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Precības AKTUĀLI
maģiskajā Šajā numurā:
Budžeta
3.
datumā
izpilde deviņos
mēnešos

A: F: Anta Kļaveniece

10. oktobri, maģisko datumu
10.10.10., par savu kāzu dienu
izvēlējās daudzi.
LNT tiešraides raidījumā
«Maģiskās kāzas Molā» savu
jāvārdu publiski teica desmit
jaunie pāri, un arī Iecava nebija
izņēmums - Iecavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
10. oktobrī laulību
reģistrēja četri pāri.
Sandris Noreika un Agnese
Iljasa-Masiha, izvēloties
kāzām maģisko datumu
10.10.10., cer, ka tas viņu
kopdzīvei piesaistīs veiksmi.
Jauno pāri kopdzīvē ievadīja
Agneses kursa biedre
Karinē un Kārlis.
5.lpp.

Atbalsts
4.
NVO
projektiem jau oktobrī
sāksies
interaktīvo
nodarbību cikls
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2010. gada oktobrī ir
41,31 Ls/MWh (bez PVN).

Par nekustamā īpašuma nodokļa
Neikdienišķa tikšanās
piemērošanu vēl daudz neskaidrību ar dzejas lielmeistariem
A: Anta Kļaveniece

Līdz oktobra vidum
Iecavas pašvaldība
nosūtījusi vairāk
nekā 6000 paziņojumu
par nekustamā īpašuma
nodokli (NĪN). To
saņēmusi 271 juridiska
persona un lielākā daļa no
5718 privātīpašniekiem.
Tikai 38 iedzīvotāji izmantojuši iespēju paziņojumu saņemt
elektroniski - e-pastā. Šim pa-

kalpojumam var pieteikties interneta vietnē www.epakalpojumi.lv vai vēršoties ar rakstisku
iesniegumu pašvaldībā.
Paziņojumi tiek sagatavoti
nevis par katru īpašumu, bet
katram īpašniekam par visiem
viņa valdījumā esošajiem īpašumiem. Katru dienu pie nodokļu
inspektores Evitas Heidemanes
ierodas vairāki apmeklētāji; tas
nozīmē, ka šogad ieviestā nodokļa aprēķināšanas un samaksas
kārtība daudziem iedzīvotājiem
rada neizpratni.
3.lpp.

A: Anta Kļaveniece

atdzejotājs un kritiķis
Knuts Skujenieks.

12. oktobra pēcpusdienā
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā noritēja
pasākums «Neikdienišķā
tikšanās», kurā klausītājus
uzrunāja lietuviešu
dzejnieks Vlads Brazjūns
(Vladas Braziūnas),
literatūras kritiķis
Ķēstutis Nastopka
(Kestutis Nastopka) un
latviešu dzejnieks,

Par pasākuma muzikālo
ietērpu parūpējās lietuviešu
jaunais saksofonists Rokas Bernatavičus.
«…kad akmens novēlies no
sirds, uz tā var pasēdēt…» - noslēgumā teiks Knuts Skujenieks. Pusotru stundu patiesi
varēja pasēdēt, aizmirst par
skrejošo ikdienu un ieklausīties,
kā tās pašas dzejas rindas skan
gan latviešu, gan lietuviešu valodā.
6.lpp.

2010. gada 15. oktobrī

2.

Pārmaiņām, notikumiem un veiksmēm bagāts gads
A: Valda Liekne

Domes izglītības speciāliste

Tikko nosvinējām
Skolotāju dienu un
atskatījāmies uz
iepriekšējā mācību
gadā paveikto.
2009./2010. mācību gads bija pārmaiņu gads – teritoriāli administratīvā un izglītības reforma, arī krīze iezīmēja lielus izaicinājumus izglītības jomā. Administratīvās reformas dēļ novada Domē tika izveidota izglītības
speciālista amata vienība, kura
pirmais uzdevums bija sakārtot
normatīvo aktu bāzi izglītības
pārvaldības sistēmas izveidei.
Mācību gada laikā tika nodibinātas vairākas komisijas: Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija, Pedagoģiski medicīniskā komisija un Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas komisija.
2009. gada novembrī tika aizsākts ESF projekts «Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos», kura realizēšanai tika izveidota Iecavas novada izglītības iestāžu Pedagogu atlases
komisija. Projekta 1. un 2. posmā 52 novada pedagogi ieguva
mērķstipendiju, lai, iegūstot
augstāku izglītības kvalitātes
pakāpi, veicinātu savas karjeras
attīstību. Pieciem pedagogiem tika piešķirta stipendija pārkvalifikācijai.
Mācību gada beigās tika reorganizēta sākumskola «Dartija», lai novada mazajiem pirmsskolēniem būtu vairāk vietu bērnudārzos. Domē izveidota Izglītības nodaļa, kurā ir divas amata
vienības - izglītības speciālists
un izglītības metodiķis.
Pagājušajā mācību gadā darbojās 27 mācību priekšmetu metodiskās apvienības. Ne reformas, ne krīze nav negatīvi ietekmējusi izglītības kvalitāti mūsu
novadā. Rekordliels skaits skolēnu ar augstiem sasniegumiem
piedalījās dažādos pasākumos:
skatēs, konkursos, mācību
priekšmetu olimpiādēs kā starpnovadu, tā arī valsts līmenī.
Noslēgtais izglītības sadarbības līgums ar Vecumnieku
pašvaldību deva iespēju mūsu
skolēniem piedalīties dažādos
starpnovadu pasākumos, tai
skaitā arī mācību priekšmetu
olimpiādēs. 2009./2010. mācī-

bu gads noritēja X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku zīmē, tādēļ interešu izglītībai
skolās tika ierādīta nozīmīga vieta. Lai uzteiktu sasniegumus
mācību un interešu izglītības
darbā, pirmo reizi novadā tika
iedibināta tradīcija naudas balvu piešķiršanai kā skolēniem, tā
arī viņu pedagogiem. 135 skolēniem un kolektīviem svinīgā
pasākumā tika pasniegtas naudas balvas par iegūtām godalgotām vietām. Naudas balvas saņēma arī pedagogi, kas ieguldījuši
milzīgu darbu šo sasniegumu
iegūšanā. Apliecinot to, ka pašvaldība lepojas ar saviem talantīgajiem un čaklajiem pedagogiem, vēlos minēt visu šo skoltāju vārdus.
Augstākos sasniegumus, 1.
vietas valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos un skatēs ieguvuši skolēni, kurus sagatavojuši šādi pedagogi: Kristīne
Karele, Inese Krīgena, Inese Jirgena, Solveiga Lineja, Vita Lauciņa–Veinere, Svetlana Knāķe,
Dace Greiža, Antra Pāruma, Ilze
Arāja, Aija Krolle, Maruta Lasmane, Kristīne Vaičus, Ilvija
Bensone un Indra Krauja.
2. vietu ieguvējus valsts līmenī sagatavojušas skolotājas Antra Pāruma, Milita Pīlādze, Inese
Krīgena, Solveiga Lineja, Aija
Krolle, Vita Lauciņa–Veinere,
Kristīne Karele, Solvita Lauzēja,
Sintija Leimane un Gita Zaķe.
Valsts līmeņa 3. vietas ieguvuši skolēni un kolektīvi, kurus
sagatavojuši Solvita Lauzēja, Antra Pāruma, Kristīne Karele,
Žanna Stankeviča, Inese Jirgena, Kristīne Vaičus, Indra Krauja, Ilze Arāja, Jana Arāja un Ieva
Klingenberga.
Augsts sasniegums ir atzinības iegūšana valsts līmenī, kuru
saņēma 25 skolēni, par ko
jāpateicas pedagogiem: Marutai
Lasmanei, Antrai Pārumai, Dacei Greižai un Solvitai Lauzējai.
Starptautiskā līmenī atzinību
saņēmuši Vitas Lauciņas–Veineres un Indras Kraujas audzēkņi,
bet reģiona līmenī Kristiānas
Gertsones, Ivetas Ceras, Vitas
Lauciņas–Veineres un Janas
Arājas audzēkņi.
Starpnovadu posmā augstākos skolēnu un kolektīvu sasniegumus (1. vietas) veicinājuši šādi
pedagogi: Zanda Zīvārte, Sarma
Zepa, Jana Arāja, Mihails, Gorskis, Maruta Lasmane, Anitra
Taurene, Iveta Cera, Gita Zaķe,
Ilvija Ķurbe, Indra Krauja, Solveiga Lineja, Antra Pāruma un

Andrejs Indāns. 2. vietas: Sanita
Kozlova, Sarma Zepa, Maruta
Lasmane, Anitra Taurene, Iveta
Cera, Olga Petrišina, Solveiga Lineja, Janīna Kazaroveca, Antra
Pāruma, Juris Bidzēns, Agafija
Buša un Mihails Gorskis. 3. vietas ieguvi starpnovadu posmā
veicinājuši šādi pedagogi: Mihails Gorskis, Olga Petrišina, Sanita Kozlova, Pārsla Ratkus,
Agafija Buša, Gunita Jakovļeva,
Antra Pāruma, Liene Logvina,
Anitra Taurene, Kristīne Karele,
Velga Ērgle, Lolita Krēmere un
Dina Mediņa.
Iecavas novada Domes pateicības ir saņēmuši:
PII «Cālītis» pedagoģes Larisa
Pašukova, Sandra Kadiševska,
Santa Trokša, Inese Puriņa, Liene Eriņa un vadītājas vietniece
metodiskajā darbā Ingūna Lāce;
Sākumskolas «Dartija» pedagogi un darbinieki iestādes
45. gadadienā - Ruta Drozdova,
Inese Lapkovska, Ilze Arāja, Dace Okolovska, Inese Darbiniece,
Žanna Trihonova, Aija Sietiņa,
Inese Čudare, Ilze Ansone, Silvija
Šnepste, Janīna Nikitina, Ausma Nagliša, Dzintra Lisovska,
Elza Balode, Regīna Jovaiša un
Ira Lobzina;
Iecavas internātpamatskolas
pedagogi Inga Čipena, Veronika
Ruķere, Inese Jirgena, Ginta Kopeika, Valentīna Afanasjeva,

Sarma Zepa, Ligita Putniņa, Iveta Putniņa un Dzintra Pavāre;
Dzimtmisas pamatskolas pedagogi Juris Bidzāns, Velga
Ērgle, Vilnis Gailums, Inga
Grundmane, Iveta Salgrāve, Māra Slapiņa un Natālija Šabanoviča.
Valsts prezidenta pateicības
saņēmuši pedagogi un kolektīvi,
kas piedalījās X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos, – Solveiga Lineja, Milita Pīlādze, Aija Krolle, Kristīne Karele, Inese Jirgena, un Ilze Arāja. Gribu pieminēt arī tos skolotājus, kuri ar savu klātbūtni
atbalstīja kolektīvu vadītājus,
rūpējoties par skolēnu sadzīvi
svētkos: Ineta Zvirgzda-Šebina,
Enija Rubina,
Sanita Kalderauska, Anda Tauriņa, Indra
Krauja, Aija Sietiņa, Ingrīda
Draudziņa, Ilona Grīnberga, Dina Mediņa, Gita Zaķe, Antra Pāruma un Iveta Cera.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus saņēmušas Zanda Zīvārte, Gita Zaķe,
Milita Pīlādze, Solveiga Lineja un
direktores vietniece saimnieciskajā jomā Daiga Skuja.
Mēs lepojamies ar mūsu novada pedagogiem un pateicamies
par darbu, kas sniedzis tik labus
rezultātus. Ceram, ka šī atzinība
iedvesmos jauniem sasniegumiem! IZ

Groza Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumu
Saeima 7. oktobrī otrajā
galīgajā lasījumā pieņēma
atbildīgās komisijas
izstrādātos grozījumus
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā,
kas paredz sociālo
dienestu klientiem noteikt
pienākumu piedalīties
rehabilitācijas pasākumos
darba prasmju
atjaunošanai.
Lai iedzīvotāji, kuri ilgstoši
nestrādā, varētu turpināt saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, viņiem būs aktīvi jāpilda
līdzdarbības pienākumi, tostarp
jāpiedalās sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo
prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un atgūšanai.

Likuma grozījumi ietver arī
normu, kas nostiprina personu
ar prognozējamu invaliditāti tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Šādas izmaiņas nepieciešamas, ņemot
vērā, ka nākamā gada 1. janvārī
stāsies spēkā jaunais Invaliditātes likums, kas ievieš jaunu terminu - prognozējama invaliditāte.
Grozījumi precizē arī ar tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu
organizēšanu saistītus jautājumus. Kā norāda likumprojekta
autori, līdzšinējā likuma redakcija tika interpretēta neviennozīmīgi, tādēļ likums papildināts ar termina «tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumi» skaidrojumu, precizējot, kādus pasākumus ietver šie pakalpojumi. IZ

2010. gada 15. oktobrī

3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vēl daudz neskaidrību
1.lpp.

E. Heidemane ievērojusi, ka
visbiežāk neskaidrības rodas
par nodokļa atvieglojumu piemērošanu, ko reglamentē Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 11 «Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā» (publicēti 02.07.
2010. «Iecavas Ziņās» un interneta mājas lapā www.iecava.lv).
Noteikumi nosaka ne tikai to,
kam atvieglojumi tiek piemēroti,
bet arī ar kādiem nosacījumiem.
Svarīgi, ka nodokļu atlaides nepiemēro automātiski, bet perso-

nai, kas vēlas tās saņemt, jāsniedz iesniegums Iecavas novada Domei.
Bieži izsūtītais paziņojums
nenonāk pie adresāta, jo īpašnieks nedzīvo deklarētajā adresē, bet par faktisko dzīvesvietu
pašvaldību nav informējis. Tāpat
notiek situācijās, kad īpašums ir
pārdots, bet nodokļa paziņojumu
saņem iepriekšējais īpašnieks, jo
īpašuma pircējs to nav reģistrējis
zemesgrāmatā. Īpašnieku maiņas gadījumā jāatceras, ka likums par nekustamā īpašuma
nodokli nosaka - par nekustamā
īpašuma īpašnieku uzskatāma
persona, kuras īpašuma tiesības

Novada Domē
12. oktobrī notika Domes
kārtējā sēde, kurā deputāti
lēma par 13 jautājumiem.
Tika pieņemts lēmums par
dzīvokļa Nr. 31 Rīgas ielā 25a izīrēšanu; par valsts dzīvojamās
mājas Dzirnavu ielā 16 un dzīvokļa īpašuma Nr. 3 «Upeskrastos 1» pārņemšanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā; par
tehniskā sekretāra amata vienības izveidošanu Dzimtmisas pamatskolā; par grozījumiem Izglītības nodaļas rīkoto kursu izcenojumos; par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu divām fiziskām personām un nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no juridiskas personas; par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas; par jaunu adrešu
apstiprināšanu un maiņu, kā arī
par zemes gabala atdalīšanu, nekustamo īpašumu lietošanas
mērķa maiņu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Finanšu nodaļas vadītāja
Indra Latviete informēja par pašvaldības budžeta izpildi šī gada
deviņos mēnešos. Pamatbudžeta
ieņēmumu izpilde pret gada
plānu ir 75,0%. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis līdz 1. oktobrim
saņemts 76,3% apmērā no gada
plāna jeb 101,7% apmērā no
pašvaldības plānotajiem ieņēmumiem 2010. gada deviņos
mēnešos. IIN šajā periodā saņemts par Ls 32 532 vairāk, nekā plānots deviņiem mēnešiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumos saņemti Ls 187 319,
kas ir 103,3% no gada plāna.
Transferti no valsts budžeta ir
saņemti 72,3% no plānotajiem
gada ieņēmumiem.

Izdevumu plāns deviņos mēnešos izpildīts par 62,1% jeb dažādu pašvaldības funkciju realizācijai izlietoti Ls 3 675 717.
Skatoties nozaru griezumā, deviņu mēnešu līmeni pārsniedz izdevumi ekonomiskajai darbībai izlietoti 80,1% no gada plāna.
Šeit vislielākie ir izdevumi pašvaldības ceļu uzturēšanai, kur
no plānotajiem Ls 47 654 latiem
līdz 1. oktobrim izlietoti jau Ls
44 956, t. i., 94,3% no plānotā.
Sociālajai aizsardzībai deviņos
mēnešos izlietoti Ls 324 479 jeb
60,0% no 2010. gada plāna.
Procentuāli visvairāk līdzekļu iztērēti tādām sociālo izdevumu
pozīcijām kā garantētā minimālā
ienākumu līmeņa (GMI) pabalsti, kas izmaksāti Ls 63 993,
proti, 79,1% no plānotā gadam,
un dzīvokļa pabalsti - izmaksāti
Ls 37 642, kas ir 72,9% no gada
precizētā plāna.
Naudas līdzekļu atlikums
pašvaldības pamatbudžetā
30. septembrī bija Ls 877 658,
no kuriem dažādu projektu realizācijai Valsts kases kontos Ls 48 111.
Speciālā budžeta (īpašiem
mērķiem iezīmēti līdzekļi) precizētais ieņēmumu plāns deviņos
mēnešos izpildīts par 85,1%.
Mērķdotācija autoceļu fondam
atbilstoši plānotajam saņemta
75,0% apmērā no gada plāna, t.
i., Ls 52 479. Saņemtais dabas
resursu nodoklis par Ls 5 098
pārsniedz gada plānotos ieņēmumus (140,8% no gada plāna).
Naudas līdzekļu atlikums speciālajā budžetā - Ls 27 657, no
kuriem Ls 12 475 ir dabas resursu nodokļa atlikums, Ls
14 280 - autoceļu fonda līdzekļi. IZ

uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā vai kurai
piederošais nekustamais īpašums (ēkas un inženierbūves)
līdz Zemesgrāmatu likuma spēka
atjaunošanai ir reģistrēts pašvaldībā vai Valsts zemes dienestā.
Līdzīga situācija bieži vien
veidojas arī ar iznomātajiem īpašumiem - nomnieks ir mainījies,
bet līgums nav pārslēgts un pašvaldībā reģistrēts. Ir gadījumi,
kad ēku īpašnieki nav reģistrējuši to neesamību, tādēļ mājokļa
nodoklis tiek aprēķināts arī par
jau nojauktām, neesošām ēkām.
Tā kā gada sākumā jau tika
izsūtīti paziņojumi nekustamā
īpašuma nodoklim par zemi, tad
daudzos neizpratni rada tagad
saņemtie paziņojumi, jo tur vēlreiz tiek uzrādīta šī summa. NĪN
paziņojumā ir aile aprēķinātā
summa (visa NĪN aprēķinātā
summa par taksācijas gadu, arī
par zemi) un aile kopā jāmaksā
(tā summa, kas vēl jāmaksā šajā
taksācijas gadā).
Lai izvairītos no pārpratumiem, tie iedzīvotāji, kas NĪN
maksājumus veic ar internetbankas starpniecību un kuriem
ir NĪN parāds par iepriekšējiem
maksāšanas periodiem, tiek aicināti pirms pārskaitījuma veikšanas iepriekš piezvanīt nodokļu
inspektorei un noskaidrot precīzu maksājuma summu, jo kavējuma naudas apmērs katru dienu pieaug. Tāpat iedzīvotāji var
zvanīt jebkuru citu ar NĪN nodokli saistītu neskaidrību gadījumā - E. Heidemanes tālrunis
ir 63941973.
Lai gan NĪN dzīvojamām platībām ieviests no šī gada, trešā daļa Latvijas iedzīvotāju apgalvo, ka
zina, kā tas tiek aprēķināts. Tomēr pēc Swedbank Privātpersonu finanšu institūta ekspertu izvērtējuma par cilvēku sniegtajām
atbildēm retais patiesi izprot, kā
veidojas mājokļa nodokļa maksājums.

«Saprast nodokļa maksājuma
aprēķina būtību ir ļoti svarīgi divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, mājokļa nodokļa likme nākamajā gadā
varētu mainīties, tādēļ jau laicīgi
jāzina, kāda summa tā nomaksai
jāparedz ģimenes budžetā
2011. gadā. Otrkārt, saņemot
aprēķinu par šo gadu, vērtīgi pārliecināties, vai tas ir pareizs un
netiks pārmaksāts,» skaidro
Swedbank Privātpersonu finanšu institūta direktore Ieva Use.
Patlaban mājokļa nodoklis
tiek aprēķināts atkarībā no dzīvojamās platības kadastrālās
vērtības un ir robežās no 0,1 līdz
0,3%, ar minimālo maksājumu
Ls 5 apmērā. Papildus iedzīvotājiem jārēķinās arī ar nodokli zemei, uz kuras atrodas viņu īpašums - 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pašlaik apspriešanai nodotās
Finanšu ministrijas izstrādātās
Nodokļu un nodevu sistēmas pamatnostādnes 2011.-2015. gadam paredz NĪN likmes paaugstināšanu līdz 1,5% no dzīvojamās
platības kadastrālās vērtības,
maksājumam piemērojot Ls 75
atlaidi un minimālo maksājumu
nosakot Ls 5 apmērā, informē
I. Use.
Ar Swedbank Privāptersonu
finanšu institūta un Scenariji.lv
izstrādātā Nodokļu aprēķināšanas modeļa palīdzību ikvienam
iedzīvotājam ir iespēja noskaidrot NĪN maksājumu par savu īpašumu gan šogad, gan 2011. gadam plānoto. Tādā veidā ikviens
Latvijas iedzīvotājs var jau šodien noteikt, kāda būs iespējamā
valdības lēmuma ietekme uz viņa
personīgajām finansēm.
Nodokļu aprēķināšanas modelis pieejams interneta vietnēs
www.manasfinanses.lv un
www.scenariji.lv. Savukārt mājokļa kadastrālo vērtību iespējams noskaidrot Valsts zemes
dienesta datu bāzē www.ka
dastrs.lv. IZ

Melnās ziņas
- 9. oktobrī ap plkst. 17 Zorģos, virzienā no A-7 ceļa uz Ūdriem, 1949. gadā dzimis vīrietis
vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā (1,36 promiles).
- Tāds pats pārkāpums, tikai
1,18 promiļu apmērā, konstatēts
1975. gadā dzimušam velosipēda vadītājam, kurš 9. oktobrī ap
plkst. 19:55 pārvietojās pa ceļu
Iecava-Stelpe.

- 12. oktobrī ap plkst. 13 Rīgas ielā pretī ēkai Nr. 21 notika
automašīnu Audi 80 un VAZ
2121 sadursme. Ceļu satiksmes
negadījumā bojāti abi transporta
līdzekļi.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Līdzfinansējums
būs visiem trim
NVO projektiem
A: Beata Logina

Pašvaldības speciāli
izveidotā komisija ir
izvērtējusi pieteikumus
Nevalstisko organizāciju
projektu līdzfinansēšanas
konkursā, un atbalsts tiks
visiem trim iesniedzējiem,
saka Domes projektu
vadītāja Ineta Bramane.
Lielāko finansējumu (Ls 400)
no pašvaldības pieprasījis Iecavas sieviešu klubs «Liepas», kas
vēlas realizēt projektu bērnu un
jauniešu aktīvai atpūtai Audrupos. Projekta kopējās izmaksas
tiek lēstas Ls 528,80 apmērā.
Audrupu ciematā pašlaik
dzīvo 39 bērni un jaunieši. Uz
Audrupiem nekursē sabiedriskais transports, tādēļ nokļūšana
uz Iecavu, kur ir iespējams pavadīt brīvo laiku (skeitparks, rotaļu
laukumi) ir ierobežotas. Uz pašvaldībai piederošas zemes gabala pie daudzdzīvokļu mājas
«Jaunaudrupi» jaunieši paši
iekārtojuši provizorisku sporta
laukumu. Bet «Liepas» ar
pašvaldības finansiālu atbalstu
vēlas izbūvēt rotaļu elementus
uz pašvaldībai piederošās zemes
gabala.
Rotaļu un spēļu elementi tiks
izgatavoti laika posmā no
decembra līdz februārim, martā
un aprīlī notiks talkas teritorijas
sakopšanai, lai varētu uzstādīt
jaunās ierīces, bet maijā paredzētas Audrupu sporta spēles.
Tādējādi Audrupu ciematā tiks
radīta labiekārtota teritorija, kurā bērniem un jauniešiem aktīvi
pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā.
Aktīvistu klubs «Vardes» savā
iesniegumā pašvaldībai pieprasījis Ls 160,88 līdzfinansējumu
Ielīgošanai - Jāņu mācībām
«Kveriņos». Nākamgad jūnijā paredzēto aktivitāšu kopējās izmaksas būs Ls 184,68. Aktīvistu
klubs «Vardes» ir jauna nevalstiskā organizācija, kas radīta ar
mērķi izglītot kluba biedrus un
līdzcilvēkus, kā arī popularizēt
aktīvu dzīvesveidu.
Jau pavisam drīz ieplānota
trešā projekta īstenošana. Iecavas Jauniešu padome iecerējusi
interaktīvo nodarbību ciklu
«Maini pasauli ap sevi!», kura kopējās izmaksas - Ls 264,70, bet
no pašvaldības pieprasītais finansējums - Ls 214,70. Vairāk
par šo ieceri lasiet šajā lappusē Bruno Baha rakstā. IZ
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Maini pasauli ap sevi
A: Bruno Bahs

IJP valdes loceklis
Tā kā Iecavas novada Dome
atbalstīja biedrības «Iecavas
Jauniešu padome» iesniegto projektu, uzsākam darbu pie novatoriska un nebijuša četru nodarbību cikla «Maini pasauli ap sevi», kas orientēts uz visiem darboties un attīstīties gribošiem
Iecavas novada iedzīvotājiem no
15 gadu vecuma. Pirmā nodarbība būs 27. oktobrī.
Šodien pasaule pieder jaunām idejām, kuras tiek realizētas. Pasauli iekaro personības,
kas ar taisnu muguru spēj pārliecinoši paust savu ideju plašākai
sabiedrībai. Pasaule pieder tiem,
kuros klausās, kuri ir gudri un
vēlas pašattīstīties. Mūsdienīgs
cilvēks ir spējīgs, kompetents un
darboties gribošs. Cilvēkam ir jābūt pašam, te un tagad.
Šis četru nodarbību cikls ir
paredzēts progresīvi domājošiem
cilvēkiem. Šodienas pasaules situācija prasa nemitīgu pielāgošanos videi, kurā mēs esam. Ir jāspēj ienirt tajos ūdeņos, kur ērtāk dzīvot, kur spēsim būt labākie. Ne tikai jauniešiem sevi ir jāpapildina ar jaunām zināšanām,
arī vecākai paaudzei ir jāgūst
jaunas zināšanas un jāspēj tās
likt lietā, lai padarītu pasauli ap
sevi labāku.
Visa sākums ir indivīds, kas ir

personība. Dzīvē pierādīta aksioma - cilvēks, kurš spēj iekļauties un sadarboties komandā,
spēj sasniegt divtik, nezaudējot
savu individualitāti. Lielākais
ieguvums, strādājot komandā, ir
līdzcilvēku kopējais spēks virzībā
uz vienotu mērķi, savstarpēja
pielāgošanās un prasme diskusijās ātri nonākt pie kompromisa.
Bieži vien strīdu risināšana diskusijas veidā ir visgrūtākais, jo
esam raduši darboties vieni. Komandas veidošanas prasmēm
tiks veltīta interaktīvo nodarbību
cikla pirmā nodarbība - 27. oktobrī plkst. 18:00 Iecavas vidusskolā. Darbojoties uzzināsim, kā pareizi diskutēt, kā uzklausīt un kā efektīvi strādāt komandā. Šķietami vienkārši, taču
tai pašā laikā sarežģīti, jo kopā
sāk strādāt vairāki iepriekš savstarpēji nepazīstami cilvēki.
Otrā nodarbība plānota
10. novembrī, tās tēma - «Mūsdienīgs iedzīvotājs profesionāļu
skatījumā». Nodarbībā paredzēta
tikšanās ar sabiedrībā zināmiem
cilvēkiem, kuri ar savu darbu un
personības harismu ir sasnieguši tālejošus mērķus. Tie ir dažādu nozaru profesionāļi, kas saviem spēkiem radījuši darba vietas, spējuši padarīt Latviju labāku. Dalīsimies atziņās, kas var
palīdzēt mums katram likt padomāt, kā būt vēl labākiem, nesamierinoties tikai ar esošo.

Trešajā nodarbībā - 24. novembrī - dalībniekiem piedāvāsim lekciju kursu par prezentāciju sagatavošanu mutvārdos un
elektroniski. Profesionāla vieslektora lekcija parādīs, kā jāveido pareiza prezentācija, kādai jābūt publiskai runai, stājai utt.
Prezentēšanas prasme ir jūsu vizītkarte, tas ir ļoti labs katalizators starp jums un auditoriju.
Tādēļ šī vērtīgā nodarbība tiks
veidota tā, lai katrs, kas tajā būs
piedalījies, jau nākamajā dienā
sajustu atšķirību, stāvot auditorijas priekšā. Svarīgas ir arī zināšanas par MS Powerpoint programmā veidotajām prezentācijām - kā izveidot labu, vizuāli
baudāmu elektronisko prezentāciju.
Ceturtā nodarbība 8. decembrī noslēgs ciklu «Maini pasauli
ap sevi!«. Tā paredzēta kopējai
refleksijai - visu iegūto zināšanu
nostiprināšanai praksē, darbojoties gan patstāvīgi, gan komandā, veidojot, risinot dažādus uzdevumus un beigās darbus prezentējot, ievērojot pareizas prezentēšanas principus. Dalībnieki saņems arī IJP pavadrakstu
par piedalīšanos nodarbībās.
Ikviens iecavnieks no 15 gadu vecuma līdz 22. oktobrim
tiek aicināts pieteikties, zvanot
pa tālruni 26139833 vai sūtot
elektronisku pieteikumu uz epastu: iecavasjp@inbox.lv. IZ

Vēl jāpacieš neērtības ielu remontu dēļ
A: Beata Logina

Gan pašvaldībai, gan
būvdarbu veicējiem nākas
uzklausīt daudzu
iedzīvotāju sūdzības
par neērtībām, kas
automašīnu vadītājiem
jāpacieš ielu remontdarbu
dēļ, gatavojoties Rīgas
ielas rekonstrukcijai.
Kā jau ziņots, A/S «Ceļu pārvalde» augustā uzsāka apvedceļu
izbūvi, kas nepieciešami projekta
«Autoceļa A7 (E67) Rīga-BauskaLietuvas robeža (Grenctāle) rekonstrukcija posmā 42,9.-44,8.
km (Rīgas iela Iecavā)» realizācijai. Šogad bija paredzēts atjaunot
asfaltbetona segumu Stelpes šosejai no Rīgas ielas līdz Baldones
ielai; Baldones ielai no Stelpes
šosejas līdz Edvarta Virzas ielai;
Edvarta Virzas ielai no Baldones
ielas līdz Rīgas šosejai; Edvarta

Virzas ielai no Rīgas ielas līdz
Zemgales ielai; Baldones ielas,
Edvarta Virzas ielas, Upes ielas
un Sila ielas krustojuma pieejai,
kā arī tilta rekonstrukcijas darbu izpilde.
Tieši minēto krustojumu un
tilta slēgšana transporta kustībai sagādājusi ne mazums galvassāpju braucējiem. Artūrs
Višķers, A/S «Ceļu pārvalde» atbildīgais būvdarbu vadītājs, sarunā ar Domes izpilddirektoru
Mārtiņu Veinbergu uzsvēra, ka
apakšuzņēmējiem dots norādījums darbus veikt pakāpeniski vienā ielas pusē, otru atstājot
brīvu satiksmei. Tas attiecas
gan uz Sila ielas, gan Edvarta
Virzas ielas remontējamajiem
posmiem. Iebrauktuves netiek
slēgtas, un piebraucamie ceļi
nodrošināti saskaņā ar apstiprināto shēmu, apgalvoja A. Višķers, tomēr M. Veinbergs atkārtoti lūdza būvdarbu vadītāju
pārliecināties, vai visur, kur rit

remontdarbi, laicīgi tiek izvietotas brīdinājuma zīmes. Bet autobraucējiem jāseko norādēm par
satiksmes ierobežojumiem.
Šogad būvdarbi plānoti līdz
novembra sākumam. Tādējādi
arī tilts pie spirta rūpnīcas satiksmei tiks atvērts oktobra beigās
novembra sākumā, prognozē A.
Višķers. Nākamgad būvdarbi
turpināsies aptuveni no aprīļa
līdz oktobrim. «Daudz kas atkarīgs no laika apstākļiem, šoruden gribam padarīt pēc iespējas
vairāk, lai nākamgad vieglāk, jo
tad jau tāpat ieplānoti lieli darbi
un iedzīvotājiem būs jārēķinās
ar vēl lielākām neērtībām,» atzīst
A. Višķers.
Nākamgad plānota Rīgas
ielas rekonstrukcija Iecavas ciemata robežās, kuras laikā tiks izbūvēta jauna asfaltbetona
brauktuve, betona bruģa ietves,
paaugstinātas atvairbarjeras,
ierīkoti luksofori un jauns apgaismojums. IZ
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Precības maģiskajā datumā
1.lpp.

Jāvārdu viens otram Iecavā
teica Sandris un Agnese (attēlā).
Gan Sandrim, gan Agnesei šīs ir
otrās laulības. Pēc ceremonijas
jaunlaulātie atzina, ka šis mirklis
abiem bijis satraukuma pilns.
10. oktobri par savu kāzu datumu viņi izvēlējušies tāpēc, ka tas
šķiet maģisks. Abi tic, ka zīmīgais skaitļu salikums veicinās labas attiecības, labas finanses un

laimi kopdzīvē. Pirms laulībām
Agnese dzīvoja Rīgā, bet Sandra
saknes meklējamas Codē. Draudzene, zinot, kādi vīrieši Agnesei
patīk, ar vēstules starpniecību
uzrunājusi Sandri, aicinot viņu
iepazīties. Nu jau kopš iepazīšanās pagājis pusotrs gads. Jaunais vīrs un sieva kopdzīvi turpinās dzīvoklī Dartijas mikrorajonā.
Vaicāti par īpašībām, kas vienam otru pievelk, Agnese teic, ka

«Svētdiena kā Saules (slavēšanas) diena ir
laulībām viena no veiksmīgākajām. Arī Jauns
Mēness liecina par ilgu attiecību mūžu,»
Kristaps Baņķis, sertificēts astrologs,
numerologs.

Sandris ir labsirdīgs, godīgs,
mazliet viltīgs, gādīgs un mīļš,
savukārt Sandris Agnesē ieskatījies, jo viņa ir mīļa, nedaudz nešpetna un arī gādīga. Kopdzīvē
abus ievadīja Agneses kursa
biedre Karinē ar savu otro pusīti
Kārli. Pēc laulību ceremonijas
viņi jaunajam pārim bija sagatavojuši daudz noslēpumā turētu
pārsteigumu un atrakciju, bet
kāzu mielasts un lustes noritēja
Vecsaules viesu mājā Brieži. IZ

«Derības un kāzas jādzer jaunā mēnesī, tad
ies labi jaunā dzīvē un ilgi pastāvēs jauni»
senlatviešu ticējums.

Sociālie darbinieki gūst vērtīgas ierosmes Cēsīs
A: Sigma Strautmale

Iecavas novada
Sociālā dienesta vadītāja

7. oktobrī seši Iecavas
novada Sociālā dienesta
darbinieki bija pieredzes
apmaiņā Cēsīs, kur
apmeklēja virkni
sociālo iestāžu un
tikās ar kolēģiem.
Viesojāmies Cēsu novada
pašvaldības aģentūrā «Sociālais
dienests», HIV un atkarību profilakses kabinetā, Dienas centrā
bērniem un jauniešiem «Saules
taka», Rehabilitācijas centrā bērniem ar funkcionālās attīstības
traucējumiem un Dienas centrā
pensijas vecuma personām.
Cēsu novadā ir 19000 iedzīvotāju. Trūcīgām maznodrošinātām personām ir iespēja izmantot veļas mazgāšanas pakalpojumus, personas ar kustību traucējumiem var izmantot sociālās
aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (aprūpi mājās), kā arī specializētā autotransporta pakalpojumu bērniem un pieaugušajiem.
Pašlaik top naktspatversme.
Patīkami pārsteidza plašās
telpas un tas, ka visi centri ir
vienkopus - izvietoti Sociālajam
dienestam piederošās trīs ēkās.
Rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem attīstības
traucējumiem apmeklē pieci bērniņi, ar kuriem ikdienā individuāli strādā, lai sagatavotu skolai ar speciālās izglītības apmācību. Šie bērniņi ir ar ļoti smagiem

Viesošanās bērnu un jauniešu dienas centrā «Saules taka». Attēlā no labās puses Iecavas
novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore Dina Meļķe un sociālā darbiniece
Anda Krūmiņa.
funkcionāliem traucējumiem, un
viņos ieguldītais darbs ir īpašs.
Dienas centru pensijas vecuma personām ik dienas apmeklē
vairāki pensionāri. Tajā auž, šuj,
gatavo dažādus mākslas darbiņus. Pensionāriem ir iespēja būt
sabiedrībā, sajust atbalstošu plecu gan vienam no otra, gan no
speciālista, kurš šo centru vada.
HIV un atkarību profilakses

centrā piedāvā HIV testu, B hepatīta testu, individuālas konsultācijas, psiholoģiska atbalsta
saņemšanu, sociālo un medicīnisko palīdzību, konsultācijas
par drošu seksu, kontracepciju,
transmisīvajām slimībām. Ieinteresētās personas var piedalīties
atbalsta grupās.
Dienas centrs bērniem un
jauniešiem nodrošina sociālo

prasmju attīstību, izglītošanu un
brīvā laika pavadīšanas iespējas
bērniem no ģimenēm, kurās ir
bērna attīstībai nepietiekami resursi.
Iecavas sociālā darba speciālisti pateicas par Cēsu kolēģu atsaucību un silto uzņemšanu.
Guvām idejas pasākumu organizēšanai gan bērniem, gan pensijas vecuma cilvēkiem. IZ
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Neikdienišķa tikšanās ar dzejas lielmeistariem
1.lpp.

F: Anta Kļaveniece

Nozīmīgu vietu pasākuma
viesu dzīvē ieņem baltu tautu
vienotības stiprināšanas ideja.
Un viņi visi trīs to jau ilgstoši pierādījuši dzīvē. Lietuvas un Latvijas literātu sakariem ir jau savas tradīcijas. Nesen līdzīga tikšanās ar abu valstu dzejniekiem
notika Pasvalē, kuras pašvaldība
un bibliotēkas Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros
īsteno šo projektu «Neikdienišķā
tikšanās». Projekta galvenais
mērķis ir popularizēt kaimiņvalstu dzejnieku veikumu un iepazīstināt lasītājus ar radošo personību patiesi interesanto dzīves
gājumu. Knuts Skujenieks, šīs
sadarbības iedvesmots, rosināja
sadraudzības pilsētās noorganizēt latviešu un lietuviešu valodas
kursus, jo «brālības sajūta starp
mūsu tautām būs vienmēr. Arī
brālis ar brāli reizēm sakaujas,
bet grūtā brīdī vienmēr nāk palīgā. Saziņai bez starpvalodas ir
pavisam cita garša».
Starp citu, Ķēstutis Nastopka
klausītājus Iecavā uzrunāja latviešu valodā. Interesants bija viņa stāstījums par to, kas vieno

Priekšplānā Vlads Brazjūns, Knuts Skujenieks un
Ķēstutis Nastopka.
abus dzejdarus - Vladi Brazjūnu
un Knutu Skujenieku. Abi ir Lielās Dzejas kņazistes pavalstnieki
un Jātvingu prēmijas laureāti,
abi meklē savas dziļās baltu saknes, abu dzejā sastopama ironija
un lingvistiskās spēles, abi ir
daudz darījuši, lai iepazīstinātu
savu tautu ar kaimiņu dzeju.

Vlads Brazjūns atdzejojis latviešu dzejnieku Eduarda Aivara,
Amandas Aizpurietes, Ingmāras
Balodes, Ulda Bērziņa, Pētera
Brūvera, Māra Čaklā, Guntara
Godiņa, Marta Pujāta, Annas
Rancānes, Jāņa Rokpeļņa, Knuta Skujenieka, Ineses Zanderes
un Egīla Zirņa darbus. Viņš at-

dzejojis arī baltkrievu, franču,
horvātu, krievu, poļu, serbu un
ukraiņu autoru darbus. Knuts
Skujenieks par Vladu Brazjūnu
sacīja: «Vlads ir ne tikai izcils
dzejnieks, bet arī meistarīgs fotogrāfs, portretists. Kā dzejnieks
viņš nav egoists – palīdzēja virzīt
arī divu manu grāmatu izdošanu
bulgāru un itāļu valodā.»
K. Skujenieks ir viens no izcilākajiem latviešu atdzejotājiem – atdzejojis no vairākām
skandināvu valodām, no spāņu,
grieķu, lietuviešu un citām valodām.
«Man ļoti patika šī tikšanās.
Ļoti patika ieklausīties lietuviešu
valodā, jo bērnība man pagāja,
dzīvojot pie Lietuvas robežas,»
pēc pasākuma pastāstīja Anna
Taurene. «Valoda man nav sveša,
bet pa gadiem ir piemirsies. Kad
vēl strādāju skolā, mums bija izveidojusies draudzība ar Biržu
internātskolu. Braucām ciemos,
rīkojām starprepubliku festivālus – bija ļoti krāšņi. Ļoti tuva
man ir arī Knuta Skujenieka dzeja. Īpaši patīk tas sirds siltums,
kas ieausts viņa dzejas rindās.
Apbrīnoju dzejnieka spēju pēc
pārdzīvotā izsūtījumā Mordovijā
saglabāt tik lielu dzīves optimismu.» IZ

Laiks skrējējus lutināja
A: F: Beata Logina

Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar pilsētu un
novadu pašvaldībām sestdien, 9. oktobrī, aicināja ikvienu
piedalīties Veselības dienā.
Visā Latvijā notika nūjošanas un citu fizisko aktivitāšu pasākumi. Sporta
skola «Dartija» aicināja doties skrējienā «Iecavas rudens». Aicinājumam
bija atsaukušies ne tikai iecavnieki, bet arī Bauskas un Jelgavas sporta
skolas pārstāvji.
Pēc numuru saņemšanas gandrīz 30 dalībnieki devās uz startu. No sporta
nama skrējiena trase turpinājās pa Ābeļu ielu, Stīgu ielu un atpakaļ pa
Ozolu ielas aleju uz finišu. Tādu divus kilometrus garu distanci veica
meiteņu un sieviešu apvienotās grupas skrējējas, kā arī 1995. gadā
dzimušie un jaunāki dalībnieki zēnu grupā. Savukārt vecākiem puišiem
un vīriem bija jātiek galā ar trīs tādiem apļiem jeb sešiem kilometriem.
Gan dalībnieki, gan līdzjutēji priecājās par skaisto rudens dienu, kas
veselīgi pavadīta svaigā gaisā. Visi dalībnieki saņēma piemiņas diplomus,
bet katras grupas uzvarētāji un sportiskākā ģimene - Šusti - tika arī pie
SIA «Skujenieki» dāvātajām balvām. Lai piesaistītu vairāk dalībnieku,
citreiz varbūt jāvērtē atsevišķi sporta skolu audzēkņi un «svētdienas»
skrējēji, lai iespēja tikt pie balvām būtu vienlīdzīgāka, sprieda dalībnieki.
Meiteņu un sieviešu grupā 1. vietu ieguva Revekka Janaviča (7:58),
2. vietu - Madara Lindava (7:59), 3. vietu - Santa Lorence (8:43).
Zēnu grupā uzvarēja Elviss Mesters (7:56), 2. vietu izcīnīja Pāvels
Jaatjans (7:59), bet 3. vietu - Arnis Žilvinskis (8:30).
Pieaugušo grupā triumfēja Kristaps Prokopovičs (20:41,5), 2. vietu ieguva
Jānis Mesters (21:58), 3. vietu - Mārcis Ēdelnieks (22:29). IZ

Māris Ozoliņš pasniedz medaļu, diplomu un
SIA «Skujenieki» dāvāto balvu Kristapam Prokopovičam, kurš visātrāk veica 6 km distanci.

2010. gada 15. oktobrī
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Sporta ziņas

6. oktobrī noritēja Iecavas novada skolu sacensības futbolā 8.9. klasēm.
Sacensībās piedalījās septiņas komandas, pārstāvot visas novada
skolas. Rezultāti:
3. vieta vidusskolas 8.a klases komandai (Dairis Feldmanis, Ivars
Porietis, Linards Jaunzems, Edijs Vanags, Rūdolfs Jānis Štāls un
Zane Vasiļjeva);
2. vieta vidusskolas 9.a klases komandai (Francis Lisovskis,
Eduards Cers, Rūdolfs Tonigs, Raimonds Šebins, Daniels Cjaputa,
Reinis Zariņš);
1. vieta, sagādājot vislielāko pārsteigumu pārējiem sacensību
dalībniekiem, - Dzimtmisas pamatskolas 9. klases komandai
(Jānis Kozlovs, Dinārs Svikša, Kalvis Jaško, Jānis Kļaviņš un
Māris Retiķis).
7. oktobrī Rīgā notika «Latvijas Avīzes» sacensības
vieglatlētikas krosa stafetēs, informē sporta skolotāja Īrisa
Korčagina Ar labiem panākumiem tajās startēja Iecavas
vidusskolas skolēni: Žanis Sevastjanovs, Helvijs Meļķis, Ginters
Plukass un Deivids Špoģis, izcīnot 2. vietu. Jauktā komanda,
kurā skrēja Dāvis Lācis, Egīls Taranda, Kārlis Edvarts Ozoliņš,
Inta Liepiņa, Krista Lideiķe un Simona Vītoliņa, ieguva 3. vietu.
Tāds pats sasniegums arī Rūdolfam Tonigam, Reinim Zariņam,
Danielam Špoģim un Edgaram Beņķim. Iecavas vidusskolas
komandas ieguva arī 10. vietu un 7. vietu, bet kopvērtējumā
ierindojās 4. vietā.
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
9. oktobrī Iecavā
Iecava - Jūrmala/Sloka
U-17 82:64 (A. Taurenis 26 punkti, I. Puļķis 25 no tiem 7 precīzi
tālmetieni)
U-15 102:54 (T. Šķipars 23, J. Pelēcis un H. Meļķis 21)
10. oktobrī Rīgā
Rīga/Pārdaugava - Iecava
U-14 28:61 (H. Meļķis 18, E. Jašuks 12)
U-15 51:63 (T. Šķipars 28, J. Pelēcis 23)
U-16 88:55 (R. Lindavs un R. Zariņš pa 11)
U-19 75:54 (D. Kravals 18, K. Onzuls 14, A. Rubins 13)
Rīga/Pārdaugava 3 - Iecava
U-15 44:80 (M. Šteins 17, J. Pelēcis 15)
9. oktobrī sporta namā «Dartija» notika arī draudzīvbas spēle,
kurā 1998./1999. gadā dzimušie iecavnieki ar rezultātu 50:41
pieveica vienaudžus no Jūrmalas/Slokas komandas.
9. oktobrī Rīgā noritēja starptautiskās kategorijas tiesneša Andra
Priedīša piemiņai veltīts galda tenisa turnīrs veterāniem.
Veiksmīgi tajā startēja Roalds Cildermanis. Spraigā finālspēles
mačā ar 3:1 viņš pārspēja republikas veterānu līderi Juri Siliņu
no Smiltenes, kļūstot par turnīra uzvarētāju un ceļojošā kausa
ieguvēju. IZ

Līdzjūtība
Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.

/Ā. Elksne/

Skumju brīdī esam kopā ar Ostrovsku ģimeni.
Kaimiņi no Ozolu ielas 1

Aizsaulē aizgājuši
Jekaterina Grigorjeva (25.05.1930. - 10.10.2010.)
Vitolds Strods (07.04.1939. - 12.10.2010.)

Dartija iespēlē jauno sastāvu
A: Beata Logina

Gatavojoties Amatieru
basketbola līgas (ABL)
sezonai, BK «Dartija»
6. oktobrī aizvadīja
pārbaudes spēli ar Biznesa
augstskolas «Turība» otro
komandu, kuras dalībnieki
spēlē Dubultamatieru līgā
un Studentu basketbola
līgā, informē «Dartijas»
galvenais treneris
Voldemārs Pārums.
Iecavas basketbolisti uzvarēja ar rezultātu 71:65.
Gatis Justovičs: 14 punkti, 5
izcīnītas bumbas, 7 rezultatīvas
piespēles; Gundars Brička:
12 p., 10 izc. b.; Ivars Zemītis: 11
p., 6 izc. b., 3 pārtvertas bumbas; Māris Masaļskis: 9 p., 6 izc.
b.; Mārcis Eglītis: 9 p., 4 izc. b., 3
pārtv. b.; Jānis Ivanovs: 5 p.;
Juris Zakenfelds: 5 p., 7 izc. b.;
Jānis Saveļjevs: 4 p., 6 izc. b.;
Aldis Beitiņš: 2 p.; spēlēja arī Juris Ojāru.
Bez minētajiem spēlētājiem
komandas pieteikumā jaunajam
ABL čempionātam ir vēl četri
basketbolisti: Juris Brūveris,
Dāvis Kravals, Jānis Eiduks un
Armands Švītiņš.
Kā jau redzams, salīdzinājumā ar pagājušo sezonu «Dartijas» sastāvā notikušas izmaiņas.
Jaunais talants Jānis Bērziņš
pēc vidusskolas absolvēšanas
devies studēt un spēlēt basketbolu ASV, bet viņa vietā pieņemts Māris Masaļskis. Jelgavnieku «grupējumu» Iecavas ko-

mandā papildinājuši arī Gatis
Justovičs (lai gan vēl pirms Latvijas Basketbola līgas sezonas sākuma bija redzams BK «Zemgale»
rindās; Gatis uz maiņām ar Juri
Brūveri vadīs saspēli, kā arī darbosies aizsarga postenī) un Juris
Zakenfelds (pieaicināts kā Ģirta
Hauka aizstājējs, kamēr viņš devies darba gaitās ārpus Latvijas).
«Dartiju» pametuši Māris Gailums un Jānis Ozoliņš, toties pēc
gada pārtraukuma komandā atgriezies Juris Ojāru.
12. oktobrī «Dartija» savā laukumā uzņēma ABL pērnās sezonas uzvarētājus «Jūrmala/Fēnikss» basketbolistus. Diemžēl
mājinieki šajā spēku pārbaudē
palika zaudētājos - 65:87. Zema
metienu precizitāte, īpaši tālmetienos - tikai 20%, kļūdas un nesaprašanās savstarpējā sadarbībā liecina, ka vēl nepieciešams
rūpīgs treniņdarbs un pieslīpēšanās, lai Iecavas komanda rādītu līdzjutējiem un pašiem sev tīkamu spēli.
G. Justovičs: 24 p.; A. Švītiņš:
11 p., 6 izc. b.; G. Brička: 8 p.,
3 pārtv. b., 1 bloķēts metiens;
D. Kravals: 6 p.; M. Masaļskis:
5 p., 4 pārtv. b.; A. Beitiņš: 4 p.,
3 izc. b.; J. Saveļjevs: 4 p.,
3 pārtv. b.; J. Zakenfelds: 1 p.,
5 izc. b.; J. Eiduks: 1 p.; spēlēja
arī M. Eglītis, J. Ivanovs un J.
Ojāru.
ABL Centra grupā Iecavas komandas sāncenši būs BK «Kvēle»,
BS «Rīga/Pārdaugava», Kursa
MRU, RTU/Mārupe/kasjauns.
lv, Saulkrasti un VEF. Pirmā spēle «Dartijai» paredzēta sestdien,
16. oktobrī, Tīrainē pret RTU/
Mārupe vienību. IZ

Šogad lopbarības graudu
iepirkums nedaudz lielāks
Noslēgusies lopbarības graudu iepirkšanas sezona. Šogad
Ziemeļeiropas lielākais olu un
olu produktu ražotājs AS «Balticovo» no vietējiem zemniekiem
iepircis 12 tūkstošus tonnu
graudu - par diviem tūkstošiem
tonnu graudu vairāk nekā pagājušajā gadā, informē komunikācijas konsultante Liāna Bokša.
Lopbarības graudu cena, salīdzinot ar 2009. gadu, sadārdzinājusies gandrīz par 50%. Pagājušajā
gadā tonna graudu maksāja 80
latu, savukārt šogad - 120 latu
par tonnu.
«Arī šogad graudu iepirkuma

apjoms ir trīs reizes mazāks, nekā spējam pieņemt un apstrādāt
sezonas laikā,» informē kompānijas valdes priekšsēdētājs Arnis
Veinbergs. «Iemesls ir tirgus dalībnieku spekulācijas ar graudu
cenu, kas ir novērojama pēdējos
trīs gados. Nav mehānisma, kas
regulētu līgumslēdzēju attiecības, jo līgumi negarantē saistību
izpildi. Tikko sākas tirgus svārstības, kas ir izdevīgas zemniekiem, graudi kļūst nepieejami.
Ar nožēlu nākas konstatēt, ka arī
turpmākās sezonas, iespējams,
saglabāsies tādi pati graudu tirgus struktūra.» IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

Piedāvā darbu : : :
Vladimirs Smirnovs piedāvā
darbu metāla griezējam auto,
lauksaimniecības tehnikas un
metāla konstrukciju izjaukšanā.
Tālr. 26200989.

Pareiza uztura skola
Iecavas vidusskolas telpās
katru pirmdienu plkst. 16 tiem,
kas jūt nogurumu; kam ir
veselības problēmas; kas vēlas
koriģēt savu svaru.
Tālr. 26185146 (Dace).
Pērk lietotas automašīnas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, vadus;
demontē metāla konstrukcijas
un attīra teritoriju no metāla;
kompensē. Tālr. 26200989.

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

Pateicība

- Angļu valoda (iesācējiem)
- Angļu valoda (ar vidējām zināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā

Pateicamies Iecavas novada
Domes, Kultūras nama
darbiniekiem un sponsoriem Smalu ģimenei un Birku
ģimenei - par interesanto
Skolotāju dienas pasākumu,
jaukajām dāvanām un
sveicieniem.
Dzimtmisas pamatskolas
kolektīvs

24. oktobrī plkst. 11
Baložu kapsētas
SAKOPŠANAS TALKA.

- Spāņu valoda (iesācējiem)
- Spāņu valoda (ar priekšzināšanām)
- Franču valoda (iesācējiem)
- Itāļu valoda (iesācējiem)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Pieteikties pa tālruni: 63941601 vai 29428476
līdz 24. oktobrim.

!

Kultūras namā
23. oktobrī pl. 19:00
grupas
«SESTĀ JŪDZE»
akustiskais koncerts.
Biļešu cenas: Ls 3; Ls 4; Ls 5.

29. oktobrī pl. 19:00
MEDIĶU BALLE.

Dažādi : : :

Iecavas novada Domes Izglītības nodaļa
PIEDĀVĀ KURSUS:
- Datorzinības (iesācējiem)
- Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā

8.

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

31. oktobrī pl. 17:00
aktrise Zane Daudziņa
monoizrādē
«TĀDA ES ESMU».
Biļešu cenas: Ls 4; Ls 5; Ls 6.

Jaunā stand-up
komēdija «Tāda es esmu»
ir komiski nopietns
mēģinājums celt latviešu
sievietes pašapziņu.
Galveno lomu izrādē
attēlos populārā aktrise
Zane Daudziņa, uzdodot
skatītājiem jautājumu vai ir kāda ķermeņa
daļa, ar ko jūs pats esat
apmierināts. Vēlamā
atbilde?
- Tai būtu jābūt galvai.

Jāņa Zīvārta
piemiņas turnīrs
ZOLĪTĒ
30. oktobrī pl. 10:00
Iecavas kultūras namā.
Dalības maksa - Ls 5.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
24. oktobrī no pl. 11:00
Iecava - VEF/Ķekava
Iecavas novada atklātās
sacensības galda tenisā
30. oktobrī

Vidusskolā
Iecavas novada skolu
5.-6. klašu sacensības
tautas bumbā
20. oktobrī pl. 15:00
sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.
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