojums
2005.-2017. g. ar 2008. gada
grozījumiem»» 2. punktu:
2. pielikuma kartē «Iecavas
novada teritorijas plānojums
2005.-2017. g. ar 2008. gada
grozījumiem. Teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana, M 1:
10000» redzamajā 3a varianta
turpmākās izpētes teritorijā nav
spēkā 1. pielikuma III nodaļas
22. punkta prasības kopš saisto-

šo noteikumu Nr. 10 «Iecavas novada teritorijas plānojums
2005.-2017. g. ar 2008. gada
grozījumiem» spēkā stāšanās
dienas. Turpmākās izpētes teritorijas statuss 3a variantā ir informējoša rakstura.
2. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc lēmuma
publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
3. Šie noteikumi ir brīvi pieejami jebkuram interesentam
Iecavas novada Domē (Skolas
iela 4, Iecava, Bauskas rajons,
LV-3913) darba laikā.
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Iecavas novada Domes 2008.gada saistošie noteikumi Nr. 25
«Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
14.10.2008. lēmumu
(prot. Nr. 12, 22.p.)
Izdoti saskaņā ar LR likuma
«Par pašvaldībām»
15. panta 7. punktu,
41. panta 1. punktu,
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta 1.,3.,4. punktu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka Iecavas novada Domes sociālo pabalstu veidus un apmērus, tiesības
uz tiem, kārtību, kādā tie piešķirami un izmaksājami saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
1.2. Sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu pabalstus
piešķir Sociālais dienests šo
saistošo noteikumu kārtībā.
1.3. Sociālās palīdzības un
pakalpojumu saņēmēju saraksti
nav publicējami.
2. PERSONAS/ĢIMENES,
KURĀM IR TIESĪBAS
SAŅEMT PABALSTUS
2.1. Tiesības saņemt pabalstus ir personai/ģimenei, kura
deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Iecavas novadā vismaz trīs
mēnešus līdz sociālā pabalsta
pieprasīšanas dienai, izņemot garantētā minimālā ienākuma
(turpmāk tekstā - GMI) līmeņa
nodrošinājuma pabalstu:
2.1.1. personai/ģimenei, kurai ir noteikta atbilstība trūcīgas

personas/ģimenes statusam;
2.1.2. maznodrošinātai personai/ģimenei - ja tās ienākumi
uz katru ģimenes locekli pēdējo
trīs mēnešu laikā nepārsniedz
valstī noteiktās minimālās darba
algas apmēru.
3. PABALSTU VEIDI
3.1. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai.
3.2. Ģimenes pabalsts bērnu
uzturam bērnudārzos un vispārizglītojošās skolās.
3.3. Pabalsts uzturam personām ar īpašām vajadzībām.
3.4. Pabalsts medicīniskiem
pakalpojumiem.
4. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS
UN REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
4.1. Pabalsta pieprasītājs
pats vai ar pilnvarotas personas
starpniecību (pilnvarai nav obligāts notariāls apliecinājums)
iesniedz Sociālajam dienestam
rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, risināšanas veidu un aizpilda noteikta parauga
iztikas līdzekļu deklarāciju
Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā, un uzrāda:
4.1.1. personu apliecinošu
dokumentu;
4.1.2. invalīda apliecību, ja
personai noteikta invaliditāte;
4.1.3. pensionāra apliecību;
4.1.4. dokumentu, kas norāda atrašanos uzskaitē Valsts nodarbinātības aģentūrā.
4.2. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz apliecinošus dokumen-

tus par ģimenes ienākumiem:
4.2.1. izziņu par algu pēc nodokļu nomaksas par pēdējiem
trīs mēnešiem;
4.2.2. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto pārskatu par
saimniecisko darbību pēdējos
12 mēnešos;
4.2.3. izziņu par autoratlīdzību vai honorāriem pēdējo 12 mēnešu laikā;
4.2.4. izziņu par pensiju, pabalstu, stipendiju, uzturnaudas
apmēriem;
4.2.5. izziņu par nekustamās
mantas, nomas vai īres apmēriem;
4.2.6. izziņu par kustamās
mantas nomu;
4.2.7. dokumentus par pēdējo 12 mēnešu laikā saņemtiem
mantojumiem un dāvinājumiem;
4.2.8. dokumentus par pēdējo 12 mēnešu laikā saņemtajām
dividendēm un laimestiem.
4.3. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz:
4.3.1. atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus par pēdējiem trīs mēnešiem;
4.3.2. izziņu par sekmīgi pabeigtu semestri, rēķinus, samaksas čekus par pakalpojumu vai
preci, kas pierāda izdevumu apmēru.
4.4. Darbspējīgai personai,
kura vēlas saņemt pabalstu un
nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, izņemot gadījumus, ja persona ir:
4.4.1. invalīds un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;

4.4.2. sieviete, kas saņem maternitātes pabalstu - grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas
pabalstu vai atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
4.4.3. viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā;
4.4.4. viens no bērna ar īpašām vajadzībām vecākiem;
4.4.5. jaunietis no 15 līdz 24
gadiem, kurš iegūst izglītību pilna laika dienas vispārējā vidējā,
profesionālā mācību iestādē vai
pilna laika studijās augstskolā.
4.5. Sociālā dienesta darbinieks pēc visu dokumentu saņemšanas reģistrē iesniegumu
un to izskata 10 dienu laikā, ja
normatīvajos aktos nav citu termiņu.
4.6. Sociālais dienests iekārto
pabalsta saņēmēja lietu un glabā
to piecus gadus pēc pabalsta izmaksas.
5. PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS
UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pabalsts GMI līmeņa
nodrošināšanai. GMI līmeni
nosaka ar Domes lēmumu.
5.2. GMI līmeņa nodrošinājuma pabalstu var piešķirt sekmīgam pilna laika dienas vispārējās
izglītības iestādes (pamatskolas,
Iecavas vidusskolas, Iecavas internātpamatskolas audzēknim,
sekmīgam arodskolas un profesionālās skolas, korekcijas klases/grupas) audzēknim kā atsevišķi dzīvojošai personai, kura
vecāka par 15 gadiem un ja vecāki nenodrošina viņa pamatvajadzības.
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5.3. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai personai/ģimenei
izmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
5.4. Ģimenes pabalsts bērnu
uzturam bērnudārzos un pilna
laika dienas vispārizglītojošās
skolās piešķirams:
5.4.1. bērniem, kuri nav
valsts apgādībā, pamatojoties uz
vecāku iesniegto iztikas līdzekļu
deklarāciju, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz Domes noteikto ienākumu līmeni
(deklarāciju aizpilda ik gadu
martā un aprīlī);
5.4.2. nākamajam mācību
gadam;
5.4.3. mācību gadā, ja bērns
mācās Iecavas internātpamatskolā un, atkārtoti aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, ģimene neatbilst trūcīgas ģimenes
statusam un zaudē tiesības uz
valsts finansējumu (valsts finanšu palīdzība izglītībai).
5.5. Pabalsta bērna uzturam
piešķiršanas gadījumā 5.12. klašu audzēkņi vai viņu vecāki veic līdzdalības pienākumus
novada teritorijas sakopšanas
pasākumos 10 dienas pa četrām
stundām dienā.
5.6. Pabalstu bērna uzturam
atceļ, ja audzēknis vai viņa vecāki neveic līdzdalības pienāku-

mus. Ja tiek nostrādāta daļa paredzētā laika, pabalstu piešķir
atbilstoši nostrādāto dienu skaitam: viena diena = viens mācību
mēnesis.
5.7. Pabalstu bērnu uzturam
pārskaita pirmsskolas, vispārizglītojošām mācību iestādēm.
5.8. Pabalsts daļējam uzturam (pusdienām) līdz Ls 50.00
mēnesī piešķirams līdz 30 gadu
vecām personām ar īpašām vajadzībām, kuras apgūst profesionālo rehabilitācijas valsts programmu un atbilst maznodrošinātas personas statusam.
5.9. Pabalsts gadā līdz
Ls 200.00 apmērā piešķirams
medicīniskiem pakalpojumiem personām ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, kuri atbilst maznodrošinātas personas
statusam, un maznodrošināto
ģimeņu bērniem, ja uz atsevišķi
dzīvojošu apgādnieku un katru
viņa apgādājamo personu pēdējo
trīs mēnešu ienākumi ir mazāki
par pusotru valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēru šādos
gadījumos.
5.9.1. protezēšanas un zobārstniecības pakalpojumiem
vienu reizi piecos gados, bet ne
vairāk kā Ls 100.00;
5.9.2. veselības apdrošināšanas polisei vienu reizi gadā 50%
no polises vērtības;
5.9.3. briļļu iegādei vienu rei-

zi trīs gados, ne vairāk kā
Ls 40.00;
5.9.4. masāžām un ārstnieciskai vingrošanai vienu reizi gadā, ne vairāk kā Ls 50.00;
5.9.5. pacienta iemaksu, manipulāciju, operāciju un maksas
pakalpojumu atmaksai veselības aprūpes iestādēs.
5.10. Endoprotezēšanas pakalpojumiem pabalsts ir 50%
apmērā no pacienta atmaksājamās daļas, ja pacients atrodas
šīs operācijas rindā, kur 50%
sedz valsts un 50% pats pacients, vai 25% no protēzes un
operācijas kopējās samaksas, ja
pacients maksā pilnu pakalpojuma maksu.
5.11. Dzirdes aparāta iegādei
pabalsts ir 50% apmērā no līdzdalības maksājuma.
6. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS
KĀRTĪBA
6.1. Sociālais dienests par
pieņemto lēmumu piešķirt pabalstu paziņo klientam rakstveidā.
6.2. Pabalsta atteikuma gadījumā Sociālais dienests lēmumu klientam paziņo rakstveidā,
klientam saprotamā veidā, norādot atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
6.3. Sociālā dienesta lē-

mumu par pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu var apstrīdēt Iecavas novada Domē viena mēneša
laikā pēc tā stāšanās spēkā.
6.4. Iecavas novada Domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
7. PĀREJAS NOTEIKUMI
7.1. Noteikumi stājas spēkā
ar 2009. gada 1. janvāri.
7.2. Informācija par šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā
publicējama laikrakstā «Latvijas
Vēstnesis».
7.3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku
zaudē Iecavas novada Domes
13.09.2005. saistošie noteikumi
Nr.7 «Par pabalstu piešķiršanu
sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem», ar izdarītajiem grozījumiem Iecavas novada Domes 10.01.2006. saistošie noteikumi Nr.7 (prot. Nr. 1,
8.1. p.), Domes 09.10.2007.
saistošie noteikumi Nr. 19 (prot.
Nr. 12, 12.3. p.), Domes
12.12.2006. saistošie noteikumi
Nr. 21 (prot.Nr.14, 14.p.).
7.4. Noteikumus publicēt
laikrakstā «Iecavas Ziņas» un
novada mājas lapā
www.iecava.lv.
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Iecavas novada Domes 2008. gada saistošie noteikumi Nr. 26

«Par pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
14.10.2008. lēmumu,
prot. Nr. 12, 23. P.)
Izdoti saskaņā ar LR
likuma «Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas
16. punktu, 41. panta
pirmās daļas 1. punktu,
«Bērnu tiesību aizsardzības
likuma» 12. panta 4. daļu
un 43. panta 1.daļu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Pabalsti, neizvērtējot
ienākumus, ir gan vienreizēji,
gan ikmēneša.
1.2. Noteikumi nosaka Domes pabalstu veidus, apmēru un
kārtību, kādā tie piešķirami un
izmaksājami.
1.3. Pabalstus piešķir Sociālais dienests 10 darba dienu laikā, izņemot 2.1.1., 2.1.2. un
2.1.6. punktā minētos pabalstus.
1.4. Pabalstu saņēmēju saraksti nav publicējami.

1.5. Tiesības saņemt pabalstus ir personām/ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata
dzīvesvietu Iecavas novadā vismaz trīs mēnešus līdz pabalsta
pieprasīšanas dienai, izņemot
audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem.
2. PABALSTU VEIDI
2.1. Vienreizējie pabalsti:
2.1.1. apbedīšanas pabalsts;
2.1.2. piedzimšanas pabalsts;
2.1.3. pabalsts atbrīvotajiem
no ieslodzījuma iestādēm;
2.1.4. pabalsts ģimenei, kuras bērns uzsāk mācības 1. klasē;
2.1.5. pabalsts personām bez
personas koda personu apliecinošu dokumentu noformēšanai;
2.1.6. pabalsts ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes,
ugunsgrēki, plūdi u. c.);
2.1.7. pabalsts audžuģimenē
ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
2.1.8. pabalsts veselības uzlabošanai personai krīzes situācijā ar ārsta konsultāciju par

iespējamo manipulāciju un ordināciju izpildi.
2.2. Ikmēneša pabalsti:
2.2.1. pabalsts bārenim un
bez vecāku gādības palikušam
bērnam, kurš bijis ārpusģimenes aprūpē, pēc pilngadības sasniegšanas, ja mācās sekmīgi;
2.2.2. pabalsts audžuģimenē
ievietota bērna uzturam;
2.2.3. pabalsts aizbildņiem;
2.2.4. pabalsts aizgādņiem.
3. PABALSTA
PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz Sociālajam dienestam
rakstveida iesniegumu, kurā apraksta situāciju, norāda vēlamos
pabalsta veidus, uzrāda un pievieno atbilstošus dokumentus:
3.1.1. personu apliecinošu
dokumentu;
3.1.2. invalīda apliecību, ja
personai noteikta invaliditāte;
3.1.3. pensionāra apliecību;
3.1.4. dzimšanas apliecību;
3.1.5. jaundzimušā bērna
dzīvesvietas deklarēšanas izziņu;
3.1.6.miršanas apliecību;

3.1.7. Iecavas novada bāriņtiesas lēmuma kopiju;
3.1.8. izziņas par atbrīvošanos no ieslodzījuma iestādes kopiju;
3.1.9. izziņu no mācību iestādes;
3.1.10. personas iesniegumu, kuru saskaņo sociālais darbinieks un ārsts (attiecināms uz
punktu 2.1.8.).
3.2. Sociālais dienests pievieno iesniegumu un pārējos dokumentus pabalsta saņēmēja
lietai.
4. VIENREIZĒJO PABALSTU
APMĒRS, PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Ar Iecavas novada Domes izpilddirektora rīkojumu
piešķir:
4.1.1. pabalstu personas apbedīšanas gadījumā, ja tai nav
tiesību uz valsts apbedīšanas
pabalstu, Ls 300.00 apmērā apbedīšanas pakalpojumu segšanai. Pabalstu piešķir faktiskajam apbedītājam;
6.lpp.
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4.1.2. pabalstu novada teritorijā mirušas neatpazītas personas apbedīšanai, pēc prokuratūras pieprasījuma. Pabalstu
piešķir faktiskajam apbedītājam
Ls 300.00 apmērā;
4.1.3. apbedīšanas pabalstu
Ls 100.00 apmērā un izmaksā
miršanas fakta reģistrācijas dienā personai, kura uzņēmusies
novadā dzīvesvietu deklarējuša
cilvēka apbedīšanu;
4.1.4.
piedzimšanas pabalstu Ls 100.00 apmērā par
katru novadā deklarēto bērnu, to
piešķirot vienam no jaundzimušā vecākiem un izmaksājot dzimšanas reģistrācijas dienā;
4.1.5. pabalstu ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes,
ugunsgrēki, plūdi u. c.).
4.2. Ar Sociālā dienesta lēmumu piešķir:
4.2.1. pabalstu personai, kura atbrīvojusies no ieslodzījuma
iestādes un kurai pēdējā dzīves
vieta deklarēta Iecavas novadā,
pašvaldībā noteiktā GMI apmērā;
4.2.2. pabalstu ģimenei, kuras bērns uzsāk mācības 1. klasē, Ls 50.00 apmērā;
4.2.3. pabalstu personai bez
personas koda personu apliecinošu dokumentu noformēšanai
(pases izgatavošanai, valsts nodevas nomaksai, arhīvu izziņu
apmaksai un citiem izdevu-

miem), līdz Ls 40.00;
4.2.4.
pabalstu audžuģimenei pēc bērna ievietošanas
audžuģimenē valstī noteiktās
minimālās algas apmērā bērna
apģērba un mīkstā inventāra
iegādei, ne biežāk kā reizi 12 mēnešos;
4.2.5. medicīnas vai aptiekas izsniegta rēķina atmaksu
par krīzes situācijā esošu personu par ārsta konsultāciju ar
iespējamo manipulāciju vai ordināciju izpildi reizi gadā līdz
Ls 300.00 apmērā.
5. IKMĒNEŠA
PABALSTU APMĒRS,
PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Ar Sociālā dienesta lēmumu pabalstu piešķir:
5.1.1. bārenim un bez vecāku
gādības palikušam bērnam,
kurš bijis ārpusģimenes aprūpē,
pēc pilngadības sasniegšanas:
5.1.1.1. pabalstu vienistabas dzīvokļa īrei saskaņā ar noslēgto īres līgumu (ja pašvaldība
nenodrošina ar dzīvojamo platību) līdz sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmēram;
5.1.1.
pabalstu audžuģimenei saskaņā ar pašvaldības
un audžuģimenes līgumu ievietota bērna uzturam valstī noteiktās minimālās algas apmērā
no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
5.1.2. pabalstu audžuģimenei par audžuģimenes pienāku-

mu veikšanu, ja bērnu ievieto tajā uz laiku, kas ir mazāks par
mēnesi. Pabalsta atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam atbilstoši MK noteikumiem;
5.1.3. pabalstu aizbildnim
par aizbildnībā esošo otro un
katru nākamo bērnu Ls 38.00
apmērā;
5.1.4. pabalstu rīcībnespējīgas personas aizgādnim vai aizgādnim pār promesošas personas vai bezmantinieka mantu
(kurš iecelts ar Iecavas novada
bāriņtiesas lēmumu):
5.1.5.1. Ls 20.00 mēnesī, ja
rīcībnespējīgā persona dzīvo vienā mājsaimniecībā ar aizgādni
vai dzīvo Iecavas novada teritorijā;
5.1.5.2. Ls 10.00 mēnesī, ja
rīcībnespējīgā persona dzīvo
specializētajā sociālās aprūpes
centrā;
5.1.5.3. Ls 10.00 mēnesī aizgādnim pār promesošas personas vai bezmantinieku mantu.
5.2. Šo noteikumu 2.2.3. un
2.2.4. punktā minētos pabalstus
piešķir ar dienu, kad Iecavas novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu un personai ir tiesības uz
ikmēneša pabalstu. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek
noteikts proporcionāli dienu
skaitam no pabalsta piešķiršanas dienas.
5.3. Pabalstu par iepriekšējos gados ieceltajiem aizgādņiem
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piešķir, sākot ar kārtējā gada
1. janvāri.
6. LĒMUMA
APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Par pieņemto lēmumu
Sociālais dienests paziņo iesniedzējam rakstveidā, norādot apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
6.2. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu var apstrīdēt Iecavas
novada Domē viena mēneša laikā.
6.3. Iecavas novada Domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
likumā noteiktajā kārtībā.
7. PĀREJAS NOTEIKUMI
7.1. Noteikumi stājas spēkā
ar 2009. gada 1. janvāri.
7.2.
Informācija par saistošo noteikumu stāšanos spēkā
publicējama laikrakstā «Latvijas
Vēstnesis».
7.3.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu
spēku zaudē Iecavas novada Domes 13.02.2007. saistošie noteikumi Nr.3 «Par pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus»,
ar grozījumiem Iecavas novada
Domes 09.10.2007. saistošie
noteikumi Nr.17 (prot. Nr. 12,
12.1. p.).
7.4.
Noteikumus publicēt
laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada mājas lapā www.iecava.lv.
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Būsim vienoti bēdās
Pavadot cilvēku mūžībā, ir
nopietni jāpadomā, lai
pēdējais ceļš būtu
sakārtots ar cieņu un
mīlestību.
Katram cilvēkam šajā saulē ir
sava vieta, savas mājas, tuvi cilvēki, kuriem esi mīļš un vajadzīgs. Cilvēks savas pēdējās dienas labprāt pavada mājās. Bet
atdusēties vēlas tur, kur zeme
sedz tuviniekus un draugus. Arī
tie, kuriem šajā saulē nav lemts
šis siltums un mīlestība, ir pelnījuši mūžībā aiziet ar godu.
Bēru organizēšana prasa lielu
piepūli un atbildību. Ja sirdi
smacē šķiršanās sāpes, grūti ir
visu izdomāt un sakārtot.
Ilgus gadus šajā bēdu brīdī
esmu bijusi klāt mūsu novada,
arī rajona un ārpus rajona ļaudīm. Pēc labākās sirdsapziņas
palīdzu gan ar padomu, gan
praktiski. Viens šo sūro darbu
nevar veikt, tāpēc ir vajadzīga
grupa, kam var uzticēties, un
mums tāda komanda ir. Šos pienākumus ne katrs var veikt. Tāpēc visu cieņu šiem cilvēkiem.

Grūts un atbildīgs darbs ir
kapu pārziņiem, viņi sargā aizgājušās dvēseles. Viņu darbs nav
atmaksāts.
Liels trūkums ir tas, ka mūsu
novadā nevaram atrast telpas
saldētavai, kur saglabāt nelaiķus. Jau daudzus gadus Iecavas
baznīcas kapliča kalpo šim nolūkam. Sila kapu jaunajā kapličā,
lai gan bija paredzēta saldētava,
to neizmanto.
Šī gada septembrī ir oficiāli
reģistrēta apbedīšanas firma
«Krustceles», kas atrodas Edvarta Virzas ielā 11, tālr. 63941810,
28444349, 25505772 darbojas
visu diennakti. Birojā var apskatīt izcenojumus, iegādāties visu
nepieciešamo inventāru un izvēlēties vajadzīgos pakalpojumus:
1. Transports - katafalks (visu diennakti).
2. Nelaiķa mazgāšana, ģērbšana.
3. Iezārkošana, nogādāšana
uz izvadīšanas vietu.
4. Mājās vietas sakārtošana.
5. Dokumentu noformēšana.
6. Kopā ar tuviniekiem saskaņošana ar kapu pārzini:

*) vietas ierādīšana;
*) izvadīšanas laika saskaņošana.
7. Izvadīšanas ceremonijas
organizēšana:
*) izvadītājs (laicīgais vai garīgais);
*) mūzika.
8. Bēru mielasts organizēšana kopā ar tuviniekiem.
9. Kapu vietas iekārtošana.
10. Rakšana.
11. Nešana.
12. Kapu aizvēršana.
13. Eglītes, skujas.
14. Celiņu noklāšana un novākšana.
Apbedīšanas birojā iespējams iegādāties visus nepiecie-

šamos piederumus pēdējam ceļam: zārkus (koka, drapētus);
spilvenus, zīda šķidrautus, mežģīnes; tautiskās segas, pārklājus; čības, zeķes, lakatus, virsdrēbes; krustus; sveces, svečturus (nomāt); dvieļus (nomāt).
Iespējamas arī konsultācijas
apbedīšanas jautājumos un veic
kapu vietas iekārtošanu (apzaļumošana, pieminekļi, apmales,
soliņi).
Nevizināsim mūsu nelaiķus
uz Bausku un atpakaļ. Mājas ir
mājas. Būsim atsaucīgi un izpalīdzīgi dzīves sāpīgākajos brīžos.
Elza Skrodele un apbedīšanas
biroja «Krustceles» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Andris Kalniņš (01.04.1947. - 05.11.2008.)
Imants Lelis (26.11.1957. - 14.11.2008.)
Ilmārs Bušmanis (03.06.1945. - 15.11.2008.)
Anna Sidorenkova (15.10.1919. - 16.11.2008.)
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Vienmēr pa vidu ticis cauri
A: Anta Kļaveniece
F: A. Kļaveniece un

no jubilāra arhīva

«Melderu» saimnieks
Viktors Bergmanis
dzimšanas dienu svin
vienā datumā ar Latvijas
valsti. Arī viņš šī gada
18. novembrī atzīmēja
apaļu un cienījamu dzīves
jubileju - 80 gadu.
Jubilārs dzimis Rīgā, jaunību
aizvadījis Baldones pusē, ilgus
gadus bijis baušķenieks, bet nu
jau kopš 1991. gada saimnieko
sievas Lidijas mantotajā tēva mājā «Melderos», Dzimtmisā.
Visu mūžu Viktors strādājis
par šoferi - kā 1948. gadā sācis,
tā līdz pensijai 1988. gadā. Dienesta laikā stūrējis amerikāņu
kravas auto, vadājot gan kareivjus, gan pārtiku, vēlāk braucis ar
dažādiem transporta līdzekļiem,
ieskaitot autobusu un ātrās palīdzības mašīnu. «Neesmu braucis
tikai ar ugunsdzēsēju auto,» atzīst jubilārs.
Pārceļoties uz laukiem, ģimene šo to audzējusi arī tirgum, taču tie laiki pagājuši, jo neatmaksājoties ne dārzeņus audzēt, ne
rukšus barot. Saime sarukusi,
arī sieviņa pirms trim gadiem devusies mūžības ceļos. Tagad Viktors izaudzē vien tik, cik paša iztikšanai nepieciešams, bet no
mājdzīvniekiem «Melderos» palikusi mazā, baltā kucīte Zuze,
kas, neskatoties uz zaudēto aci,
ir bezgala kustīga un mīlīga pret
jebkuru ciemiņu, un kaķis Varītis, gaišzaļu acu īpašnieks ar
pūkainu asti, kuram, pēc saimnieka stāstītā, arvien patīk kaut
kur noslēpties un neatsaukties.
Viktors iztiek no pensijas un
atzīst, ka pilsētā izdzīvot būtu
daudz grūtāk. «Dikti slikti nekad
dzīvē nav gājis - vienmēr pa to vidu esmu ticis cauri,» tā sirmais,
bet vēl gana mundrais vīrs. Par
iztikšanu viņš nesūdzas un drīzāk saka, ka ir bagāts, jo viņam ir
divi dēli, pulka mazbērnu un pat
viens mazmazbērniņš. Prieks, ka
mazdēls Mārcis vēlas pārcelties
uz «Melderiem». Pagājušā rudenī
uzlicis mājai jaunu jumtu, izracis dīķi, iesējis zālienu. Tagad
virtuvē, kur sarunājamies, ik pa
laikam dzirdami trokšņi - ēkas
otrajā stāvā rit remonts. «Vieta
šeit ir izdevīga, līdz Rīgai nepilni
40 kilometri,» spriež jubilārs.
Par Mārci kā nākamo «Melderu» saimnieku Viktoram ir savs
stāsts. Kad puika vēl bijis mazs
un braucis ciemos, tik vien kā
paspējis sasveicināties un tūlīt

1930. gads. Mazajam
Viktoram divi gadiņi.

Viktors ar Zuzi «Melderos» nedēļu pirms apaļās jubilejas.
Armijas pārapmācības
1955. gadā. Viktors kā
vienmēr pie stūres.

Padomju laikā Viktors ar savu ģimeni daudz laika veltījis
ceļojumiem. Tos laikus atcerēties ļauj plašais fotoarhīvs Viktora fotografēti attēli rūpīgi sagrupēti speciālās kartona
kastītēs. Viktors un Lidija pagājušā gadsimta 70. gados
Ricas ezera tuvumā.
skrējis apskatīt laukus - kur kas
iesēts, kur kas jauns. Toreiz Lidija sacījusi: «Būs «Melderu»
saimnieks.» Nu Lidijas vairs nav,

taču viņas vēlējums piepildījies.
Vēl spožāk iemirdzas jubilāra acis, kad sākam runāt par
medībām. Tās viņam esot tas lie-

lākais prieks. «Jādarbojas ir un
bezdarbībā sēdēt nevar, jo citādi
nelabas domas nāk prātā,» teic
Viktors. Joprojām viņš ir kādreiz
paša vadītā Bārbeles mednieku
kolektīva biedrs un aktīvi piedalās medībās. Dzīšanā vairs nepiedalās, bet stāv mastā, aizbrauc piebarot zvērus. Viņa uzskats, ka «šaušana jau nav galvenais, bet pats medību process
- pastaiga pa mežu, svaigais
gaiss un putnu dziesmas». Beidzamajā laikā Viktors «saslimis»
ar bebru medībām. Tur gan nepieciešama liela deva pacietības,
jo novaktēt tos ir ļoti grūti. Par
medībām atgādina daudzās trofejas: staltbrieža ragi ar 13 žuburiem, stirnu buku ragi un bebru
trofejas.
Nozīmīgajai jubilejai gaviļnieks īpaši negatavojās. Mazbērni Viktoru, viņa bijušos darbabiedrus un radus uzaicinājuši uz
pasēdēšanu un mielastu Pilsrundāles «Baltajā mājā». Daudz
laimes, dzīvesprieka un veselības vēlējumu arī no mums! IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844

Fitnesa klubā

Jautrais
APELSĪNS
Kāpēc braukt uz Indiju, ja ir iespēja nedaudz ieskatīties un izbaudīt
Nodarbību
indiešu masāžu šeit? Pirmo reizi Iecavā ierodas ajūrvēdas dzimtenes
grafiks: Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
Keralas (Indija) profesionāls masieris Prajith Mavili.
Aicinām pieteikties. Masāžas notiks svētdien, 23. novembrī,
«Jautrā APELSĪNA» telpās 2. Stāvā.
Pieteikšanās pa telefonu 26332910 (Sintija).

Iepriekš piesakoties, ir iespējamas individuālas nodarbības gan
vingrošanas, gan trenažieru zālē, kā arī grupu nodarbības interesentiem un
kolēģiem.
Mūsu klubā darbojas bēbīšu skola «Riekstulītis», Yamaha mūzikas skola,
notiek arī karatē un jogas nodarbības.
Gan fitnesa klubs, gan ārstniecības iestāde «Jautrais APELSĪNS» strādā
ar dažādām apdrošināšanas kompānijām un polisēm.
Fizioterapeits veic ultraskaņas procedūras ar mūsdienīgu aparātu
«Sonicator 740». Ir iespēja veikt mugurkaula jostas daļas trakciju ar
Latvijā reģistrētu Saunders medicīnas ierīci.

Līdzjūtības
Es domāšu par tevi, dvēselīt,
es domāšu par tevi šodien, rīt kad sirds būs mīlestības pilna,
es iešu savu dzīvošanu nomainīt. /G. Bogdanovs/
Visdziļākie līdzjūtības apliecinājumi
Agrai Zaķei-Fridrihsonei, no dzīvesbiedra JĀŅA
atvadoties.
Iecavas novada Dome
Kad priede vairs neiztur,
Kad bērzi vairs nevar,
Tev jābūt tai vietā
Un debesis jānotur
/F. Zvaigznons/
Zilas.

2 istabu dzīvokli Iecavā.
Steidzami, lēti. Tālr. 29178400.

8.

Kultūras namā
21. novembrī plkst. 19:30

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

jaunu dušas kabīni (90x90,
pusapaļa, augstais paliktnis, ar
sēdekli, Itālija). Steidzami, lēti.
Tālr. 28829561.
lēti 3 PVC logus un dažādu
izmēru iekšējās palodzes.
Tel. 29754477; 22342922.

Izīrē : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 26179813.
Lēti iznomājam tirdzniecības
telpu Iecavā, Rīgas ielā 14,
2.stāvā, 173,3 m² platībā.
Tālr. 67860541, 22835731.

Psihologs,
kosmobioenerģētiķis,
hipnoterapeits,
masāža
24.11. - 28.11.
Tālr. 26234797.

Piedāvā darbu : : :
Firma meklē stiprus un
izveicīgus strādniekus
dažādiem darbiem.
Tālr. 26872017.

Vēlas strādāt : : :
Būšu mīļa auklīte Jūsu
mazulim. Tālr. 26044449.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolas direktorei
Agrai Zaķei-Fridrihsonei, atvadoties no
dzīvesdrauga.
Iecavas vidusskolas kolektīvs

AS «Sadales tīkls» informē,
ka 24. novembrī no plkst.
9:00 līdz 17:00 plānoto
darbu dēļ Grāfa laukumā
(TP numurs 5 333 113)
tiks pārtraukta
elektroenerģijas piegāde.
Neprognozējamu gadījumu
dēļ atslēgums var arī
nenotikt.
Aktuālo informāciju par
plānotajiem remontdarbiem
var uzzināt Klientu servisā
pa tālruni 80200400.

Vai dieniņa, tā dieniņa,
Tu atnāci nezināma.
Vakar koši gavilēju,
Šodien veda smiltainē. /L. t. dz./

Esam kopā ar Laimu Zaķi mīļa cilvēka
zaudējuma dienās.
Klasesbiedri un audzinātāja

Izsakām dziļu līdzjūtību
Agrai Zaķei-Fridrihsonei,
dzīvesbiedru smiltājā
pavadot.
SAKS «Dartija» kolektīvs

Skumju brīdī jūtam līdzi
Agrai Zaķei-Fridrihsonei.
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» kolektīvs

MIRUŠO PIEMIŅAS
DIENA Sila kapsētā
23. novembrī plkst. 13:00.
Iecavas evaņģēliski
luteriskā draudze

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
apmeklētājus
Iecavas novada Domē
pieņems 8.decembrī.
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