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Siltumu kāpņu telpās palīdzēs taupīt jaunie logi AKTUĀLI
SIA DzKS
meistari
Guntis
Madlinskis
(no kreisās)
un
Jānis
Ziediņš
veic
logu apdari
Tirgus ielā 5.

Šajā numurā:

Jaunatnes
4.
politikas
forumā gūtās
atziņas
Vēlas
6.
noskaidrot
viedokļus par
privātas bērnu
pieskatīšanas
iestādes izveidi

A: F: Anta Kļaveniece

Šonedēļ pašvaldības
uzņēmuma SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
(DzKS) darbinieki pabeigs
logu nomaiņu Tirgus ielas
piektā nama otrajā kāpņu
telpā.

Vecie, savu laiku nokalpojušie logi visos deviņos ēkas stāvos
nomainīti pret 26 jauniem pakešu logiem. Otrdien Jānis Ziediņš,
Armīns Kims un Guntis Madlinskis steidza pabeigt logu iekšējos
apdares darbus, jo jau šonedēļ
gaidāms jauns logu sūtījums,
kas paredzēti šīs pašas mājas
pirmajai kāpņu telpai. Uzņēmu-

ma vadītājs Alvis Feldmanis
skaidro, ka logu nomaiņa kāpņu
telpās tiek veikta par mājas iedzīvotāju kontā uzkrātajiem līdzekļiem. Darbi ieplānoti tajās mājās
vai kāpņu telpās, kuru iedzīvotāji
regulāri norēķinās ar uzņēmumu
par sniegtajiem pakalpojumiem
un neuzkrāj parādus.
5.lpp.

Veselības centrā notiek pacientu aptauja
A: Beata Logina

Lai noskaidrotu pacientu
attieksmi pret pašvaldības
aģentūru IVSAC, visu
novembri ilgs aptauja
par pakalpojumu kvalitāti,
pieejamību un citiem
jautājumiem.

Anketas var saņemt pie Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra (IVSAC) reģistratūras
un interneta mājaslapā
www.iecava.lv. Aizpildītās anketas jāatstāj pastkastītē pie
IVSAC garderobes.
Pašlaik līdzīga anketēšana
notiek visās Latvijas slimnīcās.
Sadarbībā ar «Pacientu Ombudu» IVSAC ir pielāgojis anketu
ambulatoras iestādes specifikai.

«Aptauja palīdzēs noskaidrot,
kāda ir pacientu attieksme pret
mūsu iestādi, darbiniekiem un
kā darbu uzlabot, iespējams bez lieliem ieguldījumiem,»
skaidro Aleksandrs Prokopenko,
IVSAC direktores vietnieks finanšu un saimniecības jautājumos. Anketēšanas rezultāti tiks
apkopoti līdz šī gada beigām.
Plānots, ka līdzīgas aptaujas notiks katru gadu. IZ

Aicina
6.
būt
čaklākiem
kapu kopējiem
11. novembrī
LĀČPLĒŠA DIENAI
veltīts piemiņas brīdis
pie Brīvības pieminekļa
Iecavas parkā.
Plkst. 18:00 stāšanās lāpu
gājienam pie kultūras nama.
Cienījamie lasītāji!
Valsts svētku nedēļā
«Iecavas Ziņas» iznāks ātrāk jau 17. novembrī, tāpēc
lūdzam laicīgi plānot un
iesniegt redakcijai
publicējamos materiālus.
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Iecavas internātpamatskolas rudens - notikumiem bagāts
«Latvijas koncerti», ar kuras atbalstu tika atrasti sponsori
«Lintow Center Managment».

A: Inga Čipena

direktores vietniece izglītības jomā

Latvijas draugi Iecavai

F: Daiga Baha

Rudenī skolā ikreiz novērojama
īpaša rosība. Daudz jāpaveic, kamēr mācību un ārpusstundu
darbs ievirzās iepriekš rūpīgi izplānotajās sliedēs. Ne vienmēr
visu var paredzēt, un negaidīti
jautājumi jāatrisina radoši, jo internātskolā jau nenotiek tikai
mācības. Šeit risinās dzīve.

Skaistas telpas
Šogad internāta telpas piedzīvojušas atdzimšanu un istabiņas izskatās īpaši skaistas, tāpēc vēl jo vairāk saudzējamas un
kopjamas. Skolēni par mājīgajām telpām priecājas un cenšas
tās saudzēt.

Elektroniskais žurnāls
Kopš 1. septembra darbībā
ieviestajā elektroniskajā sekmju
uzskaites žurnālā «E-klase» apkopoti šī gada pirmie mācību
darba rezultāti, un skolēni, dodoties rudens brīvdienās, saņēmuši starpvērtējuma liecības.

LMT dāvina grāmatas
Mazie pirmklasnieki tika
iepriecināti jau mācību gada sākumā, kad LMT O-kartes akcijā
saņēma katrs pa krāsainai bilžu
grāmatai, kuras citi mazie skolēni ar laba vēlējumiem nākamajam lasītājam bija iemainījuši
pret jauniem telefoniem no LMT.

Bērnu žūrija
Par tradīciju pamazām kļūst
dalība Bērnu žūrijā, kur piedalās
gandrīz piektā daļa mūsu skolas
skolēnu. 8. septembra pēcpusdienā skolas bibliotēkā, tiekoties
ar bibliotekāri Dzintru Kraukli,
skolēni, kam patīk ceļojums un
piedzīvojums grāmatā, iepazinās
ar Bērnu žūrijas 2010 grāmatām
un noslēdza lasīšanas līgumus.
Šogad lasīšanas piedzīvojuma
ietvaros notiks arī radošo darbu
konkurss.

Svētki
literatūras dižgariem
16. septembra pēcpusdienā
pulcējāmies skolas pagalmā, lai
godinātu Raini - dižāko latviešu
dzejnieku - 145. dzimšanas dienā. Skolēni skandēja Raiņa dzeju un izrotāja pasākumu ar saviem darbiem - zīmējumiem un
kolāžām. 21. oktobrī, atceroties
Krišjāņa Barona 175. jubileju, 5.
un 6. klasēm notika tautas
dziesmu runas konkurss.

Viesojamies
Iecavas daiļdārzos
Septembra vidū klases devās
pastaigās pa Iecavu, apmeklējot

Oktobra vidū skolā viesojās 30 zviedru jaunieši profesionālās skolas audzēkņi.
visskaistāk iekoptās sētas. 3.c
klases skolnieks Kaspars Polis
stāsta, ka gājiens uz daiļdārzu
pašam paticis tikpat ļoti kā
visiem pārējiem klasesbiedriem.
Saimniece, laipni uzņemot skolēnus, stāstījusi, ka viņas rūpīgi
koptajā dārzā ir vairāk nekā
1000 ziedu šķirņu. Otomārs
Pastva atceras, ka tad, kad šeit
viesojušās 6.a un 6.c klase,
saimniece bērniem sagatavojusi
interesantus uzdevumus - sameklēt dārzā konkrētas puķes,
piepi vai vēja zvanus. Viesošanās
noslēgumā dārza īpašniece skolēnus cienājusi ar āboliem un
dāvinājusi kādu īpašu čiekuru.
Savukārt 9.c klase nesen iekoptā
Dievdārziņa apmeklējuma laikā
satika vēstures pētnieku Ēvaldu
Kivilandu un uzzināja, kādi seni
notikumi saistās ar šo vietu un
kur meklējamas citas svētvietas
Iecavas apkaimē.

Izglītojošas lekcijas
Papildus drošības instruktāžām, kuras regulāri notiek klašu
audzināšanas darbā, 1.- 5. klašu
skolēniem septembrī tika organizēta atraktīva Bauskas policijas darbinieku lekcija par drošību un atbildību. Kaspars Polis
(3.c) un Madara Balode (5.c)
stāsta, ka lekcija vairāk atgādinājusi koncertu un īpaši patikusi priecīgajiem pirmklasniekiem.
Mazie skolēni tika iepazīstināti arī ar zobu kopšanas noslēpumiem. Īpašas lekcijas laikā
katrs saņēma arī pa mazai dāvaniņai.

Darbs sektoros
Kā ierasts, katra internātpamatskolas klase ir atbildīga par
kāda apkārtnes sektora uzturēšanu kārtībā, kur rudenī visbiežāk veicamais darbs ir nokritušo
lapu grābšana. Kā atzīst 6.c klases skolniece Renāte Dulbe un

9.c klases skolnieks Gatis Zariņš, darbu skolēni veic ar prieku, jo tas sniedz iespēju atpūsties un izpriecāties kopīgās aktivitātēs svaigā gaisā.

Sporta aktualitātes
Iecienītākie sporta veidi skolēnu vidū ir futbols un florbols.
7.c klase novada sacensībās
ieguva pirmo vietu florbolā 6.- 7.
klašu grupā, bet futbola turnīrs
6. oktobrī Iecavas internātpamatskolas stadionā pulcēja komandas no daudzām apkaimes skolām. Savukārt 8.a klase, gatavojoties ZZ čepionātam, no ziediem
izveidoja uzrakstu: RĀDI KLASI.
8.a klases skolnieks Kristaps
Prokopovičs guva uzvaru 9. oktobra skrējienā «Iecavas rudens»,
sasniedzot cienīgu rezultātu nopietnu vīru sacensībā kā jaunākais dalībnieks - 6 km viņš veica
20 minūtēs un 41 sekundē, tādējādi iegūstot pirmo vietu un
pirmo zelta medaļu savā sportista karjerā.
7. oktobrī skolā viesojās olimpietis, kamaniņu braucējs Juris
Vovčoks. Viņš iepazīstināja skolēnus ar sportista karjeras izaugsmei nepieciešamo ieguldījumu, demonstrēja Nagano olimpiādē valkāto sporta apģērbu un
fotoattēlus no nozīmīgiem sporta
pasākumiem.

Tējas pēcpusdiena
14. oktobrī klases kopā ar
audzinātājām pulcējās pie tējas
tases, lai patīkamā gaisotnē parunātu par tēju. Katra klase saņēma jautājumus un, meklējot
atbildes, tuvāk iepazinās ar tējas
audzēšanas un apstrādes procesu.

Koncertlekcijas
Šogad 5.a un 5.c klases skolēni var apmeklēt koncertlekcijas Rīgā gluži par brīvu. Šāda
iespēja rasta, pateicoties SIA

Tradicionālajā Iecavas novada skolotāju ballē 9. oktobrī viesojās arī zviedru draugi Hakans
un Eilerts. Sabiedriskā organizācija «Latvijas draugi Iecavai» atradusi sadarbības partneri
Zviedrijā - profesionālo skolu,
kas nodrošina autotransportu
Zviedrijā palīdzības sūtījumu
piegādei. No 11. Līdz 13. oktobrim 30 šīs skolas jaunieši ieradās iepazīšanās vizītē Iecavas internātpamatskolā. Uzturoties
Latvijā, zviedru skolēni iepazinās ar mūsu skolu, Iecavu un Rīgu, kā arī iesaistījās palīdzības
sūtījuma izkraušanas darbā.

Dalība projektā
Sadarbībā ar RPIVA 7.c un
5.c klase piedalās projektā, kura
ietvaros notiek bērnu attīstību
veicinošas aktivitātes ārpusstundu laikā. Aktivitātes ietver
adaptāciju sociālajā vidē, kognitīvo procesu pilnveidošanu, kā
arī personību pilnveidojošus un
harmonizējošus pasākumus.

Skolotāju aktivitātes
Kā ik gadu oktobra sākumā
svinam Skolotāju dienu. Jau
piektdienā skolotājus, ienākot
skolā, sagaidīja skaisti rotāta
ieeja, mūzikas skaņas un sirsnīga dāvaniņa. Skolēni ātri devās
uz mājām, bet skolotāji - nelielā
ceļojumā uz netālo, skaisti atjaunoto Bauskas pili, kur kopīgā
atpūtā pavadīja dažus neaizmirstamus mirkļus.
Savukārt, noslēdzot pirmo
mācību posmu pirms rudens
brīvdienām, skolotāju kolektīvs
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Aglonas internātvidusskolu, kur iepazinās ar klašu un
internāta iekārtojumu, mācību
materiāliem un skolotājiem.
Pedagogi apciemoja Aglonas
baziliku, vienojoties kopīgā
lūgšanā, apmeklēja Kristus
Karaļa kalnu un Maizes muzeju.
Pēc daudz pozitīvu emociju
gūšanas pedagogi radoši izmanto skolēnu brīvdienas, piedaloties dažādos profesionalitāti
paaugstinošos kursos, metodisko apvienību sanāksmēs, semināros un konferencēs.
22 skolotāji piedalījušies īpašos kursos, lai veicinātu bērnu
izpratni par vardarbības problēmām. Pedagogi padziļinājuši zināšanas par emocionālās, fiziskās, seksuālās un kibervardarbības profilaksi un problēmu risinājuma veidiem. Tika izstrādātas shēmas darbam ar skolēniem
un vecākiem. IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

Attīstības komiteja
19. oktobra sēdē izskatīja
Zālītes ūdenssaimniecības
un Zorģu
ūdenssaimniecības
rekonstrukcijas projektu
tehniski ekonomiskos
pamatojumus.
Tie nepieciešami, lai nodrošinātu no Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansēto
projektu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Zālītes un
Zorģu ciemā īstenošanu. SIA
«Komforta standarts» pārstāvji,
kas izstrādāja tehniski ekonomiskos pamatojumus, deputātus informēja par tajos iekļautajiem rādītājiem, kur un kādos
apjomos plānots uzlabot un no
jauna izbūvēt ūdens un kanalizācijas sistēmas.
Pēc tam šos tehniski ekonomiskos pamatojumus savā sēdē
akceptēja arī Dome.
Attīstības komiteja uzklausīja projektu vadītājas Inetas Bramanes sniegto informāciju par
iespēju piedalīties projektā «Centrālbaltijas velotīkls», kura
iesniegumu kā vadošais partneris gatavo Zemgales plānošanas
reģions. Projekta ietvaros plānots izveidot velomaršrutu tīklu,
kas sastāvēs no lokāliem (pašvaldību) velomaršrutiem un tiks
integrēts vienotā Eiropas velomaršrutu tīklā. Deputāti sprieda
par iespējamiem maršrutiem
Iecavas novadā un secināja, ka
nepieciešama priekšizpēte par
velomaršruta izveides iespējām
Iecavas centrā, piemēram, aptverot parka teritoriju.

Komiteja arī izskatīja saistošo noteikumu «Par sabiedrisko
kārtību Iecavas novadā» projektu un citus jautājumus.
Veselības un sociālo jautājumu komiteja 21. oktobra
sēdē uzklausīja Sociālā dienesta
vadītājas Sigmas Strautmales ziņojumu par sociālā nodrošinājuma budžeta izlietojumu gada pirmajos deviņos mēnešos. Izvērtējot pabalstu izmaksas tendences, viņa rosināja veikt grozījumus šī gada budžetā. Vienīgā pozīcija, kurā līdzekļi izsīkuši
straujāk, nekā bija prognozēts, ir
garantētā minimālā ienākumu
(GMI) līmeņa pabalsti, tāpēc deputāti lēma par grozījumiem budžetā, lai nepieciešamo finansējumu nodrošinātu līdz gada
beigām.
Komiteja pārrunāja arī jautājumus, kas saistīti ar Ziemassvētku pasākumu organizēšanu
konkrētām sociālajām grupām.
Trūcīgo ģimeņu bērniem paredzēti divi braucieni uz Ziemassvētku koncertiem Rīgā. Tepat
Iecavā plānots organizēt svētku
pasākumus ģimenēm ar bērniem, vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem. Lai šie pasākumi izdotos pārdomātāki un
saistošāki katrai nosauktajai sociālajai grupai, deputāti rosināja
Sociālo dienestu ciešāk sadarboties ar novadā esošajām nevalstiskajām organizācijām, kuras
var sniegt būtisku palīdzību sagatavošanās procesā un arī sarīkojumu norisē.
Komiteja izskatīja saistošo
noteikumu «Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai un
sociālajiem pakalpojumiem»
projektu, un nolēma pie tā atgriezties vēl nākamajā sēdē. IZ

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
(reģ. nr. 43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas
novads) paziņo, ka iepirkuma procedūrā «Būvdarbu
inženiertehniskā uzraudzība projektā «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Iecavas novadā»»
(identifikācijas Nr. DzKS 2010/01) par saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu ir atzīts pretendents un līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA «BaltLine Globe» (reģ. Nr. LV40003780856)
ar cenu bez pievienotās vērtības nodokļa Ls 63 285,00.
Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu datums 28.10.2010.

Kāds bijis OKTOBRIS
Oktobrī iecavnieku ģimenes papildinājuši seši jaundzimušie - divi
zēni un četras meitenes. Viņiem izvēlēti šādi vārdi: Jānis, Daniels,
Samanta, Luīze, Evelīna un Loreta.
Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā mēnesī
izsniegtas arī septiņas miršanas apliecības un reģistrētas piecu
pāru laulības, informē nodaļas vadītāja Edīte Jančone. IZ

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Oriģinālliteratūra
v
Berelis G. «Ugunīgi vērši ar
zelta ragiem»
v
Kaldupe S. «Es jums dāvinu
pēdējo naktsvijoli». Dzeja
v
Kops L. «Melu virpulī»
v
Krekle M. «Mīlestības skartie»
v
Liepiņš A. «Elmīna» Sēr. Lata romāns
v
Sēle L. «Cērt zibens marmalē»
v
Tilaks Dz. «Labi, ka tā». Pastāsti

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
Brauburgere B. «Kustības
un rotaļas bērna attīstībai»
v
Butulis I. «Latvijas vēsture»
v
Kiliana-Kornela G. «Bērnu
ārsts» Sēr. Enciklopēdija vecākiem
v
Lācis Visvaldis «Kurzeme
(1944.-1945.)»
v
Ņekrasovs A. «Mātes mīlestība»
v
«Sacietējusi maize receptēs»
Sēr. Gribi ēst. Gatavo
v
Sarkadi K. «Bērnu slimības». Ātri pazīt un pareizi ārstēt
v
Sebris K. «Pats»
v
«Sievietei 2011» Gadagrāmata
v
Vitāle Džo «Atslēga»

Ziļickis O. «Baltu tautu civ
vilizācija Eiropā, Āzijā un pasaulē»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Cveigs S. «Marija Stjuarte»
v
Dirģēla P. «Joldijas jūra»
2. grām. 2. daļa
v
Doda K. «Mīļotais zaglis»
v
Eljota K. «Viena diena maijā»
v
Heilijs A. «Stiprās zāles»
v
Kologridisa Dž. «Ugunīgā
grāfiene»
v
Montefjore S. «Zaudētās mīlestības jūra»
v
Petersons P. «Prom ārā zirgus zagt»
v
Stīvotera M. «Balāde. Feju
miriāde»
v
Teilore L. «Mantinieces»
v
Zigezāra S. «Klačiņa»
4. grām.

Dāvinājums no
Lauku bibliotēku
atbalsta fonda
v
«Domāšanas māksla ikvienam»
v
Mesters U. «55 idejas, kā uzsākt biznesu»
v
Pūķis M. «Pašu valdībs»
v
«Valsts valodas komisija»
Raksti 1. sēj.
v
Костенецкая М. «Дешево
продается клоун»

Melnās ziņas
- 6. oktobra rītā konstatēts,
ka Iecavas stacijā asfaltbetona
rūpnīcas transformatoru ēkai atlauztas durvis un nozagta uzskaites iekārta. Sākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 27. oktobra
plkst. 19:00 līdz 28. oktobra
plkst. 7:32 Rīgas ielā novietotai
automašīnai VW Passat nozagtas abas valsts numura zīmes.
Sākts kriminālprocess.
- 28. oktobrī ap plkst. 17:38
automašīnas Toyota Avensis vadītājs, dzimis 1986. gadā, Iecavā
nogriežoties pa kreisi, nepārliecinājās par manevra drošību un izraisīja sadursmi ar pretim braucošo automašīnu VW. Bojāti abi
transporta līdzekļi.
- 29. oktobrī ap plkst. 00:30
ceļa A-7 36,45. km nenoskaidrots automašīnas Opel Vectra vadītājs nenoskaidrotos apstākļos

bojāja automašīnu BMW 330.
Opel Vectra vadītājs atstāja negadījuma vietu, neziņojot policijai.
- 29. oktobrī saņemts iesniegums, ka 20. oktobra rītā kādam
1961. gadā dzimušajam Rīgas
ielā pazudis maks, kurā atradās
LR nepilsoņa pase un vadītāja
apliecība.
- 1. novembra rītā konstatēts,
ka Zorģos pie mājām no elektrolīnijas pieciem balstu posmiem
nozagti vadi. Sākts kriminālprocess.
- 1. novembrī laikā no plkst.
7:00 līdz 8:30 Rīgas ielā nozagta
pie vārtiem piestiprināta pasta
kastīte.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Kādas atziņas gūtas Jaunatnes politikas forumā?
A: Beata Logina

Lai runātu par jaunatnes politikas izaicinājumiem un izstrādātu rekomendācijas pašvaldību rīcības plānam darbā ar jaunatni, 25. un 26. oktobrī Rīgā
notika Latvijas jaunatnes politikas forums 2010 «Pašvaldību
investīcijas jaunatnē. Izaicinājumi darbā ar jaunatni». Forumā
piedalījās 260 dalībnieki, tostarp arī iecavnieki. Pasākumā
tikās valsts un pašvaldību jau-

natnes politikas veidotāji, jaunatnes organizāciju un ministriju pārstāvji, augsta līmeņa
eksperti, kā arī ārvalstu viesi no
Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Eiropas Komisijas. Foruma laikā tika apspriestas jaunatnes politikas aktuālās tendences un izstrādātas aptuveni
100 rekomendācijas sešos tematiskajos blokos jaunatnes politikas attīstībai vietējā mērogā,
vienlaikus izceļot labās pieredzes
piemērus vietējā un starptautiskā līmenī.

Investīcijas jaunatnē ir
investīcijas mūsu nākotnē
A: Valda Liekne

Domes izglītības speciāliste
Vērienīgais pasākums, kuru
organizēja Izglītības un zinātnes
ministrija un jaunatnes organizācija «Jauniešu konsultācijas»,
iezīmēja jaunatnes politikas nozīmību, kā arī piedāvāja labās
prakses piemērus šim darbam
pašvaldībās.
Jaunatnes politikas mērķtiecīga plānošana Latvijā aizsākās
ar 01.07.2009. apstiprināto
«Jaunatnes likumu», kas nosaka
šīs politikas mērķi - uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar
jaunatni. Šis likums nosaka arī
valsts un pašvaldības kompetenci darbā ar jauniešiem. Valsts
nodrošina vienotas politikas izstrādi jaunatnes jomā un tās
koordinētu īstenošanu. Pašvaldību funkcijas nav tik strikti noteiktas, pašvaldības vadās pēc
tā, cik aktīvi un darboties griboši
ir jaunieši, kā arī pēc iekšējiem
resursiem. Pašvaldības sadarbībā ar jauniešiem var izstrādāt arī
vietēja līmeņa dokumentus jaunatnes politikas jomā un izveidot
institucionālu sistēmu, lai nodrošinātu darbu ar jaunatni.
Likums arī nosaka valsts un
pašvaldības atbildību jauniešu
neformālās izglītības un brīvprātīgā darba veicināšanā, kā arī
jauniešu iesaistīšanos fiziskās
aktivitātēs un kultūras dzīvē kā
būtiskus brīvā laika lietderīgas
izmantošanas veidus. Lai to visu
realizētu dzīvē, ir nepieciešama
fiziska vide un entuziasma pilni
šī darba organizatori. Šis likums
nosaka jauniešu vecumu - tas ir

no 13 līdz 25 gadiem; pēc Apvienoto Nāciju organizācijas definīcijas, jauniešu vecums ir no 10
līdz 24 gadiem.
Pēc informācijas, kas tika
iegūta forumā, jaunatnes darba
formas pašvaldībās ir ļoti dažādas. Pārsvarā pašvaldībās šo darbu veic Bērnu un jauniešu centri,
kuri vēl turpina rajonos iesāktās
tradīcijas. Tajās pašvaldībās, kur
šādu centru nav, jauniešu politiku realizē neformāli jauniešu
centri, dažviet darbu ar jauniešiem organizē jaunatnes lietu
speciālisti izglītības pārvaldēs vai
pieaugušo izglītības centros. Profesiju klasifikatorā šis amats ir no
2008. gada 21. maija, un tas nosaka šādus profesionālās darbības pamatuzdevumus: jaunatnes
lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes
politikas īstenošanā iesaistītajām
personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus,
projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu,
veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē,
konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.
Nav jāpierāda, cik svarīgs ir
darbs ar jaunatni. Tas ir svarīgs
mums visiem, jo jaunatne būs tā,
kas veidos Latvijas nākotni, un
investīcijas jaunatnē ir investīcijas mūsu nākotnē. No tā, cik
prasmīgi un mērķtiecīgi tiks organizēta jaunatnes politika, būs
atkarīgs, vai mēs spēsim šos jauniešus piesaistīt Latvijai un vai
viņu vērtību orientācija būs balstīta augstos morāles principos. IZ

F: biedrība «Jauniešu konsultācijas»

IJP valdes priekšsēdētāja Laine Baha kopā ar iecavnieci
Anitu Bukovsku, kura forumā veica brīvprātīgās
pienākumus.
A: Laine Baha

IJP valdes priekšsēdētāja
Foruma mērķis bija uzlabot
darbu ar jaunatni pašvaldībās,
izstrādājot rekomendācijas atbilstoši valsts jaunatnes politikas
pamatnostādnēm, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes politikai jaunatnes jomā un dalībvalstu labai praksei, kā arī veicināt jaunatnes politikā iesaistīto
pušu efektīvāku sadarbību. Lai
mērķi īstenotu, organizatoru uzstādījums bija dalībai forumā akceptēt tos pieteikumus, kur pašvaldības pārstāv gan jaunietis,
gan pašvaldību vadītājs vai tā
pilnvarotā persona, taču netrūka
pašvaldību, kuras pārstāvēja tikai viena no pusēm.
Biju gandarīta, ka foruma organizēšanā iesaistījusies arī
Iecavas Jauniešu padomes (IJP)
jaunā seja Anita Bukovska, kas
organizatoriem apliecināja, ka
Iecavā dzīvo aktīvi un darboties
griboši jaunieši. Anita bija viena
no brīvprātīgajiem jauniešiem,
kas darbadienu vakarus un abas
foruma dienas pavadīja organizatoru komandā, veicot dažādus
organizatoriskus darbus.
Foruma dalībnieki tika sadalīti dažādās darba grupās, katra
no tām bija tematiski atšķirīga,
taču tiešā saistībā ar jaunatnes
darbu. Pirmajā dienā biju iesaistīta vienā no piecām apakšgrupām par darba ar jaunatni sistēmu un stratēģisko plānošanu,
savukārt otrajā dienā strādāju
darba grupā «Brīvprātīgais darbs
pašvaldībā un brīvais laiks». Vērtīga bija pieredzes apmaiņa ar citu pašvaldību pārstāvjiem.
Pēc dalības forumā jutos
iedvesmota. Ar baltu skaudību

sekoju līdzi citu pašvaldību labās prakses piemēru prezentācijām, kas ar lepnumu stāsta par
jauniešu veiksmīgu iesaistīšanu
pašvaldībā, audzinot tos par
pilnvērtīgiem, demokrātiskiem
un mērķtiecīgiem sabiedrības locekļiem. Tādās pašvaldībās kā
Dobele, Līvāni, Jelgava, Gulbene, Alūksne efektīvi darbojas
jaunatnes lietu konsultatīvā padome, bērnu un jauniešu centri,
kā arī tiek veiksmīgi īstenoti jaunatnes politikas galvenie virzieni. Es gribu ticēt, ka arī Iecavā
mēs visi kopā spēsim aktualizēt
jaunatnes politikas pamatnostādnes un, balstoties uz citu
pašvaldību piemēriem, tās realizēt arī praksē. Ir tikai jāgrib!
Mums ir jauno virzītājspēks un
elastīga pašvaldība, kas citviet
nemaz nav.
Lūk dažas spilgtākās foruma
ekspertu tēzes:
·
Jauniešu rīkotie pasākumi
ir jāpadara par modes lietu mūsu sabiedrībā, lai apmeklētāji ir
lepni, ka tajos piedalījušies.
·
Pašvaldībai ir jāsaprot, kas
ir tie resursi, ko tā ir gatava investēt jaunatnē.
·
Pašvaldībai ar jaunieti ir
jāsadarbojas kā līdzīgam ar
līdzīgu, izmantojot jauniešu
iegūtās kompetences.
Priecājos, ka biju viena no foruma dalībniecēm, kas varēja
pārstāvēt Iecavas novadu un IJP.
Atsaucoties uz šo forumu,
2011. gadā Iecavā notiks pirmais
Iecavas jauniešu forums. Mums,
jauniešiem, ir jāaktualizē jaunatnes politika savā novadā. Būtu grēks to nedarīt, jo mēs esam
tie, kas būvēs Iecavas novada
nākotni turpmāk.
5.lpp.
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Jaunatnes lietu reģionālais
kurators, biedrības «Jaunatne
smaidam» vadītājs Renārs
Manuilovs pēc foruma
akcentē šādas atziņas:
1. Jaunatnē ir jāiegulda, lai
nākotnē varētu dubultā dabūt
atpakaļ. Un ne vienmēr šie ieguldījumi prasa milzīgus finanšu līdzekļus. Pats svarīgākais ir pašvaldību vēlme domāt par jaunatnes politiku un uzsākt reālu
darbu problēmsituāciju risināšanā.
2. Lai veiksmīgi ieviestu jaunatnes politiku mūsu novados,
ir jāsāk ar atbildīgās personas
noteikšanu pašvaldībā. Kamēr
viss jaunatnes darbs balstīsies

uz viena entuziasta brīvprātīgo
darbu, nekas nenotiks. Nav
iespējams plānveidā īstenot
valsts jaunatnes politikas mērķus, kamēr nav definēti jaunatnes politikas mērķi pašvaldībā.
Jaunatnes lietu speciālists pašvaldībā ir cilvēks, kurš ir sākuma punkts jaunatnes politikas
attīstībai pašvaldībās.
3. Jaunatnes darbs attīstīsies, tikai pašvaldību ziņā ir
lemt, vai tas noritēs gausi un
ķeksīša pēc vai strauji un tiešām
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanas dēļ.
4. Jaunatne nav tikai mūsu
nākotne. Jaunatne ir arī mūsu
tagadne. Jauniešiem ir vajadzības tagad un tūlīt, nevis pēc gada vai desmit. IZ

Siltumu kāpņu telpās
palīdzēs taupīt jaunie logi
1.lpp.

Tuvākajā laikā logu nomaiņu
plānots veikt arī Tirgus ielā 3 un
Edvarta Virzas ielā 27.
«Nomainot logus, kāpņu telpa
noteikti kļūs siltāka, ja vien paši
iedzīvotāji jaunos logus saudzēs
un neatstās atvērtus,» spriež
J. Ziediņš. Nav noslēpums, ka
bieži vien daudzdzīvokļu mājās
kopmanta netiek saudzēta. Īpaši

tas esot jūtams pēc brīvdienām.
Pirmdienu rītos parasti uz galda
jau stāvot krietns saraksts, kas
nedēļas nogalē salauzts vai sadauzīts un ir jāsteidz remontēt.
Arī piemērs nav tālu jāmeklē tajā pašā kāpņu telpā, kur logu
apdares darbus veic uzņēmuma
darbinieki, pirms pāris nedēļām
pieliktā gaiteņa durvju atspere
jau mētājas norauta, no durvju
rāmja izlauzta arī finiera plāksne… IZ

Jaunieši lauza ledu un mācījās strādāt komandā
A: Laine Baha

IJP valdes priekšsēdētāja
Sen zināms ir apgalvojums,
ka divas galvas gudrākas nekā
viena. Lai cik darbīgs un apdāvināts būtu cilvēks, daudz vairāk viņš var paveikt, darbojoties
spēcīgā un aizrautīgā komandā.
Komandas veidošana attīsta
cilvēkos aktivitāti, lojalitāti un
atbildību pret katru komandas
dalībnieku un komandu kopumā. 27. oktobrī Iecavas vidusskolā Iecavas Jauniešu padome
(IJP) realizēja projekta «Interaktīvais nodarbību cikls «Maini pasauli ap sevi»» pirmo nodarbību.
Šis ir viens no trim NVO projektu
konkursā pieteiktajiem projektiem, ko līdzfinansē Iecavas novada Dome.
Trīs stundu garumā nodarbības 17 dalībnieki praktiskās
aktivitātēs ieguva zināšanas par
mērķa formulēšanu un darbu
komandā, kas likās samērā vienkārši, taču tai pašā laikā sarežģīti, jo kopā jādarbojas dažāda vecuma cilvēkiem. Nodarbības jaunākais dalībnieks bija 13 gadus
vecais Armands Birģelis, savukārt vecākais dalībnieks - Uldis
Šteinbergs (plašāk zināms kā
mūziķis Fricis), kuram ir 55 gadi.
Lai nodarbība būtu vērtīga
un iegūtās zināšanas varētu nostiprināt arī praksē, bijām sagatavojuši vairākas aktivitātes un
interaktīvu lekciju par darbu komandā. Šai nodarbībā vieslektorus neaicinājām, jo vairums IJP
biedru zināšanas par komandas
veidošanu ir ieguvuši, piedaloties citos neformālās izglītības
semināros un apmācībās. No-

DALĪBNIEKU VIEDOKĻI
Sarmīte Zālīte:
«Nodarbībā ierados ar domu iemācīties kaut
ko jaunu. Tas man arī izdevās: ieguvu pieredzi
un praktisku treniņu komandu darbā,
atkārtoju zināmo un guvu arī jaunas atziņas.
Un vēl bonusā - patīkami pavadītu vakaru
feinu cilvēku kompānijā. Noteikti ir vērts
atnākt, to iesaku arī citiem.»

Liene Špakova:
«Nenožēloju, ka apmeklēju
IJP organizēto nodarbību, jo, manuprāt, tā ir
lieliska iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo
laiku. Nodarbība man šķita iedvesmojoša ja ne uzsākt kaut ko, tad vismaz plašāk
ieskatīties tajā, kas tiešām interesē. Patīkami
pavadīts laiks, tādēļ domāju apmeklēt arī
pārējās trīs nodarbības, ko iesaku darīt arī
citiem pozitīviem, atvērtiem jauniešiem
un ne tikai. Paldies organizatoriem!»

Daiga Zālīte:
«Es ieguvu jaunu un noderīgu informāciju,
kā darboties komandā, satiku jaunus
cilvēkus, ieguvu pozitīvas emocijas un dzīvē
nepieciešamas zināšanas, kuras skolā
nemāca. Iesaku arī citiem apmeklēt šīs
nodarbības, jo tajās var labi pavadīt laiku
un attīstīt sevī radošumu.»

darbība patiešām bija interaktīva, katrai aktivitātei bija savs vadītājs no IJP vidus.
Nodarbību sākām ar Agnetas
Veideles vadītajām divām iepazīšanās spēlēm jeb tā sauktajām
«ledus laušanas» aktivitātēm
(ice-breaking), kas liek ikvienam

dalībniekam uzsākt komunikāciju ar citiem. Iepazīstoties tika
nodibināti pirmie savstarpējie
kontakti, kas vēlāk lieti noderēja
un noderēs arī nākamajās tikšanās reizēs.
Pēc tam sekoja Bruno Baha
kreatīvā lekcija par komandas

darbu. Uz tāfeles tika skicētas
cilvēka vērtību piramīdas, komandas veidošanas pamatprincipi un «zelta» likumi. Priekšplānā izvirzījām atziņu, ka, darbojoties komandā, nepastāv termins «ES». To aizstājam ar
«MĒS». Par nodarbībai raksturīgāko tēzi Bruno bija izvēlējies
senu ķīniešu sakāmvārdu: «Ne
jau meža pīles klaigāšana, bet
gan tās lidojums liek pārējiem lidot līdzi», uz ko nodarbības laikā
vairākkārt atsaucāmies.
Lekcijas laikā iegūtās zināšanas nostiprinājām praksē Daigas Spornes sagatavotajās divās
aktivitātēs: konflikta radīšanā ar
piezīmju blociņiem un papīra/kartona tilta veidošanā, pār
kuru no viena krēsla uz otru vajadzēja pārripināt jēlu olu. Šī aktivitāte dalībniekiem šķita viena
no interesantākajām.
Nobeigumā mums, organizatoriem, svarīgs bija kopējais
refleksijas aplis, kurā katrs dalībnieks izteicās par saviem ieguvumiem un sajūtām šīs nodarbības laikā. Savukārt uzslavēt un
ko labu pateikt varēja rakstiski
katram dalībniekam uz muguras
pielīmētā lapā. Bija interesanti
un radoši.
Lai par to pārliecinātos arī citi, esam samontējuši nelielu video rullīti, ko ikviens interesents
var apskatīt, sekojot šai saitei
i n t e r n e t ā :
www.youtube.com/watch?v=pU
YjL-gt9j8
Iespējams, šis video pamudinās vēl kādu iecavnieku pievienoties mums nākamajā interaktīvajā nodarbībā, kas Iecavas vidusskolā notiks 10. novembrī.
Nodarbības tēma - mūsdienīgs
cilvēks profesionāļu skatījumā. IZ
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Vēlas noskaidrot viedokļus
par privātas bērnu pieskatīšanas
iestādes izveidi
Iecavā tiek domāts par privāta bērnu pieskatīšanas un rotaļu centra izveidi. Iestādes darba laiks plānots no plkst. 7.00
līdz 19.00, un tajā iecerēts piedāvāt:
·
1,5 līdz 4 gadu vecu bērnu
pieskatīšanu;
·
sabalansētu ēdināšanu
trīs reizes dienā;
·
intelektuālās un attīsto-

šās nodarbības;
·
fiziskās aktivitātes.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju
viedokli un rastu labāko ieceres
risinājumu, tās autori ir izveidojuši aptaujas anketu. Aptaujā
aicināti piedalīties vecāki, kuriem ir bērni vecumā līdz četriem
gadiem. Anketa pieejama pašvaldības interneta vietnē
www.iecava.lv. IZ

Ziedu un krāsu burvība
bērnu bibliotēkā
A: Zoja Stūrmane
F: Ludmila Šteinberga

Līdz 1. decembrim Iecavas
novada bērnu bibliotēkā
apskatāma iecavnieces
Dagnijas Lauvas gleznu
izstāde.
Mīlestība uz zīmēšanu māksliniecei ir no agras bērnības.
Gleznošanas iemaņas viņa mācījusies pie vairākiem pasniedzējiem Bauskā, mākslas salonā
«Meistars Gothards», kur bija
iespēja apgūt dažādas tehnikas:
eļļu, akvareli, darbus ar sēpiju,
ogli, zīmuļiem u. c.
Dagnijai patīk zīmēt ainavas,
ziedus, kluso dabu. Viņas otas
pieskāriens vienā mirklī liek atvērties tulpes zieda kausiņam;
audeklos smaržo zāle un zemenes; šalc jūra; visās varavīksnes
krāsās rotājas dzīvības siltā
straume.
Gaišā un saulainā izstāde sa-

Pateicība
Virtuālais puķu pušķis
Kultūras nama meitenēm un
Zālītes speciālās
internātpamaskolas
kolektīvam
no Iecavas novada mediķiem PALDIES par mediķu balli un
apsveikumu. Lai arī turpmāk
Jūs pavada veiksme,
dzīvesprieks un veselība!

gādā īpašu baudījumu drēgnajās un pelēkajās rudens dienās.
«Esmu gandarīta, ka attīstīju
to, kas man ir dabas dots. Protams, vēl lielāku gandarījumu
sagādā tas, ka redzi - jā, kādam
tas patīk, kāds priecājas. Un kur
nu vēl dāvināšanas prieks, kad
vari cilvēkam uzdāvināt ko īpašu, paša darinātu,» tā Dagnija
Lauva.
Ceram, ka košie zīmējumi rosinās bibliotēkas apmeklētājos
vēlēšanos darboties pašiem. IZ

Vidusskolā
Iecavas novada skolu
sacensības basketbolā
8. novembrī pl. 15:00
6.-7. klasēm
15. novembrī pl. 15:00
8.-9. klasēm
22. novembrī pl. 15:00
10.-12. klasēm
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.
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Redakcijas pastā

Tos kapus, tos kapus sakopiet,
kur savus mīļos guldināt…
Ar to jau viss izteikts, ja neiedziļinātos atmiņās un notiekošajā.
Gribu atgādināt, kā notika
pirms daudziem gadiem, manā
bērnībā. Sestdienās, parasti
priekšpusdienās, sakopa kapus,
tad māju un slaucīja pagalmu.
No «Billītēm» nāca kalpone, retāk
Amarillis, kopt Lieknu ģimenes
atdusas vietu. No citām mājām kā nu kurš, gan pajūgā, gan ar
divriteni, tuvākie kājām. Noslaucīja, sagrāba, izravēja un vāzītē ielika kādu dārza vai pļavas
ziedu. Tas, saprotams, vasaras
mēnešos. Sestdienu vakaros
iezvanīja svētvakaru. Ziemā visiem lielā atpūta.

Tagad Rumbu kapos lapu
kaudzes un no kopiņām knapi
redzama kāda bleķa pujene. Vēl
plastmasas pudeles, aug nestādītas. Ir nolikts konteiners atkritumiem, vecām vāzēm, svečturiem, bet ne lapām - tās beramas
tālāk mežā. Kapu saimnieks pat
uzrakstījis, kur kas berams.
Varētu pašvaldību «virsaiši»
likt rūpēties par aizgājēju atdusas vietām. Pirms Jāņiem arī sētas tiek skatītas - kuram nu
skaistāk! Manuprāt, vajag tīrāk.
Sakopsim, atcerēsimies savējos, kā to darīja mūsu senči. Gūsim gandarījumu sev, gan paspēsim teātri, cirku vai baļļuku.

Cienītā Kļavas kundze, viss ir
ļoti pareizi, bet, kā saka, «ar varu
mīļš nekļūsi», tā arī šajā jautājumā neko nevar pavēlēt, cik
nu katram tā apziņa strādā, tik
arī ir.
Būtu jau pareizi un mīļi, ka
mēs, kas ar brīvu Latviju no saviem senčiem atguvām gan laukus, gan mājas vai ieguvām kādas izmirušas dzimtas īpašumus, pateicībā par to parūpētos
arī par viņu pēdējo atdusas vietu.
Runājot par vēstulē minētajiem Rumbu kapiem, tie ir ļoti,
ļoti veci - pirmais apbedījums
datēts 1740. gadā, zvana tornis
1869. gadā (no Ē. Kivilanda grāmatas «Iecavas pagasta kapsētas» I d.), tā ka daudziem apbedījumiem, pieļauju, vairs nav neviena piederīgā. Ja kāda dzimta
vairs nekopj savu radinieku kapus, tad tur vainīgi paši, kas nav
pratuši latvisko kapu kopšanas
kultūru nest no paaudzes uz paaudzi.
Ņemot vērā, ka šie ir vieni no

vismazākajiem novada kapiem,
zinu, ka aizmirstas kopiņas bieži
sakopj blakus kaimiņi vai pats
kapu pārzinis. Pēdējos gados līdz
ar rosīgo kapu pārzini Kārli Albertu tiešām daudz ir padarīts
kapu sakopšanā - uzlikts jauns
zvans, salabots zvana tornis un
vārti, aprīkota aka, izcirsti mazvērtīgie koki un krūmi gan kapu
laukā, gan pieguļošajā teritorijā.
Kapu pārzinis rīkojis vairākas
talkas, pagājušajā rudenī kapus
vēlreiz smalki iztīrīja «simtlatnieki». Lieknu dzimtas kapus regulāri kopj Zorģu bibliotēkas
darbinieki.
Manuprāt, lielāki «sāpju bērni» ir citi kapi - Lanciņu un Vecbrāļu kapi Misas pusē un Raņķu
kapi Zālītē, kur tikpat kā nav neviena tuvinieka, kas koptu kapus. Lielas problēmas arī tepat
Baznīcas kapos. Bet tas, ka mēs
saviem senčiem, saviem mīļajiem pateicamies par maz, ir taisnība.
Daina Rudzīte,
pašvaldības dārzkope

M. Kļava

Aicina Tehniskās jaunrades dienas
Jaunieti, atklāj sevī
tehniskās jaunrades garu,
novembrī piedaloties
«Tehniskās jaunrades dienās
2010» kādā no pilsētām, kura
ir tuvāk tavām mājām - Rīgā,
Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē
vai Liepājā.
Ja nekad neesi darbojies ar
skrūvgriezi, lodāmuru vai jaucis
ķīmiskas vielas, taču vienmēr ir
bijusi vēlme pamēģināt pašam
izveidot tehnisku ierīci, tad šis
pasākums ir paredzēts tieši tev.
«Tehniskās jaunrades dienās

2010» ir gaidīti visi interesenti,
sevišķi jaunieši vecumā no 10
līdz 23 gadiem. Tuvākie pasākumi norisināsies 6. novembrī
plkst. 12.00 Rīgas Tehniskajā
universitātē un 7. novembrī
plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Dalība pasākumā ir bez maksas. Vairāk
informācijas un reģistrēšanās
anketu meklē www.tjd.lv. IZ
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Sporta ziņas

Madonā, Ogrē, Saldū un Rīgā notika Kāruma kausa izcīņas
pirmie turnīri 2000. gadā dzimušiem un jaunākiem
basketbolistiem. Iecavnieki trenera Viļņa Gailuma vadībā
26. un 27. oktobrī spēlēja Ogrē.
Pirmajā dienā Iecavas komanda ar rezultātu 10:47 piekāpās
Ogrei 3, toties salaspiliešus uzvarēja ar rezultātu 17:15. Nākamajā
dienā spēlēs par 4.-6. vietas sadalījumu iecavnieki piedzīvoja
divus zaudējumus (4:28 pret Ogri 2 un 5:28 pret Vecumniekiem),
tādējādi deviņu vienību konkurencē ierindojoties 6. vietā.
Mūsu komandā visveiksmīgāk spēlēja Toms Janeks, Aivens
Radiončiks, Toms Bunduls un Gvido Valbe.
Kāruma kausa izcīņa tiek organizēta, lai nodrošinātu spēļu
pieredzes uzkrāšanu jaunākajiem basketbolistiem, kuri vēl nav
iekļauti LJBL regulārajā čempionātā, norāda V. Gailums. Bērniem
arī dota iespēja demonstrēt savas iemaņas basketbola stafetēs pirms spēlēm mazie basketbolisti sacentās bumbas vadīšanā un
metienos grozā. Nākamais turnīrs gaidāms skolēnu Ziemassvētku
brīvdienās.
Aizvadītās nedēļas nogalē Bauskā Iecavas sporta skolas (SS)
komanda sāka cīņu par Sporta centra «Mēmele» kausu.
30. oktobrī ar minimālu rezultāta starpību 74:75 Iecavas SS
zaudēja Ceraukstes komandai, kurā spēlēja arī trīs iecavnieki
(Iecavas SS sastāvā rezultatīvākie bija Dāvis Kravals - 31 - un
Edžus Avots - 13 punkti).
31. oktobrī iecavnieki pārliecinoši ar 114:58 uzvarēja Codi (Jānis
Eiduks 36, Dāvis Kravals 32).
Šo svētdien, 7. novembrī, pulksten 13 Iecavas SS pretinieki būs
Gailīšu basketbolisti.
30. oktobrī noritēja Iecavas novada atklātās sacensības galda
tenisā.
Sportistu atsaucība bija diezgan liela. Mēroties spēles meistarībā
bija ieradušies vairāk nekā 40 sportistu gan no tuvējām
pašvaldībām, gan no Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas, Dobeles un
Cēsīm. Šādas sacensības tika organizētas pirmo reizi, taču
sacensību organizatori turpmāk iecerējuši tām piesaistīt arī tuvējo
kaimiņvalstu sportistus un cer, ka šīs atklātās starptautiska
mēroga sacensības kļūs par labu tradīciju. Tā ir ne tikai iespēja
Iecavas vārdam iegūt plašāku skanējumu, bet arī ļaut sporta
skolas audzēkņiem tikties ar spēcīgiem pretiniekiem, tā vairojot
savu sportisko meistarību.
Dāmas:
1. vieta - Daina Ročāne (Cēsis)
2. vieta - Skaidrīte Zāģere (Jūrmala)
3. vieta - Laura Meinarda (Rīga)
Kungi:
1. vieta - Roalds Cildermanis (Iecava)
2. vieta - Guntis Krivods (Dobele)
3. vieta - Uldis Dobriško (Jelgava)
Pārsteiguma balvu saņēma pieredzes bagātākais sacensību
dalībnieks Aivars Kamols no Rundāles novada. Neskatoties uz
nesen nosvinēto 75 gadu jubileju, viņš izrādīja atzīstamu
rezultātu, aiz sevis atstājot krietnu pulku gados daudz jaunāku
spēlētāju, un 24 sportistu konkurencē ierindojās 14. vietā.
Sacensību organizatori pateicas Iecavas novada Domei par
finansiālu atbalstu un SIA «Skujenieki» par sarūpētajām balvām
godalgoto vietu ieguvējiem. IZ

12 mēn. - Ls 7,20
Jāņa Zīvārta piemiņas
turnīrs ZOLĪTĒ
6. novembrī pl. 10:00
(nevis 30. oktobrī
kā ziņots iepriekš)

Iecavas kultūras namā.
Dalības maksa - Ls 5.

LATVIJAS PASTĀ
ABONĒŠANA
2011. GADAM LĒTĀK!
Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 8. novembrī
no plkst. 10 līdz 12.

Tūrisma orientēšanās brauciens
startēs un finišēs Iecavas novadā
A: Beata Logina

Šogad jau veiksmīgi aizvadīti
pieci autofotoorientēšanās sacensību posmi. Dalībnieki redzējuši interesantākās vietas Vidzemē, Kurzemes piekrastē, Latgalē, Sēlijā. Sestais - noslēguma - posms risināsies šo sestdien, 6. novembrī, Zemgalē. Lielā
orientēšanās brauciena starts
un finišs būs Iecavas novadā attiecīgi kafejnīcā «Saulgoži» un
viesu namā «Iecupes».
Dalībnieku ierašanās, reģistrācija un auto tehniskā apskate
notiks no pulksten 8:00 līdz
8:30. Pirmā auto starts paredzēts pulksten 9:30, bet pirmā
auto finišs - ap 16:30.
Brauciena maršruts tiks izplānots pirms starta. Savas
skaistākās un interesantākās

vietas šoreiz «parādīs» Dobele,
Bauska, Vecumnieki, Jelgava un
Auce. Dalībnieki varēs gremdēties skaistās atmiņās, apmeklējot Tērvetes dabas parku un
Rundāles pili, kā arī uzzināt, ko
sevī slēpj Pokaiņu mežs. Tiem,
kas vēl ne reizi nav bijuši īstā bijušās PSRS armijas bāzē, šī būs
unikāla iespēja to izdarīt. Daži
no kontrolpunktiem atradīsies
ļoti tuvu Lietuvas robežai, tādēļ
līdzi obligāti ir jābūt pasei, atgādina sacensību organizatori.
Tūrisma orientēšanās brauciens tiek saskaņots ar Latvijas
Automobiļu federāciju, par to
tiek informēta policija. Brauciena laikā dalībniekiem jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi.
Vairāk informācijas meklējiet
http://www.autofotoorientesan
as.lv/.

Iespēja skatīt jaunas dokumentālās filmas
Projekta Kinopunkts kopā ar
Amigo ietvaros visā Latvijā tiek
izrādītas divas jaunas, kvalitatīvas un pārsteidzošas dokumentālās filmas. Tās ir 2010. gadā
Latvijā ražotās «Kā Tev klājas,
Rūdolf Ming?» (režisors R. Rubīns) un «Homo@LV» (rež. K. Goba). Iecavas kultūras namā filmas būs skatāmas piektdien,
5. novembrī, pulksten 20.
Filma «Kā Tev klājas, Rūdolf
Ming?» pirmizrādi piedzīvoja kinoforumā Arsenāls, pārpildītā
kinoteātra Rīga Lielajā zālē un
noslēdzās ar vētrainām ovācijām; noslēguma ceremonijā filma
saņēma Arsenāla Skatītāju bal-

vu un starptautiskās Interfilm
žūrijas balvu kā labākā Baltijas
skates filma. Filma stāsta par padsmitnieku Rūdolfu no Talsiem
kura lielākā aizraušanās ir kino.
«Homo@LV» ir stāsts par to,
kā 2005. gada vasarā diviem puišiem rodas iecere Rīgā noorganizēt vēl nebijušu pasākumu - lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu svētku gājienu pa pilsētas ielām. Viņiem nav ne mazākās nojausmas, ka šis labi iecerētais nodoms izraisīs gluži neticamu notikumu lavīnu vairāku gadu garumā. Tas ir ieskats kā
«praidistu», tā «nopraidistu» viedokļos un varoņu dzīvesstāstos. IZ

Līdzjūtība
Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma,
Labi darbi, mīļi vārdi Tie palika šai saulē.
/Latviešu t. dz./

Skumstam par Kitijas Murānes aiziešanu
mūžībā un izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Ozolu ielas 3 mājas iedzīvotāji

Aizsaulē aizgājuši
Uģis Karlsons (23.09.1959. - 25.10.2010.)
Jekaterina Murāne (10.06.1924. - 28.10.2010.)
Anna Šmaukstele (05.08.1943. - 29.10.2010.)
Vilnis Gutovskis (03.05.1944. - 30.10.2010.)
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Pārdod : : :

Reklāma un sludinājumi : : :

3 istabu dzīvokli Iecavā,
Rīgas ielā 21.
Tālr. 28838997.

No 29. oktobra
SIA «Veselība Veiksme»
tiek sniegta veselības un
psiholoģiskā palīdzība
Iecavā, Rīgas ielā 25,
pirmdienās, trešdienās,
piektdienās plkst. 12-18.
Tālr. 26183019.
Laipni gaidīti!

Steidzami un lēti pārdod vai
maina 3 istabu dzīvokli
Iecavas centrā. Tālr. 29795331.
vienu mēnesi vecu telīti no
augstražīgas HM šķirnes govs.
Tālr. 63942220.
zāģmateriālus.
Tālr. 26138299.

Iznomā : : :
lauksaimniecības zemi
3 km no Iecavas centra,
kopējā platība - 16 ha.
Maksa 15 LVL/1ha + zemes
gada nodoklis. Tālr. 26193193.

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
24. novembrī pl. 20:30
BK Dartija - Rīga/Pārdaugava
Jaunatnes basketbola līga
6. novembrī pl. 11:00
Iecava - Inčukalns
13. novembrī pl. 14:00
minispēles Iecava - Jūrmala
20. novembrī
pl. 11:00 Iecava - Salaspils
pl. 12:20 Iecava - Ādaži
Latvijas Basketbola līga
12. novembrī pl. 18:30
BA Turība - Barons
24. novembrī pl. 18:30
BA Turība - Liepājas Lauvas
26. novembrī pl. 18:30
BA Turība - Zemgale
Sporta skolas «Dartija»
atklātās sacensības
vieglatlētikā
9. novembrī pl. 14:00
D vecuma grupai
16. novembrī pl. 14:00
C vecuma grupai
23. novembrī pl. 15:00
B vecuma grupai
29. novembrī pl. 15:00
A vecuma grupai un junioriem

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Siens
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

Sporta namā

Izīrē : : :
Iecavas novada Dome izīrē
2 istabu dzīvokli Iecavā, Rīgas
ielā 21-59. Ir lieli parādi.
Tālr. 63941721.

Piedāvā darbu : : :

Treneru padomes sēde
11. novembrī pl. 19:00
Iecavas novada čempionāts
galda tenisā, 1. kārta
16. novembrī pl. 18:30

Iecavas vidusskola autobusa
šoferim, nepieciešama D kateg.
Tālr. 20398328; 63960752.

Kultūras namā
5. novembrī pl. 20:00
Kinopunkta akcijā
latviešu dokumentālās
filmas «Kā Tev klājas,
Rūdolf Ming?»
un «Homo@LV» .
Ieejas maksa - 1 santīms.

17. novembrī pl. 19:00
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīts pasākums Goda nosaukuma
«Iecavas Gada cilveks»
ieguvēju apbalvošana un
svētku koncerts.
Ieeja - bez maksas.

Pēc koncerta Rudens balle
(ar iepriekšēju pieteikšanos).
Spēles Alma un Juris.
Biļetes cena - Ls 3.

19. novembrī pl. 17:00
Z. Liepiņa un
K. Dimitera muzikālās
drāmas «VADONIS»
video versija.
Biļetes cena - Ls 1,50;
pensionāriem - Ls 1.

27. novembrī pl. 13:00
TV šova
«ZELTA TALANTI»
dalībnieku koncerts.
Biļetes cena - Ls 3.
Tālr. 63941234, 29109156
vai 26666126.

Dažādi : : :

Iecavas novada sporta
skolotāju metodiskās
apvienības sēde
23. novembrī pl. 19:00
Iecavas novada atklātās
sacensības badmintonā
25. novembrī pl. 19:00
Latvijas Republikas
atklātais veterānu
čempionāts galda tenisā
27. novembrī pl. 12:00 un
28. novembrī pl. 10:00

!

Sludinājumus laikraksta
«Iecavas Ziņas» rubrikās
PIEDĀVĀ DARBU un
VĒLAS STRĀDĀT
publicējam BEZ MAKSAS!

8.

Profesionāli grāmatvedības
pakalpojumi (arī angļu valodā).
Klientiem bezmaksas
konsultācijas nodokļu un darba
tiesisko attiecību jomā.
Tālr. 29425061,
e-pasts: ia.cebers@apollo.lv.
Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.
Pērk lietotas automašīnas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, vadus;
demontē metāla konstrukcijas
un attīra teritoriju no metāla;
kompensē. Tālr. 26200989.
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