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Uz «Jautro apelsīnu»
pēc optimisma vitamīna

Noslēdzies 2.
fotokonkurss
«Ekstrēmā
ziema»
Kas
3.
maksās
par liftiem?

«Lielā mērā
tieši no
trenera ir
atkarīgs, vai
klienti nāks
uz nodarbību
vai ne,»
secina
nodarbību
vadītāja
Dace Briņķe
(attēlā
baltajā
krekliņā).
A: F: Anta Kļaveniece

Fitnesa klubā
«Jautrais apelsīns»
atmosfēra atbilst
tā nosaukumam.

7.
Citāds
14.februāris Meteņa diena
Varbūt tādēļ laikā, kas nav
gana iedvesmojošs, cilvēki turp
labprāt dodas. «Treneri ir optimisma pilni, ar pozitīvu lādiņu.
Arī klienti šeit tādi top, atstājot
savas raizes un domas par ikdienu mājās. Cilvēki joprojām grib

Izsūta nodokļa
maksāšanas paziņojumus
A: Anta Kļaveniece

Februārī savās pasta
kastītēs iedzīvotāji un
uzņēmumi saņems Iecavas
novada Domes izsūtītos
nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) maksāšanas
paziņojumus.

20.02.2009.

Izsūtīšanai sagatavoti aptuveni 7800 NĪN paziņojumu un
aptuveni 2700 paziņojumu, kuros aprēķināta maksa par nomātajām zemes platībām. Īpašumiem, kuru līdzšinējā nodokļa
aprēķina summa nesasniedza
īpašuma kadastrālo vērtību, šogad piemērots 25% nodokļu pieaugums.
5.lpp.

darboties, vingrot,» kluba pievilkšanas spēku cenšas raksturot tā īpašniece Endija Atava Čudare, atzīstot, ka arī viņai ir
daudz vieglāk strādāt kolektīvā
ar labu mikroklimatu.
6.lpp.

Jauns e-pakalpojums
A: Beata Logina

Pēc Iecavas novada
pašvaldības iniciatīvas
sadarbībā ar SIA «ZZ Dats»
un «Swedbank»
iedzīvotājiem tiek
piedāvāts jauns
elektroniskais
pakalpojums.

«Swedbank» internetbankas
lietotājiem ir iespēja aplūkot informāciju par saviem nekustamajiem īpašumiem pašvaldībā,
kā arī samaksāt nekustamā īpašuma nodokli gan par saviem
īpašumiem, gan par citas personas īpašumiem. Tas izdarāms
portālā www.epakalpojumi.lv un
www.iecava.lv sadaļas Pašvaldība apakšsadaļā E-pakalpojumi.
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IZ Foto konkurss

Ekstrēmā ziema
Paldies visiem, kas
iesūtīja fotogrāfijas un
balsoja konkursā
«Ekstrēmā ziema».
Balsošana portālā
www.iecava.lv ritēja
līdz 15. februārim.
Pēc balvas
uz «Iecavas Ziņu»
redakciju aicinām
Ilzi Kanbergu,
kuras iesūtītā fotogrāfija
Vasarās karstās vārtīties
sniegā...
saņēmusi visvairāk
punktu portāla
apmeklētāju balsojumā.
Nelielam ieskatam
konkursā piedāvājam
apskatīt vēl dažas
dalībnieces.

Zenta Reliņa
Puteņa pastaiga

Anda Aleksandrova
Ziemas pastaiga

Gita Kravala
Individuāliste

Dzintra Kožujeva
Apkure krīzes laikā

Daina Manceviča Lēciens
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Kas maksās par liftiem?
A: F: A. Kļaveniece, B. Logina

10. februāra sēdē Dome
sprieda par izcenojuma
noteikšanu lifta lietošanai
daudzdzīvokļu mājās
Tirgus ielā 3 un 5.
Pēc garām debatēm lēmuma
projekts tika noraidīts, jo balsojot to atbalstīja tikai četri no 10
deputātiem. Lēmuma projektā
pēc SIA «Dzīvokļu komunālā

Liftu darba laiks ir plkst. 6-23.
Nekur pie liftiem tas gan nav
izlasāms.

Natālija Pavlova
(Tirgus iela 5)
- Neesmu dzirdējusi, ka vēl
kaut kur lifts strādā tikai līdz
pulksten 11 vakarā. Tas nav
normāli. Braucam no Rīgas, no
treniņiem pusvienpadsmitos,
kamēr esam mājās, lifts jau
nestrādā. Atbrauc ciemiņi: ai,
jums lifts līdz vienpadsmitiem,
mēs jau skrienam. Bieži vien
brīvdienās braucam mājās, bet
lifts nedarbojas. Labi, ka ir
mašīna, tad bērna ratiņus var
atstāt tur. Ar somām, ar vienu
bērniņu rokās, ar otru pie
rokas kāpjam uz savu sesto
stāvu.
Par liftu maksājam jau tagad.
Redziet rēķinā - lifts par diviem
cilvēkiem mēnesī lats un četri

saimniecība» ierosinājuma bija
plānots noteikt samaksu par lifta
lietošanu Ls 3,72 ik mēnesi no
katra dzīvokļa īpašuma.
Līdz šim iedzīvotāji maksā tikai par liftu darbībai izlietoto
elek-troenerģiju. Kopējā summa
gadā par sešiem liftiem abās mājās ir ap 1000 latu. Liftu uzturēšanas izdevumi, t. sk. darbinieku
atalgojums, pērn veidoja ap
17000 latu. Dome bija piešķīrusi
12000 latu dotāciju, 5000 latu
uzskatāmi par zaudējumiem,
norāda DzKS valdes priekšsēdētājs Alvis Feldmanis. Šī gada budžetā pašvaldība piešķīrusi 4000
latu liftu saimniecības uzturēšanai un 7000 latu viena lifta kapitālajam remontam (plānots, ka
pēc 1. aprīļa tiks remontēts Tirgus ielas 5 vidējās sekcijas lifts).
Lai samazinātu izdevumus, no
1. marta tiek samazināts darbinieku skaits: no trim liftu operatoriem turpmāk strādās tikai
viens un trīs elektromehāniķu
vietā - divi. Kur rast trūkstošos
līdzekļus, kā saglabāt liftu saimniecību un censties uzlabot tās
darbu, spriedīs Finanšu komitejas sēdē 24. februārī.
Par liftu ekspluatāciju un
apsaimniekošanas maksu
jautājām šo māju iedzīvotājiem.
santīmi. Lifts ir vecs, braucot
drebinās tā, ka puika viens
baidās tajā braukt; piedevām
pogas ir tik augstu, ka bērns
tās nevar aizsniegt, jāsauc kāds
palīgā. Zinu, ka otras mājas
beidzamajā kāpņu telpā lifts
vispār kādu laiku nestrādāja.
Man tur dzīvo paziņa, kam ir 70
gadu. Viņa auklē mazmeitiņu
un katru dienu ar to mazo
bērniņu kāpj uz savu astoto (!!!)
stāvu. Arī mūsu mājā vismaz
pāris reizes nedēļā lifts
nedarbojas. Kā vakars vai
brīvdienas, tā atkal nekā. Es
labprāt maksātu par liftu
vairāk, bet lai tas ir kārtībā un
vakaros strādā mazliet ilgāk.
Nu, ne visu nakti, bet vismaz
līdz vieniem.

Melnās ziņas
- 10. februārī uz lauka pie
mājām «Avotiņi» tika atrasts nesprādzis Otrā pasaules kara laika artilērijas lādiņš.
- 12. februārī plkst. 12:12
DUS «Astarte» automašīna Citroen Berlingo uzpildīja 248,31
litru dīzeļdegvielas un aizbrauca,
par to nesamaksājot. Materiālais
zaudējums - Ls 162,39. Uzsākts
kriminālprocess.
- 13. februārī plkst. 2:55, atlaužot kādas mājas pagrabu, nozagta skrūvpistole ar akumulatoru. Uzsākts kriminālprocess.

- Laikā no 15. februāra plkst.
9:00 līdz 14:00 Dzimtmisā, atlaužot durvis, no garāžas nozagts krosa motocikls un zāles
pļāvējs. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 16. februāra plkst. 13:00 līdz 17. februāra
plkst. 6:00 Edvarta Virzas ielā,
atlaužot durvis, no angāra nozagts metināšanas pusautomāts
Clasic un urbjmašīna Bosch. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

Vija Baltgaile

Gunita Jakovļeva
(Tirgus iela 3)
- Lifts ir briesmīgs: smird,
netīrs. Bet ko viņi
(apsaimniekotāji - red.) var
darīt? Vienīgi liftus nomainīt.
Ja kaut ko darīs lietas labā,
būs redzami rezultāti - tīrs,
nesmird, vienmēr darbojas tad var arī maksāt, bet, ja tā
naudiņa aiziet kaut kur…
Lai nav tā, kā tagad: piezvani,
ka lifts nedarbojas, un saņem
atbildi - varbūt rīt, varbūt
parīt. Tas nekam neder.
Arī tagad katru mēnesi par liftu
maksājam. Summa nav
briesmīgi liela, bet īsti pat
nezinu, tieši par ko tā tiek
aprēķināta.
Domāju, ka muļķīgi būtu prasīt
samaksu no tiem, kas dzīvo
pirmajā stāvā, jo viņiem ar liftu
taču nav nekāda sakara. Tāpat
arī otrā un trešā stāva
iedzīvotājiem. Es dzīvoju
devītajā stāvā un man būtu
izdevīgi, ka maksā visi, bet, ja
dzīvotu pirmajā stāvā, noteikti
protestētu - priekš kam man
maksāt?

(Tirgus iela 3)
- Dzīvoju trešajā stāvā un liftu
parasti neizmantoju, jo
zemākajiem stāviem tas ir
atslēgts. Liftam ir pogas, sākot
ar ceturto stāvu. Ir bijuši reti
gadījumi, kad kaut kas ļoti
smags ir jānes, tad uzbraucu
līdz ceturtajam stāvam.
Zinu, ka tie, kas liftu izmanto,
katru mēnesi arī kaut ko maksā
DzKS. Maksa visiem
iedzīvotājiem? Domāju, nebūtu
pareizi, ka jāmaksā arī tiem,
kas liftu neizmanto. Cilvēki
nebūs ar mieru. Ja lifts būtu
izmantojams visiem, tad tas
būtu citādi. Taču visus 28
gadus, kopš šajā mājā dzīvoju,
lifts braukšanai uz zemākajiem
stāviem nav izmantojams.

Mārtiņš Makauskis
Aivars Dambergs
(Tirgus iela 5)
- Dzīvoju sestajā stāvā, bet liftu
izmantoju reti. Zinu pat kādu
pensionāri no augšējiem
stāviem, kura nekad nebrauc
ar liftu.
Uzskatu, ka to vajadzētu
noteikt kā maksas
pakalpojumu un vislabāk maksāt par katru braucienu.
Varbūt ieviest
e-talonu, varbūt prasīt, lai
iemet naudu par konkrētu
braucienu. Tas jādomā
apsaimniekotājiem, kā labāk
izdarīt. Pie reizes gribu pateikt
paldies DzKS par nesen
uzliktajām jaunajām
pasta kastītēm.

(Tirgus iela 3):
- Dzīvoju devītajā stāvā un liftu,
protams, izmantoju. Par
apsaimniekošanas masku?
Nu, nezinu. Man šī summa (ap
Ls 3,70 mēnesī no dzīvokļa)
šķiet nedaudz par augstu, jo
liftiem neviens īpaši līdzi
neskatās. Bieži vien tur ārda un
demolē. Piemēram, aizvadītās
piektdienas un sestdienas
vakarā lifts nestrādāja. Kas tad
man, es esmu jauns, varu arī
uzkāpt ar kājām, bet ko lai
dara gados vecākie iedzīvotāji?
Ja liftus labāk uzpasētu, tad
varētu arī maksāt. Domāju, ka
maksu jāiekasē no tiem, kas
liftu izmanto, sākot no ceturtā
stāva.
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Ieņēmumu bāze samazinās, saistību apjoms pieaug
Sākums par apstiprināto
Iecavas novada šī gada budžetu pagājušajā numurā.
Vislielākais izdevumu apjoms 2009. gada pamatbudžetā
plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto
pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei plānotais izdevumu
apjoms ir 2 700 635 lati (51,5%
no plānotajiem kopējiem gada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem), tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas
apjoms, kas paredzēts daļējai šo
izdevumu segšanai, ir 840 936
lati jeb 31,1% no visiem izglītībai
plānotajiem izdevumiem.
58,1% no izdevumiem izglītības nozarei veido atalgojums
un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas - 1 568 867 lati.
Ņemot vērā, ka ar 2009. gada
1. septembri mainās finansēšanas modelis pedagoģisko darbinieku atalgojumam, kas tiek
segts no valsts budžeta mērķdotācijas, izdevumi šo pedagogu atalgojumam ir ieplānoti tikai periodam no 1. janvāra līdz
31. augustam.
Izglītības nozares iestāžu uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti 508 375 lati (18,8% no izdevumiem izglītības nozarei).
Šeit ieplānoti arī izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Iecavas novada pašvaldības iestāžu
sākumskolas klašu skolēniem
gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Plānots, ka brīvpusdienas no
valsts budžeta līdzekļiem tiks
segtas 16 011 latu apmērā un no
pašvaldības budžeta līdzekļiem 33 240 latu vērtībā.
Kapitālajiem izdevumiem izglītības iestādēs plānots ieguldīt
546 117 latu (20,2% ). Ir plānoti
līdzekļi šādiem nozīmīgākajiem
izdevumiem:
1) sporta kompleksa - Iecavas stadiona projekta papildinājumu samaksai - 2 475 lati;
2) peldbaseina Skolas ielā
37 tehniskā projekta izstrādāšanai - 29 633 lati;
3) sporta kompleksa pie
Iecavas vidusskolas būvniecībai
500 000 lati.
Pārējie kapitālajiem izdevumiem paredzētie līdzekļi:
1) izglītības iestāžu bibliotēku fondu papildināšanai gan
ar mācību grāmatām, gan daiļliteratūru - 10 387 lati;
2) kopētāja iegādei Iecavas
vidusskolai - 3 100 lati;
3) datorprogrammu nodrošinājumam Iecavas pirmsskolas
izglītības iestādei «Cālītis» - 322
lati;
4) tāfeles iegādei pieaugu-

šo izglītības apmācības procesa
nodrošināšanai - 200 lati.
2,9% no izdevumiem izglītībai veido sociālie pabalsti, kas izglītības iestādēm ir transporta izdevumu kompensācija skolēniem.
Vispārējo valdības dienestu vajadzībām pamatbudžetā paredzēti 804 441 lati (15,3 % no
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem). Vispārējie valdības
dienesti ietver:
1) administratīvā aparāta
uzturēšanu, kam plānoti 471
243 lati;
2) pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanu - 5 768 lati;
3) pašvaldības budžeta parāda darījumus: aizņēmumu procentu maksājumus un aizņēmumu apkalpošanas maksu, kas
kopā ar plānotajiem maksājumiem par 2009. gadā plānotajiem aizņēmumiem veido 106
584 latus;
4) pašvaldības maksājumus Pašvaldību izlīdzināšanas
fondā - 8 339 lati;
5) v i s p ā r ē j a r a k s t u r a
transfertus no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem 36 000 lati;
6) izdevumus neparedzētiem gadījumiem, kam šogad rezervēti 176 507 lati, kas ir 3,4%
no pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.
386 637 latus jeb 48,1% no
vispārējo valdības dienestu izdevumiem veido atalgojums un
valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas šo dienestu darbiniekiem un atlīdzība deputātiem par
deputātu pienākumu pildīšanu.
82 069 lati jeb 17,4% no Domes administrācijas izdevumiem
veido iestādes uzturēšanas izdevumi, kuros paredzēti izdevumi komunālajiem, informācijas
tehnoloģiju un iestādes uzturēšanas pakalpojumiem, iekārtu,
inventāra un aparatūras remontam un tehniskajai apkopei, kā
arī biroja preču, enerģētisko un
iestādes uzturēšanas materiālu
iegādei.
Kapitālie izdevumi veido
2,7% no Domes administrācijas
izdevumiem - 7005 lati. Šie izdevumi plānoti:
1) datorprogrammu iegādei
1 650 lati;
2) licenču iegādei 2 755 lati;
3) pamatlīdzekļu: servera
(2 000 lati), darba stacijas (400
lati) un tīkla drukas (200 lati)
iegādei.
Vides aizsardzībai, pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā plānoti
pa662 714 lati, t. i., 12,6% no

matbudžeta izdevumiem. 559
145 latus jeb 84,4% no šai nozarei plānotajiem izdevumiem veido kapitālie izdevumi:
1) sociālās mājas «Aizupieši» rekonstrukcijas darbi, kopumā šim mērķim budžetā paredzot 553 847 latus;
2) izstrādāt Pārupes gājēju
tiltiņa atjaunošanas projektu,
tam atvēlot 5 298 latus.
Maksājumiem par ielu apgaismojumam patērēto elektroenerģiju ir paredzēti 22 977 lati,
plānojot, ka no 15. aprīļa līdz
1. septembrim ielu apgaismojums tiks atslēgts.
Pašvaldība plāno turpināt
sadarbību ar Nodarbinātības
valsts aģentūru par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu bezdarbniekiem, tam budžetā paredzot līdzekļus atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 9 960 latus (kopā ar NVA līdzfinansējumu).
Tā kā pašvaldības teritoriju
apsaimniekošana no 2008. gada
1. janvāra ir nodota SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»,
tad kapitālsabiedrībai šo funkciju veikšanai budžetā ir paredzēti
42 698 lati. Šogad plānots daļēji,
t. i., 4 000 latu apmērā finansēt
liftu saimniecības uzturēšanu.
7,0% no pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi atpūtai, sportam un kultūrai - 366
567 lati. 162 923 lati (44,5%)
plānoti atalgojumam un valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksām šīs nozares iestāžu un
struktūrvienību darbiniekiem.
107 035 lati jeb 29,2% paredzēti
kapitālajiem izdevumiem:
1) Iecavas kultūras nama
mazās zāles renovācijai - 48 650
lati;
2) Iecavas mūzikas un
mākslas skolas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei - 53 785 lati;
3) grāmatu iegādei bibliotēkām - 4 600 lati.
10 200 lati ir paredzēti biedrību - «Futbola klubs «Iecava»» un
«Basketbola klubs «Dartija»»
atbalstam. Pārējie izdevumi
(84 689 lati) ir šīs nozares iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas
izdevumi un ar kultūras nozari
saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi. Naudas balvas - 1 720 lati - ir
paredzētas sabiedrībā aktīvu
iedzīvotāju godināšanai.
Veselības aizsardzībai ir
plānoti 324 576 lati jeb 6,2% no
visiem pamatbudžeta izdevumiem. 203 646 latu apmērā izdevumus plānots segt no saņemtajiem maksājumiem par snieg-

tajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, ko apmaksā Veselības
obligātās apdrošināšanas valsts
aģentūra (VOAVA), un 58 395 latu apmērā no iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
255 202 lati jeb 78,6% no izdevumiem veselības aizsardzības
nozarei ir atalgojums un valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» (IVSAC) darbiniekiem.
21 717 lati (6,7%) paredzēti
kapitālajiem izdevumiem. IVSAC
šos līdzekļus plāno izlietot rentgena iekārtu digitalizācijai. Kopējās izmaksas ir 39 322 lati, no kuriem 2009. gadā plānots 11 154
latus segt no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, 10 563 latus - no IVSAC ieņēmumiem no
sniegtajiem maksas un medicīniskajiem pakalpojumiem.
Pārējie izdevumi (47 657 lati)
ir paredzēti IVSAC uzturēšanas
izdevumu segšanai.
Sociālajām vajadzībām no
pamatbudžeta izdevumiem plānoti 324 294 lati, t. i., 6,2% no
pamatbudžeta izdevumu kopējā
apjoma. 188 109 lati jeb 58%
paredzēti sociālajiem pabalstiem. Šogad salīdzinājumā ar
2008. gadu ir pieaudzis plānotais
pabalstu apmērs, jo:
1) 2008. gadā ir palielinātas
izmaksājamo pabalstu summas;
2) ir palielināts arī pabalstu
saņēmēju loks.
99 988 lati jeb 30,8% veido
atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas šīs nozares darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem. Pārējie izdevumi
(35 591 lats jeb 8,7%) ir sociālās
aizsardzības dienestu un struktūrvienību uzturēšanas izdevumi
to darbības nodrošināšanai.
Kapitālajiem izdevumiem datortehnikas un programmatūru iegādei Sociālā dienesta vajadzībām - ir plānoti 510 lati.
Pavisam nelielu īpatsvaru no
pamatbudžeta izdevumiem veido
izdevumi sabiedriskajai kārtībai un drošībai (1,0%) un ekonomiskajai darbībai, t. i., autotransportam (autoostas uzgaidāmās telpas īrei) - 0,1%.
Iecavas novada pašvaldība
līdzdalībai komersantu pašu
kapitālā ir plānojusi 114 260 latu, t. i., par 114 260 palielinot
pašvaldības ieguldījumu SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» pamatkapitālā.
Pašvaldības aizņēmumu
saistības veidojas sakarā ar investīciju projektu finansēšanu.
5.lpp.
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Iecavas novada pašvaldības
saistību apmērs uz 2009. gada
1. janvāri bija 254 213 lati jeb
8,3% no gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Plānots, ka saistību apjoms šogad
varētu sasniegt 283 209 latu apmēru jeb 9,2%, jo ir plānots budžeta deficītu segt ar aizņēmumiem šādiem mērķiem:
1) sociālās mājas «Aizupieši»
renovācijai 300 000 latu;
2) ieguldījumam SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
pamatkapitālā 114 260 latu;
3) sporta kompleksa pie vidusskolas būvniecībai 500 000
latu apmērā.
Ir plānots uz gada beigām saglabāt kases apgrozāmos līdzekļus 50 000 latu apmērā.
Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem
mērķiem iezīmēti ieņēmumi (privatizācijas fonda ieņēmumi, dabas resursu nodokļa, valsts
autoceļu fonda līdzekļi), ziedojumi un dāvinājumi un citi pašu
ieņēmumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Autoceļu fonda līdzekļi 123 884 lati - veido lielāko īpatsvaru (90,7%) no speciālā budžeta ieņēmumiem. Tā kā salīdzinājumā ar 2008. gadu autoceļu
fonda līdzekļi ir samazināti par
118 274 latiem, šogad visu saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai un naudas līdzekļu atlikumu uz 2009. gada sākumu
plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai:
1) ceļa segumu uzturēšanai 119 012 latus;
2) ceļu uzturēšanai ziemas
periodā - 30 000 latus;
3) ceļa zīmju uzstādīšanai un
remontam - 3 000 latus.
Privatizācijas fondā uzkrātos
līdzekļus paredzēts izlietot šādiem mērķiem:
1) pašvaldības īpašumu dokumentācijas sagatavošanai un
īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā - 5 000 latus;
2) pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu mājas viena
lifta kapitālajam remontam 7 000 latus.
10,5% no visiem speciālā budžeta līdzekļiem veido izdevumi

Izsūta nodokļa
maksāšanas paziņojumus
F: Beata Logina

1.lpp.

Diemžēl joprojām nav iespējams izvairīties no pārpratumiem, kad NĪN paziņojums tiek
izsūtīts cilvēkiem, kuri īpašumu
vairs nepārvalda vai ir miruši.
Tas tādēļ, ka daļa iedzīvotāju
pirkuma, dāvinājuma, mantojuma vai kāda cita darījuma rezultātā iegūtās īpašuma tiesības
nav noformējuši līdz galam,
skaidro Domes nodokļu inspektore Silvija Vīndedze. Ja īpašums nav ierakstīts Zemesgrāmatā, pašvaldības reģistrā joprojām atrodas iepriekšējais
īpašnieks.

Latvijas Pasts šogad ieviesis
centralizēto pasta sūtījumu šķirošanu Rīgā. Pašvaldības kancelejas darbiniecēm – pārzinei Tamārai Šmitei (attēlā no labās) un
lietvedības sekretārei Mairai Mālai - vēstuļu sūtīšanas process
gan kļuvis darbietilpīgāks. Īpaši
viņas to izjūt tagad, kad pilnā
sparā rit NĪN maksāšanas paziņojumu sūtīšana. Līdz 17. februārim pašvaldība izsūtījusi
3542 vēstules, kuras ir jāsašķiro
pēc svara, jānomarķē, jāsaskaita, jāreģistrē sarakstos, jāiepako
un katras darbdienas beigās
sūtījumam jāuzraksta pavadakts.

neparedzētiem gadījumiem. Šos
līdzekļus - 19 367 latus - budžeta izpildes procesā būs iespējams
novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.
1 200 latus, ko 2008. gada
nogalē saņēma Iecavas novada
sporta skola «Dartija», plānots izlietot basketbola komandas dalībai starptautiskās sacensībās.
Budžeta veidošanas procesā
tika rūpīgi analizēta situācija
katrā nozarē un iestādē, lai spētu
sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem un rast optimālu variantu finanšu izlietojumā.
Pēdējos gados novada budžeta ieņēmumi ir bijuši stabili, ar
tendenci gadu no gada pieaugt,
līdz ar to pašvaldība spēja nodrošināt savu funkciju izpildi, pašvaldības institūciju darbu un infrastruktūras attīstību.
Ņemot vērā ekonomisko situāciju, visu izdevumu pieaugumu, finansējuma apjoms ir
nepietiekams. Budžetā nepieciešami daudz lielāki finanšu resursi, lai varētu ne tikai nodrošināt
pašvaldības autonomo funkciju
izpildi, bet arī ieguldīt līdzekļus
novada infrastruktūras objektu
sakārtošanai un attīstībai. Īpaši

tas attiecas uz pašvaldības ielām
un ceļiem, kuru stāvoklis pasliktinās gan ikdienas uzturēšanai
un rekonstrukcijai nepieciešamo
ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ,
gan arī nemitīgi pieaugošās noslodzes dēļ.
Tā kā finanšu resursi ir
ierobežoti, šogad nav iespējams
uzsākt Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» renovācijas darbus un ēkas Grāfa laukumā 1, kas perspektīvā plānota kā
Iecavas mūzikas un mākslas
skola, rekonstrukciju.
Šogad jāveic priekšdarbi, lai
līdz 2010. gada 1. septembrim
tiktu īstenots projekts «Sporta
kompleksa «Iecavas stadions»
būvniecība». Projekta realizācijai
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas 2007.-2013. gadam
pasākuma 321 «Pakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem»
ietvaros Iecavas novada Domei
piešķirts publiskais finansējums
105 000 lati.
Izšķirošā loma investīciju
projektu realizācijā šajā un turpmākajos budžeta gados būs
valsts kredītpolitikai, kā arī budžeta kopējam apjomam.

Atsaucoties uz publicēto
6. februāra «Iecavas Ziņu»
3. lappusē, komentējot 27. janvāra Finanšu komitejas sēdē apspriestos jautājumus par siltumenerģijas tarifiem 2008./
2009. apkures sezonā, Kaspara
kungs iesaka Domes Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejai virzīties uz attīstības plānu veikšanu siltuma taupīšanā
mājās, informēt iedzīvotājus par
ES fondu piedāvātājām iespējām
mājokļu siltināšanā utt.
Novada Dome jau ir pieņēmusi veselu rindu lēmumu un
veikusi pasākumus, lai iedzīvotājiem iedotu rokās instrumentus Kaspara kunga minēto
problēmu risināšanai, proti:
- par pašvaldības līdzekļiem
veikts energoaudits visām Iecavas daudzdzīvokļu mājām, materiāli par katru bija prezentēti
un tagad ir brīvi pieejami pie
Domes izpilddirektora;
- Dome noorganizēja kursus
daudzdzīvokļu māju vecākajiem
energoefektivitātes jautājumos;
- pašvaldībībā strādā projektu vadītājs, kas sniedz konsultācijas iedzīvotājiem par ES pieejamajiem fondiem un Mājokļu
aģentūras darbību;
- 20. janvārī Dome (pēc deputāta Ata Avota ierosinājuma) pieņēma lēmumu par māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

2010. gadā, atbilstoši 2008. gada MK noteikumiem Nr. 1013 un
Nr. 1014, kas dos jaunu juridisko regulējumu māju apsaimniekošanai, t. sk. arī siltināšanai.
Ko es ieteiktu darīt Kaspara
kungam, lai veiktu siltuma taupīšanu un samazinātu maksājumus par siltumenerģiju savā dzīvoklī, savā mājā? Pirmkārt, patstāvīgi izstudēt minētos Domes
lēmumus un ar sarežģitājajām
problēmām griezties Domē pie
projektu vadītājas vai Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejā.
Otrkārt, piemērojot gūtās zināšanas un savas spējas organizēt, kā arī spējas komunicēt ar
savas mājas kaimiņiem, sasaukt
mājas iedzīvotāju sapulci, bet,
lai justos pārliecinošāks, var uzaicināt sapulcē piedalīties mājas
apsaimniekotāja pārstāvjus, Domes attiecīgas amatpersonas un
arī kādu deputātu, lai apsriestu
lietu kārtību siltuma taupīšanā
un izmaksu samazināšanai savā
mājā.
Pozitīvs piemērs iedrošinātu
arī Iecavas pārējo daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājus, un tad jau
Kaspara kunga iniciatīvai sekotāju netrūktu.
Deputāts Atis Avots

2009. gada 20. februārī

6.

Uz «Jautro apelsīnu» pēc optimisma vitamīna
1.lpp.

Kluba fitnesa nodarbību piedāvājumā lielākais jaunums ir
zumba, kuru vada trenere Dace
Briņķe. Pirmā zumbas nodarbība aizritēja 6. februārī, un pirmās klientu atsauksmes ir visnotaļ pozitīvas. Lūk, ko par zumbu un pievēršanos aerobikas treneres darbam kopumā stāsta pati Dace. Varbūt viņas stāsts būs
pamudinājums vēl kādam uzsākt jau sen izsapņotu, bet vēl
nepiepildītu sapni.
«Visa mana darba dzīve ir
saistīta ar bērniem un pedagoģiju. Taču paralēli tam es vienmēr
esmu nodarbojusies ar sportu.
Skrēju, bet, kad Rīgā parādījās
pirmie sporta klubi, sāku nodarboties ar aerobiku. Šad tad biju
iedomājusies, ka arī man pašai
gribētos nostāties tur visiem
priekšā un vadīt nodarbības. Bet
vienmēr bija bail to uzsākt. Likās - ai, gadi iet uz priekšu, tādas lietas jāsāk darīt, kad esi
jaunāks, ap gadiem divdesmit.
Tas viss bija tādā sapņu līmenī,
man patika skatīties filmas par
aerobiku, dejošanu un visu, kas
ar to saistīts.»

Nejaušs gadījums
maina ikdienu
«Kad Iecavā atvēra fitnesa
klubu «Jautrais apelsīns», uz
vingrošanu tur gāju kā kliente.
Taču vienā jaukā dienā pie manis
pienāca Endija un jautāja, vai es
negribu vadīt aerobiku. Trenerīte, pie kā es vingroju, grasījās iet
dekrēta atvaļinājumā, vajadzēja
atrast aizvietotāju. Vingrošanas
pieredze man bija liela, taču nebija atbilstošas izglītības. Teicu,
ka mēģināt varam, bet tad man ir
jāmācās. Iestājos aerobikas treneru kursos, un pēc kāda laika
instruktores sertifikāts man bija
rokā. Nu jau pilnīgi likumīgi varēju vadīt aerobikas nodarbības
pieaugušajiem. Protams, ka zināšanas nemitīgi jāpapildina:
pērku grāmatas, meklēju informāciju internetā, esmu piedalījusies aerobikas meistarklasēs.
Taču tas man pašai patiešām ļoti
interesē. Ja pedagoģijā nejutu
vajadzību attīstīties, tad aerobikā raujos uz priekšu ar pilnu
sparu. Esmu gatava pat lidot ar
lidmašīnu, lai gan man no tā ir
ļoti bail.»

Vai tu zini,
kas ir zumba?
«Tā es uzsāku aerobikas treneres gaitas paralēli savam pedagoģiskajam darbam Starptautiskajā Rīgas sākumskolā, kur
strādāju jau sesto gadu. Taču ar
to mana sapņa piepildījums vēl
nebeidzās. Mani ļoti vilināja do-

Dace Briņķe:
«Atskrienu nogurusi
no darba, bet,
aizejot uz klubu un
izdzirdot mūziku,
man atveras otra
elpa. Kad ieraugu
savas meitenes, tas
mani uzlādē un dod
enerģiju. Es esmu
atradusi sevi un
daru tagad to, ko
vienmēr esmu
gribējusi. Savos
33 gados nejūtu, ka
man nebūtu spēka
to darīt un ka esmu
iesākusi to par vēlu.
Tieši otrādi: man
palīdz jau zināma
pieredze saskarsmē
ar cilvēkiem, arī
pedagoģiskā
prakse.»

ma sasaistīt aerobiku ar dejošanu, jo deju ritmi manai sirdij ir
tuvāki. Tā es pamazām savos
aerobikas treniņos iekļāvu arī
tos, lai nodarbības ir dejiskākas.
Kādu dienu viena no manām ārzemju kolēģēm (arī darba biedriem reizi nedēļā pēc stundām vadu aerobikas nodarbības) pavaicāja, vai es zinot, kas ir zumba?
Lielām acīm uz viņu skatījos un
sacīju, ka nezinu gan. Amerikā
tas esot populārs sporta nodarbību veids. Viņa mani ieinteresēja,
un kas man atlika? Sēdos pie datora, lai sameklētu vairāk informācijas. Fitnesa nodarbības, kas
balstītas uz deju elementiem La-tīņamerikas ritmos, - tas bija tieši
tas, par ko biju sapņojusi!»

Prom uz Londonu!
«Mājas lapā atradu informāciju, ka tiek sagatavoti arī zumbas
instruktori. Pieteicos kursiem,
sagādāju lidmašīnas biļetes, kedas kājās, un prom uz Londonu!
Visu nokārtoju nedēļas laikā un
metos nezināmajā. Informācijas
bija tikai tik, cik izlasīju internetā, taču es intuitīvi jutu, ka tas ir
tieši man. Tas bija kas jauns salsas, rumbas, tango ritmi, kuru klasiskajā aerobikā nav. Pagājušā gada novembra beigās iegūtais sertifikāts man ļauj vadīt nodarbības ar zumbas vārdu, taču
kursos iegūtie pamati vēl bija jānoslīpē un jāmācās, jāmācās, jāmācās. Jāpierod pie mūzikas, pie
ritmiem, jānostiprina sevī pārliecība, ka vari to rādīt citiem. Tā
jau gan ir ar jebkuru lietu, kaut
ko jaunu uzsākot. Sākumā biju
nobijusies, vai to varēšu. Pie klasiskās aerobikas ir jau tā pierasts, ka kaut ko mainīt ir diezgan grūti. Man patīk, bet vai es to

varēšu? Taču tad ziemas brīvdienās, kamēr skolēni atpūtās, es
pie televizora mācījos zumbu
(kursu rīkotāji savus instruktorus apgādā ar mūzikas un horeogrāfijas ierakstiem). Tiešām aizgāja! Pamazām savās vadītajās
stepa nodarbībās ieliku pa kādam zumbas elementam, jo gribēju pārliecināties, vai klienti to
uzņem ar tādu pašu patiku kā
es. Atzina par labu esam. Gāju
pie kluba vadītājas Endijas ar
ierosinājumu atklāt zumbas nodarbības.»

Zumba tiem,
kam patīk dejot
«Pirmajā nodarbībā interese
bija diezgan liela - atnāca kādas
12 interesentes. Ja jau nodarbībai beidzoties pirmais jautājums
bija, kad būs nākamā nodarbība,
tas nozīmē, ka klientiem patika.
Zumba ir veidota tā, lai cilvēkus
atbrīvotu, raisītu viņos pozitīvas
emocijas. Zumba, tās nav tikai
ātrākas vai lēnākas dejas latīņamerikāņu ritmos, bet fitnesa
nodarbības, kurās ir iekļauti šo
deju elementi. Programma gan ir
veidota arī tā, lai katrs tajā var īstenot savu mērķi. Ir vēlēšanās
vienkārši izkustēties - brīnišķīgi;
vai arī nomest lieko svaru - ideāli. Nodarbībās ļoti labi tiek nodarbināti gurni, sāni un vēders,
ko klasiskajās aerobikas nodarbībās ir grūtāk izdarīt. Taču tādēļ
es nevēlos apgalvot, ka zumba ir
pati labākā. Tas ir kaut kas cits,
interesants, bet katram jāatrod
sev noderīgākais un patīkamākais. Man tas noteikti ir fantastisks atradums, jo man patīk gan
dejot, gan kustēties.
Zumbas radītājs ir aerobikas
treneris no Kolumbijas, kurš

strādā Amerikā. Reiz, aiziedams
uz aerobikas nodarbību, viņš bija
aizmirsis mūzikas diskus. Lai
nodarbība nebūtu jāatceļ, viņš
uzlicis salsas mūzikas disku. Tā
pagājušā gadsimta 90. gados radās zumba.»

Uz nākamo līmeni
«Eiropā zumba pamazām
ienāk tikai tagad. Plānoju pavasarī doties uz Londonu vēlreiz, lai
apgūtu zumbu jau nākamajā līmenī. Ir izstrādāta arī programma bērniem «Zumba Kids», ko es
arī ļoti gribu apgūt. Šoruden Floridā tiks rīkotas četru dienu apmācības zumbas instruktoriem,
kurā viena no programmas sastāvdaļām ir tieši «Zumba Kids»,
tā ka šobrīd cītīgi krāju naudu,
lai varētu turp doties. Tas būs varens pasākums ar ļoti piepildītu
programmu. Interesanti, ka tajā
piedalīsies arī pats zumbas izgudrotājs Beto.»

Pie slodzes ir jāpierod
pamazām
«Iemesli, kāpēc cilvēki nāk uz
fitnesa nodarbībām, ir dažādi.
Daudzi nāk, lai nomestu svaru,
veidotu vēlamas savas ķermeņa
formas. Sievietes visbiežāk vēlas
uzlabot savu vēdera zonu. Es
sportoju, lai uzturētu sevi formā.
Fiziskās nodarbības stiprina sirdi, elpošanas sistēmu, atbrīvo no
stresa un sniedz pozitīvas emocijas. Taču es saku: ir jāvingro ar
galvu. Pirms iesaistīšanās fitnesa nodarbībās būtu jāpārbauda
savs asinsspiediens, sirdsdarbība slodzes laikā, jāzina, vai nav
problēmas ar muguru. Tāpat ir
liela atšķirība, kādu slodzi var izturēt cilvēks, kurš regulāri vingro
jau divus gadus, un tāds, kurš
tikko sācis. Liekas, ka vari, pēc
mēneša zūd spēks, sirds klapē.
Organismam pie slodzes ir jāpierod pamazām.»
Par citām nodarbībām «Jautrajā apelsīnā» lasiet nākamajā
numurā.
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Meteņa diena
A: F: Kristīne Karele

14. februāris folkloras
kopai «Tarkšķi» aizvadīts
nevis sirsniņu un
bučošanās gaisotnē,
bet gan īstu, senu latviešu
svētku garā - Meteņos
Jūrmalas Brīvdabas
muzejā.
Meteņi svinami starp Ziemassvētkiem un Lieldienām, un
tie iezīmīgi ar to, ka senos laikos
tad sākās jaunais gads. Meteņa
dienu tradīciju pamatā ir rūpes
par auglību un izdošanos nākamajā gadā. Tāpēc labi dūšīgi šai
dienā vēl jāiet maskotos gājienos, jābrauc tālu ciemos, jāšļūc
no kalna, pie tam kārtīgi izlieloties, jādanco un kārtīgi jāpieēdas
pīrāgi.

IZ

Jūrmalā šogad pulcējās astoņas bērnu folkloras kopas - pa
kādai no katra Latvijas novada
un daudzas vietējās ģimenes,
kas šo dienu vēlējās pavadīt gan
svaigā gaisā, gan jauki izrotaļājoties un izdancojoties.
Kas tik tur nebija - Zīlēšanas
salons, kur žiperīga čigāniete,
kas savu vīru Ješku bij piesējusi
sev uz muguras, pareģoja visu
nākamo gadu katram interesentam, grūdeņa ēšana, jaunu vārdu došana - mans jaunais, latviskais vārds tagad ir Valdona,
bij mums arī Smuka un Daila, un
Dagda, un Cera. Bij arī stāstu
kambaris, kur varēja klausīties
izcilā stāstniecē no Kuldīgas Liesmas kundzē, kā arī katrs varēja mēģināt viņu aizrunāt.
Vai tu zini, kas ir Meteņu mieziens? Arī to piedzīvojām. Tā doma ir tāda - maziem bērniem sa-

Sporta ziņas

11. februārī Bauskas rajona veterānu basketbola čempionātā
iecavnieki ar 60:27 pārspēja pagājušā gada čempionus
Ceraukstes seniorus.
Iemetot četrus tālmetienus, rezultatīvākais ar 23 punktiem bija
J. Ozoliņš, 17 punktus guva M. Ozoliņš, 10 punktus - A. Hauks.
13. februārī notika Rīgas atklātais junioru čempionāts, informē
vieglatlētikas trenere Dace Vizule. Ar labiem panākumiem tajā
piedalījās Edgars Ērglis. Iecavas vieglatlēts divās disciplīnās
sasniedza personisko rekordu: 60 m skrējienā ar rezultātu 7,38 s.
izcīnīja pirmo vietu, bet tāllēkšanā ar 6,36 m ierindojās sestajā
vietā.
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
14. februārī Iecava/Vecumnieki - Jūrmala
1995. g. dz. 45:65 (L.Jaunzems 12, R. Zariņš un F. Lisovskis pa 8)
1994. g. dz. 53:52 (A.Taurenis 22, E. Lapkovskis 10)
1992. g. dz. 104:59 (J. Eiduks 28, D. Kravals 20)
15. februārī Ķekava/VEF2 - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 39:73 (L. Jaunzems 15, J. Pelēcis 11)
1994. g. dz. 50:61 (E. Šteins 16, A. Taurenis 13)
1990./91. g. dz. 81:79 (R. Tūmanis 26, J. Ojāru 17)
1993. g. dz. 40:117 (J. Eiduks 58, R. Plēsnieks 21)
Ķekava/VEF3 - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 40:57 (F. Lisovskis 19, R. Lindavs 9)
Iecavas novada atklātais čempionāts basketbolā
12. februārī:
STELPE - AKROPOLE

64:56 (A. Jakuška 17; J. Kalējs 19)

stāsta, ka klētsaugšā vai kur nu
citur augstākā vietā noslēpies
Metenis, kas tūlīt metīs lejā zelta
pogas vai kādus gardumus. Kamēr bērni atplestām mutēm gaida brīnumus, tikmēr viņiem no
augšas uzlej virsū ūdeni vai kau-

dzēm sniegu. Mūs, paldies dievam, pažēloja, slapji netapām,
bet savu devu konču gan noķērām. Svētkus organizēja daudzu
grāmatu autore, filozofe Māra
Mellēna sadarbībā ar Jūrmalas
domi.

F: Māris Ozoliņš

Vieglatlētikas
sacensību
kopvērtējumā
pēc abiem
aizvadītajiem
posmiem
3. vietā ierindojās
Elvijs Šteins
(attēlā no kreisās),
1. vietā - Rūdolfs
Tonigs
un 2. vietā - Emīls
Sevastjanovs.
Uzvarētājs
Rūdolfs Tonigs
saņēma sporta
skolas dāvanu sporta somu.
11. februārī norisinājās Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
atklāto sacensību 2. posms B grupas (1994./95. g. dzim.) un
jaunākiem sportistiem.
Līdzās pašmāju vieglatlētiem startēja arī Rīgas sporta skolas
«Arkādija» audzēkņi.
30 metru skrējienā un 30 metru barjerskrējienā uzvarēja Rūdolfs
Tonigs un Sintija Birze, augstlēkšanā - Elvijs Šteins un Katrīna
Tiesnese, lodes grūšanā - Emīls Sevastjanovs un Marina Bolotova
(«Arkādija»), 400 metru skrējienā1./2. vietu dalīja R. Tonigs un
E. Sevastjanovs, bet meiteņu konkurencē nepārspēta palika
M. Bolotova. Sacensību rīkotāji atgādina, ka A grupas (1992./93.
g. dzim.) vieglatlētiem 2. posms norisināsies trešdien, 4. martā.
Sākums plkst.15.

LINIVERSS - TORPEDO 42:64 (R. Nauzers 21; J. Goldmanis 19)
AJ MOTORS - BALDONE 61:60 (A. Krieviņš 23; K. Kļaviņš 22)
17.f ebruārī:
KLONDAIKA /JUMIS A - PAGASTILIUS VIP
67:47
(I. Zemītis 28; U. Beitiņš un G. Meļņiks pa 11)
IESĀCĒJI/IG - OZO

60:58 (A. Beitiņš 21; I. Zemturis 19)

DĀMĪTES - TORPEDO

58:86 (A. Geka 28; U. Pakalns 24)

Piektdiena - 13. februāris - nebija veiksmīga Dartijas
komandai. Amatieru basketbola līgas izbraukuma spēlē Rīgā
iecavnieki ar 80:90 piekāpās Kursa/MRU vienībai.
Ja cīņa par atlēcošajām bumbām izdevās līdzīga, tad precizitāte
soda metienos un divpunktu metienos, īpaši no groza apakšas,
Dartijai varēja būt labāka, atzina treneris Voldemārs Pārums.
M. Eglītis guva 26 punktus, izcīnīja 5 bumbas, G. Brička - 16 p.,
6 izc. b.; J. Ojāru - 12 p.; A. Švītiņš - 10 p., 8 izc. b.

2009. gada 20. februārī

8.

Kultūras namā

IZ
Tiek uzsākta zemes gabalu Bauskas rajona, Iecavas novads,
«Mazvāveres» (kad. Nr. 40640060027), «Meža Vāveres» (kad. Nr.
40640060028), «Anniņas» (kad. Nr. 40640020146) un «Kalna
Vāveres» (kad. Nr. 40640060026) detālplānojuma projekta 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana, saskaņā ar Iecavas novada
Domes 10.02.2009. lēmumu, prot. Nr.2, 4.p. Detālplānojuma izstrādes vadītājs - SIA «Ģeodēzija».
Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no
02.03.2009 līdz 23.03.2009. Ar detālplānojuma projekta 1. redakciju iespējams iepazīties Iecavas novada Domē vai SIA «Ģeodēzija»,
Rīga, Mūkusalas iela 41b, LV-1004, katru dienu darba laikā 9-17.
Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 02.03.2009. no plkst
14.00 līdz 17.00 Iecavas novada Domes zālē.
Apmeklētāju pieņemšana un rakstiskus priekšlikumus par detālplānojuma projektu iesniegt līdz 2009.gada 23. martam ieskaitot SIA «Ģeodēzija», Rīga, Mūkusalas iela 41b, LV-1004, katru dienu darba laikā 9-17, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un atpakaļadresi.
Neskaidrību gadījumā lūdzu vērsties SIA «Ģeodēzija»
(67496829; 29275154 ).

2 istabu dzīvokli Iecavā, Grāfa
laukumā. Cena - Ls 35 000.
Tālr. 29569966.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844.
1 istabas dzīvokli (40 m²,
5. stāvs) Iecavas centrā.
Tālr. 22138802.
Zāģētava Iecavā pārdod
zāģmateriālus, malku (bērza,
jauktu), nomaļus, ar piegādi.
Tālr. 29233968; 26800412.

19. februārī pl.19:00
6.starptautiskā
saksofonmūzikas festivāla
«Saxophonia» ietvaros
koncerts
«POUR–SUITES».
Piedalās:
- Saksofonu kvartets
INEDITS (Francija),
- Silvija PASKĀLA
(flauta, Francija),
- Silvēns FRIDMĀNS
(klarnete, Francija).
Programmā - franču
komponistu mūzika.
Biļetes cena - Ls 5.

privatizētu zemes gabalu
ar metāla garāžu uz tā
starp dzīvojamām mājām
Iecavas centrā. Tālr. 26544450.

ANDRA ĒRGĻA koncerts
PĀRCELTS uz svētdienu,
1. martu, pl.19:00
Biļetes cena - Ls 7.

steidzami automašīnu Opel
Astra Elegance, 2002. g., nobr.
148 t., 2.0 dīzelis, visas ekstras,
izņemot ādas salonu, 5100 eiro.
Tālr. 29107103.

Izīrē : : :

Amatieru basketbola līga
23. februārī pl. 20:30
Dartija : VEF

10. februārī Ministru
kabinets apstiprināja
noteikumu projektu par
aktivitāti «Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi».

Jaunatnes basketbola līga
(2.divīzija)
22. februārī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki : Salaspils

Ar MK noteikumiem un
pieteikšanās kārtību var
iepazīties mājaslapā:
www.mk.gov.lv.

Sporta namā

Novada čempionāts basketbolā
Piektdien, 20. februārī:
20.00 GRĪNVALDE - IESĀCĒJI/IG
20.50 KLONDAIKA/JUMIS OZOLU 15

Otrdien, 24. februārī:
20.00 BALDONE - DĀMĪTES
20.50 TORPEDO - AJ MOTORS
21.40 TITĀNS - STELPE

Aktivitātes ietvaros tiks segti
līdz 50% no kopējās mājas
siltināšanai iztērētās
summas. Vienas mājas
siltināšanai maksimāli
pieļaujamais atbalsta apjoms
plānots līdz 100 000 latiem,
nepārsniedzot 35 latus uz
vienu dzīvojamās mājas
kopējās platības
kvadrātmetru.

Aizsaulē aizgājuši
Jane Matuševa (06.07.1933. - 11.02.2009.)
Aivars Strēlis (14.06.1947. - 12.02.2009.)
Ziedonis Pucēns (13.09.1935. - 14.02.2009.)

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

2 istabu dzīvokli Ozolu ielā.
Tālr. 26974399.

Vajadzīga auklīte meitenei
(1,5 g.). Tālr. 29211306.

Meklē darbu : : :
Būšu mīļa auklīte jūsu
mazulim jebkurā jums izdevīgā
laikā. Tālr. 26044449.

Dažādi : : :
Pedagogs ar atbilstošu
kvalifikāciju un pieredzi
pasniedz angļu valodas
privātstundas, kā arī palīdz
sagatavoties 9. un 12. klases
ieskaitei/eksāmenam un
piedāvā tulkošanas
pakalpojumus no/uz angļu val.
Tel. 29181793, efl@inbox.lv.
Visu veidu veļas mašīnu
remonts. Tālr. 29105506.

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.

Iecavas novada
čempionāts
ZOLĪTĒ
7. martā
martā plkst. 9
sporta namā
«Dartija».
Dalības maksa - Ls 5.
Pieteikšanās no plkst. 8.30.

24. februārī - Igaunijas
Republikas
neatkarības
dienā -

neaizmirsti

izkārt KAROGU
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