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Dzejas busiņu Saulgožu kalnā apturēja Ceļa policija. Policisti šoferim pārbaudīja
dokumentus, bet bērniem izdalīja atstarotājus un dāvāja simpātiju balvas.
A: F: Elīna Arāja

Divas rudenīgas septembra
nedēļas skolēni veltījuši
Dzejas dienām, gan mācoties
tautasdziesmas par ceļiem,

gan cenšoties apcerējumus
par dažādiem ceļiem iekļaut
pašiem savos dzejas ritmos.
Mazie skolas bērni 21. septembrī pulcējās kultūras namā
uz tautas dziesmu skandēšanas
konkursu, bet lielie ar izpušķotu Dzejas dienu autobusu no vi-

Dzimtmisas pamatskolai rit 135. gads
A: F: Elīna Arāja

Atzīmējot skolas
135. pastāvēšanas gadu,
Dzimtmisas pamatskolā līdz
skolēnu ziemas brīvdienām
notiks dažādas jubilejai
veltītas aktivitātes.
Dzimtmisas skolas vēsture
aizsākusies 1877. gada rudenī,
kad nelielā vienstāva guļbūvē uz
mācībām bērni pulcējās vienā
klasītē, taču kopš zemes reformas laukos pagājušā gadsimta
20. gados skolas vajadzībām atvēlēta muižas ēka, kurā pašlaik
darbojas visas deviņas pamatskolas klases. Atceroties senos

un ne tik senos laikus, skolēni
varēs piedalīties konkursā
«Dzimtmisas pamatskolai
135 gadi», rakstot domrakstus,
savukārt konkursā «Mana skola
muižā» bērni varēs piedalīties ar
saviem zīmējumiem un fotogrāfijām. Labāko darbu autori tiks
apbalvoti skolas Ziemassvētku
pasākumā. Rīkojot dažādus
konkursus, skola rūpējas par ikvienu skolēnu, lai tas tiktu pamanīts, ar skolas notikumiem
iepazīstina direktore Jana Arāja
un direktores vietniece izglītības
jomā Lolita Krēmere. Skolā jau
vairākus gadus notiek akcija
«Laba sirds ir visa sākums», kas
skolēnus mudina būt atsaucī6.lpp.
giem un izpalīdzīgiem.

dusskolas devās ceļojumā, kurā
pievienojās draugi no internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas. Dzejas dienas atzīmēja visi: gan 1.-4. klases, gan
5.-8. un 9.-12. klases, taču uzdevumi un jo īpaši viņu noslēguma
pasākumi atšķīrās.
4.lpp.

Atbrīvos no 5.
nekustamā
īpašuma
nodokļa
nokavējuma
naudas
maksājumie

Sirsnīgā gaisotnē tiekas
ar «Dzejolēnu» autori Eviju Gulbi
A: F: Ludmila Ðteinberga

bçrnu bibliotçkas vadîtâja
Ceturtdienas pēcpusdienā,
20. septembrī, Iecavas bērnu
bibliotēkā uz tikšanos ar
vidusskolas 2.a un 2.b klases
audzēkņiem, skolotājām Ainu
Beneti, Solvitu Pļaviņu un
citiem interesentiem bija
ieradusies grāmatas «Koko un
Riko» autore Evija Gulbe.
Evija ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas Hanzas vidusskolā. Viņai jau no bērnības ļoti paticis rakstīt, veidoju-

si pat savas grāmatiņas. Autore
raksta arī dzejoļus bērniem, tos
var izlasīt žurnālos «Ezis» un «Zīlīte». Drīzumā izdevniecībā
«Zvaigzne ABC» iznāks pirmais
E. Gulbes dzejoļu krājums «Dzejolēni».
Grāmata «Koko un Riko» ir
iekļauta šī gada «Bērnu/Jauniešu žūrijas» kolekcijā 1.-2. klašu
grupai. Pasaku grāmatā asprātīgi
un pamācoši tiek stāstīts par divu
žurkulēnu Koko un Riko piedzīvojumiem, nedarbiem un draudzību.
Jaukās ilustrācijas grāmatai veidojusi Linda Lošina.
2.lpp.
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Lasīs skaistās telpās
A: F: Elīna Arāja

Ziemeļu un Zālītes bibliotēkā
uzsākti sen gaidītie
remontdarbi.
Abās bibliotēkās paredzēta
vienkāršota renovācija ar telpu
pārplānošanu, ārsienu un grīdas
siltināšanu, jo abām telpas atrodas daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā virs pagraba. «Būs siltāk
un omulīgāk. Iespējams, ka būs
mazāks elektrības patēriņš, jo
telpas apsilde notiek ar elektrību,» par pārmaiņām Zālītes bibliotēkā priecājas bibliotekāre Regīna Fiļimonova, kura šajā bibliotēkā strādā jau 37. gadu. Viņa
atceras, ka pēdējais remonts telpās veikts 1999. gadā. Šī dzīvokļa plānojums nav piemērots bibliotēkas telpām, tādēļ pēc rekonstrukcijas telpas būs ērtākas
gan bibliotēkas saimniecei, gan
apmeklētājiem, jo īpaši bērniem,
kas pēdējā laikā pēc stundām
pavada ļoti daudz laika bibliotēkā. Bērnu lasītava būs lielāka,
un tajā varēs rīkot pasākumus
arī pieaugušajiem: «Līdz šim
mums trūka tādas lielas telpas
pasākumiem,» stāsta R. Fiļimonova, kas priecājas, ka nākamā

Zālītes bibliotēku
pirms daudziem
gadiem iekārtoja
nepārbūvēta dzīvokļa
telpās. Pēc
rekonstrukcijas
bibliotēkas telpas būs
plašākas un
piemērotākas
bibliotēkas vajadzībām.
gada bibliotēkas akreditāciju varēs veikt skaistās telpās.
Abu bibliotēku telpas tiks aprīkotas ar mūsdienīgām inženiertehniskām sistēmām, internetu un jauniem elektroapgādes
tīkliem.
Būvdarbus bibliotēkās veic
SIA «Pro Dev». Pašvaldība Ziemeļu bibliotēkas remontam plāno
atvēlēt Ls 16 628,79, bet Zālītes
bibliotēkai - Ls 20 483,43. IZ

Modernākas bibliotēkas
A: Elīna Arāja

Ziemeļu, Zālītes un Rosmes
bibliotēkā uzlabos
sabiedriskās aktivitātes.
Dzīves kvalitātes līmeni nosaka ne tikai sakārtota infrastruktūra un sakopta vide, bet
arī sociālais kapitāls, ko veido
cilvēku sociālās aktivitātes
iespējas, kas lielai daļai iedzīvotāju ārpus Iecavas attālinātās
apdzīvotās vietās - ir ierobežotas,
stāsta projekta vadītāja Ineta
Bramane. Ar ES fondu līdzekļu
atbalstu Zorģu bibliotēka jau ir
kļuvusi par sava veida kultūras
(sabiedrisko aktivitāšu) centru,
kur notiek ne tikai dažādi pasākumi un radošās darbnīcas, bet
ir arī iespēja izmantot internetu,
printeri, kopētāju un citas iespējas, kuras ne katram ir pieejamas savās mājās.
Lai nodrošinātu līdzīgas
iespējas citu attālināto apdzīvoto
vietu iedzīvotājiem, ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai atbalstu (ELFLA) tiks
īstenots projekts «Sabiedrisko

aktivitāšu darbības centru attīstība Iecavas novada attālinātās
apdzīvotās vietās». Bibliotēkas
paredzēts aprīkot ar jauniem datoriem un multifunkcionālām
iekārtām (krāsu printeris/ kopētājs/ skeneris). Bibliotekāru
darba optimizēšanai tiks iegādāti svītrkodu skeneri. Dažādu pasākumu īstenošanai un iemūžināšanai bibliotēkās būs pieejami
projektori, videokameras, diktofoni un cits inventārs. Projekta
kopējās izmaksas ir 7 182,98 lati,
no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 4 993,09 latu, bet pārējās izmaksas segs
pašvaldība. IZ

Sirsnīgā gaisotnē tiekas
ar «Dzejolēnu» autori Eviju Gulbi
1.lpp.

Ideja par Koko un Riko radusies, kad kādas pastaigas laikā
Evijas ģimenei pazudis žurkulēns Koko un viņa savu meitu
mierinājusi, ka dzīvnieciņš saticis draugu un abiem kopā garlaicīgi nav. Tagad ģimenē dzīvo arī
īsts žurku puika Riko, kurš bija
atbraucis iepazīties ar lasītājiem.
Bērni par to neslēpa sajūsmu,
gribēja zvēriņu noglaudīt un samīļot.
Klātesošajiem bija interesanti pēc taustes mēģināt noteikt,
kas atrodas maisiņos, ko žurkulēni savākuši kā barību ziemai;
pārrunājām arī, ko šīs radības ēd.
Bērni, gatavojoties pasākumam, bija lasījuši grāmatu un zīmējuši ilustrācijas.
Linda Ērika Latiņina nolasīja
dzejoli «Vasara burciņās» un uzdāvināja viešņai mammas gatavoto aveņu-upeņu ievārījuma
burciņu. Arī bibliotekāres tika

pie garda našķa, ko sarūpēja Jāņa Bolšteina mamma. Mīļš paldies!
Rudens noskaņu radīja dzejolītis «Sēņu mode», kuru noskaitīja Marts Filips Mežulis.
Pēc Abitas Tauriņas nolasītā
grāmatas fragmenta «Nedarbs»
pasākuma dalībnieki stāstīja par
saviem labajiem darbiem un nedarbiem.
Lielu jautrību izraisīja pužļu
likšana, kuras pēc grāmatas «Koko un Riko» motīviem veidojusi
māksliniece Linda Lošina.
Sarīkojums izvērtās ļoti atraktīvs un sirsnīgs. Noslēgumā,
atvadoties no lasītājiem, Evija
Gulbe ierakstīja viesu grāmatā:
«Paldies par interesi, gaišajiem
smaidiem, jautājumiem un sirsnīgām sarunām! Iecavā ir daudz
brīnišķīgu lasītāju, pie kuriem
gribētu paciemoties vēlreiz. Pārsteidza izstāde, īpaši jaukie bērnu zīmējumi.» IZ

Informācijas precizējums
24. augusta «Iecavas Ziņu»
publikācijā «Represētie satiekas
Ikšķilē», kuru laikrakstam bija
iesniegusi Laima Leite, ieviesusies
kļūda. Pareizi jābūt: «Ikšķiles
estrāde bija pulcējusi ap 3000
dalībnieku.» Atvainojamies raksta
autorei par sagādātajām
neērtībām.

Arī Evijas Gulbes žurku puika
Riko bija atbraucis
iepazīties ar lasītājiem.
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Mācīsies efektīvāk izmantot ES sniegto finansiālo atbalstu
A: Inese Bramane

Domes projektu
1. septembrī tika uzsākta
projekta «Iecavas novada
pašvaldības kapacitātes
stiprināšana» īstenošana, ko
finansē Eiropas Savienība ar
Eiropas Sociālā fonda
starpniecību.
Lai nodrošinātu pašvaldības
autonomo funkciju izpildi, pašvaldībai jāinvestē līdzekļi daudzu pašvaldības objektu un
iestāžu infrastruktūrā, kas saistīta ar dažādu pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem. Izmantojot pieejamos ES un citu finanšu instrumentu līdzekļus, Iecavas novadā ievērojami tiek uzlabota infrastruktūra un sniegto
pakalpojumu kvalitāte. Lai vēl
efektīvāk izmantotu Eiropas Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības sniegto atbalstu, ir nepieciešams stiprināt Iecavas novada pašvaldības kapacitāti.
Projekta laikā tiks organizētas bezmaksas apmācības dažādiem speciālistiem - pašvaldības
un pašvaldības iestāžu darbinie-

kiem un Domes deputātiem
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanā. Pēc apmācības tiks veikta
Iecavas novada vajadzību izpēte
ES un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanā.
Apmācības noritēs trīs dienas - 11., 18. un 25. oktobrī. Tiks
apskatītas šādas tēmas: projekta būtība, risku vadība, iepirkuma procedūru organizēšana,
iekšējās kontroles mehānismi,
laika jēdziens projektos, projekta
krīze, inovatīvas pieejas projektu
vadīšanā, ES programmu un citu ārvalstu finanšu instrumentu
sniegtās iespējas pašvaldībai un
citas. Īpaši gribētos izcelt apmācības modulī iekļauto ideju ģenerēšanas bloku, kuru apgūstot un
metodes praktiski pielietojot, apmācību dalībnieki definēs vienu
vai vairākus iepriekš minētā pētījuma virzienus.
Apmācību beigās katrs dalībnieks saņems apliecību par kursu noklausīšanos. Apmācību seminārus nodrošinās SIA «NK
Konsultāciju birojs».

I2g

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki oktobrī
Pirmdien, 1. oktobrī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Otrdien, 2. oktobrī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 8. oktobrī,
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, A. Hauka,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis, A. Vītola
Otrdien, 9. oktobrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 10. oktobrī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 11. oktobrī,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 16. oktobrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 18. oktobrī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 23. oktobrī,
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Ceturtdien, 25. oktobrī,
plkst. 15 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 30. oktobrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde

Aicinu ikvienu interesentu Iecavas novada pašvaldības un
pašvaldības iestāžu darbiniekus, un arī deputātus - pieteikties apmācībai līdz šī gada 5. oktobrim nosūtot ziņas par sevi
(vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju) uz e-pastu inese.bramane@iecava.lv vai zvanot uz
tālruni 63941937.
Projekta īstenošanas laiks ir
no 2012. gada 1. septembra līdz
2013. gada 31. maijam. Kopējās
plānotās projekta izmaksas ir
18 477,90 LVL.
100% no projekta finansē

Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 1.5.2.2.3. «Atbalsts
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai» administrē Valsts
kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā
fonda finansiālu atbalstu. Par tā
saturu atbild Iecavas novada Dome. IZ

Aicina atsaukties
vēsturisko liecību mantiniekus
A: Gita Kravala

Lāčplēša dienu Latvijā
atzīmē par godu neatkarīgās
Latvijas valsts armijas
uzvarai pār Rietumu
brīvprātīgo armiju jeb tā
saukto Bermonta karaspēku
1919. gada 11. novembrī.
Pieminot šo notikumu,
Lāčplēša dienā tiek godināti
Latvijas brīvības cīnītāji.
Lāčplēša diena ir nozīmīga arī
tāpēc, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts
apbalvojums Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi «Par Latviju». Lāčplēša kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo
latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri
piedalījās Latvijas Brīvības cīņās

vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu.
Iespējams, ka arī Iecavā dzīvo
cilvēki, kuru vectēvi un vecvectēvi vai citi tuvinieki ir piedalījušies šajās vēsturiskajās cīņās.
Iespējams, ka kādam rados ir bijis arī Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris.
Biedrība «Arhīvs» ir iecerējusi
izveidot un šī gada 11. novembrī
iecavniekiem parādīt Lāčplēša
dienai veltītu vēsturisku ekspozīciju, un Jūsu atmiņu stāsti un
to laiku fotogrāfijas varētu darīt
šo ekspozīciju pilnīgāku.
Būsim priecīgi, ja piezvanīsiet mums (Kārlis Sinka tel. 29422880, Dzintars Zaumanis - tel. 29282936, Gita Kravala
- tel. 29999421) un izstāstīsiet
savu stāstu par tālajiem vēstures notikumiem. IZ

Vienmēr blakus lieks
acu pāris bez rozā brillēm
A: Anta Kļaveniece

Uzsākot uzņēmējdarbību,
bieži vien jaunā uzņēmēja
ceļā rodas dažādi šķēršļi.
Galvenās barjeras nereti ir
emocionāla un profesionāla
atbalsta trūkums,
finansējums, zināšanas un
pieredze, sakari un pazīšanās.
Risinājumu šīm problēmām
var sniegt mentoringa
programma, kurā iesaistīties
aicina Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra (LIAA) un
biedrība Līdere.

Mentoringa programma tiek
īstenota LIAA realizētā projekta
«Inovatīvas uzņēmējdarbības
programmas» ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
Programmas mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, tā darbosies līdz 2014. gadam.
2012./2013. gada programmā
gan jaunie uzņēmēji, gan mentori dalību var pieteikt līdz 5. oktobrim. Programma ilgs sešus
mēnešus un šajā laikā paredzētas gan regulāras mentora un
pieredzes pārņēmēja tikšanās,
gan kopīgi dalībnieku kompeten5.lpp.
ces semināri.

2012. gada 28. septembrî
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Dzejas dienas 2012 : : :

Mazie skandina tautasdziesmas
1.lpp.

Dzejas dienu pirmais posms
1.-4. klašu skolēniem norisinājās no 5. līdz 19. septembrim novada skolās atsevišķi: bērni veidoja vārdnīcas un mācījās skandēt tautasdziesmas par ceļu.
Bērni katrs veidoja savu vārdnīcu par ceļu. Starp skaidrojumiem bija vārdi maģistrāle, trotuārs, stiga, bet, piemēram, Paula Upeniece piedāvāja skaidrojumu tautasdziesmas rindiņai
«kupla liepa ceļu gāja» - patiesībā
tā ir skaista meitene, kas iet pa
ceļu. Vārdnīcas bērni bija noformējuši kā nu kurš: cits datortehnikā, cits ar roku rakstījis un zīmējis, cits papildinājis ar fotogrāfijām.
Darbus vērtēja žūrija katrā
skolā atsevišķi, piešķirot katras
klases grupā trīs pirmās vietas,
bet atzinības rakstus saņēma

skolēni par visrūpīgāk noformēto, visbagātīgāko un oriģinālāko
grāmatiņu, stāsta pasākuma rīkotāja, Iecavas vidusskolas skolotāja un sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Ingrīda
Draudziņa.
Tautasdziesmu skandēšanā
Dzejas dienu noslēguma konkursā kultūras namā piedalījās
24 vidusskolas, internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas jaunākie skolēni. Sagatavoties šim pasākumam viņiem
palīdzēja vecāki un klases audzinātāji, un labākie tika izvirzīti uz
konkursu novadā. Skolēni skaitīja dainas cits par citu izteiksmīgāk. Īpaši izcēlās trīs internātpamatskolas audzēkņi, kas savas tautasdziesmas skaitīja kā
priekšnesumu, bet daži bērni
tautasdziesmas pat nodziedāja.
Kamēr žūrija izvērtēja konkur-

Pirmo vietu
2. klašu grupā
ieguva
internātpamatskolas audzēkņi:
Keitija Gulbe (no
kreisās), Samanta
Bolmane un
Teodors Voitkēvičs.
Viņi par
priekšnesumu bija
īpaši padomājuši.
santu uzstāšanos, pasākumu
kuplināja jau pieredzējušie tautasdziesmu skandinātāji «Tarkšķi». Savu uzstāšanos viņi uzsāka ar dziesmu par ceļu - kā graudiņš nonāk līdz maizītei.
Skandēšanas konkursā žūrijas darbu veica kultūras nama
vadītāja Alma Spale, internātpamatskolas bibliotekāre Dzintra
Kraukle un bērnu bibliotēkas vadītāja Ludmila Šteinberga.

1. klašu grupā pirmo vietu
žūrija piešķīra Andrejam Pogodinam no vidusskolas, 2. klašu
grupā žūrija izvēlējās pirmo vietu
iedalīt internātpamatskolas
audzēkņiem Samantai Bolmanei,
Keitijai Gulbei un Teodoram
Voitkēvičam, 3. klašu grupā labākā bija Alise Kante no Dzimtmisas pamatskolas, bet 4. klašu
grupā - Annija Lazdiņa no vidusskolas. IZ

Izpušķotais dzejnieku
busiņš
Visatraktīvākā izvērtās Dzejas
dienu pēdējā - 21. septembra diena, kad savu ceļojumu jau otro
gadu uzsāka Dzejas dienu autobuss. Šogad autobusa pieturvietas sasaucās ar konkursa tematu
«Kas notiek uz ceļa?». Pēc 5.-8.
klašu jaunrades konkursa laureātu iekāpšanas pie Iecavas vidusskolas, internātpamatskolas un
Dzimtmisas pamatskolas autobuss uzsāka savu ceļojumu, taču
pēkšņi ceļu aizšķērsoja Cūkmena
krāšņais auto. Cūkmens izkāpa
no auto un aicināja uz sarunu
skolēnus. Viņš priecājās par skolēnu darbiem un apbalvoja, viņaprāt, jaukāko tekstu autorus.
Cūkmena simpātiju balvas saņēma Beāte Bilkēviča, Laura Matule,
Linda Linka, Anna Patrīcija Karele un Zane Neimane. Cūkmens
īpaši uztraucās par kārtību ceļmalās un aicināja nodot zvērestu
«Nemēslo dabā!». Visi autobusa
pasažieri saņēma Cūkmena nozīmīti, un viņu rokas rotāja Cūkmena zīmogs un autogrāfs. Pēc
kopīgas fotografēšanās autobuss
turpināja ceļu.
Bet pie Saulgožu pieturas
autobusu apstādināja ceļu policists. Viņš pārbaudīja vadītāja
dokumentus, bet pēc tam pasažierus aicināja uz sarunu ar ceļu
policijas ekipāžu. Skolēniem bija
prieks par dāvanām -atstarotājiem un bukletiņiem velosipēdistiem, taču vislielākais pārdzīvojums - iespēja apsēsties pie policijas mašīnas stūres un nofotografēties. Policisti bija iepazinušies
ar skolēnu darbiem un pasniedza
diplomus un dāvanas pieciem
autoriem: Gatim Žvirblim, Kristīnei Skujai, Tomam Bundulim,

Agatei Hincai un Betijai Celitānei.
Trešā autobusa pieturvieta bija AS «Latvijas Autoceļu uzturētājs» Iecavas iecirknī, kur jaunos
literātus sagaidīja iecirkņa vadītājs Guntis Arājs un iepazīstināja
ar ceļu apsaimniekotāju darbu.
Vislielāko interesi izraisīja lielais
sāls kalns noliktavā un košā ceļu
uzturēšanas tehnika. Šajā pieturvietā ceļu apsaimniekotāju simpātiju balvas saņēma Anna Bugovecka, Andra Aleksandra Krūmiņa un Elza Strazdiņa.
Ceļojuma noslēgums risinājās
viesmīlīgā kroga «Sombrero» pagalmā, tur skolēni baudīja cienastu, bet kroga saimniece Alla
Bistrova cienāja ar gardu tēju un
pasniedza savu balvu - sombrero
cepuri un dāvanu karti dzejoļa
autorei Sibillai Annai Salgrāvei.
Arī šī sarīkojuma noslēgumā
A. Gaveika izsniedza diplomus
konkursa uzvarētājiem un teica
lielu paldies skolotājām, kas rosina skolēnu jaunradi.
Iecavas novada latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības organizētās dzejas dienas iekrāsoja skolēnu izglītošanās procesu neparastākās krāsās.
Par šo krāsainību pateicamies visiem atbalstītājiem: Aldonijai Gaveikai par pašvaldības finansējuma nodrošinājumu, Ivetai Cerai
par pasakainajiem ziedu pušķiem,
Dacei Deņisovai par sagatavotajiem muzikālajiem priekšnesumiem, Edgaram Šmitam, vidusskolas domei par kafejnīcas organizēšanu, Guntim Arājam, Ceļu
policijas ekipāžai un inspektorei
Pārslai Dredželei, kroga «Sombrero» saimniecei Allai Bistrovai un,
protams, Cūkmenam no AS «Latvijas valsts meži». IZ

Lielie raksta dzeju
A: Dace Greiža

Latviešu valodas un
literatūras MA vadītāja
«Manā ciemā - Iecavā Ceļu ir tik daudz:
Katrs kaut kur vilina,
Katrs kaut kur sauc,»
raksta 6. klases skolnieks Toms
Bundulis savā dzejolī. Viņš, tāpat kā citi Iecavas novada skolu
5.-12. klašu skolēni, piedalījās
Dzejas dienu jaunrades darbu
konkursā, kas bija veltīts tēmai
«Ceļš». 5.-8. klašu skolēni atklāja
savas pārdomas par tematu «Kas
notiek uz ceļa», bet 9.-12. klašu
audzēkņu pārdzīvojumu raisīja
temats «Ceļš, kuru iet».
Konkurss notika divās kārtās.
Vispirms tas risinājās visās Iecavas novada vispārizglītojošās skolās, pēc tam veiksmīgākie darbi
tika izvirzīti konkursam novadā.
Žūrijas komisija - vidusskolas
skolotāja Maruta Lasmane, internātpamatskolas skolotāja Baiba
Žūriņa un Dzimtmisas pamatskolas skolotāja Iveta Salgrāve veica atbildīgo vērtēšanas darbu
un piešķīra 1.-3. vietu katrā klašu grupā. Iecavas novada Izglītības nodaļas diplomu par iegūto
1. vietu saņēma Endija Haritonova, Laura Novicka (5. kl.); Arta
Lauberga-Laukenberga, Toms
Bundulis (6. kl.); Kornēlija Jakobi,
Evija Rāviņa (7. kl.), Megija Neimane (8. kl.), Laura Vilciņa, Paula
Roznere (9. kl.), Liza Lisakovska,
Anna Bugovecka (10. kl.), Līga
Dobele, Jānis Kozlovs (11. kl.),
Diāna Špoģe (12. kl.).
Pagājušajā nedēļā Dzejas dienu noslēguma pasākumi sekoja
cits citam:
Bauskā
18. septembrī vidusskolas

11.-12. klašu skolēni un skolotāja M. Lasmane piedalījās Bauskas novada vidusskolēnu pasākumā V. Plūdoņa muzejā «Lejeniekos», kur bija tikšanās ar
dzejnieces Annas Dagdas balvas
laureātiem - jaunajiem dzejniekiem. Iecavnieki bija sagatavojuši literāru apsveikumu dzejniekam Arvim Vigulam viņa jaunā
krājuma vizualizētu dzejas tēlu
albumu.
«Billītēs»
19. septembrī Iecavas vidusskolas 9.-10. klašu un internātpamatskolas 9. klases skolēni
kuplināja Bauskas novada skolu
jauniešu Dzejas dienas pasākumu rakstnieka E. Virzas dzimtajās mājās «Billītēs». Rakstnieka
mazmeitas Annas Žīgures mudināti, mūsu novada skolēni kopā
ar abu skolu bibliotekārēm I. Beļinsku un Dz. Kraukli izstaigāja
iecerēto dzejnieka taku un piedalījās ideju talkā, kā labiekārtot,
pilnīgot šo taku. Dzejnieka takas
pieturvietās jaunieši uzstājās ar
E. Virzas un A. Eglīša patriotiskās dzejas priekšnesumiem.
Noslēgums
20. septembra vakarā Iecavas vidusskolas zālē Dzejas dienu jaunrades konkursa noslēguma pasākumā pulcējās novada
9.-12. klašu skolēni. Dzejas kafejnīcas gaisotnē risinājās «Dzejas maratons» - izskanēja darbi
pašu autoru izpildījumā, noskaņu bagātināja Iecavas vidusskolas jauniešu muzikālie priekšnesumi. Sarīkojuma izskaņā Iecavas novada Izglītības nodaļas
metodiķe Aldonija Gaveika pateicās jauniešiem par radīto dzejas un muzicēšanas pārdzīvojumu un apbalvoja uzvarētājus ar
diplomiem.
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Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 12

«PAR NODOKĻA ATBALSTA PASĀKUMA PIEMĒROŠANU
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM IECAVAS NOVADĀ»
Apstiprināti
ar Iecavas novada Domes
2012. gada 11. septembra
Lēmumu (prot. Nr. 10, 7. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma
«Nodokļa atbalsta
pasākuma likums» 4. panta
otro daļu
1. Saistošajos noteikumos
lieto-tie termini:
a) nodokļu atbalsta pasākums - vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas un 90

procentu soda naudas dzēšanai
tiem nodokļu maksātājiem, kuri
līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu atbalsta pasākuma
pamatparādu un ar to saistīto
soda naudu 10 procentu apmērā;
b) nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds nodokļu pamatparāds, kas noteikts sadalījumā pa nodokļu veidiem pēc
stāvokļa 2011.gada 1.septembrī
un nav samaksāts līdz nodokļu
atbalsta pasākuma uzsākšanas

dienai. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds tiek noteikts
katras pašvaldības administratīvās teritorijas ietvaros;
c) nodokļu atbalsta pasākuma maksājums nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds un
10 procenti ar to saistītās soda
naudas, ja tāda ir aprēķināta.
2. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā
īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Ieca-

vas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem.
3. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē
Iecavas novada Domes Finanšu
nodaļa.
4. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem piedāvā izmantot nodokļa amnestiju
A: Evita Heidemane

Domes nodokļu inspektore
Lai atbalstītu nodokļu
maksātājus, kuri krīzes dēļ ir
iekļuvuši parādu slogos, šā
gada 23. augustā stājās spēkā
Nodokļu atbalsta pasākuma
likums, kurš nosaka, ka
nodokļu atbalsta pasākums
(NAP) ir vienu reizi veicams
pasākums nokavējuma
naudas un 90% soda naudas
dzēšanai tiem nodokļu
maksātājiem, kuri līdz
noteiktam datumam samaksā
nodokļu atbalsta pasākuma
pamatparādu un ar to saistīto
soda naudu desmit procentu
apmērā.
Šis likums ir attiecināms uz
vairākiem nodokļu veidiem, ko
administrē Valsts ieņēmumu
dienests, taču novada iedzīvotājiem vissvarīgākā varētu būt šī likuma izpilde attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli (NĪN).
Katrai pašvaldībai ir tiesības līdz
šā gada 1. oktobrim pieņemt

Iecavas novadā:
* iesaistīties nodokļu atbalsta pasākumā tiks uzaicinātas
867 fiziskas un juridiskas personas;
* NĪN parāda pamatsumma
līdz 2011. gada 1. septembrim - Ls 64 920;
* NĪN parāda nokavējuma naudas summa, kuru
nodokļu atbalsta pasākuma laikā plānots dzēst, - Ls 28 036.
saistošos noteikumus par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu savā administratīvajā teritorijā. Arī Iecavas novada Dome
2012. gada 11. septembrī pieņēma lēmumu atbalstīt nodokļu atbalsta pasākumu, lai dotu iespēju Iecavas novada iedzīvotājiem
un uzņēmējiem samazināt nekustamā īpašuma nodokļa mak-sājumu parādus, kas radušies
līdz 2011. gada 1. septembrim,
neatkarīgi no parāda apmēra.
Visiem pretendentiem, kuriem ir tiesības uz NAP piemērošanu, pa pastu tiks nosūtīta informatīva vēstule ar parāda
summu, uz ko attiecināms atbalsta pasākums. Lai piedalītos Nodokļu atbalsta pasākumā, nepieciešams aizpildīt Iecavas no-

vada Domes nekustamā īpašuma nodokļa administrācijai
adresētu iesniegumu. Iesniegumi būs aizpildāmi un iesniedzami nodokļu inspektorei līdz
2012. gada 28. decembrim.
30 dienu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas nodokļu administrācija izvērtēs tā atbilstību MK
noteikumu Nr. 600 prasībām un
pieņems lēmumu par tā piemērošanu vai atteikumu. Pozitīvā
lēmumā tiks norādīts NAP pamatparāds, ar maksājumu saistītā nokavējuma nauda (uz NAP
uzsākšanas datumu - 2012. gada 1. oktobri ) un samaksas termiņi. 21 dienas laikā no NAP
maksājumu samaksas pilnā apmērā pašvaldība pieņems lēmumu par nokavējuma naudas dzē-

šanu attiecībā uz NAP maksājumiem.
MK noteikumi paredz - ja nodokļu maksātājs nepildīs uzņemtās saistības, nodokļu administrācijai būs tiesības pēc trešā
kavētā maksājuma atcelt lēmumu par NAP piemērošanu un
sākt piedziņas darbības vispārējā kārtībā.
Aicinām novada iedzīvotājus
un uzņēmējus izmantot šo iespēju atbrīvoties no parādiem un,
sākot no 2012. gada 1. oktobra,
līdz 28. decembrim vērsties pie
Iecavas novada Domes nodokļu
inspektores, lai atbilstoši datu
bāzē esošajai informācijai sagatavotu iesniegumus un iepazītos
ar iespējamo nodokļa parāda nomaksas grafiku.
Atgādinām, ka šāds pasākums tiks veikts tikai vienu reizi!
Nodokļu inspektore apmeklētājus pieņem novada Domes
3. stāvā, Skolas ielā 4, pirmdienās no plkst. 8 līdz 17 un trešdienās no plkst. 8 līdz 18. Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.30
līdz 13.30. Tālr. 63941973. IZ

Vienmēr blakus lieks acu pāris bez rozā brillēm
3.lpp.

Līderes organizētās mentoringa programmas uzņēmējiem Latvijā tiek realizētas no 2005. gada;
kopš tā laika īstenotas 14 programmas un trīs mentoringa projekti; programmās piedalījušies
222 mentori un 261 pieredzes
pārņēmēji. Programmā, kas noslēdzās šovasar, tika īstenoti 15
mentoringa sadarbības plāni. Pieredzes pārņēmēju uzņēmumu
darbības jomas bija visdažādākās: apģērbu dizains un ražošana,
koka priekšmetu ražošana, bioloģisko atkritumu pārstrāde un
biohumusa ražošana, audio reklāmas klipu izveide un citas.
Iedvesmojoši bija pieredzes pārņēmēju stāsti, kurus viņi stāstīja
šī gada programmas ievadseminārā 21. septembrī Rīgā.

Renārs Špāks pārstāvēja uzņēmumu «FeltMore», kas ražo filca izstrādājumus. Pateicoties
darbībai mentoringa programmā,
Renārs saņēmis lietderīgus padomus uzņēmuma kopējai attīstībai
un eksporta iecerēm. «Programma palīdzēja ātrāk virzīties uz
priekšu; palīdzēja nofokusēties
uz konkrētām krāsām un produktiem, jo iesākumā ražošana
bija pārāk sadrumstalota. Tāpat
programmas laikā ieguvu draugus; par tiem kļuvis gan mans
mentors, gan pārējie programmas dalībnieki,» tā Renārs.
Iedrošinājumu uzņēmuma attīstībai ieguvusi arī SIA «Caps!»
valdes locekle Ilze Garanča. Turpmākajiem programmas dalībniekiem saldumu ražotnes saimniece iesaka nekautrējoties uzdot

jautājumus saviem mentoriem
un nedomāt, ka tas ir stulbi. Ilze
sapratusi, ka daudziem jaunajiem uzņēmējiem ir līdzīgas problēmas, tāpēc nav jādomā, ka esi
jocīgs.
«Dažkārt bailes kļūdīties jauno uzņēmēju nomāc vairāk, nekā
patiesas problēmas, bet mentoringa programma piešķir šo drošības riņķi: tev ir dots cilvēks, kuram vienmēr var piezvanīt, kurš
atbalsta un palīdz nonākt pie jaunām idejām. Bieži vien skats no
malas ir ļoti vērtīgs,» programmu
vērtēja jaunā uzņēmēja Eva Narunovska, SIA «IT Sapiens» valdes
locekle. «IT Sapiens» piedāvā vienkāršot uzņēmēju dzīvi, ieviešot
biznesa vadības datorprogrammu
CRM/ERP. Evas uzņēmumam
jau ir vairāki klienti gan Latvijā,

gan ārvalstīs. Taču ne vienmēr
gājis tikai gludi. «Pirms iestāšanās mentoringa programmā man
likās, ka atrodos tumšā bedrē,
bet tagad, braucot uz semināru,
man galvā skanēja Mārtiņa (Freimaņa) dziesma «Dzīve kā košums»,» par programmas ieguvumiem stāsta Eva. Kā seminārā
par mentoringa programmu sacīja mentore, SIA «JARDI. Treneri»
valdes locekle Māra Špicberga:
«Vienmēr blakus lieks acu pāris
bez rozā brillēm.»
Informāciju un pieteikuma
veidlapas dalībai 2012./2013. gada mentoringa programmā meklējiet biedrības Līdere mājas lapā
www.lidere.lv. Vairāk informācijas par uzņēmējdarbības atbalsta
programmām meklējiet LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv. IZ
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Ceïojuma piezîmes
Dzimtmisas
pamatskolai rit 135. gads
1.lpp.

Šogad akcijai izvēlēta tēma
«Esi radošs un aktīvs skolas dzīvē». Laureāti būs tie, kuri nopelnīs visvairāk uzlīmju: trīs līdz
četri skolēni katrā klasē.
Krāšņais septembris
Krāsainās rudens noskaņās
Dzimtmisas skolā pagājušajā
nedēļā notika izstāde «Dzimtmisas pamatskolai 135 gadi», kurai
skolēni gatavoja kompozīcijas no
rudens ziediem un dabas materiāliem. Bērni par puķupodiem
bija izmantojuši gan lejkannas,
gan vecus zābakus. Vērtēšanas
komisija saka paldies visiem,
kas piedalījās šajā krāsainajā
rudens konkursā, arī bērnu vecākiem, bet čaklākie kompozīciju veidotāji balvā saņems veikala
«Centrs» dāvātos kalendārus.
10. septembrī Dzimtmisas
pamatskolā viesojās Gētes institūta pārstāvis Jozefs Vaitenbergs. Viņš diskutēja ar skolēniem par svešvalodu nozīmi ikviena skolēna personīgajā un
karjeras izaugsmē. Liela daļa
skolēnu to jau ir sapratuši, ko viņi pierādīja, ļoti labi nokārtojot
centralizēto angļu valodas eksāmenu. Dzimtmisas skolēni ir
speciālisti arī draudzīgas vides
un dabas jautājumos. 27. septembrī Latvijas Universitātē
Ekoskolu apbalvošanas pasākumā Dzimtmisas pamatskola saņems starptautisko Ekoskolas
sertifikātu un jau otro gadu tai
tiks pasniegts Zaļais karogs.
Dzimtmisas pamatskola Ekoskolu programmā piedalās jau
piecus gadus, no kuriem trīs gadus pēc kārtas tā saņēmusi apbalvojumus.
Aktivitātes pērn
Analizējot pagājušo mācību
gadu, kolektīvs lepojas ar skolai
piešķirto Mammadaba vēstniecības titulu, ko skolēni bija godam
nopelnījuši. Šādu apbalvojumu
Latvijā ik gadu uz mācību gada
laiku saņem vien deviņas skolas.
Dzimtmisas pamatskolā - Mammadaba vēstniecībā - tika organizētas dažādas izzinošas aktivitātes: «Koku diena Dzimtmisā»,
kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas Vidusdaugavas mežniecības un no Iecavas un Vecumnieku novada izglītības iestādēm;
izstādes skolā un skolas parkā;
divu dienu pasākums «Radošās
dienas Dzimtmisā». Mammadaba vēstniece skolas direktore Jana Arāja izstrādāja metodiskos
materiālus prezentācijas, ar kurām tikšanās reizēs un informācijas dienās iepazīstināja citu
Latvijas izglītības iestāžu direktorus, direktoru vietniekus,
pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājus, skolēnu vecākus un
skolas padomes pārstāvjus.

Dzimtmisas skola turpina realizēt Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius
aktivitātes «Skolu daudzpusējā
partnerība» projektā «Taupi
enerģiju - planētas nākotne ir tavās rokās». «Gatavojamies darba
vizītei Ungārijā, Budapeštā, septembrī un nākamajai darba sanāksmei Polijā, kurā piedalīsies
arī aktīvākie skolas skolēni,»
stāsta L. Krēmere. Aizraujošs
brauciens skolēniem bija martā,
kad Dzimtmisas Comenius programmas dalībniekus ciemos pie
sevis aicināja Billerbekas reālskola Vācijā. Skolēni tur dzīvoja
ģimenēs un iepazina citas tautas
kultūru un ikdienu. Bērni joprojām sarakstās, bet drīzumā
Dzimtmisas skolēni uzņems
draugus pie sevis.
Pedagogi papildina
zināšanas
Gatavojoties jaunajam mācību gadam, pedagogi vasarā apmeklēja dažādus kursus un nometnes. No 15. līdz 18. augustam Iveta Salgrāve piedalījās
Ekoskolu koordinatoru forumā
Tērvetē. «Organizācija un jēgpilnums šajā forumā bija augstākajā līmenī,» par foruma norisi
stāsta Iveta un atzīst, ka pozitīvais šajā pasākumā bija pieredzes apmaiņa, ideju ģenerēšana,
vides jautājumu apgūšana un
kontaktu dibināšana. Forums
bijis arī kā neliela atpūta pirms
jaunā darba cēliena.
Skolotāja Evita Žeikare no 25.
līdz 27. jūlijam piedalījās Mammadaba skolotāju nometnē
«Ezerniekos». Evita priecājas, ka
nometnē tika apvienoti tālākizglītības kursi ar patīkamu atpūtu: «Trīs dienas pavadīju ļoti jaukā kompānijā, kopā ar citiem dabu mīlošiem pedagogiem, mācoties, vērojot putnus, spēlējot dažādas spēles, iepazīstoties ar citu
kolēģu pieredzi, braucot ekskursijā uz lielāko Latvijas kokaudzētavu un orientējoties vietējā mežā. Ieguvu daudz jaunu zināšanu un lieliskus piedzīvojumus.»
Turpina mācīties
Dzimtmisas pamatskolas
2011./2012. mācību gada absolventi izvēlējušies turpināt mācības gan vispārējās vidējās izglītības iestādēs, gan profesionālajās
vidējās izglītības iestādēs. Mārtiņš Jurkovskis iestājies Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Toms
Šķipars un Ritvars Priede - Rīgas
49. vidusskolā, Normunds Graudiņš, Kristaps Kaupužs un Emīls
Freimanis - Rīgas Valsts tehnikumā; absolventi izvēlējušies
turpināt izglītību arī Rīgas Jūras
transporta profesionālajā vidusskolā, Saulaines profesionālajā
vidusskolā un Iecavas vidusskolā. IZ

Viena no ziedu kompozīciju konkursa iniciatorēm
skolotāja Inga Grundmane ar meistarīgāko darbu
autoriem: Līgu Skuju (9. kl.) (no kreisās),
Diānu Niedru (2. kl.), Ralfu Kudiņu-Kudreņicki (1. kl.),
Alisi Niklāvu (1. kl.) un Lindu Čužinsku (4. kl.).
Jauniešu iniciatīvas grupas 1. sanāksme!
Ja esi jaunietis, kurš aktīvi darbojās Jauniešu
iniciatīvas grupā jau līdz šim,
ja esi jaunietis, kurš vēlas aktīvi līdzdarboties
jaunatnes lietās un kļūt par iniciatīvas grupas biedru,
nāc un piedalies sanāksmē
1. oktobrī Iecavas novada Domes 5. stāvā pl. 16:00.
Aprunāsimies par:
idejām, kuras vajadzētu realizēt vēl šogad;
idejām, kuras gribētos realizēt 2013.gadā un ne tikai
…par projektiem, par pasākumiem, par semināriem, par
iniciatīvām, par brīvo laiku, par priekiem, par likstām….
Piesaki savu līdzdalību sanāksmē līdz 28. septembrim,
zvanot pa tālr. 29175271 vai rakstot portālā draugiem.lv
Gintai Zaumanei.

Melnās ziņas
- 13. septembrī plkst. 23:45
pretī kafejnīcai Rīgas ielā 1980.
gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā.
Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 3,03 promiles.
- 17. septembrī plkst. 00:01
Iecavas novadā 1992. gadā dzimis vīrietis bez vadītāja apliecības vadīja mopēdu Wonjan, būdams alkohola reibumā. Vadītājs nobrauca no brauktuves un
apgāzās, kā rezultātā guva miesas bojājumus. Cietušais nogādāts Jelgavas slimnīcā. Alkohola
koncentrācija izelpojamā gaisā
1,72promiles.
- 24. septembrī Grāfa laukumā no plkst. 16:55 līdz
plkst.17:15 pagaidām neno-

skaidrotu iemeslu dēļ dega trīsstāvu mājas balkons, divi dzīvokļi un jumts. Uzsākts kriminālprocess.
- 24. septembra plkst. 20:05
E. Virzas ielā 1989. gadā dzimusi
sieviete, vadot automašīnu VW
Golf Variant, uzbrauca 1984. gadā dzimušam gājējam, kurš
diennakts tumšajā laikā atradās
uz ceļa braucamās daļas bez
gaismu atstarojošiem elementiem uz apģērba. Cietušais nogādāts Jelgavas slimnīcā. Uzsākts
kriminālprocess.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

7.
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Aicina piedalīties
skrējienā «Iecavas rudens 2012»
A: Anta Kļaveniece

Aktīva dzīvesveida piekritēji
sestdien, 6. oktobrī, varēs
izmēģināt savus spēkus
skrējienā «Iecavas rudens
2012». Skrējienu organizē
sporta skolas «Dartija»
kolektīvs un tas notiks
Iecavas parkā. Sacensību
galvenā tiesneša lomu
uzņemsies Elmārs Gāga,
informē sporta skolas
izglītības metodiķis Māris
Ozoliņš.
Skrējiens organizēts ar mērķi
popularizēt skriešanu un iesaistīt fiziskajās aktivitātēs Iecavas
novada iedzīvotājus un citu novadu sportistus, kā arī veicināt
veselīgu dzīvesveidu. No plkst.
12:30 sporta namā «Dartija» sāk-

sies dalībnieku reģistrācija un
numuru izsniegšana. Skrējiena
dalībnieki tiks sadalīti pa vecuma grupām un katrai grupai izvēlēts atbilstošs distances garums. Meitenes (2000. g. dzimušas un jaunākas), jaunietes
(1997. g. dz. 1999. g. dz.), jaunietes un sievietes (1996. g. dz. un
vecākas), zēni (2000. g. dz. un
jaunāki) un jaunieši (1997. g. dz.
1999. g. dz.) dosies divu kilometru garā distancē, bet jauniešiem
un vīriešiem (1996. dz. un vecāki) būs jānoskrien seši kilometri.
Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā
grupā apbalvos ar medaļām, bet
pirmo vietu ieguvējus arī ar balvām. Visi skrējiena «Iecavas rudens 2012» dalībnieki saņems
piemiņas diplomus.
Ar sacensību nolikumu var
iepazīties www.iecava.lv.

Panākumi jātnieku sportā

Agate Jefremova ar Akapellu.
A: Elīna Arāja
F: Linda Arāja

Lauku sētas «Drostalas»
audzēkņi ar jaunajiem
zirgiem uzsāk sacensību
gaitas.
15. septembrī Carnikavas
novada stallī «EKVI» shēmā nr. 1
bērnu konkurencē uzvarēja Agate Jefremova ar zirgu Akapella;
šim pārim arī 3. vieta vadības
maršrutā.
22. septembrī Jātnieku sporta svētkos Viesītes pagasta

«Muitniekos» Evai Ikauniecei ar
Akapelu maršrutā ar šķēršļu
augstumu līdz 50 centimetriem
piektā vieta. Sacensībās piedalījās arī Agate Jefremova ar poniju
Praizanda, taču zirga nepaklausības dēļ tika zaudēts laiks un
godalgota vieta.
Nākamās sacensības paredzētas 30. septembrī Rīgā sporta
centrā «Kleisti», kur notiks Latvijas Jātnieku federācijas kausa
izcīņa poniju jāšanā. Tajā piedalīsies «Drostalu» lielais ponijs
Praizanda. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Maiga Rāzmane (27.06.1926. - 20.09.2012.)
Valentīns Imenovičs (17.02.1962. - 22.09.2012.)

IZ

Sporta ziņas : : :

18. septembrī aizvadītas Iecavas novada skolu sacensības
futbolā 4.-5. klašu grupai. Sacensībās piedalījās neierasti liels
dalībnieku skaits - deviņas komandas. Komandu sastāvos spēlēja
arī pa kādai meitenei.
Rezultāti:
1. vieta - internātpamatskolas 5.a klase (Endija Haritonova,
Aleksandrs Alfjorovs, Nauris Ivanovs, Edgars Ramazanovs,
Kaspars Polis, Oļegs Balodis, Gatis Bergmanis un Aivis Kravalis);
2. vieta - vidusskolas 4.a klase (Dāniels Raginskis, Rūdolfs Emīls
Smeilis, Oskars Pudņiks, Mikus Hugo Zaumanis, Ralfs Vētra,
Renārs Bērziņš, Igors Bosko un Beatrise Plukasa);
3. vieta - Dzimtmisas pamatskolas 5. klase (Kaspars Ziemiņš,
Roberts Vorona, Dāvis Šastakovičs, Jurģis Jurkovskis, Rolands
Sopko, Daniels Liepiņš un Rihards Svikša).
Trešdien, 19. septembrī, Iecavas parkā visu novada skolu
audzēkņi piedalījās krosa skriešanas sacensībās.
Rezultāti
2.-3. klašu grupa
1. vieta Kārlis Čipens* (1:37,3); Amanda Gromova (1:38,2)
(internātpamatskola)
2. vieta Pauls Kauķis (1:38,2); Emīlija Druviņa (1:43,5)
3. vieta Eduards Geks (1:43,7); Estere Stepanoviča-Monkeviča (1:51)
4.-5. klašu grupa
1. vieta Rūdis Pēteris Lasmanis (1:30,3); Enia Tīna Šusta (1:29,9)
2. vieta Jēkabs Ķurbe (1:33,2); Kristīne Kabaļina (1:42,9)
3. vieta Roberts Jānis Stančiks (1:36); Terēze Druviņa un Linda
Linka (1:44)
6.-7. klašu grupa
1. vieta Dāvis Lācis (3:26,3); Amanda Grīnberga (1:31,1)
2. vieta Edijs Lācis (3:23); Simona Vītoliņa (1:35,3)
3. vieta Toms Buračevskis (3:36); Anna Ansone (1:40,4)
8.-9. klašu grupa
1. vieta Raimonds Ivenkovs (2:58) (internātpamatskola);
Jana Zamarina (3:56,3)
2. vieta Žanis Sevastjanovs (3:01); Paula Anna Svarinska (4:14)
3. vieta Einārs Kūla (3:09) (internātpamatskola);
Iluta Logina (4:16)
10.-12. klašu grupa
1. vieta Kārlis Ozoliņš (4:46); Meldra Madžule (3:37)
2. vieta Ivars Porietis (5:06); Lauma Ziediņa (3:44)
3. vieta Rūdolfs Tonigs (5:08); Anna Bugovecka (3:59,3).
* Sacensību dalībnieki, kuriem rezultātu sarakstā nav norādīts
skolas nosaukums, pārstāv Iecavas vidusskolu.
Pagājušās nedēļas nogalē komandas aizvadīja pirmās Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) čempionāta spēles.
22. septembrī
Iecava/ Vecumnieki - BS Rīga/Jugla Sports 2000
U-17 68:67 (otrajā pagarinājumā)
(J. Pelēcis 41 punkts, H. Meļķis 12)
Iecava/ Vecumnieki - Jugla/VEF 1
U-14 24:55 (K. Ozoliņš 11, E. Špīss 7)
Iecava/ Vecumnieki - Jugla/ VEF 2
U-14 24:52 (K. Ozoliņš 11, K. Kreicšteins 7)
U-15 21:80 (A. Griška 12)
Iecava/ Vecumnieki - I. Miglinieka sporta skola
U-19 63:61 (L. Jaunzems 34, G. Zaļmežs 9)
23. septembrī
Rīgas Pļavnieku pamatskola - Iecava/Vecumnieki
U-15 59:32 (A. Griška 11, Č. Rakovskis 7).
20.-24. septembrī trīs iecavnieces pārstāvēja Latviju
2. starptautiskajā galda tenisa turnīrā Suvalkos Polijā.
Sacensībās piedalījās liels skaits dalībnieku no sešām valstīm. Šis
pasākums vienmēr ir noorganizēts ļoti augstā līmenī, tam
piesaistīti daudzi sponsori, stāsta trenere Baiba Gāga. Interesanti,
ka Polijā dažādus pasākumus atbalsta arī baznīca. Šogad vietējā
baznīca ziedojumos savākusi tik daudz naudas, ka pietika gan šīm
sacensībām, gan arī nākamā gada pasākumiem.
Visas meitenes spēlēja divās vecuma grupās - savā vecuma grupā un
grupā ar vienu pakāpi vecākām dalībniecēm; katrai bija jāspēlē
astoņas līdz desmit spēles. Visveiksmīgāk nospēlēja Rēzija Meļķe
(2003. g.), izcīnot bronzas medaļu un kausu, kā arī vērtīgu sponsoru
balvu. Sacensībās piedalījās arī Anna Ansone (2001. g.) un Terēza
Druviņa (2000. g.). IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

bērza un skujukoku
papīrmalku mežā pie ceļa.
Sniedz kokvedēju
pakalpojumus.
Tālr. 26463188.

AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

ZAMS
Mācību sākums 15. oktobrī
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma;
- meža stādāmo materiālu
(bērza, priedes, egles
ietvarstādus).
Tālr. 29452087.

Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3a r iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Grunts veltņa pakalpojumi

Tālr. 29457686
lSmilts, grants, šķembas
lKūtsmēsli, būvgruži
lPašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju
lKūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.

Tālr. 28288822.

Sports
Iecavas parkā
6. oktobrī plkst. 13.00
SKRĒJIENS
«IECAVAS
RUDENS 2012»
Sacensību nolikums www.iecava.lv.

turpmākajiem mēnešiem!

Pērk : : :

Pirmdien, 8. oktobrī,
veselības veicināšanas
koordinētāja Agnese Rācene
aicina seniorus uz
bezmaksas izglītojošu
nodarbību:
«FIZISKO AKTIVITĀŠU
NOZĪME VECĀKA
GADAGĀJUMA CILVĒKU
VESELĪBĀ».

Iecavas taras punkts Edvarta
Virzas ielā 14 pieņem visu
veidu alus pudeles (Latvijā
ražotās un arī «Baltika»). Ērta
piebraukšana, jo ielas remonts
ir pabeigts. Ja ir vairāk kā 500
pudeles, aizbrauksim pakaļ.
Tālr. 29166190, 29164600.

Pārdod : :
2 istabu dzīvokli (ķieģeļu mājā,
42 m2) vai maina pret 1 istabas
dzīvokli.
Tālr. 28244407.
labu 2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā (5/5, 49 m2, izolētas
istabas).
Tālr. 29697855.
1 istabas dzīvokli Dartijas
mikrorajonā (29 m2, 2. stāvā,
jauni logi, durvis, santehnika).
Lēta dzīvošana.
Tālr. 29872712.

Vēlas īrēt : : :

Runāsim par fizisko aktivitāšu
ietekmi uz veselību,
par piemērotākajiem fizisko
aktivitāšu veidiem,
kā arī darbosimies praktiski.
Nodarbība notiks: Iecavas
kultūras namā plkst. 11:00.
Līdzi jāņem: sporta tērps,
ūdens, paklājiņš.

Pensionēts pāris 1,5-2 istabu
dzīvokli uz ilgāku laiku.
Tālr. 26872603.

Kontakttālrunis sīkākai
informācijai: 26824615.

1 istabas dzīvokli (29 m2,
2. stāvs, jauni logi, durvis,
santehnika, lēta dzīvošana)
Dartijas mikrorajonā pret
nelielu 1 vai 2 istabu dzīvokli
Iecavas centrā. Apmaksāšu
parādus vai piemaksāšu.
Tālr. 29872712.

Iecavas novada Domes
Izglītības nodaļa
12. klašu skolēnus aicina pieteikties kursiem:
SAGATAVOŠANĀS ANGĻU VALODAS
CENTRALIZĒTAJAM EKSĀMENAM
Kursi notiek sešus mēnešus (oktobris - marts),
divas akadēmiskās stundas vienu reizi nedēļā.
Pasniedzējs J. Beķeris.
Dalības maksa Ls 18,15.
Pieteikties pa tālruni: 63941601 vai 29428476
līdz 28. septembrim.

8.

Kultūras namā
30. septembrī pl.17:00
Harijs Spanovskis un
Andris Bērziņš
FILMĀ «RAGANU MĒNESIS»
Ieejas maksa - Ls 1.
Filma «Raganu mēnesis» ir
stāsts, kā cilvēks nonāk
smagā alkohola atkarībā, ir
gatavs mainīties un pārvērtēt
savu dzīvesveidu. Filmas
centrā divi pazīstami un
tautā iemīļoti latviešu aktieri
- Harijs Spanovskis un
Andris Bērziņš - atklāti
stāsta par savām atkarībām
un to, kā viņu dzīvesveids
novedis pie pašreizējās
situācijas un kāda ir viņu
dzīve šobrīd.
27. oktobrī pl. 18:00
izrāžu apvienība PANNA
piedāvā
stand-up komēdiju
«LĪGAVAINIS».
Režisors Juris Rijnieks.
Ieejas maksa - Ls 4 un Ls 5.
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā.
16. oktobrī pl. 09:30
Liepājas leļļu teātris ar
izrādi «SMILŠU SĒRES
MANTINIEKI».
Ieejas maksa - Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā.

Piedāvā darbu : :
1 istabas dzīvokli Iecavā vai
Iecavas tuvumā.
Tālr. 29831756.

Maina : : :

saulainu un siltu 1 istabas
dzīvokli (bez ērtībām, ar
malkas apkuri, ir jauni pakešu
logi un veikts remonts)
Dzirnavu ielā pret 1 vai 2
istabu dzīvokli ar ērtībām
Iecavā (ar piemaksu).
Tālr. 20061256.

Iecavas pasta nodaļa
pastniekam-automašīnas
vadītājam.
Tālr. 63941942.
Iecavas elevators strādniekam
ar tehniskām iemaņām.
Tālr. 29293041 (Kārlis).
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr.: 29120419.
SIA «Investment Property
of Latvija» plaša profila
celtniekam, kā arī
palīgstrādniekam celtniecības
darbos. Tālr. 26060411.
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