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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Uz starta līnijas. Ar domām nākotnē
SIA «Reness R»
valdes
priekšsēdētājs
un projektu
vadītājs
Gints Rozentāls
plāno,
ka ar laiku
ražošana
uzņēmumā
paplašināsies un
klienti iepazīt
saražoto varēs
īpaši izveidotā
izstāžu telpā.

izveido uzņēmumu.
Viņi domā ilgtermiņā, uzkrājot zināšanas un pieredzi. Šobrīd viņi veido sava
uzņēmuma tēlu,
meklē sadarbības
partnerus (arī ārpus
Latvijas robežām); izstrādā piedāvājuma
A: F: Anta Kļaveniece

Laikā, kad valstī valda ekonomiskā lejupslīde un viens no bie-

žāk dzirdētajiem vārdiem ir krīze, joprojām ir cilvēki, kas nezaudē optimismu un dzīvo ar pozitīvu skatu nākotnē. Viņi neļauj
negācijām sevi ietekmēt un pat

Iecavas novada Domes
iepriekš izsludinātais
konkurss par kultūras
nama mazās zāles
renovāciju noslēdzies
bez rezultāta.
Konkursa izvērtēšanas komisijai bija pamats uzskatīt, ka

5.lpp.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Sievietēm
izsūtīti
aicinājumi
pārbaudīt
veselību

2.

Vēl var
pieteikties
Ēnu dienai

2.

6.
Sāksies
priekšvēlēšanu
aģitācijas laiks

Dimzukalna iedzīvotājiem jāslēdz
līgums par notekūdeņu attīrīšanu

Kandidātu noteiks
cenu aptaujā
A: Anta Kļaveniece

klāstu, eksperimentālā kārtā
projektē un izgatavo mēbeles. Un
ir gatavi sagaidīt savus pirmos
lielos pasūtījumus.

06.02.2009.

A: Anta Kļaveniece

vairāku pretendentu piedāvājumā iekļautas atsevišķas darba
pozīcijas ar samazinātu izcenojumu, kas neatbilst piedāvājuma
kvalitātes prasībām.
Kandidāts, kam uzticēt kultūras nama mazās zāles renovācijas darbus, tiks izvērtēts cenu
aptaujas kārtībā. Pretendenti savus piedāvājumus pašvaldībā
var iesniegt līdz 17. februārim.
6.lpp.

2008. gada novembrī ekspluatācijā tika nodotas Dimzukalna notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas. Līdz tam ciemata kanalizācijas notekūdeņi pa vaļēju
grāvi un drenāžas sistēmu nonāca Jāņupītē, jo pagājušā gadsimta 80. gadu beigās uzsāktā
attīrīšanas ietaišu būvniecība
nebija pabeigta.
Aizvadītā gada oktobrī paš-

valdības pārstāvji tikās ar Dimzukalna iedzīvotājiem, lai apspriestu jautājumus par kanalizācijas notekūdeņu tīklu ekspluatāciju un attīstību ciematā.
Dimzukalnieši atbalstīja ideju
par kanalizācijas sistēmas atjaunošanu un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma nepieciešamību. Līdz 2008. gada nogalei tika
atjaunota lielākā daļa vecās kanalizācijas sistēmas tīklu.
6.lpp.

2009. gada 6. februārī

2.

Pārbaudi savu pasta kastīti!
A: Beata Logina

Valsts organizētās un
apmaksātās programmas
ietvaros ir izsūtītas
pirmās 6500 vēstules
ar aicinājumu doties
uz dzemdes kakla vēža
un mamogrāfijas
izmeklējumiem.
Arī Iecavas novada iedzīvotājas ir sākušas saņemt VOAVA
sūtītos uzaicinājumus. Pašval-

IZ

dības aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»
(IVSAC) var veikt dzemdes kakla
un krūts vēža (mamogrāfijas) izmeklējumus. Uzaicinājuma vēstule garantēs pakalpojuma apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem. Tādēļ, dodoties uz izmeklējumu, jāņem līdzi vēstulei pievienotā skrīningtestēšanas karte un pati vēstule, kas ir nosūtījums šo izmeklējumu veikšanai.
Pirms doties uz IVSAC, par pieņemšanas laikiem interesējieties reģistratūrā (tālrunis
63941481), informē Aleksandrs

Skolu ziņas

28. janvārī Valmieras Kultūras centrā notika Starptautiskais jauno pianistu konkurss.
Tajā jau otro gadu piedalās Iecavas mūzikas skolas 6. klavieru
klases audzēkne, vairāku konkursu laureāte Raivita LauciņaVeinere (attēlā). Pagājušajā ga-

dā Raivita saņēma Atzinības
rakstu, bet šogad sīvā konkurencē vecākajā grupā ieguva trešo vietu.
Apsveicam Raivitu un skolotāju Kristīni Vaiču un pateicamies Raivitas tētim par palīdzību ar transportu. IZ
F: Kristīne Circene

Prokopenko, IVSAC direktores
vietnieks finanšu un saimniecības jautājumos.
Savlaicīgas atklāšanas programmas nodrošina, ka reizi trijos gados katrai Latvijas sievietei
vecumā no 25 līdz 70 gadiem, ja
viņa to vēlēsies, būtu iespēja
veikt dzemdes kakla vēža izmeklējumu un reizi divos gados katrai Latvijas sievietei vecumā no

50 līdz 69 gadiem būtu iespēja
veikt mamogrāfijas izmeklējumu. Dzemdes kakla vēzis pēdējo
gadu laikā novēloti diagnosticēts
vairāk nekā 40% sieviešu. Dzemdes kakla vēzis skar sievietes agrākā vecumā nekā citi ļaundabīgie audzēji, taču to ir iespējams
pilnībā novērst, savlaicīgi atklājot un izārstējot pirmsvēža slimību. IZ

Vēl var pieteikties
Ēnu dienai
Ēnu dienai, kas notiks
18. februārī, savas ēnu
vakances jauniešiem
piedāvā jau vairāk nekā
50 uzņēmumi,
organizācijas un valsts
pārvaldes iestādes.
Privātie uzņēmumi ir daudz
neaktīvāki salīdzinājumā ar
valsts iestādēm, tāpēc Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija (JAL) aicina līdz
6. februārim pievienot savas vakances, jo Ēnu diena ir veids, kā
ikviena organizācija var paskatīties uz savu darbību no cita skatupunkta. Skolēni Ēnu dienai re-

ģistrēties var līdz 13. februārim
mājaslapā www.enudiena.lv, izvēloties vakanci, kuru vēlas
ēnot. Vislielāko interesi skolēni
izrāda par iespēju ēnot Valsts
prezidentu. Tāpat daudzi vēlas
ēnot profesijas, kas saistītas ar
finanšu sektoru un bankām,
reklāmu un mārketingu, kā arī
aviāciju. Jau vairākus gadus
skolēnu interese ir par žurnālistiku un sabiedriskajām attiecībām. Atšķirībā no citiem gadiem,
šogad skolēni īpaši aktīvi interesējas arī par eksaktajām zinātnēm un piesakās ēnot programmētājus, ķīmiķus un inženierzinātņu profesijas pārstāvjus. IZ

Kāds bijis JANVĀRIS
Janvārī Iecavas novada Domes dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas 15 miršanas apliecības un reģistrēti 10 jaundzimušie četri puikas un sešas meitenītes, informē vadītāja Edīte Jančone.
Daži mazuļi tikuši pie diviem vārdiem: Nils Horens un Dominiks
Dāvis, bet pārējiem vecāki izvēlējušies pa vienam vārdam: Rinalds,
Artis, Keita, Daniela, Keitija, Estere, Kate un Adriāna. Gada pirmo
mēnesi savām laulībām bija izvēlējušies trīs pāri. IZ

Izsludināts reklāmas
ideju konkurss
Biznesa izglītības biedrība
Junior Achievement
Latvija (JAL) aicina JAL
dalībskolu 5.-12. klašu
skolēnus veidot reklāmas
uzņēmumiem
kā alternatīvas jau
esošajām. Uzņēmumi,
kuriem reklāmas tiek
veidotas, tās izmanto savā
tālākajā darbībā.

Konkurss «Tava Reklāma» norisinās no 1997. gada un ir kļuvis
par vienu no populārākajiem JAL
projektiem. Skolēniem ir iespēja
veidot dažādu formātu reklāmas - gan video, gan audio, zīmējumus, veidot no dažādiem materiāliem, kā arī citādos veidos.
Reklāmas konkursa darbus
skolēni ir aicināti iesūtīt līdz
23. februārim. Informācija par
konkursu, kā arī nolikumi - JAL
vortālā: www.pirmaismiljons.lv. IZ

Melnās ziņas
- 28. janvārī ap plkst.9 Rīgas
un Dzirnavu ielas krustojumā
1945. gadā dzimis vīrietis, kas
vadīja autobusu Setra 6215HR,
izbraucot no mazāk svarīga ceļa
uz galvenā ceļa, nepalaida pa to
braucošo automašīnu BMW 730.
Ceļu satiksmes negadījumā bojāti abi transporta līdzekļi.
- 28 .janvārī plkst. 12 veikalā
«Maxima» 1985. gadā dzimis vīrietis nozaga divas 0,7 litru tilpuma pudeles degvīna «SOS»,
nodarot materiālo zaudējumu
Ls 7,30. Uzsākts kriminālprocess.

- 30. janvārī plkst. 21:53 veikalā «Maxima» 1967. gadā dzimis
vīrietis nozaga degvīna «Carskij
pokrov» pudeli. Uzsākts kriminālprocess.
- 31. janvārī plkst. 19 veikalā
«Maxima» 1989. gadā dzimis vīrietis nozaga trīs pudeles alkohola par kopējo summu Ls 19,20.
Uzsākts kriminālprocess.
- 2. februārī ap plkst. 2:20 Edvarta Virzas ielā 25 tika sabojāta
automašīna Toyota Camri. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

3.

2009. gada 6. februārī

Novada Domē
A: Beata Logina

Dome 20. janvāra sēdē
lēma par kārtību,
kādā norēķināsies
par mājas pārvaldīšanu
un apsaimniekošanu
2010. gadā.
Dome 2008. gada 9. decembrī pieņēma lēmumu «Par dzīvojamo māju apsaimniekošanas
(īres) maksas izmaiņām». Ar šo
lēmumu no 2009. gada 12. janvāra stājās spēkā paaugstināta
apsaimniekošanas (īres) maksa
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» apsaimniekotajās mājās.
Ministru kabinets 2008. gada 9. decembrī pieņēma noteikumus Nr. 1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu». Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek
veikta samaksa par mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, ja pakalpojums
tiek sniegts ar pašvaldības
starpniecību. SIA «Dzīvokļu komunālā pārvalde» pamatkapitāla daļu turētājs 100% ir Iecavas
novada pašvaldība. Noteikumu
2. punkts nosaka, ka šie noteikumi piemērojami līdz dienai,
kamēr dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un dzīvokļu īpašnieki nav
savstarpēji vienojušies par to, kā
tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto
pakalpojumu un tā sniegšanas
kārtība. Noteikumu 5. punkts
nosaka, ka kārtību, kādā notiek
savstarpējie norēķini starp dzīvokļa īpašnieku un pārvaldnieku, nosaka pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas līgumā.
Ministru kabinets 9. decembrī pieņēma arī noteikumus
Nr. 1014 «Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu». Noteikumi nosaka
kārtību, kādā dzīvojamās mājas
pārvaldnieks sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendārajam gadam, kā arī to, ka
par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam dzīvojamās mājas pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. oktobrim.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Domes 2008. gada 9. decembra lēmums var būt spēkā ne ilgāk kā līdz 2009. gada 31. decembrim, jo 2010. gadam katras
mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas tāme SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» jāsastāda līdz 2009. gada 15. oktobrim
un jāveic attiecīgi grozījumi esošajos apsaimniekošanas līgumos.
Izskatījusi deputāta A. Avota
iesniegumu, Dome, atklāti balsojot, «par» - 10 (A. Avots, S. Drozdovs, B. Gāga, A. Grīnbergs,
A. Grundmanis, J. Krievs, A. Mačeks, S. Mašiņenkovs, J. Pelsis,
A. Zaķe-Fridrihsone), «pret» nav, «atturas» - nav, nolēma:
1. Noteikt, ka Iecavas novada
Domes 2008. gada 9. decembra
lēmums «Par dzīvojamo māju apsaimniekošanas (īres) maksas izmaiņām» ir spēkā ne vēlāk kā līdz
2009. gada 31. decembrim.
2. Uzlikt par pienākumu
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim J. Pelsim uzdot
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdei:
2.1. Līdz 2009. gada 15. oktobrim sastādīt katras apsaimniekojamās daudzdzīvokļu mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas tāmi, lai no 2010. gada
1. janvāra ievērotu kārtību, kādu
nosaka MK noteikumi Nr. 1013
un noteikumi Nr.1014 ;
2.2. Līdz 2009. gada 15. oktobrim sagatavot grozījumus esošajos apsaimniekošanas līgumos
ar dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1013.

Finanšu komiteja
27. janvāra sēdē uzklausīja
atbildes uz 20. janvāra
Domes sēdē uzdotajiem
jautājumiem par iespējām
samazināt siltumenerģijas
tarifu 2008./2009. gada
apkures sezonā.
Deputāti izskatīja SIA «Iecavas siltums» valdes sēdes protokolu, kurā norādīts, ka gāzes cenas izmaiņas aizvadītajos četros
apkures sezonas mēnešos būtiski neietekmē siltumenerģijas tarifu un tarifa samazinājums nav
iespējams, turklāt, pamatojoties
uz Domes priekšsēdētāja rīkojumu, kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzības samazinātas par
Ls 12 667 (8,95%). Grāmatvede
Laimdota Saliete apstiprināja
protokolā ietverto informāciju un
piebilda, ka uzņēmums nav saplānojis neko lieku, arī darbinieku skaits samazināts līdz iespējamam minimumam. Tarifa ap-

rēķinos tiek izmantota gāzes nosacītā cena, un pašlaik par peļņu nevar būt ne runas, jo nav zināms, kādi būs nākamie mēneši, vērtēt varēs tikai visu apkures
sezonu kopumā. Pēdējos četros
piecos gados uzņēmumam ir
zaudējumi 137 tūkstošu latu apmērā. Kapitālsabiedrībai trūkst
apgrozāmo līdzekļu, tāpēc nepieciešams pašvaldības finansiāls atbalsts. Par situācijas nopietnību liecina fakts, ka uzņēmums bijis spiests noformēt
overdraftu bankā, lai varētu laicīgi norēķinātos par gāzi. Papildu trieciens uzņēmumam nāca,
kad jau janvārī par gāzi 18% PVN
vietā bija jāmaksā 21%.
Plašākus komentārus par sēdēs apspriestajiem jautājumiem
laikrakstam iesniedzis SIA «Iecavas siltums» jurists Andis Kaspars: «Ministru kabineta noteikumi Nr. 281 Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās
nozarēs:
7. Tarifu pārskatīšanu ierosina sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs - siltumapgādes komersants.
10. Tarifu pārskata cikls nedrīkst būt mazāks par vienu gadu.
11. Tarifus aprēķina viena,
divu vai trīs gadu tarifu pārskata ciklam saskaņā ar regulatora lēmumu.
12. Tarifu pārskata cikla laikā iepriekšējā gada faktiskās izmaksas izvērtē katru gadu.
13. Ja objektīvu faktoru
ietekmē siltumapgādes komersanta izdevumi ir mainījušies
vairāk nekā par 5% no sākotnējā aprēķinā paredzētajiem, siltumenerģijas tarifus pārskata.
Lai sekotu Avota kunga ieteikumam samazināt siltumenerģijas pārdošanas tarifu, ražošanas izmaksas būtu jāsamazina
vairāk par 5%. Pēc padziļinātas
situācijas analīzes SIA «Iecavas
siltums» darbinieki nonāca pie
secinājuma, ka tas nav iespējams. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 10. p.
pārskata cikls nevar būt mazāks
par vienu gadu, šinī situācijā laika periods no 1. oktobra līdz
nākamā gada 30. septembrim.
Beidzoties šim periodam varēsim izdarīt secinājumus par apkures sezonu kopumā un spriest
par tarifa izmaiņām. Aplūkojot
pašreizējo gāzes cenu politiku,
tā ļoti maz atšķiras no mūsu plānotajām gāzes cenām. Samazinājums aptuveni 1,7%, tas ir
niecīgs. Vienīgais mēnesis, kad
Latvijas Gāze samazināja vairāk,
nekā plānojusi, bija janvāris.
Turpmākajos mēnešos Latvijas
Gāze ir paredzējusi gāzes cenas
pērnā gada oktobra-novembra
līmenī. Jebkurš interesents to
var apskatīt Latvijas Gāzes

mājas lapā www.lg.lv.
Uzņēmuma viena no prioritātēm vienmēr ir bijusi iedzīvotāji.
Lai mazinātu ražošanas izmaksas, SIA «Iecavas siltums» valde
pieņēma lēmumu par vairāk nekā 12 000 latu samazināt darba
samaksas darbiniekiem. Liela
palīdzība šajos apstākļos uzņēmumam no iedzīvotājiem būtu
savlaicīga norēķināšanās par
siltumenerģiju.
Iepazīstoties ar iepriekšējos
avīzes numuros publicēto, ciniski ir no deputāta puses paziņot
iedzīvotājiem - neļaut pelnīt SIA
«Iecavas siltumam» šajos grūtajos apstākļos, zinot uzņēmuma
pašreizējo finansiālo stāvokli un
ņemot vērā iepriekšējo piecu gadu zaudējumus.
Siltumenerģijas tarifi pirms
to pieņemšanas un iesniegšanas
regulatoram tiek vairākkārt analizēti. Gala vārdu pieņem sabiedrisko pakalpojumu regulators, kura funkcijas ir aizstāvēt
patērētāja, ražotāja, pakalpojuma sniedzēja un pašvaldības intereses.
Iesaku Avota kungam (kura
padziļinātie centieni pirmsvēlēšanu periodā «spodrināties» uz
SIA «Iecavas siltums» rēķina sava elektorāta priekšā kļuvuši
sistemātiski, izmantojot iedzīvotāju lielo neapmierinātību ar
maksu par siltumenerģiju) šo
enerģisko darbību ieguldīt viņa
vadītajā Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejā un
virzīties uz attīstības plānu veikšanu siltuma taupīšanai mājās,
lai samazinātu iedzīvotāju izmaksas par siltumenerģiju, kas
reāli ir izdarāms, nevis vainot
siltumenerģijas ražotāju. Informēt iedzīvotājus par ES fondu
piedāvātajām iespējām mājokļu
siltināšanā, kas reāli netiek darīts. Meklēt koģenerācijas projektu iespēju realizēšanu Iecavā,
kas daļēji samazinātu siltumenerģijas tarifu.»
Uzklausījuši SIA «Iecavas siltums» darbinieku argumentus
un izvērtējuši situāciju, komitejas deputāti vienojās, ka nav pamata tarifa mainīšanai. Tika
izskatīts arī Sociālā dienesta vadītājas Sigmas Strautmales ziņojums par izmaksāto un plānoto
sociālo palīdzību iedzīvotājiem.
2009. gada budžeta projektā ir
paredzēti 40 tūkstoši latu apkures pabalstam. Plānojot nepieciešamo summu, par pamatu ir
ņemtas personas un ģimenes,
kuras šo pabalstu pieprasīja pagājušajā gadā (tās bija 175 ģimenes). Šajā gadā vienai personai/ģimenei ir iespēja saņemt
Ls 180. Janvārī klāt nākušas sešas jaunas ģimenes, kuras pērn
pabalstu neprasīja. Sociālā dienesta darbinieki prognozē, ka šādu ģimeņu varētu būt no 36 līdz
40. IZ

2009. gada 6. februārī
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Der zināt

A: Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Ekonomikas ministrija
sadarbībā ar Finanšu
ministriju un uzņēmējus
pārstāvošo nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem
ir sagatavojusi konkrētus
pasākumus ekonomikas
konkurētspējas
uzlabošanai,
uzņēmējdarbības atbalstam
paredzot novirzīt
603 miljonus latu.
1. Lai nodrošinātu aizdevumu pieejamību komersantiem,
no šī gada marta tiek atjaunota
Latvijas Hipotēku un zemes bankas pagājušajā gadā iesāktā Uzņēmēju konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programma (apstiprināta 22.05.2008, MK rīkojums Nr. 275), kas finanšu resursu trūkuma dēļ pērn netika
realizēta pilnā apmērā. Lai īstenotu programmu, valdība sniegs
budžeta ietvaros programmai
paredzētu galvojumu 140 miljonu latu apmērā. Tādējādi Latvijas Hipotēku un zemes banka
varēs piesaistīt galvojumam līdz-

vērtīgu finansējumu, ko aizdevumu veidā sniegs komersantiem.
27. janvārī Ministru kabinets jau
deva atļauju Latvijas Hipotēku
un zemes bankai slēgt aizņēmuma līgumu ar Ziemeļu Investīciju
banku par EUR 100 milj. piesaisti un galvojumu papildu aizņēmumam EUR 100 milj. apmērā no Eiropas Investīciju bankas
programmas turpināšanai. Papildu, pārdalot ES struktūrfondu finansējumu, programmai
tiek novirzīti vēl LVL 43 milj.
Šīs programmas ietvaros aizdevumus varēs saņemt jebkurš
komersants neatkarīgi no uzņēmuma lieluma. Aizdevuma apmērs vienam komersantam - līdz
LVL 3 milj. investīciju projektiem
un līdz LVL 1 milj. apgrozāmajiem līdzekļiem; aizdevuma summa - līdz pat 75% no projekta lieluma; aizdevuma termiņš - līdz
10 gadiem. Programmas ietvaros
plānots aizdot finanšu resursus
komersantiem, balstoties uz biznesa plāniem starptautiskajos
tirgos konkurētspējīgu preču ražošanai, t. sk., ES fondu grantu
programmu projektu ieviesējiem. Programma komersantiem
būs pieejama no šī gada marta.
2. Palīdzot uzņēmumiem, kuriem komercbankas kredītresur-

Gaida projektu
pieteikumus
A: Beata Logina

Eiropas Komisija
29. janvārī ir izsludinājusi
projektu konkursu
Konkurētspējas un
inovāciju
pamatprogrammas
IKT politikas atbalsta
programmā. Projektu
pieteikumu iesniegšanas
termiņš - 2009. gada
2. jūnijs. Projektu kopējais
budžets - 99,5 miljoni eiro.
Atkarībā no projekta veida
2009. gada projektos var piedalīties Eiropas Savienības dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes un
privātā sektora pārstāvji. Projekti tiek finansēti 50-80% apmērā
no tiešajām izmaksām. Tematisko tīklu projekti tiek finansēti
100% apmērā. Sīkāka informācija par projektu tēmām, prasībām, projektu konkursiem veltītiem informatīviem pasākumiem
pieejama interneta mājas lapā
http://www.eps.gov.lv.

Lauku atbalsta dienests ir
izsludinājis atklāta
konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanu
ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai
un Lauku attīstības
programmas pasākumam
«Tūrisma aktivitāšu
veicināšana».
Atbalsta saņēmēji: zemnieku
saimniecības, fiziskās personas,
komersanti, kas ir VAS «Tūrisma
attīstības valsts aģentūra» tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē; kā tūrisma pakalpojumu
sniedzējs iekļauts tūrisma bukletā vai interneta mājas lapā, kuru izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija.
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana - no
09.02.2009. līdz 09.03.2009.
Pieejamais publiskais finansējums: LVL 1 277 059. Projekta
iesnieguma veidlapa ir atrodama
http://www.lad.gov.lv. IZ

su piesaistei pieprasa papildu
nodrošinājumu, tiks piedāvātas
garantijas. Tās izsniegs Latvijas
Garantiju aģentūra (turpmāk
tekstā - LGA). Savukārt, lai komercbankas drošāk izmantotu
LGA garantijas kā uzņēmumu
papildu nodrošinājumu, valsts
budžets uzņemsies saistības LVL
100 milj. apmērā par LGA izsniegtajām garantijām. Papildu,
pārdalot struktūrfondu līdzekļus, LGA pamatkapitālā tiks
ieskaitīti LVL 20 milj., lai nodrošinātu garantiju izsniegšanu.
Viena aizdevuma ietvaros komersanti varēs saņemt garantijas līdz EUR 3 milj. investīciju
vai apgrozāmajiem līdzekļiem (t.
sk. apgrozāmo līdzekļu galvojumi pret ārvalstu debitoriem). Garantijas būs pieejamas no marta.
3. Lai varētu atbalstīt arī projektus, kuros galvotā aizņēmuma summa pārsniedz EUR
3 milj., no šī gada marta valsts
uzņemsies valsts galvojumus.
Kopējā 2009. gadā atvēlētā summa galvojumiem - LVL 250 milj.
Lēmumu par valsts galvojumu
katrā konkrētā gadījumā pieņems finanšu ministrs pēc
Valsts kases atzinuma saņemšanas. Šādu galvojumu termiņš
aizdevumiem paredzēts līdz
15 gadiem, bet kredītlīnijām līdz
trīs gadiem. Galvojumi tiks izsniegti par nepilnu aizņēmuma

Atzīmē
Pretvēža dienu
A: Beata Logina

4. februārī, kad pasaulē
atzīmē Pretvēža dienu,
apritēja gads, kopš Rīgas
Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcā
darbojas psiholoģiskās
palīdzības tālrunis
onkoloģiskajiem
pacientiem. Tālrunis
80003003 ir bezmaksas.
Gada laikā uz šo tālruni ir
zvanījuši gandrīz divi tūkstoši
cilvēku, informē Inguna Potetinova, slimnīcas Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja. Līdz ar
jautājumiem par ārstēšanās
iespējām, pieejamām ārstu konsultācijām, nepieciešamajiem
dokumentiem u. tml. zvanītāji ir
meklējuši emocionālo atbalstu
un atbildes uz jautājumu, kā dzīvot tālāk. Psiholoģiskās palīdzības tālruņa izveide ir slimnīcas
kopprojekts ar pacientu atbalsta
biedrību «Dzīvības koks». IZ

4.

summu, lai nodrošinātu riska
dalīšanu ar komercbankām, un
tie tiks izsniegti tikai pret nodrošinājumu.
4. Ieguldījuma fonda ietvaros
2008. gada 4. decembrī tika izsludināts konkurss finanšu
starpnieku atlasei Riska kapitāla
un tehnoloģiju pārneses programmas ietvaros par kopējo
summu LVL ~50 milj. Riska kapitāla programmas ietvaros tiek
nodrošināta finansējuma pieejamība strauji augošiem maziem
un vidējiem komersantiem (turpmāk - MVK) agrīnās un izaugsmes komercdarbības attīstības
stadijās. Riska kapitāls ir ilgtermiņa ieguldījums MVK pašu kapitālā (līdz EUR 3 milj., bet ne
vairāk kā EUR 1,5 milj. viena gada laikā), investoram kļūstot par
uzņēmuma līdzīpašnieku, tādējādi uzņemoties arī daļu no uzņēmējdarbības riska. Savukārt
tehnoloģiju pārneses programmas ietvaros jauniem MVK, kas
darbojas augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs, tiks nodrošināts
finansējums uzņēmējdarbības
uzsākšanas un attīstības sākumposmā. Līgumu slēgšana ar
finanšu starpniekiem programmas ieviešanai paredzēta martā,
un uzņēmējiem šie līdzekļi būs
pieejami jau no aprīļa.
5. Sekmīgai Eiropas struktūrfondu programmu ieviešanai
tiek gatavoti grozījumi normatīvajos aktos, lai grantu ietvaros
varētu izsniegt komersantiem
avansus līdz 35% no atbalstāmās projekta summas (grozījumus paredzēts izskatīt Ministru
kabinetā februāra sākumā), kā
arī tiks paaugstināta programmās noteiktā atbalsta intensitāte
tuvu maksimāli pieļaujamajai.
6. Ņemot vērā pašreizējās
ekonomikas attīstības tendences, ir būtiski pārskatīt ES fondu
programmas un to finansējuma
sadalījumu, maksimāli palielinot
atbalstu uzņēmējdarbībai, t. sk.,
uzņēmējdarbībai ar augstāku
pievienoto vērtību, sniedzot atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ražošanai,
sadarbības veicināšanai starp
pētniecības un uzņēmējdarbības
sektoriem.
Pie priekšlikumiem fondu
pārdalei strādā Finanšu ministrijas izveidota darba grupa, kurā iesaistīti visu ieinteresēto pušu pārstāvji, un lēmuma pieņemšana par ES struktūrfondu pārdali plānota martā. Pašlaik papildu nepieciešama ES struktūrfondu pārdale vismaz LVL 200
milj. apmērā uz uzņēmējdarbības veicināšanai orientētām programmām.
Minēto programmu izstrādes
gaitai un tajās paredzētājiem
nosacījumiem, lūdzu, sekojiet
internetā:
http://www.em.gov.lv/. IZ
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Uz starta līnijas. Ar domām nākotnē
1.lpp.

«Par grūto laiku nedomājam,»
teic pērn 3. jūlijā reģistrētā uzņēmuma SIA «Reness R» valdes
priekšsēdētājs un projektu vadītājs Gints Rozentāls. «Prezentējam sevi tā, kādi mēs vēlamies
būt, un dzīvojam ar domu par
nākotni. Pozitīvi.»
Uzņēmuma darbības profils
ir individuāla pasūtījuma mēbeļu ražošana virtuvei, vannas istabai, viesistabai - skapīši, skapji, plaukti, galdi, durvis, interjera elementi. Varētu teikt, ka
viss iespējamais, izņemot mīkstās mēbeles. Kamēr lielā ražošana vēl nav izvērsusies un mēbeļu izgatavošana rit eksperimentālā kārtā - pārsvarā iepriecinot radus un draugus, Iecavā
rit vien mēbeļu montāža, bet nepieciešamo detaļu sagatavošana - pie sadarbības partneriem.
Uzņēmums sevi pozicionē ne
vien kā dizainiski pievilcīgu, bet
arī ergonomisku, pārdomāti
funkcionālu un drošu mēbeļu
ražotāju. Tieši tādēļ liels uzsvars
likts uz mēbeļu ražošanā izmantoto materiālu kvalitāti. Būtiska
nozīme ir furnitūrai. Gintam šajā ziņā ir ievērojama pieredze, jo
pirms sava uzņēmuma izveidošanas viņš nodarbojies ar mēbeļu furnitūras vairumtirdzniecību uzņēmumā «AM Furnitūra»,
vairākkārt piedalījies starptautiska mēroga izstādēs un semināros.
SIA «Reness R» mēbeļu izgatavošanā izmanto pazīstamas
austriešu firmas furnitūru, kas
saviem ražojumiem dod mūža
garantiju. Šo furnitūru izmanto
gan Itālijas mēbeļu ražotāju vairums, gan vadošie mēbeļu ražošanas uzņēmumi Vācijā.
Izstādēs Gints guvis arī plašu
izpratni par telpu plānojumu un
sadalījumu zonās. «Mēs cenšamies saviem klientiem skaidrot
par ērtībām un funkcionalitātes
līmeni, piemēram, iesakām mainīt izlietnes atrašanās vietu, ja ir
redzams, ka tā rosīties pa virtuvi
būs ērtāk.
Parasti pircējs mēbeles redz
tikai no dizaina viedokļa, bet par
funkcionalitāti sāk aizdomāties
tad, kad mēbeles ir jālieto. Pārsteidzoši, bet ārvalstīs veiktie
pētījumi liecina, ka aptuveni
80% virtuves mēbeļu pircēju ir
neapmierināti ar izdarīto izvēli,
jo, sākot tās lietot, atklājas
daudz nepilnību, trūkst ērtības,»

stāsta Gints, «taču mēs saprotam, ka mēbeļu iegāde ir investīcija ilgākam laikam, tādēļ mūsu
uzdevums ir meklēt pēc iespējas
lielāku līdzsvaru starp dizainu
un funkcionalitāti. Lai mēbeles
būtu piemērotas tieši konkrētam
klientam, mēs dodamies uz viņa
mājām, izrunājam vēlmes, izzinām dzīvesstilu, iesakām labāko.»
Uz jautājumu, ar kādām izmaksām jārēķinās uzņēmuma
potenciālajiem klientiem, Gints
atbild, ka tās, protams, nav lētas, taču SIA «Reness R» nevēlas
ražot mēbeles, kuras pēc pāris
gadiem ir jāmaina vai vairs nefunkcionē kā nākas. Par sava uzņēmuma izstrādājumiem Gints
ir drošs. Arī pēc pieciem vai desmit gadiem skapīšu durvis un atvilktnes vēršoties tikpat viegli kā
jaunas. Un viņš demonstrē pa
pusei izgatavotas kumodes atvilktnes. To pluss ir pilns izvilkums, kas ļauj ideāli pārredzēt
un piekļūt lietām pat vistālākajā
atvilktnes stūrī. Atkarībā no pielietotā furnitūras mehānisma,
atvilktnē var ietilpināt lietas ar
svaru līdz pat 80 kilogramiem.
Un arī tā piekrautu atvilktni ir
iespējams atvērt pilnībā - tā slīdēs tikpat viegli kā tukša, nebojājot mehānismu. Aizverot atvilktni, beigu posmā nostrādā
bremzes, slāpējot strauju aizciršanos. It kā sīkumi, taču ļoti būtiski ērtumam un ilgai kalpošanai.
Viesojoties uzņēmuma ražošanas telpās Edvarta Virzas ielā
4a, tur sastopu arī Ginta sievu
Sanitu, kas ar pilnu atdevi
iesaistījusies uzņēmuma darbībā. Arī viņa iepriekš strādājusi
mēbeļu furnitūras vairumtirdzniecības uzņēmumā, tā ka tehniskās lietas - «visi tie ķimeriņi» viņai nav gluži sveši. Lielākā atšķirība ir tā, ka, beidzoties darba
dienai, domas par darbu, par uzņēmumu tik viegli no galvas izmest nevar, kā tas ir, strādājot
algotu darbu citā uzņēmumā.
Kā vienu no izaicinošākajiem
un apjomīgākajiem pasūtījumiem Gints un Sanita min kādas
privātmājas iekārtošanu - sadarbībā ar dizaineri tapušas mēbeles visai mājai. Darbs esot tiešām
interesants, tādēļ prieks, ka to
novērtē arī klienti. Kā nekā katra
mēbeles detaļa, kamēr tapusi gatava, ir vairākkārt no visām pusēm noglāstīta, tāpēc gatavās
mēbeles jau ir kaut kas nedaudz
vairāk kā tikai mēbeles. IZ

Lietas
uz priekšu
kust
daudz
raitāk, ja
līdzās ir īsti
domubiedri.
Raivis
Ansons
ir projektu
vadītājs un
viens no
uzņēmuma
dibinātājiem.
Foto:
no personīgā
arhīva

Sanita
neskumst, ka
darbu birojā
viņai nācies
nomainīt pret
darbošanos ar
eņģēm, skrūvēm
un citiem
tehniskas
dabas
ķimeriņiem.

Gints Rozentāls

Pieturzīmes

- 31 gads
- 2008. gada 3. jūlijā nodibinājis mēbeļu ražošanas uzņēmumu
SIA «Reness R»
- Uzņēmuma adrese: E. Virzas iela 4a, Iecavā
- Interneta mājas lapa: www.renessmebeles.lv
- Absolvējis Dzimtmisas pamatskolu un
Rīgas Amatniecības vidusskolu,
apguvis mārketinga psiholoģiju
- Dzīvo Iecavā
- Precējies
- Sieva Sanita arī strādā SIA «Reness R»
- Ģimenē aug piecgadīga meitiņa Reina
- Uzņēmuma līdzīpašnieks un valdes loceklis - Raivis Ansons
(29 gadi), arī iecavnieks, savulaik absolvējis Iecavas
vidusskolu.
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Sāksies priekšvēlēšanu
aģitācijas periods
A: Beata Logina

Centrālā vēlēšanu
komisija 14. janvārī
ir izsludinājusi, ka
pašvaldību vēlēšanas
notiks šī gada
6. jūnijā, reizē ar Eiropas
Parlamenta (EP)
vēlēšanām.
Kandidātu sarakstus Eiropas Parlamenta vēlēšanām varēs
iesniegt no 18. marta līdz 2. aprīlim, bet pašvaldību vēlēšanām no 17. līdz 27. aprīlim.
Kandidātu saraksti Eiropas
Parlamenta vēlēšanām jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai, savukārt pašvaldību vēlēšanām - novada vēlēšanu komisijai.
Novada domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši
iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Ja tas ir amplitūdā no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju (Iecavas novadā - 9845), tad
ievēlējami 15 deputāti.
Tiesības kandidēt domes vēlēšanās ir:
- Latvijas pilsoņiem;
- Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi,
bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā.
Kandidēt drīkst personas,
kuras vēlēšanu dienā ir sasniegušas 18 gadu vecumu, ir reģistrētas vēlētāju reģistrā un ja uz
tām neattiecas neviens no likumā minētajiem ierobežojumiem;
kandidātu saraksta iesniegšanas dienā šīm personām jāatbilst vismaz vienam no šādiem
nosacījumiem:
1) tās ir bez pārtraukuma reģistrētas dzīvesvietā attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 10 mēnešus;
2) tās ir attiecīgās pašvaldī-

ASINS DONORU DIENA
27. februārī
plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru
centra specializētais
autobuss gaidīs donorus
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.

bas administratīvajā teritorijā
nostrādājušas (kā darba ņēmējs
vai pašnodarbinātais atbilstoši
likumam «Par valsts sociālo apdrošināšanu») vismaz pēdējos
četrus mēnešus;
3) tām attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā pieder
likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Kandidēt var tikai vienā domē.
Ja Eiropas Parlamenta vēlēšanas
un domes vēlēšanas notiek vienlaikus, kandidāts drīkst kandidēt
tikai vienās vēlēšanās.
Domes deputātu kandidātu
sarakstus novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000,,
var iesniegt:
1) reģistrēta politiskā partija;
2) reģistrētu politisko partiju
reģistrēta apvienība;
3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav
apvienojušās reģistrētā politisko
partiju apvienībā.
Sarakstā pieteikto kandidātu
skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domē
ievēlējamo deputātu skaitu.
Persona drīkst dot piekrišanu
tās pieteikšanai par kandidātu tikai vienā kandidātu sarakstā. Ja
kāds kandidāts pieteikts vairākos sarakstos, viņa kandidatūra
svītrojama visos sarakstos.
Atšķirībā no Saeimas vēlēšanām un tautas nobalsošanas EP
un pašvaldību vēlēšanās darbosies vēlētāju reģistrs un balsošana notiks, izmantojot vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs vēlēšanām būs reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir 120 dienu laika posms
līdz vēlēšanām, t. i., no 7. februāra līdz 6. jūnijam. Atgādinām, ka
Iecavas novada pašvaldībā ir apstiprināti maksas pakalpojumu
izcenojumi laikrakstā «Iecavas
Ziņas»: par politiskās reklāmas
laukuma 1 cm² - Ls 0,51 un par
politiskā raksta laukuma 1 cm² Ls 0,30. IZ

turpmākajiem mēnešiem!
Abonementa cena:
1 mēnesim - 1 lats
3 mēnešiem - 3 lati

6.

Dimzukalna iedzīvotājiem jāslēdz
līgums par notekūdeņu attīrīšanu
1.lpp.

Pašlaik aptuveni 80% kanalizācijas sistēmas lietotāju ir zināmi, bet par pārējiem datu nav, lai
gan, visticamāk, pakalpojumu
viņi izmanto. Tāpēc iedzīvotājiem
būtu jātiekas ar SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» pārstāvjiem, lai nokārtotu savas saistības, līdz 1. martam noslēdzot līgumu.
Pagājušajā gadā, vēl nezinot,
kāda ekonomiskā situācija būs
valstī, pašvaldība bija ieplānojusi finansēt papildu kanalizācijas
atzara izbūvi Dimzukalnā, sedzot aptuveni 80% izdevumu.
Papildu atzara izbūve radītu
iespēju pievienoties kopējai kanalizācijas sistēmai vēl ap desmit
Līvānu tipa mājām, taču šī gada
finansiālā situācija ir tik saspringta, ka iecere pagaidām ir
noraidīta.
Lai iedzīvotājiem sniegtu
skaidrojumus un atvieglotu lī-

gumu slēgšanu, pirmdien,
9. februārī, plkst. 18 ciemata
iedzīvotājus uz tikšanos Ziemeļu bibliotēkā aicina novada
Domes un SIA «DzKS» pārstāvji. Jo īpaši aicināti šādu māju
iedzīvotāji:
Daudzdzīvokļu:
Dimzukalns 2a
Dimzukalns 2
Dimzukalns 3
Dimzukalns 4
Dimzukalns 5
Individuālās:
Kalna ielā 1, 2, 3
Ielejas ielā 4
Vienības ielā 7, 9, 10, 12
Jāņupītes ielā 12, 15, 14, 17,
19.
Uz tikšanos aicināti arī to
māju iedzīvotāji, kas sarakstā
nav minēti, taču notekūdeņu
kanalizācijas tīklu izmanto. IZ

Kandidātu noteiks
cenu aptaujā
1.lpp.

Ja procedūra noritēs bez liekiem sarežģījumiem, līguma
slēgšana varētu notikt marta sākumā, informē novada Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.
Jāpiebilst, ka salīdzinājumā
ar sākotnējo konkursa piedāvājumu nedaudz mainījies renovācijas darbu apjoms. Kamēr noritēja iepirkuma procedūra, kultū-

ras nama administrācija vienojās
ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», ka apmaiņā pret demontētajiem griestu materiāliem
uzņēmums veiks grīdas, griestu
apdares materiālu un palīgtelpas
vienas starpsienas demontāžu.
Līdz ar to kapitālās celtniecības
speciālists varēja izdarīt korekcijas renovācijas darbu apjomā. IZ

Apgūstiet biznesa teoriju
un praksi saistošā romānā
Pašreizējā ekonomiskajā
situācijā gan jauniem,
gan pieredzējušiem
uzņēmējiem ir svarīgi
pareizi ieviest jaunas
idejas un tās realizēt.
Uzņēmējas un psiholoģes
Aļinas Smeļanskas grāmata
Reformators ir pirmais biznesa
romāns latviešu valodā, ko klajā

laidusi izdevniecība Lietišķās informācijas dienests.
Biznesa romāns nav domāts
tikai izklaidei; tajā aizraujošās
galveno varoņu gaitas dažādās
biznesa situācijās caurvij pamācoši un praktiski padomi par
karjeras veidošanu, ekonomikas
teorijām, pārdošanu vai citiem
ar uzņēmējdarbību saistītiem
jautājumiem. IZ
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Sporta ziņas

Iecavas novada 14. atklātais basketbola čempionāts:
29. janvāris

28. janvārī Iecavas novada veterānu basketbola komanda
Bauskas rajona čempionātā aizvadīja otrās kārtas spēli ar
Gailīšu pagasta komandu.
Iecavnieki uz šo spēli ieradās nedaudz mainītā sastāvā, jo daži
spēlētāji guvuši savainojumus.
Spēli sāka Aivars Hauks, Aļģis Mudurs, Juris Ozoliņš, Verners
Stūrmanis un, pēc vairāk nekā gada prombūtnes, arī Gunārs
Plucis. Lai gan Gunārs kopā ar komandas biedriem nebija ne
trenējies, ne spēlējis ilgāku laika posmu, tomēr viņš labi iekļāvās
spēlē un guva vērtīgus punktus.
Spēle Iecavas komandai bija veiksmīga, tādēļ bija iespējams
pilnvērtīgi izmantot arī pārējos spēlētājus - Dzintaru Zaumani un
Vilni Gailumu. Spēles gala rezultāts Iecava - Gailīši 54:40.
Visvairāk punktu šoreiz J.Ozoliņa kontā - 23, bet «jaunpienācēja»
G. Pluča rēķinā - 13 punktu.
Jaunatnes basketbola līgas spēles
29. janvārī
Iecava/Vecumnieki - Jūrmala 2
1994. g. dz. 61:53 (A. Taurenis 27, L. Jaunzems un E. Lapkovskis
pa 12)
Iecava/Vecumnieki - Jūrmala
1990./91. g. dz. 72:93 (G. Baldiņš 17, J. Saveļjevs 16)
1. februārī
Iecava/Vecumnieki - Limbaži
1995. g. dz. 53:40 (F. Lisovskis 15, L. Jaunzems 11)
1994. g. dz. 67:73 (G. Zaļmežs 18, A. Taurenis 16)
1993. g. dz. 57:91 (J. Eiduks 24, K. Kozlovs 10)
1992. g. dz. 70:97 (D. Kravals 24, E. Avots 15)
1990./91. g. dz. 81:78 (R. Tūmanis 31, G. Baldiņš 13)
31. janvārī notika Latvijas jaunatnes čempionāts A vecuma
grupas sportistiem.
No Iecavas novada sporta skolas audzēkņiem labākais sasniegums
padevās Ruslanam Čemerim, kurš izcīnīja 10. vietu lodes grūšanā.
Tajā pašā sektorā 15.labāko rezultātu sasniedza Mārtiņš Ērglis,
kurš ieguva arī 11.vietu augstlēkšanā. Bet ar 25. vietu lodes
grūšanā šoreiz bija jāsamierinās Kristapam Gāgam.

STELPE - DĀMĪTES
(A. Jakuška 36; V. Veģere 15)

92:40

LINIVERSS - TITĀNS

43:49

(J. Verblovskis 12; R. Tarvids 21)
AJ MOTORS - AKROPOLE

46:42

(A. Krieviņš 17; J. Kalējs 17)
30. janvāris
PAGASTILIUS VIP - GRĪNVALDE
(D. Mihailovs 14; G. Brička 27)

47:65

OZO - KLONDAIKA/JUMIS A
(M. Ozoliņš 14; I. Zemītis 25)

58:67

3. februāris
OZO - OZOLU 15
(O. Radčenko 14; Ģ. Hauks 16)

51:59

PAGASTILIUS VIP - IESĀCĒJI/IG
64:74
(G. Meļņiks un J. Ivanovs pa 18; A. Beitiņš 30)
BALDONE - TITĀNS
(A. Kramiņš 26; R. Tarvids 25)

67:63

LINIVERSS - DĀMĪTES
(R. Jakubāns 38; A. Geka 12)

109:26

Liniverss
izcēlies
ar
ražīgu
punktu
guvumu,
sagraujot
Dāmītes ar
rezultātu
109:26.
F: Beata Logina

Ar bumbu Aldis Beitiņš - viens no rezultatīvākajiem
spēlētājiem ne tikai savā komandā (Iesācēji/IG), bet arī
čempionāta kopvērtējumā.

Sporta namā Novada čempionāts basketbolā
Ceturtdien, 5. februārī:
19.00 AJ MOTORS - DĀMĪTES
19.50 BALDONE - LINIVERSS
20.40 TORPEDO - STELPE
21.30 AKROPOLE - TITĀNS

Otrdien, 10. februārī:
19.00 IESĀCĒJI/IG KLONDAIKA/JUMIS A

19.50 OZO - GRĪNVALDE
20.40 OZOLU 15 PAGASTILIUS VIP

Ceturtdien, 12. februārī:
20.00 STELPE - AKROPOLE
20.50 LINIVERSS - TORPEDO
21.40 AJ MOTORS - BALDONE

Apņēmīgi uz čempionāta laureātu godu virzās Ozolu 15.
Uzbrukumā - Uģis Kreicšteins.
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
malku: bērza, alkšņa, apses,
dažāda izmēra, var skaldītu, ar
piegādi. Tālr. 29744743.

8.

Kultūras namā
12. februārī pl.9:30
Liepājas teātra izrāde
«ANSĪTIS UN GRIETIŅA».
Biļetes cena - Ls 1.

1 istabas dzīvokli (40 m²,
5. stāvs) Iecavas centrā.
Tālr. 22138802.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844.

SOCIĀLĀ DIENESTA
APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka Iecavas novada Domes
Sociālais dienests atrodas Dzirnavu ielā 1
(Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra ēkā).
Lai izvērtētu pabalsta piešķiršanu personai, kura
vērsusies Sociālajā dienestā pēc palīdzības, lūdzam vispirms
vērsties pie sociālajiem darbiniekiem. Ja Jūsu ģimenē ir bērni, ar
Jums strādās sociālās darbinieces Arta Manuša un Dace
Gargurne, pārējās personas uzklausīs sociālā darbiniece Dzintra
Lapiņa.

automašīnu Opel Astra
(2.0 dīz.; autom.; 2002. g. izl.;
TA 11.2009.).
Tālr. 29107103.

PĀRDOD
zāģētava Iecavā
jebkura izmēra
zāģmateriālus.
Lēti, iespējama piegāde.
Pārdod malku un šāļus.
Tālr. 29245515.

Lūgums Iecavas novada iedzīvotājiem pēc sociālās
palīdzības (pabalstiem) vērsties Sociālā dienesta pieņemamajās
dienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.30
līdz 17.00; trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no 13.30 līdz
18.00.
Ceram uz sapratni.
Mūsu telefonu numuri:
Sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm un bērniem -

Izīrē : : :
garāžu Skolas ielā 1.
Tālr. 29472051.
istabu ar virtuvīti vienam
cilvēkam Iecavas centrā.
Tālr. 29717189.

63942243;
Sociālā darbiniece darbam ar pārējām mazaizsargātajām
sociālajām grupām - 63963404;
Sociālā darba organizatore - 63942242;

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domē,
izpilddirektora kabinetā,
2. stāvā,

9. februārī plkst. 10-12.

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

kopā ar «Sirdslietu
aģentūru» par mīlas dziesmu
ritmiem rūpēsies Macho un
grupa «Tutti-Frutti»
Biļetes cena - Ls 7.
Vietas pie galdiņiem rezervēt
savlaicīgi kultūras namā
vai pa tālr. 63941234;
26666126; 29109156.

27. februārī pl.19:00
ANDRA ĒRGĻA koncerts.
Biļetes cena - Ls 7.

7. martā pl.18:00
Vidējās paaudzes deju
kolektīva «Iecava»
25 gadu jubilejas koncerts
Ieeja brīva.

13. martā pl.19:00
koncerts «MIELAVS UN
PĀRCĒLĀJI».
Biļešu cena - Ls 5; Ls 6;
Ls 7; Ls 8; iepriekšpārdošana
kultūras namā.darba dienās
no plkst. 10 līdz 18.

11. aprīlī pl.19:00
Daugavpils kora koncerts
Ata Auzāna vadībā.

Labiekārtotu 3 istabu dzīvokli
Iecavā. Tālr. 28283483.
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29418809.

Aprūpes grupas speciāliste - 63942242;

14. februārī pl.21:00
Valentīndienas balle

Vēlas strādāt : : :
Sieviete meklē sarga darbu,
var arī aprūpēt vecu cilvēku.
Tālr. 26072746.
Auklīte meklē darbu.
Tālr. 26487479.

Līdz 15. februārim balso par fotogrāfijām
konkursā «Ekstrēmā ziema» interneta portālā www.iecava.lv!

Sporta namā
Latvijas Sporta veterānu
savienības 46. finālspēles
galda tenisā
7. februārī pl. 12:00 un
8. februārī pl. 10:00
Amatieru basketbola līga
9. februārī pl. 20:30
Dartija : Saulkrasti
23. februārī pl. 20:30
Dartija : VEF
Jaunatnes basketbola līga
(2.divīzija)
14. februārī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki : Jūrmala
22. februārī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki : Salaspils
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