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Trušu saimniecība palīdz
nopelnīt un aizgaiņāt garlaicību

Šajā numurā:

Trušu būri ir
saimnieka
Ivara roku
darināti.
Būrus var
turēt arī
ārā, bet
«Krauklīšos»
tie izvietoti
nojumē, lai
pašiem
vieglāk
strādāt arī
tad, kad līst
lietus vai
putina sniegs.

A: F: Anta Kļaveniece

Truši var būt labs atspaids
ģimenes budžetam, aicinot lauku cilvēkus vairāk pievērsties šo
dzīvnieciņu audzēšanai, teic Mā-

rīte un Ivars Vientuļi. Trušu
audzēšana neprasīs tik daudz
pūļu kā lielie dzīvnieki - cūkas
un govis, toties saimniecei nebūs
jālauza galva, ko celt pusdienu
galdā. Trušu gaļa ir ļoti diētisks

04.12.2009.

un veselīgs produkts; no tās var
pagatavot visdažādākos ēdienus.
Līdz gaļas ieguvei dzīvnieciņš izaug četros piecos mēnešos.
6.lpp.

Kāds bijis
novembris

3.

Saistošie
4.
noteikumi
Par pabalstu
piešķiršanu
sociālajai
palīdzībai un
sociālajiem
pakalpojumiem

Domājot
par savu
veselību

5.

Poliklīniku piepilda
smalkmaizīšu smarža
A: F: Anta Kļaveniece

Otrdien, 1. decembrī, Iecavas
Veselības un sociālās aprūpes
centra (IVSAC) ēkā darbu sāka
zemnieku saimniecības
«Strīķeri» tirgotava.
Gan darbinieki, gan iestādes
apmeklētāji te var ieturēt vieglu
maltīti vai nopirkt kaut ko līdzi
nešanai. Piedāvājumā ir kafija,
sulas, dažādi salātiņi, maizītes,
konditorejas izstrādājumi. Tir-

gotava ir atvērta katru darbdienu
no plkst. 8 līdz 17. Pārdevēja Eva
Simanoviča (attēlā) pastāstīja,
ka pirmajā darbdienā pircēju interese esot bijusi diezgan liela. Tā
kā tirgotavā iespējams veikt pasūtījumus no uzņēmuma plašā
salātu un konditorejas izstrādājumu klāsta, vairāki cilvēki izmantojuši arī šo iespēju un nedēļas nogalei pasūtījuši salātus, sāļās uzkodas, pīrādziņus.
5.lpp.

2009. gada 4. decembrī

IZ

Sākumskolas
«Dartija»
4. klases
skolnieki
Artis,
Mariss
un Helvis
sver
salasītās
zīles.

Skolu ziņas

Novembris sākumskolā
«Dartija» pavadīts rosīgi. Ļoti lepojamies ar mūsu skolas sportistu sasniegumiem, godalgotas
vietas iegūtas gan novada futbola, tautas bumbas, galda tenisa
sacensībās, gan mini basketbola
stafetēs. Paldies sporta skolotājai Baibai Gāgai!
11. novembrī veidojām gaismas aleju un piedalījāmies Lāčplēša dienas sarīkojumā. Bērniem ļoti patika lāpu gājiens un
jaunsargu parāde.
12. novembrī skolotāja Anda
Tauriņa piedalījās jaukā pasākumā Bauskas pilī «Paldies,
skolotāj!», kur saņēma Atzinības
rakstu par skolēnu talantu un
interešu attīstīšanu. Skolotāja ir
pateicīga skolas direktorei un
kolēģiem, kā arī novada Domes
priekšsēdētājam par novērtējumu un apsveikumiem!
Direktores Irīnas Freimanes
mudināti, esam iesaistījušies
Ekoskolu programmā. Jau notikusi akcija «Zīle». Uzvarētājas Lāsma Bugovecka (salasīja 12 kg
zīļu) un Megija Lauva (gandrīz 9

kg). Kopā bērni, neņemot vērā
pat uzsnigušo sniegu, savāca 80
kg zīļu. Cienasts nogādāts meža
zvēriem. Par to paldies A. Pastaram, kurš arī atveda bērniem lielas pateicīgo zvēru fotogrāfijas
un cepumiņus!
Regulāri piedalāmies skolas
apkārtnes uzkopšanā. 13. novembrī atsaucāmies projekta
«Pēdas» aicinājumam - apstaigājām skolu un apkārtni, zvanot
zvaniņus un domājot par tīru,
sakoptu Latviju. Vārdiem «tīra
Latvija» šeit dziļāka jēga. Senās
tautas tradīcijas atceroties, zvanu skaņas atbaida ļaunos garus,
arī mūsu vēlēšanās - lai Latvija
kļūst tīra no negodīgiem politiķiem, krāpniekiem un zagļiem.
Iesaistāmies arī akcijā «Esi
redzams!» - gatavojam atstarotājus un pārrunājam drošību uz
ielas, īpaši diennakts tumšajās
stundās. Mudinām bērnus parūpēties arī par vecvecākiem, izgatavojot kādu jauku atstarotāju
viņiem.
Latvijas dzimšanas dienai
par godu, kā katru gadu, skolā

2.

notika konkurss par erudītāko
skolēnu - trīs kārtas klasē, pēc
tam fināls. 4. klasē šogad dažus
erudītus pieveica gripa un finālā
neizdevās sevi pierādīt. 3. klasē
fināla spēlē «Zini vai mini! Labāk
zini nekā mini!» uzvarēja Arta
Lauberga-Laukenberga, bet
4. klasē - Samanta Ilguma. Paldies skolotājai Indrai Kraujai par
jautājumu sagatavošanu uz interaktīvās tāfeles!
Gerda Miezere savā vecuma
grupā izcīnīja pirmo vietu rajona
Ģeočempionātā Latvijas kartes
likšanā, kas notika 20. novembrī.

Piedalāmies arī Iecavas novada sporta skolas «Dartija» talismana zīmējumu konkursā - mūsu skolēnu labākie darbi ir
iesniegti konkursa organizatoriem.
30. novembrī Iecavas vidusskolas 6.a un 6.b klases skolēni
sociālo zinību stundas ietvaros
tikās ar Hipotēku bankas Iecavas
norēķinu grupas pārstāvi Andu
Jašuku, kas stāstīja par dažādiem naudas veidiem, valūtu,
norēķiniem, bankomātu lietošanu un iepazīstināja ar banku
darbību. IZ

Internātpamatskolas dzīvespriecīgais rudens
A: Inga Čipena

direktores vietniece

Zviedru draugi mums atkal sagādājuši jaunu autobusu.

Atpūšamies

Kad rudens vakaros tumsa
arvien agrāk iespiežas logā,
Iecavas internātpamatskolā
kūsā dzīva rosība, notiek
dažādi pasākumi, kas ļauj
uzturēt dzīvesspēku un
aktivitāti.

Amerikas viesi mūsu skolā
Iecavas internātpamatskolā
8. oktobrī viesojās fonda «Misija
Dzīvības vērtība» pārstāvji - viesi
no Amerikas Savienotajām Valstīm mācītāja Deivida Džonsa
(pastor David Johns) vadībā.
Tikšanās laikā klausītāji skolēni un skolotāji - tika iepazīstināti ar Deivida Džonsa veiksmes stāstu, attieksmi un pārliecību. Stāstījums atklāja mācītāja augstos sasniegumus karjerā,
labo izglītību, virsnieka pakāpes
iegūšanu Jūras kara flotē, ģimenes nodibināšanu un negaidīto
likteņa izaicinājumu, kad pēc
grūtām sievas dzemdībām nācies cīnīties par bērniņa dzīvību.
Smagā brīža izaicināts, Deivids
lūdzis palīdzību Dievam un ticis
uzklausīts. Ieguvis drošības sajūtu un pārliecību, savu turpmāko dzīvi viņš nolēmis sludināt
Dieva vārdu visā pasaulē, kopā
ar saviem sekotājiem sniegdams
mierinājumu daudziem izmisu-

mu, ciemiņi devās nelielā ekskursijā pa skolas telpām un apkārtni.

mā nonākušiem cilvēkiem. Mācītāja pieredze liecina, ka tikai ar
lielu atdevi darbam dzīvē iespējams panākt visu ieceru piepildīšanos.
Katram klausītājam viesi dāvināja ar piecām mazām, krāsainām bumbiņām rotātu rokassprādzīti, kur katra bumbiņa
simbolizē kādu vērtību cilvēka
dzīvē un visa kopā - saistību ar
Dievu. Tikšanās sniedza bagātīgas emocijas un lika vēl ilgi domāt
par dzīves svarīgākajām vērtībām.

Skolu apciemo Iecavas
novada Domes deputāti

Kopš 1. septembra Iecavas internātpamatskolai ir cits dibinātājs - Iecavas novada Dome. Tagad mūsu skola ir Iecavas novada pašvaldības pārziņā, tāpēc
13. oktobrī iepazīties ar skolas vidi, ikdienas darbu un sasniegumiem tika aicināti Domes deputāti.
Vispirms ciemiņus iepriecināja skolēnu koncerts, kurā piedalījās koris, ansamblis un tautas deju kolektīvs. Pēc tam skolas vadība aicināja viesus uz nelielu cienastu un demonstrēja
prezentāciju par skolas sasniegumiem, bet, noslēdzot pasāku-

22. oktobrī skolu pieskandināja bērnu smiekli un mūzikas
skaņas, kas valdīja katrā klasē.
Klases burziņu laiks! Ikviens
mazais kolektīvs iepazinās tuvāk, jautrojās, dejoja un organizēja dažādus interesantus konkursiņus un pārbaudījumus. Uz
prieka viļņa skolēni devās brīvdienās.
12. novembrī, akcentējot latviskās vērtības, skolā pēc
iepriekšēja uzaicinājuma viesojās LU folkloras kopa «Dandari»,
kas mācīja skolēniem bagātināt
savu dzīvi, ieviešot tajā latviskas
rotaļas un latvju dančus. Pasākumā izdancojās visi klātesošie gan skolēni, gan skolotāji. Jautri
bija gan lielajiem, gan mazākajiem.

Sasildīsim Latviju!
Mūsu skolā liela nozīme tiek
pievērsta patriotiskajai audzināšanai, tāpēc klases, kā ik gadu,
kopā ar klašu audzinātājiem devās Lāčplēša dienas gājienā un
piedalījās atceres pasākumā pie
brīvības cīņu dalībnieku pieminekļa. Mūsu skolēni sastopami
arī jaunsargu rindās.
3.lpp.

3.

2009. gada 4. decembrī
9.a klase reklamē «Iecavnieka» produkciju.

Novada Domē
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 1. decembrī
izskatīja pieteikumu par
Iecavas novada veiksmīgāko
sportistu un treneru
apbalvošanu.
Sporta skolas «Dartija» direktore B. Gāga apzinājusi 25
iecavniekus, kuri 2009. gadā izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas mēroga sacensībās. Ja pašvaldības finansiālās iespējas
ļaus, viņi saņems naudas bal2.lpp.

Latvijas Neatkarības proklamēšanas 91. gadadienai veltītais
pasākums skolā šogad notika ar
aicinājuma «Sasildīsim Latviju!»
ievirzi. Klases tika aicinātas sagatavot svētku priekšnesumus,
kuros tiek akcentēti Latvijā ražoti produkti. 8.c klase piedāvāja
nogaršot ikdienā tik pierasto
Latvijas rupjmaizi, kādas nav
nekur citur pasaulē. 6.a klase
atgādināja par Latvijā audzēto
kartupeļu neatkārtojamo garšu,
bet 1. klases papildināja uzstāšanos ar dziesmu par kartupeļiem. 5.a un 7.c klase iepazīstināja ar Latvijas dārzeņu un augļu pārstrādes uzņēmumiem, bet
5.c klase atgādināja par veselībai
tik nepieciešamo dabisko medu.
7.a klase demonstrēja, kā reizi
dienā izdzer glāzi piena, bet 6.c
un 9.a klase lepojās ar mūsu novada uzņēmumu «Balticovo» un
«Iecavnieks» lielisko piedāvājumu Latvijas tirgum. Visbeidzot
9.c klase aicināja panašķēties ar
Latvijas saldumiem, atgādinot
par mūsu oriģinālo «Gotiņu»
konfekšu garšu un izcilo «Laimas» šokolādi.
Valsts svētku priekšvakarā
tika pasniegti Atzinības raksti
skolēniem par labām sekmēm
un godprātīgu darbu, kā arī aktīvu dalību skolas dzīvē. Ar atzinību tikai godināti arī skolotāji un
darbinieki, kuri atbildīgi un radoši veic savus darba pienākumus.

Dāvana
Skolas svinīgo pasākumu ar
savu klātbūtni pagodināja organizācijas «Zviedrijas draugi Latvijai» pārstāvis Hakans Lundkvists, kuram kopā ar Eilertu
Haglundu Latvijas Republikas
proklamēšanas 91. gadadienai
veltītajā pasākumā Iecavas kultūras namā par ilggadēju sadarbību un nesavtīgu palīdzību
Iecavas sabiedrībai tika piešķirts
apbalvojums «Iecavas Goda pilsonis». Par viesu labsajūtu, kā
ikreiz apciemojumu laikā, visaktīvāk rūpējās direktores vietnie-

ce Dzidra Miezere. Arī šoreiz
Iecavas internātpamatskola tikusi pie lielas dāvanas no Zviedrijas - jauna skolas autobusa.
Sadarbība turpinās.

Apbalvojums
Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienai veltītajā
pasākumā Iecavas kultūras
namā 18. novembrī ar Goda rakstu tika apbalvota Dzidra Miezere - darbiniece ar 43 gadu pedagoģisko stāžu. 26 gadi nostrādāti Iecavas internātpamatskolā, no kuriem 25 gadi par direktores vietnieci izglītības jomā.
Dz. Miezeres tiešajos darba pienākumos ietilpst mācību darba
organizācija skolā. Savus pienākumus Dzidra veic apzinīgi, precīzi un radoši, nodrošinot skolā
stabilu, kvalitatīvu izglītības
procesu. Labos darba rezultātus
apliecina 2008. gada skolas akreditācijas process, kurā gandrīz
visos kvalitātes rādītājos skola
ieguvusi augstāko vērtējumu
«ļoti labi».
20 gadus Dz. Miezere nodrošina speciālās pamatizglītības
programmas īstenošanu skolā,
organizējot pedagogu, vecāku un
speciālistu sadarbību skolēnu
spēju izskatīšanai valsts un rajona pedagoģiski medicīniskajās
komisijās.
15 gadus Dzidra iesaistās
skolas sadarbības organizēšanā
ar zviedru sabiedrisko organizāciju «Latvijas draugi Iecavai»,
sniedzot lielu ieguldījumu skolas
attīstībā, skolēnu un ģimeņu atbalstā.

Bērnu žūrija
26. novembrī noslēdzās lasīšanas posms «Bērnu žūrijā». Klases aktīvi piedalījušās, un no
katras klases vērtētāji aizpildījuši grāmatu vērtēšanas anketas.
Pasākumā piedalījās «Bērnu žūrijas» simbols Zaļais vīriņš. Skolēni sniedza priekšnesumus, kuru sagatavošanā bija iedvesmojušies no izlasītajām grāmatām.
Lielajā skolas vainagā aizdedzām Adventes sveci. Vai jūtat jau Ziemsvētki smaržo! IZ

vas, kā to paredz pašvaldības nolikums par sporta laureātu apbalvošanu. Galīgo lēmumu pieņems Dome savā kārtējā sēdē.
Komiteja sprieda arī par
labojumiem Zālītes speciālās
internātpamatskolas nolikumā,
Iecavas novada izglītības iestāžu
Pedagogu atlases nolikumā, par
izglītības metodiķa štata vietas
izveidi, par Iecavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas izveides nepieciešamību, nolikumu un citiem jautājumiem,
par kuriem vēl jālemj Domei. IZ

Valsts policijas gadadienā
pasniedz apbalvojumus
3. decembrī Jelgavas pilsētas
kultūras nama zālē notika
svinīgs pasākums par godu
Latvijas Republikas Valsts
policijas 91. gadadienai.
Sarīkojumā ar Valsts policijas krūšu nozīmi «Par cītību policijā», Goda rakstiem un Pateicībām tika apbalvoti labākie policijas darbinieki no Jelgavas,
Bauskas, Dobeles, Aizkraukles,
Jēkabpils un Tukuma iecirkņa.
Apbalvojumi tika pasniegti arī
pašvaldību un citu institūciju
pārstāvjiem.
Seržants Oskars Bartkevičs,
Bauskas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Iecavas iecirkņa

jaunākais inspektors, bija viens
no tiem darbiniekiem, kuri par
augstu profesionalitāti un godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu apbalvoti ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes apbalvojumu Pateicība.
Valsts policijas Goda rakstu saņēma majore Anda Seile, Bauskas iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas Iecavas iecirkņa vecākā
inspektore. Ar VP ZRP Pateicību,
kā labākais policijas darbinieks
Zemgales reģionā - pēc iedzīvotāju aptaujas - apbalvots Aivis Leitāns, Bauskas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks.
Ieva Sietniece

Kāds bijis NOVEMBRIS
Iepriekšējā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas piecas miršanas apliecības un reģistrēti septiņi
jaundzimušie - visi puisīši. Mazuļiem doti vārdi: Jorens, Ivans,
Aleksandrs, Dāvis Valērijs, Dilans, Markuss un Viljams Einārs.
Novembri par savu laulību mēnesi bija izvēlējušies trīs pāri. IZ

Melnās ziņas
- 25. novembrī plkst. 16:10
Rīgas ielā aizturēti 1961. gadā
un 1978. gadā dzimuši vīrieši,
kuri sabiedriskā vietā atradās
tādā alkohola reibumā, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu. Vakarā ap plkst. 23 par tādu pašu
pārkāpumu aizturēts 1981. gadā dzimis vīrietis, bet 26. novembrī ap plkst. 5:50 - 1956. gadā dzimis vīrietis.
- 26. novembra pēcpusdienā
atrasti trīs nesprāguši Otrā pasaules kara lādiņi.
- 28. novembrī laikā no plkst.

19 līdz 22 no kādas mājas Plūdoņa ielā nozagti zelta un sudraba
juvelierizstrādājumi, mobilais
telefons, apģērbi un bižutērija.
Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 30. novembra plkst. 18 līdz 1. decembra
plkst. 9 no mājas kāpņu telpas
Dārza ielā nozagts velosipēds un
vilnas sega. Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze

2009. gada 4. decembrī

4.

Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 26

«PAR PABALSTU PIEŠĶIRŠANU SOCIĀLAJAI PALĪDZĪBAI
UN SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
2009. gada 13. oktobra
lēmumu (prot. Nr. 14, 11. 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 2. 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
personām/ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Iecavas novadā vismaz trīs mēnešus līdz
sociālā pabalsta pieprasīšanas dienai, izņemot garantētā minimālā
ienākumu (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 pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
3.3. Pabalsts ģimenei, kuras
bērns uzsāk mācības 1. klasē.
3.4. Pabalsts medicīniskiem pakalpojumiem.
3.5. Pabalsts uzturam natūrā.

4. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS
UN REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA

saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā, un uzrāda:
4.1.1. personu apliecinošu dokumentu;
4.1.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
4.1.3. 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 saņemtajiem mantojumiem un dāvinājumiem;
4.2.8. dokumentus par pēdējo 12
mēnešu laikā saņemtajām dividendēm un laimestiem.
4.2.9. izziņu par sekmīgi pabeigtu semestri, rēķinus, samaksas čekus par pakalpojumu vai preci, kas
pierāda izdevumu apmēru.
4.3. Darbspējīgai personai, kura
vēlas saņemt pabalstu un nestrādā,
pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, izņemot gadījumus, ja persona
ir:
4.3.1. invalīds un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;
4.3.2. sieviete, kas saņem maternitātes pabalstu - grūtniecības,
dzemdību, bērna kopšanas pabalstu
vai atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
4.3.3. viens no bērna vecākiem
bērna kopšanas periodā;
4.3.4. viens no bērna ar īpašām
vajadzībām vecākiem;
4.3.5. jaunietis no 15 līdz 24 gadiem, kurš iegūst izglītību pilna laika
dienas vispārējās vidējās, profesionālās mācību iestādēs vai pilna laika
studijās augstskolās.
4.4. Sociālā dienesta darbinieks
pēc visu dokumentu saņemšanas reģistrē iesniegumu un to izskata 10
dienu laikā, ja normatīvajos aktos
nav citu termiņu.
4.5. Sociālais dienests iekārto pabalsta saņēmēja lietu un glabā to piecus gadus pēc pabalsta izmaksas.

4.1. Pabalsta pieprasītājs pats
vai ar pilnvarotas personas starpniecību (pilnvarai nav obligāts notariāls
apliecinājums) iesniedz Sociālajam
dienestam rakstveida iesniegumu,
5. PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS
kurā norāda problēmu, risināšanas
UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
veidu un aizpilda noteikta parauga
5.1. Pabalsts GMI līmeņa noiztikas līdzekļu deklarāciju Latvijas
par ražotāja
cenām!
Republikas normatīvajos aktos vai Mēbeles
šo drošināšanai.
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 izglītojamam, speciālās internātskolas, sekmīgam arodskolas un
profesionālās skolas, korekcijas klases/grupas) izglītojamam kā atsevišķi dzīvojošai personai, kura vecāka
par 15 gadiem un ja vecāki nenodrošina viņa pamatvajadzības.
5.3. GMI pabalstu piešķiršanas,
aprēķināšanas un izmaksas kārtība:
5.3.1. GMI pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai,
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu
un kuras mitinās vienā mājoklī, kuras atzītas par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm/personām un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā. Krīzes situācija - gadījums, kad
personai radušās papildu grūtības
(bērna apgādnieka nāve, ģimenes apgādnieks palicis bez darba un sociālā
pabalsta, izlikšana no dzīvokļa, pamatvajadzību nodrošināšana u. c.)
5.3.2. Sociālais dienests slēdz
vienošanos par līdzdalību ar katru
pilngadīgo pabalsta saņēmēju, viņam
veicot līdzdalības pienākumus trīs
dienas par valstī noteiktā garantētā
minimālā ienākuma līmeņa pabalsta
apmēru novada labiekārtošanas darbos.
5.3.3. No līdzdalības pasākumu
veikšanas ir atbrīvoti:
5.3.3.1. pensionāri;
5.3.3.2. personas ar invaliditāti;
5.3.3.3. jaunieši līdz 25 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo vidējo
izglītību vai vidējo profesionālo izglītību dienas nodaļā vai augstskolā
dienas nodaļā;
5.3.3.4. māte/tēvs, kas aprūpē
bērnu, ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi;
5.3.3.5. māte/tēvs, kas aprūpē
bērnu invalīdu.
5.3.4. GMI pabalstu izmaksu
naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar
pabalstu natūrā, samaksājot bērnu
ēdināšanas izdevumus skolā, bērnu
audzināšanas iestādē.
5.3.5. Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, ne retāk kā ik pēc trīs
mēnešiem Sociālā dienesta sociālā
darba speciālists sadarbībā ar ģimeni/personu novērtē ģimenes/personas sociālās situācijas izmaiņas. Sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par turpmākā GMI izmaksu.
5.3.6. Persona/ģimene GMI pabalstu nesaņem vai saņem samazinātā apjomā, ja:
5.3.6.1. ļaunprātīgi nepilda vienošanos;
5.3.6.2. nav sniegusi patiesas ziņas par sevi;
5.3.6.3. nav izmantojusi Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātos

pakalpojumus;
5.3.6.4. nav izmantojusi iespēju
vērsties pie ārsta, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu, ārstēšanu;
5.3.6.5. nav ieradusies Sociālajā
dienestā vismaz vienu reizi mēnesī,
lai novērtētu vienošanās gaitu;
5.3.6.6. ja neizmanto visas sociālās garantijas iespējas.
5.4. Ģimenes pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas 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;
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 izglītojamie vai viņu vecāki veic līdzdalības pienākumus novada teritorijas
apkopšanas pasākumos 10 dienas
pa četrām stundām dienā.
5.6. Pabalstu bērna uzturam atceļ, ja izglītojamais 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 Ls
50,00 apmērā piešķir trūcīgai ģimenei, kuras bērns uzsāk mācības 1.
klasē. Pabalstu piešķir no jūlija līdz
septembrim.
5.9. Pabalsts gadā līdz Ls 200.00
apmērā piešķirams medicīniskiem
pakalpojumiem personām ar īpašām
vajadzībām, pensionāriem, kuri atbilst trūcīgas/maznodrošinātas personas statusam un trūcīgo/maznodrošināto ģimeņu bērniem.
5.9.1. protezēšanas un zobārstniecības pakalpojumiem vienu reizi
piecos gados, bet ne vairāk kā
Ls 100.00;
5.9.2. briļļu iegādei vienu reizi
trīs gados, ne vairāk kā Ls 40.00;
5.9.3. medicīniskai rehabilitācijai
vienu reizi gadā, ne vairāk kā
Ls 50.00;
5.9.4. pacienta iemaksu, manipulāciju un operāciju atmaksai veselības aprūpes iestādēs ārkārtas situācijās ar ārsta slēdzienu un Sociālā
dienesta izvērtējumu. Ārkārtas situācija šo noteikumu izpratnē - dzīvībai
bīstams stāvoklis, kas nav saistīts ar
hronisku slimību saasināšanos.

5.lpp.
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5.10. Dzirdes aparāta iegādei pabalsts ir 50% apmērā no līdzdalības
maksājuma.
5.11. Pabalsts uzturam ir paredzēts personas/ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai un ietver pabalstu zupas virtuves izmantošanai.
Tas ir pabalsts natūrā un tiek piešķirts uzskaites talonu veidā, pamatojoties uz personas individuālo
vajadzību un resursu izvērtēšanu:
5.11.1. Tiesības saņemt pabalstu
uzturam ir:
5.11.1.1. personai/ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss un ienākumi mēnesī
uz vienu ģimenes locekli ir zemāki
par Iecavas novada Domes noteikto
garantēto minimālo ienākumu (GMI)
līmeni;

5.11.1.2. personai/ģimenei, kura nonākusi ārkārtas situācijā - apstākļu kopums, kad stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ persona/ģimene nespēj
apmierināt pamatvajadzības;
5.11.1.3. vientuļai maznodrošinātai pensijas vecuma personai. Tā ir
vientuļa persona, kurai nav Civillikumā noteiktu apgādnieku;
5.11.1.4. personai bez noteiktas
dzīvesvietas, kura nespēj nodrošināt
pamatvajadzības, neiesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju un pēc sociālā darbinieka izvērtējuma;
5.11.2. Uzskaites talonus persona/ģimene saņem Iecavas novada
Domes sociālajā dienestā pie sociālā
darbinieka.
5.11.3. Pabalstu zupas virtuves
saņēmēju uzskaiti katru mēnesi veic
sociālais darbinieks.

5.11.4. Izlietotos līdzekļus par
zupas virtuves pakalpojuma saņēmējiem pārskaita saskaņā ar Iecavas
novada Domes un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja savstarpēji noslēgto līgumu.

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 pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
7.2. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Iecavas novada Domes 2009. gada
11. augusta saistošie noteikumi
Nr. 20 «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

Pievienojies Eiropas rīcības plānam narkotiku jomā!
A: Agnese Hauka

Lai Eiropas pilsoniskajai
sabiedrībai būtu iespēja
padziļināt izpratni par
narkotikām un risku, kas
saistīts ar narkomāniju,
iesaistīties šajā jomā un
veicināt dialogu un izplatītu
labāko praksi, ir izveidots
Eiropas rīcības plāns
narkotiku jomā (EAD).
EAD balstās uz vienkāršu
principu: tā kā milzīgs skaits cilvēku un organizāciju ir iesaistītas informācijas izplatīšanā un
izpratnes padziļināšanā par narkomānijas risku, īpaši jauniešu
vidū, Eiropas Komisija ierosina,
ka ikvienam, kurš ir oficiāli atbildīgs, tiesīgs pieņemt lēmumus
vai darbojas ekonomikas vai sociālajā jomā vai kam ir pārstāvja
funkcijas, jāapņemas izdarīt kā-

du konkrētu darbu šajā jomā.
EAD ir balstīts uz kopīgas atbildības principu. Atbildīgi būs
visi sabiedrības locekļi - tiklab
«parastie» iedzīvotāji, kā «profesionāļi». Ar EAD Eiropas Komisija (Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts) aicina
valsts un vietējās varas iestādes,
institūcijas, valsts organizācijas,
reģionus, pašvaldības, izglītības
iestādes un skolas, pētniecības
institūtus, plašsaziņas līdzekļus
un valsts dienestus, asociācijas
un NVO, uzņēmumus un privātpersonas apņemties veikt kādu
konkrētu darbu. Ļoti iespējams,
jūs jau to darāt!
EAD var pievienoties ikviens,
kurš vēlas uzņemties atbildību
un risināt sāpīgo narkotiku problēmu. Pievienojoties un parakstot EAD, jūs nopietni apņematies iesaistīties praktiskā darbībā, piemēram, padziļināt izprat-

Domājot par savu veselību
A: Mirdza Brazovska

IVSAC direktore

Pašlaik, kad mūs apdraud
dažādi vīrusi, ir vērts
padomāt par savu un
tuvinieku aizsardzību.
Pirmkārt, tas noteikti ir veselīgs dzīves veids ar sabalansētu darba un atpūtas režīmu, visi
dabas dotie sargi: ķiploki, dzērvenes, medus, zāļu tējas u. c.
Otra iespēja ir sargāt sevi ar
profilaktisko vakcināciju. Gripas
saslimšanas laikā bīstamākas
par vīrusa infekciju parasti ir
komplikācijas, un pret lielu daļu
no komplikācijām mēs varam se-

vi pasargāt ar pneumo 23 vakcīnu.
Pneumo 23 radīs aizsardzību pret 50-80% pneimokoku izraisītām infekcijām. Vakcināciju
atkārto reizi trijos gados.
Vakcinācijas nepieciešamību
vajadzētu apsvērt pacientiem
pēc 65 gadu vecuma, visiem, kuri ir spiesti sadzīvot ar nopietnām hroniskām saslimšanām
un pazeminātu imunitāti.
Par vakcinācijas lietderību
bērniem un pieaugušajiem, nepieciešams konsultēties ar savu
ģimenes ārstu. Vakcināciju var
veikt ģimenes ārsta praksē vai
veselības centrā.
Informācija pa tālruni
63941481. IZ

ni par nelikumīgām narkotikām,
uzsvērt potenciāli postošās ekonomiskās un sociālās sekas, ko
rada narkotiku ļaunprātīga lietošana, jo īpaši jauniešu vidū,
nepieļaut narkotiku ļaunprātīgu
lietošanu un palīdzēt samazināt
ar to saistīto risku. Var arī apņemties izturēties atbildīgi pret
atļautām vielām, piemēram, alkoholu un recepšu zālēm, veicināt veselīgu dzīvesveidu u. c. aktivitātes.
EAD piedāvā atzinību visām
struktūrām un organizācijām,
kas pievienojušās, un lielāku to
darbu atpazīstamību Eiropā, ko
tās vēlas paveikt narkotiku jomā. Vairāk informācijas skatīt
www.action-drugs.eu vai jautāt
projekta nacionālajai koordinatorei, biedrības Iecavas sieviešu
klubs «Liepas» pārstāvei Agnesei
Haukai (mob. tālr. 28374741, epasts: latvija@action-drugs.eu).

Eiropas Narkotiku un
narkomānijas uzraudzības
centrs novērtējis, ka ik gadu
Eiropas Savienībā, pārdozējot
narkotikas, dzīvību zaudē
6500-9000 cilvēku. ES ir
gandrīz divi miljoni problemātisku narkotiku lietotāju,
puse no viņiem narkotikas
injicē. Narkotiku injicēšana
var izraisīt arī inficēšanos ar
tādām asins transmisīvajām
slimībām kā HIV/AIDS, hepatīts B un C. Eiropā katru gadu konstatē 3000 jaunus HIV
saslimšanas gadījumus, kas
saistīti ar narkotiku lietošanu.
Statistikas dati liecina, ka ES
1,3 - 1,7 miljoni cilvēku ir
atkarīgi no opiātiem. Eiropā
vairāk nekā piektā daļa (22%)
pieaugušo ir lietojuši
marihuānu. Apmēram 12
miljoni iedzīvotāju ES lieto vai
kaut kad ir lietojuši kokaīnu.

Poliklīniku piepilda
smalkmaizīšu smarža
1.lpp.

Rūpējoties par savu darbinieku un apmeklētāju ērtībām, ideju par tirgotavas atvēršanu «Strīķeriem» piedāvājusi iestādes vadība. Pēc kāda laika IVSAC telpās apmeklētājiem durvis varētu
vērt arī kafejnīca, pastāstīja zemnieku saimniecības vadītājas
vietniece Jeļena Šteinerte.
Neskatoties uz grūtībām, uz-

ņēmums joprojām turpina darboties sabiedriskās ēdināšanas
jomā. «Strīķeru» stacionārās ēdināšanas un kafejnīcas pakalpojumus izmanto Bauskas slimnīcā, vairākās skolās un bērnudārzos, lielveikalā Rimi un autoostā,
kā arī trijos Rīgas tirgos, bet tūrisma sezonas laikā arī Rundāles
pilī. Daudziem uzņēmumiem, tostarp arī Iecavā, uzņēmums piegādā siltas pusdienas darbavietā. IZ
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Trušu saimniecība palīdz
nopelnīt un aizgaiņāt garlaicību
1.lpp.

Vientuļu ģimenes saimniecība atrodas Iecavas novada
«Krauklīšos», netālu no šosejas
Rīga-Bauska. Šobrīd saimniecības nojumē divos stāvos izvietoti
aptuveni trīssimt būri, bet pamatganāmpulku veido 50 trušu
mātes. Ivars ir Latvijas Šķirnes
trušu audzētāju asociācijas
biedrs. Saimniecībā audzē šādu
šķirņu trušus: Vīnes zilais, Vīnes
zilpelēkais, Vīnes pelēkais, Čehu
albīns, Aļaskas, Franču auntrusis, Zilais Rekss, Lielā šinšilla, Burgundijas, Kalifornijas,
Kastorrekss, Meklenburgas.
Pierasts, ka gandrīz katrā
lauku sētā ir pa kādam trušu būrim, taču Mārīte un Ivars pūkaiņu audzēšanai tā nopietnāk
pievērsās 2005. gadā, kad no Čehijas atveda pirmos tīršķirnes
dzīvniekus vaislai. Tad sekoja
brauciens uz Leipcigas starptautisko trušu izstādi.
Arī nupat Vientuļu ģimene
atgriezusies no Eiropas sīkdzīvnieku izstādes Slovākijā, mājās
pārvedot 14 jaunus šķirnes trušus, no kuriem viens ir pat Slovākijas čempions. Saimniekiem
tas gan nav lēts prieks, jo katrs
trusis izmaksājis 94 eiro. Toties
pēc tam ir gandarījums piedalīties Latvijas Šķirnes trušu
audzētāju asociācijas rīkotajās
izstādēs un saņemt godalgas par
labi izaudzētiem šķirnes pārstāvjiem. Saimniecībā jau sakrājusies kaudzīte diplomu, medaļu
un kausu.
Lai izaudzētu šķirnes prasībām atbilstošus trušus, vaislas
materiāls regulāri ir jāatjauno,
jāizvairās no tuvradniecīgu dzīvnieku krustošanas. Lai kaut ko
nesajauktu vai neaizmirstu,
saimniecībā pie katra būra ir
piestiprināti dati par lecināšanas vai dzimšanas laiku, vecākiem, vakcināciju. Arī katra dzīvnieka ausīs tiek ietetovēta nepieciešamā informācija. Cilvēki, kas
«Krauklīšos» iegādājas sev ļipaiņus audzēšanai, saņem jauntrušu izcelšanās datu apliecību.
Barības ziņā truši nav pārāk
izvēlīgi - tie ēd visu, bet daudz.
Saimniece smejas, ka «truši ēd
vienu reizi dienā - nepārtraukti».
Svaigu zāli «Krauklīšos» trušiem
nedod, jo tās sagatavošana ir pārāk darbietilpīgs process. Truši
ēd sienu, saknes, burkānus, zariņus, skujas, arī spēkbarību,

Rūpīgais darbs
un ieguldījumi,
uzlabojot fermas
un ganāmpulka
kvalitāti,
atmaksājas ar
gandarījumu.
To Ivaram
un Mārītei
Vientuļiem
sniedz izstādēs
gūtās godalgas,
ko saņēmuši
saimniecībā
izaudzētie truši
kā labākie
savas šķirnes
pārstāvji
Latvijā.

Ivars ar ģimenes mīluli –
Franču
auntrusi.
Truši, lai arī
auguši vienādos apstākļos,
tomēr katrs ir
ar savu
raksturu: cits
tramīgāks, cits
drošāks un
mīlīgāks. Šis
prāvais trušu
papus gaidīt
gaida, kad
viņu kāds
pabužinās un
papaijās. Arī
Vientuļu ģimenes mazbērni,
ierodoties fermā, vispirms
aizskrien samīļot brūni pelēko pūkaini.
auzas, miežus, kviešus. Ļoti rūpīgi jāseko līdzi barības kvalitātei, jo trusim nedrīkst iedot neko
sliktu, sapelējušu vai iebojātu,
arī slapju vai sasutušu zāli ne.
Tad vēders sapūtīsies un dzīvnieciņš būs pagalam. Lielu uzmanību saimniecībā pievērš arī
trušu vakcinācijai.

Ivars un Mārīte Vientuļi dzīvo
Iecavā, bet uz «Krauklīšiem» dodas ik dienu kā uz darbu. Pārējās zemes apsaimniekošanu pārņēmis dēls Sandis Pudņiks ar ģimeni. Ivars ir apmierināts, ka
trušu saimniecība prasa tieši tik
daudz pūļu, lai pašu spēkiem varētu visu paveikt. Reizēm gan

nākot palīgā arī Ivara mamma
Jūlija. Neskatoties uz savu cienījamo vecumu - 87 gadiem, viņa
labprāt izkustas svaigā gaisā. Arī
Mārīte atzīst, ka bezdarbībā sēdēt mājās pie televizora nudien
nevarētu. Darbs saimniecībā neļauj nīkuļot, sniedz gandarījumu
un relaksāciju. Visgrūtākā esot
mēslu tīrīšana, saka Mārīte, bet
Ivars pēc neilga apdomas brīža
gan saka, ka tā tomēr esot dzīvnieciņu kaušana. Trušu audzēšanas apjoms pēdējā laikā esot
nedaudz sarucis, tādēļ ar kaušanu iznākot nodarboties retāk, jo
tos izpērk audzēšanai dzīvus.
Agrāk gan kaušanas apjomi bijuši lielāki; trušu gaļa realizēta
gan restorāniem, gan tirgotavām. Saimniecībā šim mērķim
ierīkota Pārtikas un veterinārā
dienesta atzīta kautuve.
Arī Vientuļu ģimenes galdā
regulāri tiek celta maltīte, kas
pagatavota no truša gaļas. Gabaliņos sagrieztu gaļu Mārīte
mēdz apcept margarīnā uz pannas. Tad to salikt pīlē kopā ar dažādām garšsaknēm, dārzeņiem
un garšvielām un sautēt uz lēnas
uguns vismaz stundu. Citureiz
viņa veselu trusi piepildījusi ar
sautētiem skābiem kāpostiem,
ietinusi to folijā un izcepusi cepeškrāsnī. Eksperiments beidzies ar komplimentiem: «Ui, ku
garšīgi!» IZ
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Sporta ziņas

25. novembrī Iecavas novada skolu 4. klašu komandas mēroja
spēkus minibasketbola stafetēs.
Sacensību organizatori vērtēja bērnu prasmes vadīt basketbola
bumbu, mest to grozā un veikt piespēles pret sienu, kā arī cik labi
skolēniem padodas pildbumbas mešana.
Meiteņu grupā uzvarēja Dzimtmisas pamatskolas 4. klases
pārstāves: Ildze Jurkovska, Estere Romanovska, Sabīne Lozova,
Madara Gabrjune un Elvita Strautniece. Otrajā un trešajā vietā
ierindojās sākumskolas «Dartija» komandas - attiecīgi 4. klase un
3. klase.
Zēnu konkurencē triumfēja Emīls Špīss, Helvis Lapiņš, Rainers
Zīverts, Artis Griška, Mariss Zakarītis un Kārlis Edvards Ozoliņš
no sākumskolas «Dartija». Otro vietu izcīnīja Dzimtmisas
pamatskolas 4. klase, bet trešo vietu - Iecavas vidusskolas 4.a
klase.
Lai bērniem būtu lielākas iespējas izkopt individuālo meistarību,
Iecavas novada sporta skola «Dartija» katram uzvarētājkomandu
dalībniekam dāvināja firmas Molten basketbola bumbu.

A: Māris Ozoliņš

25. novembrī Iecavas
senioru basketbola
komanda ar spēli pret
Dāmām noslēdza Bauskas
rajona pašvaldības
administrācijas kausa
izcīņas pirmā apļa spēles.
Pavisam šajā turnīrā piedalās
piecas senioru komandas, un tās
izspēlē pa trijām spēlēm katra ar
katru. Iecavas novada komanda
(Juris Ozoliņš, Aivars Hauks,
Gunārs Plucis, Vilnis Gailums,
Dagnis Buners, Aļģis Mudurs,
Andris Pļaviņš, Jānis Krūze, Juris Jašuks, Dzintars Zaumanis
un Māris Ozoliņš) iesākusi turnīru ļoti pārliecinoši un veiksmīgi.
Pirmajā spēlē 28. oktobrī
Iecava uzvarēja Gailīšu koman-

du ar rezultātu 52:14. Otrajā
spēlē 4. novembrī apspēlējām
Ceraukstes vīrus - 43:12. Svētkos, 11. novembrī, salīdzinoši
viegli tikām galā ar «mūžīgajiem»
pretiniekiem Bauskas komandu - 39:27. Lai arī spēle nebija
viegla un pēc divām spēles ceturtdaļām vadībā bija Bauskas
vīri, tomēr izšķirošajos brīžos tikām pie brīviem metieniem un
tos arī realizējām. 25. novembrī
Iecavas komandai bija pirmā apļa pēdējā spēle ar Dāmu komandu. Metieniem bagātā spēle noslēdzās ar 72:50 iecavnieku labā.
Pēc sacensību pirmā apļa
Iecavas komanda nostiprinājusies pirmajā vietā, bet par pārsteigumu parūpējās Gailīšu komanda, kura negaidīti ar 38:37
apspēlēja spēcīgo Bauskas vīru
komandu. IZ

I

Iecavas novada sporta skolas «Dartija» labākie vieglatlēti
27. novembrī piedalījās Kuldīgas novada sacensībās B vecuma
grupai.
Vissekmīgāk startēja Rūdolfs Tonigs, kurš palika nepārspēts gan
60 m gludajā, gan barjeru skrējienā. Jāuzteic arī Daira Feldmaņa
iegūtā 5. vieta 60 m distancē un Mareka Liepiņa izcīnītā 5. vieta
nopietnajā augstlēcēju konkurencē.

Pēc pirmā apļa - pirmie

Minispēļu kārtējo sēriju Rietumu grupā jaunākie basketbolisti
aizvadīja 29. novembrī Talsos.
Talsi - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 43:-68 (H. Meļķis 26, G. Plukass 17, E. Jašuks 15)
1998. g. dz. 60:28 (R. Mežsargs 8)
Kandava - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 41:71 (E. Jašuks 20 (2 trīspunktu metieni), H. Meļķis
18, G. Plukass 12 (1 trīsp. metiens))
Roja - Iecava/Vecumnieki
1998. g. dz. 56:30 (E. Špīss 6)
Kuldīga - Iecava/Vecumnieki
1998. g. dz. 68:21 (R. Mežsargs 5)
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti:
30. novembrī Iecavā
Iecava/Vecumnieki - Salaspils
1994. g. dz. 142:42 (L. Jaunzems 33, A. Taurenis 29)
Draudzības spēle
Iecava/Vecumnieki - Salaspils
1998. g. dz. 42:38
Divus zaudējumus Amatieru basketbola līgas sacensībās
piedzīvojusi Voldemāra Pāruma vadītā BK Dartija komanda.
26. novembrī Bauskā Dartiju testēja Kvēle/BJSS. Līdzīgā cīņā
laukuma saimnieki svinēja uzvaru ar 74:72.
Iecavniekiem nevarēja palīdzēt sasirgušie Ivars Zemītis un Māris
Gailums, kā arī Gundars Brička, kurš turpināja dziedēt traumu.
Bez tam tieši uz Bauskas komandu nupat pārgājis Dartijas
līdzšinējais spēlētājs Armīns Dīcis, kas šajā spēlē bija viens no
rezultatīvākajiem mājinieku sastāvā.
Iecavas komandas basketbolistu sniegums:
Ģirts Hauks: 19 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Juris Brūveris: 17 punkti, 4 rezultatīvas piespēles;
Aldis Beitiņš: 11 punkti;
Jānis Bērziņš: 11 punkti, 6 rezultatīvas piespēles;
Mārcis Eglītis: 7 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 3 pārtvertas
piespēles;
Armands Švītiņš: 4 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Jānis Ozoliņš:3 punkti; spēlēja arī Jānis Eiduks un Dāvis Kravals.
30. novembrī ar rezultātu 82:99 Dartija piekāpās Latvijas
Universitātes vienībai (M. Eglītis: 26 p., 7 izc. b., 6 rez. piesp.;
A. Švītiņš: 17 p.; Ģ. Hauks: 12 p., 9 izc. b., 6 rez. piesp.; A.
Beitiņš: 10 p., 5 izc. b., 5 rez. piesp.; J. Bērziņš: 9 p., 4 rez. piesp.;
D. Kravals: 3 p., 3 izc. b.; J. Eiduks: 3 p.; J. Saveļjevs: 2 p.;
spēlēja arī G. Brička un J. Ozoliņš). Savā laukumā Iecavas
basketbolistus atkal redzēsim 9. decembra vakarā, kad te
ieradīsies Centra grupas pašreizējie līderi Kursa MRU. IZ

Slavenā latviešu komponista
vārds paliks sirdīs
A: Kristīne Circene

Ar skaistu koncertu,
erudīcijas spēli un svētku
kliņģeri Iecavas mūzikas
skolas audzēkņi piebiedrojās
mūzikas cienītāju pulkam
visā Latvijā, kas šī gada
garumā atzīmēja lielā latviešu
komponista Alfrēda Kalniņa
130. dzimšanas dienu.
Koncertā piedalījās klavieru
un kora klašu solisti, katrs ar
vienu audzēkni bija pārstāvēti
arī vijolnieki un akordeonisti.
Koncertu ievadīja 4.-8. klases
ansamblis, koklētāju ansamblis
«Uguntiņa» nobeigumā skolas
zālē skanēja kā liels orķestris.
Koncerta repertuārā skanēja
tikai un vienīgi A. Kalniņa skaņdarbi, un tas mūzikas skolas
audzēkņiem nemaz nebija tik

viegli paveicams uzdevums. Aiz
nereti naiviem un varbūt pat
bērnišķīgiem nosaukumiem bieži slēpjas sarežģīts skaņdarbs,
kas no izpildītāja prasa pamatīgas tehniskas iemaņas, bagātīgu
iztēli un izjustu izpildījumu. Visi
audzēkņi paveica savu uzdevumu labi, un izskanēja skaists
latviešu mūzikas vakars.
Jautrāk un karstāk pēc tam
četras komandas izspēlēja mūzikas literatūras erudīcijas spēli
un saņēma diplomus un dāvaniņas atzinībā par ieguldīto darbu.
Savu gabaliņu no svētku kliņģera nācās gaidīt un nopelnīt.
Es domāju, ka Iecavas mūzikas skolas audzēkņiem slavenā
komponista vārds, viņa dzīvesstāsts un daiļrade paliks atmiņā
un sirdī. Vēlreiz vēlos pateikties
visiem, kas piedalījās. Malači! IZ

Līdzjūtība
Balta diena
Šoreiz lakatā melnā,
Sabirzis dzīves sudrabs
Mūžības pelnos.
/K. Apškrūma/

Skumju brīdī esam kopā ar Ingaru Spalvu un
viņa ģimeni, no mātes uz mūžu atvadoties.
«E. Virzas 4a» kolektīvs
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
smiltis un melnzemi ar
piegādi. Tālr. 29484578.

jaunajā veikalā

Tirgus ielā 7a
rī
ar šo
mb
kuponu dece
10.
4.-

15%
atlaide

6. decembrī plkst. 10-14
Iecavas kultūras namā
«Ogres trikotāžas»,
kokvilnas veļas, gultas veļas
un dzijas
TIRDZNIECĪBA
(kostīmi Ls 9; Ls 12).
Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

dažādu veidu zāģmateriālus:
celtniecībai. Ēvelējam,
impregnējam, piegādājam.
Nomaļu malku, sausu, klučotu
malku. Tālr. 26975888.

Dažādi : : :
Visu veidu veļasmašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.
Celtniecības un remonta
darbi; santehnikas, mēbeļu
remonts, jumta darbi.
Tālr. 26060411.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga,
2. divīzija
5. decembrī pl. 11:00
Iecava : Jugla
Amatieru basketbola līga
9. decembrī pl. 20:30
Kursa MRU - Dartija
14. decembrī pl. 21:00
Dartija - Jūrmalas SS

6. decembrī - Pret latviešu
tautu vērstā totalitārā
komunistiskā
režīma genocīda
upuru piemiņas
izkārt
dienā - neaizmirsti
U
OG
KAR

LATVIJAS PASTĀ
vēl var abonēt preses
izdevumus
2010. gadam.

Laikraksta
«Iecavas Ziņas»
indekss - 3077;
abonementa cena:
1 mēnesim – Ls 1,00
3 mēnešiem – Ls 3,00
6 mēnešiem – Ls 6,00
12 mēnešiem – Ls 12,00

Cienījamie lasītāji! Šogad vēl iznāks divi mūsu laikraksta
numuri: 11. decembrī un 18. decembrī. Lūdzam laikus
plānot un iesniegt materiālus publicēšanai!

Iecavas novada sporta
skolas «Dartija»
vieglatlētikas atklātās
sacensības C grupai
9. decembrī pl. 15:00
1. posms
Latvijas Republikas
čempionāts galda tenisā
D gruapai
12. decembrī pl. 12:00 un
13. decembrī pl. 10:00

9.decembrī pl. 15.00
Iecavas vidusskolā
Iecavas novada skolu
sacensības basketbolā
8.-9.klasēm.

8.

Kultūras namā
Līdz 12. decembrim
skatāma
TATJANAS PAĻČUKASRIKĀNES gleznu izstāde.
11. decembrī pl. 18:00
folkloras ansambļa
«TARKŠĶI» koncerts.
Ieeja brīva.
12. decembrī
Iecavas Jauniešu padomes
rīkotais LABDARĪBAS
PASĀKUMS plkst. 18:00 koncerts,
plkst. 22:00 balle.
Ieeja par ziedojumiem.
18. decembrī pl.18:00
MŪZIKAS SKOLAS
KONCERTS.
Ieeja brīva.
19. decembrī pl.18:00
koru koncerts
«ATDZIEDI DVĒSELEI...»
Piedalās jauktais koris
«Īslīce», sieviešu koris
«Daugava»,
vīru koris «Ķekava».
Ieeja brīva.
25. decembrī pl.11:00
ZIEMASSVĒTKU RĪTS
bērniem kopā ar
ČUČUMUIŽAS RŪĶIEM un
SALATĒTI.
Ielūgumu cena Ls 3.
Lūdzam bērnus pieteikt
kultūras namā
līdz 21. decembrim.
25. decembrī pl. 21:00
ZIEMASSVĒTKU BALLE.
Spēlēs grupa «Kantoris 04».
Vietu skaits ierobežots, tāpēc
vietas pie galdiņiem izpirkt
lūdzam savlaicīgi.
Ieejas maksa Ls 7.
Tuvāka informācija pa tālr.
63941234; 29109156;
26666126.
26. decembrī pl.14.00
Rūdolfs Plēpis un ansamblis
«Dzeguzīte» aizraujošā
muzikālā piedzīvojuma stāstā
«...UN ATKAL PIFS»
ar Jāņa Petera dzeju un
Ivara Vīgnera mūziku.
Pie klavierēm Valdis Zilveris.
Biļešu cena Ls 3, Ls 4 un Ls 5.
28. decembrī pl.17:30
PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU DEJU KOLEKTĪVA
KONCERTIŅŠ
vecākiem, draugiem, radiem
un Salatētim.
Ieeja brīva.
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