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Izvirziet
Iecavas gada
cilvēka
kandidātus
3.
Pietur
«Eirobusiņš»

Ta
A: F: Beata Logina

Ar izbraukuma spēli Olainē
4. oktobrī Dartija sāka
jauno sezonu Amatieru
basketbola līgā. Diemžēl
mājinieki uzvarēja
iecavniekus ar rezultātu
86:66.

«Uzsākām apņēmīgi un azartiski, uzbrukām ātri, bez izdomas un diemžēl arī neprecīzi,» informē Dartijas kapteinis Aldis
Beitiņš (attēla kreisajā pusē).
«Aizsardzībā, kā jau tas ierasts,
bija problēmas zem groziem, līdz
ar to pretinieki varēja gūt daudz
vieglu punktu, kā arī izpildīt atkārtotus metienus. Visu spēli bi-

jām iedzinēju lomā, spējām panākt arī neizšķirtu, bet beigu
beigās mums pietrūka gan spēka, gan arī precizitātes, it īpaši
no trīspunktu līnijas.»
Problēmas gan aizsardzībā,
gan uzbrukumā liek secināt, ka
Dartija jaunajā virknējumā vēl
nav pietiekami saspēlējusies.
7.lpp.

Ak, ielas,
ieliņas...

5.

Balvas
pareizo
atbilžu
sūtītājiem

6.

Noslēgts līgums par
Gaidīs asins donorus
pirmklasnieku apdrošināšanu
A: Beata Logina

A: Beata Logina

Ar Iecavas novada Domes
un AAS «SEB Dzīvības
apdrošināšana» atbalstu
vienu gadu tiks
nodrošināta nelaimes
gadījumu apdrošināšana

Iecavas novada
vispārizglītojošo skolu
1. klašu skolēniem.
Projekta galvenais mērķis ir
nodrošināt bērniem un viņu vecākiem papildu drošības garantu šajā svarīgajā dzīves posmā,
kad jāiejūtas jaunā vidē un skolas dzīves ritmā.
2.lpp.

16. oktobrī no pulksten
9.30 līdz 14.00 Valsts
asinsdonoru centra (VADC)
specializētais autobuss
gaidīs donorus pie Iecavas
veselības un sociālās
aprūpes centra.
Šogad tas būs trešais VADC

specializētā transporta izbraukums uz Iecavu. Patīkami, ka
iepriekšējās divās reizēs (aprīlī
un jūlijā) iecavnieku aktivitāte
bijusi liela - asinis ziedojuši ap 50
donoru. Tas ir maksimālais
skaits, ko vienā izbraukumā var
apkalpot VADC darbinieki, jo savāktā asins materiāla uzglabāšanas un transportēšanas iespējas
šajā autobusā tomēr ir ierobežotas.
3.lpp.

2008. gada 10.oktobrī

IZ

2.

Skolu ziņas

Sākumskolā «Dartija»
29. septembrī notika
Miķeļdienas gadatirgus.
«Skolā Miķeļdienu mēs sagaidām ar tirgu, kurā piedalāmies
ar pašu gatavotiem labumiem.
Daži, protams, noslinko un tirgo
veikalā iegādātas preces. Bet arī
tie našķi tiek ātri izpirkti. Kad
tirgošanās ir galā, mēs ejam ārā
spēlēt dažādas spēles un veicam
jautras stafetes. Šogad āra priekus mums pabojāja lietus, bet
skolotājas neapjuka, un svētki
mums varēja turpināties Sporta
namā.
Ja man jautātu, kas man vislabāk patika no Miķeļdienas, tad
īpaši izcelt nebūtu ko - visa diena
bija labi pavadīta. Tieši tas, kas
bērniem patīk, - daudz kārumu
un daudz jautru spēļu. Man ļoti
patika!» raksta 3. klases skolniece Annija Liepiņa.

1. oktobrī 3. un 4. klase
devās uz Rīgu, lai apskatītu, kā
ražo, un nogaršotu Laimas
šokolādi, kā arī aplūkotu Rīgu
un tās apkārtni no televīzijas
torņa.
2. oktobrī skolas komanda
piedalījās «Hanzas maiznīcas»
Latvijas skolu krosā stafetēs.
Tajā pašā dienā skolā viesojās Talsu rajona Virbu pamatskolas kolektīvs.
4. oktobrī skolas darbinieki
devās ekskursijā uz Skaistkalnes baznīcu un Biržiem. Baudījām skaisto rudens dienu un
iepazinām tuvāk kaimiņu pilsētu.
Aija Sietiņa,
pamatizglītības skolotāja
F: Lāsma Bunere

Miķeļdienas gadatirgū.

29. septembrī Skolotāju dienas noskaņā Iecavas mūzikas
skolas skolotāji devās uz Ķemeru purva taku, lai izstaigātu
garo un interesanto laipu (attēlā). Visi bijām sajūsmā par īsto
tīreļa ainavu un noskaņu, arī
laiks mūs lutināja - izbraucot ar

mašīnām, no rīta gan Rīgā, gan
Jelgavā, gan Iecavā lija, bet Ķemeru purvs mūs sagaidīja ar siltu saulīti. Kopīgi nosvinējām
Gundara vārdadienu un Guntas
dzim-šanas dienu un sarīkojām
īstu pikniku ar desiņu cepšanu.
Anda Šteina, direktore

Noslēgts līgums par
pirmklasnieku apdrošināšanu
Uz Rāmavu pēc jaunām zināšanām
A: Anta Kļaveniece

Jau 17. gadu Rāmavas izstāžu
kompleksā notiks
lauksaimniecībai,
mežizstrādei un produkcijas
pārstrādei veltīta gadskārtējā
izstāde «Lauksaimniecības
tehnika 2008», kā arī lauku
vides veidošanai un
mājamatniecībai veltīta
izstāde «Lauku sēta 2008».
Izstāde noritēs no 9. līdz 12.
oktobrim, tās darba laiks no
pulksten 10 līdz 17.
Rudens izstādē piedalīsies ap
200 dalībnieku no Latvijas un ārzemēm, tajā skaitā vadošo Eiropas un Amerikas lauksaimniecības tehnikas un lauksaimniecības mašīnbūves firmu dīleri.
Lauksaimniecības mašīnu pie-

gādātāji demonstrēs savu modeļu iespējas un jauninājumus,
būs aplūkojami augsnes apstrādes agregāti, graudu pirmapstrādes un meža apstrādes tehnika, kā arī fermu aprīkojums
un komunālā tehnika celtniecībai, ceļu, laukumu, slēpošanas
trašu kopšanai un arī jaunums profesionāli zāles pļāvēji slīpumu un nogāžu appļaušanai.
Izstādē būs noderīgi jaunumi
arī mazajiem lauku saimniekiem, kā arī iespēja jebkuram interesentam gūt jaunas zināšanas semināros gan par dažādiem
enerģijas resursu izmantošanas
veidiem, gan par jaunākajām
tendencēm dārzeņu audzēšanā
u. c.
Izstādes organizē SIA «AML»
sadarbībā ar Zemkopības ministriju, to atbalsta Tirdzniecības un rūpniecības kamera. IZ

1.lpp.

Traumatisms bērnu vidū
pašlaik ir visai liels, tāpēc Iecavas novada Dome ir radusi iespēju dāvināt pirmklasniekiem apdrošināšanu. Par 90 skolēniem,
kuri mācās Iecavas vidusskolas,
internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas 1. klasēs,
pašvaldība pārskaitījusi 540 latus. Bērnu vecākiem šajā apdrošināšanas akcijā nekas nav
jāmaksā.
«Bērnu nākotne un drošība tās ir lielākās vērtības. Esam
gandarīti par iespēju piedalīties
pirmklasnieku apdrošināšanas
projektā, atbalstot sociāli atbildīgās pašvaldības, kurām rūp
savi bērni,» komentē «SEB Dzīvības apdrošināšanas» prezidents
Uģis Vorons.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana ietver kompensāciju
traumu, invaliditātes un nāves
gadījumos. Par apdrošināšanas

noteikumiem un apdrošināšanas summām vecākus konsultēs SEB bankas apdrošināšanas
speciālists.
Pēc izglītības iestāžu sniegtās informācijas, ar pirmklasnieku vecākiem un klases audzinātājām sazināsies SEB bankas
pārstāvji, pēc kuru aicinājuma
vecākiem būs jāierodas SEB
bankas Bauskas filiālē, Kalna
ielā 7, lai saņemtu apliecinājumu par apdrošināšanas veikšanu - informatīvu polisi-apliecību.
Šajā projektā jau iesaistījušās daudzas Latvijas vietvaras.
Apsveicami, ka Bauskas rajons
ir viens no aktīvākajiem akcijas
atbalstītājiem, norāda dzīvības
apdrošināšanas speciāliste Viktorija Madelāne.
Iecavas novada pašvaldība
vēl, lai mazajiem skolēniem nav
jāpiedzīvo nekādi negadījumi,
bet, ja kas nelāgs tomēr notiek,
lai ar apdrošināšanu to pārvarēt
ir vieglāk. IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 7. oktobra sēdē
izskatīja Māra Ozoliņa
iesniegumu par
nepieciešamību dibināt
basketbola klubu «Dartija».
Sākot ar jauno sezonu, līdzekļu trūkuma dēļ Iecavas novada sporta skola «Dartija» ir atteikusies uzturēt basketbola komandu, kas spēlē Amatieru basketbola līgā (ABL). Transporta
un citu pakalpojumu sadārdzināšanās jau piespiedusi iestādes vadību septembrī lūgt pašvaldībai papildu finansējumu,
lai ndrošinātu komandu piedalīšanos Jaunatnes līgas sacensībās. Līdz šim lielu daļu pieaugušo komandas uzturēšanai
nepieciešamā finansējuma sedza Iecavas novada Dome. To
administrēja pašvaldības sporta
skolas direktore Baiba Gāga un
treneris Jānis Eglītis, piesaistot
arī sponsoru līdzekļus. Pagājušajā sezonā komandas izdevumu tāmē gandrīz pieci tūkstoši
latu iekļauti no pašvaldības
finansējuma, bet aptuveni divi
tūkstoši - sponsoru nauda.

Lai Iecavas basketbola ilggadējās tradīcijas nezustu un vietējiem sportistiem būtu iespēja
nopietnā līmenī turpināt nodarboties ar šo sporta veidu, tiek
meklēts optimāls risinājums
basketbola kluba «Dartija» izveidei.
Māris Ozoliņš un Voldemārs
Pārums, sadarbojoties ar Gunti
Pakalnu, panākuši, ka Dartijas
komanda var uzsākt jauno
sezonu ABL, taču neziņa par
vienības turpmāko uzturēšanu
nākotnē liek raudzīties piesardzīgi. Komitejas deputāti pauda
vienotu nostāju, ka konceptuāli
komandas darbība ir atbalstāma, taču Domei nebūtu jākļūst
par basketbola kluba dibinātāju.
Tas jādara pašiem sporta entuziastiem, bet pašvaldība izskatītu iesniegto komandas uzturēšanas tāmi un savu iespēju robežās piešķirtu finansējumu, līdzīgi kā tas ir ar futbola klubu
«Iecava».
«Ja komandai vairs nav garantētā pašvaldības finansējuma, kas nāca caur sporta skolu,
visu sākt no sākuma ir pārāk sarežģīti. Man nav tik daudz laika
meklēt sponsorus, transportu
komandas vajadzībām, kom-

Popularizē ES fondu
piedāvātās iespējas
A: Beata Logina

Latvijas Televīzijas
raidījums «Eirobusiņš»
15. oktobrī stāstīs
par iecavniekiem.
Raidījuma veidotāji meklē,
atrod un iepazīstas ar uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri mēģina un
prot izmantot Eiropas Savienības fondu piedāvātās iespējas.

Nākamās trešdienas vakarā tiks
piedāvāts vēstījums par sieviešu
kluba «Liepas» īstenoto SIF projektu «Izglītots iedzīvotājs Iecavas novada attīstībai» un skatītāji varēs ielūkoties arī kāzu salonā
«Sindija».
«Eirobusiņš» ir skatāms LTV1
programmā katru otro trešdienu
pulksten 19:00, bet raidījuma
atkārtojums - katru otro ceturtdienu pulksten 10:20. IZ

Gaidīs asins donorus
1.lpp.

Prieks, ka atsaucīgi bijuši ne
vien ilggadējie donori, bet arī vecāko klašu skolēni. Jācer, ka arī
šoreiz gan jauniešiem, gan citiem iecavniekiem pietiks motivācijas izbrīvēt laiku asins nodošanai.
VADC atgādina, ka par asins
donoru var kļūt cilvēki vecumā
no 18 līdz 65 gadiem. Donora

svars drīkst būt ne mazāks kā 50
kg, un pirms asins nodošanas
nedrīkst lietot alkoholu un smēķēt.
Pēc asins nodošanas donors
saņem naudas kompensāciju
Ls 3 pusdienām, brīvdienu (saglabājot vidējo darba algu) asins
došanas dienā un nākamajā dienā, iepriekš to saskaņojot ar darba devēju pēc Darba likuma
74. panta. IZ

plektēt sastāvu un vēl arī trenēt,»
«Iecavas Ziņām» atzina Jānis Eglītis, kuram pamatdarbs ir pavisam citā jomā «Balticovo». Viņš
gan joprojām turpina pusslodzes
darbu, trenējot sporta skolas vecāko grupu audzēkņus. Bijušais
Dartijas komandas vadītājs pozitīvi raugās uz ieceri dibināt
basketbola klubu, jo tajā tad būs
vairāk cilvēku, kas varēs nodarboties ar komandas uzturēšanas
pienākumu veiksmīgu izpildi.
Līdz kluba dibināšanai ir panākta vienošanās ar SAKS «Dartija» vadību par bezmaksas tre-

niņlaiku sporta nama zālē trīs
reizes nedēļā un bezmaksas
transporta pakalpojumiem uz visām ABL izbraukumu spēlēm
līdz 31. decembrim. Tiekoties ar
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas deputātiem, SAKS
valdes priekšsēdētājs Guntis Pakalns gan uzsvēra, ka netaisoties
ne kā fiziska persona, ne SAKS
kā juridiska persona būt starp
basketbola kluba dibinātājiem.
Paredzams, ka jautājumu
par pašvaldības saistību ar jaunveidojamo basketbola klubu Dome skatīs 14. oktobra sēdē. IZ

Līdz oktobra beigām Iecavas novada Dome gaidīs
ierosinājumus par kandidatūrām apbalvošanai Latvijas
valsts svētkos.
Jau kopš 1995. gada katru novembri īpaši tiek sumināti cilvēki
par nozīmīgiem darbiem un nopelniem Iecavas attīstībā,
saimnieciskajā un sabiedriskajā darbībā. Katru gadu
apbalvojumu piešķir ne vairāk kā trīs personām.
Goda nosaukuma Iecavas gada cilvēks ieguvējiem pašvaldība
piešķir naudas summu valstī noteiktās minimālās algas
apmērā, pasniedz Atzinības rakstu un ziedus.
Adresējot Izglītības, kultūras un sporta komitejai pieteikumu
par kādas personas apbalvošanu, jāpievieno izvirzāmās
personas īss raksturojums un padarītā darba novērtējums.

Melnās ziņas
- Laika posmā no 2. oktobra
plkst. 16:00 līdz 3. oktobra plkst.
07.45 Tirgus ielā, izsitot automašīnas Opel Caravan pasažiera
puses stiklu, nozagta automagnetola. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 2. oktobra
plkst. 19:00 līdz 3. oktobra plkst.
04:00 Tirgus ielā automašīnai
Toyota izsists labās puses durvju
vējstikls. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 3. oktobra
plkst. 17:00 līdz 4. oktobra plkst.
06:40 Edvarta Virzas ielā
nozagta automašīna VW Golf.
Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 3. oktobra
plkst. 19.00 līdz 4. oktobra plkst.
09.00 Skolas ielā no iežogotas
teritorijas, izsitot automašīnas
VW Golf labās puses priekšējo
durvju stiklu, nozagta CD automagnetola «Pioneer» un sieviešu
ādas zābaki. Uzsākts kriminālprocess.
- Naktī uz 4. oktobri Skolas
ielā, iekļūstot garāžās, nozagts
zāles trimmeris, trimmera siksna, divi trimmera trosīšu komplekti, motorzāģis, ķēdes elektriskais zāģis un slīpmašīna. Uzsākts kriminālprocess.
- Naktī uz 4. oktobri Tirgus
ielā no pagalma nozagta automašīna VW Transporter. Uzsākts
kriminālprocess.
- Laika posmā no 4. oktobra
plkst. 23:30 līdz 5. oktobra plkst.
00.00 Rīgas iela automašīnai
Audi A6 tika izsists labās puses

priekšējo durvju stikls. Uzsākts
kriminālprocess.
- Naktī uz 5. oktobri Rīgas
ielā, izsitot priekšējo pasažiera
puses durvju stiklu, no automašīnas Mitsubishi Pajero nozagta
navigācijas ierīce un automašīnas BMW aizdedzes atslēga ar
signalizācijas pulti un FM transmiters ar pulti. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 3. oktobra
plkst. 17.00 līdz 5. oktobra plkst.
17.30 Zālītē, uzlaužot durvis, no
kāda dzīvokļa nozagts televizors
«Supra» un bojāts televizors
«Fujeta». Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 4. oktobra
plkst. 12:00 līdz 6. oktobra
plkst.18.30 Iecavā, atlaužot garāžas durvis, nozagti elektroinstrumenti, gumijas laiva un četras ziemas riepas. Uzsākts kriminālprocess.
- 7. oktobrī plkst. 07.53 Rīgas
ielā pretī mājai Nr. 40 vīrietis,
kurš dzimis 1989. gadā, vadot
automašīnu Mazda Xedos, neievēroja drošu distanci ar priekšā
apstājušos automašīnu Chrysler
Voyager un izraisīja sadursmi.
Abu automašīnu vadītāji nogādāti Bauskas pilsētas slimnīcā,
kur saņēmuši medicīnisko palīdzību un atlaisti mājās. Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Kā novērst diskrimināciju un izvairīties no vardarbības?
A: Agnese Hauka
F: Anta Kļaveniece

«Liela daļa mūsdienās esošās
diskriminācijas realizējas nevis
ļaunprātīgu iemeslu, bet vienaldzības un savas rīcības neapzināšanās dēļ,» savu viedokli pauž
socioloģe un resursu centra sievietēm «Marta» eksperte Dina Bite.
Diskriminācija darba vietā,
skolā, sabiedrībā un ģimenē.
Diskriminācija vecuma, dzimuma, rases, tautības, reliģijas vai
seksuālās piederības dēļ. «Mūsdienās diskriminācija tiek labi
slēpta un to ir grūti pierādīt. Piemēram, kā lai sieviete pierāda,
ka darba devējs darbā, garām
ejot, palaiž rokas?» jautā Ligita
Bane, Ķekavas novada sociālā
darbiniece.
Iecavas sieviešu kluba «Liepas» telpās 30. septembrī notika
centra «Marta» seminārs «Sieviete un līdztiesīga sabiedrība».
Semināra mērķis bija informēt
sabiedrību par aizspriedumiem
un diskrimināciju, sniegt juridiskus padomus vienlīdzības
veicināšanā, kā arī sniegt informāciju par atbalstu un iespējām vardarbībā cietušām sievietēm vērsties pēc palīdzības.
30 interesenti no Iecavas, Ķekavas, Vecumnieku un Codes
pašvaldības, pārstāvot bāriņtiesas, sociālos dienestus, nevalstiskās organizācijas un sabiedrību, piedalījās diskusijās par diskrimināciju un aizskaršanu darba vietā, valsts un pašvaldību lomu problēmas izskaušanā un citām ar diskrimināciju un vardarbību saistītām situācijām.
Aktīva diskusija izvērtās par
vardarbību ģimenē, secinot, ka
visbiežāk cieš sievietes un līdz ar
to arī bērni. Sociālo darbinieku
un «Martas» ekspertu pieredze
liecina, ka sievietes baidās atzīt
vardarbības faktu ģimenē un
vaino sevi par to, ka tiek fiziski
aizskartas. Sievietēm trūkst informācijas par iespēju saņemt
atbalstu un palīdzību; būtiskas
ir bailes ciest no partnera atriebības un sabiedrības nosodījuma.
Sociālie darbinieki atzīst, ka
ir grūti apzināt visus vardarbības gadījumus ģimenēs un pasargāt sievietes un bērnus no
varmākas uzbrukumiem, vēl jo
vairāk tāpēc, ka sievietes par šo
faktu klusē. Jana Veide, Vecumnieku Sociālā dienesta pārstāve,
balstoties uz savu pieredzi, atzīst, ka vardarbības problēmas
ģimenē visbiežāk rodas alkoholisma dēļ, bet ne vienmēr, un

aicina iedzīvotājus jautājumus
risināt, nevis novelt savstarpējo
nesaskaņu vainu vienam uz otru, kā tas notiek visbiežāk.
Iecavas novada Sociālā dienesta vadītāja Sigma
Strautmale un Bāriņtiesas
vadītāja Linda Majore aicina
diskriminētos un vardarbībā
cietušos iedzīvotājus nebaidīties
un meklēt palīdzību
pašvaldības sociālajā dienestā,
bāriņtiesā, sabiedriskajās organizācijās un risināt situāciju,
no-vēršot turpmāku vardarbību
pret sevi un bērniem.

Iecavas novada
Sociālais dienests
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 8-17
Trešdiena 8-18
Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava
Tālrunis: 63942241, 63942240
E-pasts: socdienests@iecava.lv

Iecavas novada
Bāriņtiesa
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 8-17
Trešdiena 8-18
Adrese: Skolas iela 4, Iecava
Tālrunis: 63942669.

IZ

Tiekoties sieviešu klubā «Liepas», semināra dalībnieki
uzzināja vairāk par to, kā novērst diskrimināciju un
izvairīties no psiholoģiskās un fiziskās vardarbības.

Mūžizglītības nedēļa Iecavas novada Domē
no 14. oktobra līdz 17. oktobrim
Atvērto durvju diena pieaugušo izglītības pasākumos:
Otrdien, 14. oktobrī
·
plkst. 14.00 - 17.00 Projekta kursi „Diskriminācijas un
neiecietības mazināšana”
Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē
·
plkst. 18.00 - 19.30 Angļu valodas kursi (ar priekšzināšanām) Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē
Trešdien, 15. oktobrī
·
plkst. 18.00 - 19.30 Angļu valodas kursi (bez
priekšzināšanām) Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē
·
plkst. 18.00 - 21.00 Datorzinību kursi (bez
priekšzināšanām)
Iecavas vidusskolas informātikas kabinetā
Ceturtdien, 16. oktobrī
·
plkst. 18.00 - 19.30 Angļu valodas kursi (ar labām
priekšzināšanām)
Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē
Piektdien,17. oktobrī
·
plkst. 16.00 - 17.30 Spāņu valodas kursi (ar
priekšzināšanām) Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē
·
plkst. 17.30 - 19.00 Spāņu valodas kursi (bez
priekšzināšanām) Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē

5.

2008. gada 10. oktobrī
«Iecavas Ziņas» turpina skatīt, kādas pašlaik ir Iecavas
ielas. Sākums 7. marta numurā.
A: F: A. Kļaveniece, B. Logina

Ak, ielas, ieliņas...
Ģedules iela:
garums - 671 m
bez seguma
Ģedules iela savu nosaukumu ieguvusi, pateicoties paralēli
tekošajai Ģedules upītei. Oktobra sākumā gan tajā nemana ne
ūdens piles, vien pelēkus akmeņus un krāsainu lapu birumu. Saulainajās dienās rudens
tiešām attaisno savu tēlaino apzīmējumu - «zelta». Tam pierādījums arī Kavosu ģimenes pagalms Ozolu un Ģedules ielas
stūrī, no kura uz garāmgājējiem
veras dzelteni košas rudbekiju
saulītes.
Ģedules ielā 6 atrodas Komisaru ģimenes mājvieta. Tas nozīmē, ka te skatāms arī viens no
skaistākajiem daiļdārziem Latvijā. Upītes krasts ielas pretējā pusē ir rūpīgi kopts, radot harmonisku turpinājumu sakoptajiem
īpašumiem. Vēl koši zaļajā
krastmalas zālienā kā baltas
porcelāna lellītes satupušas lielākas un mazākas tintenes.
Ejot tālāk pa Ģedules ielu,
apkārtne vairs nerada pilsētas
vai ciemata iespaidu. Šķiet, ka
lielā Latvijas sakopšanas talka te
gājusi secen: nepļauts, vairākās
vietās krājas smakojošas drazu
kaudzes. Nav norāžu par ielas
turpinājumu, tādēļ ir grūti saprast, vai slaidu līkumu metošais zemes ceļš vēl ir iela vai varbūt jau esam pārkāpuši kādu
privātīpašuma robežu. Šķūnī-

Klusā iela:
118 m asfalts
180 m bez seguma
Klusā iela tiešām ir klusa. Kā
jau visur, arī šeit manāmi kontrasti. Ielas sākums ir diezgan
pilsētniecisks, ar asfaltētu ielas
segumu un diezgan blīvu apbūvi,
bet nobeigums, ielai metot strauju līkumu, - daudz pietuvinātāks
lauku videi. Vientuļa tās galā
slejas jaunuzcelta māja, bet
nokļūšana līdz tai vairs tikai pa
zemes ceļu.
Ar rūpīgi kopto zālienu, košo
bārbeļu dzīvžogu un ziedošajiem

puķu akcentiem acis priecē Cielavu ģimenes īpašums Klusajā
ielā 4. Sakoptība valda arī blakus esošajā Momotu ģimenes
īpašumā un ap māju ielas pretējā pusē Klusajā ielā 1, kas gan
savu krāšņumu un adreses norādi slēpj aiz bieza egļu dzīvžoga.

Ģedules upīte šoruden pilnībā
izsusējusi.
tis, zālē ieaugušas metāla caurules, abpus ceļam malkas krāvumi, gar upes krastmalu krūšu
augstumā nozāģēto papeļu varenie stumbri, mazliet tālāk žoga
ieskauts jauns augļu dārzs un
strupceļš…

KLUSĀ
iela
Klusās ielas sākums vairāk līdzinās pilsētas videi, jo ielu
klāj asfalts, īpašumi priecē ar sakoptību.

Lielās
talkas laikā
Ģedules ielā
tika
sakopta un
no krūmiem
atbrīvota
upes
krastmala.

Var teikt, ka
sakoptība
pārkāpj pāri
privātīpašumu
sētām un
plešas
plašumā.

Tālākā ielas daļa vēl nav izbūvēta un pagaidām ved caur
aizaugušu apkārtni. Šoruden plānots uzsākt ielas izbūves
darbus, un cerams, ka pēc neilga laika te būs skatāma
pavisam cita aina. IZ

2008. gada 10. oktobrī
Turpinām publicēt interesantākās
Iecavas vidusskolas skolēnu miniatūras.

Mana Latvija

Upe. Rīga. Cilvēki

N

zemi bagātāku, krāsaināku un
interesantāku.
Mēs esam latvieši, mēs esam,
cīnāmies, krītam un atdodam
visu, lai aizstāvētu savu
Latviju. Tieši tāpēc latvietis
latvieti mīl.

Latvijā ir 2 276 282 iedzīvotāji.
Katrs savādāks. Bet viņiem
visiem ir viena kopīga īpašība
viņi visi dzīvo Latvijā. Viņi visi
mūsējie. Katram no viņiem ir
savas būtiskākās rakstura,
izskata un citas īpašības. Un
tieši tas padara mūsu dzimto

Upes - tā ir viena no dāvanām,
ar kurām Dievs mūs ir
apveltījis. To kopskaits
sasniedz 12400. Un piecu
garāko upju skaitā iekļūst arī
upe, kuras krastos dzīvojam
mēs iecavnieki. Tā ir Iecavas
upe.
Upes Latvijā ir ļoti bagātas.
Zivis, bebri, pīles šie visi bez
upēm izmirtu. Tieši tāpēc upes
ir vajadzīgas. Un tādu Latvijā
netrūkst.
Mūsu Latvijas dabu padara
skaistāku tieši upes. Mana
Latvija ir skaista tāda, kāda tā
ir, un es tajā pilnīgi neko
nemainītu. Tā ir mana zeme,
mana dzimtene, manas mājas. IZ

A: Zane Lisovska, 12.b kl.

o Bauskas puses
iebrauc Rīgā. Viss jauns.
Ēkas, būves, auto, ceļi.
Ak, lūk, tāda izskatās
mūsdienu Rīga.
Brauc tālāk. Brauc un pēti.
Upe, gar kuru tev jābrauc. Tik
daudz automobiļu tu sen neesi
redzējis.
Brauciens pāri Salu tiltam.
Zaķusala, televīzijas tornis.
Lūk, tāda ir tā Rīga. Baznīcas
torņu smailes, Daugava.
Neaizmirstamā, pasakainā,
apburošā Rīga.

6.

Pareizo atbilžu
iesūtītājiem - balvas
«Iecavas Ziņu» 700. numura konkursa pareizās atbildes:
ieklausīties «Putnu un cilvēku dziesmās» Lielajā ģildē
2007. gada 28. septembris
Lasītājiem tika piedāvāts plašs apraksts par mēbeļu ražotni «Spals».
Direktors Jānis Nudiens ražošanas procesa attīstību pielīdzināja
braukšanai ar velosipēdu: «Tu turies, kamēr minies; ja apstāsies - kritīsi.»
Finanšu komiteja ļāva SIA «Dīīva» veikt apģērbu mazumtirdzniecību, bet
SIA «Oleandra» sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus Rīgas ielas 14.
nama 2. stāvā virs jaunatvērtā veikala «Leader Price».
Akreditācijas procesu piedzīvoja pašvaldības bibliotēkas.
2006. gada 22. septembris
Iecavas katoļu draudze aicināja uz pirmo priestera Jāņa Zviedrāna vadīto
dievkalpojumu.
2004. gada 24. septembris
Salons «Avēnija» aicināja ieklausīties «Putnu un cilvēku dziesmās»
flautistes Ditas Krenbergas un pianistes Ievas Ošas izpildījumā.
2003. gada 26. septembris
Līdz gada beigām iestādē plānoja izveidot paliatīvās aprūpes nodaļu.
2001. gada 28. septembris
Dzimtmisas pamatskolā sākušas strādāt jaunas pedagoģes: 4. klases
skolotāja Evita Žeikare un latviešu valodas skolotāja Inese Gasparoviča.
1998. gada 25. septembris
Iepriekšējās nedēļas nogale veiksmīga izrādījusies iecavniecei Gitai. Rīgā,
Lielajā ģildē, noritēja Svara vērotāju konkursa «Gada labākais dalībnieks
'98» fināls.
25. septembrī afišas aicināja apmeklēt populārās grupas «Hameleoni»
jaunā albuma prezentāciju sporta namā.

Šūpoles.
Skrien. Jūra
A: Elīna Kļaveniece, 9.b kl.

L

atvija apsēžas līganās
šūpolēs pretī saulstaros
daudzkrāsaini
mirguļojošai jūrai. Viņa
atpūšas, nekur neskrien, ar
cerību veras nākotnē.
Šūpojoties tāda kā kņudoņa
vēderā, tāpat kā dziesmu
svētku gaisotnē. Kad visi kopā
no sirds dzied dziesmas sev,
tev, mums, Latvijai.
Jūras viļņi šūpojas. Turp un
atpakaļ. Gluži kā Latvijas dzīve.
Dažreiz iet labi, bet citreiz ne
pārāk. Taču vienmēr ir cerība,
tāda kā viļņu bangu baltā putu
maliņa.
Laiks skrien nerimdams un ik
mirkli ieraksta Latvijas vēsturē
kaut ko jaunu. IZ

Dzejas dienu noslēguma
pasākumā savu miniatūru
lasa Egils Ratnieks.
F: Beata Logina

Latvija. Noguris. Dzīve
A: Egils Ratnieks, 8.e kl.

Ja tu esi noguris, tad Latvija ir
tā vieta, kur atgūt spēkus! Kad
dzīve tev šķiet skarba, tad
Latvijā var atpūsties. Jo kas
gan var būt labāks par šo
skaisto, krāšņo zemi, kur upes
tek lejiņā un aiz kokiem saule
riet. Kur tie zaļie meži, zilā jūra,

smilšainais krasts. Šeit tev
nebūs skumji, jo nebūsi viens
pats.
Nav citas tādas kā tu, mana
jaukā, skaistā Latvija! Šeit
meitas tik skaisti zied un dēli
vēl brašāk dzied. Latvija tik
stalta kā karavīrs. Dzimtene,
tavs karogs tūristam suvenīrs!
Dievs svētī tevi, kā pašu
dārgāko! IZ

«Iecavas Ziņu» redakcijā, Skolas ielā 4,
gaidām pareizo atbilžu autores:
Ilze Kante, Rita Bogdanova, Erna Miltiņa un Mirdza Celmiņa
saņems attēlā redzamo krūzīti un karotīti,
bet Līgai Kārkliņai-Kozlovai un Solvitai Lauzējai
tiks rakstāmpiederumu trauks.
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Sporta ziņas

2. oktobrī Anniņmuižas sporta kompleksā Rīgā notika
«Hanzas maiznīcas kausa 2008» izcīņa rudens krosa stafetēs.
Sākumskolas «Dartija» meiteņu komanda izcīnīja otro vietu, bet
zēni septīto vietu 4 x 500 m distancē, savukārt 6 x 500 m stafetē
jauktā komanda ierindojās ceturtajā vietā.
Iecavas vidusskolas zēni sasniedza trešo labāko rezultātu 4 x 800
m skrējienā un 4 x 500 m stafetē ieguva piekto vietu.

Reklāma un sludinājumi : : :

AKCIJA!
PĀRDOD divstāvu dzīvokli
Tirgus ielā 1, Iecavas upes krastā

Jaunatnes basketbola līgas spēles izbraukumā 5. oktobrī:
Limbaži - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 58:66 (L. Jaunzems 18; F. Lisovskis 14)
1994. g. dz. 53:62 (A. Taurenis 24; G. Zaļmežs 12)
1993. g. dz. 116:38 (J. Eiduks 18)
1992. g. dz. 116:50 (E. Avots 24, A. Rubins 12)
1990./91. g. dz. 97:76 (R. Tūmanis 28; J. Ojāru 17)

ar visu apdari
un ērtībām,
3 istabas,
gāzes apkure.
45 tūkst.latu.
Palīdzēšu
ar kredītu.

6. oktobrī notika minispēļu pirmais sabraukums
Bauska - Iecava / Vecumnieki
1997. g. dz. 54:50 (E. Jašuks 27)
1996. g. dz. 38:44 (J. Pelēcis 16, E. Kauķis 12)

Vēl nav saspēlējušies

Tālr. 29718091.

Pērk : : :
Sākumskola «Dartija»
audzēkņu vārdā saka
paldies Dzintaram
Zaumanim par ierīkoto
basketbola grozu!

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
10. oktobrī pl. 20:30
Dartija : Tukums
20. oktobrī plkst. 20:30
Dartija : Linde N/Kuldīga
Bauskas rajona sacensības
galda tenisā skolu
komandām
17. oktobrī pl. 10:00

Dartija atjaunotā sastāvā ir uzsākusi kārtējo sezonu
Amatieru basketbola līgā, taču - ar daudziem vēl
neatrisinātiem jautājumiem par komandas turpmāko
uzturēšanu. Par to sprieda arī Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 7. oktobra sēdē.
3.lpp.
1.lpp.

Atjaunotajā sastāvā, ko šosezon vada galvenais treneris Voldemārs Pārums, komanda bija
paspējusi izspēlēt tikai vienu
pārbaudes spēli. «Mums nav izteiktu centra spēlētāju, pretinieku auguma pārsvars zem groza
ļoti izpaudās - zaudējām cīņā par
atlēcošajām bumbām. Bez tam
arī uzbrukuma precizitāte bija
zema. Ja spēle neiet kādam no
komandas galvenajiem punktu
guvējiem - Mārcim Eglītim, Aldim
Beitiņam un Gundaram Bričkam, tad arī pārējiem ir grūtāk,»
atzīst treneris. «Jāizanalizē kļūdas, jāpieslīpē zonas aizsardzība
un jācer, ka pirmo uzvaru spēsim
izcīnīt savā laukumā.»
M. Eglīša kontā pirmajā spēlē

SJBL - LR čempionāts
basketbolā
19. oktobrī pl. 12:10
Iecava : VEF 2/Ķekava

VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
15.oktobrī plkst.10-16
Iecavas novada Domes
5. stāva zālē.
Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
13. oktobrī plkst. 10-12
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
3.stāvā, izpilddirektora
kabinetā.

Vidusskolas laukumā
Iecavas novada skolu
turnīrs futbolā
14. oktobrī pl. 16:00
6.-7. kl. Komandām
16. oktobrī pl. 16:00
8.-9. kl. komandām

Līdzjūtība
23 punkti, A. Beitiņš guva 14,
Armands Švītiņš - 10, G. Brička 8.
Komanda sastāv tikai no
Ieca-vā augušiem spēlētājiem.
Pietei-kumā ir 17 spēlētāji, tā ka
vieta sastāvā uz katru spēli ir
jāizcīna, norāda A. Beitiņš.
«Organizācija un treniņi ir labā
līmenī, no mums prasa tikai
attieksmi un labu sniegumu
laukumā.»
Bez minētajiem basketbolistiem pret Olaini spēlēja arī Juris
Ojāru, Māris Gailums, Ervīns
Pelsis, Kaspars Buls, Aigars Indriķis, Jānis Saveļjevs, Māris
Ozoliņš un Didzis Eglītis.
10. oktobra vakarā sporta namā Dartija pretiniekos redzēsim
Tukuma basketbolistus. IZ

Darbs nosver katru mūsu mūža dienu,
Darbs pārbauda - vai esi liels vai sīks,
Un dievišķīgs ir mirklis, kad caur viņu redzi,
Ka esi ļaudīm bijis vajadzīgs.
/K. Apškrūma/

Iecavas Politiski represēto kluba biedri
izsaka visdziļāko līdzjūtību Ārijas Ainas Spickus
brālim un tuviniekiem, no viņas šķiroties.

Aizsaulē aizgājuši
Dzintra Zvejniece (31.07.1953. - 12.09.2008.)
Zenta Ošeniece (17.06.1923. - 03.10.2008.)
Nikolajs Mihailovs (24.11.1935. - 04.10.2008.)
Pēteris Galvanovskis (07.09.1932. - 07.10.2008.)

2008. gada 10. oktobrī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
darba apģērbu.
Tālr. 29269026.
steidzami un lēti labu 2 istabu
dzīvokli Iecavā.
Tālr. 29178400.
3 istabu dzīvokli Iecavā.
Tālr. 29111497.
2 istabu dzīvokli
Iecavas centrā.
Tālr. 29335515.

8.

Kultūras namā
11. oktobrī pl. 20:00

SKOLOTĀJU DIENAS
BALLE
21. oktobrī pl. 19:30
Ainārs Ančevskis

komēdijā
ALU CILVĒKS
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā, visos
«Biļešu servisa» tirdzniecības
punktos, kā arī
www.bilesuserviss.lv;
cena - Ls 7 un Ls 8.

2 istabu dzīvokli Iecavā, Skolas
ielā, 50,4 m², otrais stāvs.
Tālr. 29287842.
3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(60 m2, 2. stāvs, balkons)
vai maina pret privatizētu
1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26078101.

25. oktobrī pl. 19:00
smiltis vairumā.
Tālr. 29484578.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 80 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140.

MEDICĪNAS
DARBINIEKU
BALLE

Pērk : : :
RUDENĪGI ZEMAS CENAS
PVC LOGIEM UN DURVĪM
5 kameru logi
iekšējās un ārējās palodzes
dažādu veidu žalūzijas un
moskītu sieti
montāža, demontāža, logu nomērīšana
aiļu apdare
līzings un garantija

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

zemi virzienā Iecava-Rīga
(2-5 ha, netālu no šosejas A7).
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālr. 29690416.

Piedāvā darbu : : :
Aicina darbā kurinātāju.
Tālr. 29251290.
Aicina darbā strādniekus
siltumnīcu celtniecībā.
Tālr. 29428723.

Dažādi : : :
Veic celtniecības
remontdarbus iekštelpās.
Tālr. 28779095.
Būšu mīļa auklīte jūsu bērnam
jebkurā jums nepieciešamajā
laikā. Ir pieredze.
Tālr. 63942041.

turpmākajiem mēnešiem!
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