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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Sēdēs izmantos datorus

AKTUĀLI
Šajā numurā:

A: F: Anta Kļaveniece

Jau tuvākajā laikā Iecavas
pašvaldības deputāti savā
darbā sāks izmantot
portatīvos datorus, kas
aprīkoti ar dokumentu
vadības sistēmu NAMEJS. Tas
pašvaldībai ļaus būtiski
ietaupīt līdzekļus, kas būtu
izlietojami papīra iegādei un
kopēšanas tehnikas
uzturēšanai.
Turpmāk gan komiteju, gan
Domes sēdēs deputāti strādās ar
datoru, kurā būs pieejama visa
informācija par sagatavotajiem
lēmumprojektiem. Jaunā dokumentu aprites sistēma nodrošinās pašvaldības dokumentu
elektronisku apriti, sanāksmju
informācijas un dokumentu pārvaldību, neatkarīgi no deputātu
atrašanās vietas.
Lēmumprojektu sagatavošanai papīra formā pašvaldība ik
gadu tērēja lielus naudas līdzekļus, ko tagad būs iespējams
ietaupīt. Viena datora ar visu nepieciešamo programmnodrošinājumu iegādei izlietoti 690 lati;

13.01.2012.

Noslēdzies
svētku logo
konkurss

4.

5.
Kāds bijis
aizvadītais gads
Sociālajā
dienestā
Jaunos datorus deputātēm Beātai Bundulei (no kreisās)
un Janai Arājai nodod pašvaldības datorspeciālists
Valdis Martunelis.
pavisam iegādāti 17 datori. Plānots, ka ar laiku šie izdevumi atmaksāsies.
Līdzīga prakse ir arī citās lielākās un mazākās Latvijas pilsētās, piemēram, Jūrmalā, Valmierā, Jelgavā, Madonā, arī
Iecavas kaimiņu novados Baus-

kā un Ķekavā.
Domes deputātiem portatīvie
datori izsniegti lietošanai uz deputātu pilnvaru laiku. Budžeta
pieteikumu pārejai uz elektronisku dokumentu apriti pašvaldībā pērn iesniedza deputāte
Astrīda Vītola (PS). IZ

Pircēju un
6.
pārdevēju
kašķis. Kuram
taisnība?
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2012. gada janvārī ir
46,36 Ls/MWh (bez PVN).

Vēlas ierobežot zagļu patvaļu
A: Anta Kļaveniece

Valsts policijas pieredze
liecina, ka svētku brīvdienās
pieaug zādzību skaits, taču
Iecavā šī tendence nerimst
kopš decembra. Katru nedēļu
laikrakstā vēstām par
vairākām zādzībām; beidzamo
piecu sešu nedēļu laikā
novadā reģistrētas vairāk
nekā 20 zādzības.
Satraukumu tas radījis gan
deputātos, kas šo jautājumu
aktualizēja 10. janvāra Domes
sēdē, gan iedzīvotājos, kas

šajā pašā dienā pašvaldībai
iesniedza 133 iedzīvotāju
parakstītu vēstuli, kurā lūgta
pašvaldības palīdzība, lai
cilvēki nejustos apdraudēti
un nedroši.
«Mēs, Iecavas iedzīvotāji, nodokļu maksātāji un vēlētāji, vēlamies ziņot novada Domes
priekšsēdētājam par to, ka jūtamies apdraudēti un nedroši, dzīvojot Iecavā. Teju vai katru dienu
iecavnieku kustamajam un nekustamajam īpašumam tiek nodarīts kāds apdraudējums, pārsvarā zādzība vai zādzības mēģinājums. Arī diennakts tumšajā
laikā ir nedroši pārvietoties pa

Iecavas ielām, kurās nav apgaismojuma. Šis apdraudējums īpaši pieaug rudens un ziemas mēnešos. Mēs uzskatām, ka policija
nespēj pasargāt iecavniekus un
arī nepietiekamais apgaismojums ir par iemeslu šai situācijai. Nodarītais kaitējums, materiālie zaudējumi un nedrošība ir
nopietns iemesls vērsties pēc palīdzības novada Domē. Mēs pieprasām pēc iespējas ātrāk un
efektīvāk palīdzēt atrisināt šo situāciju,» rakstīts vēstulē.
Cenšoties rast risinājumu,
novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Pelsis jau otrdien deva rīkojumu uzņēmumam SIA «Kvē-

le» nodrošināt ielu apgaismojumu visā diennakts tumšajā laikā. Apspriedē pie priekšsēdētāja
tikās pašvaldības kārtībnieki un
valsts policijas pārstāve, lai lemtu par turpmāko rīcību. Plānots,
ka jau tuvākajā laikā tiks aktīvāk organizētas kopīgas vakara
un nakts dežūras; palīdzību kārtības nodrošināšanā pašvaldība
lūgs arī Zemessardzei.
Novada sabiedriskās kārtības dienesta vecākā inspektore
Lūcija Muceniece norādīja, ka
daudzu iedzīvotāju materiālais
stāvoklis ir pasliktinājies, un tas
veicina zādzību skaita pieaugumu.
3.lpp.
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Visaugstākais vērtējums asprātīgām un piedzīvojumiem bagātām grāmatām
A: Ludmila Šteinberga

Iecavas bērnu
bibliotēkas vadītāja
Iecavas bērnu bibliotēkā
noslēgušās UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas projekta
«Stāstu bibliotēkas» un
«Bērnu/jauniešu žūrijas»
2011. gada aktivitātes.
Gadu mijā apmeklētāji pulcējās uz pasākumu «Ak, eglīte, cik
skaista tu gan esi». Bērni iepazinās ar Jura Zvirgzdiņa jauno,
bagātīgi ilustrēto grāmatu, kuras centrā ir stāsts par 1510. gadā Rīgā aizsākto svētku eglītes
greznošanas tradīciju. Mūsdienās Ziemassvētki un Jaunais
gads vairs nav iedomājami bez
dekorētām eglītēm. Klātesošie
stāstīja par svētku paradumiem
savās ģimenēs. Visi piekrita, ka
Ziemassvētku laiks ir cerību piepildījumu un ticības brīnumam
laiks, jo īpaši - Ziemassvētku vecītim. Klausoties Hansa Kristiana Andersena pasaku «Egle»,
stāstnieki veidoja egles no porolona un bišu vaska šūnām, darināja eglīšu rotājumus un sniegpārsliņas.
Šogad projektā «Bērnu/jauniešu žūrija 2011» kopā ar 1.-

9. klašu ekspertiem piedalījās
jaunieši 10-12. klases vidusskolēni. Piedāvātā kolekcija
ietvēra gada labāko latviešu un
tulkoto literatūru četrām vecuma
grupām. Bērnu bibliotēkas lasītāji projektā piedalījās desmito
gadu. Pateicoties Iecavas novada
pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, grāmatas tika iegādātas
pietiekamā daudzumā.
Ekspertu darbu pabeidza un
līdz finišam tika 115 dalībnieki.
1.-2. klašu grupā lasīja 25 bērni;
3.- 4. klašu grupā - 44; 5.-7. klašu grupā - 30; 8.-12. klašu grupā - 16.
Arī šogad lasīšanas maratonu
ar dāvanām un aizraujošiem
konkursiem atbalstīja Bubblicious. Par katru izlasīto grāmatu
eksperti saņēma košļājamo gumiju un piedalījās burbuļu pūšanas konkursā. Lasītāji saņēma
arī dažādu krāsu rokassprādzes
ar uzrakstu «Pārsteidz galvu lasi!», ko sarūpējuši lasīšanas veicināšanas programmas organizētāji.
Ekspertu darbā iesaistījās
Iecavas vidusskolas, internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas audzēkņi. Kolekcijas
vērtēšanā aktīvi piedalījās skolotāju Anitas Lauciņas, Sanitas
Ūdres, Ineses Vasiļjevas, Skaid-

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

Oriģinālliteratūra
v
Auziņš A. «Es dzīvoju priecīgi»
v
Avotiņa D. «Vīramāte»
v
Brocis A. «Meža cilvēki»
v
Freimanis M. «Cilvēks parastais un viņa dienasgrāmata»
v
«Ko, Latvija, Tev varu dot?»
v
Kreicbergs T. «Dubultnieki un citi stāsti»
v
Kūlis Ē. «Mana Anete mersedesā»
v
«Padziedāsim jautras
dziesmas»
v
«Sirds ir jūras vārti»
v
Svīre M. «No sākuma līdz
Ziemassvētkiem»

Tulkotā literatūra
v
Adamss V. «Aleksandra
šifrs»
v
Adlers-Olsens J. «Sieviete
būrī»
v
Aherna S. «Dāvana»
v
Bahs R. «Hipnoze Marijai»
v
Bušnela K. «Vasara un
lielpilsēta»
v
Difenbau V. «Ziedu valoda»
v
Grendāls J.K. «Klusums
oktobrī»
v
Harane E. «Tāltālā, saules

kveldētā zemē»
v
Kofmans J.P. «Kurzeme…
francūža acīm»
v
Konors Dž. «Mūza»
v
Lasduns Dž. «Septiņi meli»
v
Mališevs P. «Petjas klaidoņa dzīve»
v
Martins Dž. «Troņu spēle»
1. grām.
v
Nesbē Jū «Atriebes dieviete»
v
Poznanski U. «Erebos»
v
Sems K. «Stounhendžas
mantojums»
v
Sent-Ekziperī A. «Cilvēku
zeme»
v
Sent-Ekziperī A. «Dienvidu
kurjers»
v
Sent-Ekziperī A. «Lidojums
naktī»
v
Stīvenss Dž. «Smaragda
krāsas «atlants»»
v
Stīvotera M. «Trīsas»
Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
Apele A. «Prasme runāt
publiski»
v
Bangerte E. «Zivis un jūras veltes»
v
Basketa M. «Dziedinošās

rītes Samtiņas, Evitas Burcevas,
Gitas Tamašas, Militas Pīlādzes,
Kristīnes Kareles, Antras Pārumas, Dinas Mediņas, Gitas Zaķes, Pārslas Ratkus audzēkņi.
Lielu atsaucību un atbalstu izjutām no vidusskolas literatūras
skolotājām Daces Greižas un
Marutas Lasmanes.
Uzteicama arī vecāku ieinteresētība par to, ko lasa viņu bērni. Savas atvases atbalstīja Jēkaba un Enias Šustu, Kārļa un
Kristijas Čipenu, Henrija un Rebekas Ivanovu, Terēzas un Emīlijas Druviņu, Keitas Moles, Nikolīnes Mudures, Diānas Leitlantes, Paulas Upenieces, Esteres Stepanovičas-Monkevičas,
Riharda Romanova, Matīsa Bolšteina, Santas Vaičekones, Annijas Goldmanes, Zanes Grases,
Ņikitas Žukova mammas, tēti un
vecvecāki.
Ekspertu un bibliotekāru
vārdā sirsnīgi pateicamies pašvaldībai par noslēguma pasākumu un aktivitāšu finansiālo atbalstu. 1.-4. klašu lasītāji dāvanā saņēma cirka izrādes apmeklējumu. Savukārt 5.-12. klašu
eksperti pulcējās bibliotēkā, lai
apspriestu mīļākās grāmatas,
dalītos iespaidos par izlasīto, uzzinātu balsošanas un vērtēšanas
rezultātus, kā arī saņemtu dāva-

niņas.
1.-2. klašu grupas eksperti
visaugstāk novērtēja zviedru
rakstnieku Jujas un Tūmasa
Vīslanderu asprātīgo, krāsaino
grāmatu «Mūmammas pavasara
tīrīšana» ar neparasti interesantām un oriģinālām ilustrācijām.
Lielāko punktu skaitu 3.-4. klašu grupā ieguva igauņu rakstnieces un ilustratores Piretas
Raudas darbs «Princese Skella
un Leta kungs» par princeses
Skellas un viņas drauga skeleta
Leta kunga trakajiem piedzīvojumiem ar pārģērbšanos, bēgšanu
un pakaļdzīšanos. 5.-7. klašu
grupā par nepārspējamu līderi
kļuva amerikāņu rakstnieka
Džefa Kinnija romāns ar karikatūrām «Grega dienasgrāmata»
par sestklasnieku Gregu Hefliju,
kas nemitīgi nonāk neparastās
un smieklīgās situācijās, par kurām stāsta savā dienasgrāmatā.
Savukārt 8.12. klašu grupā pirmajā vietā ierindojās amerikāņu
autoru Kami Garsijas un Margaretas Stolas fantāzijas žanra romāns «Daiļās būtnes» par noslēpumiem, maģiju, intrigām, piedzīvojumiem, kā arī pirmo mīlestību.
Paldies visiem par labi paveikto darbu, saturīgām atbildēm, izturību un centību! IZ

rotas»
v
Birzkops I. «Mūzikas terapija depresijas ārstēšanai»
v
Blaua L. «J.Paukštello.
Tintē, bet balts»
v
«Blondīņu pavārgrāmata»
v
Briede A. «Gunars Treimanis. Mistērijas»
v
Frankela L. «Jaukās meitenes netiek labos amatos»
v
«Garšvielas Latvijā»
v
Geikina S. «Jaunatnes teātris»
v
Guščo J. «Ilgmūžības sei-fa
12 atslēgas»
v
Hanovs D. «Laiks, telpa,
vadonis»
v
Hausmanis V. «Veronika
Janelsiņa»
v
Hetevejs M. «Ceļvedis
iepriekšējās dzīvēs»
v
«Karojošā piemiņa»
v
Kivičs A. «Mana privātā dzīve»
v
Kovaļeva G. «Labas omas
noslēpumi»
v
Krūmiņa I. «Pirts rituāla
garīgie aspekti»
v
Kvēps J. «Es atradu sevi
hokejā»
v
Lapsa L. «Latvietis parastais»
v
Lasmanis M. «Vārdi un
mūzika»
v
Liptons B. «Ticības bioloģija»
v
Meirāne S. «Ēdiena un vīna
harmonija»

v
Morningstāra A. «Ājūrvēdiskās receptes rietumniekiem»
v
Osho «Maksimāli dzīvs»
v
Osho «Māksla audzināt
bērnu»
v
«Piebalgas teksts»
v
Plaudis A. «Sakrālā Latvija»
v
Raīss Š.M. «Reiz pasaulē
dzīvoja Kabulas grāmattirgotājs»
v
Rezņičenko J. «Bērna
harmoniska attīstība, apmācība…»
v
«Rīgas Brāļu kapi»
v
Rinpoče T.V. «Tibetas miega un sapņu grāmata»
v
Ruks M. «20.gadsimta
latvietis Gunārs Astra»
v
Saļikovs A. «Nepāla. Bodhisatvas ceļš»
v
Silfa M. «Iedvesmas tavai
dvēselei»
v
Strods H. «Sēlija senāk un
tagad»
v
Svijašs A. «Veselība ir galvā, nevis aptiekā»
v
Šlesindžere L. «Beidziet
gausties, sāciet dzīvot»
v
Tihopalovs V. «Saules vējš»
v
Tilaks Dz. «Latvi-jā, Latvinē»
v
«Vēsture teātrī un drāmā»
v
Virapens Dž. «Blakusparādība: nāve»
v
Vokers N.V. «Dabiska svara
kontrole»
v
Volfs N. «Atļaujies veltīt sev
laiku…»
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Vēlas ierobežot
zagļu patvaļu
1.lpp.

Zādzību skaits nav palielinājies tikai Iecavas novadā; līdzīga
situācija ir arī Vecumniekos,
Bauskā, Mežotnē. Kriminogēno
situāciju neuzlabo arī valsts policijas ierobežotie līdzekļi: zemais
atalgojums veicina kadru mainību, arī štata vienību skaits ir niecīgs, piemēram, Iecavas iecirknī
nakts laikā dežurē tikai viens
kārtībnieks.
Statistika Iecavā rāda, ka
zagļi parasti darbojas ciema nomalēs, kur iespējams izmantot
kādu atkāpšanās ceļu - grāvi vai
nomali, bet ne ielu. Par zagļu apciemojuma mērķi parasti kļūst
nesen uzceltas vai atjaunotas
mājas, kas ir iespējama norāde
saimnieku turībai. Tā teikt - jo
māja ir izskatīgāka un labāk
iekārtota, jo lielāku nelūgto viesu interesi tā izraisa. Zagļu darbībai nav traucējušas ne atslēgas un it kā neatlaužami pakešlogi, ne suņi un pat ne pašu
saimnieku esamība mājās.
Ko darīt? Arī pašiem cilvēkiem jāpievērš lielāka uzmanība

savai un ģimenes drošībai, lai
ierobežotu zagļu patvaļu: ļoti rūpīgi jāpārdomā, kur glabāt naudu un dārglietas; var ierīkot videonovērošanu, skaņas signalizāciju, detektorus, ķīmiskos
slazdus, izmantot apsardzes pakalpojumus, apdrošināt īpašumu. Protams, tas kaut ko maksā,
taču šoreiz būtu vietā teiciens sargā sevi pats, tad Dievs tevi
sargās. Ne viens vien gan apgalvos, ka viena no labākajām metodēm, kā nodrošināties pret
zagļiem, ir draudzēšanās ar kaimiņiem. Atstājot māju uz ilgāku
laiku (vai pat ne pārāk ilgu laiku,
jo zagļi darbojas ātri), par to ziņot
kaimiņiem, kas īpašumu var pieskatīt. Tāpat pašvaldība aicina
iedzīvotājus būt pilsoniski atbildīgiem, nepalikt vienaldzīgiem,
redzot, ka kādā īpašumā apgrozās aizdomīgi cilvēki. Apdraudējuma situācijā iedzīvotāji ir
aicināti jebkurā diennakts laikā zvanīt Iecavas policijas
iecirkņa kārtībniekam pa tālruni 26426265 vai uz valsts
policijas bezmaksas palīdzības
tālruni 110. IZ

Melnās ziņas
- 4. janvārī no plkst. 9 līdz
19:30 zagļi iekļuvuši kādā Iecavas privātmājā un piesavinājušies pases, kažoku, dažādus juvelierizstrādājumus un mobilo
telefonu. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 4. janvāra
plkst. 22 līdz 5. janvāra plkst.6
Zorģos no fermas nozagts elektrības kabelis 60 metru garumā.
Uzsākts kriminālprocess.
- 6. janvārī plkst.19:55 Zālītē
aizturēts 1986. gadā dzimis
autovadītājs, kurš vadīja automašīnu VW Passat, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Alkohola koncentrācija izelpas gaisā 1,44 promiles. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 8. janvārī plkst. 9:46 Pļavu
ielā aizturēts 1974. gadā dzimis
vīrietis, kurš vadīja velosipēdu
bez vadītāja tiesībām, būdams
alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpas gaisā 1,35 promiles. Sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
- 8. janvārī plkst. 11:37 Baldones ielā aizturēts 1960. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu bez vadītāja tiesībām, būdams alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpas gaisā
1,18 promiles. Sastādīts admi-

nistratīvā pārkāpuma protokols.
- 8. janvārī plkst. 13:52 Pļavu
ielā aizturēts 1956. gadā dzimis
vīrietis, kurš vadīja velosipēdu,
būdams alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpas gaisā
1,84 promiles. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 8. janvārī plkst. 16:55 Zālītē, Dārza ielā aizturēts 1972. gadā dzimis vīrietis, kas vadīja
automašīnu Ford Transit bez
transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā.
- 9. janvārī konstatēts, ka laika posmā no 3. janvāra plkst. 11
līdz 9. janvāra plkst.12 no kādas
privātmājas pagalma Iecavā nozagti dažādi metāla priekšmeti,
bet no garāžas - elektriskā zemes
frēze. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 8. janvāra
plkst. 19:20 līdz 9. janvāra
plkst. 7:20 no daudzdzīvokļu
mājas kāpņu telpas Edvarta Virzas ielā nozagts velosipēds Stream. Uzsākts kriminālprocess.

Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore

Dabā neesošas palīgēkas
no Kadastra reģistra var dzēst bez maksas
A: Anta Kļaveniece

Tās palīgēkas, kas dažādu
iemeslu dēļ dabā vairs
nepastāv, bet ir reģistrētas
Kadastra reģistrā un par
kurām tāpēc var tikt
aprēķināts nekustamā
īpašuma nodoklis, līdz 1.
oktobrim ir iespējams dzēst
no reģistra bez maksas,
informē Andris Sproģis,
Valsts zemes dienesta
Komunikāciju projekta
vadītājs.
Lai pilnīgāk informētu nodokļu maksātājus par jau tagad
pieejamo bezmaksas pakalpojumu, papildus informācija par šādu iespēju ēku īpašniekiem tiks
nosūtīta kopā ar ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, paredz Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts zemes
dienesta panāktā vienošanās.
Informāciju par to, kādas bū-

ves, tai skaitā palīgēkas, kas,
iespējams, dabā vairs nepastāv,
ir reģistrētas īpašuma sastāvā,
jebkurš interesents var saņemt
bez maksas Latvijas valsts portālā http://www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu «Mani dati kadastrā», portālā http://www.kadastrs.lv, kā arī klātienē - Valsts
zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībās.
Kopumā valstī varētu būt vairāki tūkstoši palīgēku, kas savulaik ir reģistrētas Kadastra reģistrā, taču patlaban reāli dabā
vairs nepastāv, jo ir nojauktas
vai sabrukušas, pieļauj Valsts
zemes dienesta speciālisti. Tomēr šīm palīgēkām - dažādiem
šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm - sistēmā automātiski ik gadus tiek aprēķināta
kadastrālā vērtība pēc noteiktajiem kritērijiem - atrašanās vietas, celtniecības gada, materiāliem un citiem parametriem atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Kā zināms, ar 2012. gadu

pašvaldībām ir tiesības izvēlēties
ar nekustamā īpašuma nodokli
aplikt arī palīgēkas. Lai gan par
nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību 2012. gadā vairākums pašvaldību vēl nav
lēmušas, lielāko pašvaldību pārstāvji ir izteikušies, ka, visticamāk, nodokli par palīgēkām neaprēķinās pārāk lielo administratīvo izmaksu dēļ. Arī Iecavas
novada pašvaldība 10. janvāra
Domes sēdē lēma, ka šogad
īpašuma nodokli par palīgēkām, kuru platība pārsniedz
25m2 (izņemot garāžas), nepiemēros. Taču, neskatoties uz to,
būvju īpašniekiem ir laiks informēt Valsts zemes dienestu par
izmaiņām īpašuma sastāvā un
aktualizēt datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.
Lai dzēstu palīgēku Kadastra
reģistra, īpašniekam būs jāsaņem pašvaldības atzinums, ka

reģistrētā būve dabā nepastāv,
un tas jāiesniedz Valsts zemes
dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez
maksas. Lai spētu kvalitatīvi
veikt pakalpojumu un savlaicīgi
aktualizētu datus, pakalpojums
bez maksas būs pieejams līdz šā
gada 1. oktobrim.
Iecavas novadā pašvaldības
atzinumu, ka reģistrētā būve
dabā nepastāv, izsniegs būvvaldes speciālisti. Bauskas novada būvvaldes vadītājs, galvenais arhitekts Aleksandrs Paklons apmeklētājus pieņem
katra mēneša otrajā pirmdienā
Iecavas novada Domes izpilddirektora kabinetā, 2. stāvā,
no plkst. 10 līdz 12.
Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datu aktualizācijai, sabiedrības informēšanai, informatīvajām kampaņām un izmaiņām informācijas sistēmās kopumā ir paredzējis tērēt 180 tūkstošus latu. IZ
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Noslēdzies logo konkurss «Iecavai 520»
A: F: Elīna Arāja

Konkursa dalībnieku
atsaucība nebija visai liela,
jo kopumā tika iesniegti vien
astoņi priekšlikumi.
Vērtēšanas komisija saka
paldies visiem, kas piedalījās,
it īpaši Dredželu ģimenei,
kas konkursā piedalījās ar
vairākiem darbiem.
Iecavas novada Dome un kultūras nams novembra sākumā
izsludināja atklātu konkursu
svētku «Iecavai 520» grafiskā tēla
izstrādei. Tajā varēja piedalīties
ikviena juridiska vai fiziska persona, iesūtot ne vairāk kā trīs
priekšlikumus.
Galvenā prasība logo izstrādei: tam pēc formas jābūt vienkāršam, viegli uztveramam, ar
stilizētu grafisko daļu, uzmanību piesaistošam, savdabīgam un
lietojamam dažādos mērogos.
Logotipam jārada svētku noskaņa un vēlama asociācija ar Iecavas vēsturi, jo svētku pasākumi
paredzēti ar vēsturisku ievirzi.
Iesniegtos darbus izvērtēja ar
Domes lēmumu apstiprināta
vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija dizaineris Kārlis Sinka, Alma Spale, Beata Logina,
Iveta Cera un Bruno Bahs.
Konkursa uzvarētāju komisija nosaukt diemžēl nespēja, jo
nevienu darbu nevarēja atzīt kā
gatavu logo. K. Sinka skaidro, ka
iecerētais mērķis nav pilnībā sasniegts, tomēr komisija atzinīgi

Grafisko tēlu aprakstos minēti: Iecavas baznīca kā vecākā celtne Iecavā un tās zvans;
Iecavas vēsture un tās zaļā nākotne; laika rats; Iecavas iedzīvotāju redzīgā acs; Iecavas
ģerbonis, kas visspilgtāk raksturo Iecavu, un ozollapas, jo Iecavā ir daudz simtgadīgu ozolu.
novērtējusi Pārslas Dredželas
ideju - piedāvāto ozollapas motīvu, kuru arī izmantos pieaicināts
mākslinieks, veidojot svētku logo. Par prēmijas apjomu idejas
autoram vēl lems Dome.
A. Spale skaidro, ka darbi ir
interesanti, bet tieši Iecavu raksturo vien attālināti. «Piemēram,

logo ar baznīcu ir skaists, bet
piemērotāks būtu pašas baznīcas jubilejas reizei.» Ozolam ir
pamats būt par Iecavas simbolu,
jo ozoli ir gan parkā, gan vairākās alejās; ir arī leģendām apvītais senais ozols Edvarta Virzas
ielā, kuram daudzi ikdienā iet
garām, to pat īsti nepamanot.

Par godu ozolam ir arī nosaukta
iela, kur dzīvo viens no konkursa
dalībniekiem Hugo Zilberts. Par
savu iesniegto logo viņš raksta:
«Ozols ir stiprs koks, un tikai
stiprā vietā var augt tik daudz
ozolu. Tad stiprināsim Iecavu visi kopā, atzīmējot tās 520. gadadienu šovasar, 21. jūlijā!» IZ

Atkārtoti gūst panākumus daiļdārzu konkursā
A: Anta Kļaveniece

Aizvadītā gada nogalē
suminājumus saņēma Latvijas
Dārzkopības un biškopības
biedrības konkursa «Par
skaistāko daiļdārzu un lauku
sētu» laureāti, tostarp arī
trīs Iecavas novada skaisto
daiļdārzu kopēji, informē
pašvaldības dārzkope
Daina Rudzīte.
Daiļdārzu grupā trešā vieta
piešķirta Skaidrītes un Andra
Druviņu dārzam Ābeļu ielā 17.

Saimnieki savu dārzu nesen nopietni pārveidojuši, samazinot
ražojošo daļu. Puķu dobes un dekoratīvo krūmu stādījumus apvienojot lielākos laukumos,
dārzs ieguvis plašumu un eleganci, te labi izceļas puķu košums, dārza saimnieku veikumu
komentējusi pazīstamā ainavu
arhitekte Gundega Lināre.
Lidijas un Augusta Kudapu
dārzs Iecavas novada «Upes Krieviņos» novērtēts ar Atzinības rakstu kategorijā Skaistākās lauku
sētas, uzteicot bagātīgo puķu kolekciju. Savukārt, Saivas un Jāņa Komisaru dārzs Ģedules ielā 6
saglabājis Paraugdārza goda no-

saukumu. Latvijā šo titulu saglabājuši vēl tikai septiņi citi dārzi Siguldā, Jelgavā, Carnikavā,
Pāvilostā un Vecumniekos.
Der pieminēt, ka šīs vasaras
Puķu draugu saiets notiks Jaunpiebalgā, un tā dalībniekus uzņems arī Valentīnas un Guntara
Dolmaņu zemnieku saimniecība
«Lielkrūzes», kas konkursa kategorijā Skaistākās lauku sētas
ieguva trešo vietu. Saimniecība
ir pazīstama ar videi draudzīgu
saimniekošanu un pietāti pret
senču mantojumu. Saimnieki ir
atvērti un sociāli aktīvi, te notiek
arī dažādas radošās darbnīcas
un citi pasākumi. Konkursa vēr-

tēšanas komisija atzīmēja saimnieku labo vides izjūtu, saglabājot un pilnveidojot latviešu lauku
sētas ainaviskās vērtības.
Konkursa žūrijas komisijā
darbojās: priekšsēdētājs Andris
Ārgalis, priekšsēdētāja vietniece,
LLU docente, ainavu arhitekte
Gundega Lināre, LLU docente,
ainavu arhitekte Silvija Rubene,
Bulduru dārzkopības vidusskolas skolotājs daiļdārznieks
Aivars Lasis, Rīgas domes Pilsētas apstādījumu departamenta
Ainavu arhitektūras nodaļas vecākais ainavu arhitekts Jānis
Lediņš, LDBB pārstāve Liena
Gulbe. IZ
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Aizritējis pirmais gads patstāvīgas iestādes statusā
A: Sigma Strautmale

Iecavas novada pašvaldības
iestādes «Iecavas novada
Sociālais dienests» vadītāja
Ikvienam cilvēkam, kurš
nonācis īpašās dzīves grūtībās
un pats saviem spēkiem vai
ar tuvinieku atbalstu nespēj
tās atrisināt, ir tiesības
saņemt sociālo palīdzību un
sociālos pakalpojumus.
Iecavas novada pašvaldības
iestāde «Iecavas novada
Sociālais dienests» jau gadu
strādā kā atsevišķa
institūcija. Šoreiz atskats uz
to, kāds tad bijis 2011. gads.
Sociālo darbu dienestā veic
četri sociālie darbinieki. Arta
Manuša ir sociālais darbinieks
ar ģimenēm un bērniem, Ļuda
Belruse, Anda Krūmiņa un Ināra
Magone ir sociālās darbinieces
darbam ar pieaugušām personām.
Dienestā ir divas sociālās palīdzības organizatore: Dina Meļķe un Zanda Zelle, kuru pienākumos ietilpst pabalstu piešķiršana. Iedzīvotāji pie sociālās palīdzības organizatorēm vērsušies
2044 reizes pēc dažāda veida informācijas vai sociālās palīdzības.
Dienestā psihologa darbu
veic Ilze Ābelniece un Inga Grīnberga; ar skolēniem strādā sociālā pedagoģe Baiba Rudzroga.
Viens no pieprasītākajiem un
nozīmīgākajiem sociālajiem pakalpojumiem Sociālajā dienestā
ir tieši sociālais darbs. Atskatoties uz aizvadīto gadu, var secināt, ka sociālais darbs ar ģimenēm, kurās aug bērni un viņu attīstībai ir nepilnvērtīgi apstākļi,
pieaug. Jāatdzīst, ka šobrīd darbu sarežģī iztrūkstošie resursi,
ko varētu novirzīt sociālajam
darbam ģimenēm ar bērniem,
piemēram, izveidojot dienas cen-

tru bērniem un jauniešiem. Šobrīd ir ieplānota krīzes dzīvokļa
izveidošana.
2011. gadā dienests noorganizēja atbalsta-motivācijas
grupu ģimenēm, kuras audzina
bērnus ar īpašām vajadzībām.
Grupas darbības mērķis bija
sniegt izglītojošus un atbalsta
pasākumus, ko ģimenēm nodrošināja sociālais darbinieks, psihologs, sociālais pedagogs un
Latvijas Bērnu fonda pārstāve
Sandra Drozdovska.
Lielu paldies varam teikt saviem atbalstītājiem: nodibinājuma «Palīdzēsim.lv» vadītājai Ilzei
Skujai, Iecavas Evaņģēliskās Ticības Kristiešu draudzes «Dzīvības Straume» mācītājam Raivo
Šastakovičam ar ģimeni, biedrības «Latviešu Samariešu Apvienība» tehniskajam vadītājam
projektā «Paēdušai Latvijai» Jāzepam Lindem, Bauskas Sarkanā Krusta vadītājai Sandrai
Pumpuriņai.
2011. gadā liela uzmanība
tika pievērsta izpētes darbam, lai
apzinātu dažādu mērķgrupu sociālās problēmas (ģimenes, kurās ir ilgstoši kopjami piederīgie,
kurās dzīvo personas ar invaliditāti, personas, kuras cieš no atkarību veicinošo vielu ietekmes
u.c.). Pamatojoties uz šo mērķgrupu sociālo problēmu esību,
sociālais dienests ir piesaistījis
līdzekļus projektā «Iespējas un
risinājumi Tavā dzīvē», kas palīdzēs 2012. un 2013. gadā sniegt
alternatīvus sociālos pakalpojumus tieši šīm mērķgrupām.
Apzinātas 19 ģimenes, kurās
ir personas ar smagiem kustību
traucējumiem un viņu kopšanu
nodrošina tuvinieki. Tām sociālie darbinieki palīdzējuši nokārtot kompensācijas par aprūpējamo personu; trīs klienti iekārtoti
ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs.
Dienesta darbinieki uzskata,
ka novada iedzīvotājiem liels

ieguvums ir arī par projekta līdzekļiem iegādātie tehniskie palīglīdzekļi. Līgumu par tehnisko
palīglīdzekļu saņemšanu noslēgušas 58 personas.
2011. gadā tika uzsākta jauna sociālā darba forma – atbalsta
grupas. Šobrīd šajās atbalsta
grupās psihosociālo atbalstu
vienlaicīgi saņem sešas personas, kurām pakalpojumus
sniedz sociālais darbinieks un
psihologs.
Sadarbībā ar ģimenes ārstiem īpašu uzmanību pievēršam
tam, lai nepieciešamības gadījumos iedzīvotāji laicīgi saņemtu
valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju. Pagājušajā gadā šo
iespēju izmantojušas 15 personas.
Dienests regulāri veic informatīvi izglītojošo darbu, informējot iedzīvotājus par viņu tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus. Informācija tiek atspoguļota arī novada laikrakstā «Iecavas ziņas».
2011. gadā sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai izlietoti Ls 213 299,40,
kurus administrējis sociālais
dienests.
Vislielākā naudas summa Ls 79 026,83 - ir izlietota garantētā minimālā ienākuma (GMI)
pabalsta izmaksai. To gada laikā
saņēmušas 194 ģimenes jeb 545
personas, tai skaitā 249 bērni.
Jāpiezīmē, ka šo pabalstu var
saņemt personas, kurām pēc
ienākumu izvērtēšana piešķir
trūcīgas personas statusu. Vidējais GMI pabalsta saņemšanas
ilgums vienai personai ir bijis
6,61 mēnesis.
Trūcīgas personas statuss
piešķirts 305 ģimenēm jeb 870
personām, no kurām darbspējīgas personas ir bijušas 419;
231 persona reģistrēta kā bezdarbnieks, 38 personas atrodas
bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Otrs lielākais naudas izlieto-

jums bijis dzīvokļa pabalstam –
Ls 54 540,00, kuru saņēmušas
456 ģimenes jeb 965 personas.
Šajās ģimenēs ir 280 bērni. Pabalstu saņēmušas 689 trūcīgas
personas un 276 maznodrošinātas personas.
Ls 4 868,01 izlietoti bērnu
brīvpusdienām. Šis pabalsts piešķirts 106 personām. Veselības
aprūpes pabalstu saņēmušas
108 personas. Šajos pabalstos
izmaksāti Ls 7 119,15.
Bāreņiem, audžuģimenēm,
aizbildņiem un aizgādņiem gada
laikā izlietoti Ls 21 269,63. Ārkārtas situācijā atbalstu saņēmušas 24 personas, kurām izmaksāti Ls 5 304,81. Jāpiezīmē,
ka šos pabalstus ir saņēmuši cilvēki, kuri nonākuši stihisku nelaimju varā, vai kā apbedīšanas
pabalstu saņēmuši piederīgie, ja
mirušai personai nav nodrošināts sociālās apdrošināšanas
pabalsts no valsts.
Atspaids novada iedzīvotājiem ir Pestīšanas Armijas zupas
virtuve; pašvaldība 50 personām
segusi izdevumus par pusdienām zupas virtuvē. Pārsvarā sociālais dienests pircis šo pakalpojumu bērniem, 2011. gadā šim
mērķim izlietojot Ls 10 498,13.
Vairākus gadus sociālā dienesta paspārnē darbojas arī Mobilā aprūpes brigāde, kura sastāv no trīs darbiniekiem: aprūpētājām Zanes Rozes un Valijas
Vidrinas, un automobiļa vadītāja
Jura Zeļļa. Par Mobilās aprūpes
brigādes pakalpojumu izmantošanu 2011. gadā bija noslēgti
39 līgumi.
Lai pilnveidotu profesionālo
darbību, sociālā dienesta darbinieki pērn devušies pieredzes apmaiņas braucienos pie citu novadu sociālajiem dienestiem, kā
arī saņēmuši supervīzijas pakalpojumus. Sociālā dienesta darbs
nav iedomājams bez sadarbības
ar citām institūcijām, kas ir viena no sociālā darba specifikām. IZ

Cik veselīgi ir mūsu paradumi ikdienā
A: Beāta Bundule

Cilvēka lielākā vērtība ir
veselība. Laba veselība
palielina mūsu dzīves
kvalitāti, labklājību, stiprina
ģimenes un mazina
neapmierinātību ar dzīvi.
Liela loma labas veselības saglabāšanā ir cilvēka paradumiem un dzīvesveidam. Tam, kā
dzīvojam, ko ēdam, cik daudz
kustamies, vai aizraujamies ar
kaitīgiem ieradumiem. Mūsu paradumi galvenokārt veidojas bērnībā un jaunībā, tādēļ ļoti svarīga loma ir ģimenei, jo īpaši, ja tajā veselīgs dzīvesveids ir cieņā.
Pārsvarā izvēle par labu veselī-

giem paradumiem balstās uz zināšanām, tādēļ būtiska loma ir
izglītības iestādēm, kurās bērni
un jaunieši iegūst zināšanas un
apgūst dzīves prasmes. Svarīgi,
lai tās vērstas uz veselīgu paradumu veidošanu. Pašvaldība savus iedzīvotājus pazīst vislabāk,
tā vislabāk pārzina savu iedzīvotāju veselības stāvokli un vajadzības. Tās rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai iedzīvotājiem piedāvātu iespēju dzīvot, saglabājot
un uzlabojot savu veselību. Tie
nav tikai pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi, tā ir vide, ko
pašvaldība rada, lai iedzīvotājiem savā pašvaldībā ir iespēja
dzīvot veselīgi – daudz kustēties,

skriet, nūjot, braukt ar riteni,
droši pārvietoties pa izgaismotām ielām un ceļiem, elpot svaigu gaisu un uzturā lietot veselīgu
pārtiku. Lai izdarītu pareizo izvēli par labu savai veselībai, svarīgi
saņemt nepieciešamo informāciju. Visu iedzīvotāju veselība, neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
nodarbošanās, paradumiem,
kuri viņiem piemīt, kopā veido
sabiedrības veselību. Jo pašvaldības teritorijā cilvēki ir ar veselīgākiem ieradumiem, jo laimīgāki
kopā visi esam.
Lai apzinātu iedzīvotāju
iespējas uzturēt labu veselību
Iecavas novadā, kā arī, lai noteiktu pašvaldībai uzdevumus

veselības veicināšanas jomā,
2011. gadā pie novada Domes izveidoja speciālistu darba grupu
Veselības veicināšanas programmas izstrādei, kuru vadu es, Domes deputāte Beāta Bundule.
Speciālisti darbu pie programmas izstrādes ir pabeiguši, februārī programmu apspriedīs novada Domē.
No 16. janvāra ar programmas projektu būs iespējams
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.iecava.lv. Darba grupa
priecāsies saņemt konstruktīvus
priekšlikumus. Būsim aktīvi,
gan izsakot viedokli, gan veselīgi
dzīvojot, gan arī popularizējot veselīgu dzīvesveidu! IZ

2012. gada 13. janvārī

IZ

Mums jautā

IZ

Cik sver divi kilogrami gaļas?
A: Elīna Arāja

Aizvadītajā nedēļā laikraksta
redakcijā vērsās kāda
iecavniece, kura publiski
nevēlējās atklāt savu vārdu.
30. decembrī viņa iepirkusies
tirgus kioskā Nr. 12, kur
kādreiz atradās makšķernieku
veikaliņš. Pārdevēja nosvērusi
gaļu un prasījusi samaksu kā
par diviem kilogramiem.
Nākamajā dienā pircēja pati
nosvērusi nopirkto gaļas gabalu
un izrādījies, ka tā svars ir tikai
1,5 kilogrami. Pēc veikalā izteiktajām pretenzijām un gaļas pārsvēršanas viņai atdota naudas
starpība. Tad pārdevēja viņai norādījusi ar roku uz durvīm, sakot: «Tur ir durvis! Ejiet!».
«Nav jau to santīmu žēl, bet
kā tā var izturēties pret vecu cilvēku, vienkārši izdzenot pa durvīm! Arī svari iekrāmēti stūrī,
kur neko nevar kontrolēt, un pudeļu kastes sakrautas tā, ka grūti pa durvīm ieiet,» savu sarūgtinājumu pauž pircēja.

Veikala īpašniece un pārdevēja Jana atceras, ka Vecgada
dienā tiešām ieradusies kāda
kundze un prasījusi pārsvērt gaļu. Tā kā bijusi liela rinda, tad,
lai nekavētu laiku, pārdevēja gaļu uzreiz pārsvērusi un naudu
atdevusi. Tomēr kundze joprojām skaļā balsī kritizējusi svarus
un apvainojusi pārdevēju, sakot,
ka viņa noteikti šmaucas. Pārdevējai bijis jāapkalpo pārējie pircēji, tādēļ viņa aicinājusi kundzi
iet ārā, lai netraucē cilvēkiem
iepirkties.
6. janvārī, apmeklējot minēto
veikalu, «Iecavas Ziņas» novēroja, ka svari ir nolikti aiz caurredzamas stikla letes un ir sertificēti; visas nepieciešamās licences ir redzamā vietā. Aizdurvē atrodas dzērienu ledusskapis, kas
novietots neveiksmīgi tuvu durvīm, tomēr iekļūt veikalā tas netraucē.
Atliek vien novēlēt pircējiem
rūpīgi sekot līdzi saviem pirkumiem, bet pārdevējiem būt iecietīgākiem. Varbūt tad izdosies
vieglāk izvairīties no nepatīkamiem pārpratumiem. IZ

Gaidot IECAVAI 520

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.

Veltījums Iecavai
A: Sanda Akermane

Iecavas internātpamatskolas 9.c klase
Šeit skolas gadi sākas.
Šeit dzīve uzsāk gaitas.
Šeit draugi kuplā skaitā,
Ar kuriem jauti kopā.
Šeit dzīve jāmāk dzīvot
Un smaidus citiem dot,
Ar kuriem sildīt sirdis
Vēlos vakaros.
Iecava kā sena,
Stalta sapņu pils,
Kurā ik uz soļa
Pukst mīlas pilna sirds.
Var jau būt, ka citur
Dzīve labāka,
Var jau būt, ka tur
Laime lielāka,
Bet šeit ir dzimtās mājas,
Šeit ir mīļā Iecava.
Šeit ik uz soļa pukst mīlas pilna sirds.

Vidusskolā

Par mums raksta

Zentas Dzividzinskas piemiņai
Laikraksta «Kultūras Diena»
23. decembra numurā
publicēts Viļņa Vējiņa raksts
par Zentu Dzividzinsku.
Pavisam nesen, 13. decembrī,
pārrāvies izcilās fotogrāfes
mūžs.
Z. Dzividzinska dzimusi
1944. gada 12. septembrī Iecavā.
Bērnībā dzīvojusi Zemgales ielas
upes galā un pamatskolu pabeigusi Iecavas vidusskolā, pēc kuras iestājusies Rīgas Lietišķās
mākslas vidusskolā.
«Jaunības laikā, kas pagāja
leģendārajos 60. gadu jaunās
mākslas centros - Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, Rīgas
pantomīmā, fotoklubā «Rīga» -,
hepeningos ar Gunāru Bindi un
Arnoldu Plaudi, Zenta Dzividzinska nelauzās tolaik slavēto un titulēto fotomākslinieku lokā. Vairāk par atzinību viņai rūpēja, viņas individuālais skatījums, laiku prasīja darbs lietišķajās māk-

6.

slas nozarēs, plakāti, arī atbalsts
vīram - neatzītajam, bet talantīgajam gleznotājam Jurim Tīfentālam (1943-2001), kurš pilnībā
nodevās mākslai.
Toties Zenta Dzividzinska
strauji kļuva aktuāla, sākot no
vēlajiem 90. gadiem. Neko nemainot savā fotogrāfes pieejā, viņa izrādījās pieprasīta, kad modē nāca dzīves ikdienišķo norišu
attēlojums neizskaistinātā formā, kas vispārinājumu panāk
citiem līdzekļiem nekā slavenā
poētiskā skola.
Īpaši vajadzīgi Dzividzinskas
attēli kļuva padomju laika perioda divkosībai opozicionārā femīnā skatījuma studijām. Viņas fotogrāfijas tobrīd jau bija nozīmīgākajā padomju nonkonformisma mākslas muzejā - Zimmerli
muzejā ASV. Pagājušajā desmitgadē tās izstādīja Vīnē, Varšavā,
Maskavā.»
Vairāk par Zentu Dzividzinsku lasiet laikrakstā. IZ

Paradīzes stūrītis
Žurnāla «Māja» 6.-12. janvāra
izdevuma rubrikā «Mans
dārzs» publicēts Ilzes
Strautiņas raksts «Paradīzes
stūrītis». Tajā stāstīts par
vasaru, kas turpinās
bērnudārza «Cālītis» telpās.
«Iecavu pelnīti var saukt par
zaļo pilsētu. Kad dārzi snauž ziemas miegu, vasara turpinās telpās. Dārziņam jau 35 gadi, un
tikpat ilgi podu pa podam pieaudzis zaļais parks. Aug un zied visur: uz kāpnēm, zālē, katrā grupiņā un darba telpās, bet īpašu
uzmanību saista ziemas dārzs
garajā gaitenī, kas savieno korpusus.(...) Cālīša tagadējā dārzniece pret augiem izturas kā pret
bērniem, katru dienu ar tiem aprunājas. Kuplajai papardei pat
pa kādai bučai ticis, lai tikai mīļā
augtu,» pieminot arī zaļo brāļu
aprūpētāju Sarmīti Avotu, raksta autore. Publikāciju papildina
krāsaini attēli, kuru autors ir fotogrāfs Gints Muškāns. IZ

Iecavas novada skolu
sacensības basketbolā
6.-7. klasēm
18. janvārī plkst. 15:00.
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

a
Smilts, grants, šķembas
a
Kūtsmēsli
a
Būvgruži
Pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju

Tālr. 28288822.
NE¶
IZMIRSTI
ABONĒT
LAIKRAKSTU

IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem
mēnešiem!

7.

IZ

2012. gada 13. janvārī

Vērtīga pieredze Ungārijā

Sporta ziņas

Iecavas novada 17. atklātais čempionāts basketbolā.
7. janvārī
Saint-Gobain - AC Kluburi
49:45 (pa ceturtdaļām 8:10; 14:19; 12:4; 15:12) Rezultatīvākie
spēlētāji: Kristaps Nāckalns (Saint-Gobain) - 17; Mārtiņš Ivanovs
(AC Kluburi) - 18
Jelgavas NĪP - Rokiji
41:58 (pa ceturtdaļām 7:10; 14:13; 8:23; 12:12)
Rezultatīvākie spēlētāji: Artūrs Rutkovskis (Jelgavas NĪP) - 26;
Kārlis Buškevics (Rokiji) - 19
Grīnvalde - Kvēle
68:35 (pa ceturtdaļām 13:10; 23:8; 16:3; 16:14)
Rezultatīvākie spēlētāji: Ivars Zemītis (Grīnvalde) - 22;
Mārtiņš Zirnis (Kvēle) - 9
DzKS - Arsenāls
62:57 (pa ceturtdaļām 17:8; 15:10; 15:16; 15:23)
Rezultatīvākie spēlētāji: Viesturs Lielausis (DzKS) - 18;
Jānis Eiduks (Arsenāls) - 30
Ozo/meskopa.lv - Ozolu15
50:63 (pa ceturtdaļām 11:13; 13:13; 15:20; 11:17)
Rezultatīvākie spēlētāji: Sandis Sēja (Ozo/meskopa.lv) - 19;
Mārcis Eglītis (Ozolu 15) - 18.
10. janvārī
Arsenāls - Ozo/Meskopa.lv
68:56 (pa ceturtdaļām 20:10; 8:17; 19:14; 21:15)
Rezultatīvākie spēlētāji: Linards Jaunzems (Arsenāls) - 19;
Māris Ozoliņš (Ozo/Meskopa.lv) – 16
DzKS – Kvēle
66:57 (pa ceturtdaļām 21:15; 13:13; 14:21; 18:8)
Rezultatīvākie spēlētāji: Roberts Tūmanis (DzKS) - 26;
Mārtiņš Zirnis (Kvēle) – 24
Grīnvalde - Ozolu 15
50:56 (pa ceturtdaļām 6:16; 13:5; 12:19; 19:16)
Rezultatīvākie spēlētāji: Juris Ojāru, Ivars Zemītis (Grīnvalde) - 13;
Matīss Rozītis (Ozolu 15) – 18
Rezultatīvāko spēlētāju TOP 20 pēc 5 spēļu
Vārds, uzvārds
Komanda
1. Gundars Brička
Grīnvalde
2. Jānis Eiduks
Arsenāls
3. Artūrs Rutkovskis
Jelgavas NĪP
4. Ivars Zemītis
Grīnvalde
5. Aldis Beitiņš
Ozolu 15
6. Mārtiņš Ivanovs
AC Kluburi
7. Kristaps Nāckalns
Saint-Gobain
8. Oskars Rungēvics
Rokiji
9. Renārs Rupkus
Ozo/meskopa.lv
10. Linards Jaunzems
Arsenāls
11. Roberts Šlegelmilhs
Rokiji
12. Roberts Tūmanis
DzKS
13. Juris Ojāru
Grīnvalde
14. Ģirts Hauks
Ozolu 15
15. Gundars Baldiņš
DzKS
16. Kristaps Lejiņš
Rokiji
17. Matīss Rozītis
Ozolu 15
18. Edžus Avots
Grīnvalde
19. Krišjānis Dzalbe
Rokiji
20. Jānis Saveļjevs
DzKS

kārtām
Punkti
109
93
87
83
81
79
71
67
62
61
59
59
50
46
46
46
43
43
43
43

Starptautiskais basketbola turnīrs «Madonas kauss – 2012»
U-15 grupas sacensībās piedalījās sešas komandas: piecas no
Latvijas un viena no Igaunijas. Iecavnieki sacentās apvienotā
komandā Iecava-Vecumnieki un izcīnīja 3. vietu, saņemot kausu un
medaļas. Komandas MVP kausu izcīnīja Helvijs Meļķis.
Spēļu rezultāti:
Iecava – Jēkabpils/Madona1 - 60:82 ( H. Meļķis – 15)
Iecava – Jēkabpils/Madona 2 - 69:58 (E. Jašuks – 21)
Iecava – Ērgļu nov. - 67:68 (H. Meļķis – 20)
Alūksne – Iecava - 73:77 (H. Meļķis – 18)
Iecava – Voru (Igaunija) - 58:79 (H. Meļķis – 15). IZ

A: Elīna Arāja

No mini kadetu atklātā
čempionāta galda tenisā
Ungārijā atgriezusies Beāte
Jašuka. Beātes trenere Baiba
Gāga ir gandarīta par
sportistes sniegumu: «Prieks,
ka Beāte centās no visas
sirds. Tiešām bija patīkami
vērot viņas spēles.»
Konkurenti Beātei šajās sacensībās bija visi spēcīgākie galda tenisa kadeti Eiropā. Un pirmo reizi viņa no visas sirds tiešām centusies līdzināties čempioniem. Trenere atzīst, ka zaudējumus nācies piedzīvot tikai
tādēļ, ka trūcis spēcīgu spēļu
prakses: «Mums nav tādu spēlētāju, kas servē tik spēcīgi. Piere-

dzes gūšanai tas bija ideāls turnīrs. Prieks, ka Beāte visu to izturēja, un šķiet, ka tagad daudz
ko ir pārvērtējusi un sapratusi.»
Rezultātā Beāte ierindojās dalītā
28.-32. vietā no 47 spēlētājām.
Sacensības bija ļoti profesionāli organizētas. Tās norisinājās
Ungārijas olimpiskajā centrā Tatu pilsētā, kur trenējas visi olimpieši. Tas ir milzīgs sporta komplekss, kurā ietilpst gan airēšana, vieglatlētika, baseins, futbols
u.c., gan arī viesnīca un restorāns. Tā vien jau ir vērtīga pieredze - piedalīties tik augstas klases organizētās sacensībās prestižā vietā. Turklāt šoreiz Beāte
bijusi daudz drošāka un nu jau
ar prieku došoties uz nākamajām spēlēm, kas norisināsies
Igaunijā 14. janvārī. IZ

Līdzjūtības
Un klusums nāk,
Sedz dvēseli
Kā nejaušs pieskāriens,
Kā debesputna spārns…

/R. Saulājs/

Darbabiedri Iecavas novada Domē dala bēdu
smagumu ar Mairu Mālu, tētim aizsaulē aizejot.
Reiz nokaltīs raudošais bērzs,
Kas pāri kapam līkst sērs,
Kādai mūžīgai piemiņai stādīts.
Laiks ir un paliks vienmēr
Vienīgais lieluma mērs.

/Z. Purvs/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un domās esam
kopā ar Tevi, Mairiņ, tēti aizsaulē aizvadot.
Iecavas novada pašvaldības iestādes
«Iecavas novada Sociālais dienests» darbinieki
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu,
Nostājas blakus Tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai Tev palīdzētu.
/R. Skujiņa/

Skumju brīdī esam kopā ar Mairu,
no tēva atvadoties.
Vidējās paaudzes dejotāji
Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi
Teic padomu un ceļamaizi dod.

/J. Silazars/

Skumju brīdī esam kopā ar Tevi, Elīna,
vectētiņu mūžībā aizvadot.
Darba kolēģi Zemgales Plānošanas reģiona administrācijā

Aizsaulē aizgājuši
Lūcija Pavlova (20.03.1937. - 04.01.2012.)
Kārlis Māls (25.06.1931. - 05.01.2012.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :
metāllūžņus (visu veidu).
Sveram un maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
metāllūžņus. Demontējam,
izvedam metāla konstrukcijas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, metināšanas
aparātus u.c.
Tālr. 26200989.
padomju laika bērnu pedāļu
minamo mašīnu jebkādā
stāvoklī.
Tālr. 29289289.

Mācību sākums - 23. janvārī plkst. 17

Pārdod : : :
lopbarības kartupeļus.
Tālr. 26415937.

Izīrē : : :
14. janvārī no pl.10 līdz 14
Iecavas kultūras namā
«Ogres» trikotāžas, kokvilnas
veļas, gultas veļas un dzijas
tirdzniecība.

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Iecavas novada Dome
līdz laulību jubilejai
lūdz pieteikties Iecavas novadā deklarētos pārus,
kuri šogad svinēs Zelta kāzas laulību 50 gadus.
Pieteikties personīgi Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā,
Iecavā, skolas ielā 4, līdzi ņemot pasi un laulību apliecību.
Tālrunis uzziņai 639 41773.

Pateicības
Mīļš paldies medicīnas māsai
Ilzei Celiņai, darba biedriem
VSAC «Zemgale» Iecavas
filiālē, Iecavas Jauniešu
padomei un visiem tiem, kas
nodeva asinis.
Ar cieņu, Sandra Ilvese

No sirds pateicamies
visiem, kas bija kopā ar
mums, pavadot pēdējā gaitā
Kārli Mālu. Īpašs paldies
izvadītājam U. Šteinbergam,
apbedīšanas birojam
«Krustceles», Iecavas novada
Domei un «Viestartu»
kolektīvam.
Tuvinieki

Pateicamies visiem, kas bija
ar mums, pavadot pēdējā
gaitā mūsu mammīti Birutu
Motivāni. Īpašs paldies
skolotājam V. Zepam,
Edmundam ar komandu,
Sila kapu pārzinēm un
«Dārtas» kolektīvam.
Paldies mūsu darba vietām PII «Dartija» un Laidzes
tehnikumam - par sapratni
un atbalstu.
Anda, Gatis
Liels paldies Dzimtmisas
pamatskolas skolotājiem par
papildu gādību un lielo
ieinteresētību pret skolēniem.
Agita Hauka,
biedrības «Sieviešu klubs
«Liepas»» vadītāja

telpas Rīgas ielā 33, -1. stāvā
(28m2). Cena 1 Ls/m2 + PVN.
Tālr. 29562626.

Vēlas īrēt : : :
1-2 istabu dzīvokli ar ērtībām.
Tālr. 28367942 (Uldis).

Dažādi : : :
Veic dzīvokļu, māju kapitālo
remontu. Jumta darbi.
Galdnieka pakalpojumi.
Tālr. 26060411 (Jānis).
Vēlas nomāt lauksaimniecībā
izmantojamu zemi.
Tālr. 29552446.

Piedāvā darbu : : :
meklē strādnieku-celtnieku
pastāvīgam darbam.
Vladimirs Smirnovs,
tālr. 26200989.
auklītei ar pieredzi darbam
bērna vai savās mājās.
Vladimirs Smirnovs,
tālr. 26200989.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr. 29120419.

8.

Kultūras namā
21. janvārī pl. 17:00
ATA UN JĀŅA AUZĀNU
KONCERTS
Ieeja - Ls 3; Ls 4 un Ls 5.
22. janvārī pl. 12:00
Sporta deju konkurss
«SVEČU BALLE».
Ieeja - bez maksas.
22. janvārī pl. 17:00
pašdarbības kolektīvu
koncerts
«IESKANDINOT
IECAVAS 520 GADU
JUBILEJU»
Ieeja - bez maksas.
7. februārī pl. 9:30
Valmieras teātra izrāde
«PINGVĪNI NĀK»
Ieeja - Ls 2
11. februārī pl. 14:00
grupas «Baltie Lāči»
koncerts
«ZIEMAS PASAKA»
Ieeja - Ls 3 un Ls 4,
koncerta dienā - Ls 5
25. februārī pl.17:00
austriešu dramaturga
H. Bergera komēdija
«BALKONA RAGNEŠI»
Ieeja - Ls 3 un Ls 4

Sporta namā
Iecavas novada
17. atklātais čempionāts
basketbolā
Spēļu kalendārs
17. janvārī
20:30 Jelgavas NĪP AC Kluburi
21:30 Rokiji - Saint-Gobain
19. janvārī
20:00 Ozolu15 - DzKS
21:00 Arsenāls - Grīnvalde
22:00 Ozo/meskopa.lv -Kvēle
LBL 3
18. janvārī pl.20.30
BK Dartija - Ķeizarmežs
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