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A: F: Anta Kļaveniece

Jau ierasts, ka pirms lielajiem Dziesmu svētkiem Rīgā
iecavniekiem vienmēr ir savi mazie Dziesmu un deju svētki. Tā
tas bija arī šoreiz. Tā kā konku-

rence ir milzīga un uz Rīgu jūlijā
brauks vien daži mūsu novada
skolu kolektīvi, svētkiem sagatavoto repertuāru 22. maijā skatītājiem atrādīja vidusskolas, in-

ternātpamatskolas, Dzimtmisas
pamatskolas, sākumskolas
«Dartija», bērnudārza «Cālītis» un
kultūras nama dziedātāji un dejotāji.
4.lpp.

Svētdien 7.
sporta svētki
Ieskaties programmā

Jaunās ģimenes ārstes praksē Skolās sācies
vēl brīvas pacientu vietas
izlaidumu laiks
A: Anta Kļaveniece

No janvāra Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrā
(IVSAC) strādā jaunā ģimenes
ārste Lāsma Četverga. Janvārī
viņa aizvietoja dakteri Tamāru
Gorohovu, bet februārī atvēra
pati savu ģimenes ārsta praksi.
IVSAC otrā stāva 218. kabinets
tagad ir viņas darba telpa. Pie
jaunās un daudzsološās dakteres, kā mēdz uzsvērt iestādes va-

dība, šurp pēc padoma un medicīniskas palīdzības nāk gan pavisam jauni, gan gados vecāki
pacienti. Kopā ar ģimenes ārsti
strādā medicīnas māsa Inta
Branta. L. Četverga uzskata, ka,
apvienojot jaunās dakteres zināšanas un medicīnas māsas bagāto pieredzi (viņa strādājusi par
māsiņu gan pie ģimenes ārsta,
gan pie ķirurga un ausu, kakla
un deguna ārsta), izdevies izveidot lielisku tandēmu.
6.lpp.

A: Beata Logina

Kārtējais gads izglītības
iestādēs pietuvojies
noslēgumam. Mācības
beigušās, vēl atlikuši
tikai apgūto zināšanu
pārbaudījumi un
atvadas no skolas.
Iecavas mūzikas skolas izlaiduma sarīkojums ar absolventu
koncertu kultūras namā iz-

skanēja 27. maija pēcpusdienā.
Šogad muzikālās izglītības iestādi absolvē deviņi jaunieši: Armands Baumanis (akordeona
spēle), Ritvars Māsāns, Reinis
Vesers (ģitāras spēle), Justīne
Kante, Lauma Ziediņa (kokles
spēle), Baiba Bluka, Raivita Veinere-Lauciņa (klavierspēle), Žanete Lisovska un Annija Užule
(kora klase). Pārējo skolu izlaidumu norises laiki publicēti
8. lappusē. IZ
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Pie mums notiks
bibliotekāru seminārs
A: Anda Rācenāja

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas
vadītāja

Trešdien, 2. jūnijā,
Iecavas novada bibliotēkas
apmeklēs kolēģes
no Bauskas, Vecumnieku
un Rundāles novada.
Šāds izbraukuma un pieredzes apmaiņas seminārs norit ik
gadu un ļauj dalīties pieredzē,
iepazīt citu bibliotēku darbu,

pārrunāt aktuālāko un redzēt
padarīto.
Iecavas novadā tiks apmeklētas visas sešas bilbiotēkas: Rosmes, Zālītes, Ziemeļu, Iecavas
bērnu, Edvarta Virzas un Zorģu
bibliotēka.
Paredzēta tikšanās un saruna ar novada Domes priekšsēdētāju Jāni Pelsi, kā arī neliela
ekskursija uz atjaunoto Iecavas
kultūras namu. Semināra noslēgumā dalībnieces priecēs «Labirintu» viesmīlīgie saimnieki un
sportiskas izklaides. IZ

Ietekmē ES lauksaimniecības
politikas veidošanu!
2013. gads nav aiz kalniem,
un tas nozīmē, ka jāizmanto
iespēja aktīvi iesaistīties
domu apmaiņā par to,
kādai jābūt ES
lauksaimniecības politikai
pēc 2013. gada.
Ja pēc iespējas plašāka sabiedrība nepaudīs savu viedokli,
tad var gadīties, ka pamodīsimies
pie sasitas siles. Joprojām ir
iespēja izteikt SAVU viedokli par
ES kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada! Kāpēc Kopējā lauksaimniecības politika

Aicina izteikt viedokli par LM sagatavoto
koncepcijas projektu
Lai rastu risinājumus
valsts sociālās
apdrošināšanas,
t. sk. pensiju sistēmas
finanšu ilgtspējas
nodrošināšanai, ikviens
interesents no
25. maija līdz 26. jūnijam
aicināts elektroniski
izteikt savu viedokli,
priekšlikumus un
iebildumus par Labklājības
ministrijas (LM) sagatavoto
koncepcijas projektu Par
sociālās apdrošināšanas
sistēmas ilgtermiņa
stabilitāti.
LM sagatavotajā anketā iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par
vairākiem jautājumiem, t. sk.
par pašreizējo situāciju sociālās
apdrošināšanas sistēmā, t. sk.
pensiju sistēmā, kā arī koncepcijā ietvertajiem LM priekšlikumiem.
Ar koncepcijas projektu var
iepazīties un aptaujas anketu
elektroniski aizpildīt LM mājas
lapā http://www.lm.gov.lv.
Ekonomiskās krīzes rezultātā
samazinās strādājošo skaits un
darba ienākumi, tāpēc samazinās arī ieņēmumi speciālajā budžetā. Turklāt izdevumus speciālajā budžetā ietekmē iepriekšējo gadu straujais algu pie-

augums, kā rezultātā palielinās
izmaksājamo pensiju un pabalstu apmēri, jaunu pakalpojumu
ieviešana esošās sociālo iemaksu
likmes ietvaros un augstais
bezdarba līmenis.
LM norāda, ka sociālā budžeta uzkrājums strauji samazinās
un situācijas uzlabošanās tuvākajos gados nav gaidāma. Nepārskatot speciālā budžeta izdevumus vai nerodot iespējas palielināt speciālā budžeta ieņēmumus, tā uzkrājums daļēji nespēs
segt jau 2011. gada pakalpojumu izmaksas.
Turklāt, ņemot vērā iedzīvotāju novecošanos, pieaugs sociāli aizsargājamā sabiedrības daļa, kuras nodrošināšanai būs nepieciešami arvien lielāki līdzekļi.
Visu iepriekš minēto faktoru
rezultātā sociālās apdrošināšanas budžeta finansiālā stabilitāte ir apdraudēta. Lai veiktu nopietnas korekcijas gan sistēmas
pašreizējās situācijas uzlabošanai, gan finanšu ilgtspējas nodrošināšanai, LM sagatavojusi
vairākus priekšlikumus. Tie sociālās apdrošināšanas sistēmas
izdevumu pārstrukturizēšanai
paredz:
- pensionēšanās vecuma pakāpenisku paaugstināšanu līdz
65 gadiem, sākot no 2016. gada
līdz 2021. gadam, ik gadu to paaugstinot par pusgadu;
- izdienas pensiju saņēmēju

2.

pensionēšanās vecuma paaugstināšanu (šobrīd pensionēšanās vecums šo pensiju saņēmējiem ir no 38 līdz 55 gadiem, izņemot tiesnešus);
- piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām, kā arī vecāku pabalsta izmaksas avota
pārstrukturizēšanu no sociālā
budžeta uz pamatbudžetu;
- sākot ar 2012. gada 1. janvāri, pārtraukt piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām
piešķiršanu jaunpiešķirtajām
pensijām;
- palielināt minimālo apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 15 gadiem, sākot ar 2016. gadu, un
līdz 20 gadiem, sākot ar 2021.
gadu;
- pāriet uz pensiju kapitāla
uzskaiti un uzkrāšanu, vadoties
no faktiski veiktajām, nevis
deklarētajām iemaksām;
- uz noteiktu laiku iesaldēt
pensiju indeksāciju;
- nepagarināt priekšlaicīgās
pensionēšanās iespējas pēc
2012. gada un atteikties no atviegloto pensiju piešķiršanas;
- no 2013. gada maternitātes
un paternitātes pabalstu turpināt piešķirt 80% apmērā no individuālās iemaksu algas.
Ilona Jurševska
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Marika Kupče, sabiedrisko
attiecību speciāliste

(KLP) ir jāmaina? Tā ir galvenā
Eiropas Savienības politika, kas
atbalsta lauksaimniekus, bet ir
pārāk dārga. KLP «apēd» vairāk
nekā trešdaļu ES budžeta. Iznāk,
ka ik nedēļu katrs no mums
maksā divus eiro, lai uzturētu šo
politiku. Lauksaimniecība un tās
attīstība ir ļoti svarīga Latvijas
tautsaimniecības daļa, tāpēc,
varbūt šis ir īstais brīdis saņemties un ietekmēt kaut ko, kas pēc
tam ietekmēs mūs pašus! Informācija un iespēja paust viedokli http://esmaja.lv. IZ

Investēs 3,5
miljonus eiro
AS «Balticovo» šogad
ieplānojusi attīstībā investēt
ap 3,5 miljoniem eiro.
Ir uzsākta šķidro olu ceha
būvniecība. Tā celtniecībā plānots ieguldīt vienu miljonu eiro,
savukārt iekārtās - pusotru miljonu eiro. Ceha būvniecību iecerēts pabeigt šā gada rudenī. No
Eiropas struktūrfondiem šim
projektam plānots piesaistīt
250 tūkstošus eiro.
«Šķidro olu cehā tiks ieviestas vismodernākās tehnoloģijas.
Vienā maiņā tiks apstrādātas no
800 tūkstošiem līdz miljonam
olu,» informē kompānijas valdes
priekšsēdētājs Arnis Veinbergs.
«Olas tiks saplēstas, čaumalas
atdalītas no šķidrās masas, tad
atdalīti olu dzeltenumi. Jaunās
tehnoloģijas ļaus pilnībā saglabāt svaigu olu fizikālās īpašības.
Iekārtas tiks komplektētas no
pasaules labākajiem ražotājiem,
sākot no Latvijas un beidzot ar
ASV. Olu šķidrā masa tiks pasterizēta un iepildīta dažādos tilpumos - no 20 t cisternām līdz 1 kg
iepakojumam. Pasterizēto olu
masu piegādāsim industriālajiem klientiem Latvijā un Eiropā.
50% no saražotajām olām plānojam pārdot kā olu masu ar pievienoto vērtību.»
Iekārtu iegādei jaunputnu
novietnēm uzņēmumā plāno investēt aptuveni vienu miljonu
eiro. Ar jaunajām iekārtām iecerēts aprīkot divas jaunputnu novietnes. Trešdaļu no kopējā finansējuma AS «Balticovo» paredz piesaistīt no ES struktūrfondu līdzekļiem.
Liāna Bokša
komunikācijas konsultante
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Novada Domē
A: Beata Logina

Veselības un sociālo jautājumu komiteja 20. maija sēdē un
Finanšu komiteja 25. maija sēdē
izskatīja Latvijas Bērnu fonda
valdes locekļa Andra Bērziņa
vēstuli par vasaras nometņu
rīkošanu bērniem ar īpašām vajadzībām. Ar ziedotāju atbalstu
fonds organizē bezmaksas nometnes bērniem un lūdz pašvaldību līdzfinansējumu. Šovasar
plānots rīkot vairākas 10 dienu
atpūtas nometnes visos valsts
reģionos. Sociālā dienesta darbinieces noskaidrojušas, ka no
Iecavas novada tādā nometnē varētu piedalīties pieci bērni ar īpašām vajadzībām. Deputāti nolēma atbalstīt iecavnieku dalību,
paredzot līdzfinansējumu Ls 100
apmērā (Ls 20 katram bērnam)
no pašvaldības pamatbudžetā
plānotajiem līdzekļiem izglītības
pasākumiem - novada bērnu un
skolēnu dažādu vasaras aktivitāšu nometnēm.
Veselības un sociālo jautāju-

mu komiteja izskatīja pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs» vidēja termiņa darbības stratēģiju
2010.-2012. gadam. Direktore
M. Brazovska informēja, ka
iepriekšējās stratēģijas izpilde
lielos vilcienos ir izdevusies; neizpilde dažos punktos galvenokārt saistīta ar kopējo finanšu
situāciju valstī. Piemēram, primārās aprūpes centra izveide un
gaiteņu remonti pārlikti uz jauno stratēģiju, cerot, ka izdosies
piesaistīt ES finansējumu. Ņemot vērā komitejas ieteiktos labojumus stratēģijā, tā jāiesniedz
apstiprināšanai Domē.
Jau ziņots, ka apspriešanai
komitejās bija nodots Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu
līdzfinansēšanas konkursa nolikuma projekts. Deputāti nolēmuši ieteikt Domei apstiprināt
komitejās koriģēto nolikuma
projektu un rezervēt 2 000 latus
no pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem NVO
realizējamo projektu līdzfinansēšanai 2010. gadā. IZ

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki jūnijā

I2g

Otrdien, 1. jūnijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 7. jūnijā,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Vītola, S. Mašiņenkovs,
I. Vaičekone, B. Mīlgrāve, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 8. jūnijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 9. jūnijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 10. jūnijā,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 15. jūnijā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 17. jūnijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Pirmdien, 21. jūnijā,

Izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanu
Biedrība «Bauskas rajona
lauku partnerība»
izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu
pieņemšanas 2. kārtu
Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma «Vietējās
attīstības stratēģijas»
ietvaros apstiprinātās
vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010. gada
22. jūnija līdz 2010. gada 22. jūlijam.

sadaļas «Stratēģijas» apakšsadaļā «Projektu konkursi».
Projektu pieņemšana notiks
šādām aktivitātēm un rīcībām:
- Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, pieejamais finansējums 38022,83
lati.
- Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana, pieejamais
finansējums 51164,67 lati.
- Kultūras un vides aizsardzības aktivitāšu ieviešana, pieejamais finansējums 51164,67
lati.

2. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 178 375
latu.

- Publiski pieejamas vides
labiekārtošana, infrastruktūras
izveide un esošo objektu uzlabošana, pieejamais finansējums
38022,83 lati.

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības «Bauskas rajona
lauku partnerība» birojā, Uzvaras ielā 1, saskaņojot projekta
iesniegšanas datumu un laiku
pa e-pastu: jolanta.lauva@
inbox.lv vai tel. 29781969.

Projektus var iesniegt biedrības vai nodibinājumi, vietējās
pašvaldības, citas juridiskas vai
fiziskas personas, kuras īstenos
projektu Iecavas, Vecumnieku
(izņemot Valli, Kurmeni), Bauskas un/vai Rundāles novadā.

Papildu informācija:
w w w . l a d . g o v . l v u n
www.bauskaspartneriba.lv

Jolanta Lauva
Biedrības valdes priekšsēdētāja

plkst. 15-17 pieņem Domes priekšsēdētāja vietniece A. Zaķe
Otrdien, 29. jūnijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde

Melnās ziņas
- Laika posmā no 18. maija
plkst. 22 līdz 19. maija plkst. 6
Grāfa laukumā nozagts velosipēds Xexagon V3. Materiālais
zaudējums Ls 149. Sākts kriminālprocess.
- 20. maija vakarā Rīgas ielā
konstatēts, ka 1951. gadā dzimis
vīrietis dzīvo Latvijas teritorijā
bez deklarētas dzīvesvietas.
- Laikā no 20. maija plkst.
20:30 līdz 21. maija plkst. 7:19
nozagta Sporta ielā novietota
automašīna VW Golf (1993. g.).
Uzsākts kriminālprocess.
- 22. maijā ap plkst. 18:30, izbraucot no stāvlaukuma uz galveno ceļu, 1948. gadā dzimušais
automašīnas Audi A6 vadītājs
nepalaida pa to braucošo VW
Multivan. Negadījumā bojātas
automašīnas.
- 22. maijā ap plkst. 15:30
Dzimtmisā automašīna VW Jetta, kuru vadīja 1987. gadā dzimusi persona, saskrējās ar tuvu
automašīnas priekšā izskrējušu
puiku. Cietušo nav, lietas apstākļi tiek noskaidroti.
- 24. maijā Rīgas ielā sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols par to, ka 1992. gadā

dzimusi persona Latvijas teritorijā dzīvo bez derīgas pases vai to
aizstājoša dokumenta.
- 25. maijā ap plkst. 17:25
pievadceļā uz Iecavas pansionātu 1973. gadā dzimis automašīnas Ford Mondeo vadītājs,
būdams alkoholisko dzērienu
iespaidā, nobrauca no ceļa un
iebrauca Sila kapos. Bojāta
automašīna un kaps.
- 25. maijā ap plkst. 17:54 ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
41,2. kilometrā 1964. gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu
Nissan Almera, uzbrauca
2000. gadā dzimušai meitenei,
kura ar miesas bojājumiem nogādāta Rīgas Bērnu klīniskajā
universitātes slimnīcā, diemžēl
no gūtajām traumām slimnīcā
mirusi. Negadījuma apstākļi tiek
noskaidroti. Noteikta ekspertīze,
sākts kriminālprocess. Policija
aicina pieaugušos vēlreiz ar bērniem pārrunāt drošības jautājumus, kas jāievēro, lai nenotiktu
ceļu satiksmes negadījumi.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Ieguldīto darbu novērtē ar

Gatavojoties svētkiem, ieguldīts milzīgs darbs un izturība, tāpēc
ir svarīgi, ka to novērtē ar kopīgiem svētkiem, aplausiem, smaidiem
un neviltotu prieku. Ar iecavniekiem svētku priekā dalījās un koncertu kuplināja kolektīvi no Skaistkalnes: pūtēju orķestris, jauniešu
deju kolektīvs un meiteņu koris.
Svētki sākās ar dalībnieku gājienu no laukuma pie novada
Domes, bet turpmākas četras stundas pieskandināja saules pielieto
Iecavas parka estrādi.
10. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā
piedalīsies:
- Iecavas vidusskolas 5. klases un 6. klases deju kolektīvs (vadītāja Solveiga Lineja), 5.-9. klašu koris (vadītāja Milita Pīlādze) un
folkloras kopa «Tarkšķi» (vadītāja Kristīne Karele);
- Iecavas internātpamatskolas 3.-4. klašu deju kolektīvs (vadītāja
Inese Jirgena);
- sākumskolas «Dartija» 3.-4. klašu deju kolektīvs (vadītāja Aija
Krolle) un konkursa «Tērpies zaļāk» komanda (vadītāja Ilze Arāja).
Paldies par koncertā radīto svētku sajūtu pašmāju kolektīvu
vadītājām: Inesei Jirgenai, Inesei Krīgenai, Aijai Krollei, Ilzei
Blaumanei, Solveigai Linejai, Kristīnei Karelei, Militai Pīlādzei, Ilzei
Arājai; koncertmeistarēm: Inetai Pilvertei, Dacei Deņisovai, Solvitai
Dārziņai un kolektīvu vadītājas palīdzei Gintai Cerai, kā arī viesiem
no Skaistkalnes: deju kolektīva vadītājai Baibai Vanagai, meiteņu
kora vadītājai Sarmītei Zariņai un pūtēju orķestra diriģentam Jānim
Kalniņam.

Kā ierasts, skatītāju vislielāko sajūsmu izraisīja pašu mazāko
dejotāju uzstāšanās.
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aplausiem un neviltotu prieku
Neparastus tērpus – no
dažādu krāsu zeķbiksēm
un lielveikalu plastmasas
maisiņu strēmelēm
tamborētas cepures, kleitas,
apavus un aksesuārus demonstrēja sākumskolas
«Dartija» komanda vizuālās
mākslas pulciņa vadītājas
Ilzes Arājas vadībā.
Viņi tiesības piedalīties
10. Latvijas Skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkos
ieguva, piedaloties konkursā
«Tērpies zaļāk». Konkursa
galvenais noteikums bija
apģērbu un aksesuāru
gatavošana no ekoloģiskiem
materiāliem un otrreizējas
pārstrādes izejvielām. IZ

Sākumā pilnās skatītāju rindas līdz
koncerta noslēgumam paretināja
karstā saule un uzmācīgie odi.

Vairāk fotogrāfiju skatiet mājas lapas www.iecava.lv galerijā.

Pedagoģisko pieredzi palielinājām Itālijā
A: Aija Krūmiņa

pirmsskolas izglītības skolotāja
Sākumskola «Dartija» ir
iesaistījusies Eiropas Kopienas
Mūžizglītības programmas «Comenius» apakšprogrammas projektā par apkārtējās vides un satiksmes izglītību pirmsskolā.
Projekta īpašais nosaukums Latvijā ir «Manas pēdiņas dabā».
Projektu koordinē sākumskola «Dartija», bet iesaistītās
partneru skolas ir no Ungārijas,
Polijas un Itālijas. Katra valsts
projektā orientēta atklāt, izzināt
un popularizēt savu darba pieredzi vides un satiksmes izglītības
apguvē pirmsskolā.
Projekta pirmās aktivitātes
aizsākās 2009. gada novembrī,
kad partneri tikās pie projekta
koordinatoriem Iecavā, iepazinās
ar pedagoģisko procesu sākumskolā «Dartija», citām pirmsskolas izglītības iestādēm, Iecavas
apkārtni un latviešu kultūru.
Kā nākamo ieplānojām pieredzes apmaiņas braucienu pie Itālijas sadarbības partneriem
Trentino reģionā - Itālijas ziemeļos. No sākumskolas «Dartija» kolektīva šo aktivitāti apmeklēja direktore Irīna Freimane, pirmsskolas metodiķe Dace Okolovska, speciālā pedagoģe Ineta
Zvirgzda-Šebina, psiholoģe Inga
Grīnberga, pirmsskolas skolotājas Žanna Trihonova, Iveta Bartaševiča, Aija Krūmiņa, kā arī
projekta starpvalstu koordinatore Valda Liekne.
Programma Itālijā ilga no

Iecavnieces
Venēcijā.

6. maija līdz 12. maijam. Laiks
projekta aktivitātēm un pasākumiem bija saplānots ļoti intensīvs un piesātināts - apmeklējām
pirmsskolas izglītības iestāžu
asociācijas (Federacione provinciale Scuole materne) četras
pirmsskolas izglītības iestādes,
kurās demonstrēja atklātās nodarbības pirmsskolas vecuma
bērniem ceļu satiksmes noteikumu apgūšanā un dabiskās vides,
konkrētās apkārtnes iepazīšanā.
Katras dalībvalsts projekta aktivitāšu prezentācija liecināja par
nopietnu attieksmi un radošu
pieeju vides un satiksmes drošības jautājumiem pirmsskolā.
Tiekoties ar Arko pilsētas vietvaldi, starpkultūru dialogā popularizējām Latviju un veidojām

pozitīvas sadarbības attiecības.
«Dartijas» pirmsskolas skolotājām šajā projekta aktivitātē bija iespēja palielināt savu pedagoģisko pieredzi, iepazīties ar Itālijas izglītības sistēmu, kurai raksturīga iezīme ir izteikti liels brīvprātīgais darbs. Itālijas ziemeļu
reģionā Trentino, kur viesojās
iecavnieki, ir 140 pirmsskolas izglītības iestādes, 1200 pedagogi,
500 dažādi saimnieciskie darbinieki, 9000 bērnu un 2500 brīvprātīgie darbinieki.
Pirmsskolas izglītības iestāžu
asociācijas prezidents profesors
Džuzepe Kaliari (Giuseppe Caliari) ļoti rūpējās, lai dalībvalstu delegācijas pārstāvji apgūtu novitātes, iepazītu apkārtējo vidi un
izzinātu Itālijas kultūru un tradī-

cijas. Veicinot savstarpējo sadarbību, projekta dalībnieki apmainījās dāvanām - no Latvijas aizceļoja pedagogu pašdarināti suvenīri: lelles tautas tērpā, izrotātas koka karotes, dzijas cālīši,
mākslinieciskas glezniņas, informatīvi materiāli par Latviju un
Iecavu; pretī saņēmām informatīvo bāzi par pirmsskolas izglītību Itālijā, par konkrēto Itālijas
apvidu Gardas ezera ziemeļos,
itāļu iecienītos makaronus un
olīveļļu, kas ir viens no Itālijas
saimnieciskās darbības produktiem.
Tikšanās laikā tika apspriestas turpmāk veicamās aktivitātes, kuras nepieciešamas,
lai sasniegtu projekta mērķus.
Itāļu partneri lielu nozīmi veltīja
savas zemes kultūras prezentācijai, ļaujot mums apskatīt Venēciju, seno mūku veidoto citrusaugļu pilsētu Lemoni, izpētīt vietējo kalnaino apkārtni, iepazīt
tuvāko apkārtni: Nago, Trento,
Arko, Torboli un izbaudīt braucienu ar prāmi pa brīnišķīgo
Gardas ezeru.
Partneru nākamā tikšanās
paredzama šā gada rudenī, kad
visu projekta dalībvalstu delegācijas tiksies Ungārijā, lai izvērtētu sasniegumus un ieguvumus
starpvalstu sadarbībā. IZ
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Jaunās ģimenes ārstes praksē vēl brīvas pacientu vietas
1.lpp.

«Pārņemt kāda cita ārsta jau
izveidotu praksi būtu daudz
vieglāk, nekā veidot to no jauna.
Šobrīd vislielākās rūpes ir par
pacientu skaitu,» skaidro Lāsma
Četverga (attēlā). «Līgums ar Veselības norēķinu centru (VNC)
paredz, ka sešu mēnešu laikā
kopš prakses izveides pie ģimenes ārsta jābūt reģistrētiem
600 pacientu. Pie manis ir reģistrējušies aptuveni 300. Ja līdz
jūlija beigām to skaits nebūs dubultojies, prakse nebūs pilnībā
nokomplektēta, un tas nozīmē,
ka turpmākais līgums ar VNC
būtiski ietekmēs ģimenes ārsta
prakses finansējumu.» Jau ar
pašreizējo finansējumu, kura
apjoms atbilst vidējai ģimenes
ārsta praksei Latvijā, izdzīvot nevar. Paralēli darbam IVSAC
L. Četverga trīs reizes nedēļā
strādā par terapeiti Rīgas medicīnas sabiedrībā ARS.
Bažas ir ne tikai par turpmākajām darba iespējām un elementāru sevis nodrošināšanu.
Jauno ārsti sāpina arī pēdējā laika reformas medicīnas jomā.
Darbu bremzē gan kvotas dažādiem izmeklējumiem, piemēram,
rentgenam, gan pacientu ierobežotā maksātspēja. «Pie mums
viss notiek pretēji tam, kā pārējā
Eiropā. Ja tur arvien lielāka uz-

manība tiek pievērsta izmeklējumu kvalitātei, tad pie mums
šīs iespējas tiek arvien vairāk
ierobežotas. Ārstu rīcībā bieži
vien ir tikai rokas, ausis, acis un
fonendoskops. Ārstam šobrīd ir
jābūt arī ekonomistam, jo pacientu ierobežotie naudas līdzekļi liek lavierēt starp labāko un
naudas ziņā pieejamāko. Reizēm
es pat zvanu uz aptieku un vaicāju, kurš no konkrētās grupas
preparātiem ir lētākais, lai varu
to izrakstīt,» tā Lāsma Četverga.
Vaicāju dakterei par ģimenes
ārsta prakses nākotni. Kāda tā
būs, ja neizdosies to pilnībā nokomplektēt? «Ja neizdosies sa-

Laimīgajiem veicas
Projekta «Kinopunkts
kopā ar Amigo» ietvaros
sestdien, 29. maijā,
pulksten 20 Iecavas
kultūras namā būs
iespējams noskatīties
britu režisora Maikla Lī
komēdiju-drāmu
«Laimīgajiem veicas».
Ieejas maksa - 1 santīms.
Toms Treibergs, kino kritiķis:
«Filmu varētu raksturot kā
ievadu dzīves svinēšanā, vai, kā
to norāda viens no filmas varoņiem, haosa svinēšanā.
Popija ir trīsdesmit gadus veca, piemīlīga, dzīvespriecīga un
nedaudz dulla sākumskolas
skolotāja, kura dzīvo kopā ar savu senu draudzeni Zoī un ik vietā, kurā viņa parādās, viņa mēģina ieviest prieku un gaišumu.
Tomēr ne visi šādus centienus
saprot...
Šī nav filma ar ierastu dar-

vākt vajadzīgo pacientu skaitu,
nāksies krāmēt čemodānus un
braukt projām,» šādu varbūtību
pieļauj L. Četverga. Viņa noskaidrojusi, ka Anglijā ģimenes
ārstu trūkst, šāda līmeņa speciālistu algas nevar pat salīdzināt ar ārstu nopelnīto Latvijā.
Tieši tāpēc dakteri pārāk nesatrauc līgumiskās saistības ar
valsti un pašvaldību, kas studiju
laikā viņai maksājusi stipendiju.
Tur nopelnītais bez bažām ļautu
šo summu pašvaldībai atmaksāt. «Protams, ka ļoti, ļoti negribētos braukt projām, jo šim lēmumam ir ļoti cieta un rūgta garoza: projām no ģimenes, bērns
izrauts no ierastās vides un vēl
citi iemesli,» neslēpj Lāsma Četverga. Ja izdosies palikt Latvijā,
viņa mēģinās stāties doktorantūrā, lai pakāptos mazliet augstāk pa zināšanu kāpnēm. Ja izdosies…
IVSAC direktore Mirdza Brazovska skaidro, ka katrai personai ir tiesības sev izvēlēties ģimenes ārstu, kā arī tiesības pēc
paša izvēles pārreģistrēties pie
cita ģimenes ārsta. Ģimenes ārstu pacients izvēlas atkarībā no
savas faktiskās dzīvesvietas. Lai
reģistrētos pie ģimenes ārsta,
pacientam IVSAC reģistratūrā
jāizņem vienošanās veidlapa un
jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta. Vienošanās tiek aizpildīta

divos eksemplāros, no kuriem
viens eksemplārs paliek pie ģimenes ārsta, bet otrs - pie pacienta.
Iecavas novadā pašlaik strādā seši ģimenes ārsti: Tamāra
Gorohova, Vija Ludriķe, Mārtiņš
Lībietis, Anna Krieva, Ilze Vaičekone un Lāsma Četverga.
Katrs ģimenes ārsts atbilstoši līgumam ar VNC sniedz veselības aprūpes pakalpojumus
savas darbības pamatteritorijā,
nodrošinot savā pacientu sarakstā reģistrēto pacientu veselības
aprūpi. Taču ģimenes ārsts var
sniegt veselības aprūpes pakalpojumus arī ārpus savas pamatdarbības teritorijas dzīvojošiem
pacientiem, ja pacients un ģimenes ārsts par to rakstiski vienojušies.
Ģimenes ārsts personu var
atteikt reģistrēt savu pacientu
sarakstā tikai gadījumos, ja pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus
ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas vai arī tad, ja ģimenes
ārsta pacientu sarakstā jau ir
2000 reģistrētu pacientu vai 900
bērnu, ja vien persona nedzīvo
ģimenes ārsta pamatteritorijā.
Piemēram, Iecavā pilna prakse ir
ģimenes ārstei I. Vaičekonei. Ģimenes ārsts nevar atteikties reģistrēt savu pacientu sarakstā
jau reģistrēta pacienta bērnus
un laulāto. IZ

IECAVAS MŪZIKAS SKOLA
aicina pieteikties jaunos audzēkņus
2010./2011. mācību gadam
YAMAHA skola

5 mēn. - 4 g.v.

Pirmsskolas muzikālo dotību attīstošā grupa 5 g.v. - 6 g.v.

bības gaitu vai dramaturģiju,
kuru varētu paskaidrot shēma
«normāla dzīve-sarežģījums-risinājums-atkal normāla dzīve»,
kaut gan lielās līnijās Maiks Lī ir
darbojies tieši pēc šī uzstādījuma.» (Vairāk par filmu lasiet
www.iecava.lv)
Projekta pirmo filmu «Graustu miljonārs» noskatījās vairā
nekā 3000 skatītāju visā Latvijā.
Kinopunktu skaits ir pieaudzis
līdz 31. Seansu laiki un datumi
atrodami Kinopunkta interneta
m ā j a s l a p a s
http://www.kinopunkts.lv/ sadaļā Kur un Kad. IZ

Sagatavošanas klase:
Klavierspēle
Vijoļspēle
6 g.v. - 7 g.v.
Kora klase

1. klase:
Klavierspēle
Vijoļspēle
Kora klase

Sitaminstrumentu spēle
Ģitāras spēle
7 g.v. - 8 g.v.
Kokles spēle
Akordeona spēle
Flautas spēle

Sitaminstrumentu spēle
Ģitāras spēle
Kokles spēle
8 g.v. - 9 g.v.
Akordeona spēle
Flautas spēle

7 g.v. - 8 g.v.

Konsultācijas: 31. maijā plkst. 17.00-19.00
1. jūnijā plkst. 16.00-18.00
Iestājpārbaudījums: 2.jūnijā plkst. 15.00
Pieteikšanās: no 10. maija līdz 1. jūnijam Iecavas mūzikas
skolā, Raiņa ielā 3. Pieteikumus pieņem katru darba dienu
no plkst. 13.00 līdz 18.00 pie lietvedes (2.stāvā).
Tālrunis uzziņām: 63942469.

7.

IZ
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Sporta ziņas

13. maijā Bauskas stadions uzņēma jaunos sportistus,
pulcinot tos Bauskas novada 1. Olimpiādē.
Labus rezultātus tajā uzrādīja sākumskolas «Dartija» komanda,
kas lielajā vidusskolu un pamatskolu komandu konkurencē
vieglatlētikā spēja izcīnīt 3. vietu. Kopvērtējumā «Dartijas»
sākumskola ierindojās 4. vietā pamatskolu grupā.
Sacensībās labākos rezultātus uzrādīja:
D grupas meitenes
Augstlēkšana - Lāsma Bugovecka (1. vieta),
Annija Liepiņa (3./4. vieta)
600 m skriešana - Lība Madžule (2. vieta)
Lodes grūšana - Annija Liepiņa (1. vieta), Līna Anspoka (2. vieta)
200 m skriešana - Lība Madžule (2./3. vieta)
60 m barjerskriešana - Lāsma Bugovecka (4. vieta)
Tāllēkšana - Annija Liepiņa (3. vieta)
D grupas zēni
60 m skriešana - Sandijs Albiņš (4. vieta)
600 m skriešana - Artūrs Riekstiņš (4. vieta)
Lodes grūšana - Kārlis Ozoliņš (1. vieta)
Bumbiņas mešana - Kārlis Ozoliņš (6. vieta)
Skolu strītbola sacensībās, kas galvaspilsētā risinājās
19. maijā, Iecavas vidusskolu pārstāvēja sešas komandas.
6. klases strītbolisti izcīnīja 6. vietu (17 komandu konkurencē),
7. klase - 11. vietu (15 kom.), 8. klase - 5. vietu (15 kom.),
9. klase - 8. vietu (20 kom.). Pamatskolas vecuma kopvērtējumā
starp visām dalībskolām Iecavas vidusskola ierindojās 4. vietā.
Vidusskolas vecuma grupā startēja divas iecavnieku komandas.
12. klases zēni ierindojās 19. vietā (no 20 komandām), bet
meitenes - Madara Lindava, Dārta Ozoliņa un Eva Rampāne ieguva godalgoto 2. vietu (3 komandu konkurencē). Kopvērtējumā
skola dalīja 8./9. vietu.
19. maijā Tukumā noritēja Zemgales novada sacensības
vieglatlētikā C un D grupai.
Sacensībās labākos rezultātus sasniedza:
C grupa:
Guntis Kļaviņš - 3. vieta 60 m skriešana un 800 m skriešana
Elvis Rožēns - 2. vieta 60 m barjerskriešana
Kristaps Anspoks - 2. vieta lodes grūšana
Deivids Špoģis - 3. vieta 300 m skriešana
Deivids Špoģis, Guntis Kļaviņš, Elvis Rožēns, Žanis Sevastjanovs 1. vieta 4x100 m stafetes skriešana
D grupa:
Simona Vītoliņa - 1. vieta augstlēkšana
2. vieta bumbiņas mešana
3. vieta tāllēkšana
Annija Liepiņa - 2. vieta augstlēkšan un 60 m barjerskriešana
Lāsma Bugovecka - 1. vieta 60 m barjerskriešana
3. vieta augstlēkšana
Gerda Miezere - 3. vieta 60 m barjerskriešana un 300 m skriešana
Lība Madžule - 2. vieta 600 m skriešana
Kārlis Ozoliņš - 2. vieta augstlēkšana
3. vieta bumbiņas mešana
2. vieta 4x100 m stafetes skriešana
Meiteņu komanda - 2. vieta 4x100 m stafetes skriešana
21. un 22. maijā A un B grupas sportistus pulcēja Rīgas
Jaunatnes atklātās meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Labus rezultātus sacensībās guva arī Iecavas sportisti.
A grupa:
Kristaps Prokopovičs - 2. vieta 3000 m skriešana
5. vieta 1500 m skriešana
Sandris Zvejs - 4. vieta šķēpmešana
Kristaps Gāga - 3. vieta lodes grūšana
6. vieta augstlēkšana
Aigars Žuravļovs - 4. vieta 1500 m skriešana
B grupa:
Mārtiņš Šteins - 3. vieta trīssoļlēkšana

IZ

Svētdien - sporta svētki
Tradicionālie IECAVAS NOVADA VASARAS SPORTA SVĒTKI
notiks 30. maijā Iecavas internātpamatskolas stadionā.
Ar pasākuma nolikumu var iepazīties interneta mājaslapā
www.iecava.lv.

SACENSĪBU PROGRAMMA
10.00 Atklāšanas parāde.
10.15 Riteņbraukšana (ar saviem velosipēdiem).
10.15-12.00 Svēršanās pa svara kategorijām sacensībām svara
stieņa spiešanā guļus.
10.30 Futbols, strītbols, volejbols 3:3.
10.30-13.00 Šautriņu mešana.
11.00-11.45 Vieglatlētika: 30 m, 60 m, 100 m.
11.45-12.15 Vieglatlētika: 400 m, 1500 m.
12.00 Sākas sacensības svara stieņa spiešanā guļus.
12.15-12.30 Vieglatlētika: stafete 4*60 m.
12.30-14.00 Vieglatlētika: tāllēkšana.
13.00-15.00 Šaušana ar pneimatisko pistoli.
14.00-15.00 Vieglatlētika: lodes grūšana.
No 11.30 par maksu tiks piedāvātas izjādes ar zirgiem.
Iecavas novada strītbola komandu pieteikumi dalībai sporta
svētkos jāiesniedz sacensību galvenajai tiesnesei Baibai
Gāgai personīgi vai e-pastā dartija@inbox.lv līdz 28. maijam
vai sacensību dienā klātienē līdz plkst. 9.00. Pretējā
gadījumā novada komandām nāksies maksāt dalības
maksu. IZ

Luterāņu draudzes ziņas
6. jūnijā ap pulksten 13.30
Baznīcas dārzā notiks svētbrīdis, kad atklāsim piemiņas zīmi
Jurim Sietiņam - bijušajam
Iecavas pagasta vecākajam un
Iecavas evaņģēliski luteriskās
draudzes priekšniekam.
Mīļš paldies Iecavas mūzikas
skolas audzēkņiem un pedagogiem par brīnišķo koncertu, veltītu Mātes dienai! Koncerta laikā
saziedoti 60 lati ērģeļu remontam. Radošu veiksmi un izturību!

7. jūnijā pulksten 18.30
baznīcā skanēs 100 gadu atceres
koncerts kā toreiz 1910. gada 7.
jūnijā. Piedalīsies ansamblis
«Laudetur». Šoreiz brīvmākslinieka Liepiņa kunga vietā ērģeles
spēlēs Sedolas kundze, Sinepa
kunga lomā D. Kasperoviča un
vietējos dziedātājus vadīs Z. Lazdiņas kundze. Pēc koncerta groziņvakars zaļumos Grienvaldē. Visi mīļi aicināti! Transports
nodrošināts!
Vanda Korbe

Līdzjūtība
Saņem, labā Zemes māte,
Sirmu, baltu māmuliņu,
Apsedz viņu silti, silti
Baltām smilšu villainēm. /Tautasdziesma/

Iecavas PII «Cālītis» kolektīvs izsaka dziļu
līdzjūtību pirmsskolas skolotājai Lienei Onzulei,
no vecmāmiņas uz mūžu atvadoties.

Aizsaulē aizgājuši
Zinovija Riekstiņa (17.10.1924. - 20.05.2010.)

2010. gada 28. maijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē no 2,90 Ls/m²
AR PVN.
Mob. 28809966, 28645305.

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

Pārdod : : :
Mazlietoti sieviešu, vīriešu,
pusaudžu un bērnu velosipēdi
no Vācijas. Būsim Bauskā,
Bauzes tirgū, 29.05. un Iecavas
tirgū 30.05. Cenas, sākot no
Ls 35. Tālr. 26460061.
bērnu gultiņu ar matraci.
Tālr. 63942482; 28230990.
Steidzami pārdod labiekārtotu
1 istabas dzīvokli Iecavas
centrā (34 m²; 4./5).
Tālr. 27588519.
Veikalā «Kompakts», Rīgas ielā
25b, jauns preču pievedums
no Vācijas: veļas pulveri,
mīkstinātāji un citas preces.

8.

Kultūras namā
29. maijā pl. 20:00
KINO PUNKTA AKCIJAS
FILMA
«LAIMĪGAJIEM VEICAS».
Ieejas maksa - 1 santīms.

Estrādē
11. jūnijā
pl. 20.00
O! KARTES AKADĒMIJAS
koncerts

pl. 21.00
grupas EOLIKA
jubilejas koncerts.
Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 3;

Dažādi : : :
Veicam jumtu remontdarbus,
seguma maiņu, kā arī sķūnīšu
un dārza mājiņu remontu un
būvniecību. Tel. 26060411.

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

PĀRDOD
visu veidu MALKU.
Tālr. 29810487.

31. maijā plkst. 18.00
uz pirmo vecāku sapulci
Iecavas vidusskolā
aicināti
2010./2011. mācību gada
1. klašu audzēkņu vecāki.

Atradumi : : :
Atrasta Alīnas Ulančukas
pensionāra apliecība.
Interesēties Iecavas autoostas
telpās, veikalā
«Zoopreces&sēklas»,
līdzi ņemot personu
apliecinošu dokumentu.

Romas katoļu
KAPU SVĒTKI
Iecavas apkārtnē
5.jūnijā pl.14
Jaunkalniņu kapos;
12.jūnijā pl.14
Upuru kapos;
19.jūnijā pl.14 (ar svēto misi)
Lejzemnieku kapos;
3.jūlijā pl.14 (ar svēto misi)
Sila kapos;
10.jūlijā pl.14
Baložu kapos;
17.jūlijā pl.14 (ar svēto misi)
Jaundedžu kapos.

Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

PII „Dartija”
aicina bērnu vecākus
uz pirmo sapulci
4. jūnijā plkst. 1800
mūzikas zālē.

Traktortehnikas tehniskā apskate Iecavas novadā
notiks: 4. jūnijā
plkst. 10:30 a/s «Balticovo» un plkst. 11:30 SIA «Jumis».
Pirms apskates traktortehnikas īpašnieks (vadītājs) uzrāda
traktortehnikas reģistrācijas apliecību, OCTA polisi,
traktortehnikas vadītāja apliecību un veic samaksu.
Tehniku var uzrādīt apskatei arī
«Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā» Bauskā.
Sīkāka informācija pa tālruni 63925013; 29284575.

Internātskolas
stadionā
Iecavas novada vasaras
sporta svētki
30. maijā pl. 10

Neaizmirstiet abonēt
«IECAVAS ZIŅAS»
nākamajiem
mēnešiem!
Laikraksta indekss - 3077
abonementa cena:
1 mēnesim – Ls 1,00
3 mēnešiem – Ls 3,00
6 mēnešiem – Ls 6,00

koncerta dienā - Ls 4.
23. jūnijā

LĪGO balli
spēlēs Alma & Juris.
Ieeja bez maksas.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 7. jūnijā
no plkst. 10 līdz 12.

IZLAIDUMI
Zālītes speciālajā
internātpamatskolā
28. maijā plkst. 15.20
Iecavas
internātpamatskolā
10. jūnijā plkst.14.00
Dzimtmisas pamatskolā
11. jūnijā plkst.16.00
Iecavas vidusskolā
12. jūnijā
plkst. 15.00 - 9.a, 9.b klase
plkst. 18.00 - 9.c, 9.d,
9.e klase
19. jūnijā
plkst. 15.00 - 12.a,
12.b klase
plkst. 18.00 - 12.c,
12.d klase
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