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Saņem ilgi gaidītos atestātus

AKTUĀLI
Šajā numurā:

12.a klases
audzinātāja
Antra Pāruma
pasniedz
atestātu Jānim
Mačānam.
Viņam un
visiem
pārējiem
abslventiem
skolotāja novēl
veiksmi arī
turpmāk.
A: F: Viktorija Gabrjuna

Lai gan ir vasaras vidus, un
skolēnu brīvdienas rit pilnā
sparā, 17. jūlija rītā Iecavas
vidusskolā valdīja skaļa un
emocijām bagāta atmosfēra.
Eksāmenu drudzis jau sen ir
aizgājis, arī izlaiduma balle
nosvinēta, taču skolas gaitenī
bija dzirdamas vidusskolas

absolventu sarunas. Viņi bija
ieradušies pēc ilgi gaidītajiem
atestātiem.
Šogad Iecavas vidusskolā
centralizētos eksāmenus kārtoja
68 divpadsmito klašu skolēni. Ir
iegūti vairāki A līmeņa vērtējumi.
12.a klasē augstāko vērtējumu ir
ieguvusi Olga Ivanova (krievu valodā un latviešu valodā), Alise
Banga (latviešu valodā un angļu
valodā), Madara Uzaite (vēsturē

Aicina izbaudīt sacīkšu atmosfēru
Sestdien, 25. jūlijā, izbaudīt
pirmo sacīkšu atmosfēru
aicina jauna motokrosa trase
Zorģos. Te no pulksten 11
norisināsies WMR Motokluba
trases atklāšanas sacensības.
Motokrosa trase «Latsvilla» ir
deviņu hektāru lielā zemes gabalā tehniski interesanti izveidota
trase. Tā ir būvēta, lai diskomforta sajūta nerastos ne sacensību
skatītājiem, ne dalībniekiem.
Trases būvniecībai izmantots
māla un smilts sajukums, ir iz-

veidoti pieci dīķi. Trase ir piemērota jebkuriem laika apstākļiem; sacensību laikā dalībniekiem nenāksies saskarties ar
ūdens peļķēm, jo segums ir veidots tā, lai trasē neuzkrātos
ūdens.
Arī Latvijas mēroga motokrosa turnīra noslēdzošais - divpadsmitais posms 10. oktobrī norisināsies trasē «Latsvilla». Uzvarētāju iepriecinās sacensību galvenā balva - jauns Honda motocikls.
6.lpp.

24.07.2009.

un latviešu valodā), Jānis Mačāns (angļu valodā), kā arī Mārtiņš Vīlands, Kārlis Mačāns un
Maksims Čerkasovs (ķīmijā).
12.b klasē visveiksmīgāk ir gājis
Ivitai Puzo, viņa ir nopelnījusi
trīs augstākos A līmeņus (latviešu, angļu un vācu valodā). Savukārt 12.c klases skolniecei Jūlijai Šerstobojevai un Irinai Iļjinai
A līmenis krievu valodā.
2.lpp.

Iezīmē skolu 3.
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Sporta skolā 7.
pirmais
izlaidums

Laba izvēle peldei
un aktīvai atpūtai
A: F: Viktorija Gabrjuna

Vasara ir laiks, kad cilvēki dod
priekšroku atpūtai brīvā dabā.
Karstajās dienās atpūtnieku
lielais daudzums upju un ezeru
krastos neizraisa nekādu
izbrīnu.
«Sabiedrības veselības aģentūras» 7. jūlijā veiktie izmeklējumu rezultāti liecina, ka Iecavas

upē peldvietā Cēsnieku līcis peldēties ir atļauts - peldūdens kvalitāte paraugu ņemšanas vietā
atbilst pastāvošām prasībām,
informē aģentūras Zemgales reģionālās filiāles vadītājs J. Volostņikovs.
Lieliska vieta, kur mazliet atveldzēties no saules, ir Cēsnieku līcis un tai piegulošā pašvaldības atpūtas vieta «Spirtnieki».
2.lpp.
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Saņem ilgi gaidītos atestātus
1.lpp.

Iegūstot atestātus, skolēni
neslēpa savas izjūtas. Viņu sejās
bija manāms gandarījums par
paveikto, bet prātu tomēr nepameta doma, ka «es taču varēju labāk». Savu izbrīnu neslēpa arī
Alise Banga: «Esmu laimīga un
patīkami pārsteigta par A līmeni
latviešu valodā. Tā kā turpmāk
došos studēt komunikācijas zinātni, vērtējumam šajā eksāmenā ir liela nozīme.» Saivas Belovas sejā bija manāms gan prieks
par saņemto atestātu, gan nelielas skumjas, atvadoties no skolas. Ar vērtējumu bija apmierināts arī viens no 12.a klases labākajiem skolniekiem Maksims
Čerkasovs: «Tā kā savu nākotni
esmu nolēmis saistīt ar ķīmiju,
ļoti priecājos par augstāko vērtējumu šajā priekšmetā.»
Par saviem audzēkņiem 12.a
klases audzinātāja Antra Pāruma teic tikai pozitīvus vārdus:
«Esmu apmierināta, vērtējumi
saņemti atbilstoši katra skolēna
spējām. Varbūt pat ir nedaudz
labāk kā bija gaidāms.»
Arī 12.c klases audzinātājas
Ivetas Ceras viedoklis ir līdzīgs.
Vidusskolas beidzējiem skolotāja novēl meklēt un atrast to nozari, kurā viņi patiešām vēlas darboties.
«Ir priekšmeti, kuros vērtējums ir labāks, ir tādi, kuros nav
paveicies, diezgan grūti gājis ar
matemātikas eksāmenu», vērtē

Saņēmušas atestātus, 12. klases absolventes - Saiva Belova (no kreisās),
Baiba Mālniece, Olga Ivanova, Baiba Lapiņa - neslēpj smaidu.

12.b klases audzinātāja Ināra
Selicka. Viņa bijušajiem audzēkņiem novēl, lai piepildās visas viņu vēlmes un sapņi. IZ

Laba izvēle peldei
un aktīvai atpūtai

Iespēja saņemt
bezmaksas juridisko palīdzību
A: Anta Kļaveniece

Šobrīd daudziem Latvijas
iedzīvotājiem ir nepieciešama
palīdzība juridisku jautājumu risināšanā. Vai tie būtu darba, ģimenes, īpašuma vai citi juridiski
risināmi jautājumi. Tomēr ne visi var atļauties algot juristu vai
advokātu. Valsts kopš 2006. gada personām, kuras ir trūcīgas
vai maznodrošinātas, nodrošina
bezmaksas juridisko palīdzību.
Iestāde, kurai uzticēts īstenot šo
funkciju ir Tieslietu ministrijas
Juridiskās palīdzības administrācija, informē iestādes Administratīvās nodaļas vadītāja Ruta Siliņa.
Valsts nodrošinātā juridiskā
palīdzība ir pieejama ikvienam
Latvijas iedzīvotājam, kas ir trūcīgs vai maznodrošināts, un tam

ir kāds juridiski risināms strīds
(civillietās vai privātās apsūdzības kriminālprocesā).
Persona var saņemt valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu, kā
arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu un tai pievienojamiem
dokumentiem Juridiskās palīdzības administrācijā vai pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā ir šīs personas dzīvesvieta vai kur tā tiesiski uzturas.
Veidlapa elektroniski ir pieejama
Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā (tiešā saite
http://www.jpa.gov.lv/lat/inform
acija_iedzivotajiem/veidlapas/).

Konsultācijas par juridiskās
palīdzības saņemšanas iespējām un iesnieguma veidlapas
aizpildīšanu tiek sniegtas gan telefoniski (80001801), gan elektroniski (jpa@jpa.gov.lv). IZ

1.lpp.

Pirms pāris gadiem līča apkārtnes labiekārtošana bija tikai
skaists nākotnes plāns, taču tagad tas pārvērties realitātē. Šobrīd skats priecē ikvienu: izveidots volejbola laukums un peldvieta, no krasta paveras brīnišķīgs skats uz upi, teritorijā ir
ierīkota ģērbtuve, tualete, arī soli
un galds ir atpūtnieku rīcībā.
«Šeit ir labākā pieeja Iecavas
upei, kāda man ir zināma», teic
viens no sastaptajiem atpūtniekiem. Par pozitīvu lietu atpūtas

vietas apmeklētāji uzskata arī teritorijas plašumu. Tā ir nepilnu
hektāru liela un var pulcēt diezgan ievērojamu apmeklētāju
skaitu. Jāpiebilst, ka atpūtas
vietas piedāvātās iespējas cilvēki
var baudīt bez maksas.
«Atpūšos šeit bieži. Starp citu, šodien ir ļoti silts ūdens,»
stāsta sastaptais Ritvars Lūcis.
Jautāts, cik daudz cilvēku ikdienā apmeklē šo vietu, Ritvars saka, ka ne pārāk daudz, taču piedāvātās iespējas tiek izmantotas. IZ
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

16. jūlijā notika jaunā Iecavas novada Domes deputātu sasaukuma pirmā Veselības un
sociālo jautājumu komitejas
sēde. Viens no izskatāmajiem
jautājumiem - komiteja mainīja
savu darba grafiku. Turpmāk sēdes notiks katra mēneša trešajā
ceturtdienā plkst. 8:30. Protams, šajos ekonomiski sarežģītajos apstākļos notiks arī ārkārtas sēdes, skaidroja jaunievēlētā
komitejas priekšsēdētāja Jana
Arāja («TB/LNNK un LZS»). Pirmā no tām jau noritēja trešdien,
22. jūlijā.
Pirmajā komitejas sēdē visasākās diskusijas izvērtās par
komitejas priekšsēdētāja kandidatūru.
Pie varas esošajām politiskajām partijām jāuzņemas atbildība par sociālās komitejas vadību, uzskatīja komitejas deputā-

tu vairākums. Skaidro Beāta
Mīlgrāve («Pilsoniskā savienība»):
«1. jūlija novada Domes sēdē,
kas bija pirmā šī sasaukuma
darbā, ar balsu vairākumu pie
varas esošo politisko partiju apvienība «TB/LNNK un centriskā
partija Latvijas Zemnieku savienība», neizvēršot debates un diskusijas, kā arī neuzklausot mazākumā pārstāvēto partiju deputātu vēlmes un ierosinājumus,
nolēma Veselības un sociālo jautājumu komiteju izveidot piecu
deputātu sastāvā (J. Arāja,
A. Grundmanis, S. Mašiņenkovs, B. Mīlgrāve, I. Vaičekone).
Četri no pieciem deputātiem nepārstāv pie varas esošo politisko
partiju apvienību.
Sociālā joma ir viena no tām,
kurā tuvākajā laikā būs jāpieņem smagi un sabiedrībā nepopulāri lēmumi, kas cieši saistīti
ar pašvaldības budžeta nozīmīgu
samazināšanos, tādēļ īpaši sva-

rīgi ir tas, kas uzņemsies komitejas vadību. Tas, kas ne tikai profesionāli vadīs komitejas darbu,
bet arī uzņemsies politisko atbildību par lēmumu pieņemšanu.
Iepriekšējā sasaukumā komitejas darbu sekmīgi vadīja Sergejs
Mašiņenkovs («Sabiedrība citai
politikai»), kurš tika iekļauts arī
jaunās komitejas sastāvā. Viņa
kandidatūra komitejas vadītāja
amatam tika izvirzīta arī šoreiz,
tomēr viņš pamatoja savu atsaukumu ar to, ka nepārstāv pie varas esošu politisku partiju un
tieši nevar ietekmēt jautājumus,
kas saistīti ar pašvaldības finanšu sadalījumu sociālai jomai. Visi deputāti izteica gatavību strādāt komitejā, bet komitejas
priekšsēdētāja pienākumus aicināja uzņemties Janai Arājai, kas
vienīgā šajā komitejā pārstāv pie
varas esošo politisko partiju apvienību. J. Arāja piekrita savas
kandidatūras izvirzīšanai un saņēma vairākuma atbalstu.»
Savu viedokli pauž arī Jana
Arāja: «Iepriekšējā sasaukumā

četrus gadus Veselības un sociālo jautājumu komisiju veiksmīgi
vadīja Sergejs Mašiņenkovs. Šajā finansiāli nestabiljā laikā, kad
arī sociālajā sfērā finanses pašvaldības budžetā strauji jāsamazina, strādāt ir daudz grūtāk, nekā iepriekš. Ņemot vērā komitejas sastāvu - pārstāvētas četras
politiskās parijas: divi deputāti
no partijas «Sabiedrība citai politikai», pa vienam deputātam no
partijām «Jaunais laiks», «Pilsoniskā savienība» un apvienības
«TB\LNNK un LZS», uzskatu, ka
jāstrādā visiem ievēlētajiem
deputātiem vienādi atbildīgi.»
Komitejas sēdes darba kārtībā bija iekļauti vairāki jautājumi
par iecavniekiem paredzētu pabalstu atcelšanu (brīvpusdienas
5-6 gadīgajiem, 1.-4. klases skolēniem, dzimšanas, miršanas
pabalstus u.c.), tomēr komitejas
deputāti nepieņēma lēmumu šādus jautājumus virzīt uz finanšu
komiteju, līdz netiks apzināta
reālā nepieciešamība sociālā budžeta samazināšanai. IZ

Iezīmē skolu finansējuma aptuvenās aprises
A: Anta Kļaveniece

Otrdien Domes zālē aizritēja
pašvaldības skolu direktoru
tikšanās ar rajona Padomes
Izglītības pārvaldes vadītāju
Aiju Spriņķi un ekonomisti
Zaigu Kārkliņu. Sarunu
galvenā tēma skāra pašreizējo
kritisko situāciju skolu
finansējuma jomā.
Sarunas un aprēķini gan pagaidām ir tikai aptuveni, jo vēl
nav apstiprināti jaunie Ministru
kabineta (MK) noteikumi, kas
noteiks kārtību, kādā aprēķina
un sadala valsts budžeta finansējumu vienam skolēnam vispā-

rējās izglītības programmu apguvei atbilstoši finansēšanas
principam «nauda seko skolēnam», kādi būs pedagogu darba
samaksas noteikumi. Šobrīd
pieejams vien iespējamā dokumenta projekts un nevar apgalvot, ka kaut kas vēl nemainīsies.
Šobrīd MK noteikumu projekts paredz, ka 2009./2010.
mācību gada pirmajiem četriem
mēnešiem viena skolēna izglītošanai valsts atvēlējusi 173,62 latus, kas ir Ls 43,4 par vienu skolēnu mēnesī. «Ja skolēnu skaits
pamatskolā ir vismaz 125, tad
mācību darbu ir iespējams nodrošināt,» skaidroja A. Spriņķe,
mierinot, ka Iecavas novada skolās situācija ir diezgan pozitīva.

Finansējuma 85 procenti ir paredzēti mācību procesa nodrošināšanai (skolotāju stundu darba
likmju apmaksai), bet 15 procenti - atbalsta personālam (administrācijai).
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanai valsts līdzekļus
šajā mācību gadā gan nav paredzējusi. Šie izdevumi būs jāsedz
no pašvaldības budžeta. Vēl nav
zināms, vai tiks piešķirts valsts
finansējums sešgadīgo bērnu sagatavošanai skolai mācību gada
otrajā pusgadā.
MK noteikumu projekts paredz, ka pedagogu darba vidējā
samaksa par vienu likmi būs
250 latu . Bet par direktoru, viņu
vietnieku un citu administrāci-

jas darbinieku darba samaksu
būs jālemj pašvaldībai, vadoties
pēc iepriekš izstrādātiem saistošajiem noteikumiem. Tāpat pašvaldībai būs jāizstrādā vienoti
noteikumi, kas regulēs konsultācijām, mājas darbu labošanai
un stundu sagatavošanai nepieciešamo stundu skaitu, jo MK
noteikumi nosaka tikai to maksimumu.
Tikšanās laikā tika aktualizēts arī jautājums par rajona Izglītības pārvaldes turpmāko darbību. Pašvaldībai jāizvērtē divi
varianti - turpmāk pirkt šīs pārvaldes pakalpojumus vai nepieciešamo funkciju izpildi nodrošināt, piesaistot pašvaldības speciālistus. IZ

Būsim spiesti politizēt represēto salidojumu
A: Ēriks Grants

Sestdien, 8. augustā,
Ikšķilē notiks kārtējais
Latvijas politiski represēto
salidojums.
Ņemot vērā smago situāciju
par pensiju nelikumīgo samazināšanu, šoreiz būsim spiesti šo
salidojumu arī politizēt. Lai dzird
mūsu domas gan Valsts prezidents, kurš parasti piedalās, gan
citi, kuri kārtējās Saeimas vēlē-

šanu gaidās ar saldām runām
mēģinās sevi izrādīt.
30. jūnijā tika nosūtīta atklāta vēstule gan Valsts prezidentam, gan Ministru prezidentam
un LR Saeimas priekšsēdētājam.
Smaga, ar prasību atcelt nelikumīgos lēmumus. Esam apzagti
gan finansiāli, gan morāli, zaudējot ticību gan valdībai, gan deputātiem. Arī ārkārtas koordinācijas sēdē 21. jūlijā atkārtoti nosūtījām sēdes lēmuma protokola
izrakstus augsti minētajām personām un politiskajām partijām

ar aicinājumu atcelt šos pazemojošos lēmumus, kā arī tika izstrādāta salidojuma rezolūcija
saistībā ar Molotova-Ribentropa
pakta 70. gadadienu. To nolasīsim un pieņemsim Ikšķilē.
Izbrauksim uz salidojumu
Ikšķilē plkst. 11:30, pulcējoties
pie novada Domes ēkas. Brauksim paši, aicināsim piedalīties
mūsu jaunatni, gan visu tos,
kam dārga mūsu Latvijas vēsture un tās nākotne.
Bet 5. septembrī mūsu organizētās ekskursijas galamēr-

ķis būs Alūksne - pilsēta, no kurienes ir nākusi nākamā Krievijas ķeizariene Katrīna. Dalības
maksu gan pacēla, jo šoreiz finansiāla palīdzība, pat daļēja, no
novada vadības nebūs. Ja došot
mums, prasīs arī pārējie. Tātad Ls 10 no personas. Šoreiz visi,
kam interesē šis brīnišķīgais
Latvijas nostūris, var sākt krāt
šo summu un savlaicīgi pieteikties pie Skaidrītes Jostamanes
(tālr. 63941559) vai kultūras namā. Ceļš tāls, būs lielā dziedāšana un ne tikai. IZ
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Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 10

«Par pabalstu piešķiršanu
sociālajai palīdzībai un
sociālajiem pakalpojumiem»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
09.06.2009. lēmumu
(prot. Nr. 6, 6. p.)
Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par
pašvaldībām» 15. panta pirmās
daļas 7. punktu, 41. panta pirmās
daļas 1. punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta otro daļu,
35. panta 1.,3.,4. daļu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka Iecavas novada Domes sociālo pabalstu veidus un apmērus, tiesības
uz tiem, kārtību, kādā tie piešķirami un izmaksājami saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
1.2. Sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu pabalstus
piešķir Sociālais dienests šo
saistošo noteikumu kārtībā.
1.3. Sociālās palīdzības un
pakalpojumu saņēmēju saraksti
nav publicējami.
2. PERSONAS/ĢIMENES,
KURĀM IR TIESĪBAS SAŅEMT
PABALSTUS
2.1. Tiesības saņemt pabalstus ir personai/ģimenei, kura
deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Iecavas novadā vismaz trīs
mēnešus līdz sociālā pabalsta
pieprasīšanas dienai, izņemot
garantētā minimālā ienākuma
(turpmāk tekstā - GMI) līmeņa
nodrošinājuma pabalstu:
2.1.1. personai/ģimenei, kurai ir noteikta atbilstība trūcīgas
personas/ģimenes statusam;
2.1.2. maznodrošinātai personai/ģimenei - ja tās ienākumi
uz katru ģimenes locekli pēdējo
trīs mēnešu laikā nepārsniedz
valstī noteiktās minimālās darba
algas apmēru.
3. PABALSTU VEIDI
3.1. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai.
3.2. Ģimenes pabalsts bērnu
uzturam bērnudārzos un vispārizglītojošās skolās.
3.3. Pabalsts ģimenei, kurā
bērns uzsāk mācības 1.klasē.
3.4. Pabalsts uzturam personām ar īpašām vajadzībām.
3.5. Pabalsts medicīniskiem
pakalpojumiem.
4. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS
UN REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
4.1. Pabalsta pieprasītājs
pats vai ar pilnvarotas personas
starpniecību (pilnvarai nav obligāts notariāls apliecinājums)
iesniedz Sociālajam dienestam
rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, risināšanas veidu un aizpilda noteikta parauga
iztikas līdzekļu deklarāciju Latvijas Republikas normatīvajos
aktos vai šo saistošo noteikumu
noteiktajā kārtībā, un uzrāda:

4.1.1. personu apliecinošu
dokumentu;
4.1.2. invalīda apliecību, ja
personai noteikta invaliditāte;
4.1.3. pensionāra apliecību;
4.1.4. dokumentu, kas norāda atrašanos uzskaitē Valsts nodarbinātības aģentūrā.
4.2. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz apliecinošus dokumentus par ģimenes ienākumiem:
4.2.1. izziņu par algu pēc nodokļu nomaksas par pēdējiem
trīs mēnešiem;
4.2.2. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto pārskatu par
saimniecisko darbību pēdējos
12 mēnešos;
4.2.3. izziņu par autoratlīdzību vai honorāriem pēdējo 12 mēnešu laikā;
4.2.4. izziņu par pensiju, pabalstu, stipendiju, uzturnaudas
apmēriem;
4.2.5. izziņu par nekustamās
mantas, nomas vai īres apmēriem;
4.2.6. izziņu par kustamās
mantas nomu;
4.2.7. dokumentus par pēdējo 12 mēnešu laikā saņemtiem
mantojumiem un dāvinājumiem;
4.2.8. dokumentus par pēdējo 12 mēnešu laikā saņemtajām
dividendēm un laimestiem.
4.3. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz:
4.3.1. atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus par pēdējiem trīs mēnešiem;
4.3.2. izziņu par sekmīgi pabeigtu semestri, rēķinus, samaksas čekus par pakalpojumu
vai preci, kas pierāda izdevumu
apmēru.
4.4. Darbspējīgai personai,
kura vēlas saņemt pabalstu un
nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, izņemot gadījumus, ja persona ir:
4.4.1. invalīds un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā
no-drošinājuma pabalstu;
4.4.2. sieviete, kas saņem
maternitātes pabalstu grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas pabalstu vai atrodas bērna
kopšanas atvaļinājumā;
4.4.3. viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā;
4.4.4. viens no bērna ar īpašām vajadzībām vecākiem;
4.4.5. jaunietis no 15 līdz 24
gadiem, kurš iegūst izglītību pilna laika dienas vispārējās vidējās, profesionālās mācību iestādēs vai pilna laika studijās
augstskolās.
4.5. Sociālā dienesta darbi-

nieks pēc visu dokumentu saņemšanas reģistrē iesniegumu
un to izskata 10 dienu laikā, ja
normatīvajos aktos nav citu termiņu.
4.6. Sociālais dienests iekārto pabalsta saņēmēja lietu un
glabā to piecus gadus pēc pabalsta izmaksas.
5. PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS
UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pabalsts GMI līmeņa
nodrošināšanai. GMI līmeni nosaka ar Domes lēmumu.
5.2. GMI līmeņa nodrošinājuma pabalstu var piešķirt sekmīgam pilna laika dienas vispārējās izglītības iestādes (pamatskolas, Iecavas vidusskolas,
Iecavas internātpamatskolas
audzēknim, speciālās internātskolas, sekmīgam arodskolas un
profesionālās skolas, korekcijas
klases/grupas) audzēknim kā
atsevišķi dzīvojošai personai,
kura vecāka par 15 gadiem un ja
vecāki nenodrošina viņa pamatvajadzības.
5.3. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai personai/ģimenei
izmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
5.4. Ģimenes pabalsts bērnu uzturam bērnudārzos un
pilna laika dienas vispārizglītojošās skolās piešķirams:
5.4.1. bērniem, kuri nav
valsts apgādībā, pamatojoties uz
vecāku iesniegto iztikas līdzekļu
deklarāciju, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz Domes noteikto ienākumu līmeni
(deklarāciju aizpilda ik gadu
martā un aprīlī);
5.4.2. nākamajam mācību
gadam;
5.4.3. mācību gadā, ja bērns
mācās Iecavas internātpamatskolā un, atkārtoti aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, ģimene
neatbilst trūcīgas ģimenes statusam un zaudē tiesības uz valsts
finansējumu (valsts finanšu palīdzība izglītībai).
5.5. Pabalsta bērna uzturam
piešķiršanas gadījumā 5.-12.
klašu audzēkņi vai viņu vecāki
veic līdzdalības pienākumus novada teritorijas apkopšanas pasākumos 10 dienas pa četrām
stundām dienā.
5.6. Pabalstu bērna uzturam
atceļ, ja audzēknis vai viņa vecāki neveic līdzdalības pienākumus. Ja tiek nostrādāta daļa paredzētā laika, pabalstu piešķir
atbilstoši nostrādāto dienu skaitam: viena diena = viens mācību
mēnesis.
5.7. Pabalstu bērnu uzturam
pārskaita pirmsskolas, vispārizglītojošām mācību iestādēm.
5.8. Vienreizēju pabalstu
50,00 latu apmērā piešķir trūcīgai ģimenei, kuras bērns uzsāk
mācības 1. klasē. Pabalstu piešķir no 1. jūlija līdz 30. septembrim.
5.9. Pabalsts daļējam uzturam (pusdienām) līdz Ls 50.00
mēnesī piešķirams līdz 30 gadu

4.

vecām personām ar īpašām vajadzībām, kuras apgūst profesionālo rehabilitācijas valsts programmu un atbilst maznodrošinātas personas statusam.
5.10. Pabalsts gadā līdz
Ls 200.00 apmērā piešķirams
medicīniskiem pakalpojumiem personām ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, kuri atbilst maznodrošinātas personas
statusam un maznodrošināto ģimeņu bērniem, ja uz atsevišķi
dzīvojošu apgādnieku un katru
viņa apgādājamo personu pēdējo
trīs mēnešu ienākumi ir mazāki
par pusotru valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēru šādos
gadījumos.
5.10.1. protezēšanas un zobārstniecības pakalpojumiem vienu reizi piecos gados, bet ne vairāk kā Ls 100.00;
5.10.2. veselības apdrošināšanas polisei vienu reizi gadā
50% no polises vērtības;
5.10.3. briļļu iegādei vienu
reizi trīs gados, ne vairāk kā
Ls 40.00;
5.10.4. masāžām un ārstnieciskai vingrošanai vienu reizi gadā, ne vairāk kā Ls 50.00;
5.10.5. pacienta iemaksu,
manipulāciju, operāciju un
maksas pakalpojumu atmaksai
veselības aprūpes iestādēs.
5.11. Endoprotezēšanas pakalpojumiem pabalsts ir 50% apmērā no pacienta atmaksājamās
daļas, ja pacients atrodas šīs
operācijas rindā, kur 50% sedz
valsts un 50 % pats pacients vai
25% no protēzes un operācijas
kopējās samaksas, ja pacients
maksā pilnu pakalpojuma maksu.
5.12. Dzirdes aparāta iegādei
pabalsts ir 50 % apmērā no līdzdalības maksājuma.
6. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Sociālais dienests par pieņemto lēmumu piešķirt pabalstu
paziņo klientam rakstveidā.
6.2. Pabalsta atteikuma gadījumā Sociālais dienests lēmumu
klientam paziņo rakstveidā, klientam saprotamā veidā, norādot atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas
termiņu un kārtību.
6.3. Sociālā dienesta lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Iecavas novada Domē viena mēneša laikā pēc tā
stāšanās spēkā.
6.4. Iecavas novada Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā
likumā noteiktajā kārtībā.
7. PĀREJAS NOTEIKUMI
7.1. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
7.2. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Iecavas novada Domes 2008. gada
14. oktobra saistošie noteikumi
Nr. 25 «Par pabalstu piešķiršanu
sociālajai palīdzībai un sociālajiem
pakalpojumiem».
7.3. Noteikumus publicēt
laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada mājas lapā www.iecava.lv.
Priekšsēdētājs J.Pelsis

5.
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Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 11

«Par pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
09.06.2009. lēmumu
(prot. Nr. 6, 7. p)
Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par
pašvaldībām» 21. panta pirmās
daļas 16. punktu, 41. panta pirmās
daļas 1. punktu, «Bērnu tiesību
aizsardzības likuma» 12. panta
4.daļu un 43. panta 1.daļu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Pabalsti, neizvērtējot
ienākumus, ir gan vienreizēji,
gan ikmēneša.
1.2. Noteikumi nosaka Domes pabalstu veidus, apmēru un
kārtību, kādā tie piešķirami un
izmaksājami.
1.3. Pabalstus piešķir Sociālais dienests 10 darba dienu laikā, izņemot 2.1.1., 2.1.2. un
2.1.6.punktā minētos pabalstus.
1.4. Pabalstu saņēmēju saraksti nav publicējami.
1.5. Tiesības saņemt pabalstus ir personām/ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata
dzīvesvietu Iecavas novadā vismaz trīs mēnešus līdz pabalsta
pieprasīšanas dienai, izņemot
audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem.
2. PABALSTU VEIDI
2.1. Vienreizējie pabalsti:
2.1.1. apbedīšanas pabalsts;
2.1.2. piedzimšanas pabalsts;
2.1.3. pabalsts atbrīvotajiem
no ieslodzījuma iestādēm;
2.1.4. pabalsts personām bez
personas koda personu apliecinošu dokumentu noformēšanai;
2.1.5. pabalsts ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes,
ugunsgrēki, plūdi u.c.);
2.1.6. pabalsts audžuģimenē
ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
2.1.7. pabalsts veselības uzlabošanai personai krīzes situācijā ar ārsta konsultāciju par
iespējamo manipulāciju un ordināciju izpildi.
2.2. Ikmēneša pabalsti:
2.2.1. pabalsts bārenim un
bez vecāku gādības palikušam
bērnam, kurš bijis ārpusģimenes aprūpē, pēc pilngadības sasniegšanas, ja mācās sekmīgi;
2.2.2. pabalsts audžuģimenē
ievietota bērna uzturam;
2.2.3. pabalsts aizbildņiem;
2.2.4. pabalsts aizgādņiem.
3. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS
KĀRTĪBA
3.1. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz Sociālajam dienestam
rakstveida iesniegumu, kurā apraksta situāciju, norāda vēlamos
pabalsta veidus, uzrāda un pievieno atbilstošu dokumentu kopijas vai oriģinālus:
3.1.1. personu apliecinošu
dokumentu;
3.1.2. invalīda apliecību, ja

personai noteikta invaliditāte;
3.1.3. pensionāra apliecību;
3.1.4. dzimšanas apliecību;
3.1.5. jaundzimušā bērna
dzīvesvietas deklarēšanas izziņu;
3.1.6. miršanas apliecību;
3.1.7. Iecavas novada bāriņtiesas lēmumu;
3.1.8. izziņu par atbrīvošanos no ieslodzījuma iestādes;
3.1.9. izziņu no mācību iestādes;
3.1.10. personas iesniegumu, kuru saskaņo sociālais darbinieks un ārsts (attiecināms uz
punktu 2.1.7.).
3.2. Sociālais dienests pievie-no
iesniegumu un pārējos dokumentus pabalsta saņēmēja lietai.
4. VIENREIZĒJO PABALSTU
APMĒRS, PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Ar Iecavas novada Domes izpilddirektora rīkojumu
piešķir:
4.1.1. pabalstu personas apbedīšanas gadījumā, ja tai nav
tiesību uz valsts apbedīšanas
pabalstu, Ls 300.00 apmērā apbedīšanas pakalpojumu segšanai. Pabalstu piešķir faktiskajam apbedītājam;
4.1.2. pabalstu novada teritorijā mirušas neatpazītas personas apbedīšanai, pēc prokuratūras pieprasījuma. Pabalstu
piešķir faktiskajam apbedītājam
Ls 300.00 apmērā;
4.1.3. apbedīšanas pabalstu
Ls 100.00 apmērā un izmaksā
miršanas fakta reģistrācijas dienā personai, kura uzņēmusies
novadā dzīvesvietu deklarējuša
cilvēka apbedīšanu;
4.1.4. piedzimšanas pabalstu
Ls 100.00 apmērā par katru novadā deklarēto bērnu, to piešķirot vienam no jaundzimušā vecākiem, un izmaksājot dzimšanas reģistrācijas dienā;
4.1.5. pabalstu ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes,
ugunsgrēki, plūdi u.c.).
4.2. Ar Sociālā dienesta lēmumu piešķir:
4.2.1. pabalstu personai, kura atbrīvojusies no ieslodzījuma
iestādes un kurai pēdējā dzīves
vieta deklarēta Iecavas novadā,
pašvaldībā noteiktā GMI apmērā;
4.2.2. pabalstu personai bez
personas koda, personu apliecinošu dokumentu noformēšanai
(pases izgatavošanai, valsts nodevas nomaksai, arhīvu izziņu
apmaksai un citiem izdevumiem), līdz Ls 40.00;
4.2.3. pabalstu audžuģimenei pēc bērna ievietošanas
audžuģimenē valstī noteiktās
minimālās algas apmērā bērna
apģērba un mīkstā inventāra

iegādei, ne biežāk kā reizi 12 mēnešos; ja bērnu ievieto uz laiku,
kas mazāks par 2 mēnešiem, pabalstu piešķir proporcionāli mēnešu skaitam.
4.2.4. medicīnas vai aptiekas
izsniegta rēķina atmaksu par
krīzes situācijā esošu personu ar
ārsta konsultāciju ar iespējamo
manipulāciju vai ordināciju izpildi reizi gadā līdz Ls 300.00 apmērā.
5. IKMĒNEŠA PABALSTU
APMĒRS, PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Ar Sociālā dienesta lēmumu pabalstu piešķir:
5.1.1. bārenim un bez vecāku
gādības palikušam bērnam,
kurš bijis ārpusģimenes aprūpē,
pēc pilngadības sasniegšanas:
5.1.1.1. pabalstu vienistabas
dzīvokļa īrei saskaņā ar noslēgto
īres līgumu (ja pašvaldība nenodrošina ar dzīvojamo platību)
līdz sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram;
5.1.1.2. pabalstu dzīvojamās
telpas apsaimniekošanai;
5.1.1.3. pabalstu apkures vai
10 m3 malkas, atkritumu izvešanai, kanalizācijas, ūdens u.c. komunālajiem maksājumiem atbilstoši Iecavas novada Domes
noteiktajiem tarifiem (izņemot
samaksu par tālruni, kabeļtelevīziju, interneta pieslēgumu);
5.1.1.4. pabalstu elektrības
rēķina atmaksai līdz 100 kW mēnesī;
5.1.1.5. pabalstu gāzes rēķina atmaksai līdz 9 m3 mēnesī.
5.1.2. pabalstu audžuģimenei saskaņā ar pašvaldības un
audžuģimenes līgumu ievietota
bērna uzturam valstī noteiktās
minimālās algas apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
5.1.3. pabalstu audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērnu ievieto tajā uz laiku, kas ir mazāks par
mēnesi. Pabalsta atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam atbilstoši MK noteikumiem;
5.1.4. pabalstu aizbildnim
par aizbildnībā esošo otro un
katru nākamo bērnu Ls 38.00
apmērā;
5.1.5. pabalstu rīcībnespējīgas personas aizgādnim vai aizgādnim pār promesošas personas vai bezmantinieka mantu
(kurš iecelts ar Iecavas novada
bāriņtiesas lēmumu):
5.1.5.1. Ls 20.00 mēnesī, ja
rīcībnespējīgā persona dzīvo vienā mājsaimniecībā ar aizgādni
vai dzīvo Iecavas novada teritorijā;
5.1.5.2. Ls 10.00 mēnesī, ja
rīcībnespējīgā persona dzīvo
specializētajā sociālās aprūpes
iestādē;

5.1.5.3. Ls 10.00 mēnesī aizgādnim pār promesošas personas vai bezmantinieku mantu.
5.2. Tiesības uz 2.2.3. un
2.2.4. pabalstiem ir no dienas,
kad Iecavas novada bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu un saņemts
pieprasītāja iesniegums. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi
tiek noteikts proporcionāli dienu
skaitam no pabalsta piešķiršanas dienas.
5.3. Pabalstu par iepriekšējos
gados ieceltajiem aizgādņiem
piešķir, sākot ar kārtējā gada
1. janvāri.
6. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS
KĀRTĪBA
6.1. Par pieņemto lēmumu
Sociālais dienests paziņo iesniedzējam rakstveidā, norādot apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
6.2. Sociālā dienesta lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Iecavas
novada Domē viena mēneša laikā.
6.3. Iecavas novada Domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
likumā noteiktajā kārtībā.
7. PĀREJAS NOTEIKUMI
7.1. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc pilna teksta
publicēšanas laikrakstā «Iecavas
Ziņas».
7.2. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku
zaudē Iecavas novada Domes
2008. gada 14. oktobra saistošie
noteikumi Nr.26 «Par pabalstu
piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus».
7.3. Noteikumus publicēt
laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada mājas lapā www.iecava.lv.
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Informācijas precizējums
10. jūlija numurā publicētajā
DzKS skaidrojumā par kārtību,
kā tiks aprēķināta maksa par atkritumiem, uzņēmuma neprecīzi
sniegtās informācijas dēļ ieviesusies kļūda. Atvainojamies, pareizi jābūt:
Piemērs:
2009. gada jūnijā faktiski savāktais atkritumu daudzums:
Iecavas centrā - 341,16 m3
Dartijas teritorijā - 84,72 m3.
Samaksa vienam iedzīvotājam par sadzīves atkritumu izvešanu:
Iecavas centrā - Ls 1,15
341,16 m3 (izvesti atkritumi)
x 6,11 Ls/m3 (jaunais tarifs) :
2193 (cilvēki Iecavas centrā) = Ls
0,95 + PVN 21% = Ls 1,15;
Dartijas teritorijā - Ls 1,11
84,72 m3 (izvesti atkritumi) x
6,11 Ls/m3 (tarifs) : 563 (cilvēki
Dartijas teritorijā) = Ls 0,92 Ls +
PVN 21% = Ls 1,11.
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«Latsvilla» aicina izbaudīt sacīkšu atmosfēru
A: F: Viktorija Gabrjuna

1.lpp.

Dalībnieku sarakstā iekļauti
visdažādākie šī sporta cienītāji sākot ar iesācējiem un beidzot ar
augstas klases speciālistiem motosportā. Lai cīņa starp sportistiem būtu godīga, dalībnieki ir
sadalīti 11 klasēs.
Trases īpašnieks ir Ainārs
Vilciņš, cilvēks, kas ar motosportu nodarbojas jau 35 gadus. Viņš
ir arī viens no Latvijas Alternatīvās Motosporta Asociācijas
(L.A.M.A) dibinātājiem. Šīs organizācijas mērķis ir nodrošināt,
lai visiem Latvijas motokrosa
amatieriem būtu tieši viņiem veltītas sacensības un kausi. Plašāku informāciju par šo asociāciju,
kā arī par sacensībām, to norises
vietu un laiku var atrast interneta mājas lapā www.motolama.lv.
Tieši šāda atpūtas kompleksa izveide bija jau sen plānots
projekts, bet iespēja to realizēt
Aināram Vilciņam radās tikai
nesen.
Jautāts, kāpēc par motokrosa trases izveides vietu viņš izvēlējies tieši Iecavas novada Zorģus, lai gan pats dzīvo Ikšķilē,
A. Vilciņš teic, ka noteicošais
faktors bijis vietai, kas viņam
vienmēr ir patikusi un saistās ar
labām atmiņām. Iecavas novadā
motosportistam ir daudz atbalstītāju - draugu un paziņu. Iecavnieki, kas motokrosa sacensības
ir vērojuši klātienē, vienmēr bijuši atsaucīgi un pozitīvi noskaņoti.
Lai radītu sacensībām, brīvā
laika pavadīšanai un atpūtai piemērotu vietu, trases īpašnieks ir
ieguldījis ļoti lielu darbu. Viņš
gan atsmej, ka «nevajag gaidīt
Laimes lāci. Vajag strādāt,

daudz strādāt, un tikai tad var
sasniegt iecerēto».
Tagad A. Vilciņa paveiktais
sniedz lielu gandarījumu ne vien
viņam pašam, bet arī šī aizraujošā un ātruma pārpildītā sporta
veida - motokrosa cienītājiem. Izveidojot trasi, tās īpašnieks vēlējies pievērst cilvēku uzmanību,
uzsverot, ka katras sacensības
izvēršas par interesantu piedzīvojumu gan skatītājam, gan dalībniekam; tajās vienmēr valda
sakarsēta sacīkšu atmosfēra. IZ

Ainārs Vilciņš
aicina interesentus
uz jauno mototrasi:
«Tā ir vēl nebijusi
iespēja, tāpēc,
iecavnieki,
izmantojiet to!»
Trasē var nokļūt,
braucot pa Bauskas
šoseju un pie
autobusa pieturas
«Šautleri»
nogriežoties pa labi.

Apgūst uzņēmējdarbības
pamatus
A: Viktorija Gabrjuna

Šobrīd cilvēkus visā Latvijā,
tostarp arī Iecavā, ir skārušas
problēmas, kas saistītas ar
valsts ekonomisko situāciju. Bet
varbūt tagad ir īstais laiks, lai
realizētu kādu sen iecerētu biznesa ideju? 20. jūlijā visiem gribētājiem tika piedāvāta iespēja
apmeklēt bezmaksas kursus par
tēmu «Pašnodarbinātais» un «Ģi-

menes bizness», kuru vadīja
Zemgales Lauku attīstības biroja
vadītāja Eleonora Maisaka. Kursu galvenais mērķis bija iepazīstināt ar uzņēmējdarbības un biznesa pamatiem, kā arī informēt
lauku iedzīvotājus par Latvijas
Lauku attīstības programmas
piedāvātajām iespējām. Kursi
notika ar Valsts Lauku tīkla un
Iecavas sieviešu kluba «Liepas»
atbalstu.
Lai gūtu zināšanas un piere-

dzi, uz kursiem bija ieradušies
dažāda vecuma cilvēki. Organizatorus īpaši priecēja jauniešu
interese un cilvēku mērķtiecība
kaut ko darīt, dibināt, veidot.
Kursos sastaptās jaunietes Madara, Irma un Ņina sacīja: «Šis
pasākums ir ļoti interesants, patika, ka savā stāstījumā lektore
izmantoja daudz piemēru no dzīves».
Arī Ilze Auguste, kas bija ieradusies kopā ar ģimeni sacīja, ka

ir apmierināta ar kursiem. Viņu
ideja, kas saistīta ar uzņēmējdarbību, nodarbinājusi ir jau
sen, bet, lai to realizētu, bijušas
nepieciešamas zināšanas.»
Zemgales reģiona lauku tīkla
speciāliste Raimonda Ribikauska sacīja, ka cilvēku varēja būt
arī vairāk. Taču nākamā kursu
diena ir 27. jūlijs un vēl varat paspēt pieteikties, zvanot pa tālruni 29432338 sieviešu kluba valdes priekšsēdētājai A. Haukai. IZ
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Sporta skolā pirmais izlaidums
A: Anta Kļaveniece

Svētdien, 19. jūlijā, svinīgos
apstākļos noritēja pirmais Iecavas sporta skolas izlaidums - apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma pirmie deviņi skolas absolventi. Agnese Gāga absolvēja tenisa nodaļu, Kaspars Koško vieglatlētikas, Jānis
Ivanovs uzreiz divas - basketbola
un vieglatlētikas nodaļu. Lielākais absolventu skaits šoreiz
basketbola nodaļai. Bez jau minētā J. Ivanova to veiksmīgi pabeiguši: Jānis Saveļjevs, Māris
Gailums, Gundars Brička, Didzis Eglītis, Juris Ojāru un Krišjānis Niedra. Ar saviem audzēkņiem kopā bija arī sporta skolas
treneri: Vilnis Gailums, Elmārs
Gāga, Voldemārs Pārums, Dace
Vizule, kā arī trenere un skolas
direktore Baiba Gāga. «Notikums protams priecīgs,» sacīja
B. Gāga, atzīstot, ka pozitīvās
emocijas tomēr daļēji nomāc neziņa par iestādes turpmāko pastāvēšanu. Valsts nesteidzas
skaidri definēt sporta skolu un
to pedagogu turpmākās finansēšanas iespējas. IZ

F: Māris Ozoliņš

Absolventi un skolas treneri sporta skolas pirmā izlaiduma dienā.

Kļūsti par
sakoptības vēstnesi!
Daudzus gadus ar Iecavas pašvaldības atbalstu norisinājās konkurss «Iecavas novada sakoptākā sēta», kura mērķis bija veicināt teritorijas labiekārtošanu, sakopšanu un bagātināt dekoratīvo augu
sortimentu dārzos.
Lai gan šogad finansiālo apsvērumu dēļ par tradīciju kļuvušais
konkurss nenotiks, tas nenozīmē, ka skaistu sētu skaits Iecavā ir
mazinājies. Novadnieki joprojām var lepoties ar ziedošu un sakoptu
apkārtni.
Lai turpinātu dārzkopības un sakoptas vides popularizēšanu,
laikraksts «Iecavas Ziņas» aicina kopīgi veidot publikācijas, kurās
iepazīstinātu lasītājus ar skaistākajām vietām novadā un cildinātu
tos cilvēkus, kuru ieguldītais darbs un centība liek Iecavai ziedēt!
Ja arī Tavas vai kaimiņu mājas, darbavietas apkārtne, balkons vai
dārzs ir cienīgs saukties par košāko stūri Iecavas novadā vai varbūt
dārzā ir uzziedējis kas neparasts, aicinām fotogrāfijas un nelielu aprakstu sūtīt mums uz e-pasta adresi: avize@iecava.lv, nogādāt laikraksta redakcijā vai sūtīt pa pastu (Skolas iela 4, Iecava, LV-3913).
Ja nav iespējas skaistumu iemūžināt, aiciniet talkā mūs, zvanot
pa tālruni 63941299.
Un vēl - skaistākās fotogrāfijas un interesantākā apraksta
autorus gaida balviņas!

Par mums raksta
«Ai, cik te skaisti! Abas ar fotogrāfi nespējam novaldīt sajūsmu, ieraugot stalto namu ar brīnišķīgi iekopto dārzu un mauriņu,» pēc viesošanās Komisaru ģi-

menes īpašumā Iecavā raksta Vija Beinerte. Plašāka reportāža
un fotogrāfijas skatāmas 17. jūlija žurnāla «Mājas Viesis» rubrikā «Mans nams».

Lūdz atsaukties
lieciniekus
30. jūnija naktī Rīgas ielā 59,
atlaužot garāžu, tika nozagts
elektriskais zāles pļāvējs Stiga
dzeltenā krāsā, benzīna zāles
pļāvējs MTD sarkanā krāsā un
jauns velosipēds Ciklons tumši
sarkanā krāsā. Ja kādam ir zinā-

ma informācija, kas var palīdzēt
atrisināt šo noziegumu vai atgūt
nozagtās mantas, lūgums zvanīt
pa tālruni 63941149 Karmenai
Bērzei. Varbūt, palīdzot man,
palīdzēsiet nosargāt arī savu
māju. IZ

Šogad aprit 20 gadu
kopš vēsturiskajiem Baltijas ceļa notikumiem.
Baltijas Asambleja vēlas apzināt Baltijas ceļa organizētāju
vārdus un koordinātes, lai piemiņas pasākumu ietvaros
pateiktos šiem cilvēkiem par viņu nozīmīgo ieguldījumu.
Uz katru novadu, caur kuru vedis Baltijas ceļš, paredzēti
trīs pateicības diplomi.
Iecavas novada Dome aicina iedzīvotājus ieteikt
personas minētajai apbalvošanai, zvanot uz Domes
kanceleju pa tālruni 639 41301 vai informāciju sūtīt
uz e-pastu dome@iecava.lv

Iecavas Romas katoļu
draudze organizē
braucienu uz Aglonu
14. un 15. augustā.
Pieteikties līdz 10. augustam.
Tālr. 26851965 (Zenta).

Visi, kam mīļas atmiņas
par skolas gaitām bijušajā
Zālītes (Grienvaldes) skolā,
pulcēsimies pie vecā ozola
26. jūlijā plkst. 14.
Bijušie skolēni
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
īpašumu Vecumnieku novadā
(26,8 ha, no tiem 22,3 ha meži).
Tālr. 26483824.
skujkoku nomaļus, malku,
skaidas. Izgatavojam masīvkoka
dārza mēbeles, koka sētas.
Tālr. 26975888; 28647754.

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

zāģmateriālus. Izzāģējam pēc
pasūtījuma, imprignējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 26975888; 29245515.

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana

3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(lēti, pēc remonta, ar visām
ērtībām un iebūvētu virtuvi).
Cena Ls 16500. Tālr. 22378518.

(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:

Vairumā iepērk
rapša sēklas.
Tūlītēja samaksa
uzreiz pēc piegādes.
Tālr. 22026312.

smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

Paziņojums par detālplānojumu apstiprināšanu
Ar Iecavas novada Domes 14.07.2009. sēdes lēmumiem:
1. (protokols Nr. 9 (13.1.p.)) ir apstiprināta detālplānojuma
galīgā redakcija Iecavas novada nekustamajam īpašumam «Žagari» (kadastra Nr. 4064 010 0240) un izdoti Iecavas novada Domes
saistošie noteikumi Nr. 15 par nekustāmā īpašuma Iecavas novada «Žagari» detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;
2. (protokols Nr. 9(13.3.p.)) ir apstiprināta detālplānojuma galīgā redakcija Iecavas novada nekustamajiem īpašumiem «Stropi»
(kadastra Nr. 4064 010 2723), «Grāvmalas» (kadastra Nr. 4064
010 0224) un «Birzīte» (kadastra Nr. 4064 010 0079) un izdoti
Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 17 par nekustāmo
īpašumu Iecavas novada «Stropi», «Grāvmalas» un «Birzīte» detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem;
3. (protokols Nr. 9(13.2.p.)) ir apstiprināta detālplānojuma
galīgā redakcija Iecavas novada nekustamajam īpašumam «Kalna Vizmas» (kadastra Nr. 4064 010 2962) un izdoti Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 16 par nekustāmā īpašuma
Iecavas novada «Kalna Vizmas» detālplānojuma grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Ar apstiprinātajiem detālplānojumiem var iepazīties Iecavas
novada Domē, Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, izpilddirektora darba kabinetā, darba dienās no 8.30 līdz 13.00 un 14.00
līdz 16.00.

Dažādi : : :
Organizē vienas dienas
braucienu 8. augustā uz
Igaunijas svētavotiem un
Pjuhticas klosteri.
Tālr. 26749190, 63942049.
Jumta seguma ieklāšanas
darbi. Skārda detaļu
izgatavošana pie meistara
Iecavā. Tālr. 22048809,
29884534 (Mairis).
Kvalitatīvi, ātri veic jumta
seguma ieklāšanas darbus, kā
arī konstrukciju montāžu.
Darba izmaksas - 8 Ls/m2
(spāres + plēve + latojums +
segums). Tālr. 25910550.
Piedāvā ārstniecisko,
segmentāro masāžu (lēti).
Sniedz konsultācijas un veic
koriģējošo vingrošanu bērniem
ar stājas problēmām.
Tālr. 28353966, 63941938.

8.

Kultūras namā
8. augustā plkst. 19:00
LATVIJAS
ZELTA TALANTI 2009
KONCERTS
Koncertā piedalās «Kombuļi»,
Dainis Skutelis, grupa «PeR»,
Evija Misiņa, Dace Upīte,
grupa «Drums Clinic»,
Rūdolfs Ozols,
grupa «Wellingtons»,
Reinis Reķis, Kristīne Šomase,
grupa «Afternoon»,
Mārtiņš Ruskis,
«Moonlight Dancers», X-Sana,
«The Green Land»,
Edgars Mekelis.
Koncerta īpašie viesi dziedātāja Ginta Ēķe un
grupa «Latte».
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā.
Biļetes cena Ls 3

Izīrē : : :
labiekārtotu 1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26355002.

Pērk : : :
sauskaltušus un svaigus
skujkoku zāģbaļķus.
Tālr. 29166277.

Kapu svētki
ar ev. lut. mācītāju
Birzuļu kapos
15. augustā plkst.13.
Gruzduļu kapu pārzinis ir
Eduards Dalinkevičs.
Tālr. 26745248.

Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
Sertificēta medicīnas māsa
piedāvā savus pakalpojumus.
Tālr. 26802152.
Sīki remontdarbi (elektrība,
santehnika, mēbeļu montāža
un citi). Jumta darbi.
Tālr. 26060411.
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