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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Trīs ģimeņu bērniem dāvina datorus
«Sadarbība ir
izdevusies!»
prieku par
sagādātajiem
datoriem
pauž
sieviešu kluba
«Liepas»
valdes
priekšsēdētāja
Agita Hauka
(no kreisās)
un Latvijas
Krājbankas
Iecavas
klientu
apkalpošanas
centra vadītāja
Aiga Kuzma.

A: F: Anta Kļaveniece

Trīs Iecavas novadā
dzīvojošu ģimeņu bērni
nu varēs izmantot datorus,
kurus ar Latvijas
Krājbankas atbalstu
viņiem sarūpējusi biedrība
Sieviešu klubs «Liepas».

Sākotnēji kluba vadītāja Agita Hauka vērsusies Latvijas
Krājbankas Iecavas klientu apkalpošanas centrā ar lūgumu finansiāli atbalstīt gultu iegādi
daudzbērnu ģimenēm. «Šajā saspringtajā ekonomiskajā situācijā finansiālu palīdzību nevarējām sniegt, taču vēlme palīdzēt
saglabājās,» stāsta klientu ap-

kalpošanas centra vadītāja Aiga
Kuzma. «Nolēmām, ka arī datori
būs labs atbalsts ģimenēm, kurām to iegāde nav pa kabatai.
Datori nav jauni, taču pietiekami
labi, vienkārši mūsu apjomīgajām programmām tie kļuvuši par
švaku.»
3.lpp.

Gada nogalē aizsākta jauna tradīcija
A: Beata Logina

Jau ierasts, ka maijā,
katra mācību gada beigās,
Domē tiek pulcināti
Iecavas novada labākie
skolēni. Pagājušā gada
nogalē ieviesta jauna
tradīcija - pieņemšanā
pie Domes priekšsēdētāja
aicināt veiksminiekus
sportā.

Dome, izskatījusi Izglītības,
kultūras un sporta komitejas akceptētos priekšlikumus, sportisko sasniegumu godināšanai
atvēlēt gandrīz 800 latu. 30 sportisti un divi treneri katrs saņēma
naudas balvu 20 latu, 30 latu vai
50 latu apmērā.
Aizvadītajā gadā visvairāk
godalgoto vietu Latvijas mēroga
sacensībās izcīnījuši jaunieši
vieglatlētikā, īpaši krosā. Tāpēc
nav jābrīnās, ka abi apbalvotie
treneri pārstāv tieši vieglatlēti-

ku - Dace Vizule un Elmārs Gāga. Vairākiem iecavniekiem labi
panākumi 2008. gadā bijuši arī
veterānu basketbolā un galda tenisā. Tāpat apbalvoto sarakstā
lasāmi stenda šaušanas, brīvās
cīņas, dambretes un pat daiļslidošanas pārstāvju vārdi.
29. decembrī lielākā daļa šo
laureātu bija ieradušies Domes
ceremoniju zālē, kur uzklausīja
priekšsēdētāja J. Pelša pateicības vārdus, saņēma naudas balvu un novada kalendāru.
7.lpp.

09.01.2009.

G

arās Ziemassvētku
un Jaungada
brīvdienas
aizvadītas. Šajā laikā
saņēmām daudz jauku
vēlējumu un
uzmundrinājumu. Paldies
visiem, kas laikraksta
redakcijai veltīja labus
vārdus, kā arī tiem, kuri
norādīja uz nepilnībām.
Gan uzslavas, gan kritika
ļauj pilnīgāk izprast mūsu
lasītāju viedokļus.
Jauki, ka, personīgi
izsniedzot Iecavas novada
kalendāru 2009. gadam,
bija iespēja aprunāties gan
ar saviem abonentiem, gan
sadarbības partneriem. Ļoti
priecājamies, ka mūsu vidū ir
tik daudz optimistisku,
joprojām dzīvespriecīgu
Iecavas patriotu. Bet tiem
iecavniekiem, kurus
nobiedējis pašlaik tik
populārais vārds «krīze»,
gribam vēlēt ticību un
izturību. Kā zināms, cilvēkam
var atņemt visu, izņemot
vienu pēdējo brīvību izvēlēties attieksmi pret
jebkuru situāciju; izvēles
brīvību - darīt, kritizēt,
dāvināt, pelt, mīlēt vai ienīst.
2009. gadā Iecavas novada
pašvaldības izdevums
turpinās publicēt ne tikai
obligātos paziņojumus,
vietvaras lēmumus un
saistošos noteikumus, bet
arī citu informāciju, kas
iedzīvotājiem noder ikdienā
un svētku reizē; kas
iepazīstina ar veiksmīgiem
iecavniekiem un liecina par
pārņemšanas vērtu pieredzi
visdažādākajās jomās.
Ceram uz sadarbību un
jūsu palīdzību - zvaniet
un rakstiet, jautājiet un
ierosiniet! Kuras tēmas jums
šķiet aktuālas un par kurām
jūs gribētu uzzināt vairāk?
Veselību un veiksmi vēlot,
Jūsu «Iecavas Ziņas».

2009. gada 9. janvārī

Bērnu žūrija: lasi un staro!
A: Ludmila Šteinberga,

Zoja Stūrmane

Nozīmītes ar pozitīviem
teicieniem «Lasi un
staro!», «Kas lasa, tas
dzīvo», «Lasīt ir stilīgi!»
saņēma dāvanā visi
103 eksperti, kas
piedalījās Bērnu žūrijas
darbā Iecavas novada
bērnu bibliotēkā.
Tātad bērni lasa par spīti bieži piesauktajiem datoriem, spēlītēm un DVD ierīcēm. Lasīšanas
programmu atbalstīja bērni no
Iecavas vidusskolas, sākumskolas «Dartija», Dzimtmisas pamatskolas.
Projekts ar katru gadu kļūst
populārāks. Lasīšanas programmas galvenais uzdevums ir dot
iespēju izlasīt jaunāko un vērtīgāko lasāmvielu, attīstīt savu
gaumi, domāšanu un emocijas,
iepazīstot interesantāko mūsdienu latviešu un populārāko
ārzemju autoru darbus. Bērnu
žūrija veicinājusi rakstnieku izaugsmi un pozitīvi ietekmējusi
arī izdevējus.
Pagājušajā gadā vērtēšanai
bija piedāvāta neliela, bet ļoti rūpīgi sastādīta daudzveidīga kolekcija: komiksi, literārās pasakas, fantāzijas stāsti un piedzīvojumi, dzejoļi, grāmatas pusaudžiem, kas skar viņu problēmas. Katram literatūras ekspertam bija jāizlasa un jānovērtē
piecas grāmatas.
Ikvienam bija iespēja iepazīt
ne tikai jau zināmu un iemīļotu
latviešu autoru - Ineses Zanderes, Māra Runguļa, Māras Cielēnas, Ērika Kūļa - jaunākos darbus, bet arī Pētera Bankovska
un Kārļa Vērdiņa pirmos mēģinājumus pusaudžu literatūrā.

Lasītājiem nācās piedzīvot neparastus notikumus Vijas Spekkes
laviešu un itāliešu valodā izdotā
fantastiskā stāstā «Zili zaļie cilvēciņi, kavalieris, sautēti kāposti un viens citplanētietis» un
smelt jaunas zināšanas par Kurzemes vēsturi Pētera Blūma pasakā «Rīgas peles Ēdolē».
Vecākajai lasītāju grupai, 8.9. klašu skolēniem, tika piedāvāts oriģinālliteratūras konkursa Baltā Vilka grāmatas laureāts, Kristīnes Ulbergas-Rubīnes garstāsts «Es grāmatas nelasu» un radio «NABA» dzejas raidījuma «Bronhīts» un literatūras
un filozofijas portāla ¼ Satori redaktores Ingmāras Balodes pirmais dzejoļu krājums «Ledenes,
ar kurām var sagriezt mēli».
Vislielāko sajūsmu lasīšanas
ekspertos izraisīja elektroniskās
anketas ieviešana. Tā dod iespēju mūsdienīgā saziņā paust savu
viedokli. Lasītājiem patika jauninājuma priekšrocības.
Liela atsaucība bija no literatūras skolotājām Daces Greižas
un Marutas Lasmanes, kuras
mudināja skolēnus lasīt un sekoja līdzi žūrijas aktivitātēm.
Kolekcijas vērtēšanā aktīvi
piedalījās skolotāju Ainas Benetes un Skaidrītes Samtiņas
audzēkņi.
Uzslavu pelna 1.b klases
audzinātāja, žūrijas ilggadēja fane Gita Tamaša. Ik gadu viņa izlasa visas 1.-9. klašu kolekcijas
grāmatas, iesaka tās skolēniem,
izmanto literatūru darbā. Šajā
gadā skolotāja saviem audzēkņiem, kuriem vēl ir vājas lasīšanas iemaņas, lasīja priekšā grāmatas, veica individuālās pārrunas, apsprieda izlasīto. Īpaši
bērniem patika igauņu rakstnieka U. Nemvaltsa grāmata «Mazo
vīru stāsti», kas pasakas veidā
stāsta par dažādām mašīnām un

Kāds bijis DECEMBRIS un GADS
Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā pagājušā gada pēdējā
mēnesī izsniegtas 10 dzimšanas un astoņas miršanas apliecības, kā
arī noslēgtas divu pāru laulības, informē nodaļas pārzine Edīte
Jančone. Decembrī iecavnieku ģimenes papildinājuši seši zēni un
četras meitenes. Mazuļiem doti vārdi Kristiāns, Kate, Emīls, Beāte,
Artūrs, Luīza, Reinis, Patrīcija, Ralfs un Marats.
Visa 2008. gada laikā Iecavas iedzīvotāju skaits bagātinājies ar
121 jaundzimušo, kas gan ir par astoņiem bērniņiem mazāk, nekā
reģistrēts 2007. gadā. Toties aizsaulē aizgājušo skaits - 109 - ir par
12 mazāks kā iepriekšējā gadā. Interesanti, ka pēdējos divos gados
vienāds bijis laulību skaits mūsu novadā - 49.
Salīdzinot ar 2008. gada sākumu, nedaudz pieaudzis kopējais
Iecavas novada iedzīvotāju skaits - pirms gada 1. janvārī tas bija
9681, bet šogad - 9716 (Iedzīvtāju reģistra dati). IZ

to pielietošanu. Pirmklasnieki,
iepazīstot šo darbu, veidoja zīmējumus. Uzteicama arī vecāku
ieinteresētība tajā, ko lasa viņu
bērni. Savas atvases lasīšanu
maratonā atbalstīja Jāņa Burceva, Mārtiņa Murāna, Annemarijas Dukures, Zanes Grases,
Annijas Goldmanes, Enias Šustas, Rebekas Ivanovas, Daniela
Fjodorova, Sigitas Blaumanes,
Evijas Kapeļjuhas mamma un
Sabīnes Bogdanovas vecmāmiņa. Savukārt Annija Pļaviņa pastāstīja, kā viņas tētim patika
M. Kunnasa grāmata «Vikingi
nāk!». Santas Arsjonovas mamma, ieskatoties K. Vērdiņa grāmatā «Burtiņu zupa», bija patīkami pārsteigta par dzejoļiem
«Māmiņa stāsta draudzenēm» un
«Tētis izēdājs», kuri ar humoru
stāsta par vecākiem.
Kā veiksmīgu integrācijas
piemēru gribas minēt lasītāju
Katrīnu Mercu. Meitene mācās
krievu plūsmā, bet lasa grāmatas latviešu valodā. Viņa iedrošinājās kļūt par eksperti un veiksmīgi tika ar to galā.
Mēs priecājamies par visiem
saviem lasītājiem, gan tiem, kas
Bērnu žūrijā darbojas jau vairākus gadus un ar nepacietību
gaida katra jauna lasīšanas maratona sākumu, gan jaunpienācējiem, gan tiem, kas vēl tikai
gatavojas kļūt par literatūras
ekspertiem.
Un tagad par rezultātiem. 1.2. klašu grupā piedalījās 29,
3.-4. klašu grupā - 22, 5.-7. klašu grupā - 25, 8.-9. klašu grupā 27 eksperti. Paldies visiem lasītājiem par centību, izturību, neatlaidību. Bērnu bibliotēkas
ekspertu darbu veica un pabeidza: Samanta Bondarčuka,
Mārtiņš Murāns, Annemarija
Dukure, Eva Macuļeviča, Kristīne Juhņeviča, Zane Grase, Annija Goldmane, Lība Madžule,
Ralfs Žogla, Liāna Ņikiforova,
Marta Barlote, Enia Tīna Šusta,
Oto Filipsons, Karīna Bunere,
Laura Bogdanoviča, Viktorija
Celitane, Annija Trimakaite, Vadims Pogodins, Laura Laputa,
Jēkabs Svarinskis, Karīna Lideiķe, Edvards Beņķis, Aivis Kravalis, Krista Lideiķe, Jēkabs Ķurbe, Roberts Jasēvičs, Roberts
Veinbergs, Viktorija Veinberga,
Roberts Zabarovskis, Jānis Burcevs, Marina Červjakova, Rebeka Ivanova, Līga Norvaiša, Lauma Tauriņa, Jana Zapoļskiha,
Evija Kapeļjuha, Sabīne Bogdanova, Džulija Rodenkirhena, Daniels Fjodorovs, Valters Kļavenieks, Una Nille, Aivija Grundmane, Kristīne Štrausa, Elvis

2.

Dredžels, Karīna Karele, Daniels
Renebušs, Annija Pļaviņa, Krista Dārziņa, Monta Zaumane, Arta Riekstiņa, Evija Vanaga, Laura Bērenfelde, Karīna Taranda,
Sintija Janušēviča, Sabīne
Jaunzema, Emīls Sietiņš, Elvis
Stačkuns, Beatrise Krūmiņa,
Uvis Dredžels, Ieva Olga Jēkabsone, Linda Šteinberga, Verners
Trokšs, Daniels Špoģis, Una Puļķe, Santa Arsjonova, Doloresa
Onzule, Paula Roznere, Anda
Vaičekone, Gabriela Hvane,
Kristīne Stepanova, Alise Pluce,
Sandis Ludvigs Studers, Iluta
Logina, Sintija Krikščūne, Rūdolfs Kauķis, Edžus Kauķis,
Maira Liepiņa, Laura Birģele,
Diāna Špoģe, Dārta Arāja, Marta
Tamule, Elīna Zoltnere, Raivita
Lauciņa-Veinere, Annija Razāne, Elīna Kļaveniece, Meldra Madžule, Sindija Mežsarga, Laima
Zaķe, Baiba Kreiere, Arvīds Bugoveckis, Katrīna Merca, Krišs
Kauķis, Dārta Ozoliņa, Laura
Arāja, Evija Pola, Liene Mīlgrāve,
Kristiāna Zoltnere, Daiga Sporne, Laura Liepiņa, Austra Voitišķe, Diāna Andrejeva, Beatrise
Dzene un Lidija Kļujeva.
Kā tad nobalsoja bērni? Rūpīgi saskaitot un izanalizējot
ekspertu viedokļus, rezultāti ir
šādi.
1.-2. klašu grupā:
1. vieta - I. Zandere «Ko teica
gaļa kungs» un U. Nemvaltss
«Mazo vīru stāsti»
2. vieta - M. Boēra-Benidira
«Brīnumakmens»
3. vieta - Ē. Kūlis «Bišu
brīnišķīgais bērnudārzs»
3.-4. klašu grupā:
1. vieta - K. Nestlingere
«Vaukšķis»
2. vieta - V. Spekke «Zili zaļie
cilvēciņi, kavalieris, sautēti
kāposti un viens citplanētietis»
3. vieta - M. Kunnass «Vikingi
nāk!»
5.-7. klašu grupā:
1. vieta - M. Peivere
«Vilkabrālis»
2. vieta - Sampē «Marselēns
Kaijū»
3. vieta - P. Bankovskis
«Mazgalvīši spēlē mājās»
8.-9. klašu grupā:
1. vieta - K. Ulberga-Rubīne «Es
grāmatas nelasu»
2. vieta - M. Rungulis «Avenes»
3. vieta - K. Poutanena «Skaistā
jūra»
Ar nepacietību gaidīsim aizvadītā gada laureātus, kuri saņems šokolādes balvas 28. februārī Lielajos lasīšanos svētkos.
Bērnu žūrijas ekspertu un
bibliotekāru vārdā pateicamies
par finansiālo atbalstu Iecavas
novada Domei, priekšsēdētājām
un deputātiem.
Lai nezūd lasītprieks! Ar nepacietību gaidīsim un tiksimies
«Bērnu žūrijā 2009». IZ
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2009. gada 9. janvārī

Novada Domē
A: Beata Logina

Iecavas novada Domes
ārkārtas sēde notika
29. decembrī.
Tajā deputāti lēma par vairākiem jautājumiem, kuri pirms
tam bija iztirzāti Finanšu komitejas sēdē, tostarp par pašvaldības institūciju un amatpersonu atlīdzību, budžeta grozījumiem 2008. gadā, budžeta izpildītājiem un paraksta tiesībām.
Domes Finanšu nodaļas vadītāja Indra Latviete informēja,
ka, pēc aptuvenas prognozes,
ieņēmumu samazinājums novada pašvaldības 2009. gada budžetā, salīdzinot ar 2008. gadu,
būs aptuveni 600 tūkstoši latu.
Vadoties no Saeimā 2008.
gada 12. decembrī apstiprinātā
dokumenta «Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes
atjaunošanas programma» II sadaļas «Fiskālā politika» un pamatojoties uz 2008. gada 12. decembra likumu «Par valsts vai
pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. gadā»,
1994. gada 19. maija likuma
«Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 12. punktu, 13. punktu un 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, «par» - 9
(G. Arājs, A. Avots, S. Drozdovs,
B. Gāga, J. Krievs, A. Mačeks,
S. Mašiņenkovs, J. Pelsis, A.
Zaķe-Fridrihsone), «pret» - nav,
«atturas» - nav, nolēma Iecavas
novada pašvaldības budžeta
iestādēm un pašvaldības aģentūrai 2009. gada finansējuma
apjomu atlīdzības izmaksai samazināt par 15 procentiem no
2009. gadam plānotā finansēju-

ma apjoma atlīdzībai. Lai nodrošinātu finansējuma apjoma atlīdzībai samazinājumu 2009.
gadā, sākot ar 2009. gada 1. janvāri apturēt jebkādu koplīgumos, darba līgumos noteiktu
maksājumu (atvaļinājuma pabalstu, ceļa izdevumu kompensāciju, mācību maksas kompensāciju un citu pabalstu piešķiršanu un izmaksu, papildus tiem,
kuri noteikti spēkā esošos normatīvos aktos. No Iecavas novada pašvaldības budžeta finansēto institūciju vadītājiem uzdots līdz 12. janvārim pārskatīt
katras amatpersonas un darbinieka veicamo pienākumu un
uzdevumu apjomu un par to noteikto darba samaksas apmēru
un iesniegt Iecavas novada Domei apstiprināšanai nepieciešamās izmaiņas. Nolemts arī no
Iecavas novada pašvaldības budžeta finansētajās esošajās institūcijās šogad neveidot jaunas
štata vienības un apturēt ar Domes 12.12.2006. lēmumu apstiprināto Iecavas novada pašvaldības darba samaksas nolikumu. Pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāja
pārstāvim tika uzdots izdot rīkojumu par kapitālsabiedrību
amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā.
Kā norādīja I. Latviete, Saeimas pieņemtā jaunā kārtība atalgojuma aprēķināšanā radījusi
virkni neskaidrību, kā turpmāk
nodrošināt atlīdzību par daudzu
darbinieku paveikto darbu, bez
tam lēmēji acīmredzot nav ņēmuši vērā, ka pašvaldības budžeta iestāžu darbinieku atalgojums tiek izmaksāts no dažādiem
avotiem, no valsts mērķdotācijas
un pašvaldības finansējuma.

Sēdē klātesošās pašvaldības budžeta iestāžu direktores apstiprināja, ka pārorientēšanās uz jauno kārtību iespaidojusi negatīvi.
Sevišķi lielas problēmas sagādātas tām iestādēm, kurās speciālisti tiek pieaicināti no citurienes (piemēram, mūzikas skolas
pedagogi, pirmsskolas skolotāji) - ja nav iespējas kompensēt
ceļa izdevumus vai kā citādi
materiāli stimulēt viņu piesaisti
darbam šeit, tiek apdraudēts
kvalitatīvs iestāžu darbs un visu
paredzēto funkciju normāla
izpilde.
Domes lēmumi interesentiem
pieejami kancelejā un internetā www.iecava.lv.
Veselības un sociālā komiteja 16. decembra sēdē izskatīja sociālā nodrošinājuma budžeta projektu 2009. gadam. Pēc
aptuveniem aprēķiniem, Iecavas
novada kopējā budžetā tas varētu veidot vairāk nekā 5%, lēsa
deputāti. Apzinoties nepieciešamību šogad izmaksāt vairāk sociālo pabalstu, komiteja atbalstīja to apjoma palielināšanu
par 25 tūkstošiem latu.
Finanšu komiteja 29. decembrī deva atļauju SIA «Japī»
ierīkot rūpniecības preču tirgo-

Pērn astoņus šādus datorus
par simbolisku samaksu - pieciem latiem - iegādājusies Vecumnieku vidusskola, un tie joprojām uzticīgi kalpo, stāsta
A. Kuzma. Viņa priecājas par
veiksmīgo sadarbību ar sieviešu
kluba «Liepas» valdes priekšsēdētāju Agitu Hauku, uzsverot sarunu lielo nozīmi; to laikā daudz
ko iespējams panākt.

Nosacījumi, pēc kuriem sieviešu kluba dalībnieces izvēlējās
ģimenes, kam datorus dāvināt,
bija šādi: ģimenē jābūt vairākiem
skolas vecuma bērniem, kuriem
ir iemaņas datora lietošanā, un
ģimene var atļauties pieslēgt internetu, lai dators nekalpo vien
kā rakstāmmašīna. Jau drīzumā
datori nonāks pie Krastiņu ģimenes Audrupos, Gercānu ģimenes
Dartijā un Graudiņu ģimenes
Dzimtmisā. IZ

Deputātu
sēdes janvārī
Otrdien, 13. janvārī,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālās komitejas sēde
Otrdien, 20. janvārī,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 27. janvārī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde

Neveidojiet mājās
izgāztuves!
Pirms
Ziemassvētkiem
SIA «DzKS»
darbinieki
no daudzdzīvokļu māju
pagrabiem
salasīja
veselu
«bagātību»,
kur ērti
ieperinājušies
blusu melnie
tūkstoši.

Trīs ģimeņu bērniem
dāvina datorus
1.lpp.

tavu Rīgas ielā 14, otrajā strāvā
virs veikala «Cento», kā arī pagarināja tirdzniecības atļauju
būvmateriālu, mēbeļu un saimniecības preču veikalam «Florentina» Krasta ielā 12.
Tika spriests arī par SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā, lai neapgrūtinātu projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā» realizāciju.
SIA «Firma L4» pašlaik veic
tehniskā projekta izstrādi, kura
realizācijas termiņš ir 2009. gada 1. jūnijs. IZ

F: Beata Logina
A: Alvis Feldmanis

SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» valdes priekšsēdētājs
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus nepiegružot pagrabus un koplietošanas telpas ar dīvāniem, kannām
un vannām. Tas traucē darbu,
tur ieperinās mūdži.

Brīdinām Rīgas ielas Nr. 25a,
Rīgas ielas Nr. 21, Tirgus ielas
Nr. 2c iedzīvotājus, ka saskaņā
ar Iecavas novada Domes
Saistošajiem noteikumiem Nr. 7
«Par sabiedrisko kārtību Iecavas
novadā» par pārkāpumiem dzīvojamo māju koplietošanas telpās
var sodīt pat līdz 50 latiem. Nepiegružojiet savas mājas! Saudzējiet tās! IZ

2009. gada 9. janvārī

Atklāta vēstule Iecavas
novada Domei un
SIA «Iecavas siltums»
Par siltumenerģijas
tarifa
nepaaugstināšanu
2009. gadā
Valsts prezidents Valdis Zatlers 23. decembrī izsludināja likumu «Grozījumi likumā «Par
pievienotās vērtības nodokli»»,
kas stājas spēkā ar 2009. gada
1. janvāri.
Ar minētajiem grozījumiem
likumā «Par pievienotās vērtības
nodokli» izmainās nodokļa likmes no 18% uz 21% par siltumenerģijas piegādi juridiskām
personām un no 5% uz 10% par
siltumenerģijas piegādi fiziskām
personām.
Ar Bauskas rajona sabiedrisko pakalpojumu regulatora
2008. gada 24. septembra lēmumu Nr. 33 «Par SIA «Iecavas siltums» iesniegtā tarifa projekta
apstiprināšanu» bija noteikts tarifs siltumapgādes nozarē 53,97
Ls/MWh ar PVN (5%) fiziskām
personām un 60,65 Ls/MWh ar
PVN (18%) juridiskām personām. No regulatora lēmuma izriet, ka situmapgādes tarifs bez
PVN ir 51,40 Ls/MWh apmērā.
Grozījumi PVN likumā nosaka to, ka arī par visām
iepirktajām izejvielām siltumenerģijas ražošanai būs jāmaksā
PVN 21% apmērā.
Iesaku Iecavas novada Domei, pamatojoties uz likuma «Par
pašvaldībām» 14. pantu, pieņemt lēmumu, lai SIA «Iecavas
siltums» no 2009. gada 1. janvāra nepaaugstinātu iedzīvotājiem
maksu par piegādāto siltumenerģiju, t. i., maksa paliktu
līdzšinējā apmērā 53,97
Ls/MWh, ieskaitot PVN 10% .
Tas nozīmē, ka faktiski SIA «Iecavas siltums» jāpazemina siltumenerģijas ražošanas izmaksas no
51,40 uz 49,06 Ls/MWh.
Pamats šāda lēmuma pieņemšanai ir:
1. Pašreizējā tarifā izmaksās
iekļauta Iecavas centra siltum-

mezglu amortizācija (Ls 11 369
gadā). Kredītu par šiem siltummezgliem atmaksā novada
Dome no sava budžeta, nevis SIA
«Iecavas siltums», un līdz ar to
ražotājam šādas izmaksas reāli
ne-pastāv.
2. Pastāvot līdzšinējai kārtībai par PVN pārmaksu, SIA
«Iecavas siltums» no valsts budžeta par 2007. gadu ir saņēmis
ap 27 000 latu. Līdzīgā apmērā
atmaksa varētu būt arī par
2008. gadu.
Par 2009. gada periodu no
1. janvāra līdz 30. septembrim
PVN pārmaksa varētu būt ap
18 000 latu.
Pašlaik spēkā esošais Gada
pārskata likums PVN atmaksas
no valsts budžeta par iepriekšējiem pārskata periodiem neparedz iekļaut uzņēmuma «Peļņas
vai zaudējumu pārskatā», lai gan
tām ir peļņas rakstura izcelsme.
3. Spēkā esošajā tarifā ir nepamatots darba izmaksu palielinājums par apmēram 6 500 latu.
Darba algu un sociālā nodokļa
izmaksu pieaugums ir balstīts
uz minimālās darba algas paaugstināšanos no 160 uz 180 latiem mēnesī, bet paaugstinājums skar tikai laika periodu no
2009. gada 1. janvāra, nevis visu
2008./2009. apkures gadu.
Ņemot vērā apstākli, ka pasaules tirgū samazinās naftas
izejvielu un tās produktu cenas,
kā rezultātā samazinās arī gāzes
cena, A/S «Latvijas gāze» no
2008. gada 1. novembra ir uzsākusi gāzes cenas pakāpenisku
pazemināšanu, un eksperti šādu
tendenci prognozē arī 2009. gadā.
Daudzu iecavnieku ģimenēm
šī ziema jau tā būs grūta, un
katrs lats viņiem ir svarīgs izdzīvošanai, tādēļ šis nav īstais
laiks, kad ļaut SIA «Iecavas siltums» nepamatoti pelnīt uz iedzīvotāju rēķina.
Ar cieņu, cerībā uz sapratni:
deputāts Atis Avots
2008. gada 26. decembrī

Plānots, ka Iecavas novada Dome Ata Avota
vēstuli izskatīs kārtējā Domes sēdē, informē
priekšsēdētājs J. Pelsis.

4.

Skaidro SIA «Iecavas siltums»
Laimdota Saliete
(grāmatvede):
1. 2005. gada 13. decembrī
Iecavas novada Dome SIA «Iecavas siltums» pamatkapitālā, realizējot Iecavas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju, ieguldīja siltummezglus ar atlikušo vērtību Ls 113
688. Neatkarīgi no iegādes veida
sabiedrībā tiek rēķināts nolietojums, ko attiecīgi iestrādā siltumenerģijas tarifā (LR MK Noteikumi Nr. 281 «Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika pašvaldības regulējamās nozarēs», pieņemti 2001.
gada 26. jūnijā).
2. Saskaņā ar likuma «Par
pievienotās vērtības nodokli» 12.
panta 10. p. SIA «Iecavas siltums» 2007. gadā iesniedza VID
iesniegumu par PVN pārmaksām, kopējā summa Ls 25 252
(laika periods no 01.07.2006.
līdz 30.11.2007.). PVN atmaksas
no valsts budžeta sabiedrības
peļņu vai zaudējumus neiespaido, tām nav peļņas rakstura pazīme.
3. Darba alga un sociālie
maksājumi siltumenerģijas tarifa aprēķinā iestrādāti atbilstoši
likumā par minimālās algas pieaugumu no 2009.gada 1. janvāra.
Runājot par gāzes cenu samazinājumu, A/S «Latvijas gāze»
(diemžēl presē netiek atspoguļota reālā situācija) SIA «Iecavas
siltumam» piegādātās gāzes cena par 1000 m3 2008. gada oktobrī bija Ls 286,10 + PVN (18%),
novembrī Ls 281,10 + PVN

(18%), decembrī Ls 281,10 + PVN
(18%).

Juris Drizļionoks
(valdes priekšsēdētājs):
Kategoriski esmu pret deputāta Ata Avota ieteikumu Iecavas
novada Domei, pieņemt lēmumu, lai SIA «Iecavas siltums» no
2009. gada 1. janvāra nepaaugstinātu iedzīvotājiem maksu
par piegādāto situmenerģiju, t.
i., maksa paliktu līdzšinējā apmērā 53,97 Ls/MWh, ieskaitot
PVN 10%.Tas nozīmē, ka faktiski
SIA «Iecavas siltums» jāpazemina siltumenerģijas tarifs no
51,40 uz 49,06 Ls/MWh. Šis lēmums ir populistisks, ņemot vērā uzņēmuma šī brīža finansiālo
stāvokli.

Andis Kaspars (jurists):
Pateicoties deputāta Ata Avota ieteikumam, ko iesniedzis
2008. gada 11. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram, uzņēmums bija spiests
strādāt zem pašizmaksas, jo tika
kavēta siltumenerģijas tarifa apstiprināšana. Novērtējot šo situāciju, rodas iespaids, ka Avota
kungs mēģina veidot savu piāru
uz vēlēšanām, izmantojot iedzīvotāju neapmierinātību ar notiekošo valstī, jo lielākā daļa viņa
šodien uzdoto jautājumu tika
iztirzāti oktobrī, Domes sēdē. Ņemot vērā Avota kunga vēstulē izteikto un līdz šim vērsto «aktīvo
darbību» pret SIA «Iecavas siltums» kvalitatīvo darbību, administrācijai radās iespaids, ka
Iecavas novada siltumenerģijas
patērētājiem siltums jāpiegādā
gandrīz par velti. IZ

Melnās ziņas
- 31. decembrī ap plkst. 21:00
Rosmē 1999. gadā dzimis zēns,
lietojot pirotehniku, guva ievainojumus galvā un redzes traucējumus. Uzsākts kriminālprocess.
- 2. janvārī plkst. 18:50
1980. gadā dzimis vīrietis, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, Rīgas ielā mēģināja nolaupīt
1966. gadā dzimušai sievietei
piederošo somu. Uzsākts kriminālprocess. Aizdomās turētā persona plkst. 23:00 tika aizturēta
un tagad ir piemērots drošības līdzeklis - nodošana policijas uzraudzībā. Šis vīrietis jau pirms
tam bija četras reizes tiesāts,
pēdējo reizi 2004. gadā.
- 3. janvārī ap plkst. 1:00,
Iecavas novadā, ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža 32,9. km,
1976. gadā dzimusi sieviete, va-

dot automašīnu VW Sharan, neizvēlējās pareizu braukšanas ātrumu, netika galā ar automašīnas vadāmību, automašīna ieslīdēja grāvī un apgāzās. Negadījumā vieglus miesas bojājumus
guva automašīnas vadītāja. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- Laika posmā no 3. janvāra
plkst. 22:30 līdz 4. janvāra plkst.
11:30 Sporta ielā nenoskaidrotos apstākļos tika bojāta automašīna VW LT-35. Vainīgā persona no notikuma vietas aizbrauca, policijai neziņojot.
- 5. janvārī laika periodā no
plkst. 08:15 līdz 18:20 Iecavas
novadā, izsitot logu, no kādas
mājas nozagts portatīvais dators.
Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

5.
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Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 28

«Par dzīvokļa pabalstu»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
11.11.2008. lēmumu,
prot. Nr. 13, 14.p.)
Izdoti, pamatojoties uz:
LR likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas
9. punktu,
LR likuma «Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā»
3. panta 5. punktu, 25. pantu,
LR likuma «Par sociālo drošību»
V nodaļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta 2., 3. daļu un
35. panta 5. daļu

1. Vispārīgie
noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību,
kādā tiek pieprasīts, piešķirts un
izmaksāts dzīvokļa pabalsts (turpmāk - Pabalsts).
2. Pabalsts ir Iecavas novada
Domes pabalsts daļējai pakalpojumu izdevumu segšanai, un to piešķir personai vai ģimenei, kas sastāv no laulātajiem vai personām,
kuras mitinās vienā mājoklī un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu
un komunālajiem pakalpojumiem.
3. Pabalstu tiesīgi pieprasīt
Iecavas novada iedzīvotāji, kuri
faktiski dzīvo un kuriem deklarētā
dzīves vieta Iecavas novadā ir vismaz sešus mēnešus.
4. Pabalsts tiek finansēts no
Iecavas novada pašvaldības budžeta.
5. Pabalsta apmērs ir Ls 30.00
mēnesī.
6. Pabalsta pieprasītāja pienākums ir:
6.1. sniegt pilnīgas un patiesas
ziņas par ģimenes sastāvu, ienākumiem un īpašumā vai lietošanā
esošo mājokli un citu īpašumu;
6.2. iesniegt noteikumos uzskaitītos dokumentus vai to kopijas;
6.3. desmit dienu laikā ziņot
par pārmaiņām apstākļos, kas bija
par pamatu pabalsta piešķiršanai
(ienākumi, ģimenes sastāvs, īres
tiesības u. c.);
6.4. pildīt līdzdarbības pasākumus;
6.5. atļaut Sociālā dienesta
darbiniekiem iepazīties ar mājokļa
stāvokli, piederošo īpašumu, ģimenes sastāvu (veikt apsekošanu dzīvesvietā izlases kārtībā).

2. Pabalsta pieprasīšanas
kārtība
7. Pabalsta pieprasītājs Iecavas
novada Domes Sociālajā dienestā
kopā ar dienesta darbinieku aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju
un iesniedz:
7.1. iesniegumu;

7.2. izziņu par ienākumiem no
algota darba par pēdējiem trim
mēnešiem pēc nodokļu nomaksas;
7.3. izziņu no Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) par valsts sociālā pabalsta apjomu bezdarba gadījumā
par pēdējiem trim mēnešiem;
7.4. izziņu no VSAA par vecuma un invaliditātes pensijas apmēru vai citu dokumentu par pensijas apmēru;
7.5. izziņu no VSAA par valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēru un citiem valsts apdrošināšanas pabalstiem;
7.6. atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinošus dokumentus
par pēdējiem trim mēnešiem;
7.7. izziņu no mācību iestādes
par izglītības apguvi pilna laika
dienas programmā un stipendijas,
studiju un studējošā kredīta apmēru par pēdējiem trim mēnešiem.
8. Pabalsta pieprasītājs uzrāda:
8.1. dokumentus, kas apliecina dzīvokļa īpašuma, īres un/vai
lietošanas tiesības;
8.2. Valsts darba ekspertīzes
ārstu komisijas (turpmāk VDEĀK) izziņas kopiju vai invalīda
apliecību, ja persona ir darbspējas
vecumā, bet saņem valsts noteikto
invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā;
8.3. Nodarbinātības valsts
aģentūras (turpmāk - NVA) apmeklējuma lapu, ja persona ir bezdarbnieks;
8.4. pēdējā mēneša apmaksātus rēķinus par saņemto siltumenerģiju, elektroenerģiju, gāzes izmantošanu un mājokļa apsaimniekošanu.

3. Pabalsta
piešķiršanas kārtība
9. Pabalstu piešķir:
9.1. ģimenei, ja ģimenes pēdējo
trīs mēnešu ienākumi nepārsniedz (par pabalsta pieprasītāju pirmo personu) - valstī noteiktās
minimālās darba algas apmēru un
70% no valstī noteiktās minimālās
darba algas, par katru nākamo ģimenes locekli, summu.
Ģimenes ienākumu līmeni aprēķina: I = A + B x (n-1), kur I - mēneša ienākumi, A - minimālā darba alga, B - 70% no minimālās darba algas, n - ģimenes locekļu
skaits.
9.1.1. ģimenei ar nepilngadīgu
bērnu/-iem vai bērnu/-iem līdz 24
gadu vecumam, ja viņš turpina
mācīties (ģimenē ir tikai viena
darbspējīga persona);
9.1.2. ģimenei ar nepilngadīgu bērnu/-iem vai bērnu/-iem līdz
24 gadu vecumam, ja viņš turpina
mācīties (ģimenē nav nevienas

darbspējīgas personas);
9.1.3. Ģimenei bez bērniem (ja
ģimenē nav nevienas darbspējīgas
personas);
9.1.4. pensionāriem un invalīdiem ar atsevišķi dzīvojošiem apgādniekiem, ja pensionāra/ invalīda ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālās algas apmēru
(apgādnieku izvērtēšanas nosacījumi - 10.2. punktā);
9.1.5. ģimenei ar četriem un
vairāk bērniem (ja ģimenē ir vairāk
kā divas darbspējīgas personas);
9.2. vientuļam pensionāram
vai invalīdam, ja viņa ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
9.3. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24
gadu vecumam, ja viņš turpina
mācīties un mēneša ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru.
10. Pabalstu piešķir Sociālais
dienests mēneša laikā no reģistrācijas dienas:
10.1. pamatojoties uz iesniegumu, izvērtējot ģimenes ienākumu
līmeni un atbilstošajiem 7. un 8.
apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem;
10.2. ja uz atsevišķi dzīvojošu
apgādnieku un katru viņa apgādājamo personu mēneša ienākumi ir
mazāki par pusotru valstī noteikto
minimālo mēnešalgu pēc nodokļu
nomaksas.
11. Pabalstu piešķir:
11.1. ģimenei/personai uz trīs
mēnešiem, un to var saņemt divas
reizes gadā deklarācijas derīguma
laikā;
11.2. ar mēnesi, kurā tas pieprasīts, ja Pabalsts pieprasīts līdz
attiecīgā mēneša 20. datumam; ja
Pabalsts pieprasīts pēc 20. datuma, to piešķir par nākamo mēnesi;
11.3. Pabalstu piešķir neatkarīgi no mājokļa apkures veida
(tehniskā nodrošinājuma) - malkas/dabasgāzes apkure, centralizēta siltuma padeve;
11.4. vienam namīpašumam
tiek piešķirts viens Pabalsts. Kopīpašuma gadījumos Pabalsts tiek
sadalīts proporcionāli īpašuma domājamām daļām. Daudzdzīvokļu
mājās katram dzīvoklim tiek piešķirts viens Pabalsts.
12. Pabalsta saņemšanas kārtība NVA reģistrētam bezdarbniekam:
12.1. NVA reģistrēts bezdarbnieks Pabalstu var saņemt, ja mēneša laikā no iesnieguma par Pabalsta piešķiršanu reģistrācijas
piecas dienas piedalās novada teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas pasākumos;
12.2. pārejoša darba nespēja
(slimība) nevar būt par pamatu, lai
atbrīvotu no līdzdarbības pasāku-

miem. Šajā gadījumā izpildes termiņš tiek pagarināts un pabalsta
piešķiršana tiek atlikta līdz pasākumu izpildei;
12.3. pēc līdzdarbības pasākumu veikšanas Sociālais dienests
lemj par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.
13. No līdzdarbības pasākumu
veikšanas ir atbrīvoti:
13.1. māte/tēvs, kas aprūpē
bērnu invalīdu, kurš neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi, skolu;
13.2. pensijas vecuma personas un invalīdi;
13.3. personas, kas studē
augstskolā pilna laika dienas nodaļā;
13.4. māte/tēvs, kas aprūpē
bērnu līdz piecu gadu vecumam, ja
bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
14. Pabalstu nepiešķir vai tā izmaksu pārtrauc, ja:
14.1. NVA reģistrēts bezdarbnieks mēneša laikā nav veicis
līdzdarbības pasākumus;
14.2. ģimenes/personas īpašumā, lietošanā vai valdījumā ir mājokļi, no kuriem tā gūst ienākumus;
14.3. pieprasītājs norādījis nepatiesas ziņas;
14.4. pieprasītājs noslēdzis uzturlīgumu;
14.5. pēdējo 12 mēnešu laikā
gūti ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas;
14.6. īres līguma termiņš beidzas Pabalsta laikā;
14.7. pieprasītājam vai kādam
no ģimenes locekļiem beidzas
VDEĀK noteiktā invaliditāte, kas
deva tiesības saņemt Pabalstu, tad
to piešķir par pilnu mēnesi līdz invaliditātes termiņa beigām;
14.8. Pabalsta pieprasītājs trīs
mēnešus nav veicis maksājumus
par apkuri u. c. komunālajiem pakalpojumiem.
15. Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam vai pabalstu
kurināmā (malkas, ogļu) iegādei izmaksā pēc Sociālā dienesta sagatavota saraksta skaidrā naudā novada Domes kasē vai pēc personas
pieprasījuma ieskaita personīgajā
kontā.

4. Lēmuma paziņošanas,
apstrīdēšanas un
pārsūdzības kārtība
16. Sociālais dienests rakstveidā paziņo Pabalsta pieprasītājam lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, informējot par
lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

5. Nobeiguma
jautājumi
17. Noteikumi stājas spēkā ar
2009. gada 1. janvāri.
18. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Iecavas novada Domes
12.12.2006. saistošie noteikumi
Nr. 20 «Par dzīvokļa pabalstu».
19. Noteikumus publicēt laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada
mājas lapā www.iecava.lv.
J. Pelsis
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Lai svētki tiek katram

Pasākuma
«Svētki katram»
finansējums

A: Agita Hauka

Sieviešu kluba «Liepas»
valdes priekšsēdētāja

Iecavas novada
pašvaldība - Ls 800;
Ziedojumi - Ls 195
t. sk. lielākie:
Laura Jastremska - Ls 25
SIA «Iecavas Gulbis» - Ls 100
SIA «Rene Pluss» - Ls 70
Arnis Grundmanis - Ls 30

Svētku laiks ir pagājis, bet
mums, Iecavas sieviešu
klubam «Liepas», savs
Ziemassvētku stāsts ir
jāpastāsta.
Vispirms sakām paldies tiem,
kas mums ticēja un atbalstīja;
tiem, kas teica labus vārdus un
saprata mūsu centienus. Bet tagad visu pēc kārtas.
Jau sesto gadu sieviešu klubs
«Liepas» organizē Ziemassvētku
labdarības pasākumu mazāk
veiksmīgu un trūcīgu ģimeņu
bērniem. Šogad gribējām kā vienkāršāk, bet sanāca kā parasti sarežģīti. Lielākos bērnus nolēmām vest uz cirku, bet ko darīs
mazākie brāļi un māsas? Sarunā
ar Sociālā dienesta darbiniecēm
nolēmām, ka 17. decembrī Sociālais dienests organizēs svētku
pasākumu 63 mazākajiem bērniem, bet mēs, «Liepas», gatavosim viņiem svētku pakas, samaksāsim biedrības «Stelpīte» mūziķiem par priekšnesumu un
21. decembrī 45 lielākos bērnus
vedīsim uz cirka izrādi Rīgā.
Te nu atkal lielo paldies ir pelnījušas Sociālā dienesta darbinieces un bāriņtiesas priekšsēdētāja Linda Majore, kas palīdzēja izveidot bērnu sarakstus. Paldies arī pašiem bērniem, jo 5. un
12. decembrī kluba telpās viņi izgatavoja 139 apsveikumus, kurus Ziemassvētkos saņēma 139
mūsu novada vientuļie pensionāri. Nav grūti iedomāties, ka Ziemassvētku noskaņa visu decembri bija ar mums.
Svētki atnāk un aiziet,
Bet paliek prieks par svecēm,
Egli un dāvanām,
Par sirdi, ko cilvēks neaiz-liedz,
Dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš ir atvērts gaišākām
domām.
(M. Svīķe)
Pirms cirka izrādes, kas apbūra gan lielus, gan mazus, mēs
aplūkojām Vērmaņdārza lielos
sniegavīrus. Aizraujošs bija arī
konkurss, kurā bērniem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem: cik
sliežu šķērsojām braucienā līdz
cirkam; cik un kādas upes pārbraucām; cik reizes klauni iznāk
arēnā; cik zvēru piedalās izrādē?
Par pareizajām atbildēm bērni tika pie papildu dāvanu paciņām.
Teikšu godīgi - katrai pieskatīt deviņus bērnus (jo bijām piecas liepas) četrarpus stundas nemaz nav tik viegli. Bijām pat iz-

6.

Izdevumi - Ls 1033,60,
t. sk.
Cirka biļetes - Ls 500
Autobuss - Ls 91,20
Nozīmītes - Ls 29,20
Apsveikuma materiāli - Ls 35
Konfektes - Ls 199,96
Piparkūkas - Ls 11,94
Medus - Ls 126
Koncerts - Ls 30
Degviela - Ls 10
F: Agnese Hauka

Pirms cirka izrādes
bērni paciemojās
pie Vērmaņdārza
sniegavīriem.

17. decembra
pasākumā
sākotnējais bērnu
biklums
ātri vien
pārvērtās
rotaļu
azartā.
Koncerta
un rotaļu
prieku
pasākumā
iedzīvināja
biedrības
«Stelpīte»
dalībnieces.
strādājušas dažādas drošības
programmas. Bet bērni bija tik
disciplinēti un labi, ka cirka
burzmā mēs nepazaudējāmies.
Bērnu mirdzošās acis, vaļsirdīgie jautājumi un sirsnīgais
paldies tik ļoti sasildīja sirdi, ka
gribu ieteikt katram noorganizēt
un novadīt šāda veida pasākumu, lai sajustu tās vērtības, ko
par naudu nevar nopirkt.
Sirsnīgu paldies par iespēju
107 Iecavas novada bērniem sajust Ziemassvētku prieku saku:
Iecavas novada Domei un So-

F: Anta Kļaveniece

Visi ar lielu nepacietību
kāroja tikt pie sava dāvanu
maisiņa, rindojoties pie
Ziemassvētku vecīša un
skaitot iemācītus dzejolīšus.

F: Anta Kļaveniece

ciālajam dienestam, AS «Laima»,
SIA «Oriflame», SIA «Rene Pluss»,
SIA «Iecavas Gulbis», Laurai
Jastremskai, SIA «R un Co» un
īpaši Inai Magonei, SIA «Rise»,
Arnim Grundmanim, Sergejam
Mašiņenkovam, Birutai Skangalei, Solvitai Lauzējai un viņas
skolēniem un visiem citiem labajiem cilvēkiem, kā arī savām liepām par laiku un izdomu, lai šajos Ziemassvētkos ieplānotie
darbi veiktos. Jaunajā gadā visiem novēlu veiksmi un daudz
radoša darba! IZ

F: Anta Kļaveniece

Dāvanu maisiņā bija lietas,
kas piemeklētas katram
bērnam individuāli, ņemot
vērā vecumu un vajadzības.

7.
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Gada nogalē aizsākta jauna tradīcija
nodarbībām Rīgā. Tas gan prasa
disciplīnu un lielu gribasspēku.
Pērn, piemēram, treniņi Daugavas stadionā sākās jau pulksten
6.45 no rīta. Ir reizes, kad uz Rīgu
ved tētis ar mašīnu. Tā kā
treniņu un sacensību dēļ nākas
arī kavēt mācības skolā, ģimene
ir pateicīga saprotošajiem un
pretimnākošajiem vidusskolas
pedagogiem.
Daiļslidošana ir dārgs sporta
veids. Divtik tas jūtams, ja nopietni daiļslidošanai pievērsušies divi bērni. Irina neslēpj, ka
arī piecgadīgais dēls Daņila gribētu iet vecākā brāļa un māsas
pēdās, bet to gan ģimene nevar

IZ
F: Beata Logina

No Domes priekšsēdētāja apbalvojumu saņem Ludmila
Bulaha; viņas augstākais sasniegums pagājušajā gadā bija
izcīnītā otrā vieta Latvijas sporta veterānu finālsacensībās
galda tenisā. Vairāk foto skatiet www.iecava.lv galerijā.
1.lpp.

Ja piešķirtās naudas balvas
pieaugušajiem var šķist simboliskas, jo galvenokārt tās apliecina pašvaldības atzinību, nevis kalpo par būtisku finansiālu
ieguvumu, tad citādi ir bērniem.
Pašu nopelnītā naudiņa ir pavisam citā vērtībā, nekā, piemēram, vecāku dota kabatasnauda. Skatoties, ar kādu lepnumu tikko saņemto aploksnīti
tur un mammai negrasās atdot
11 gadu vecais Ņikita Veremeičiks, radās pārliecība, ka jaunajiem talantiem šis ir nozīmīgs
stimuls turpināt nebūt ne vieglo
ceļu nopietnajā sportošanā.
Ņikita kopā ar mammu Irinu
bija ieradies Domē, lai saņemtu
atzinību par panākumiem daiļslidošanā. Veremeičiku ģimene
šurp pārcēlusies no Rīgas, Iecavā dzīvo astoņus gadus. Pašreizējais Iecavas vidusskolas 5.c
klases skolnieks daiļslidošanā
trenējas no piecu gadu vecuma.
Viņa elks ir slavenais daiļslidotājs Pļuščenko.
Mamma stāsta, ka sākumā
pāris gadu puika vadāts uz nodarbībām Jelgavā, pēc tam uzsācis nopietnāku treniņdarbu
Rīgā, sporta klubā «Kaskads».
Tur ar bērniem strādā augsta līmeņa trenere Natālija Žmucka,
kas «māca tā, kā to dara
profesionāļi Sanktpēterburgā un
Maskavā,» atzīst Irina.
Vienaudži Ņikitu mēdzot ķircināt par it kā nevīrišķīgā sporta
veida izvēli. Uz to mamma dēlam
iesaka neklausīties, neņemt gal-

vā un nepārdzīvot, jo zēna interese un panākumi daiļslidošanā ir
pārāki par citu bērnu izsmieklu.
Jau sesto reizi Ņikita kļuvis
par Latvijas čempionu. Konkurence nav liela, tomēr stabilitāte
ir atzīstama. Tā kā čempionātam
ir atklāto sacensības statuss, tad
dubultu prieku rada apziņa, ka
apsteigti arī citu valstu sportisti,
pat Maskavas pārstāvis. Godal-gas puika nopelnījis arī ārpus
Latvijas - gan sacensībās Polijā,
Austrijā, Igaunijā. Tuvu goda
pjedestālam bijis arī sacīkstēs
Viļņā, Stokholmā.
Bez ievērības nedrīkst atstāt
faktu, ka šogad pirmo vietu savā
vecuma grupā Latvijas čempionātā, kurš notika decembrī,
ieguva deviņgadīgā Violeta Veremeičika. Viņa trenējas jau kopš
trīs gadu vecuma. Brālis un māsa startē atsevišķi, bet treniņos
sinhroni pilda visus uzdevumus.
Varbūt varēja slidot pārī, jautāju? «Skaisti viņiem abiem sanāk,
māsa gan gribētu slidot kopā,
bet brālis nepiekrīt,» teic mamma. «Ja uzmetīšu viņu gaisā, varu aizmirst noķert,» nosmej Ņikita.
Pirms Latvijas čempionāta
bērni vingrinājās katru dienu, izņemot svētdienas. Citkārt - četras reizes nedēļā. Viena stunda
tiek pavadīta uz ledus, viena apgūstot horeogrāfiju un vēl viena - sausajam treniņam jeb fiziskajai slodzei, lēcienu izkopšanai,
jo daiļslidošanā nepieciešama
gan plastika, gan fiziskā izturība. Tagad brālis un māsa jau palieli, paši ar autobusu dodas uz

Ņikita Veremeičiks
atļauties, turklāt pirms četriem
mēnešiem viņiem piepulcējies
ceturtais bērniņš. Ņemot vērā
bērnu labos panākumus, mamma apņēmusies runāt ar Latvijas daiļslidošanas federācijas
pārstāvjiem par divām bezmaksas ledus nodarbībām nedēļā. IZ

Sporta ziņas

Jaunatnes līgas spēle 22. decembrī:
Iecava/Vecumnieki - SK «Ziemeļi» (Rīga)
1995. g. dz. 62:46 (L. Jaunzems 24; R. Lindavs 16)
Ar sacensībām 20. un 21. decembrī Iecavā beidzās Latvijas
jaunatnes meistarsacīkstes D vecuma grupai. 1997. gadā
dzimušo un jaunāku galda tenisistu sacensībās piedalījās sešas
iecavnieces.
Vislabāk veicās Karīnai Tarandai un Alisei Plucei vienspēlēs abas
meitenes iekļuva pirmajā finālā un ieguva attiecīgi ceturto un
piekto vietu. Savukārt dubultspēlēs Karīna pārī ar rīdzinieci Diānu
Rusinovu izcīnīja otro vietu, bet Alise kopā ar liepājnieci Unu
Kalniņu trešo vietu.
Trenere Baiba Gāga īpaši uzteic 2000. gadā dzimušo Beāti
Jašuku, kura godam cīnījās ar vecākām konkurentēm un
vienspēlē ierindojās 12.vietā.
27. decembrī Amatieru basketbola līgas spēlē Ventspilī
Variants uzvarēja Dartiju ar rezultātu 109:63.
Rezultatīvākais iecavnieku sastāvā bija Gundars Brička - 16
punkti, 5 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas piespēles;
Aldis Beitiņš - 11 punkti, 4 rezultatīvas piespēles;
Armands Švītiņš - 10 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 2 bloķēti
metieni;
Māris Ozoliņš - 6 punkti;
Juris Ojāru - 6 punkti;
Mārtiņš Ivanovs - 6 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Jānis Saveļjevs - 6 punkti;
Didzis Eglītis - 2 punkti.
Spēlēja arī Jānis Ivanovs.
Diemžēl arī 6. janvāra spēlē Saldū Dartija atzina mājinieku
pārākumu - 72:61.
Mārcis Eglītis - 13 punkti, 10 izcīnītas bumbas, 3 pārtvertas
bumbas;
Aldis Beitiņš - 12 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Gundars Brička - 11 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 4 pārtvertas
bumbas;
Armands Švītiņš - 10 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Juris Ojāru - 9 punkti;
Jānis Saveļjevs - 4 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Mārtiņš Ivanovs - 2 punkti, 5 izcīnītas bumbas; spēlēja arī Jānis
Ivanovs un Aigars Indriķis.

Aizsaulē aizgājuši
Aivars Reinholds (13.12.1961. - 20.12.2008.)
Marija Kudrjavceva (27.08.1928. - 21.12.2008.)
Olga Dukure (07.07.1920. - 01.01.2009.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
Paziņojums par detālplānojuma izstrādi

Pamatojoties uz Bauskas rajona Iecavas novada Domes
09.12.2008. lēmumu (prot. Nr. 14., 2.3.p), tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam «Kalna Vizmas» (kadastra Nr. 4064 010
2962). Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana - jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas.
Ieinteresētās personas trīs nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» var iesniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus Bauskas rajona Iecavas novada Domē: Skolas iela 4, Iecavas novads, Bauskas rajons, LV-3913, darba
dienās no pulksten 8 līdz 12:30 un no 13:30 līdz 17 (piektdienās
līdz 16).
Sīkāka informācija pie detālplānojuma izstrādātāja SIA «Valgund» valdes locekļa Gundara Lasmaņa (tālr. 29215481). Detālplānojuma izstrādes vadītāja Valda Lasmane.

Pārdod : : :
zāģētava Iecavā jebkura izmēra
zāģmateriālus. Lēti,
iespējama piegāde. Pārdod
malku un šāļus.
Tālr. 29245515.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844

Izīrē : : :
garāžu kooperatīvā «Zemgale».
Ir pagrabs. Ls 30 mēnesī.
Tālr. 26550339.

8.

Kultūras namā
17. janvārī pl.17:00
Skaistkalnes pūtēju
orķestra KONCERTS.
Ieeja brīva.

23. janvārī pl.19:30
Neatkarīgā teātra
«Kabata» izrāde
«TAUREŅI IR BRĪVI».
Lomās: Egils Melbārdis,
Egija Missa-Silāre, Ruta
Vītiņa, Andris Makovskis.
Biļešu cena - Ls 5;
iepriekšpārdošana
kultūras namā darba dienās
no plkst. 10 līdz 18.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi
Pamatojoties uz Bauskas rajona Iecavas novada Domes
09.12.2008. lēmumu (prot. Nr. 14., 2.2.p.), tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam «Žagari» (kadastra Nr. 4064 002 0240).
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana - jauktas darījumu un
sabiedrisko objektu apbūves teritorija.
Ieinteresētās personas trīs nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» var iesniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus Bauskas rajona Iecavas novada Domē: Skolas iela 4, Iecavas novads, Bauskas rajons, LV-3913, darbdienās no pulksten 8 līdz 12:30 un no 13:30 līdz 17 (piektdienās
līdz 16).
Sīkāka informācija pie detālplānojuma izstrādātāja SIA «Valgund» valdes locekļa Gundara Lasmaņa (tālr. 29215481). Detālplānojuma izstrādes vadītāja Valda Lasmane.

Par Iecavas novada
Gada sportistiem - 2008 nominēti:
Dainis Upelnieks (vīriešu grupā)
Ilvars Zīverts (senioru grupā)
Agate Geka (jauniešu grupā)
Regīna Pironena (sieviešu grupā)
Inese Gāga (senioru grupā)
Plašāku materiālu par šo sportistu sumināšanu, kas
notika 7. janvārī, lasiet nākamajā «Iecavas Ziņu» numurā.

Līdzjūtība
Ar sveci esam prieka brīdī baltā
Un tad, kad sāpju sniegputeņi pūš.
Kad dzīvība zūd ēnu birzī saltā
Un kad ar gaismu jānoglāsta mūžs.

/K. Apškrūma/

Skumju brīdī esam kopā ar Ināru Rikāni,
māti smiltājā pavadot.
Kora «Iecava» dalībnieki

mēbelētu 2 istabu dzīvokli
Iecavas centrā.
Tālr. 29101769.

Dažādi : : :
Visu veidu veļasmašīnu
remontdarbi.
Tālr. 26544450.
Paldies novada Domei un
priekšsēdētājam par
apgaismojuma ierīkošanu
Upes ielā.
Ielas iedzīvotāji

Apavu remonta meistars,
kurš strādāja sarga
namiņā, tagad klientus
pieņem Baldones ielā 31
(ieeja pa lielajiem vārtiem).
Darba laiks:
darba dienās plkst. 9-19.
Tālr. 26459978.

17. janvārī pl.11:00
Iecavas politiski
represēto kluba biedru
atskaites sapulce.
Lūdzam piedalīties! Notiks
arī jaunu biedru uzņemšana.
Kluba valde

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domē
12. janvārī plkst. 10-12.
VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
15.janvārī plkst.10-16
Iecavas novada
Domes 1.stāvā.
Iecavas novada Dome

Informācijas precizējums
Pagājušā gada pēdējā numurā
rakstījām par ģimenes ārstes
Ilzes Vaičekones praksi,
kas tagad atrodas
E. Virzas ielā 4a.
Atvainojamies, ka tika
publicēts neprecīzs telefona
numurs, pareizi jābūt 63941738.

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
12. janvārī pl. 20:30
Dartija : Pērkons SK

PIEDĀVĀ KURSUS:
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus,
3 stundas nedēļā
Dalības maksa LVL 18,00
Kursu vadītājs E. Šmits
Angļu valoda
(sagatavošanās augstskolai)
Kursi notiek 4 mēnešus, 2
stundas nedēļā
Dalības maksa LVL 12,00
Kursu vadītājs J. Beķeris
Pieteikties pa tālruni:
63941937, 29428476
līdz 23. janvārim.
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