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«Dartija» vedina dzīvot zaļi

11.11.2011.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

A: F: Anta Kļaveniece

Lai izzinātu, kā vides izglītības jautājumus risina pirmsskolas izglītības iestādē (PII) «Dartija», otrdien tajā uz semināru pulcējās 15 līdzīgu iestāžu vadītājas
un metodiķes no diviem novadiem - Ozolniekiem un Jelgavas.
«Šogad mūsu izglītības iestāžu
prioritāte ir novada vides un cilvēku izzināšana,» sacīja Lāsma
Geidāne, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos.
Vizuālās mākslas pedagoģe
Ilze Arāja viešņām demonstrē neparastu cepuri. Izdomas bagātās
skolotājas vadībā bērni darinājuši tērpus un dažādus aksesuārus
no krāsainām zeķbiksēm, veikalu
iepirkuma maisiņiem un citām
otrreizējas pārstrādes izejvielām.

4.
Sociālā
rehabilitācija
par valsts
līdzekļiem

Svētku logo 6.
ideju konkurss
Cienījamie lasītāji!
Nākamnedēļ «Iecavas Ziņas»
iznāks agrāk jau 17. novembrī,
tāpēc lūdzam laicīgi plānot
un iesniegt
publicējamos materiālus.

Tak

6.lpp.

Ziedo asinis sprādzienā cietušajiem
A: F: Anta Kļaveniece

Valsts asinsdonoru centrs
(VADC) regulāri dodas
izbraukumos pie donoriem
visā valstī. 3. novembrī
specializētais autobuss
uz vairākām stundām bija
piestājis Iecavā. Centra
darbiniekus iepriecināja
iecavieku atsaucība asinis vēlējās nodot
54 iedzīvotāji.
«Tas ir ļoti labs rādītājs, jo
viena izbraukuma laikā maksimāli varam pieņemt 60 donorus,» sacīja Valsts asinsdonoru
centra preses sekretāre Zane
Mistre. Pirmo reizi mūžā asinis
nodeva 11 cilvēki, bet astoņi saņēma atteikumu, lai nekaitētu
savai veselībai.
Lai atbalstītu Ādažu poligona

sprādzienā cietušos biedrus, nodot asinis bija ieradušies arī 16
Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona zemessargi un
jaunsargi no Bauskas, Vecumniekiem un Birzgales, tostarp deviņi iecavnieki, informēja bataljona 1. rotas komandieris, virsleitnants Dainis Kravals. Viens
no zemessargiem asinis nodevis
pirmo reizi. Pirmo reizi arī organizēta kolektīva asins nodošana
ar konkrētu mērķi; līdz šim donoru kustībā rotas zemessargi
iesaistījušies individuāli.
Neskatoties uz brieduma gadiem, pirmo reizi nodot asinis bija ieradies Agris Baltgailis. Viņu
uz cēlo rīcību pamudinājis dēls,
kas donora misiju pildījis jau
vairākas reizes. «Šodien nebija
īsti ko darīt, izdomāju, ka jāpamēģina,» tā A. Baltgailis. Bezdarbnieks Ēriks Piebalgs atzina,
ka viņu piedalīties donoru dienā

rosinājusi iespēja saņemt solītos
trīs latus. Viņš asinis nodeva otro reizi un ir apņēmības pilns
iesākto turpināt.

Septembrī VADC autobusam
apritēja četri gadi. Šajā laika periodā autobuss ir veicis vairāk
nekā 600 izbraukumu. IZ

2011. gada 11. novembrī

2.

Stārķis Toms uzvar Olimpiskās komitejas konkursā
A: F: Beata Logina

Paziņoti rezultāti Latvijas
Olimpiskās komitejas (LOK) izsludinātājā zīmējumu konkursā - pirmo vietu ieguvusi Iecavas
vidusskolas 4.b klases skolniece
Enia Tīna Šusta (attēlā). Trīs
laureātu zīmējumi būs publicēti
žurnālā «Sports».
30. septembrī visā Latvijā notika Olimpiskā diena. Arī Iecavas
novada izglītības iestāžu
audzēkņi piedalījās pasākumā,
kura galvenie vienojošie elementi bija kopīga rīta rosme un stafešu sacensības. Tika rīkots arī zīmējumu konkurss, kura moto
bija «Latvijas Olimpiskās komandas talismans Londonas
2012 Olimpiskajās spēlēs». Pasākuma organizatori katrā nori-

IZ

ses vietā bija aicināti izvēlēties
vienu līdz trīs labākos darbus, ko
iesniegt Latvijas Olimpiskajai komitejai. Iecavnieki atlasīja piecus
interesantākos darbus, un mūsu
olimpiskais sūtnis - šķēpmetējs
Voldemārs Lūsis - tos nogādāja
izvērtēšanai Rīgā. 7. novembrī
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» direktore Baiba Gāga
sveica konkursa uzvarētāju, pasniedzot LOK prezidenta
A. Vrubļevska parakstītu diplomu un sertifikātu par žurnāla
«Sports» abonementu 2012. gadam. Meitene atzina, ka par to
vislielākais prieks būšot tētim.
Enia savā zīmējumā bija attēlojusi stārķi Tomu, jo, viņasprāt,
šis vasaras putns ir gana sportisks un atbilst tieši vasaras
olimpisko spēļu būtībai. IZ

Skolu ziņas

Zālītes speciālās internātpamatskolas mazajā skoliņā oktobris sākās ar skolotāju fotogrāfiju izstādi «Arī mēs bijām bērni»
un bērnu zīmējumu izstādi «Mūsu skolotājas». Skolēni ar lielu
interesi centās atpazīt savas skolotājas, un bija tādi skolēni, kas
pēc viņiem vien zināmām metodēm pareizi atpazina gandrīz visas skolotājas. Arī no darbinieku
kolektīva bija vietējā ekstrasense - Iveta Ozoliņa, kas nekļūdījās
nevienā atbildē. Paldies skolotājai Kristīnei par gaumīgo un rudenīgo noformējumu!
Devāmies uz lielo skolu, lai
noskatītos skolēnu jaunrades
pulciņa «Dartija» izrādi «Mazā,
sarkanā vistiņa». Gan skolēni,
gan darbinieki apbrīnoja un
priecājās par pašu bērnu pulciņā gatavotajiem tērpiem un rekvizītiem, kā arī par izrādi. Mīļš
paldies viesmāksliniecēm no
Iecavas un viņu skolotājai Ilzei
Arājai! Iesakām šo izrādi noskatīties arī citiem.
Skolas darbinieki devās pieredzes apmaiņā uz Žagares speciālo internātpamatskolu un
pārliecinājās, ka kaimiņiem ir līdzīgas problēmas, kā arī guva ne
vienu vien vērtīgu atziņu un
ierosmi turpmākam darbam.
8. oktobrī tikpat kuplā skaitā
skolotājas (lielākā daļa pirmo
reizi) apmeklēja Skolotāju dienai
veltīto pasākumu Iecavas kultūras namā un kopā jautri pavadī-ja vakaru, sakot lielu paldies pasākuma organizatoriem.
Tērvetes dabas parks, 800gadīgā Rūķu vecmāmiņa un raganiņa mūs sagaidīja ar diezgan

spēcīgiem pērkongrāvieniem un
zibeņiem, bet tas nemazināja
mūsu prieku, vizinoties ar bānīti,
nobaudot silto tēju no bērza tāss
krūzītēm un pastaigājoties rudenīgajā, labiekārtotajā parkā.
Labo darbu nedēļā mūs apmeklēja biedrības «Esi labs» vadītāja Linda Bodniece kopā ar inovācijas izglītības centra «Ideja»
projekta vadītāju Olgu Pekarsku.
Bērni darbojās radošajā darbnīcā, atjaunojot vecu galdiņu un
krēsliņus, gatavojot grāmatzīmes, apsveikumus un ielūgumus. Olga mūs visus tuvāk iepazīstināja ar dekupāžas metodi,
kā arī ar dažādiem materiāliem
un darbarīkiem. Viešņām palīdzēja un kopā ar bērniem darbojās trīs brīvprātīgās meitenes.
Pārtraukumā visi tika cienāti ar
Mārtiņa beķerejas dāvāto kliņģeri. Mūsu darbošanos filmēja Latvijas TV ziņu raidījums «Labrīt,
Latvija!» Renātes Ābelītes vadībā.
19. oktobris bija atvērto
durvju diena. Paldies visiem, kas
izrādīja interesi un atrada laiku
mūs apciemot!
31. oktobrī Zālītes ciema bibliotekāre Regīna sveču gaismā
skandēja latviešu tautasdziesmas, kā arī stāstīja par sirmo
Dainu tēvu un viņa mūža darbu dainu skapi. Pēcpusdienā bērni
spokojās, pārģērbās, gāja rotaļās
pelnīja saldumus (paldies skolotājai Evijai) un priecājās par Helovīnvakaru skolā.
2. novembrī Iecavas vidusskolas jaunie basketbolisti sporta skolotāju Īrisas Korčaginas un
Voldemāra Pāruma vadībā devās

uz draudzības spēli ar Rīgas
Valsts tehnikuma komandu.
Iecavnieki uzvarēja rīdziniekus
ar rezultātu 76:46. Skolas komandā rezultatīvākie spēlētāji
bija: Arvis Taurenis (22 p.), Roberts Zariņš (19), Roberts Lindavs un Toms Mudurs (pa 15),
spēlēja arī Edgars Lapkovskis.
Tiesāt palīdzēja Linards Jaunzems. Paldies Iecavas novada
Domei par sniegto atbalstu!
4. novembra vēlā pēcpusdienā Iecavas mūzikas skolas jaunāko klašu koklētājas un koklētāju ansambļa «Uguntiņa» dalībnieces devās uz koncertu Rīgas
Latviešu biedrības namā. Koncerta pirmajā daļā skanēja komponista Māra Lasmaņa «Pasakas
par koklētāju» (pirmatskaņojums). Pasaku stāstnieka lomā
iejutās aktieris Lauris Dzelzītis,
bet pasakas izspēlēja koklētāju
ansamblis «Austriņa» un Rīgas
kokļu grupa.
Otrajā daļā bija unikāla
iespēja redzēt un dzirdēt Bruno
Skultes baleta «Koklētājs un
velns» pirmuzvedumu Latvijā.
Baleta sižetu izdejoja Rīgas horeogrāfijas vidusskolas audzēkņi, izdziedāja sieviešu koris
«Ausma», izspēlēja kokļu kvartets «Kārta» un Latvijas Nacionālās operas pūšaminstrumentu
grupa.
Balets pirms daudziem gadiem savu pirmo uzvedumu piedzīvojis ASV, bet uz Latviju atceļojis tikai tagad. Vairākus gadus
Evalda Dajevska oriģinālās baleta dekorācijas gaidījušas, lai parādītu gan savu vienkāršību, gan

krāšņumu, bet 4. novembra uzvedumā tās atkal varēja atmirdzēt prožektoru gaismā. Tas liecina, ka mūsu tautieši aiz okeāna vēl joprojām rūpējas un tur
godā latviešu tautas tradīcijas
un kultūru.
Baleta «Koklētājs un velns»
mākslinieciski vissmagāko uzdevumu iznesa diriģents Andrejs
Jansons - lai gan kungs cienījamos gados, tomēr enerģijas pilns
un mūzikas pārņemts. Un kā nu
ne - emigrējis uz ASV, diriģējis šī
baleta pirmuzvedumu, kopis
Dziesmu svētku tradīcijas trimdā un tagad atceļojis uz Latviju,
lai spoži balets atmirdzētu Dzimtajā zemē.
Balets savā ziņā ir unikāls arī
ar to, ka ir pirmais šobrīd zināmais balets, kura partitūrā ir
ierakstītas arī kokles. A. Jansons
meistarīgi sabalansējis mūzikas
instrumentu skaņas, radot gaumīgu orķestra skanējumu.
5. novembra rītā koklētāju
ansambļa «Uguntiņa» dalībnieces tikās ar festivāla «Gaismas
ceļā» reģiona virsdiriģenti K. Ojalu, lai saliktu visus punktus uz i,
gatavojoties gaidāmajam festivālam. Festivāls «Gaismas ceļā» notiks jau otro reizi ar trīs koncertiem vairākās Latvijas vietās.
Reģionālie koncerti plānoti
26. novembrī Valmierā, 27. novembrī Jelgavā, bet noslēguma
koncerts Rīgā, Lielajā Ģildē.
Festivālā piedalīsies ne tikai
pieredzējušais Iecavas mūzikas
skolas koklētāju ansamblis
«Uguntiņa», bet arī jaunāko klašu koklētāju ansambļa dalībnieces. IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

Domes sēdē 8. novembrī
piedalījās 13 deputāti.
Pašvaldības iekšējā auditore
Ina Eiduka ziņoja par secinājumiem un ieteikumiem, kas radušies, pārbaudot Sociālā dienesta
mobilās aprūpes grupas darbu
un interešu izglītības jomu
Iecavas novadā.
Deputāti vienprātīgi lēma par
dzīvokļa Nr. 3 Baldones ielā 6
izīrēšanu.

Groza
saistošos noteikumus
Izskatījuši Veselības un sociālās komitejas, kā arī Finanšu
komitejas akceptētās izmaiņas,
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 19 «Par grozījumiem Iecavas novada Domes
2011. gada 8. marta saistošajos
noteikumos Nr. 2 «Par pabalstu
piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus»». Grozījumi izstrādāti,
lai precizētu apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību, pabalstu piešķiršanas termiņu un
kārtību, kā arī kārtību, kādā
pabalstu piešķir audžuģimenei.

Apstiprina logo ideju
konkursa nolikumu
Iecavas kultūras nama direktore Alma Spale informēja par izstrādāto nolikumu Iecavas
520. gadskārtas svētko logo ideju konkursam. Dome apstiprināja Izglītības, kultūras un sporta komiteja atbalstīto nolikuma
projektu un izveidoto žūrijas komisiju šādā sastāvā: Alma Spale,
Beata Logina, Kārlis Sinka, Iveta
Cera, Bruno Bahs. Konkursa
nolikums lasāms 6. lappusē.

Apstiprina sadzīves
atkritumu tarifu
Tāpat kā Finansu komiteja,
Dome akceptēja SIA «Dzīvokļu

komunālā saimniecība» ierosinājumu no 1. janvāra noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā
Ls 7,68 par m3 (bez PVN), ko veido maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu Ls 4,14 par m3,
atkritumu apglabāšanas tarifs
poligonā Ls 2,45 par m3, dabas
resursu nodoklis Ls 1,09 par m3.
Pamatojoties uz Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2011. gada
30. jūnija lēmumu «Par SIA
«Zemgales EKO» sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifiem», no 16. augusta ir
paaugstināts sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojumu tarifs no 13,30 Ls/t uz 15,79 Ls/t.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu uz 20.12.2010. likumu «Grozījumi Dabas resursu
nodokļa likumā», no 2012. gada
1. janvāra sadzīves atkritumu radītājam vai valdītājam tiek piemērota likme par atkritumu apglabāšanu 7,00 Ls/t.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu
13. punkts nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga pārskatīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu, ja ir mainījies šā likuma
39. panta pirmās daļas 2. un
3. punktā minētais tarifs vai nodoklis, un precizēt to tādā apmērā, kādā to ietekmē attiecīgās izmaiņas.
Plānots, ka pēc tarifa apstiprināšanas Dome noslēgs līgumu
ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) un uzticēs pašvaldības kapitālsabiedrībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā Iecavas novada teritorijā. Līguma noslēgšanas datums
būs atskaites punkts trīs mēnešu pārejas posmam, kurā DzKS
jāpārņem savā pārziņā atkritu-

Ar ko tev asociējas Iecava?
A: Beata Logina

Gatavojoties Iecavas
520. gadskārtas atzīmēšanai nākamā gada 21. jūlijā, svētku organizatoru darba grupa rada,
uzklausa un apkopo visdažādākas idejas svinību rīkošanai.
Tiek pārlūkoti vēstures materiāli, lai atcerētos, kā Iecava mainījusies gadsimtu gaitā, kādi ļaudis un kā te mituši senatnē un
kā dzīvo mūsdienās. Spilgtāko
personību, notikumu un objektu
apzināšanā neiztikt bez plašāka

sabiedrības atbalsta, tāpēc darba grupa aicina ikvienu iecavnieku izteikt viedokli par cilvēkiem, norisēm, kultūrvēsturiskiem, rūpnieciskiem, dabas objektiem, bez kuriem Iecava 520
gadu laikā nebūtu iedomājama.
Ar ko tev asociējas Iecava?
Meklē aptaujas lapu interneta
vietnē www.iecava.lv un ieraksti,
kas, tavuprāt, visspilgtāk raksturo Iecavu. Aizpildāmas aptaujas lapas pieejamas arī Iecavas kultūras namā, novada Domē, bibliotēkās. Aptauja ilgs līdz
2. decembrim. IZ

mu saimniecība visā pašvaldības
teritorijā.

Iecavas Gada cilvēka
nosaukumu piešķir
piecām personām
Domes sēdē turpinājās Izglītības, kultūras un sporta komitejas aizsāktās diskusijas par apbalvošanu ar goda nosaukumu
Iecavas Gada cilvēks. Kā jau
iepriekš vēstījām, augstākajam
pašvaldības apbalvojumam sabiedrība šogad izvirzījusi septiņas personas. Tā kā vairāku
pretendentu devums deputātiem
šķita vienlīdz spilgts un domas
dalījās par trīs kandidātu izvēli,
notika balsojums par izmaiņām
apbalvojumu nolikumā. Atklāti
balsojot, «par» - 7 (J. Arāja,
G. Arājs, A. Avots, B. Bundule,
A. Mačeks, J. Pastars, J. Pelsis,),
«pret»
- 6 (A. Grundmanis,
J. Krievs, J. Ludriķis, S. Mašiņenkovs, I. Vaičekone, A. Zaķe),
«atturas» - nav, tika nolemts izdarīt grozījumus Nolikumā par
Iecavas novada Domes apbalvojumiem un papildināt to ar 5.6.1.
punktu šādā redakcijā: «2011.
gadā goda nosaukumu «Iecavas
Gada cilvēks» piešķir piecām personām.»
Tādējādi Dome nolēma piešķirt goda nosaukumu «Iecavas
Gada cilvēks» 2011. gadā:
- Kārlim SINKAM - par izcilu
ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
un radošu sabiedrisko aktivitāti,
popularizējot nevalstisko organizāciju darbību;
- Dzintaram ZAUMANIM - par
izcilu ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un radošu sabiedrisko
aktivitāti, popularizējot nevalstisko organizāciju darbību un

sportiskās aktivitātes;
- Velgai ĒRGLEI - par nozīmīgu ieguldījumu, iesaistot sabiedrību apkārtējās vides sakopšanā
un novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā;
- Jānim NUDIENAM - par nozīmīgu sabiedrisko darbību un
ieguldījumu Iecavas novada
tautsaimniecības attīstībā;
- Guntim PAKALNAM - par
ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā, veicinot iedzīvotāju fiziskās
kultūras aktivitātes.
Plašāk par Iecavas Gada cilvēkiem lasiet «Iecavas Ziņu» nākamajā numurā.
Goda nosaukuma ieguvēji
saņems naudas summu Ls 200
katrai nominācijai, Goda rakstu
vākos un sudraba Goda zīmi.
Vienbalsīgi Dome nolēma piešķirt goda nosaukumu «Iecavas
Goda pilsonis» Ēvaldam KIVILANDAM - par mūža ieguldījumu
Iecavas novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Viņš līdz ar Goda
rakstu saņems zelta Goda zīmi.
Ar Goda rakstu un naudas
balvu tiks apbalvoti Oskars SĪGA - par sabiedrisko aktivitāti,
veiksmīgi īstenojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas
projektu; Alise VEISA - par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko
darbību un ieguldījumu jaunās
paaudzes muzikālajā izglītošanā;
Inese ROZENTĀLE - par ieguldījumu Iecavas vidusskolas ēdnīcas darba pilnveidē un mūsdienīgas vides radīšanā.
Visi minētie apbalvojumi tiks
pasniegti Valsts svētkiem veltītajā sarīkojumā, kas 17. novembra
vakarā risināsies Iecavas kultūras namā. IZ

Melnās ziņas
- Laika posmā no 2. novembra plkst. 8:00 līdz 3. novembra plkst. 8:10, izceļot loga rūti,
no garāžas Klusajā ielā nozagtas
mantas, motorzāģis «Husqvarna»
skrūvmašīna «Makita» un urbjmašīna «Bosch». Sākts kriminālprocess.
- Laikā no 17. oktobra līdz
3. novembra plkst. 11:00 no kādas SIA teritorijas nozagtas dažādas mantas. Sākts kriminālprocess.
- 3. novembrī ap plkst. 18:35
Skolas ielā aizturēts 1972. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā (0,81 promiles).
- 6. novembrī plkst. 9:18 Baldones ielā aizturēts 1958. gadā
dzimis automašīnas BMW 530
vadītājs alkohola reibumā (0,67
promiles).
- Tajā pašā dienā aizturēti arī

iereibuši riteņbraucēji. Plkst.
10:52 Baldones ielā 1949. gadā
dzimušam velosipēda vadītājam
konstatētas 0,53 promiles, plkst.
13:40 Zālītes teritorijā aizturēts
1947. gadā dzimis velosipēda vadītājs (0,54 promiles) un plkst.
15:15 Baldones ielā 1,60 promiles konstatētas 1955. gadā dzimušam velosipēda vadītājam.
- 8. novembra vakarā kādam
1953. gadā dzimušam vīrietim
kājas apakšstilbā iekodis suns.
Par to sākta administratīvā lietvedība.
- Laikā no 8. novembra plkst.
21 līdz 9. novembra plkst. 5 no
mājas pagalma Rīgas ielā nozagta automašīna VW Sharan. Sākts
kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Par valsts finansētu sociālo rehabilitāciju un tās saņemšanas kārtību
Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai
apmāca tām prasmēm, kuras
dažādu apstākļu dēļ ir zudušas,
palīdz cilvēkam atgriezties darba
dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas
plāna izveidi, izglītošanu vides
pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.
Pakalpojumu piešķiršanu
regulē:
·
Invaliditātes likums
·
MK 31.03.2009. noteikumi
Nr. 279 «Noteikumi par kārtību,
kādā personas saņem sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus
sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem»
Pieteikšanās valsts
finansētai rehabilitācijai
Valsts finansē 14 vai 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas
kursu:
·
personām ar funkcionāliem
traucējumiem darbspējīgā vecumā;
·
politiski represētām personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem;
·
Černobiļas AES avārijā cietušajiem un seku likvidēšanas
dalībniekiem;
·
personām ar prognozējamu
invaliditāti darbspējīgā vecumā.

Kā iegūt valsts finansētu
rehabilitācijas programmu?
Lai pieteiktos sociālajai rehabilitācijai par valsts budžeta līdzekļiem, personai jāapmeklē
ārsts un jāvēršas tās pašvaldības
sociālajā dienestā, kurā deklarēta personas dzīvesvieta.
1. solis - ārsts.
Ģimenes vai ārstējošais ārsts
izsniedz izziņu, kurā norāda:
·
diagnožu kodus saskaņā ar
starptautisko slimību klasifikatoru SSK-10;
·
ir vai nav medicīniskas
kontrindikācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
Savukārt personām ar prognozējamu invaliditāti ārstējošais
ārsts izstrādā individuālu rehabilitācijas plānu.
2. solis - sociālais dienests.
Ar ārsta izsniegto izziņu jādodas uz tās pašvaldības sociālo
dienestu, kurā deklarēta personas dzīvesvieta. Līdzi jāņem
personu apliecinošs dokuments.
Politiski represētām personām
un Černobiļas AES avārijā cietušajiem nepieciešama arī šo statusu apliecinoša dokumenta kopija. Sociālajā dienestā jāraksta
iesniegums, lūdzot piešķirt
valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Personām ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta speciālists
saskaņā ar Bartela indeksu novērtē pašaprūpes, mobilitātes un
ar mājas dzīvi saistītās spējas.
Sociālā dienesta speciālisti izvērtē pieteikumu un lemj, vai nepieciešams piešķirt valsts finan-

sētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Ja lēmums ir pozitīvs, sociālais dienests nosūta to
Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (SIVA), pievienojot visus nepieciešamos dokumentus.
3. solis - SIVA.
SIVA pēc dokumentu izvērtēšanas nosūta personai lēmumu
par uzņemšanu rindā vai lēmumu par sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu saņemšanu steidzamības kārtībā par valsts budžeta līdzekļiem. Pirms rehabilitācijas kursa sākuma SIVA pakalpojuma saņēmējam nosūta
lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu ar norīkojumu. Tajā minēts, kad sākas rehabilitācijas
kurss, kā arī cita nepieciešamā
informācija.
Pirms braucat uz SIVA
Pirms rehabilitācijas kursa
uzsākšanas no ģimenes ārsta jāsaņem izziņa (veidlapa Nr.27/u).
Svarīgi: izziņa nedrīkst būt izsniegta agrāk kā vienu mēnesi
pirms rehabilitācijas kursa sākuma.
Ierodoties uz rehabilitāciju
Reģistrējoties SIVA jāuzrāda
šādi dokumenti:
pase;
·
ģimenes ārsta izsniegta izzi·
ņa (veidlapa Nr.27/u);
personām ar prognozējamu
·
invaliditāti - statusu apliecinošs
VDEĀVK atzinums un individuālais rehabilitācijas plāns;
ārvalstniekiem - arī uzturē·
šanās atļauja.
Svarīgi: valsts nemaksā uzturēšanās izdevumus, ja uz rehabi-

litācijas kursu klients atbrauc citos datumos, nekā norādīts lēmumā.
Personīgai lietošanai līdzi
jāņem:
·
ikdienā nepieciešamie medikamenti visam rehabilitācijas
laikam;
·
nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi (piemēram, riteņkrēsls, spieķis, kruķi, ortozes);
·
higiēnas piederumi (piemēram, zobu pasta, zobu birste,
šampūns, ja nepieciešams
autiņbiksītes);
·
ikdienas drēbes, apavi;
·
sporta tērps un apavi nodarbībām telpās un ārā;
·
baseinam - peldkostīms,
peldcepure, gumijas čības, dvielis.
Papildu informācija par rehabilitācijas pakalpojumiem
SIVA:
·
medicīnas profesionāļiem pa tālruni 67771014 vai
67771013;
·
par uzņemšanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reģistrā par valsts budžeta līdzekļiem - pa tālruni 67771034.
Sociālās integrācijas valsts
aģentūra - tālrunis: 67767045;
adrese: Dubultu prospekts 71,
Jūrmala, LV-2015; e-pasts:
registratura@siva.gov.
Informāciju publiskošanai
«Iecavas Ziņās», sadarbībā ar
SIVA, sagatavoja pašvaldības
iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» sociālā darbiniece
Ināra Magone (tālr. 63942242).

Mums jautā

Ozoli
jāapzāģē
- Ļoti patīkami, ka pabeigta
Rīgas ielas rekonstrukcija ar spožu ielas apgaismojumu. Labs apgaismojums tagad arī Skolas
ielā. Turpretī Edvarta Virzas
ielas posmā no Rīgas ielas līdz
Raiņa ielai gājēji var tumsā uzskriet viens otram, laikrakstam
raksta kāda Edvarta Virzas ielas
iedzīvotāja. Jautājums atbildīgajiem darbiniekiem: kad tiks nozāģēti ozolu apakšējie zari, lai ielas
apgaismojums būtu normāls arī
šajā ielas posmā, kā arī nozāģēti
koku sausie zari, lai gājēji justos
droši.
- Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Dzīvokļu komunālā

saimniecība» dārzkope Daina
Rudzīte apstiprināja, ka ozolu
apakšējie zari tiešām ir jāapzāģē.
Līdz šim to kavējuši Edvarta Virzas ielā veiktie rekonstrukcijas
darbi, taču drīzumā koku apzāģēšanu, kur nav nepieciešams
pacēlājs, ieplānots veikt.

Akciju cenas
var būt
maldinošas
- Par nepatīkamu starpgadījumu veikalā «Cento» «Iecavas Ziņu» redakcijai vēstīja kāda sieviete, kas 4. novembrī vēlējusies
iegādāties trīs pakas desiņu - akcijas preci par pazeminātu cenu,
bet pēc pirkuma izdarīšanas čekā

pamanījusi, ka aprēķināta pilna
cena. Veikala darbinieces skaidrojušas, ka neatbilstība radusies,
jo uzņēmuma birojs nav laicīgi brīdinājis veikalu par cenas maiņu,
tāpēc produkta cenas zīme atšķīrusies no datorā fiksētās cenas.
Pircēja, kas pati visu mūžu nostrādājusi tirdzniecībā, brīnās
par šādu sistēmu un ir sarūgtināta par klientu maldināšanu. Viņa
iesaka citiem pircējiem būt vērīgiem un noteikti salīdzināt, kāda
cena norādīta akcijas produktiem
plauktos un kāda parādās kases
čekā.
- Veikala «Cento» vadītāja
Aļona Mališeva apstiprina, ka
4. novembrī bijušas domstarpības ar pircēju, kura pēc akcijas
produktu iegādes vēlējusies sa-

ņemt pilnās cenas un samazinātās cenas starpību, taču veikala
darbinieki neesot pilnvaroti to izsniegt - iespējama tikai visas
naudas atdošana, izvēlētās preces paturot veikalā. Vadītāja atzīst, ka pastāv problēmas saziņā
ar uzņēmuma biroju. «Piekrītu,
kas tas nav normāli. Cenas
mums datorā atsūta no biroja,
un cenu izmaiņas var būt jebkurā brīdī. Arī šodien (saruna ar
«Iecavas Ziņām» notika 7. novembrī) birojs dienas vidū samainīja cenas, mums par to nepaziņojot, pašas pamanījām, ka
tā noticis. Labāk būtu, ja birojs
kaut vai vēlu vakarā atsūtītu
jaunās cenas un mēs no paša
rīta jau varētu pie precēm izvietot atbilstīgas cenu zīmes.» IZ
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Ūdensvada pārvada izbūvē izmanto specifisku tehnoloģiju
Laika apstākļi šoruden ir
ļoti labvēlīgi, lai projekts
«Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Iecavas novadā» sekmīgi
virzītos uz priekšu,
informē SIA «AKC Būve»
projektu vadītāja palīgs
Uldis Reingolds.
Līdz pagājušās nedēļas beigām uzņēmumam izdevies
ierakt aptuveni 5000 metrus
ūdensvada un kanalizācijas tīklu no šogad plānotajiem 6000
metriem. Rakšanas darbi vēl
turpinās Tirgus, Dzintara un
Parka ielā. Tuvākajā laikā ieplānota arī kanalizācijas sūknētavu
izbūve Parka un Tirgus ielā. Aizvadītajā nedēļā apakšuzņēmējs
SIA «Viona» uzsāka asfalta atjaunošanas darbus vietās, kur
ūdensvads un kanalizācijas tīkls
jau iebūvēts: Skolas, Lauku un
Parka ielā. Pārējās ielās asfalta
segumu plānots atjaunot nākamgad, taču vēl šoruden tranšeju vietas tiks iztīrītas un labiekārtotas.
Līdz šim kanalizācijas izbūves darbi jau veikti Parka, Krasta, Puškina un daļēji Edvarta
Virzas ielā; spiedvada izbūve
veikta Puškina, Tirgus un daļēji
Edvarta Virzas ielā; ūdensvada
izbūve veikta Skolas, Zemgales,
Raiņa, Pļavu, Dzirnavu, Lauku
un Rūpniecības ielā.
Viens no rekonstrukcijas sarežģītākajiem posmiem bija
ūdensvada pārejas izbūve pāri
Iecavas upei. Tā kā Latvijā nav
daudz uzņēmumu, kas spēj
veikt šādu tehnoloģiski specifisku darbu, tā veikšanai tika piesaistīts apakšuzņēmējs SIA
«Jūras Vējš». Uzņēmuma speciālisti attīrīja upes gultni, izveidoja

Pēc rekonstrukcijas ūdeni Dartijas mikrorajonam piegādās pa pārvadu, kas izbūvēts
upes gultnē.
tranšeju ūdensvada pārvadam
un pārlika ūdensvadam u veida
granīta betona blokus, kas pasargās ūdensvadu no mehāniskiem bojājumiem. Abos upes
krastos izbūvētas ūdensvada
tehnoloģiskās akas. Līdz šim
Dartijas mikrorajonā ūdens apgādi nodrošināja divi artēziskie
urbumi, taču pēc projekta realizācijas iedzīvotāji ūdeni saņems
daudz labākā kvalitātē no atdzelžošanas stacijas. Jau šonedēļ
būvnieki uzsāka angāra rekonstrukcijas darbus, pielāgojot to
atdzelžošanas stacijas vajadzībām.

Televīzijā stāsta
par realizētajiem projektiem
Latvijas Televīzijas
pirmajā kanālā plkst. 21.18
ik trešdienu un ceturtdienu
ir skatāms informatīvu
raidījumu cikls
«ES Latvijas reģionos».
Raidījumos tiek stāstīts par
Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem projektiem, kas tiek
īstenoti Valsts reģionālās attīstī-

bas aģentūras administrēto aktivitāšu ietvaros. Raidījumu cikla
turpinājumā skatāmi stāsti no
Zemgales reģiona - trešdien,
9. novembrī, plkst. 21.18 (atkārtojums - 10. novembrī plkst.
10.33 un plkst. 18.28) un ceturtdien, 10. novembrī, plkst. 21.13
(atkārtojums 11. novembrī plkst.
10.33 un plkst. 18.28). IZ

«Nākamgad SIA «AKC Būve»
turpinās darbu Edvarta Virzas
ielā, kas tehniski būs visgrūtākais. Iecavas centrā pret autoostu pazemes komunikāciju tīkls ir
ļoti komplicēts un sarežģīts,»
stāsta SIA «DzKS» projektu vadītājs Jānis Feldmanis. Kopumā
projekta «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Iecavas
novadā» 1. kārtā paredzēts nomainīt 13 kilometrus ūdensvada
un kanalizācijas tīklu. Iecavā
ūdensvada un kanalizācijas tīklu kopgarums ir aptuveni 50 kilometri.
Jāatgādina, ka projekts

«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā» tiek
realizēts, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumam. Projekta kopējās
izmaksas ir 3 603 241,42 lati, no
tām ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 2 312 927 lati, savukārt finansējuma saņēmējs SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» - iegulda 590 646 latus.
Projekta administratīvās,
finanšu un tehniskās vadības
uzraudzību nodrošina Latvijas
Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija. IZ

Jauniešu iniciatīvas grupai
būs iepazīšanās pasākums
Jauniešu iniciatīvas grupas
dalībnieku iepazīšanās un
saliedēšanās pasākums
notiks 19. novembrī
plkst. 19:00-22:00
Iecavas novada Domes zālē.
Pašvaldības jaunatnes lietu
speciāliste Jana Ādmine infor-

mē, ka pasākuma mērķis ir aizsākt kopīgu sadarbību un veicināt grupas piederības sajūtu.
Pasākumu palīdzēs vadīt Beatrise Dzene, bet tā organizēšanā ar
radošām idejām palīdzēja Iecavas novada sociālā pedagoģe
Baiba Rudzroga. IZ
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«Dartija» vedina dzīvot zaļi
1.lpp.

Pirms gada viņa jau viesojusies PII «Dartija» rīkotajā seminārā par dalību Ekoskolu programmā. Toreiz redzētais rosinājis
L. Geidāni atbraukt uz Iecavu
vēlreiz, tikai jau kuplākā pulkā,
jo «tik padziļināti vides izglītības
jomā nestrādā neviena mūsu novadu pirmsskolas izglītības
iestāde. Arī tik lielas starptautiskās sadarbības pieredzes mums
nav. Taču tagad guvām iedrošinājumu šādos projektos iesaistīties».
PII «Dartija» pieredze vides izglītības jomā tiešām ir liela. No
2009. līdz 2011. gadam skola
piedalījās Comenius partnerības
projektā «Vides un satiksmes
drošības izglītība pirmsskolā», kā
arī paralēli iesaistījās Ekoskolu
programmā. Šoruden skola saņēma Ekoskolu programmas
augstāko novērtējumu - Zaļo

karogu. PII «Dartija» vadītāja Irīna Freimane semināra dalībniecēm atklāja, ka savulaik pašvaldības deputāti viņai vaicājuši:
«Kāpēc tev to vajag?» Freimanes
atbilde bijusi: «Mums patīk dzīvot zaļi!» Šī patika joprojām nav
noplakusi un tikai vēršas plašumā, rosinot zaļi dzīvot un domāt
ne vien bērnus, bet arī viņu vecākus un citus ģimenes locekļus. Interesanti un aizraujoši
pasākumi, kas māca saudzēt
dabu un resursus, pagrabā tuvējo zemnieku audzēti dārzeņi,
burkās pašu ievārījums un gurķi, ikdienas galdā svaigi ķirbji,
kāposti, āboli, burkāni un svaigi
spiesta sula - tas viss iemāca
dzīvot zaļi bez īpašas piespiešanās.
Sanita Meijere, Staļģenes vidusskolas pirmsskolas grupu
metodiķe, pastāstīja, ka viņu PII
«Dartija» apmeklējums ļoti
iepriecinājis: «Ir redzams, ka ko-

lektīvs un vecāki ir čakli strādājuši. Esmu smēlusies daudz jauku ideju, kuras varētu īstenot
savā skolā. Sākot jau ar vienkāršāko - telpu noformējumu.
Prieks bija dzirdēt par vecāku rosīgo dalību iestādes aktivitātēs,
jo visur tā nenotiek. Tāpat esmu
guvusi iedrošinājumu iesaistīties Ekoskolu programmā, taču
tas gan jāizlemj visam skolas kolektīvam.»
Gandarījumu par semināra
norisi pauda arī Ozolnieku novada PII «Zīlīte» vadītāja Evija Uzare
un vadītājas vietniece metodiskajā darbā Dalita Narkevica. Viņas pamanījušas, ka dažas idejas uz «Dartiju» pārceļojušas no
viņu iestādes, jo pirms kāda laika Ozolnieku bērnudārzā pieredzes apmaiņas seminārā piedalījās metodiķe Dace Okolovska.
Abas viešņas ar lepnumu pastāstīja, ka viņu iestādē jau ceturto gadu pirmsskolas bērnu

6.

audzināšanā tiek izmantota vācu pedagoga Fridriha Frēbeļa
metode. Tas nozīmē, ka liela uzmanība ir pievērsta bērnu praktiskai apmācībai un pašapkalpošanās iemaņu attīstībai.
«Cenšamies, lai bērns izzina
pasauli caur praktisku darbošanos, kas pietuvināta reālajai dzīvei. Piemēram, ja apgūstam tēmu «maize», tad ļaujam bērniem
izzināt tās tapšanas procesu no
sēkliņas iesēšanas līdz maizes
plauktam veikalā.
Tāpat lielu akcentu liekam uz
bērnu pašapkalpošanos jau no
trīs gadu vecuma. Tā ir gan galda
klāšana, gan ēdiena un tā daudzuma izvēle. Galvenais noteikums - šķīvim pēc ēšanas jābūt
tukšam. Ja kaut kas nokrīt vai
izlīst, tad arī bērnam pašam jāsaslauka,» pastāstīja D. Narkevica.
Pēc «Dartijā» pilnvērtīgi pavadītā laika semināra dalībnieces
atzina - pirmsskolas izglītības
iestāžu draudzība ir ļoti vērtīga.
Tradīcijas katrā iestādē ir tik dažādas un tiekoties vienmēr var
smelties noderīgas idejas. IZ

Logo ideju konkursa «Iecavai 520» nolikums
I. Vispārīgā
informācija
1. Konkursu rīko Iecavas novada Dome un Iecavas kultūras
nams.
2. Konkursa mērķis - iegūt
svētku «Iecavai 520» grafisko tēlu.
3. Konkurss ir atklāts.
4. Konkursā var piedalīties
ikviena juridiska vai fiziska persona.
5. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā trīs
ideju skices; katrs piedāvājums
jānoformē un jāiesniedz atsevišķi, šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.
6. Darbs jāiesniedz aizlīmētā
aploksnē, tās priekšpusē norādot konkursa nosaukumu, bet
aizmugurē - pretendenta nosaukumu (vārds, uzvārds), adresi,
e-pastu, tālruni.
7. Konkursa darbam jābūt
dalībnieka paša radītam.
8. Konkursa darbu pēdējā
iesniegšanas diena - 2011. gada
16. decembris līdz plkst. 16:00
Iecavas novada Domes kancelejā, Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas
novadā.
9. Konkursa darbi, kuri saņemti pēc noteiktā termiņa (pasta sūtījumam tiek ņemts vērā izsūtīšanas datums), netiek izskatīti.
10. Konkursam iesniegtos

darbus atpakaļ neizsniedz.
11.
Papildu paskaidrojumus par konkursa norisi, kā arī
papildu informāciju par konkursa priekšmetu pretendenti var
saņemt Iecavas kultūras namā,
Rīgas ielā 18, vai pa tālruni
63941234; 26666126.
II. Informācija par
konkursa priekšmetu
12. Izstrādātajam Iecavas
svētku logotipam, kas tiks izmantots dažādos Iecavas svētku
informatīvajos un prezentācijas
materiālos, arī uz suvenīriem,
prezentdāvanām, interneta vidē
u. c., jābūt viegli nolasāmam, jārada svētku noskaņa, vēlama
asociācija ar Iecavas vēsturi
(svētku pasākumi būs ar vēsturisku ievirzi).
13. Svētku logo jāatbilst šādām prasībām:
13.1. formā vienkāršs, viegli
uztverams, ar stilizētu grafisko
daļu, uzmanību piesaistošs, savdabīgs, lietojams dažādos mērogos;
13.2. grafiskajai daļai jābūt
savietojamai ar uzrakstu «Iecavai 520»;
13.3. logo dizainā jāizmanto
ne vairāk par trim krāsām;
13.4. darbi iesniedzami uz A4
formāta lapas;
13.5. datorgrafikas darbi
iesniedzami gan izdrukas veidā
(A4 lapas formātā), gan diskā;

13.6. darbam jāpievieno īss,
paskaidrojošs apraksts;
13.7. katram darbam jāpievieno ziņas par autoru - vārds,
uzvārds, vecums,
kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese,
tālrunis).
III. Vērtēšana
14. Konkursa darbus izvērtē
ar Domes lēmumu apstiprināta
vērtēšanas komisija.
15. Konkursa komisija novērtē katra iesniegtā darba atbilstību pēc būtības konkursa nolikumā noteiktām prasībām.
16. Iecavas svētku logo vērtējuma kritēriji:
16.1. vizuālā pievilcība;
16.2. uztveramība, nolasāmība;
16.3. oriģinalitāte;
16.4. izmantojamības daudzpusība (iespieddarbos, suvenīros, izstādēs, interneta vidē).
17. Katrs komisijas loceklis
piešķir punktus par katra
iesniegtā darba atbilstību
16. punktā norādītajiem kritērijiem (maksimālais punktu
skaits par katru kritēriju - 10).
18. Vērtēšanas process tiek
protokolēts.
IV. Konkrsa komisijas
tiesības un pienākumi
19. Konkursa komisija var
lūgt paskaidrojumus darba
autoram par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams.

20. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no pretendenta
ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir
oriģināli un nav plaģiāts.
21. Konkursa komisijai ir tiesības ar autora piekrišanu izmantot tikai daļu no piedāvātā
grafiskā tēla un logo izstrādi uzticēt profesionālam dizaineram.
22. Konkursa komisijai ir tiesības pēc darbu izvērtēšanas:
22.1. noteikt konkursa uzvarētāju un piešķirt viņam naudas
balvu līdz Ls 50;
22.2. noteikt otra labākā
darba autoru un piešķirt viņam
veicināšanas balvu;
22.3. noraidīt visus un izsludināt jaunu konkursu.
V. Rīcība
pēc konkursa
noslēguma
23. Konkursa komisijai jāiesniedz konkursa uzvarētāja
darbs Iecavas novada Domei,
kas apstiprina konkursa rezultātus.
24. Pēc konkursa rezultātu
apstiprināšanas Dome sagatavo
līguma projektu ar konkursa uzvarētāju par autora mantisko
tiesību atsavināšanu un turpmākas sadarbības iespējām. Sagatavotais līguma projekts tiek
saskaņots ar konkursa uzvarētāju un stājas spēkā pēc tā parakstīšanas. IZ
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Gaidot IECAVAI 520

Iecavas
parks
Dzejas dienās
Iecavas novada latviešu
valodas un literatūras
pedagoģes rosināja skolēnus
veltīt jaunrades darbus
Iecavai. Gaidot
Iecavas 520. gadskārtu,
ko svinēsim nākamgad,
«Iecavas Ziņas» publicē
konkursa laureātu darbus.

A: Natālija Bistrova

Iecavas internātpamatskolas
7.a klase
Tā vieta, kur Iecavas upe tek,
Kur koku galotnes vējā līgojas,
Tā vieta ir mīļa katram.
Tā vieta, kur piemineklis
brīvībai,
Kur pāri upei koka tilts,
Tā vieta ir brīnumskaista.
Tur viss tik dabisks un īsts.
Tur skaisti ir skati,
Tur divkalniņš neliels
Un estrāde, kur dziesmas skaļi
skan.
Tā vieta ir Iecavas parks.

Novada basketbola čempionāts
startēs jau decembrī
Iecavas novada 17. atklātais
basketbola čempionāts risināsies no 17. decembra līdz 28. februārim SAKS «Dartija» sporta namā. Spēļu sākums darba dienās
paredzēts pulksten 19:00, bet
brīvdienās - pulksten 11:00. Komandu pieteikumi jāiesniedz
galvenajam tiesnesim Voldemāram Pārumam līdz komandu
pārstāvju sanāksmei, kas notiks

1. decembrī pulksten 20:00
SAKS «Dartija» sporta nama kafejnīcā. Komandas, kuras nebūs
paguvušas pieteikties noteiktajā
termiņā, varēs pieteikties līdz
12. decembrim, maksājot papildu dalības maksu (vietējās komandas +Ls 20, bet vieskomandas +Ls 40). Iecavas novada komandām dalības maksa čempionātā būs Ls 80, vieskomandām Ls 110. Čempionāta nolikums
lasāms www.iecava.lv. IZ

Sporta namā

Vidusskolā

A: Beata Logina

Rīgas telpu futbola
čempionāts 2011./2012.
22. novembrī
pl. 20:30
FK Iecava - Lerona-2
pl. 21:30
FK Iecava - Banku augstskola
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» atklātās
vieglatlētikas sacensības
telpās
23. novembrī pl. 14:00
D grupa
30. novembrī pl. 15:00
B grupa
Iecavas novada sacensības
galda tenisā (2. kārta)
15. novembrī pl. 18:30
Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
16. novembrī pl. 20:30
Dartija - Carnikava
23. novembrī pl. 20:30
Dartija - Kvēle

Iecavas novada skolu
sacensības florbolā:
6.-7. klasēm 15. novembrī plkst. 15:00;
8.-9. klasēm 22. novembrī plkst. 15:00;.
10.-12. klasēm 29. novembrī plkst. 15:00;
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
13. novembrī pl. 11:00
Iecava - Limbaži/Salacgrīva
19. novembrī pl. 11:00
Iecava - BJBS Rīga/VEF
Latvijas Republikas
atklātais veterānu
čempionāts galda tenisā
26. novembrī pl. 12:00 un
27. novembrī pl. 10:00

IZ

Sporta ziņas

2. novembrī BK Dartija savā laukumā ar rezultātu 88:56
uzvarēja Alūksnes basketbolistus. Iecavnieki, tāpat kā SK
Limbaži, šosezon aizvadītajās četrās spēlēs nav piedzīvojuši
nevienu zaudējumu un atrodas Latvijas Basketbola līgas
3. divīzijas līderpozīcijā.
Rezultāta izmaiņas pa ceturtdaļām (19:21; 17:8; 31:13; 21:14)
liecina, ka spēles sākums mājiniekiem izvērtās smagnējs. Pretēji
viesiem, kuri pirmajā ceturtdaļā sekmīgi uzbruka Dartijas grozam
gan no tālās, gan no pustālās distances, Iecavas komanda
apgriezienus uzņēma pamazām un tikai otrajā ceturtdaļā sāka
tuvoties tam basketbolam, kādu gribētos redzēt pašiem un
līdzjutējiem. Priecē, ka beidzot Dartija divpunktu metienu
precizitātē spēja pacelties virs 50% robežas. Tomēr komandai īpaši
jācenšas izvairīties no paviršības kļūdām, kas turpmākajās spēlēs
ar potenciāli stiprākiem pretiniekiem var dārgi maksāt.
Dartijas galvenais treneris Voldemārs Pārums uzteic Jāņa Eiduka
produktivitāti, jaunais basketbolists spēj izvērtēt situācijas un
neuzbrūk par daudz. Šī iezīme būtu jāattīsta arī Gundaram
Bričkam, norāda treneris. Savukārt rūpīgāku un pacietīgāku spēli
aizsardzībā V. Pārums gaida no Linarda Jaunzema, puisis varētu
darboties laukumā ilgāk, ja ātri nesapelnītu piezīmju normu.
Visilgākais spēles laiks - vairāk nekā 33 minūtes - šoreiz bija
jāiztur Jurim Brūverim un Ģirtam Haukam.
Ģirts Hauks: 22 punkti, 8 izcīnītas bumbas;
Jānis Eiduks: 16 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Gundars Brička: 14 punkti, 3 rezultatīvas piespēles;
Juris Brūveris: 13 punkti, 4 rezultatīvas piespēles;
Dāvis Kravals: 7 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 6 rezultatīvas
piespēles;
Jānis Saveļjevs: 5 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Armands Švītiņš: 4 punkti, 8 izcīnītas bumbas;
Ivars Puļķis: 4 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Linards Jaunzems: 3 punkti;
spēlēja arī Aldis Beitiņš.
Arī nākamās divas spēles Dartija aizvadīs mājās: 16. novembrī
pret Carnikavu un 23. novembrī pret Bauskas Kvēli.
Latvijas Jaunatnes basketbola līga: 2. divīzijas Centra grupa
5. novembrī
Iecava/Vecumnieki - BS Rīga/Rīdzene 2
U-14 40:50 (R. Mežsargs 12, A. Griška 11)
U-16 85:48 (T. Šķipars 38, J. Pelēcis 27)
U-17 87:66 (L. Jaunzems 32, R. Zariņš 17, F. Lisovskis 12,
T. Šķipars 11)
U-19 68:86 (I. Puļķis 12, G. Zaļmežs, R. Plēsnieks un A. Taurenis
pa 10)
Iecava/Vecumnieki-BS Rīga/DSN2
U-19 67:59 (I. Puļķis 25, R. Plēsnieks 12)
6. novembrī
Salaspils - Iecava/Vecumnieki
U-19 50:80 (M. Rūgums 18, I. Puļķis 15, A. Taurenis 12,
R. Plēsnieks un L. Jaunzems pa 10) IZ

Apskati izstādes!
Novembrī un decembrī Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā apskatāma gleznu kolekcija no «Billītēm» Vija Spekke un Edvarts Virza «SARUNAS».
Savukārt Iecavas kultūras namā līdz 20. novembrim
iespējams apskatīt Gunas Oškalnas-Vējiņas izstādi
«PIEMINEKLIS BRĪVĪBAI».

Aizsaulē aizgājuši
Aleksandrs Ivanovs (27.12.1929. - 05.11.2011.)
Lita Žilinska (08.04.1945. - 08.11.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Pērk : : :
zemes ar mežu, zemes ar
jaunu un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr. 22114382;
29829750.

Pārdod augstākās klases
kurināmās ekstrudētas
KOKSKAIDU BRIKETES,
ražotas Iecavā:

Lai izgaismotu mūsu
Brīvības pieminekli
75. jubilejā, aicinām

·
jauktu koku skaidu (110 Ls/t);
·
ozolkoka skaidu (130 Ls/t).
Īpaši blīvas, ilgi degošas, bez līmes un
citām saistvielām, degot nesadalās un
neizjūk, ar ļoti lielu siltumatdevi un
mazu pelnu daudzumu. Piegāde
bez maksas Iecavas novadā - sākot no
500 kg. Iespējams iegādāties arī fasētas
maisos (no 7,2 kg līdz 7,5 kg;
iepakojuma cena - Ls 1).

10. novembrī pl. 17:30
Iecavas vidusskolā
kopā ar Ivetu Ceru veidot
lukturīšus svētku gājienam
un kopā ar Kristīni Kareli
mācīties karavīru dziesmas.
Lukturīšu veidošanai līdzi

Tālr. 20389168.

jāņem puslitra burciņa
bez etiķetes.
11. NOVEMBRĪ
būsim kopā
LĀČPLĒŠA DIENAI
VELTĪTAJĀ PIEMIŅAS
Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 14. novembrī
no plkst. 10 līdz 12.

Iecavas luterāņu draudzē
tiek uzsāktas
iesvētes mācības.
Pirmā nodarbība 11. novembrī pl.18.30
Iecavas luterāņu baznīcas
sakristejā. Esat laipni gaidīti!
Draudzes mācītājs
Svētdienas skolas nodarbība
11. novembrī pl.17.00.

Mīļie iecavnieki!
Gaidīsim
VALSTS SVĒTKU
DIEVKALPOJUMĀ
18. novembrī pl. 13.oo
Iecavas luterāņu
dievnamā.
Mūžības svētdienā tiksimies
SVECĪŠU SVĒTBRĪDĪ
20. novembrī pl. 16.oo
Sila kapos.
Iecavas luterāņu draudzes
mācītājs R. Radziņš

BRĪDĪ!
PL.18:00 GĀJIENS NO
IECAVAS KULTŪRAS NAMA
UZ BRĪVĪBAS PIEMINEKLI.

8.

Kultūras namā
12. novembrī pl. 17:00
Teātra apvienības «Panna»
izrāde «PUSE NO SIRDS»
(aktieri Zane Daudziņa
un Aldis Siliņš).
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā,
biļešu cenas - Ls 4 un Ls 5.
17. novembrī pl. 19:00
Latvijas Republikas
proklamēšanas
93. gadadienai veltīts
pasākums ar svinīgu
«Iecavas Gada cilvēks»
balvas pasniegšanu,
KNHM projektu konkursa
«Iedzīvotāji veido
savu vidi 2011» projektu
īstenotāju godināšanu.
Koncertā čellu trio «Melo-M».
Ieeja - bez maksas.
Pēc pasākuma svētku balle
latviešu mūzikas ritmos
kopā ar Almu un Juri.
Ieejas maksa - Ls 3 (vietas pie
galdiņiem rezervēt savlaicīgi).
19. novembrī pl. 17:00
DZINTARA ČĪČAS un
KASPARA ANTESA
koncerts. Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 3,
koncerta dienā - Ls 4.
20. novembrī pl. 11:00
Zemgales FOLKLORAS
KOPU SKATE.
23. novembrī pl. 18:00
LILIPUTU CIRKS
no Ukrainas.
Ieejas maksa - Ls 2.

Kultūras namā
13. novembrī plkst. 10:00
Jāņa Zīvārta piemiņas
turnīrs ZOLĪTĒ.
Pieteikšanās no plkst. 9.30.
Dalības maksa - Ls 5.

Pateicība
29. starpvalstu turnīra
64 lauciņu dambretē
organizatori pateicas
SIA «AISIS» administrācijai
par materiālo atbalstu un
sporta nama «Dartija»
darbiniekiem par
ideālu apstākļu radīšanu
sacensību norisei.

Iecavas vidusskolas
saime aicina visus savējos absolventus, skolotājus,
darbiniekus - uz skolas

135 gadu jubileju
25. novembrī plkst. 19.00
Baltajā skolā.
Muzejs Sarkanajā skolā
atvērts no plkst. 12.00.
Būsim priecīgi Jūs redzēt!
Dalības maksa - Ls 3,00.
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