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A: F: Anta Kļaveniece

Ceturtdien, 16. oktobrī, pircējiem durvis vēra jauns veikals

ar skanīgu nosaukumu Keitas
nams. Gaumīgi iekārtotajās tirgotavas telpās Skolas ielā 1-14
pirmos apmeklētājus un uzņē-

muma ieceres atbalstītājus ar
prieku sagaidīja veikala saimniece Kristīne Pauloviča (attēlā).
6.lpp.

Simtais bērniņš atkal oktobrī Jāgriež pulksteņu rādītāji
A: Anta Kļaveniece

10. oktobrī dzimušais
Martins Zvingulis kļuvis
par simto Iecavas novadā
reģistrēto bērniņu. Tētis
Mārtiņš reģistrēt savu
pirmdzimto Dzimtsarakstu
nodaļā bija ieradies
piektdien, 17. oktobrī.

Jaunā ģimene - Mārtiņš un
Diāna - Iecavā dzīvo jau piecus
gadus. Diāna ir iecavniece, savukārt Mārtiņš šurp pārcēlies no
Ventspils. Viens no iemesliem,
kāpēc ģimene par savu dzīvesvietu izvēlējusies Iecavu, ir Rīgas
tuvums, jo iepazīstoties abi strādājuši lielpilsētā. Šis fakts noteikti ir apstiprinājums tam, ka
Iecava veidojas par pievilcīgu vietu dzīvošanai.

A: Beata Logina

26. oktobrī plkst. 4.00
(naktī no sestdienas uz
svētdienu) Latvijā notiks
pāreja atpakaļ no vasaras
laika, kad pulksteņu
rādītāji būs jāpagriež
par vienu stundu atpakaļ,
atgādina Ekonomikas
2.lpp. ministrija.

Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2001. gada
9. janvāra Ministru kabineta
noteikumi nr. 18. Pāreja uz vasaras laiku notiek marta pēdējā
svētdienā - atbilstoši otrās joslas
laikam pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu. Patlaban pavasarī un rudenī
pulksteņu rādītājus stundu uz
priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstu iedzīvotāji. IZ

2008. gada 24. oktobrī

2.

Mantu
iesaistīties
glabātava
makulatūras vai kas cits

Simtais bērniņš atkal oktobrī Aicina

vākšanā
A: Beata Logina

Šī gada simtā bērniņa tēti Mārtiņu Zvinguli sveic Iecavas
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Edīte Jančone.
1.lpp.

Mārtiņš ar dzīvi šeit ir ļoti apmierināts: te saradies daudz
draugu, arī darbu viņš tagad ir
atradis tuvāk mājām un strādā
fibo bloku ražotnē Maxit par galveno noliktavas pārzini. Diāna
pirms došanās atvaļinājumā
strādājusi Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Pašlaik ģimene
vēl mitinās dzīvoklī, taču dēla
piedzimšana vedina kaldināt
plānus par savas mājas būvniecību.
Jaunais tētis atzīst, ka vecāku loma liek kļūt mazliet nopietnākiem, jo nākusi klāt atbildība

IZ

un rūpes par trešo ģimenes locekli. Kad Martins nedaudz paaugsies, vecāki noteikti viņu
iesaistīs dažādās aktivitātēs, lai
puika aug vesels, ir nodarbināts
un dienās nestrīķē ielas. Mārtiņš
priecājas, ka pašvaldība uzņēmusies baseina būvniecības iniciatīvu, jo dzirdējis, ka arī pavisam maziem bērniem nodarbības ūdenī nāk par labu gan veselībai, gan attīstībai.
Ja iepriekšējos gados simto
bērniņu mūsu novadā reģistrēja
ap gadu miju, tad pēdējie divi ir
pierādījums, ka demogrāfiskā
līkne (vismaz Iecavā) virzās uz
augšu, jo arī pērn simto bērniņu
reģistrēja jau oktobrī. IZ

Skolu ziņas

8. oktobrī Iecavas mūzikas
skolas audzēkņi piedalījās Dzejas dienu sarīkojumā Sociālās
aprūpes centrā «Iecava». Dzejas
lasījumi mijās ar Annas Čonkas
kokles skaņām, Maijas Ratkus
un Ievas Zanderes dziedātajām
dziesmām. Sarīkojuma dalībnieki vēlējās arī visi kopā dziedāt
pazīstamas latviešu melodijas,
palīdzot mūsu skolotājām Kristīnei Vaičui un Kristīnei Circenei.
13. oktobrī «Draudzīgā aicinājuma» balvas pasniegšanas
ceremonijā Latvijas Nacionālajā
operā piedalījās Iecavas vidusskolas skolēni K. Kozlovs, M. Vinogradova, M. Vīnbergs, L. Zaķe
un skolotāja S. Lauzēja.
14. un 15. oktobrī 10. klašu
skolēni ar audzinātājām I. Ķurbi
un M. Pīlādzi devās ekskursijā

uz Dienvidigauniju, bet 17. oktobrī 5. klašu skolēni ar audzinātājām D. Mediņu un G. Zaķi
devās ekskursijā uz Rūjienu, lai
iepazītu saldējuma ražošanas
procesu, apmeklēja zirgaudzētavu un skatīja dzirnavu darbību.
21. oktobrī viktorīnas «Latvija - 90» uzvarētāji 5. un 6. klašu
skolēni ar I. Lapkovsku apmeklēja J. Čakstes dzimtās mājasmuzeju un Edvarta Virzas muzeju.
22. oktobrī 1.-4. klašu skolēni apmeklēja koncertlekciju
«Dzīvnieku karnevāls» Rīgas
Kongresu namā.
25. oktobrī vidusskolēni apmeklēs pasaules čempionātu
moto frīstailā arēnā «Rīga», bet
jauniešu deju kolektīvs piedalīsies Latvijas 90. gadadienai veltītā pasākumā Ginesa rekords Garākā deja. IZ

Ar katru gadu palielinās kopējais atkritumu skaits un papīra īpatsvars tajā. Savukārt
katra savāktā tonna makulatūras izglābj vidēji 13 kokus!
Turklāt, lai saražotu jaunu papīru, viena papīra tonnai nepieciešamas 2 - 3,5 tonnas koksnes. Savāktā makulatūra bieži
vien nonāk ārpus Latvijas kaimiņvalstīs un pat vēl tālāk, kas
atstāj lielāku ietekmi uz vidi pārvadāšanas procesa dēļ.
Tādēļ no 16. oktobra Swedbank, Latvijas Dabas fonds un
papīrfabrika «Līgatne» aicina
Latvijas skolēnus un viņu vecākus iesaistīties Vislatvijas makulatūras vākšanas akcijā un cīnīties par titulu «Zaļākā klase»,
informē Kristīne Jakubovska no
Swedbank.
Skolām līdz 14. novembrim
jāpiesakās Latvijas Dabas fondam pa tālruni 67830996 vai
www.ldf.lv mājas lapā. Par katru
savākto tonnu papīra skola saņems 10 kilogramus otrreiz
pārstrādāta zīmēšanas papīra,
kas ir ļoti piemērots bērnu zīmēšanas darbiem. Transportu
makulatūras savākšanai nodrošinās kravu pārvadātāju firma
SIA «Kravu eksperti».
Skolēni, kuru skolas līdz
14. novembrim būs pieteikušies
Vislatvijas makulatūras vākšanas akcijai, varēs piedalīties arī
konkursā «Zaļākā klase», ko rīko
Swedbank, LDF un papīrfabrika
«Līgatne», lai veicinātu bērnu un
jaunatnes interesi par resursu
otrreizēju pārstrādi, videi draudzīgu dzīvesveidu un dabu.
Erudīcijas jautājumu un radošo uzdevumu konkurss notiks
trīs kārtās un trīs vecuma grupās: 1.-4., 5.-8. un 9.-12. klašu
grupā. Tā uzvarētāji tiks paziņoti
23. martā. Arī konkursa jautājumi būs atrodami mājas lapā
www.ldf.lv.
Balvās uzvarētājiem būs vienas dienas ekskursija maršrutā
Gaujas Nacionālais parks,
Līgatnes Dabas takas un Līgatnes papīrfabrika, grāmatas no
izdevniecības «Pētergailis» vai izdevniecības «Jāņa Rozes apgāds». IZ

A: Beata Logina

Nezini, kur remonta laikā likt
mēbeles? Beigsies velosipēdu sezona, bet tavā miteklī nav pietiekami vietas braucamrīka novietošanai? Ja tev šādi un līdzīgi
jautājumi ir aktuāli, risinājumu
iespējams rast Ģedules ielā, bijušā «Progresa» augļu pagrabā.
Uzņēmējs Dzintars Zaumanis
plašajām telpām meklē pielietojumu.
Pagaidām daļa tiek izmantota viņa firmas logu un durvju
biznesa vajadzībām, bet brīvo
platību varētu atvēlēt dažādu
sezonas mantu, piemēram,
automašīnu riepu u. tml. uzglabāšanai. To gan iecerēts darīt
nevis peļņas nolūkā, bet lai
vismaz atpelnītu apsaimniekošanas izdevumus. Pašlaik dažiem vecākiem ļaudīm bez samaksas atļauts šeit turēt kartupeļus. Dz. Zaumanis atzīst, ka
neplānojot šajās telpās ieviest
ražošanu, drīzāk izmantot kā
noliktavu, bet labprāt uzklausītu iecavnieku ieteikumus par
lietderīgas izmantošanas iespējām. Zvaniet Dzintaram pa tel.
29282936, ja jums ir ierosinājumi vai vēlaties izmantot noliktavas pakalpojumus. IZ
Līdz oktobra beigām
Iecavas novada Dome
gaidīs ierosinājumus
par kandidatūrām
apbalvošanai Latvijas
valsts svētkos.
Adresējot Izglītības, kultūras
un sporta komitejai
pieteikumu par goda
nosaukuma Iecavas gada
cilvēks piešķiršanu,
jāpievieno izvirzāmās
personas īss raksturojums
un padarītā darba
novērtējums.

IZ

Fotokonkurss

Laikraksta «Iecavas Ziņu» un
pašvaldības portāla
http://www.iecava.lv/
veidotāji aicina piedalīties
fotokonkursā «Latvija - manas
mājas». Fotogrāfijas gaidīsim
līdz 24. oktobrim. Sūtiet,
izmantojot mājaslapā atrodamo
kontaktformu vai e-pasta
adreses: info@iecava.lv;
avize@iecava.lv. IZ
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Domes kārtējā sēde notika
14. oktobrī. Tajā lēma:
- par grozījumiem
bērnu uzņemšanas
noteikumos
Deputāti vienbalsīgi nolēma
izdarīt 14.03.2006. Iecavas novada Domes noteikumos «Par
kārtību, kādā reģistrē un uzņem
bērnus Iecavas pirmsskolas izglītības iestādēs PII «Cālītis» un
sākumskolā «Dartija»» šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu 1.
punktu šādā redakcijā:
«1. Bērnu pieteikšana reģistrācijai iestādē no bērna dzimšanas brīža notiek visu gadu, vecākiem (aizbildņiem) uzrādot bērna
dzimšanas apliecību, personu
apliecinošu dokumentu un
iesniedzot iesniegumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē».
1.2. I z t e i k t n o t e i k u m u
7. punktu šādā redakcijā:
«7. Piešķirot bērnam vietu
pirmsskolas izglītības iestādē,
tiek ņemts vērā, ka vispirms ar
vietu nodrošina Iecavas novadā
deklarētos bērnus, kuriem viens
no vecākiem (aizbildņiem) ir
deklarēts Iecavas novadā. Brīvās
vietas var tikt piedāvātas citās
pašvaldībās deklarētajiem bērniem».
1.3. I z t e i k t n o t e i k u m u
11.2. punktu šādā redakcijā:
«11.2. pašvaldības izglītības
iestāžu pedagogu, medicīnas
darbinieku un valsts policijas
darbinieku bērnus, ar noteikumu, ka viens no vecākiem strādā
novada teritorijā vai novada policijas iecirknī, iesniegumu izskatot Iecavas novada Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā».
1.4. I z t e i k t n o t e i k u m u
13. punktu šādā redakcijā:
«13. Vecākiem, kuri pieteikuši bērnu no dzimšanas brīža līdz
piecu gadu vecumam, katru gadu pēc iestādē noteiktās kārtības
jāveic pārreģistrācija. Nepārreģistrācijas gadījumā vieta rindā tiek zaudēta».
1.5. Svītrot noteikumu 15.
punktu.
Ar noteikumu pilnu tekstu var
iepazīties portāla www.iecava.lv
sadaļā PAŠVALDĪBA/Normatīvie
akti un plānošanas dokumenti.

- par nekustamā
īpašuma iegādi
Viena no Iecavas novada Domes bibliotēkām - Zorģu bibliotēka - atrodas pielāgotās telpās
26,1 m² platībā nekustamajā

īpašumā «Zorģi 1», otrajā stāvā,
blakus dzīvokļiem.
Bibliotekāres Ainas Ezergailes vadībā tā ir izveidojusies par
kultūras centru vietējiem Zorģu
iedzīvotājiem, bet telpas visām
aktivitātēm ir kļuvušas par šauru. Dome ir saņēmusi piedāvājumu no īpašnieces Rudītes Vālodzes-Tureiko bibliotēkas vajadzībām iegādāties nekustamo
īpašumu (113,9 m²) šajā pašā ēkā
pirmajā stāvā, ar atsevišķu ieeju.
Šāds piedāvājums ir Domes interesēs un atbilst autonomo funkciju nodrošināšanai.
Deputāti vienbalsīgi nolēma
iegādāties nekustamo īpašumu
«Zorģi 1» - 3 par Ls 30 000 Zorģu
bibliotēkas paplašināšanai, samaksu veicot 2008. gadā no
Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

- par sabiedrisko
apspriešanu
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komiteja 08.09.2008.
saņēma SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» dārzkopes Dainas
Rudzītes iesniegumu ar lūgumu
izskatīt jautājumu par E. Liepiņa
īpašumā esošo papeļu nozāģēšanu. Savukārt 10.09.2008. Dome
saņēma Edgara Liepiņa iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju
papeļu nozāģēšanai īpašumā
«Pumpurmiķeļi». Jautājums ir
izskatīts Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejas sēdē
23.09.2008.
Saskaņā ar 29.08.2006. Ministru kabineta noteikumu
Nr. 717 «Kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes» 2.3. punktu
parkos, kapsētās, mākslīgas izcelsmes koku rindās (alejās), kas
ir garākas par 20 metriem (arī
tad, ja tās atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā) un kuru platums
(lielākais attālums starp malējo
koku stumbru centriem perpendikulāri koku rindas virzienam)
ir mazāks par 20 metriem, koku
ciršanu saskaņo ar vietējo pašvaldību.
Papeļu aleja E. Liepiņam piederošajā nekustamajā īpašumā
«Pumpurmiķeļi», kadastra Nr.
4064 010 2982, ir mākslīgas izcelsmes koku rinda, kas daļēji
atrodas ceļu zemes nodalījuma
joslā. E. Liepiņš uzskata, ka minētā koku rinda ir izcērtama, jo
nav raksturīga Latvijas ainavai
un ir savu laiku nodzīvojusi, vietām nokaltusi.
Koki, pēc D. Rudzītes teiktā,
kalpo kā vējlauzēju līnija un to
nociršana varētu ietekmēt Ģedules apkārtnes savrupmāju
iedzīvotājus, kam tā ir kā aiz-

sargs. To varētu sakopt un izzāģēt tikai nokaltušos kokus un
zarus.
13.10.2008. tika saņemta
VAS «Latvijas valsts ceļi» Centra
reģiona Bauskas nodaļas vēstule, kurā norādīts, ka šī nodaļa
saskaņo papeļu ciršanu zemes
īpašuma «Pumpurmiķeļi» daļā,
kas atrodas valsts galvenā autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas
robeža aizsargjoslā, jo koki ir satiksmei bīstami, kā arī pastāvīgi
novirzījušies no vertikālās ass uz
ceļa pusi un saulainā laikā apžilbina autovadītājus.
Dome vienbalsīgi nolēma atbalstīt komitejas ieteikumu piemērot sabiedriskās apspriešanas procedūru no 15. līdz
25. oktobrim, jo šādu iespēju
paredz 29.08.2006. MK noteikumu Nr. 717 «Kārtība koku
ciršanai ārpus meža zemes»
7. punkts. Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem iepazīties un rakstiski viedokli izteikt
var Domes kancelejā, Skolas ielā
4, darba laikā.

- par izmaiņām lēmumā
Par transporta
pakalpojumu un telpu
īres izcenojumiem
Iecavas vidusskolā
Tā kā paredzēta dzīvojamās
mājas «Aizupieši» rekonstrukcija
un tās pārveidošana par sociālo
māju, Dome ir radusi risinājumu
trīs «Aizupiešu» īrnieku ģimenes
izvietot Iecavas vidusskolas telpās Baldones ielā 65 (Sarkanajā
skolā). Vidusskolai līdz šim nebija izcenojumu par šādu telpu
īri. Dome vienbalsīgi nolēma:
1. Izteikt Iecavas novada Domes 11.03.2008. lēmuma «Par
transporta pakalpojumu un telpu īres izcenojumiem Iecavas vidusskolā» 2. punktu šādā redakcijā:
«2. Pamatojoties uz telpu ekspluatācijas cenu kāpumu, apstiprināt telpu īres izcenojumus
telpām Skolas ielā 37:..».
2. Papildināt 11.03.2008. lēmumu ar 3. punktu šādā redakcijā:
«3. Apstiprināt telpu īres izcenojumus telpām Baldones ielā
65:
3.1. 1. telpa , 47, 3 m² platībā,
Ls 22,99 mēnesī;
3.2. 2. telpa, 16,08 m² platībā, Ls 16,08 mēnesī;
3.3. 3. telpa, 45,1 m² platībā,
Ls 22,70 mēnesī».

- par izmaiņām kārtībā
samaksai par Domes
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
Finanšu komiteja 23. septembrī izskatīja un atbalstīja Domes pieaugušo izglītības speciālistes V. Lieknes priekš-

likumu par invalīdu atbrīvošanu
no maksas par pieaugušo izglītības kursiem un semināriem.
Dome vienbalsīgi nolēma izdarīt
izmaiņas ar 13.05.2008. lēmumu apstiprinātajā «Kārtībā
samaksai par Iecavas novada
Domes sniegtajiem maksas pakalpojumiem», papildinot to ar
13. punktu: «No dalības maksas
par pieaugušo izglītības kursiem
un semināriem ir atbrīvojami invalīdi, pamatojoties uz iesniegumu, kuram pievienota invaliditāti
apliecinoša dokumenta kopija».
Lēmums stājas spēkā ar
2008. gada 15. oktobri.

- par GMI līmeņa
palielināšanu
Izskatījusi Veselības un sociālās komitejas priekšlikumu,
Dome vienbalsīgi nolēma noteikt
Iecavas novadā garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI)
personai Ls 60. Lēmums stājas
spēkā ar 2009. gada 1. janvāri.

- par saistošajiem
noteikumiem Nr. 25
un Nr. 26
Pamatojoties uz Veselības un
sociālās komitejas ierosinājumu, deputāti vienbalsīgi nolēma
apstiprināt Iecavas novada Domes 2008. gada saistošos noteikumus Nr. 25 «Par pabalstu
piešķiršanu sociālajai palīdzībai
un sociālajiem pakalpojumiem»
un saistošos noteikumus Nr. 26
«Par pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus». Tie stājas
spēkā ar 2009. gada 1. janvāri.
Pēc akceptēšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā noteikumus publicēsim
«Iecavas Ziņās» un portālā
www.ievava.lv.

- par grozījumiem
nolikumā «Par Iecavas
novada Domes
naudas balvu»
Vienbalsīgi tika nolemts
2008. gada 13. maijā apstiprinātajā nolikumā «Par Iecavas novada Domes naudas balvu» izdarīt
šādus grozījumus:
1.1. Mainīt numerāciju un izteikt nolikuma 2. punktu šādā
redakcijā:
«2. Balvas maksimālais apjoms ir Ls 150 un tā izmaksājama no Iecavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.»
1.2. Mainīt numerāciju un izteikt nolikuma 3. punktu šādā
redakcijā:
«3. Naudas balva personām,
kuras sasniegušas 80, 85, 90, 95
un 100 un vairāk gadu vecumu:
3.1. personām, kuras sasniegušas 80 un 85 gadu vecumu, šī
vecuma sasniegšanas gadā pasniedz naudas balvu Ls 50;
4.lpp.

2008. gada 24.oktobrī

4.

Ieteikumi A hepatīta profilaksei

Novada Domē
3.lpp.

3.2. personām, kuras sasniegušas 90 un 95 gadu vecumu, šī
vecuma sasniegšanas gadā pasniedz naudas balvu Ls 70;
3.3. personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu, sasniedzot šo vecumu un ik gadu pēc šī
vecuma sasniegšanas izmaksājama naudas balva Ls 100 apmērā.
3.4. Naudas balvu pasniedz
jubilejas nedēļā. Pasniedzot naudas balvu, apbalvotajam pasniedzama dāvana (ziedi u.c.) līdz
Ls 5 apmērā.»

J. Pelsis) atbalstīja viedokli, ka
Domei nevajadzētu kā dibinātājai iesaistīties kluba dibināšanā,
bet pieci citi (A. Avots, S. Drozdovs, A. Grundmanis, S. Mašiņenkovs un A. Zaķe-Fridrihsone)
balsoja par Domes iesaistīšanos
kluba dibināšanā. 11. deputāte
B. Gāga atteicās piedalīties balsojumā, līdz ar to nekāds lēmums šajā jautājumā netika pieņemts.

- par iesaistīšanos
basketbola kluba
«Dartija» dibināšanā

Pamatojoties uz Jura Ludriķa
iesniegumu, kurā viņš informē
par savas darba vietas maiņu un
lūdz atbrīvot no laikraksta «Iecavas Ziņas» redkolēģijas locekļa
pienākumu pildīšanas, Dome
vienbalsīgi nolēma viņu atbrīvot
un redkolēģijas brīvajā vietā ievēlēt Iecavas novada Domes galveno grāmatvedi Dzidru Baltaci.

- par izmaiņām
«Iecavas Ziņu»
redkolēģijas sastāvā

Deputāti diskutēja par basketbola komandas «Dartija» menedžera Māra Ozoliņa aicinājumu Domei iesaistīties basketbola
kluba dibināšanā. Par jautājumiem, kas saistīti ar komandas
pašreizējo situāciju, rakstījām
jau iepriekšējās «Iecavas Ziņās».
Pieci deputāti (G. Arājs, A. Grīnbergs, J. Krievs, A. Mačeks un

Ar visiem lēmumiem var iepazīties
Domes kancelejā un pašvaldības interneta portālā. IZ

Veselības un sociālās komitejas 21. oktobra sēdē viens no
darba kārtības jautājumiem bija par nepieciešamajām izmaiņām saistošajos noteikumos
«Par dzīvokļa pabalstu».
Oktobrī stājušies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuri
nosaka, ka pašvaldības ir tiesīgas izmaksāt citus pabalstus tikai pēc tam, kad ir apmierināts
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.
Jaunajā apkures sezonā daudzām mājsaimniecībām par siltumu būs jāmaksā vairāk. Pašvaldībām ir jārūpējas, lai vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem būtu
nodrošināta iztika un pajumte,
un tikai pēc tam pašvaldības sociālā nodrošinājuma budžeta līdzekļus var izmantot citiem pabalstiem.
Dzīvokļa pabalsta apjomu un
saņēmēju loku nosaka pašvaldības saistošajos noteikumos. To
piešķir, izvērtējot ģimenes vai
personas ienākumus. Pabalstu
var pārskaitīt uz dzīvokļa izīrētāja vai komunālo pakalpojumu
sniedzēja kontu vai izmaksāt pabalsta saņēmējam malkas vai cita kurināmā iegādei.
Līdz šim daudzviet pašvaldības dzīvokļa pabalstos nebija izmaksājušas ne santīma. Iecavas
novada Dome ir viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kurās ir ieviests dzīvokļa pabalsts.
Domes saistošie noteikumi «Par
dzīvokļa pabalstu» ir apstiprināti
2006. gada nogalē. Aizvien pie-

augot dzīves dārdzībai, nākas
pārskatīt un paaugstināt pabalsta summas, kā arī precizēt
pabalstu aprēķinu un piešķiršanas izvērtēšanu.
Pašlaik piecas ģimenes Iecavas novadā saņem GMI pabalstu
un aptuveni 160 ģimeņu šogad ir
saņēmušas dzīvokļa pabalstu,
informēja Sociālā dienesta lietvede Līvija Jansone. «Līdz šim
pārsvarā sniedzām atbalstu trūcīgajiem iedzīvotājiem, tagad vajadzēs vairāk palīdzēt arī maznodrošinātajiem,» komentējot
grozījumus likumā, norādīja
dienesta vadītāja Sigma Strautmale. Komitejas priekšsēdētājs
Sergejs Mašiņenkovs piekrita, ka
grozījumi ir apsveicami, jo būtiski paplašina klientu loku, kas varētu saņemt sociālos pabalstus
un palīdzību, taču arī atgādināja - līdz ar to jūtami tiks skarts
pašvaldības budžets. Deputāts
Arnis Grundmanis mudināja kolēģus iestāties par sociālā nodrošinājuma budžeta apjoma palielināšanu nākamajā gadā, jo pašlaik tas veido tikai 4% no Iecavas
novada kopējā budžeta.
Komiteja vienojās, ka virzīs
saistošo noteikumu «Par dzīvokļa pabalstu» grozījumus apstiprināšanai Domē, iesakot pabalsta
apmēru palielināt no pašreizējiem Ls 25 mēnesī uz Ls 30 (tādējādi maksimālais pabalsta apjoms vienam saņēmējam palielinātos no Ls 150 uz Ls 180 vienā
gadā), kā arī mainīt ienākumu
aprēķina formulu, lai plašāks
iedzīvotāju loks varētu pretendēt
uz šo pabalstu. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 1. janvārī. IZ

Kopā ar saaukstēšanās
vīrusu infekcijām šī gada
rudenī ir aktivizējusies
saslimšana ar A hepatītu
arī Iecavā. Saslimušo vidū
ir gan pirmsskolas un
skolas vecuma bērni,
gan pieaugušie. Tā ir
saslimšana bez vecuma
ierobežojuma.
Tipiskie izplatīšanās ceļi:
- no cilvēka uz cilvēku tiešā
kontakta ceļā un ar sadzīves
priekšmetiem, kas piesārņoti ar
slimnieka fekālijām;
- dzerot piesārņotu ūdeni vai
lietojot uzturā produktus, kas
satur vīrusu;
- dzimumakta laikā ar inficētu personu;
- peldoties piesārņotās
ūdenskrātuvēs.
A hepatīta vīruss izplatās
viegli; ja netiek ievērota personīgā higiēna, seko grupveida saslimšanas gadījumi ģimenēs un
darba kolektīvos, skolās.
SLIMĪBA
No inficēšanās brīža līdz slimības simptomiem ir inkubācijas periods 15-50 dienas (vidēji
četras nedēļas). Sākumā pazeminās ēstgriba, paaugstināta
ķermeņa temperatūra, savārgums, slikta dūša un biežāka vēdera izeja, pēc dažām dienām
parādās tumšs urīns un ādas
dzelte. Bērniem saslimšana parasti norit vieglāk, slimība ilgst
vairākas nedēļas ar atveseļošanās periodu vairāku mēnešu garumā smagākos gadījumos. Nereti infekcija norit bez simptomiem.
Slimnieks ir bīstams apkārtējiem ~ 2 nedēļas pirms simptomu
parādīšanās - pats juzdamies vesels, var izplatīt infekciju, ja netiek ievērota personīgā higiēna.

PROFILAKSE
Visiem, kas nav imūni pret A
hepatītu (pārslimojuši vai vakcinēti), īpaši jāuzmanās no iespējami inficētas pārtikas un ūdens
lietošanas, bet īpaši nepieciešama bieža un rūpīga roku mazgāšana. No tā, cik tīras ir jūsu rokas, atkarīga paša un apkārtējo
veselība. Roku higiēna ir efektīvs, taču nespecifisks profilakses līdzeklis.
A hepatīta vīruss ir pietiekami izturīgs ārējā vidē, un tā iznīcināšanai izmanto:
- produktu karsēšanu 850C
temperatūrā ne mazāk par vienu
minūti;
- virsmu dezinfekciju telpās
un sanitārajos mezglos ar tīrīšanas līdzekļiem, kuri satur amonija savienojumus un/vai sālsskābi;
- slimnieku veļu mazgā režīmā ar t0 virs 850;
Telpu un priekšmetu mazgāšana un tīrīšana veicama rūpīgi,
pievēršot uzmanību koplietošanas priekšmetiem, traukiem,
rotaļlietām, durvju rokturiem,
margām, klozetpodiem, ūdensvadu krāniem, datoru tastatūrai.
VAKCINĀCIJA
Specifisks infekcijas profilakses līdzeklis ir vakcinācija. Izmanto vakcīnu, kura satur inaktivēto A hepatīta vīrusu.
Vakcinācijas kurss, atkarībā
no vakcīnas, ir 2-3 potes, kuras
rada imunitāti vismaz uz 10 gadiem. Aizsardzības efekts sākas
jau 14.-21. dienā pēc vakcīnas
ievadīšanas, bet pilnīga imunitāte pēc 30 dienām. Individuāli par
vakcināciju nepieciešams konsultēties ar savu ģimenes ārstu.
Ja konstatētas slimības pazīmes, nekavējoties jāmeklē ārsta
palīdzība.
Veselību vēlot,
Mirdza Brazovska
IVSAC direktore

Melnās ziņas
- 16. oktobra naktī Ozolu ielā
nodega automašīna VW Golf un
aizdegās blakus esošā automašīna Audi 80. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 15. oktobra
plkst. 21.30 līdz 16. oktobra
plkst. 07.30 Rīgas ielas stāvlaukumā nenoskaidrotos apstākļos
tika bojāta automašīna Renault.
Nezināmā automašīna no notikuma vietas aizbrauca, Ceļu policijai neziņojot.
- Laika posmā no 15. oktobra

plkst. 22.00 līdz 16. oktobra
plkst. 13.00 Pūpolu ielā kādai
jaunbūvei atlauztas durvis un
nozagti celtniecības instrumenti.
Uzsākts kriminālprocess.
- 21. oktobrī ap plkst. 18.00
Zorģos no automašīnas Ford
Transit salona nozagti dažādi
priekšmeti, no bākas 20 l benzīna un no motora nodalījuma
akumulators. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Dažādie mēs. Kā iemācīt toleranci?
A: F: Anta Kļaveniece

Viesošanās sabiedriskajās
organizācijās «Dia+logs» un
«Mozaīka» radīja daudzpusīgas
emocijas. Dedzīgākās un
atklātākās diskusijas gan
sākās mājupceļā bez minēto
organizāciju pārstāvju
klātbūtnes, iezīmējot
sabiedrības kopējo tendenci attieksme pret tēmu
HIV/AIDS skartie un
seksuālās minoritātes (jo
īpaši) nav viennozīmīga.
Tikšanās notika projekta
«Ieklausies, izproti, pieņem!»
ietvaros. Tā mērķis ir veicināt
pozitīvas attieksmes veidošanu
pret citādo, kas veicina savstarpējo sapratni un sadarbību starp
dažādām Latvijā dzīvojošām etniskām un sociālām grupām un
stimulē jebkādu diskriminācijas
formu izskaušanu un tolerantas
attieksmes veidošanu sabiedrībā. Taču brauciena laikā redzētais un dzirdētais liek secināt, ka
esam vēl tikai ceļa sākumā.

Cenšas
mazināt kaitējumu
Nevalstiskā organizācija
«Dia+logs» ir dibināta 2002. gadā.
Tās mērķis ir sniegt psiholoģisku,
emocionālu un sociālu atbalstu
visiem HIV/AIDS riska grupā
esošajiem cilvēkiem. «Dia+loga»
mērķauditorija ir: HIV inficētie
un AIDS slimnieki; riska grupas
jaunieši; intravenozo narkotiku
lietotāji, komerciālā seksa darbinieces; vīrieši, kam ir sekss ar vīriešiem; veselības aprūpes darbinieki un viņu ģimenes, partneri,
draugi.
Viena no «Dia+loga» īstenotajām programmām ir kaitējuma
mazināšana, kas ietver dažādas
aktivitātes, par kurām pastāstīja
centra Sociālā darba programmu
koordinatore Agita Sēja.
Šļirču maiņas punkts - savāc
šļirces, lai tās nemētājas, lai nesaduras veseli cilvēki; lai intravenozo narkotiku lietotājiem ir tīra
vai vismaz katram sava šļirce, tā
nenodarot veselībai vēl lielāku
kaitējumu (inficēšanās ar HIV),
nekā tas ir nodarīts, lietojot narkotikas. Satiekoties notiek arī informācijas apmaiņa (narkotiku
lietošanas sekas - veselības un
sociālas; kur vērsties, ja kaut kas
notiek). Par programmas nepieciešamību vēsta skaitļi: 2007. gadā centrā izsniegti 80 tūkstoši
šļirču, savākti - 56 tūkstoši.
Mobilā vienība ar mikroautobusu regulāri izbrauc Rīgas ielās,
un arī tās darbības mērķis ir ma-
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* Nevalstisko organizāciju
(NVO) grantu programmas
projekta «Ieklausies, izproti,
pieņem!» (2007.-2008. g.)
iesniedzēja ir Latvijas
Pieaugušo izglītības
apvienība. Iecavas novada
Dome projektā ir iesaistījusies
kā partneris.
* Projekta mērķa grupa ir
sociālie darbinieki,
pedagogi, psihologi, policijas
darbinieki, NVO pārstāvji u. c.

NVO «Dia+logs» darbā ir iesaistīti 17 darbinieki, četri no
viņiem strādā pilnu slodzi, ar riska grupām ielās strādā
pieci darbinieki, izbijuši intravenozo narkotiku lietotāji,
iecavniekiem stāstīja centra Sociālā darba programmu
koordinatore Agita Sēja (otrā no kreisās).
zināt risku inficēties ar HIV, mainot šļirces, dalot prezervatīvus
un sniedzot informāciju. Divas
reizes nedēļā mobilajai brigādei
pievienojas medmāsa, kas veic
konsultācijas un HIV eksprestestus. Mobilās vienības uzdevums ir darboties tajās Rīgas vietās, kuras nesasniedz ielu konsultanti, tādējādi mazinot kaitējumu narkotiku lietotāju vidē un
sasniedzot jaunas HIV apdraudētās un sociāli atstumtās cilvēku grupas, kam aktuāli nepieciešami HIV profilakses pakalpojumi.
«Dia+loga» dienas centrā
iespējams arī veikt HIV testu, saņemt psihologa un sociālo darbinieku konsultācijas, piedalīties
atbalsta grupu darbā.
Statistika ir visai skarba Latvija HIV inficēto skaita ziņā
ieņem ceturto vietu Centrāleiropā aiz Igaunijas, Krievijas un Ukrainas. Latvijā ir visjaunākie HIV
inficētie. Līdz šī gada augusta
beigām Latvijā bija reģistrēts
4181 HIV inficētais. Taču tie ir
tikai reģistrētie gadījumi. Lai noteiktu patiesu aptuveno HIV inficēto skaitu, speciālisti iesaka
šo skaitli pareizināt ar četri…
«Apsveicama ir centra iniciatīva un darbība, meklējot idejas
attīstības projektiem, lai piedāvātu praktiskus risinājumus
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai,» savu viedokli pēc viesošanās «Dia+logā» pauda projekta dalībniece Inese Puriņa,
centrā strādājošo rīcību raksturojot ar R. Gātes vārdiem:
«Grūtu domu ņem uz delnas,
Pagriez to uz saules pusi.
Varbūt ziemā puķe vērsies

Tur, kur vēl nav ziedējusi...»
Arī skolotāja Solvita Lauzēja
apstiprināja, ka «Dia+logā» ir guvusi saistošu informāciju gan
par HIV/AIDS slimniekiem, gan
par inficēšanās iespējām. Varbūt
jau drīzumā uz «Dia+logu» dosies
arī kāda skolēnu grupa, kam būtu interesanti un noderīgi klātienē uzzināt šo informāciju.

Rosina izpratni par
dažādu seksuālo
orientāciju
Lesbiešu, geju, biseksuāļu,
transpersonu (LGBT) un viņu
draugu apvienībā «Mozaīka» projekta dalībniekus sagaidīja valdes priekšsēdētāja Linda Freimane, juriste Evita Goša un Cilvēktiesību centra pārstāve Sigita
Zankovska-Odiņa. Šī biedrība ir
dibināta 2006. gadā kā protests
pret valdības, baznīcas un daudzu sabiedrības locekļu noraidošo attieksmi un zemo zināšanu
līmeni. «Mozaīkas» biedri uzskata, ka veselīga un stipra demokrātija var attīstīties tikai tad,
ja katrs iedzīvotājs jūtas drošs
par to, ka valsts viņa tiesības aizstāvēs. Latvijā cilvēki ar dažādu
seksuālo orientāciju tā nejūtas,
vairums slēpj savu patieso dabu,
baidās no ģimenes, kolēģu un
draugu reakcijas, kā arī netic, ka
valsts viņus aizstāvētu, ja tiktu
pārkāptas viņu tiesības, un tāpēc nevar dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Zinātniski pētījumi liecina,
ka 7-12% jebkuras valsts un
laikmeta civilizācijas populācijas
ir homoseksuāli un biseksuāli.
Tāpat pētījumi citās valstīs
liecina, ka homoseksualitāte ir
viens no lielākajiem jauniešu

pašnāvību iemesliem - viņi nespēj sevi pieņemt, pārvarēt, nejūt, ka varētu kādam uzticēties,
stāstīja L. Freimane.
Organizācijas darbības mērķi
ir: sekmēt Latvijas tiesību aktu
sakārtošanu atbilstoši starptautiskajām normām cilvēka pamattiesību un brīvību jomā; sekmēt
sabiedrības izglītošanu par dažādu seksuālo orientāciju esamību un citiem ar to saistītiem jautājumiem; sekmēt LGBT cilvēku
izglītošanu par veselības un citiem jautājumiem; radīt priekšnoteikumus diskriminācijas izskaušanai uz seksuālās orientācijas pamata; veicināt dzimumu līdztiesību Latvijā; sekmēt
sabiedrības izpratni par ģimenes
modeļu dažādību un sekmēt to
tiesību juridisku atzīšanu.
««Mozaīkas» apmeklējums
sniedza skaidrojumu par to, kā
rosināt sabiedrības izpratni par
ģimenes modeļu dažādību un kā
sekmēt to tiesību juridisko atzīšanu. Kādas ir to savstarpējās
mantiskās, juridiskās, cilvēciskās attiecības,» pēc brauciena
sacīja Inese Puriņa. Viņa guvusi
atziņas, ka ikkatrs no mums ir
nozīmīgs cilvēks un mums ir pozitīvi jāpieņem atšķirības; ka
mēs augam un mācāmies no pieredzes, atšķirību iepazīšanas un
kopīgā atrašanas. «Kad dzīvē visa
kā šķiet par daudz, lai to nestu,
un ar 24 stundām diennaktī nepietiek, nākas sev atgādināt: ja
nevari izmainīt apstākļus, maini
attieksmi!» tā Inese.
Solvita Lauzēja: «Protams,
katram cilvēkam ir iespēja izvēlēties - dzīvot tā, kā viņš vēlas, un
izvēle ir atkarīga no daudziem
faktoriem: gan no personīgās
pieredzes, gan no sabiedrības attieksmes, gan no līdzcilvēku attiecībām. Mācību programmas
ietvaros bija lietderīgi būt
«Dia+logā» un «Mozaīkā», jo mēs
katrs vērtējam un veidojam toleranci gan sevī, gan apkārtējos.» IZ
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Turpinām publicēt interesantākās
Iecavas vidusskolas skolēnu miniatūras.

Mana Latvija

Kāpas.
Sarkans.
Balts. Sarkans Rudens. Ozolzīles
A: Daniels Cjaputa, 7.a kl.

A: Annija Jakovļeva, 11.a kl.

S

an Latvija asociējas ar
jūras smilšaini
vēsajām kāpām,
zeltaino rudeni, kad saule
neskopojas ar savu maģisko
spēku, un ozolzīlēm, kuras kā
māsiņas mazā ķekariņā
ieskandina rudens sākumu.
Kāpas vienmēr ir rotājušas
jūras krastu, un tās vienmēr
šo krastu ir sargājušas, kā
māte savu bērnu sargā.
Ar gadalaiku maiņu reizi gadā
atnāk arī rudens, tas pārklāj

arkans ir draudzības
krāsa. Tā ir mūsu sirds
krāsa. Mēs esam
draudzīgi un izpalīdzīgi, un
tādēļ šī krāsa ir mums
vistuvākā.
Balts ir mūsu dvēseles krāsa.
Tā simbolizē mūsu Daugavu,
labsirdību un latviešu sirds
gaišumu. Šī krāsa ir tikpat mīļa
mums kā sarkanā krāsa.
Sarkans. Kāpēc atkal sarkans?
Tāpēc ka sarkans ir kā
uzplaukusi roze. Tā iedvesmo
mūs un palīdz skumjos brīžos.
Tā simbolizē mīlestību, visas
Latvijas mīlestību. IZ
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Latviju ar nostaļģiju, ar vēsu
rudens dziesmu un dūmu
smaržu no piemājas dārziņiem.
Krāsainās lapas, kas maldina
cilvēku acis kā zelts, ir
greznākais rudens lakats, ko
Latvija ir pelnījusi.
Ejot pa vientuļu ceļu, reizēm
es atskatos un redzu ozolzīli,
kas raugās uz mani ar savu
zaļo cepurīti kā koķetēdama
un lūgdama sevi pacelt. Cik
skaisti ir ceļi, kuri pārklāti ar
zīlēm kā bruģis! IZ

Pēc aizkariem vairs
nebūs jābrauc uz Bausku
1.lpp.

Keitas namā iespējams iegādāties audumus, aizkarus, šūšanas piederumus, dziju, gultasveļu, segas un spilvenus, kā
arī dažādus uz šūšanu un adīšanu attiecināmus sīkumiņus:
lentītes, sprādzītes, pogas, adatas un daudz ko citu. Veikala
darba laiks darbdienās no plkst.
9 līdz 18, sestdienās no plkst. 9
līdz 16, svētdienās no plkst. 9
līdz 13.
Veikala īpašniece Kristīne
Pauloviča jau paspējusi saņemt
pirmās atsauksmes. Pircēji bijuši pozitīvi noskaņoti, sakot, ka
nu vairs nebūs jābrauc uz Bausku, jo tagad būs pašiem sava
mazā Kvēlīte. Kristīne mierina
tos pircējus, kas veikalā neatrod
iecerētā toņa aizkarus vai dziju –
to visu iespējams pasūtīt. Pirmajās darba dienās pircēji izrādījuši interesi par visām veikalā piedāvātajām precēm, veikuši jau
pirmos adatu, spilvenu, aizkaru
un dzijas pasūtījumus.
Lai pakalpojumu klāsts būtu
plašāks un pircējiem nebūtu jālauza galva, kur sašūt nopirktos
aizkarus, Kristīne vienu no tirgotavas telpām vēlas iznomāt šuvējai. Nosacījumi paredzēti ab-

pusēji izdevīgi – par simbolisku
nomas maksu šuvējai būtu telpas, kur darināt gan savu klientu, gan veikala apmeklētāju pasūtījumus. Interesenti vēl var
pieteikties uz šo vakanci.
Ierīkojot tirgotavu, padomus
interjera iekārtošanai sniegusi
iecavniece Daina Manceviča, kas
šo amatu apguvusi septiņu mēnešu kursos Rīgas amatniecības
skolā. Līdz šim viņa palīdzējusi
ar padomu privātmāju iekārtošanā; Keitas nams ir pirmais
sabiedriskais objekts.
Iecere izveidot savu uzņēmumu Kristīnei radusies pirms vairākiem gadiem. Piedāvājums apgūt biznesa pamatus Sieviešu
kluba «Liepas» organizētajos
kursos «Izglītots iedzīvotājs Iecavas novada attīstībai» virzījis tuvāk mērķim. «Kursu ietvaros tapa biznesa plāns par bērnu preču veikala atvēršanu, bet, kamēr ritēja telpu pārplānošana un
projekta saskaņošana ar iedzīvotājiem, šāda profila uzņēmumi
Iecavā saradās kā sēnes pēc lietus,» stāsta Kristīne. Taču līdzekļi jau bija ieguldīti, negribējās to visu pamest; nācās domāt,
ko vēl varētu darīt.
Kristīne atzīst, ka vēlreiz šādā
projektā diez vai mestos, jo uzņēmuma dibināšana un veikala at-
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IZ Vērtējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī tavus
pozitīvos un negatīvos
vērtējumus!

Pozitīvi
- Rozes, āboli, rudenīgas lapas
un sveces patērētāju biedrības
pārtikas veikala skatlogā Rīgas
ielā. Patīkami, ka ar
sarkanbaltsarkano kompozīciju
tiek atgādināts par valsts
svētku tuvošanos.
/Patriote/

Negatīvi
- Es dzīvoju tik dziļos laukos,
kur katrs suns pazīst katru
kaķi. Mūsu slikto ceļu dēļ, jo
lietus tos sagandēja, uz nakti
atstāju mašīnu savā ceļa galā.
Sešos vakarā man uzlauza
mašīnu, it kā zinādams
atslēdza bāku, izsūca benzīnu,
izrāva akumulatoru un, pats
smieklīgākais, nepaņēma maģi,
bet autosēdeklīti. Nu, sakiet,
lūdzu, kas tie par cilvēkiem. Kā
policija teica: «Tādos pāķos tikai
zinātājs, tikai zinātājs.» Aicinu
citus lauku iedzīvotājus būt
uzmanīgiem.
/Melita/

Lai veikala nosaukums tā saimniekiem raisītu pozitīvas
asociācijas, tajā ietverts Kristīnes māsas meitiņas vārds
Keita.
vēršana izrādījusies daudz sarežģītāka, nekā sākumā licies.
Viņas līdzšinējā darba pieredze
finanšu un muitas jomā ļauj secināt, ka vieglāk ir strādāt algotu
darbu kāda cita pakļautībā, nevis pašam visu organizēt, uzņemties atbildību, riskēt.
Lai nepadotos, liela nozīme
bijusi ģimenes locekļu un draugu atbalstam, «Liepu» vadītājas
Agitas Haukas un viņas meitas

Agneses uzmundrinājumam.
Lielu paldies Kristīne saka arī
pašvaldības vadītājam Jānim
Pelsim, deputātiem un DzKS vadītājam Alvim Feldmanim, kuri
atbalstīja ieceri par veikala atvēršanu daudzdzīvokļu mājā;
kaimiņiem, kuri pacieta neērtības veikala remonta laikā; Hipotēku bankas Iecavas nodaļai un
tās vadītājai Indrai Bāliņai par
sapratni un atbalstu. IZ
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Sporta ziņas

Swedbank Jaunatnes basketbola līgas spēles
18. oktobrī
Jūrmala - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 53:46 (L. Jaunzems 15 p., R. Zariņš 9 p.)
1994. g. dz. 83:69 (A.Taurenis 23 p., E. Šteins 15 p.)
1992. g. dz. 53:64 (A. Rubins 13 p., K. Onzuls 12 p.)
19. oktobrī
Iecava/Vecumnieki - VEF 2/Ķekava
1995. g. dz. 64:25 (L. Jaunzems 16 p., J. Kozlovs 11 p.)
1994. g. dz. 70:61 (A. Taurenis 34 p., G. Zaļmežs 14 p.)
1993. g. dz. 113:46 (J. Eiduks 63 p., T. Naguravičs 18 p.)
1990./91. g. dz. 62:71 (G. Baldiņš 23 p., R. Tūmanis 19 p.)
Iecava/Vecumnieki - VEF 3/Ķekava
1995. g. dz. 51:21 (L. Jaunzems 18 p., J. Janišons 8 p.)
Bauskas rajona skolu komandas galda tenisa sacensībās
Iecavā tikās 17. oktobrī.
Iecavas vidusskolas pārstāves 1989.-1992. gadā dzimušo
sportistu grupā izcīnīja ceturto vietu, 1993.-1994. g. dz. grupā
uzvarēja (Līna Lauciņa un Dārta Ozoliņa), 1995.-1996. g. dz.
grupā ieguva trešo vietu (Sintija Januševiča un Lāsma Mežaka),
1997. g. dz. un jaunāku grupā pirmā komanda (Karīna Taranda
un Alise Pluce) izcīnīja pirmo vietu, bet otrā komanda (Beāte
Jašuka un Amanda Grīnberga) - trešo vietu. Sākumskolas
«Dartija» pirmā komanda (Aivija Grundmane un Monta Zaumane)
visjaunākajā grupā izcīnīja otro vietu, bet šīs iestādes skolnieču
otrā komanda ierindojās piektajā vietā, informē trenere Baiba
Gāga.
Bauskas rajona individuālās sacīkstes galda tenisā šosezon
risināsies sešās kārtās.
Pirmā kārta Bauskā tika izspēlēta 18. oktobrī. Sportisti ir sadalīti
trīs līgās. Iecavniece Alise Pluce triumfēja otrajā līgā, kur sacenšas
1996. gadā dzimuši un jaunāki tenisisti. Otro vietu šeit izcīnīja
Una Šķipare, piekto vietu - Karīna Taranda, sesto vietu - Sintija
Januševiča.
Pirmajā līgā iecavnieks Vitauts Pučeta ierindojās sestajā vietā.
Savukārt augstākajā līgā - starp sāncenšiem, kuri pagājušajā
sezonā iekļuvuši 24 labāko skaitā, - nepārspēts palika Roalds
Cildermanis.
Latvijas skolu komandu sacensībās 19. oktobrī Rīgā aiz goda
pjedestāla palika Iecavas vidusskolas komanda. 1993. gadā
dzimušo un jaunāku sportistu grupā 11 komandu konkurencē
ceturto vietu ieguva Dārta Ozoliņa, Alise Pluce un Sintija
Januševiča. Iecavnieces ar rezultātu 2:3 bija piekāpušās pirmās
vietas ieguvējām no Rīgas 47. vidusskolas un trešās vietas
ieguvējām - Preiļu vidusskolas skolniecēm, bet ar 3:0 bija
uzvarējušas otrās vietas ieguvējas no Jēkabpils.
Galda tenisa vecmeistari uzsākuši gatavošanos jaunajai spēļu
sezonai.
Rīgas atklātajās veterānu sacensībās 11. un 12. oktobrī
iecavnieks Roalds Cildermanis vienspēlēs ierindojās ceturtajā
vietā, bet dubultspēlēs ieguva godalgoto trešo vietu.
Sieviešu vienspēlēs katra savā vecuma grupā nepārspētas palika
Ludmila Bulaha un Baiba Gāga. Dubultspēlēs B. Gāgai otrā vieta,
bet L. Bulahai trešā vieta pārī ar Agafiju Bušu, kura vienspēlēs
palika ceturtā.
Iecavas basketbola komanda 20. oktobra vakarā, spēlējot
SAKS «Dartija» zālē, ar rezultātu 88:68 pārspēja Linde
N/Kuldīga vienību.
Sākumā spēli pilnībā kontrolēja viesi, precīzi metot no jebkuras
distances, līdz ar to mājinieki ātri nonāca zaudētājos ar -10
punktiem. Pamainot aizsardzības sistēmu uz zonas aizsardzību, kā
arī manāmi uzlabojot sniegumu uzbrukumā, iecavnieki atspēlējās
un izvirzījās vadībā. «Veiksmīgi spēlē iesaistījās rezervisti, īpaši
Māris Ozoliņš, līdz ar to rezultāts turpināja augt mums par labu,» atzīst Dartijas kapteinis Aldis Beitiņš. «Komandas saspēle, domājams,
vēl uzlabosies, jo kopā spēlējam tikai trešo oficiālo spēli, līdz ar to uz
laukuma darbības vēl ir samērā haotiskas, kā arī jāuzlabo spēle aizsardzībā.»
«Lai gan pirmo ceturtdaļu zaudējām ar -2, tālāk puiši darbojās

daudz drošāk un beidzot labi nospēlēja
aizsardzībā. Visi, kas gāja laukumā, nospēlēja pietiekami stabili, kas arī ļāva izcīnīt pārliecinošu uzvaru, bet šoreiz īpaši
jāuzteic Armands Švītiņš (attēlā), brīžiem varēja vērot labu sadarbību ar Mārci
Eglīti,» tāds ir Dartijas trenera Voldemāra
Pāruma skatījums. Paldies par saturīgo
spēli viņš saka visiem 12 saviem spēlētājiem, piebilzdams, ka komandas patiesās
spējas gan varēs redzēt nākamajā cīņā,
kad pretī stāsies viena no spēcīgākajām
Amatieru basketbola līgas Rietumu divīzijas komandām - Bauskas Kvēle/BJSS.
Rezultatīvākie pirmdienas mačā bija:
Mārcis Eglītis - 20 punkti, 10 izcīnītas
F: Beata Logina
bumbas,
Gundars Brička - 19 punkti,
Armands Švītiņš - 16 punkti, 11 izcīnītas bumbas,
Aldis Beitiņš - 14 punkti, 3 rezultatīvas piespēles.
Spēlēja arī Māris Ozoliņš, Aigars Indriķis, Jānis Saveļjevs, Juris
Ojāru, Jānis Ivanovs, Ervīns Pelsis, Māris Gailums un Didzis
Eglītis.
Komanda pateicas līdzjutējiem par atbalstu 20. oktobra spēlē
un aicina interesentus 30. oktobrī doties līdzi Dartijai uz
izbraukuma spēli Bauskā. Sīkāka informācija pa tālruni
29398529. IZ

IZ

Apsveikums : : :

Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.
(V. Ļūdēns)

Veselību un
dzīvesprieku

Vilnim Špilleram
67.dzimšanas dienā
vēl meitas un mazdēli.

Tuvojoties 25 gadu jubilejai, vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Iecava» aicina bijušos dejotājus
uz mēģinājumiem
Iecavas kultūras namā ceturtdienās plkst. 20.
Tālr. 29512195 (vadītājs G. Jansons).

Viņi meklē mājas
Pelēki strīpainais Brālītis un
pelēki dūmakainā Māsiņa ir
kaķīši, kuru dzīves sākums
bijis visai skumjš. Kaķīšu
māmiņa jau pagājušajā ziemā
tika atstāta vasarnīcu ciematā
Gaujā, cilvēkiem izvācoties.
Māmiņa pusbadā, bet kaut kā
ziemu pārcieta, staigāja
lūgdamās visiem garāmgājējiem
ēdienu. Šīs vasaras beigās
kaķenītei piedzima bērniņi.
Labi cilvēki nolēma mazajiem
kaķēniem palīdzēt un neatstāt
kaķēnus tikpat briesmīgai
dzīvei kā viņu māmiņai. Šobrīd
kaķēniņi ir labi iejutušies
pagaidu mājās un meklē īstās

mājas, kur viņus mīlētu un
nekad vairs nepamestu likteņa
varā. Ja jūs vēlaties dot mājas
šiem kaķēniem, zvaniet Vijai
(tel. 29258434). IZ

Aizsaulē aizgājuši
Anna Leokadija Krastiņa (01.09.1927. - 20.10.2008.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
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.

Pārdod : : :
3 istabu dzīvokli Dārza ielā 4.
Tālr. 29225808.
3 istabu dzīvokli Iecavā.
Tālr. 29111497.

3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(60 m2, 2. stāvs, balkons)
vai maina pret privatizētu
1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26078101.
steidzami un lēti labu 2 istabu
dzīvokli Iecavā.
Tālr. 29178400.
jaunus un lietotus mini
traktorus no Japānas un Ķīnas.
Arkli, augsnes frēzes, vagotāji
u. c. Transporta pakalpojumi.
Tālr. 29470148; 22839506.

smiltis vairumā.
Tālr. 29484578.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 80 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140.

PII «Cālītis» vadītāja Ļ. Momota

PASAULES DIABĒTA DIENAS 2008 ietvaros
Iecavas poliklīnikā 30. oktobrī laikā no plkst. 8.30 līdz 12.00
piedāvājam ikvienam interesentam un bez samaksas:
noteikt augumu, svaru un ķermeņa masas indeksu;
- izmērīt asinsspiedienu;
- noteikt cukura līmeni asinīs;
- ārstes endokrinoloģes dr. Ī. Vīnšteines konsultāciju;
- saņemt informatīvos materiālus par diabētu un svara
problēmām;
- saņemt informāciju par glikometriem un citiem paškontroles
līdzekļiem.

Kultūras namā
25. oktobrī pl. 19:00

MEDICĪNAS
DARBINIEKU
BALLE
8. novembrī pl. 19:00

2 istabu dzīvokli Iecavā, Skolas
ielā, 50,4 m², otrais stāvs.
Tālr. 29287842.

darba apģērbu.
Tālr. 29269026.

Atgādinu vecākiem, ka
oktobrī notiek rindas
pārreģistrācija
uz vietām Iecavas
pimsskolas izglītības iestādē
«Cālītis». Ja vecāki šo
pārreģistrāciju neveic, bērns
var tikt izslēgts no rindas.

8.

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

Vēlas īrēt : : :
1 vai 2 istabu dzīvokli Iecavā.
Tālr. 28637615.

Izīrē : : :
2 istabu dzīvokli Ozolu ielā.
Tālr. 26974399.
mēbelētu 1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26103703.

RAŽAS BALLE
Lai vakars sagādātu jaukus
mirkļus atpūtai, jūs priecēs
tautā iemīlētie aktieri
Dita Lūriņa-Egliena un
Mārtiņš Egliens.
Par lustīgu deju soli
rūpēsies grupa «Vēja runa».
Ieejas kartes
var iegādāties kultūras namā;
cena - Ls 5.

Jāņa Zīvārta piemiņas
kausa izcīņa zolītē
svētdien, 2. novembrī,
plkst. 9.00
Iecavas kultūras namā.
Pieteikšanās no plkst. 8.30.
Dalības maksa - Ls 5.

Iecavas novada
čempionāts telpu futbolā
sāksies 1. novembrī.
Komandu pieteikumus gaidīs
līdz 29. oktobrim
pa tālruni 29800006. Plašāka
informācija www.fkiecava.lv.

Sporta namā
IECAVAS NOVADA
VIEGLATLĒTIKAS
SACENSĪBAS TELPĀS
5. novembrī plkst.14:00
«D» grupa - 1998. g.
dzimušiem un jaunākiem
zēniem un meitenēm;
12. novembrī 15:00
«A» grupa - 1993. g. dz.
zēniem un «B» grupa 1994./95. g. dz. zēniem un
meitenēm;
19. novembrī 15:00
«C» grupa - 1996./97. g. dz.
zēniem un meitenēm
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.

2. novembrī plkst. 16:00
BIRZUĻU KAPOS
SVECĪŠU VAKARS.
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