ISSN 1691-2055

9 771691 205005

38

Cena - Ls 0,25

Nr.38 (751)

NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Nerauc degunu par gadījuma darbiem
22. septembrī
trīs
nodarbinātie
pirmsskolas
izglītības
iestādes
«Cālītis»
teritorijā
atbrīvoja no
betona slāņa
laukumu, kur
paredzēts
iekopt zālienu.
«Gribam, lai
bērniem ir
vairāk vietas
skriešanai un
rotaļām, uz
tāda betona
seguma tas
nebija droši,»
skaidroja
saimniecības
daļas vadītāja
Valērija Avota.
A: F: Beata Logina

Šajā grūtajā laikā 100 latu
mēnesī ir būtisks atspaids,
atzīst iecavnieki, kuri
iesaistījušies
Nodarbinātības valsts
aģentūras projektā
«Darba prakse
pašvaldībās».

Uz pirmo sanāksmi projekta
dalībnieki bija aicināti 15. septembrī. Tad Sociālā dienesta
darbinieču un pašvaldības kārtībnieku norādījumus poliklīnikas zālē noklausījās ap 50 bezdarbnieku. Darba drošības speciāliste Ilona Grīnberga informēja par galvenajiem nosacījumiem, kā izvairīties no dažādiem
negadījumiem strādājot, un at-

gādināja, ka nodarbinātajiem ir
tiesības prasīt no darba devēja
individuālos aizsardzības līdzekļus, cimdus, zābakus, pārliecināties par darba rīku atbilstību. Piemēram, tiem, kuri strādā
ārā, ceļu tuvumā, obligātas ir atstarojošās vestes. Lai nodrošinātu ar ekipējumu, projekta ietvaros tiek veikts speciāls iepirkums.
2.lpp.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Vidusskolēni 2.
tiekas ar
dzejniekiem
Prezentē
3.
ūdenssaimniecības projektu
Saistošie
4.
noteikumi par
sociālo aprūpi
un veselības
aprūpi mājās
Mācās
dažādību
Īslandē

Pienākas vairāk, ne tikai gultasvieta
vieta un pārtika
A: Beata Logina
F: Helga Pīlādze

Sociālās aprūpes centrā
(SAC) «Iecava»
17. septembrī svinīgi
atklāja labiekārtoto
atpūtas zonu. Projekts
realizēts sadarbībā ar
Rietumu bankas
labdarības fondu.

Tas bija pansionāta klientu sen lolots
sapnis - nojume un dārza kamīns, lai varētu daudzveidīgāk pavadīt brīvo laiku, atklāj centra direktore Marta Intenberga.
Iepazinušies ar SAC «Iecava» iemītnieku
vēlmēm, Rietumu bankas darbinieki nolēma investēt ap 15 000 latu, pašas iestādes
finansiālais ieguldījums rekreācijas zonas
izbūvē bija ap 5 000 latu. Attēlā: atklāšanas dienā M. Intenberga teica īpašu paldies projekta «krustmātei» Ivetai Purnei, jo
tieši bijusī labklājības ministre iedrošināja un rakstīja atbalsta vēstuli, lai projektu
izdotos īstenot.
3.lpp.
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Satikšanās dzejā
A: Maruta Lasmane
F: Raimonds Šastakovičs

Līdzīgi kā 16. septembrī
V. Plūdoņa «Lejeniekos» Dzejas
dienu pasākumā skolotāju
G. Zaķes un I. Dmitrijevas vadībā piedalījās Iecavas vidusskolas
5. un. 6. klašu audzēkņi, tā arī
25 vidusskolēni kopā ar D. Greižu un M. Lasmani 18. septembra
vakarā pulcējās pie Bauskas
pils, lai «dzejas pieturās», kuras
bija veidojusi Vija Cerusa, satiktu dzejniekus Andri Akmentiņu,
Pēteri Dragunu, Arvi Vigulu un
bijušo baušķenieci Ingmaru Balodi.
Iecavas vidusskolēni šoruden
dzejā meklēja asociācijas,
iedvesmu, interpretējot to gan vizuāli, gan rakstot savus jaunrades darbus. Paveiktais tika rādīts un lasīts dzejas stundās
skolā, bet šis rajona pasākums
izskanēja kā ceļojums ar dzejniekiem pa Bauskas pili, tās apkārtni un dziesmām pie ugunskura Ķirbaksalā.
Mūsu skolas un rajona jaunieši runāja pašsacerētus dze-

Iecavas vidusskolēni kopā ar skolotājām Daci Greižu un
Marutu Lasmani «dzejas pieturās» pie Bauskas pils.
joļus un ar patiesu interesi klausījās visos dzejniekos, īpaši Arvī
Vigulā, kurš tikko saņēmis Dzejas dienu balvu par savu pirmo
dzejoļu krājumu «Istaba», un
Andrī Akmentiņā, kurš atvērti,

radoši un emocionāli dziļi, basām kājām Mūsas ūdeņos
iebridis, runāja savas šovasar
aizsaulē aizgājušās dzīvesbiedres Ingunas Jansones spilgto liriku.

Savukārt dzejnieki izteica atzinību Bauskas apkaimes jauniešiem, it sevišķi zēniem, kuri
gan labprāt klausās, gan paši sacer nopietnas, izjustas rindas
vārsmotā valodā. IZ

Nerauc degunu par gadījuma darbiem
1.lpp.

Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale atgādināja, ka
iesaistīšanās šajā nodarbinātības pasākumā nebūs šķērslis,
lai ģimenes, kurām tas pienākas, turpinātu saņemt arī sociālos pabalstus.
Iecavas novada pašvaldības
Sociālajā dienestā pieejamā uzskaite liecina, ka septembrī šajā
projektā varētu iesaistīties 92
cilvēki; pirmajā nedēļā strādāt
sācis 81. Piedāvājumā galvenokārt ir nekvalificēti gadījuma
darbi, daudz darāmā ir teritorijas sakopšanā. Tomēr interese
par iespēju nopelnīt mēnesī 100
latu stipendiju ir liela, veidojas
rinda jau pat uz martu.
Sociālās darbinieces priecājas, ka pašvaldības iestādes atsaucīgi piedāvā darba vietas. Tas
arī saprotams - kad budžeta līdzekļi aizvien sarūk un notiek
štatu samazināšana, papildu
darbinieki nāk kā svētība. Katrai
iestādei palīgos tiek doti vidēji
pieci līdz septiņi cilvēki, bet vajadzības katru dienu tiek izvērtētas no jauna. Domes kārtībnieki
Lūcija Muceniece un Igors Ste-

pančenko pārrauga darbinieku
sadalījumu un to, kā stipendiāti
ievēro darba grafiku.
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrā pašlaik nodarbinātas septiņas personas. Sievietes veic telpu ģenerāltīrīšanu.
«Neesmu pieradusi pie apkopējas darba,» atzīst Marina Knutareva, kura labprātāk strādātu
savā specialitātē - sociālā rehabilitētāja. Diemžēl augustā beigušās darba attiecības Pestīšanas Armijas Bērnu dienas centrā, un, kamēr neizdodas atrast
kādu piemērotu vakanci, glābiņš ir šis projekts.
Trīs vīrieši rosās veselības
centra augšstāvā, no būvgružiem attīrīdami bijušās ventilācijas sūkņu telpas. «Tā ventilācijas sistēma nedarbojās un neatbilst mūsdienu prasībām, tāpēc gribam uz šejieni pārvietot
iestādes arhīvu,» skaidro IVSAC
direktore Mirdza Brazovska. Arhīva plauktus un kartītes no pagraba paredzēts pārnest uz siltām un vēdināmām telpām augšā. «Tas ir ne tikai smags, bet arī
piņķerīgs darbs. Būs arī jāiztīra
pagrabs no visādiem krāmiem,
kas nevienam nav vajadzīgi. Vē-

lāk būs darbi arī ārā. Mums
pašiem nav tādu cilvēkresursu,
lai visu iecerēto paveiktu, tāpēc
esam ļoti apmierināti, ka šāds
projekts tiek realizēts. Tā ir draudzīgi pasniegta roka, ko atliek
vien paņemt, un rodas savstarpējs labums,» prieku neslēpj
M. Brazovska.
Liels darbu apjoms, ko piedāvāt bezdarbniekiem, ir arī
pirmsskolas izglītības iestādē
«Cālītis». Jāizved būvgruži, jāizsijā komposta kaudze, jāapkopj
dārza stādījumi, jākrāso nojumes - uzskaita bērnudārza saimniecības daļas vadītāja Valērija
Avota. Papildu darbarokas būs
nepieciešamas lapu krišanas
periodā.
«Gribi vai negribi - šajos laikos visiem darbiem jāpatīk, jo izvēles iespējas ir nelielas,» saka
Vladislavs Kozlovskis, sastapts
rotaļu laukuma nojumē, kur viņam uzticēts ielikt grīdu. Vīrietis
bez profesijas savulaik strādājis
par elektrokāra un pacēlāja vadītāju, bet nu jau aptuveni gadu
ieskaitīts bezdarbniekos un nevar atļauties par jelkādu darba
piedāvājumu raukt degunu.
Citi nodarbinātie sastopami

sakopšanas darbos Zālītē, Rosmē, pie Zorģu bibliotēkas. Rudens sezonā daudz darbaspēka
visur vajadzēs lapu savākšanai,
tās plānots nogādāt komposta
laukumā aiz Ķesterkalna.
Projekta ietvaros paredzēts
segt arī transporta izdevumus,
tāpēc ir jākrāj sabiedriskā transporta biļetes. Sociālās darbinieces iesaka arī kooperēties, izmantot pašvaldības transportu,
skolēnu autobusu, lai no mājām,
piemēram, Misas pusē vai Zālītē
nokļūtu Iecavā un atpakaļ.
«Mums ir pamatotas bažas, ka finansējums transporta pakalpojuma segšanai ir par mazu. Sešiem mēnešiem 40 lati nav pietiekami. Jādomā, kā nodrošināt
darbu iespējami tuvu cilvēka
dzīves vietai,» teic Arta Manuša
un Ļuda Belruse.
Bezdarbniekiem pašvaldības
organizētos sabiedrībai derīgos
darbos jāstrādā 40 stundas nedēļā. Viens bezdarbnieks var
strādāt no divām nedēļām līdz
sešiem mēnešiem. Ja vēlies strādāt, taču neesi reģistrējies kā
bezdarbnieks, dodies uz NVA filiāli Bauskā, Rātslaukumā 4. Sociālā dienesta tel. 63942243. IZ
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Novada Domē
A: F: Anta Kļaveniece

Attīstības komitejas
15. septembra sēdē
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» valdes
loceklis Alvis Feldmanis
un uzņēmuma SIA «Firma
L4» pārstāvji iepazīstināja
deputātus un pārējos
interesentus ar projektu
«Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Iecavā».
Prezentācijā galvenais uzsvars bija likts uz projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma
(TEP) papildinājumiem, kurus
projektā nācās iekļaut, precizējot situāciju dabā (plašāka publikācija bija lasāma 4.09.2009.
«Iecavas Ziņās»). Projekta gaitā
paredzēta dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas sistēmas rekonstrukcija
(astoņu esošo artēzisko aku tamponēšana, divu jaunu artēzisko
aku ierīkošana, jaunas ūdens
atdzelžošanas stacijas ierīkošana, divu jaunu dzeramā ūdens
rezervuāru ierīkošana u. c.), notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija, ūdensapgādes,
kanalizācijas tīklu un kanalizā-

cijas sūkņu staciju rekonstrukcija, kas paredz ne tikai esošo
tīklu rekonstrukciju, bet arī jaunu būvniecību. Projekts paredz,
piemēram, jauna ūdensvada
būvniecību Edvarta Virzas ielā,
jaunu kanalizācijas tīklu būvniecību Puškina un Parka ielā,
kā arī esošo kanalizācijas sūkņu
staciju rekonstrukciju un jaunu
būvniecību. Piemēram, rekonstruējot esošo sūkņu staciju starp
mājām Tirgus ielā 3 un 5, virszemes sūknētava tiks pārveidota
par pazemes.
Padziļināta izpratne par projektu kopumā, par tajā ietverto
papildu būvdarbu nepieciešamību un to izmaksām deputātiem
bija nepieciešama, lai Domes ārkārtas sēdē lemtu par TEP apstiprināšanu un saskaņošanu,
kā arī līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam. Šie lēmumi
nepieciešami, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
projekta TEP iesniegtu apstiprināšanai Vides ministrijā.
22. septembrī Domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma apstiprināt un saskaņot SIA «Firma
L4» izstrādātos TEP papildinājumus projektam «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Iecavas novadā». Spraigas deputātu diskusijas izraisīja projek-

Pienākas vairāk,
Trūcīgajiem
ne tikai gultasvieta kompensēs
un pārtika
medicīnas
izdevumus
1.lpp.

Plašāka rekreācijas zona lieti
noderēs klientu dzīves kvalitātes
uzlabošanai un pašapziņas celšanai, uzskata SAC direktore. Zināmā mērā tas palīdz nojaukt robežu starp bagāto pasauli un nabadzīgo. «Arī pansionāta iemītniekiem pienākas kaut kas vairāk, ne tikai gultasvieta un pārtika. Mūsu klienti ir ļoti aktīvi, labprāt piedalās dažādos pasākumos, sportiskās aktivitātēs. Šajā
nojumē varēs pavadīt jaukus vasaras vakarus, varēs rīkot Jāņu
balles,» tā M. Intenberga. Pašlaik
aprūpes centrā mitinās 167
klienti.
Pēc A. Paklona projekta atpūtas zonu izbūvēja IK «Austrums
būve». Svinīgajā atklāšanā to
iesvētīja monsinjors J. Zviedrāns. Pirmā sadarbība ar Rietumu banku izvērtusies tik pozitīvi, ka labdarības fonda ļaudis
vaicā, vai centram nevajag vēl
kaut ko... IZ

22. septembrī apstiprinātie
grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka trūcīgajām
personām, kuras laika periodā
no 1. oktobra līdz 31. decembrim
būs samaksājušas 12,5 latus
par kompensējamajiem medikamentiem vai medicīnas ierīcēm,
pārējos izdevumus segs valsts.
2010. gadā visi izdevumi par
kompensējamajiem medikamentiem tiks apmaksāti, ja trūcīgā persona būs samaksājusi
50 latus gada laikā. Trūcīgajiem
pacientiem no 1. oktobra vairs
nebūs jāmaksā pacientu iemaksas un 15 latu līdzmaksājums
par vienā ārstēšanās reizē veiktajām ķirurģiskajām operācijām. Saņemot ārstēšanos dienas
stacionārā, trūcīgie pacienti bez
maksas pirms vai pēc ārstēšanās varēs uzturēties ārstniecības iestāžu izveidotajās «viesnīcās». IZ

Projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā»
Attītības komitejas 15. septembra sēdē deputātiem
prezentēja uzņēmuma SIA «Firma L4» pārstāvji:
projektēšanas inženieris Mārtiņš Ērkšķis (no kreisās) un
vadības un iepirkumu konsultante Vineta Fortiņa. No labās Attīstības komitejas priekšsēdētājs Atis Avots.
tam paredzētā finansējuma sadalījums, jo līdz šim vēl nav īstas
skaidrības par līdzfinansējumu
no valsts budžeta. Ja sākotnēji
projektam bija paredzēts aptuveni 10 procentu valsts līdzfinansējums, tad jūlijā no Ekonomikas ministrijas saņemta vēstule, ka valsts no šīm saistībām,
visticamāk, atteiksies. Lai to izdarītu, oktobrī paredzēts veikt
grozījumus Ministru kabineta
noteikumos. Deputāti vienojās,
ka līdzekļu sadalījumā, atbilstoši
pašreiz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, iekļaujami arī
sākotnēji paredzētie valsts budžeta līdzekļi, ar piebildi - ja
valsts no līdzfinansējuma atteiksies, tad šo līdzfinansējuma daļu
garantēs pašvaldība.
Deputāti nolēma arī izsniegt
galvojumu uzņēmumam SIA

«Dzīvokļu komunālā saimniecība» aizdevuma saņemšanai līdz
Ls 1 864 121 apmērā projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā»
līdzfinansēšanai no uzņēmuma
līdzekļiem, kā arī apstiprināja
sagatavoto projekta iesniegumu
un tajā iekļautos būvdarbu un finansējuma apjomus.
Jāatgādina, ka projekta kopējās plānotās izmaksas ir aptuveni 3,5 miljoni latu, no kuriem
Kohēzijas fonda līdzfinansējums
nedaudz vairāk kā 2,3 miljoni latu. Pašreizējās ekonomiskās situācijas un iepirkuma procedūras rezultātā projekta kopējās izmaksas, visticamāk, gan ievērojami samazināsies, prognozē
gan SIA «Firma L4» un SIA
«DzKS» pārstāvji, gan vairākums
deputātu. IZ

Melnās ziņas
- No 1. septembra līdz 16.
septembrim no kāda īpašuma
Iecavas novadā nozagti divi elektrosadales skapji.
- Laikā no 14. septembra līdz
16. septembrim apkrāsojot tika
bojāta sporta nama «Dartija»
ēkas fasāde.
- 20. septembrī plkst. 21:42
Zorģos vīrietis izskrēja uz ceļa
A-7 braucamās daļas tuvu braucošai automašīnai Mercedes
Benz Sprinter 316 un tika notriekts. No gūtajiem miesas bojājumiem gājējs notikuma vietā
mira.

- Laika posmā no 19. septembra plkst. 17:00 līdz 21. septembra plkst. 9:00 Puškina ielā,
iekļūstot jaunbūvē caur otro stāvu, nozagta leņķa slīpmašīna,
cirkulārais zāģis, divas akumulatora skrūvmašīnas.
Brīvdienās pastiprināta uzmanība tika pievērsta autovadītājiem, vairākiem no tiem, arī velosipēdistiem konstatēts alkohola reibums.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 19

«PAR SOCIĀLO APRŪPI UN VESELĪBAS APRŪPI MĀJĀS»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
11.08.2009. lēmumu
(prot. Nr. 10, 8. p.)
Izdoti, pamatojoties uz:
Likuma «Par pašvaldībām»
15. panta 7. punktu un
41. panta 2. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 8. panta 1. un
4. daļu, 20. un 23.pantu,
Ministru kabineta 19.12.2006.
noteikumiem Nr.1046 «Veselības
aprūpes organizēšanas
un finansēšanas kārtība»

1. Vispārīgie noteikumi
sociālajai un veselības
aprūpei mājās
1. Noteikumi nosaka sociālās aprūpes un veselības aprūpes mājās
pakalpojuma pieprasīšanas, piešķiršanas un samaksas kārtību.
2. Pacientam veselības aprūpes
pakalpojums mājās ir bez maksas,
samaksu veic no valsts budžeta atbilstoši apstiprinātajam cenrādim.
Pacients papildus var izvēlēties citus
maksas pakalpojumus.
3. Sociālās aprūpes pakalpojumus finansē no Iecavas novada Domes budžeta līdzekļiem, kā arī piesaistot to personu un viņu apgādnieku līdzekļus, kuras izmanto pakalpojumu.
4. Tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu ir Iecavas novadā
deklarētām un dzīvojošām personām.
5. Novada Dome slēdz aprūpes līgumu un nosaka kārtību par noteikta veida pakalpojuma saņemšanu.

2. Īslaicīgā sociālā aprūpe
6. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ir maksas pakalpojums,
to nodrošina PA «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs» vai kāda
cita veselības aprūpes iestāde.
7. Pakalpojuma izcenojumu un
aprūpes dienu skaitu gadā nosaka ar
Domes lēmumu. Personai izmantojot
citas aprūpes iestādes pakalpojumus, spēkā ir šie noteikumi.
8. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā tiek sagatavots un noslēgts
trīspusējs aprūpes līgums: pakalpojuma sniedzējs - maksātājs klients
(1. pielikums).
9. Lai saņemtu pakalpojumu,
persona vai tās likumīgais pārstāvis
Sociālajā dienestā iesniedz:
9.1. rakstisku iesniegumu;
9.2. ģimenes ārsta vai ārstējošā
ārsta izziņu par veselības stāvokli un
pakalpojuma nepieciešamību;
9.3. klienta ikmēneša ienākumus apliecinošus dokumentus.
10. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt šādas Iecavas novadā deklarētas, maznodrošinātas personas, kurām nav likumīga apgādnieka vai apgādnieks objektīvu iemeslu dēļ nevar
pildīt savus pienākumus un kuras

vecuma dēļ vai fiziska, funkcionāla
rakstura traucējumu dēļ nevar veikt
ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi:
10.1. atveseļošanās periodā;
10.2. pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes centros;
10.3. līdz personai nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu;
10.4. ar speciālām vajadzībām
(invalīdi), kuras vecuma dēļ vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar
veikt savu aprūpi, tā ģimenes locekļa
slimības laikā, kas veic aprūpi;
10.5. atveseļošanās periodā, ja
apgādībā ir mazgadīgi bērni, kas veido ģimenes pārējo daļu;
10.6. ja apgādnieks atsakās aprūpēt apgādājamo.
11. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas pēc pēkšņām smagām saslimšanām organisma sistēmu funkciju, sociālo iemaņu atjaunošanai, paredzot apgādnieku, tiesisko mantinieku līdzfinansējumu,
ievērojot normatīvo aktu nosacījumus, izvērtējot materiālos un citus
resursus:
11.1. atveseļošanās periodā, ja
ģimenes locekļi vecuma, fizisku ierobežojumu, veselības traucējumu, invaliditātes dēļ nespēj nodrošināt aprūpi un uzraudzību;
11.2. pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes centros;
11.3. līdz personai nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu, ja ģimenes locekļi vecuma, fizisku ierobežojumu, veselības traucējumu, invaliditātes dēļ nespēj nodrošināt aprūpi
un uzraudzību;
11.4. līdz personai piešķir medicīniskās rehabilitācijas kursu rehabilitācijas centros;
11.5. atveseļošanās periodā, ja
apgādnieki dzīvo un strādā citā pašvaldībā.
12. Pakalpojumu piešķir ar Sociālā dienesta lēmumu:
12.1. desmit darba dienu laikā
pēc visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas;
12.2. nekavējoties, ja persona
nav reģistrēta pie ģimenes ārsta un
viņas veselība/dzīvība ir apdraudēta, ko apstiprina PA «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» ārsta slēdziens (F027/u) - veselības
stāvoklis smags/galēji smags. Sociālais darbinieks pēc personas vajadzību un resursu izvērtējuma pieņem
lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, paredzot samaksu no Domes budžeta līdzekļiem:
12.2.1. pilnā apmērā par pakalpojumu un veiktajām manipulācijām, ja persona darbspējīgā vecumā
nesaņem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu, nav reģistrēta kā
darba meklētājs, nav sociāli apdrošināta persona, līdz persona ir reģistrēta pie ģimenes ārsta un stājas
spēkā valsts veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas noteikumi;
12..2. kā dalīto maksājumu, at-

bilstoši šo noteikumu 5. p., ja personas vienīgie ienākumi ir valsts sociālās apdrošināšanas pabalsts vai
pensija, kad par pakalpojumu maksā pati persona vai likumīgie mantinieki normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

3. Sociālā aprūpe mājās
13. Aprūpes mājās pakalpojums ir domāts personai, lai tā saņemtu individuālajām vajadzībām
atbilstošu pakalpojumu dzīvesvietā.
Šie noteikumi nosaka četrus aprūpes līmeņus ar atbilstošiem uzdevumiem:
13.1. pirmais līmenis - Uzraudzība: pirmās nepieciešamības preču
piegāde (produktu, medikamentu,
saimniecības preču piegāde), ūdens
ienešana un iznešana, komunālo u.
c. maksājumu kārtošana;
13.2. otrais līmenis - Uzraudzība:
pirmās nepieciešamības preču piegāde (produktu, medikamentu,
saimniecības preču piegāde), ūdens
ienešana un iznešana, komunālo u.
c. maksājumu kārtošana, malkas
ienešana un krāsns kurināšana,
ēdiena gatavošana, medicīnas darbinieku izsaukšana;
13.3. trešais līmenis - Uzraudzība: pirmās nepieciešamības preču
piegāde (produktu, medikamentu,
saimniecības preču piegāde), ūdens
ienešana un iznešana, komunālo u.
c. maksājumu kārtošana, malkas
ienešana un krāsns kurināšana,
ēdiena gatavošana, medicīnas darbinieku izsaukšana, mājokļa uzkopšana (grīdas tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā
logu mazgāšana), veļas mazgāšana.
Aprūpe: ikdienas personīgās higiēnas nodrošināšana, veļas maiņa.
13.4. ceturtais līmenis - Uzraudzība: asistenta pienākumi, lai mazinātu un novērstu iespējamos riskus
klientam sevi savainot un apdraudēt
veselību vai dzīvību, ēdiena gatavošana, barošana, mājokļa uzkopšana,
veļas mazgāšana, aprūpes un pārvietošanās tehnisko palīglīdzekļu
kopšana. Aprūpe: palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā (apmazgāšana, aprīvēšana, vannošana, nagu griešana, skūšanās, matu sakārtošana un mazgāšana, mutes dobuma kopšana), ķermeņa fizioloģisko
funkciju-vajadzību nodrošināšana,
palīdzība izkļūšanai no gultas un
iekļūšanai gultā vai fiziska tā nodrošināšana, palīglīdzekļu izmantošana, palīdzība apģērbjoties un izģērbjoties, veļas maiņa.
14. 1.,2.,3. līmeņa aprūpi nodrošina Iecavas novada Domes Sociālā
dienesta mobilā aprūpes grupa, 4. līmeni nodrošina individuālie aprūpētāji mājās pēc profesiju klasifikatora
koda 5133 03.
15. Domes finansētu Aprūpes
mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Iecavas novadā deklarētas pensijas vecuma maznodrošinātas per-

sonas un personas ar smagu invaliditāti:
15.1. kuras vecuma dēļ vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar
veikt ikdienas mājas darbus un savu
personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie nodarbinātības (ja
darbs tiek veikts citā pašvaldībā) vai
citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj
sniegt nepieciešamo palīdzību;
15.2. kurām slimības laikā vai
atveseļošanās periodā ir grūtības
veikt ikdienas mājas darbus un personīgo aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu
apstākļu dēļ nespēj sniegt personai
nepieciešamo palīdzību;
15.3. ar smagu invaliditāti, ja
ģimenes locekļi objektīvu apstākļu
dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi;
15.4. kuras vecuma vai fizisku
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas
mājas darbus un savu aprūpi, neņemot vērā apgādnieka esamību, ja:
15.4.1. apgādniekam ir garīga vai
fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai VDEĀK izziņa;
15.4.2. apgādnieks ir pensijas
vecuma persona un fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi.
16. Par objektīviem apstākļiem
apgādnieka ierobežotai aprūpei uzskatāmi un to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums:
16.1. slimības laiks;
16.2. medicīniskā, sociālā rehabilitācija institūcijās;
16.3. alkohola un narkotisko vielu atkarība.
17. Pašvaldības finansēts mobilās aprūpes mājās pakalpojums netiek nodrošināts personām:
17.1. kuras slimo ar tuberkulozi,
bīstamām infekcijas un psihiskām
slimībām;
17.2. kurām ir alkohola atkarība;
17.3. kuras dzīvo kopā ar darbspējīgām personām vai dzīvojamā
platībā ir deklarētas darba spējīgas
personas;
17.4. ar garīgās attīstības traucējumiem;
17.5. kurām saskaņā ar Civillikumu ir palīdzētspējīgi apgādnieki pilngadīgi bērni un mazbērni.
18. Lai saņemtu aprūpes mājās
pakalpojumu, persona, tās likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā persona
iesniedz novada Domes Sociālajā
dienestā:
18.1. rakstisku iesniegumu;
18.2. invalīda apliecības kopiju,
ja personai piešķirta invaliditāte;
18.3. ienākumus apliecinošu dokumentu;
18.4. ģimenes ārsta izziņu par
veselības stāvokli un pakalpojuma
nepieciešamību.
19. Sociālais darbinieks aizpilda
«Personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem novērtēšanas karti»
un kopā ar aprūpētāju veic personas
dzīves apstākļu apsekošanu, aizpildot «Darba vietas nodrošinājuma
karti» (2. pielikums).
5.lpp.
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20. Aprūpes mājās pakalpojumu
piešķir ar Sociālā dienesta lēmumu,
izvērtējot iesniegtos dokumentus,
klienta un apgādnieku resursus.
21. Pakalpojuma piešķiršanas
gadījumā tiek sagatavots un parakstīts divpusējs Aprūpes līgums uz
laiku līdz vienam gadam: Pakalpojuma sniedzējs (Dome) un klients
(aprūpējamā persona). (3. pielikums.)
22. Aprūpes mājās līgumu pārtrauc, ja:
22.1. aprūpējamā persona atgūst pašaprūpes spējas vai rodas apstākļi, kad aprūpes mājās pakalpojums netiek nodrošināts (15. p.) un
persona neatbilst pakalpojuma piešķiršanas nosacījumiem;
22.2. izbeidzas objektīvie apstākļi un apgādnieki paši nodrošina
aprūpējamās personas aprūpi un
uzraudzību;
22.3. funkcionālo traucējumu
pakāpe palielinās un nepieciešama
4. līmeņa aprūpe;
22.4. personu ievieto ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā;
22.5. iestājas aprūpējamās personas nāve;
22.6. persona noslēgusi uzturlīgumu;
22.7. likuma noteiktajā kārtībā
persona noformējusi pret atlīdzību
sava privātīpašuma atsavināšanu
(dāvinājums, pirkuma-pārdevuma
līgums u. tml.) trešajai personai,
taču aprūpējamai personai saglabājas īres tiesības uz dzīvojamo platību
atsavinātajā īpašumā vai viņai tur ir
deklarēta dzīves vieta;
22.8. persona iesniedz rakstisku iesniegumu par pakalpojuma
pārtraukšanu;
22.9.
klients vairs neatbilst
maznodrošinātas personas statusam;
22.10. atbilstoši izmaiņām citos
normatīvajos aktos zūd tiesības uz
pakalpojumu.
23.
Pakalpojuma sniegšanas
gadījumā vajadzību pēc pakalpojuma un to līmeni pārskata reizi sešos
mēnešos vai nekavējoties, ja iestājas
(rodas) apstākļi nepieciešamā aprūpes pakalpojuma līmeņa izmaiņām
veselības traucējumu un pašaprūpes spēju samazināšanās gadījumos. Pārbaudi fiksē aktā, ko pievieno
personas lietai. Aprūpes līmeņa izmaiņas noformē kā pielikumu pie

Aprūpes līguma.
24. Aprūpes mājās maksas pakalpojumu ir tiesības pieprasīt
Iecavas novadā deklarētām atsevišķi
dzīvojošām pensijas vecuma personām un 1. un 2. grupas invalīdiem
pēc noteiktā pakalpojuma izcenojuma (4. pielikums).

4. Individuālā aprūpe
mājās 4. līmeņa
nodrošināšanai

liem traucējumiem novērtējuma protokolu» slēdzieniem.
28. Pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, Dome slēdz līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju:
28.1. bērna invalīda aprūpes nodrošināšanai līdz vienam gadam;
28.2. invalīda no bērnības aprūpes nodrošināšanai līdz vienam gadam;
28.3. pensijas vecuma aprūpes
nodrošināšanai līdz sešiem mēnešiem.
29. Līgumu var pārtraukt, ja:
29.1. personu ievieto ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā;
29.2. invalīda no bērnības ienākumi pārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru;
29.3. viens no vecākiem saņem
valsts pabalstu par bērna invalīda
kopšanu.
30.
Vienlaicīgi nedrīkst saņemt noteikumu 5. un 13. punktā
minētos pakalpojumus.

25. Domes finansētu 4. līmeņa
individuālo aprūpi mājās ir tiesības
saņemt:
25.1. bērnam invalīdam ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem
traucējumiem, ja vecāki nesaņem
valsts pabalstu par bērna invalīda
kopšanu;
25.2. invalīdam no bērnības ar
smagiem fiziskiem un funkcionāliem
traucējumiem, ja personas vienīgie
ienākumi ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts un funkcionālo traucējumu pakāpe, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktai kārtībai;
25.3. invalīdiem no bērnības ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem, ja personas vienīgie ienākumi
ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts un uzvedība, funkcionālo
traucējumu dēļ, var radīt apdraudējumu personas veselībai un drošībai;
25.4. pensijas vecuma maznodrošinātām personām pēc traumām,
smagām saslimšanām ar kustību un
pašaprūpes spēju traucējumiem, ja
tie radušies pēdējo sešu mēnešu laikā.
26. Lai saņemtu individuālo aprūpi mājās, persona vai viņas likumīgais pārstāvis Sociālajā dienestā
iesniedz:
26.1. rakstisku iesniegumu;
26.2. VSAA izziņu par ienākumu apmēru;
26.3. VDEĀK vai specializētā
VDEĀK izziņas kopiju;
26.4. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu par traumu vai saslimšanu un funkcionālajiem traucējumiem.
27. Sociālais dienests lēmumu
par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem, izvērtējot iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz
sociālā darba speciālista izvērtējumu
par personas vajadzībām atbilstoša
pakalpojuma nepieciešamību saskaņā ar «Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas
kartes» un «Personas ar funkcionā-

31. Iecavas novadā deklarētam
iedzīvotājam (turpmāk - Pacientam)
veselības aprūpes pakalpojumus
mājās sniedz, ja viņam ir nepieciešama regulāra ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties
ārstniecības iestādē pakalpojumu
saņemšanai.
32. Veselības aprūpes pakalpojumi mājās tiek sniegti pacientiem ar
diagnozēm un stāvokļiem atbilstoši
spēkā esošajiem Ministru kabineta
noteikumiem.
33. Veselības aprūpes pakalpojumus mājās var saņemt, ja ir ģimenes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes nosūtījums, kurā norādīts, kādus pakalpojumus nepieciešams nodrošināt un laikaposms,
kurā tie jāveic.
34. Ja veselības aprūpes pakalpojumi mājās ir nepieciešami ilgāk
par vienu kalendāro mēnesi, tad divu
darbdienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām ģimenes ārsts pēc pacienta apmeklējuma sniedz pakalpojumu sniedzējam atzinumu par veselības aprūpes pakalpojuma mājās
pārtraukšanu vai turpināšanu.
35. Pakalpojumu sniedz Pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» vai kāda cita sertificēta ārstniecības iestāde,
kurai par mājas aprūpes nodrošinā-

nemateriālo ieguldījumu vērtību, ja
šāda piegāde veikta vienu reizi 12
mēnešu laikā.
Iesniegums reģistrācijai VID ar
PVN apliekamo personu reģistrā būs
jāiesniedz līdz tam taksācijas periodam sekojošā mēneša 15. datumam,
kad ir pārsniegts 10 000 latu noteiktais slieksnis.
Ja persona nebūs savlaicīgi reģistrējusies VID ar PVN apliekamo
personu reģistrā pirms 10 000 latu
sliekšņa pārsniegšanas, tā:
- līdz reģistrācijas brīdim VID ar
PVN apliekamo personu reģistrā aprēķina un maksā valsts budžetā nodokli no preču un pakalpojumu vērtības, kas pārsniedz 10 000 latu;

- līdz taksācijas periodam sekojošā mēneša 15. datumam aprēķina
un iemaksā nodokli valsts budžetā,
iesniedzot nodokļa deklarāciju par
taksācijas periodu.
Ja neapliekamās juridiskās personas vai neapliekamās fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, preču iegādes ES teritorijā kopējā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā pārsniedz 7000 latu,
tai būs jāiesniedz VID iesniegums reģistrācijai VID ar PVN apliekamo personu reģistrā līdz tam taksācijas periodam sekojošā mēneša 15. datumam, kad ir pārsniegts noteiktais
slieksnis 7000 latu.
Ja neapliekamās juridiskās per-

5. Veselības aprūpe mājās

šanu ir līgumattiecībās ar Veselības
obligātās apdrošināšanas valsts
aģentūru (VOAVA).
36. Veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedzējs - sertificēta
māsa vai ārsta palīgs - plāno pacientu aprūpi, veic nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas,
asistē ārstam, veic pacienta paliatīvo
aprūpi, izglīto un apmāca pacientu
un viņa ģimenes locekļus veselības
aprūpes pakalpojumu veikšanā, nodrošina neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšanu līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ierašanās brīdim, nepieciešamības gadījumā papildu aprūpē iesaista citus speciālistus - ģimenes ārstu,
Sociālo dienestu. Dokumentē pacienta veselības aprūpi atbilstoši
lietvedības kārtībai ārstniecības
iestādē.
37. Veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedzējs un Sociālais
dienests, nodrošinot sociālo un veselības aprūpi mājās, savstarpēji sadarbojas, tā nodrošinot izmaksu
efektīvu un kvalitatīvu pakalpojumu
sniegšanu.

6. Lēmuma paziņošanas,
apstrīdēšanas un
pārsūdzības kārtība
38. Sociālais dienests rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam lēmumu par sociālās aprūpes pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, informējot par lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzības kārtību.
39. Ja pabalsta pieprasītājs
nav apmierināts ar Sociālā dienesta
lēmumu, tas ir tiesīgs viena mēneša
laikā pēc lēmuma pieņemšanas to
apstrīdēt Iecavas novada Domē.
40. Iecavas novada Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā viena mēneša laikā likumā noteiktajā kārtībā.

7. Nobeiguma jautājumi
41. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
42. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Iecavas novada Domes 2006. gada
12. decembra saistošie noteikumi
Nr.19 «Par sociālo aprūpi».
43. Noteikumus publicēt laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada mājas
lapā www.iecava.lv.
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Informē VID : : :
No 2009. gada 1. oktobra stāsies
spēkā izmaiņas likumā attiecībā
uz personu reģistrāciju VID ar
PVN apliekamo personu reģistrā
un PVN maksāšanas kārtību.
Fiziskās vai juridiskās personas
un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji
var nereģistrēties Valsts ieņēmumu
dienesta ar PVN apliekamo personu
reģistrā un nemaksāt nodokli valsts
budžetā, ja to veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo
12 mēnešu laikā nav pārsniegusi
10 000 latu.
Reģistrācijas sliekšņa aprēķinā
neietver piegādāto pamatlīdzekļu un

sonas vai neapliekamās fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kalendārā gada laikā ES teritorijā iegādāto preču kopējā vērtība bez
PVN ir pārsniegusi Ls 7000 un šī persona nav savlaicīgi reģistrējusies VID
ar PVN apliekamo personu reģistrā,
tad šai personai ar to taksācijas periodu, kad reģistrācijas slieksnis ir
pārsniegts, līdz reģistrācijas brīdim
VID ar PVN apliekamo personu reģistrā būs jāaprēķina un jāmaksā valsts
budžetā nodoklis par preču iegādi ES
teritorijā no vērtības, kas pārsniedz
7000 latu.

VID Bauskas nodaļas vadītāja
R. Raubišķe
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Lai krīze nav sirdī!

A: F: Beata Logina

Pie draugiem
Lietuvā vienmēr
gaidīti ir Iecavas
vidējās paaudzes
dejotāji.
Pasvales 512
gadu svinībās
mūsu kolektīvs
rādīja vairākas
dejas, diemžēl
repertuāra izvēli
bija ietekmējušas
kolektīva sastāva
izmaiņas jaunās
sezonas sākumā.
Koncertu
Pasvales centrā
kuplināja arī
folkloras kopas
«Tarkšķi»
uzstāšanās dziesmas un
danči. Vairāk
foto skatiet
mājaslapas
www.iecava.lv
galerijā.

6.

Pagājušās nedēļas nogalē savu 512. gadskārtu atzīmēja Iecavas sadraudzības pašvaldība
Lietuvā - Pasvale. Kā ierasts,
svētki ilga vairākas dienas - ar
speciāli organizētiem koncertiem, izstādēm, sporta sacensībām, tirgošanos un dievkalpojumu. Galvenās svinību norises bija sestdien, 19. septembrī, kad
pasvalieši ciemos aicināja arī
draugus no Latvijas. Siltā atvasaras diena vedināja izbaudīt visu, ko svētku organizatori bija
sarūpējuši. Gan teatralizētu atskatu Pasvales vēsturē un amatierkolektīvu uzstāšanos pilsētas
centrā; gan kulteņa cepšanu un
garšošanu, kurš uz lielas pannas
simboliski tapa no 512 olām; gan
pastaigu gar izkopto upes krastu
un grupas «Klaidonis» koncertu.
Dižķibeles dēļ svinību programma šogad bija plānota pieticīgāka, taču, kad pašvaldība paziņojusi par nodomu svētkos iztikt
bez tradicionālā salūta, vietējie
ieroču un munīcijas tirgotāji raduši iespēju uguņošanu sponsorēt. «Galvenais, lai krīze nav sirdī,» svētku dalībniekiem vēlēja
Pasvales mērs Gintauts Gegužinsks. IZ

Kursi Īslandē palīdz iepazīt dažādību
A: Vita Lauciņa-Veinere

skolotāja un debašu trenere
Iecavas vidusskolā

No 31. augusta līdz
6. septembrim apmeklēju
kursus Īslandē.
Līdzīgos kursos, tikai par citu tēmu, bija arī mana kolēģe
Kristīne Karele, kurai vēlos pateikties par palīdzību projekta
rakstīšanā un padoma sniegšanā. Viņa jau Iecavas avīzē
(Nr. 16; 24.04.2009.) aprakstīja
kursu saturu un sniedza priekšstatu par Īslandes dabas bagātību un iedzīvotājiem. Es īsumā
aprakstīšu savu kursu tēmu un
vietas, kurās pabiju šajā burvīgajā, mīklainajā un mūžam mainīgajā zemē.
Vasaras sākumā iesniedzu
aģentūrā APA projektu par dalību pieredzes apmaiņas kursos.
Tikai gandrīz augusta vidū uzzināju, ka esmu saņēmusi stipendiju šim braucienam, un zibenīgi sāku tam gatavoties. Kursu tēma tulkojumā no angļu valodas skan šādi: «Sensibilizācijas kursi par migrāciju, rasismu, diskrimināciju, kultūru un
dažādību». Sensibilizācija nozīmē dalīšanos pieredzē un zināšanās, lai problēmu var atpazīt
un saprast. Šī tēma man bija
diezgan tuva, bet vēl diskutējama un atklājama. Par līdzīgām

Pēcpusdienas bija atvēlētas Īslandes dabas apskatei.
tēmām bijām debatējuši savos
debašu turnīros, un vienmēr bija
palikušas neatbildētas lietas.
Kursos bijām samērā maza
grupa - 10 cilvēki: četras pārstāves no Latvijas, divas no Portugāles, viena no Itālijas, viena no
Īslandes, viens pārstāvis no Polijas un viens no Vācijas. Mācības
notika katru dienu no 8.30 līdz
16.00. Pirmajā mirklī šķiet
daudz, taču kursi patiesi izrādījās interesanti, un laiks pagāja
ātri. Nosaukto tēmu izzinājām

dažādos veidos un ar dažādām
metodēm. Tā kā grupā visi bijām
izglītības darbinieki, tad arī metodika, kā aktualizēt tēmu, bija
pielāgota darbam ar dažāda vecuma skolēniem. Mēs paši
izmēģinājām daudz aktivitāšu,
spēļu, kooperatīvās apmācības
metodi. Beigās izstrādājām mācību stundu plānu četrām dažādām mērķauditorijām: sākumskolas vecumposmam, pamatskolas un vidusskolas, kā arī
skolotājiem.

Ikdienā mēs pat neaizdomājamies, cik sabiedrībā ir daudz
aizspriedumu, stereotipu, neiecietības un diskriminācijas.
Skolā, klasē, draugu pulkā, arī
darba kolektīvā, sabiedrībā tieši
vai netieši izpaužas neiecietība
pret kādu indivīdu vai indivīdu
grupu tikai tāpēc, ka mums ir
aizspriedumi, izveidojušies stereotipi, kuri var pārvērsties pat
rasismā un diskriminācijā vai
konfliktā.
Lai pievērstu uzmanību šai
problēmai, diskutējām, dalījāmies pieredzē, iejutāmies dažādās situācijās un analizējām tās.
Šis process bija patiesi radošs
un pamācošs. Dažas idejas jau
esmu realizējusi savās stundās
un ceru, ka arī maniem skolēniem tas liks paskatīties uz lietām ne tikai caur «melns un
balts» prizmu, bet daudz plašāk.
Pasaules globalizācija jau ir sākusies, tāpēc arī mūsu paaudze
ir jāsagatavo pārmaiņām, globālai domāšanai.
Trīs pēcpusdienas mums tika piedāvātas ekskursijas pa Īslandes ievērojamākajām vietām:
uz lielāko ūdenskritumu, krāteriem, lavas laukiem, karstajiem
avotiem, termālajiem baseiniem,
geizeriem, vietējām fermām. Kā
jau Īslandē, ēdienkartē varēja
sastapt vairāku zivju ēdienus,
vali, jēra un zirga gaļu. IZ
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Sporta ziņas

15. septembrī Iecavas
parkā noritēja novada
skolu rudens kross.
Pavisam spēkiem mērojās
676 skrējēji no
vidusskolas,
internātpamatskolas,
Dzimtmisas pamatskolas
un sākumskolas «Dartija».
- 2.-3. KLASE 500 m
1. v. L. Madžule 1:43 min.
(sākumskola «Dartija»)
2. v. A. M. Dukure 1:44 (vsk.)
3. v. U. Čekstere 1:49
(internāpamatsk.)
1. v. R. Spickus 1:43,8 (vsk.)
2. v. T. Janeks 1:46 (sākumsk.
«Dartija»)
3. v. M. Šmitkins 1:49
(internātpamatsk.)
- 4.-5. KLASE 500 m
1. v. J. Alfjorova 1:40 (vsk.)
2. v. S. Vītoliņa 1:41 (vsk.)
3. v. Dž. Rodenkirhena 1:42
(vsk.)
1. v. K. E. Ozoliņš 1:36
(sākumsk. «Dartija»)
2. v. M. Kosijs 1:39 (vsk.)
3. v. A. Dernovojs 1:39,6 (vsk.)
- 6.-7. KLASE 500 m
1. v. J. Zamārina 1:38,3 (vsk.)
2. v. L. Šteinberga 1:40 (vsk.)
3. v. S. Jaunzema 1:42 (vsk.)
1000 m
1. v. G. Plukass 3:20 (vsk.)
2. v. A. Dogadkins 3:24
(internātpamatsk.)
3. v. R. Ivenkovs 3:25
(internātpamatsk.)
- 8.-9. KLASE 1000 m
1. v. L. Peipere 4:06 (vsk.)
2. v. A. Konstantinova 4:08
(vsk.)
3. v. S. Ņikiforova 4:15 (vsk.)
1.v. E. Sevastjanovs 3:10 (vsk.)
2./3. v. R. FrīdbergsFrīdenbergs 3:17
(internātpamatsk.)
2./3. v. M. Liepiņš 3:17 (vsk.)
-10.-12. KLASE 1000 m
1. v. M. Lindava 3:40 (vsk.)
2. v. M. Elksnīte 3:49 (vsk.)
3. v. E. Rampāne 4:00,6 (vsk.)
1500 m
1. v. R. Šastokovičs 5:00 (vsk.)
2. v. E. Kreņģelis 5:02 (vsk.)
3. v. V. Kursītis 5:07 (vsk.)

Iecavas novada skolēnu
sacensības vieglatlētikā
risinājās 17. septembrī.
Vidusskolas stadionā
sacentās C un D vecuma
grupas sportisti.
C grupa
60 m skrējiens
1. v. L. Šteinberga 9,16 sek.

2.
3.
1.
2.
3.

v.
v.
v.
v.
v.

A. Bugovecka 9,56 sek.
S. Šuherte
9,75 sek.
M. Šteins
8,71 sek.
D. Špoģis
8,97 sek.
Ž. Sevastjanovs 9,03 sek.

Tāllēkšana
1. v. A. Bugovecka
2. v. L. Šteinberga
3. v. Ie. Jēkabsone
1. v. M. Šteins
2. v. E. Kauķis
3. v. D. Špoģis

3,70 m
3,63 m
3,43 m
4,12 m
3,79 m
3,72 m

Šķēpa mešana
1. v. L. Šteinberga 15,50 m
2. v. S. Šuherte
13,80 m
3. v. Ie. Jēkabsone 12,10 m
1. v. M. Skuja
29,72 m
2. v. Ž. Sevastjanovs 27,20 m
3. v. A. Birģelis
27,18 m
300 m skrējiens
1. v. L. Šteinberga 0:59,68 min.
2. v. Ie. Jēkabsone1:02,93 min.
3. v. S. Šuherte
1:05,15 min.
1. v. E. Kauķis
52,65 sek.
2. v. D. Špoģis
54,37 sek.
3. v. Ņ. Veremeičiks 55,06 sek.
D grupa
60 m skrējiens
1. v. A. Pļaviņa
2. v. L. M. Madžule
3. v. V. Veremeičika
1. v. V. Kļavenieks
2. v. M. Kosijs
3. v. S. Albiņš

10,12 sek.
10,25 sek.
10,33 sek.
10,03 sek.
10,10 sek.
10,12 sek.

Bumbiņas mešana
1. v. V. Veremeičika
2. v. A. Pļaviņa
3. v. V. Ismagilova
1. v. K. E. Ozoliņš
2. v. M. Kosijs
3. v. M. Robežnieks

22,03 m
20,21 m
18,96 m
41,68 m
34,56 m
31,21 m

Tāllēkšana
1. v. A. Pļaviņa
2. v. V. Veremeičika
3. v. L. Bugovecka
1. v. M. Kosijs
2. v. R. Āboliņš
3. v. M. Robežnieks

3,37 m
2,90 m
2,80 m
3,21 m
3,19 m
3,13 m

300 m skrējiens
1. v. V. Veremeičika
2. v. L. M. Madžule
3. v. V. Ismagilova
1. v. M. Kosijs
2. v. D. Lācis
3. v. V. Kļavenieks

1:01,64
1:05,22
1:06,28
1:00,25
1:01,04
1:01,88

Atklājot renovēto
stadionu, 19. septembrī
notika Bauskas novada
kausa izcīņa vieglatlētikā.
Veiksmīgi sacensībās piedalījās virkne iecavnieku - treneru
Daces Vizules un Elmāra Gāgas
audzēkņi.
B vecuma grupā Rūdolfs To-

nigs izcīnīja 1. vietu šķēpa mešanā un 2. vietu diska mešanā;
Emīls Sevastjanovs sasniedza
labāko rezultātu tāllēkšanā; Elvijs Šteins ieguva 2. vietu augstlēkšanā. Visi trīs sportisti kopā
ar Jāni Krauzi palika nepārspēti
4 x 100 m stafetes skrējienā, komandu vērtējumā ierindojās
1. vietā un saņēma Bauskas novada kausu.

IZ

A vecuma grupā mūsu vieglatlētiem mazliet pietrūka līdz goda pjedestāla virsotnei: Edgars
Ērglis tika pie 2. vietas tāllēkšanā, bet Mārtiņš Ērglis - diska
mešanā. Viņu sniegums tika
summēts ar Riharda Vētras, Andra Geibas un Edgara Kreņģeļa
veikumu, kas summā komandu
vērtējumā ļāva ieņemt 3. vietu. IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Sporta pasākumi
Aicinām interesentus uz
VĀCU VALODAS kursiem
Kultūras namā 7. oktobrī

Rudens kross
25. septembrī pl. 13:00
Bijušā rajona skolu
komandām (Iecavas parkā)

(pl. 18:30 - bez priekšzināšanām;
pl. 20:00 - ar priekšzināšanām).

SJBL 2. divīzija
26. septembrī pl. 11:00
Iecava - Rīgas 47.vsk.

Skolotāja - Solveiga Lineja.
Tālr. 26666126; 29149940.

(sporta namā)

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

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

Tālr. 29457686

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

/R. Skujiņa/

Izsakām līdzjūtību Baibai un Uldim Beitiņiem,
tēvu mūžībā pavadot.
Klasesbiedri un klases audzinātāja

Aizsaulē aizgājuši
Ona Drobuliene (18.10.1926. - 20.09.2009.)
Hermanis Albiņš (12.07.1948. - 20.09.2009.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
vai izīrē 3 istabu dzīvokli
Iecavas centrā. Tālr. 29225808.

Fitnesa klubā

Jautrais
APELSĪNS
Nodarbību
grafiks: Pirmdien

Otrdien

Trešdien

Ceturtdien

Piektdien

zāģmateriālus, veic
zāģmateriālu zāģēšanu pēc
klienta pasūtījuma, piegādā
jauktu koku skaldītu malku,
skujkoku šāļu malku.
Tālr. 29415851; 29460944.
kūdras briketes maisos (25 kg)
Cena - 70 Ls/t ar piegādi.
Skaidu briketes - 90 Ls/t ar
piegādi. Tālr. 26112140.

Sākot jauno sezonu, piedāvājam arī nodarbības no rītiem:
otrdienās Jogas rīta nodarbības (sīkāka informācija pie
administratores), trešdienās 11.00-12.00 Spēks un enerģija
(vada trenere Aina).

8.

Kultūras namā
Saulainajā rudenī, vēlot jums
izdošanos ražas novākšanas
darbos, aicinām uz nelielu
atpūtu - RUDENS BALLI
MAZAJĀ ZĀLĒ
26. septembrī pl. 21:00.
Vietas pie galdiņiem lūdzam
rezervēt iepriekš.
Mūzika visām gaumēm DJ IVARS.
Ieejas maksa - Ls 2.

2. un 4. oktobrī
tiks demonstrētas

smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.

Nacionālā filmu festivāla
"Lielais Kristaps 2009"
filmu programmas

visu veidu zāģmateriālus,
nomaļu malku, siltumnīcu
latas, līstes. Zāģējam pēc
pasūtījuma, impregnējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 26975888.

visiem vecumiem un visām
gaumēm. Ieeja - bez maksas.

Dažādi : : :
Frēzēju zemi. Aeratora
pakalpojumi. Ātri, kvalitatīvi
un par saprātīgu cenu.
Tālr. 26029720.
Veic veļas mašīnu remontu,
pieslēgšanu un apkopi. Labo
mikroshēmas un maina sūkņus
klienta klātbūtnē, sarežģītākiem
remontdarbiem nodrošina
darbnīcas pakalpojumus.
Tālr. 26544450; 29105506.

15. oktobrī pl. 19:00

izrāde
TRĪS GRAŠU OMLETE
Biļešu iepriekšpārdošana!
Vairāk informācijas par izrādi
meklējiet www.iecava.lv.

23. oktobrī pl. 19:00

HARIJS OZOLS &
SANTA ZAPACKA
un Didzis Rijnieks -

5 gadu jubilejas
koncerts.
Biļešu iepriekšpārdošana!
Cenas: Ls 3 un Ls 4.
Kultūras nama kolektīvi
uzsāk 2009./2010. gada
sezonu un aicina jaunus
dalībniekus!
27. septembrī pl. 17:00 Jauktais ansamblis
„Svētdiena",
vad. A.Orrava un M.Drēviņš
30. septembrī pl.19:00 Senioru deju kolektīvs
"Iecavnieks", vad. I.Paškevica

NEKRĀJ KRĀMUS!
Nodod nolietotās
elektropreces bez maksas!
Kad:
Kur:

No 2. līdz 5. oktobrim
1. Tirgus ielā 5 - pie 9-stāvu ēkām
2. Rīgas ielā 25 - DzKS sētā
3. Ozolu ielā 15 - mikrorajons „Dartija”
Savākšanai tiks novietots speciāls konteiners.
Elektropreces nedrīkst būt izjauktas!
Tālr. informācijai: 63922713

Sīkāka informācija pa tālr.
63941234; 26666126.

Pateicība
Paldies vērīgajam veikala
«Maxima» apsargam, kurš
svētdien, 20. septembrī,
pamanīja nokritušo naudas
maku un sameklēja īpašnieci.
Pateicīgā pircēja

Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe-Fridrihsone, Juris Ludriķis, Arnis Grundmanis, Mihails Haļitovs.
Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1200 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

