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Iecavas egli rotā gaismas virtenes un eņģeļi AKTUĀLI
Šajā numurā:

Novēlot
visiem gaišu
Ziemassvētku
gaidīšanas
laiku,
pašdarināto
eņģeli eglē
gatavojas
iekārt
PII «Dartija»
vadītāja un
deputāte
Irīna
Freimane,
deputāts
Arnis
Grundmanis
un Iecavas
Jauniešu
padomes
pārstāvji.

SI

4.
Saistošie
noteikumi
5.
par sabiedrisko
kārtību

Psiholoģe
6.
palīdz
bērnudārza
audzēkņiem
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2010. gada decembrī ir
41,31 Ls/MWh (bez PVN).
Pamatojoties uz
Latvijas Gāzes publiskotajām
prognozēm, uzņēmums lēš,
ka janvārī un februārī tarifs
varētu būt zemāks.

A: F: Anta Kļaveniece

Pirmdienas, 13. decembra,
pievakarē pie Iecavas kultūras
nama tika iedegta Ziemassvētku
eglīte, kas ar savu gaismu tagad

priecē gan mājiniekus, gan caurbraucējus.
Svinīgo pasākumu ar klātbūtni un svētku uzrunām kuplināja Domes priekšsēdētājs Jānis
Pelsis un citi pašvaldības depu-

tāti: Astrīda Vītola, Īrīna Freimane, Arnis Grundmanis un Atis
Avots. Viņi bija atsaukušies aicinājumam un izrotāja egli ar pašu
darinātiem eņģeļiem.
5.lpp.

Ieceltas divas jaunas direktores
A: F: Beata Logina

Iecavas novada Dome bija izsludinājusi pieteikšanos uz pašvaldības iestādes «Iecavas mūzikas skola» direktora vakanto
amatu. Norādītajā termiņā pieteicās piecas kandidatūras, no
kurām Izglītības, kultūras un
sporta komiteja 7. decembrī, iz-

vērtējot iesniegtos dokumentus
un kandidātu uzstāšanos, nolēma virzīt uz Domes sēdi apstiprināšanai Inetas Pilvertes kandidatūru.
14. decembrī Domes deputāti
vienbalsīgi nolēma iecelt Inetu
Pilverti par Iecavas mūzikas skolas direktori, sākot ar nākamā
gada 3. janvāri.
3.lpp.

«Jūtos
ļoti labi,
jo atgriezīšos
darbā
mūzikas
skolā,»
brīdi pēc
apstiprināšanas jaunajā
amatā sacīja
Ineta Pilverte.

5.lpp.

Cienījamie lasītāji!
Šogad pēdējais «Iecavas Ziņu»
numurs iznāks 23. decembrī.
Pēc tam nākamais numurs 7. janvārī.

2010. gada 17. decembrī

2.

Jaunieši piedalās konkursā «Ziemassvētku kauss»
A: Alma Spale

Iecavas kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Svētdien, 12. decembrī,
Kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs «Jezga» un
Iecavas vidusskolas
kolektīvs devās uz Īslīces
pagasta kultūras namu,
kur jau 12. reizi notika
Latvijas jauniešu deju
kopu ikgadējais konkurss
«Ziemassvētku kauss».

IZ

Tajā piedalījās 19 kopas no
Zemgales, Vidzemes, Kurzemes
un Latgales.
Dejotāju sniegumu vērtēja
Bauskas rajona deju kopu virsvadītājs un šī konkursa iniciators Jānis Purviņš, kā arī Deju
svētku virsvadītājs Jānis Ērglis
un Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras dejas
mākslas speciāliste Maruta Alpa.
«Ziemassvētku kausā» katrs
kolektīvs dejo trīs dejas un piedalās sporta sacensībās, bet
iegūto punktu skaits tiek aprēķināts, summējot abas disciplīnas.

Skolu ziņas

Iecavas vidusskolā, klātesot 1.-4. klašu skolēniem, 14. decembrī
notika Ziemassvētku egles iedegšana. Vidusskolēni šajā dienā
noskatījās izrādi «Ceplis».
5.-6. klašu un 7.-9. klašu skolēni šonedēļ Rīgas Domā apmeklēja
koncertlekciju «Ziemassvētku zvaigzne», bet 1., 2. un 4. klašu
skolēni dodas uz Ziemassvētku pasākumu «Lediņos».
22. decembrī skolā 1.-5. klašu un 6.-12. klašu skolēni tiks
aicināti uz Svētrītu, bet vakarā vidusskolēni vēl tiksies
Ziemassvētku ballē.
Labi rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs
Iecavas un Vecumnieku novada bioloģijas olimpiādes 2. posms
noritēja 2. decembrī. Devīto klašu grupā 1. vietu ieguva Elvis
Stačkūns (Iecavas vidusskola), atzinību - Kintija Liepiņa
(Dzimtmisas pamatskola). 12. klašu grupā visaugstākais
vērtējums - 1. vieta - Līvai Jasotei (Iecavas vidusskola).
3. decembrī noritēja Iecavas un Vecumnieku novada krievu
valodas olimpiāde, kurā 1. vietu ieguva Katrīna Merca,
bet 2. vietu Marija Vinogradova (abas no Iecavas vidusskolas).
8. decembrī Bauskas, Iecavas un Rundāles novada vācu valodas
olimpiādē piedalījās 10.-12. klašu izglītojamie.
Veiksmīgi tajā startēja Iecavas vidusskolas skolēni:
Mārim Lasenbergam (12.b) dalīta 1.-2. vieta,
bet Laurai Arājai (12.a) un Agnesei Čikulei (11.a) - atzinība. IZ

IECAVAS MŪZIKAS SKOLAS
audzēkņu Ziemassvētku koncerti
skolas zālē:
Kora klases audzēkņu
koncerts 17. decembrī pl. 18.00

Akordeona spēles un
Ģitāras spēles
audzēkņu koncerts
18. decembrī pl. 12.00

Kokles spēles audzēkņu koncerts
18. decembrī pl. 16.00

Flautas spēles un Sitaminstrumentu spēles
audzēkņu koncerts 20. decembrī pl. 18.00

«Jezga» ieguva trešo vietu šajā konkursā un saņēma uzslavu
par dejas «Pavaicāju Jānīšam»
izpildījumu, iegūstot 10 punktus no autora - virsvadītāja Jāņa
Purviņa. J. Purviņš uzslavēja dejotājus un priecājās, ka kolektīvam «Jezga» veidojas savs – labs tēls, ar ko viņi atšķiras no pārē-

jiem kolektīviem. Šis konkurss
pieciem «Jezgas» jaunajiem dejotājiem bija pirmais lielais pārbaudījums, kuru viņi godam izturēja.
Paldies kolektīvam un vadītājai Solveigai Linejai par labo
sniegumu un augstajiem rezultātiem! IZ

Jaunieguvumi bibliotēkā decembrī
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.

Oriģinālliteratūra
v
Balode D. «Dzīvnieki cilvēku pasaulē»
v
Dombrovska L. «Ausmojums pār atvariem»
v
Gailīte Sk. «Alīna»
v
Judina D. «Tik vienkārši»
v
Kolbergs A. «Dienasgrāmata»
v
Kūlis Ē. «To stāsti rudenim»
v
Ķuzulis J. «Rakstniekos ārpus grāmatu lappusēm»
v
Ozols O. «Latvieši ir visur»
v
Rūmnieks V. «Kuršu vikingi»
v
Vītols V. «Savējiem»

Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
Antonovs V. «Satja Sai Baba»
v
Bicēna B. «Barikāžu laiks»
v
Bīčs R. «Origami»
v
Blaua L. «Maija Tabaka.
Spēle ar dzīvi»
v
«Cik grūti tagad zagt» Jautrāko anekdošu izlase
v
«Dziedniecības gadagrāmata, 2011»
v
Eglīte I. «Labai dzīvošanai»
v
Feits V. «Īslande», Sēr. Polyglott/Ceļojumā
v
Gūtberlets B. I. «50 lielākie
meli un leģendas pasaules
vēsturē»
v
Heindelis M. «Veselības un
dziedniecības ezoteriskie principi»
v
Iļjins V. «Vēdersāpes»
v
Jansons J. A. «Latviešu
masku gājieni»
v
Kovejs S. R. «Ļoti veiksmīgu
ģimeņu 7 paradumi»
v
Laitmans M. «Kabalas atklāšana»
v
Madalāne V. «Veselības
grāmata»
v
Makkolmans K. «Ceļvedis
ķeltu gudrībā»
v
Meterniha K. «Nūjošana»

v
Mikušina T. «Gudrības
vārds» 2. sēj.
v
Mogils M. «Ekstrēmie laikapstākļi»
v
Ņūkijs-Bērdens Č. «Maikls
Džeksons»
v
Poļitkovska A. «Tikai un
vienīgi patiesība»
v
Pota S. «Austrumu garšaugi veselībai»
v
«Praktiski un grezni aksesuāri»
v
«Rīga staro gaismu» Par Rīgas universālām vērtībām
v
Šneidere M. «Eduards
Smiļģis. Trejgalvs»
v
Šteins V. «Dižais kurzemnieks Jukums Vācietis»
v
Šuvcāne B. «Senais lībiešu
ciems Kolka»
v
Terēze Sv. Av. «Dzīve»
v
Ulmanis A. «Patiesībā bija
tā» Futbols Latvijā
v
Vītoliņa G. «Bērnu grims
ballītēm un karnevāliem»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Benvils Dž. «Neaizskaramais»
v
Bergrats J. «Nāvējošā enerģija»
v
Cveigs S. «Marija Antuanete»
v
Egens T. «Dizainers»
v
Grišams Dž. «Apelācija»
v
Hārpers T. «Slepenā māksla»
v
Kīza M. «Kur laime mīt»
v
Langelanns H. «Ģēnijs»
v
Lāgerlēva S. «Kristus leģendas»
v
Lārsons S. «Meitene, kas izpostīja sirseņu pūzni»
v
Leante L. «Tā tevi mīlu»
v
Meijere S. «Brī Taneres īsā
otrā dzīve»
v
Neu H. «Sestais pirksts»,
Sēr. Lata Romāns
v
Sjerra H. «Slepenais vakarēdiens»
v
Truajā A. «Mopasans»

2010. gada 17. decembrī

3.

Ieceltas divas
jaunas direktores
1.lpp.

I. Pilvertei ir J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijā iegūta
augstākā profesionālā izglītība
mūzikas pedagoģijas specialitātē
un mākslas maģistra grāds mūzikas pedagoģijā, 26 gadu pedagoģiskā darba pieredze mūzikas
skolā un astoņu gadu darba pieredze valsts un pašvaldību institūciju darbā, tajā skaitā vadošā
amatā. Kultūras ministrijas rekomendācijā teikts, ka I. Pilverte, no 2001. gada līdz 2009. gadam strādājot par ministrijas
kultūras eksperti Bauskas rajonā, sevi pierādījusi kā labu profesionāli arī kultūrizglītības jomā. Kopš 2010. gada sākuma
I. Pilvertei uzticēti izglītības metodiķes pienākumi Iecavas novada Domes Izglītības nodaļā. Prezentējot savu redzējumu par
Iecavas mūzikas skolas attīstību
tuvākajā nākotnē, I. Pilverte
norādījusi uz nepieciešamību
pilnveidot materiāli tehnisko bāzi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju prasībām (piemēram, interaktīvās tāfeles, digitālo klavieru,
nošu rakstīšanas programmas
«Sibeliuss» iegāde). Viņa vēlētos
īstenot daudzu Iecavas novada
iedzīvotāju sapni un izveidot pie
mūzikas skolas arī mākslas skolu, ieviest jaunas programmas
mākslas priekšmetu apguvei un
pilnveidot esošās programmas
mūzikas jomā. Jāturpina arī

darbs pie pašvaldības aizsāktā
projekta par jaunu telpu ieguvi
profesionālās ievirzes izglītības
iestādei. I. Pilverte sola turpināt
sadarbību ar pārējām Iecavas
novada izglītības iestādēm, atbalstīt Iecavas mūzikas skolas
audzēkņu un pedagogu dalību
konkursos un koncertos, lai nezaudētu iepriekšējo gadu kvalitāti un sasniegtu augstus rādītājus gan reģiona, gan valsts līmenī. Jaunās direktores plānos
ietilpst arī centieni piesaistīt
Kultūrkapitāla fonda līdzekļus
mūzikas un mākslas festivālu rīkošanai.
14. decembra sēdē Dome
sprieda arī par izmaiņām pašvaldības iestādes «Iecavas kultūras
nams» vadības sastāvā. Pamatojoties uz direktores Birutas Švītiņas iesniegumu, deputāti nolēma atbrīvot viņu no darba, sākot
ar 30. decembri, kā arī par 40
kultūras jomā nostrādātajiem
gadiem apbalvot ar Domes Goda
rakstu un pasniegt naudas balvu. Ņemot vērā B. Švītiņas rekomendāciju, deputāti vienprātīgi
nolēma par Iecavas kultūras nama jauno direktori iecelt pašreizējo mākslinieciskās daļas vadītāju Almu Spali. No 1995. gada
līdz 1999. gadam A. Spale strādājusi par Īslīces pagasta kultūras nama «Līdums» direktori, bet
no 1988. gada līdz 1994. gadam par mākslinieciskās daļas vadītāju paju sabiedrības «Progress»
kultūras namā. IZ

Ziemassvētku pasākumi,
kuru organizēšanā
piedalās Iecavas novada
Sociālais dienests
! Sieviešu apvienība «Aglow»

un Sociālā dienesta darbinieki
18. decembrī plkst. 12.00
Iecavas kultūras namā rīko
pasākumu bērniem ar īpašām
vajadzībām.
Ierašanās ar ielūgumiem.
! Pašvaldības organizēts

pasākums trūcīgu un
maznodrošinātu ģimeņu
bērniem 21. decembrī plkst.
13.00 Iecavas kultūras namā.
Ierašanās ar ielūgumiem.
! Pašvaldības un invalīdu

biedrības «Rūķītis» organizēts
pasākums 21. decembrī plkst.
11.00 Iecavas kultūras namā.
! «Pārsteigums mājās!»

vientuļiem cilvēkiem,
kuri vecāki par 70 gadiem, no 20. līdz 23. decembrim
(sadarbojoties pašvaldībai,
biedrībām Iecavas Jauniešu
padome un Sieviešu klubs
«Liepas», Iecavas SOS jauniešu
mājas jauniešiem, pirmsskolas
izglītības iestādes «Dartija»
darbiniekiem. IZ

na Vizmas» un piegulošā ceļa teritorijai.
Izskatījuši Latvijas Sporta
veterānu (senioru) savienības
(LSVS) vēstuli ar lūgumu izvērtēt
LSVS un pašvaldības līdzšinējo
sadarbību un iespējamo tās tālāko attīstību, Izglītības, kultūras un sporta komiteja ieteica
Domei pieņemt pozitīvu lēmumu. Iecavas novada deputāti, līdzīgi kā vairums Latvijas pašvaldību, izvērtējot iespēju juridiski
noformēt dalību LSVS, nolēma
sadarboties ar biedrību «Latvijas
Sporta veterānu (senioru) savienība» un kļūt par tās biedru.
Par citiem 14. decembra sēdes lēmumiem lasiet nākamajā
numurā. IZ

Sakām lielu paldies
a/s «Balticovo» valdes
priekšsēdētājam Arnim
Veinbergam par iespēju
bez maksas saņemt
uzņēmuma produkciju,
kā arī Pestīšanas Armijas
Iecavas korpusam par
pretimnākšanu un palīdzību
produkcijas sadalē!
Lai jums veicas!
Pensionāri
Iecavas sieviešu klubs
«Liepas» saka paldies
Ilzei Arājai un Dartijas
Vizuālās mākslas pulciņa
audzēkņiem, Žannai
Trihanovai un Pirmsskolas
izglītības iestādes grupiņas
«Pasaka» audzēkņiem,
Valijai Lukstiņai un
Internātpamatskolas
9. klases meitenēm,
Zandai Zīvārtei un
Iecavas vidusskolas 6., 7.
un 8. klases meitenēm,
Edijam Arājam un
6. klases zēniem,
Olgai Petrišanai un
7. un 8. klases meitenēm.
Kopā ir izgatavotas
140 apsveikumu kartītes un
kokgriezumi Ziemassvētku
pasākumam Iecavas novada
vientuļajiem pensionāriem.

IECAVAS LUTERĀŅU
BAZNĪCĀ
17. decembrī pl. 18.30
iedziedāsim
Ziemassvētkus.
Pasākumu ieskandinās
dzidrās bērnu balsis,
dziedāsim kopā.
Visi mīļi aicināti!

Novada Domē
Dome 14. decembra sēdē
uzklausīja Domes pārvaldes informāciju, ziņojumu par veiktajiem auditiem un pirmpirkuma
tiesību izmantošanu.
Tika apstiprināti 2010. gada
inventarizācijas rezultāti pašvaldības iestādēs, pašvaldības
aģentūrā «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» un
Iecavas novada Domē.
Pamatojoties uz SIA «Uniprojekts» iesniegumu par būvniecības ieceri Lauksaimniecības tehnikas darbnīca, sēklu sagatavošanas cehs zemes gabalā
«Kalna Vizmas», Dome nolēma
uzsākt grozījumus 2009. gadā
apstiprinātajā detālplānojumā
nekustamajam īpašumam «Kal-

Pateicības

24. decembrī pl. 17.oo
Ziemassvētku
dievkalpojums.
31. decembrī pl.23.oo
Vecgada dievkalpojums.

Melnās ziņas
- 8. decembrī laikā no plkst.
9 līdz 15 Skolas ielā, izsitot balkona durvju stiklu, no dzīvokļa
nozagts portatīvais dators HP DV
2000. Sākts kriminālprocess.
- 11. decembrī ap plkst. 17
Baldones ielas mājas pagalmā,
vadot automašīnu Nissan Almera, 1980. gadā dzimis vadītājs
neizvēlējās drošu intervālu ar
stāvošu automašīnu BMW 725,

to bojāja un aizbrauca no notikuma vietas, neziņojot policijai.
- 14. decembrī ap plkst. 18:20
Zālītē, Dārza ielā, no plīts aizdegās un izdega divi kvadrātmetri
dzīvokļa telpas.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2010. gada 17. decembrī
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Saistošie noteikumi Nr. 24 «Par sabiedrisko kārtību Iecavas novadā»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
09.11.2010. lēmumu
(prot. Nr. 17, 5. p.)
Izdoti saskaņā ar LR likuma
«Par pašvaldībām»
43. panta 1. daļas
4. un 6. punktu,
Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 26. panta 2. daļu.
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošo noteikumu mērķis, uzdevumi un lietotie termini.
1.1. Saistošie noteikumi «Par
sabiedrisko kārtību Iecavas novadā» (turpmāk - Noteikumi)
tiek pieņemti, lai Iecavas novada
administratīvajā teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību un
sanitāro tīrību.
1.2. Noteikumi paredz, kāda
kārtība ir jāievēro novada administratīvajā teritorijā un kāda ir
atbildība tās neievērošanas gadījumā.
1.3 Noteikumu pārkāpums par noteikumu pārkāpumu atzīstama prettiesiska, vainojama
(ar nodomu vai aiz neuzmanības
izdarīta) darbība vai bezdarbība,
kura apdraud sabiedrisko kārtību vai sanitāro tīrību novadā
un par kuru noteikumos paredzēta administratīvā atbildība.
1.4. Noteikumu pārkāpējs - fiziska vai juridiska persona, kura
ar nodomu vai aiz neuzmanības
ir izdarījusi darbības, par kurām
šajos noteikumos ir paredzēta atbildība, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav
veikusi tai uzliktos pienākumus.
1.5. Nepilngadīga persona persona, kura nav sasniegusi
18 gadu vecumu.
1.6. Sabiedriska vieta - ikviena novadā esoša publiski pieejama teritorija, telpa (ceļi -- jebkura
satiksmei izbūvēta teritorija, kas
sastāv no braucamās daļas, ietves un nomales sadalošās joslas;
saliņas; tuneļi; laukumi; dzelzceļu stacija - tās zāles un gaiteņi;
autoosta - tās zāles un gaiteņi;
sporta būves, kā arī parki; skvēri,
namu pagalmi, citas speciāli
iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas), kā arī neapbūvētas vai citādi
neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.
1.7. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas - ēku bēniņi, pagrabi, kāpņutelpas un gaiteņi.
1.8. Izklaides vietas - kafejnīcas; bāri; restorāni; klubi; spēļu
un deju zāles; diskotēkas un
tamlīdzīgi.
1.9. Datorsaloni - vietas, kur
par samaksu tiek sniegti interneta, datorspēļu un tamlīdzīga rak-

stura pakalpojumi.
1.10. Publiskie pasākumi dažādu veidu atklāti pasākumi
(sarīkojumi, koncerti, sporta
spēles u. c.), kas tiek organizēti
sabiedriskās vietās, neatkarīgi
no zemes vai ēku piederības.
1.11. Zaļā zona - lielciema un
citu blīvi apdzīvoto vietu teritorijā esošie apstādījumi, zālieni,
parki un meži.
1.12. Apstādījumi - ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un
puķēm apstādīti laukumi vai joslas.
1.13. Sabiedriskās iestādes valsts un pašvaldību iestādes,
veikali.
1.14. Sarkanā līnija - teritorijas plānojumā noteiktā ielas, ceļa
vai inženierkomunikāciju koridora (inženierkomunikāciju izvietošanai nepieciešamās teritorijas) robeža.
2. Atbildība par Noteikumu
neievērošanu.
2.1. Noteikumi ir saistoši visā
Iecavas novada administratīvajā
teritorijā visām fiziskām un juridiskām personām, kas dzīvo,
uzturas un darbojas Iecavas
novadā. Nekustamā īpašuma
īpašniekiem noteikumi ir saistoši
neatkarīgi no tā, vai īpašums ir
vai nav reģistrēts zemesgrāmatā.
2.2. Personas, kuras pārkāpj
šos Noteikumus, ir saucamas pie
tajos paredzētās administratīvās
atbildības, ja par viņu darbību
konkrētā gadījumā nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā atbildība.
2.3. Administratīvais sods
par Noteikumu pārkāpšanu neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu
pildīšanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanas (vai atlīdzības).
3. Amatpersonas, kuras ir
tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par
Noteikumu pārkāpšanu.
3.1. Policisti - laikā, kad veic
dienesta pienākumus.
3.2. Iecavas novada Domes
deputāti.
3.3. Iecavas novada Domes
Sabiedriskās kārtības dienesta
vecākais inspektors un kārtībnieks.
3.4. Iecavas novada Domes izpilddirektors.
4. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība.
4.1. Sodu par šo Noteikumu
pārkāpšanu uzliek robežās, kurās paredzēta atbildība par izdarīto šo noteikumu pārkāpumu.
4.2. Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Iecavas novada Domes administratī-

vā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
4.3. Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek
ieskaitīta Iecavas novada Domes
budžetā un izlietota sanitārās tīrības uzlabošanas izdevumiem.
5. Sodu veidi par Noteikumu neievērošanu.
5.1. Brīdinājums.
5.2. Fiziskām personām naudas sods līdz Ls 250 (divi simti
piecdesmit latiem).
5.3. Juridiskām personām
naudas sods līdz Ls 250 (divi simti piecdesmit latiem).
2. ATBILDĪBA
6. Par uzvedību sabiedriskās vietās.
6.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u. tml.) izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 10 (desmit) latiem.
6.2. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves vai citiem atkritumiem izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 50 (piecdesmit)
latiem.
6.3. Par skaļu skaņu ierakstu
atskaņošanas aparatūras lietošanu sabiedriskās vietās, ilgstošu transporta līdzekļu darbināšanu pie dzīvojamām mājām, kā
arī jebkuru citu rīcību, kas rada
troksni un traucē apkārtējo personu mieru, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar pašvaldību, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 (divdesmit) latiem.
6.4. Par spļaušanu uz ielas,
koplietošanas telpās vai citās sabiedriskās vietās - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 5 (pieciem) latiem, atkārtoti
gada laikā - uzliek naudas sodu
no 5 (pieciem) līdz 10 (desmit) latiem.
6.5. Par naktsmiera traucēšanu (skaļu muzicēšanu, mūzikas
atskaņošanu, remonta veikšanu,
automašīnu signalizāciju, cilvēku un mājdzīvnieku radītu troksni u. tml.) dzīvokļos, koplietošanas telpās un uz ielām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā
no plkst. 2300 līdz 600, izņemot pasākumus publiskā vietā, kuriem
pašvaldība ir izsniegusi atļauju,
izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 100 (viens
simts) latiem, atkārtoti gada laikā - uzliek naudas sodu no 30
(trīsdesmit) līdz 250 (divi simti
piecdesmit) latiem.
6.6. Par uzmākšanos apkārtējām personām ar zīlēšanu, bur-

šanu, ubagošanu vai nodarbošanos ar šādām darbībām sabiedriskās vietās - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
50 (piecdesmit) latiem.
6.7. Par sēdēšanu uz soliņu
atzveltnēm un sabiedrisko iestāžu kāpnēm - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 10
(desmit) latiem.
6.8. Par nepiedienīgu rīcību
(necenzētu vārdu lietošana, dabisko vajadzību kārtošana u.
tml.) sabiedriskās vietās, kas aizskar apkārtējo cieņu un godu vai
rada traucējumus sabiedriskajai
kārtībai - uzliek naudas sodu līdz
10 (desmit) latiem.
7. Par pārkāpumiem apsaimniekojamās teritorijās.
7.1. Par namīpašumu, citu
būvju neuzturēšanu kārtībā saskaņā ar sanitārās kopšanas un
īpašuma uzturēšanas noteikumiem, - izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu: fiziskām
personām līdz 50 (piecdesmit) latiem, juridiskām personām - līdz
100 (viens simts) latiem.
7.2. Par zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu
kārtībā ciemu teritorijās saskaņā
ar sanitārās kopšanas un īpašuma uzturēšanas noteikumiem,
savlaicīgu zāles nenopļaušanu
līdz ielas (brauktuves) malai, apaudzēšanu ar kokiem un krūmiem, kas bojā skatu un traucē
ielu krustojumu pārredzamību,
apdraudot satiksmes drošību un
ierobežojot gājēju pārvietošanās
iespējas, - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu: fiziskām
personām - līdz 50 (piecdesmit)
latiem, juridiskām personām līdz 100 (viens simts) latiem, atkārtoti gada laikā - uzliek naudas
sodu: fiziskām personām no 50
(piecdesmit) līdz 100 (viens
simts) latiem, juridiskām personām - no 100 (viens simts) līdz
250 (divi simti piecdesmit) latiem.
7.3. Par ielu malu un ietvju
nesakopšanu (sīko atkritumu,
zāles, smilšu nenovākšana),
sniega nenotīrīšanu no ietvēm izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 50 (piecdesmit)
latiem, atkārtoti gada laikā - uzliek naudas sodu no 30 (trīsdesmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem,
7.4. Par kiosku, veikalu un
kafejnīcu apkārtnes nesakopšanu 10 m attālumā no attiecīgā
objekta, kā arī tirdzniecības vietu
nesakopšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 50 (piecdesmit) latiem, juridiskām personām - līdz 250 (divi simti piecdesmit) latiem, atkārtoti gada laikā 5.lpp.
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uzliek naudas sodu: fiziskām
personām no 30 (trīsdesmit) līdz
50 (piecdesmit) latiem, juridiskām personām no 50 (piecdesmit) līdz 250 (divi simti piecdesmit) latiem.
7.5. Par malkas, būvmateriālu vai citu priekšmetu glabāšanu
pie daudzdzīvokļu mājām ārpus
malkas šķūņa vai vietās, kas nav
saskaņotas ar pašvaldību, vai ceļu nodalījuma joslās, vai ielu sarkanajās līnijās, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
50 (piecdesmit) latiem, atkārtoti
gada laikā - uzliek naudas sodu
no 30 (trīsdesmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem.
7.6. Par aploku, būru (ārpus
slēgtām telpām) putniem un
mājdzīvniekiem, kuru ekskrementi apkārtējā vidē izdala cilvēku labsajūtai kaitīgas smakas,
ierīkošanu pie kopīgā žoga bez
kaimiņu piekrišanas, - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem.
7.7. Par sabiedriskās vietās
un privātīpašumā esošo apstādījumu vai zālienu bojāšanu vai izbraukāšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz

50 (piecdesmit) latiem.
7.8. Par transporta līdzekļu
mazgāšanu vai to profilaktisko
apkopi zaļajā zonā, publisko
ūdeņu aizsargjoslā vai citā šim
nolūkam neparedzētā vietā - izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 50 (piecdesmit)
latiem, atkārtoti gada laikā - uzliek naudas sodu no 30 (trīsdesmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem.
7.9. Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu ēku un būvju, kas bojā
ainavu, nesakārtošanu - uzliek
brīdinājumu vai naudas sodu
līdz 150 (viens simts piecdesmit)
latiem.
7.10. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu dedzināšanu, kā arī mitru lapu un zāles dedzināšanu,
kas rada smakas un izgarojumus, - uzliek brīdinājumu vai
naudas sodu līdz 25 (divdesmit
pieciem) latiem.
8. Par alkoholisko dzērienu,
tajā skaitā alus vai citu apreibinošo vielu, lietošanu.
8.1. Par jebkura alkoholiska
dzēriena lietošanu sabiedriskās
vietās un pasākumos, tam neparedzētā veidā un vietā, - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas

sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem,
atkārtoti gada laikā - uzliek naudas sodu no 30 (trīsdesmit) līdz
50 (piecdesmit) latiem.
8.2. Par alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošu vielu lietošanu dzīvojamo ēku pagrabos,
bēniņos, koplietošanas telpās,
kā arī bez uzraudzības atstātās
un nepabeigtās ēkās un būvēs, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 25 (divdesmit
pieciem) latiem, atkārtoti gada
laikā - uzliek naudas sodu no 25
(divdesmit pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem.
8.3. Par atrašanos dzīvojamo
māju koplietošanas telpās tādā
alkoholisko dzērienu vai apreibinošo vielu izraisītā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu un traucē viņu mieru, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem, atkārtoti gada
laikā - uzliek naudas sodu no 30
(trīsdesmit) līdz 50 (piecdesmit)
latiem.
9. Par nepilngadīgo personu
un vispārizglītojošo skolu skolēnu smēķēšanu.
9.1. Par nepilngadīgo personu un vispārizglītojošo skolu

skolēnu smēķēšanu sabiedriskās vietās izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 10
(desmit) latiem nepilngadīgās
personas vecākiem vai viņus aizstājošām personām, atkārtoti
gada laikā - uzliek naudas sodu
no 10 (desmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem nepilngadīgās personas vecākiem vai viņus aizstājošām personām.
10. Par novada sabiedrisko
labiekārtojuma objektu, autotransporta pieturu, mazo arhitektonisko formu bojāšanu.
10.1. Par novada sabiedrisko
labiekārtojuma objektu (skvērs,
laukums, strūklaka, rotaļlaukums u. c.), autotransporta pieturu un mazo arhitektonisko formu bojāšanu - uzliek naudas sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem, atkārtoti gada laikā - uzliek naudas sodu no 20 (divdesmit) līdz
50 (piecdesmit) latiem.
3. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
11. Ar šo Noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē Iecavas
novada Domes 11.03.2008. saistošie noteikumi Nr. 7 «Par sabiedrisko kārtību Iecavas novadā» (prot. Nr. 3, 18. p.).
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Iecavas egli rotā gaismas virtenes un eņģeļi
1.lpp.

Atbalstot akcijas «Eņģeļi pār
Latviju» rīkotāju aicinājumu, arī
svētku egle Iecavā tika rotāta ar
eņģeļu motīviem. Rotu darināšanā iesaistījās pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņi, skolēni no Dzimtmisas un Zālītes
skolas, SOS Jauniešu mājas
iemītnieki, sieviešu kluba «Liepas», Iecavas Jauniešu padomes
un invalīdu biedrības «Rūķītis»
dalībnieki, kā arī daudzi individuālie rotu gatavotāji. Par egles
izrotāšanu un izgaismošanu jau
pirms svinīgā pasākuma bija
parūpējušies kultūras nama
darbinieki Ivars Veismanis un
Andris Kopeika, drosmīgi paceļoties ar autopacēlāju līdz pat
egles galotnei. Nebaidoties no
aukstuma un lielajām sniega
kupenām, pasākumā piedalījās
ģimenes ar bērniem, rotaļās
aicināja folkloras kopās «Tarkšķi» dalībnieki, bet kājām kustēties deju ritmos lika muzicējošie
Ziemassvētku vecīši. Pasākuma
gaisotnes baudītāju vidū bija
manāma arī mazā Zanīte, kas
vēlāk kopā ar pārējiem ģimenes
locekļiem - šova «Dziedošās ģimenes» uzvarētājiem Zaļkalniņiem - un citām muzicējošām ģimenēm uzstājās iecavnieku
priekam jau siltākā vietā - kultūras nama mājīgajā zālē. IZ
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Psihologa uzdevums ir palīdzēt bērniem augt laimīgiem
A: F: Anta Kļaveniece

Pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» vadītāja Ļubova Momota un metodiķe Ingūna Lāce
pirms kāda laika piedalījās seminārā par rotaļu nozīmi bērnu attīstībā. Īpaši saistoša un interesanta bijusi Rīgas speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes
«Riekstiņš» psiholoģes Ineses
Lapsiņas (attēlā) uzstāšanās.
Ļ. Momota toreiz nodomājusi, ka
psiholoģe ar tādu attieksmi un
darba metodēm gan ļoti noderētu
darbam «Cālītī». I. Lapsiņa rudenī
izteiktajam piedāvājumam piekritusi un kopš oktobra reizi nedēļā strādā Iecavā.
Par savu profesiju psiholoģe
saka, ka viņas uzdevums ir palīdzēt bērniem augt un būt laimīgiem. «Lai ikviens bērns jūtas
pilnvērtīgs un laimīgs sabiedrībā
tas ir mana darba pašā pamatā,»
tā Inese Lapsiņa.
Inese psihologa profesiju nav
izvēlējusies uzreiz pēc vidusskolas beigšanas. Sevis meklējumos
pēc mammas nāves viņa gadu
pavadījusi Sv. Gregora kristīgās
kalpošanas skolā, vēlāk pabeigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmiju (RPIVA) un
pēc tam - Starptautisko praktiskās psiholoģijas jeb tā saukto Mihailova augstskolu (SPPA). Uzsākot darba gaitas, Inese divus gadus strādājusi par pedagoģi, bet
2004. gadā, būdama vēl SPPA
studente, saņēmusi uzaicinājumu likt lietā savas spējas psiholoģijā.
Atceroties semināru, kurā viņu pamanīja «Cālīša» vadītāja,
Inese stāsta, ka interesants bijis
viņas pētījums, kā mainījušies
šodienas bērnu rotaļāšanās paradumi. Ineses secinājums - bērni vairs nespēlējas tā, kā agrāk.
Tagad bērni spēlē to, kas ir redzams televīzijā - CSI Lasvegasa
un tamlīdzīgi. Agrāk rotaļās bija
vairāk pašu fantāzijas. Tieši tādēļ
Inese aicinājusi bērnudārzu skolotājas mācīt bērniem spēlēties.
Ja bērni to neprot, viņiem ir grūtāk apgūt sociālās prasmes - kā
sarunāties, kā reaģēt uz dažādām dzīves situācijām. «Caur rotaļām bērni apgūst lietas, kas
pieaugušajiem liekas pašsaprotamas. Tāpat, izpaliekot rotaļām,
bērnam ir grūtāk izpaust emocijas. Caur rotaļu bērns atbrīvojas
no iekšējiem pārdzīvojumiem,»
stāsta Inese, minot tiešu piemēru
no savas ģimenes. Viņas astoņus
gadus vecais dēls esot ļoti intelektuāls cilvēks. Viņš draudzējas
ar pāris gadus vecākiem bērniem, bet, būdams mazs, nerotaļājās. Viņam ar savu emocionālo

pasauli ir grūti tikt galā. Toties
trīsgadīgajai meitai ļoti patīk rotaļāties un viņa ar savu emocionālo bagāžu tiek galā daudz vieglāk.
Viens no psiholoģes pienākumiem «Cālītī» ir psihodiagnostika.
Tas nozīmē - noteikt un izpētīt
bērnu attīstību, prasmes un spējas. Katram bērnam gluži kā pieaugušajam ir stiprās puses jeb
resursi, ar kuru palīdzību var stimulēt citu spēju un prasmju progresu. Kā piebilst speciāliste,
mūsdienās bērniņu skaits, kuri
attīstās lēnāk un kam ir grūtības
mācībās, arvien pieaug. Psihologa uzdevums ir palīdzēt vecākiem
un skolotājiem atrast bērnam
piemērotāko mācīšanās pieeju
vai veidu, kas stimulē attīstību.
Kad problēma ir saskatīta, seko korekcijas darbs, kas gan notiek tikai ar vecāku piekrišanu.
Nodarbībās pie psihologa tiek attīstīta atmiņa, veicināta domāšana un uzmanība. Nodarbības var
būt arī visai grupai kopā. Arī tāda
pieredze «Cālītī» jau gūta. Vienā
no grupiņām bērniem bijušas
problēmas ar saprašanos un sadzīvošanu. Inesei šķiet, ka, izmantojot pasaku terapiju, problēmu izdevies atrisināt. Starp citu, pasaku terapiju izmanto arī
pieaugušo psiholoģijā. Kāpēc pasakas? Jo tajās ietverta senču
gudrība, dzīves pieredze, tikumiskās vērtības, skaidro Inese.

Cilvēkam saprast problēmu un
ieraudzīt tās risinājumu ir vieglāk
nevis caur sevi, bet caur citiem tēliem.
Drīzumā bērnudārza psihologa kabinetā tiks ierīkota arī smilšu kaste. Arī darbošanās tajā palīdz veidot sarunu, jo bērnam ir
grūti stāstīt, ietērpt vārdos savas
bailes vai citas problēmas. Darbojoties smilšu kastē, veidot dialogu
ir daudz vienkāršāk.
Psihologa uzdevums ir arī
darbs ar pedagogiem. Kā labāk sarunāties, iesaistīt, saprasties - tie
ir jautājumi, uz kuriem atbildes
sniedz ne tikai pašu audzinātāju
iegūtās zināšanas. Reizēm ir nepieciešams svaigs, pavisam cits
skatījums no malas.
Tāpat psihologa atbalsts reizēm nepieciešams arī vecākiem. It
sevišķi, ja ģimenē ir bērns ar īpašām vajadzībām, ja ģimenē ir krīzes situācija. «Nav noslēpums, ka
bērns jūtas labi, ja ģimenē viss ir
kārtībā. Ja tā nav, ģimenes locekļiem ir vajadzīga neitrāla persona,
ar kuru reizēm izrunāties,» skaidro I. Lapsiņa. Uz jautājumu, ko
dara psihologs, viņa atbild: «Kad
cilvēks ir apmulsis un viens uz ceļa, es eju kādu gabaliņu līdzi un
rādu ceļu. Cilvēks pats izvēlas, pa
kuru ceļu iet tālāk. Varbūt arī neizvēlas. Arī bērnu vecākiem es neiesaku tikai vienu vienīgu patiesību. Saku - varat pamēģināt tā
vai arī tā. Iespēju ir daudz, bet iz-

vēlas un mēģina vecāki, jo situācijas un cilvēki ir dažādi. Arī
bērnudārzā psihologs neuzliek
diagnozi, bet palīdz atrast bērnā
stipro pusi. Viens no uzdevumiem - iemācīt vecākiem pieņemt
bērnus tādus, kādi viņi ir. Vislielākās grūtības rodas tieši tad, ja
bērnu ģimenē nepieņem. Bet cilvēks laimīgs jūtas tikai tad, ja viņu pieņem kā līdzvērtīgu. Viss
sākas ar pieņemšanu un beznosacījuma mīlestību,» ir pārliecināta Inese.
Inese iesaka vecākiem vērot
savus bērnus un uzticēties intuīcijai. Jāpievērš uzmanība ne tikai
tad, ja bērnam ir trauksme, bet
arī tad, ja viņš ne tā rotaļājas, ja
nerunā vai ir manāmas valodas
izmaiņas. Ja audzinātāja iesaka
apmeklēt psihologa konsultāciju,
tad tam, visticamāk, ir pamatots
iemesls. Vecāki var būt droši, ka
tas, kas tiek pārrunāts psihologa
kabinetā, uz āru netiek iznests.
Inese uzskata, ka šajā ziņā viņas
svešinieces statusam ir lielas
priekšrocības. Arī iepriekš uzkrātais priekšstats par bērnu un ģimeni reizēm var traucēt objektīvam darbam.
Psiholoģe novērojusi, ka šobrīd bērniem bieži ir attīstības
traucējumi, dažādas bailes jeb
trauksme, socializācijas problēmas. Un problēmu cēlonis visbiežāk ir meklējams mūsdienu sabiedrības kopumā, steidzīgajā
laikmetā. «Esam nonākuši tehnoloģiju varā, maz sarunājamies,»
iemeslus min Inese. «Agrāk nebija tik daudz laika zagļu - televīzijas, datora. Pat nepamanām,
cik daudz laika un enerģijas tie
paņem. Es cenšos vakara stundas veltīt sev tīkamām nodarbēm: gleznošanai, rotu gatavošanai, ģimenei. Lai gan, protams, ir
vieglāk nosēsties TV priekšā un
neko nedomāt. Ikdienā tāpat ir
pārāk daudz nospiedošas informācijas. Neskatos pat ziņas, jo
to, kas man ir vajadzīgs, es uzzinu tāpat. Skatos LNT «Top 10»,
«Nekā personīga», kādreiz kādu
labu filmu. Šogad esmu apņēmusies nestrādāt sestdienās. Vakaros vismaz pusstundu pilnvērtīga
laika ar spēlēm un sarunām veltu
saviem bērniem. Būt kopā - tas
nenozīmē fizisku klātbūtni
24 stundas diennaktī. Ja esam
kopā emocionāli, tad fiziski ar to
saturīgo pusstundu ir pietiekami. Man ir arī brīnišķīgs vīrs - kad
neesmu klāt, viņš ir kopā ar bērniem. Man pašai patīk agri celties, un tad tā rīta pusstunda ir
tikai mana, es to izbaudu. Mājās
es esmu sieviete, mamma un sieva, neesmu vairs psihologs. Arī
man gadās kaut ko no psiholoģijas viedokļa nepareizi izdarīt, bet
es esmu tikai cilvēks.»IZ

7.

IZ
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Sporta ziņas

8. decembrī aizritēja Bauskas sporta skolas organizētās
vieglatlētikas sacensības A grupas sportistiem.
Veiksmīgi tajās startēja arī iecavnieki:
Pauls Ķurbe 1. vieta 40 metru skrējienā un 40 metru
barjerskrējienā, 2. vieta tāllēkšanā;
Rihards Vētra 1. vieta tāllēkšanā, 2. vieta 40 metru skrējienā;
Emīls Sevastjanovs 1. vieta 6x30 metru atspoles skrējienā.
Lai gan Rūdolfs Tonigs ir jaunāks par A grupas sportistiem,
startējot ārpus kārtas 40 metru skrējienā, viņš uzrādīja labāko
rezultātu
Jaunatnes basketbola līga:10. decembrī Rīgā
SK Ziemeļi - Iecava
U-16 47:59 (L. Jaunzems 23, R.Lindavs un F. Lisovskis pa 10)
Mēmeles kausa izcīņa basketbolā 11. decembrī Bauskā
Iecavas SS - Ceraukste
86:67 (D. Kravals un J. Eiduks pa 22, K. Onzuls 16, A. Rubins 12)
11. decembrī sporta namā «Dartija» risinājās Latvijas
jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā D vecuma grupai.
Starp 1999. gadā dzimušiem un jaunākiem sportistiem
čempionātā veiksmīgi startēja arī iecavnieces. Vienspēlēs pirmajā
finālā jeb labāko sešiniekā iekļuva divas sportistes. Beāte Jašuka
izcīnīja čempiones titulu gan vienspēlēs, gan meiteņu
dubultspēlēs kopā ar Annu Markovu. Savukārt Arta LaubergaLaukenberga vienspēlēs ierindojās 6. vietā, bet dubultspēlēs pārī
ar Annu Ansoni ieguva 4. vietu.
14. decembrī tika izspēlēta Iecavas novada sacensību galda
tenisā otrā kārta. Pirmo reizi par uzvarētāju kļuva Alise Pluce,
2. vietu ieguva Vilnis Gailums, 3. vietu - Aleksandrs Tokmačovs.
Sacensības ilgs līdz martam, bet nākamā kārta gaidāma janvārī.
Piecu kārtu kopvērtējumā ņems vērā katra dalībnieka četrus
labākos rezultātus. IZ

Dartijai vēl divas uzvaras
8. decembrī BK Dartija savā
laukumā ar minimālu
pārsvaru 71:70 pieveica
RTU/Mārupe komandu un
Amatieru basketbola līgas
Centra grupā pacēlās uz otro
pozīciju. Rezultāts pa
ceturtdaļām: 10:17; 22:16;
16:22; 23:15.
Spēle pret grupas garāko komandu Dartijai nebija viegla, atzīst komandas galvenais treneris
Voldemārs Pārums, pretinieku
auguma pārsvara dēļ īpaši smaga bija cīņa zem groziem - iecavnieki atlēkušo bumbu rādītājā
atpalika par 17 bumbām. Dartijas tālmetienu speciālistiem trejači šoreiz nekrita, toties komandu glāba precizitāte soda metienos un mazāk pieļautu kļūdu.
Lai gan otrajā puslaikā pienāca
pat brīdis, kad mājiniekiem bija
-13, Dartijas basketbolisti tomēr
parādīja raksturu un izturēja
pretinieku spiedienu. Galotne
jau ritēja punkts punktā, un uzvaru pēdējā sekundē izdevās panākt, pateicoties Gata Justoviča
individuālajai meistarībai.
Gundars Brička: 15 punkti,
4 izcīnītas bumbas;

Juris Brūveris: 14 punkti,
5 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas piespēles;
Mārcis Eglītis: 13 punkti;
Gatis Justovičs: 12 punkti,
3 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas piespēles;
Juris Zakenfelds: 7 punkti,
5 izcīnītas bumbas, 1 bloķēts
metiens;
Ivars Zemītis: 5 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Armands Švītiņš: 4 punkti, 3
izcīnītas bumbas;
Dāvis Kravals: 1 punkts, 3 izcīnītas bumbas.
14. decembrī Bauskā BK
Kvēle basketbolisti piekāpās
Dartijai ar rezultātu 72:80
(25:23; 15:23; 12:18; 20:16).
M. Eglītis: 19 p., 6 izc. b.,
5 rez. piesp.; G. Justovičs: 16 p,
7 izc. b., 9 rez. piesp.; J. Ojāru:
13 p., 2 izc. b., 4 rez. piesp.,
2 pārtv. b.; J. Zakenfelds: 11 p.,
6 izc. b.; I. Zemītis: 6 p, 5 izc. b.;
A. Beitiņš: 5 p.; D. Kravals: 4 p.,
7 izc. b., 2 rez. piesp., 3 pārtv. b.;
J. Eiduks: 3 p., 4 izc. b.; J. Saveļjevs: 3 p. Nākamajā spēlē 22. decembrī Dartija uzņems Kvēli savā laukumā. IZ

Mums ir Latvijas čempione galda tenisā D vecuma grupā Beāte Jašuka (attēlā trešā no kreisās).

Gatavojas kārtējam novada
čempionātam basketbolā
Iecavas novada 2011. gada
16. atklātais basketbola čempionāts, kura organizēšanu uzņēmies Basketbola klubs «Dartija»,
risināsies no 10. janvāra līdz
15. aprīlim SAKS «Dartija» sporta
namā. Komandu pieteikumi jāiesniedz galvenajam tiesnesim
Voldemāram Pārumam līdz
7. janvāra plkst. 18:00, savukārt
komandu pārstāvju sanāksme
un izloze sporta namā notiks
7. janvārī plkst. 18:30.
Iecavas novada komandām
dalības maksa čempionātā Ls 70, bet vieskomandām Ls 100. Čempionātā nedrīkst pie-

Iecavas novada Dome
aicina interesentus
pieteikties uz kursiem:
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus,
3 stundas 1 reizi nedēļā.
Dalības maksa - Ls 27.

Pieteikties pa tālruni
63941601 vai 29428476
līdz 20. decembrim.

dalīties LBL spēlētāji. Čempionāta nolikums atrodams interneta
portālā www.iecava.lv.
Gatavojoties 16. čempionātam, rīkotāji apkopo statistiku
par rezultatīvākajiem dalībniekiem kopš 1996. gada. Šajā laika
posmā 11 basketbolisti guvuši
virs 1000 punktiem: Aldis Beitiņš (2492), Māris Ozoliņš (1975),
Mārcis Eglītis (1901), Dzintars
Dubra (1817), Voldemārs Pārums (1798), Kaspars Buls
(1343), Uģis Kreicšteins (1323),
Ģirts Hauks (1283), Aivars
Hauks (1224), Ervīns Pelsis
(1106), Uģis Uļanskis (1049). IZ

Sporta namā
Iecavas novada skolu
sporta metodiskās
apvienības sēde

20. decembrī pl. 19:00
Latvijas Basketbola līga
22. decembrī pl. 18:30
BA Turība - Ventspils
28. decembrī pl. 18:30
BA Turība - Valmiera
Amatieru basketbola līga
22. decembrī pl. 20:30
BK Dartija - Kvēle

Aizsaulē aizgājuši
Gunārs Koreņevskis (16.08.1945. - 06.12.2010.)

2010. gada 17. decembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

vai izīrē 3 istabu dzīvokli
Iecavā, Rīgas ielā 21.
Tālr. 26549369.

HEI, HEI VISIEM,
kuriem vēl nav
vadītāja apliecības!!!

zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Ziemassvētki ir dāvanu laiks.

Autoskola UNAMIKS dāvina
JUMS 50% atlaidi
teorijai un reģistrācijai.
Pieteikšanās uz vakara grupu:
(pirmdienas, trešdienas)
20.12. un 22.12. pl. 18 00;
(otrdienas, ceturdienas)
21.12. un 23.12. pl. 18 00.
Pieteikšanās uz brīvdienu grupu:
(sestdienas, svētdienas)
18.12. un 19.12. pl. 9 00.
Mācības notiek Iecavā,
Edvarta Virzas ielā 21, 3. stāvā.
Tālr. 28474913; 26974800.
NENOKAVĒ, RULLĒ
KOPĀ AR UNAMIKS!
www.unamiks.lv

automašīnu Suzuki Alto
(1988. g., melnā krāsā, ļoti labā
stāvoklī, ar LT numuriem, var
izrakstīt pilnvaru, TA - pusotru
gadu, apskatāma Iecavā).
Tālr. 27781292; 29164600.
rezerves daļas no lietotām
automašīnām Mitsubishi Galant
2.0 (1988. g.), Ford Cougar 1.1
(1992. g.) un Renault Traffic 2.5
(1992. g.). Tālr. 29164600.
jaunu pneimatisko šauteni B2
(cena - Ls 25).
Tālr. 29164600.

No 14. decembra līdz
28. janvārim

veikalā ‘ ‘CIKU CAKAS’ ‘
Rīgas ielā 33, Iecavā,
vienreizēja iespēja iegādāties
Latvijas Mākslas akadēmijas
studentes LĪGAS JANSONES

studiju darbus
(gleznas - ainavas, klusās dabas,
portreti, akti; zīmējumi; kopijas;
grafikas darbi; skices).
Draudzīgas cenas!

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

Pārdod : : :

AGUSS AUTO uzticams un draudzīgs
* Droši nogādāsim Jūs un Jūsu
auto mājās, servisā, stāvvietā.
* Tehniskā palīdzība (dažādi
nestandarta risinājumi).
* Aizgulējāties? Kavējat darbu
vai bērni skolu?

Tālr. 20283920.

Bezmaksas piegāde skaidu briketes, skaidu
granulas - 110 Ls/t, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tālr. 26112140.

8.

Kultūras namā
18. decembrī pl. 18:00
jaukto koru Ziemassvētku ieskaņas koncerts
«KATRAM PA STARAM».
Piedalās jauktie kori:
«Četri vēj» no Īslīces,
«Krasts» no Ainažiem,
«Aizkraukle», «Iecava» un
RPIVA «Gaudeamus
Orchestra» kamerorķestris.
Ieeja - bez maksas.

19. decembrī pl. 12:00
sporta deju konkurss
«SVEČU BALLE».
Ieeja - bez maksas.

22. decembrī pl. 18:00
Mūzikas skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts.
Ieeja - bez maksas.
Līdz 20. decembrim var
pieteikties uz Ziemassvētku

pasākumiem
25. decembrī:
bērnu egles sarīkojums
pl. 10:00 un pl. 12:00
(dalības maksa - Ls 3);

Piedāvā darbu : : :

balle ar grupu «Klaidonis»
pl. 21:00

Iecavas vidusskola
piedāvā darbu galdniekam–
remontstrādniekam.
Pieteikties pa tālr. 20398328.

(dalības maksa - Ls 7) vietu skaits ierobežots.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (48 g.) meklē
aprūpētājas darbu
ar dzīvošanu uz vietas.
Ir sertifikāts. Var strādāt arī
par sargu, ir pieredze.
Tālr. 26072746.

Dažādi : : :
Firma SIA «I-DATI»,
Iecavā, Rīgas ielā 16,
piedāvā pakalpojumus:
mobilo telefonu remonts,
LCD TV remonts, datoru
diagnostika un remonts.
Sīkāk par cenām un
pakalpojumiem - www.idati.lv.

21. decembrī plkst. 11
Kultūras nama mazajā zālē

invalīdu biedrība
«Rūķītis» svinēs
Ziemassvētkus.
Laipni aicinām visus biedrus
un citus interesentus!
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Meklē auklīti divus gadus
vecai meitenītei.
Tālr. 26317378.
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