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Ziedotie līdzekļi pārtop rotaļu laukumā AKTUĀLI
Jaunās rotaļu
ierīces guva lielu
piekrišanu.
Rotaļu laukums
ir ne tikai vieta,
kur jautri
izklaidēties,
bet arī vieta,
kur apgūt
jaunas iemaņas.
Izvēloties, kādas
ierīces laukumā
izvietot, ņemta
vērā to drošība
un ietekme
uz bērnu attīstību.

A: F: Anta Kļaveniece

1. septembris Iecavas
internātpamatskolas
jaunāko klašu skolēniem
bija divkārši svētki.

Pirmās skolas dienas prieku
papildināja sajūsma par pilnveidotā rotaļu laukuma atklāšanu.
Rotaļu laukuma izveide aizsākās pirms pieciem gadiem,
kad tajā par pirmajiem saziedotajiem līdzekļiem ierīkoja šūpo-

Zālītes internātpamatskolas rekonstrukcijas
pirmā kārta tuvojas noslēgumam
A: F: Anta Kļaveniece

Noslēgumam tuvojas ERAF
līdzfinansētā projekta
«Mācību vides uzlabošana
izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām Iecavas novada
Zālītes speciālajā
internātpamatskolā» pirmā
kārta, kuru realizē
būvniecības uzņēmums
SIA «Reaton LTD».
Projektā ietverta divu Zālītes
speciālās internātskolas ēku
vienkāršota rekonstrukcija. Jau

šonedēļ ekspluatācijā tiks nodots pārbūvētais sanitārais
mezgls ēkai Zālītē, Upes ielā 8,
bet līdz mēneša beigām būvnieki
pabeigs darbus internāta ēkā
«Strauta Brīviņos». Tajā jau pabeigta ārsienu siltināšana un
jumta vēja kastes apšūšana.
Pašlaik rūpnīcā pēc īpaša pasūtījuma tiek izgatavotas ar laku
piesūcinātas presētas betona
plāksnes un pakāpieni, kas nepieciešami ēkas lieveņa atjaunošanai, informē objekta būvuzraugs Vladimirs Skvorcovs.
4.lpp.

les. Pamazām tapušas arvien
jaunas ierīces bērnu aktivitātēm,
bet šogad to skaits palielinājās
par veselām sešām.

2.lpp.

Šajā numurā:

Mūzikas
2.
skolas koris
dziedās Vācijā
Par izlasītām
grāmatām
dāvina
3.
košļājamās
gumijas
Izmaiņas
darba
laikos
poliklīnikā

5.

Pārvietojies gudrāk,
dzīvo labāk!
A: Beata Logina

Tāda tēma šogad izvēlēta
Eiropas Mobilitātes
nedēļai, kas arī Latvijā
risināsies no 16. līdz
22. septembrim.
Jau devīto gadu Eiropas Komisija ir izsludinājusi Eiropas
Mobilitātes nedēļu. Šoreiz ar devīzi «Pārvietojies gudrāk, dzīvo
labāk!» iniciatori centušies saistīt kopā ne tikai ilgtspējīgu transportu un klimata pārmaiņas, bet

pievērst uzmanību arī iedzīvotāju veselībai. Ilgtspējīgai mobilitātei veltītā nedēļa ir iespēja uzsākt
dažādas aktivitātes. Viena no
tām ir pasākums «Diena bez
auto», ko daudzviet organizē nedēļas pēdējā dienā.
Arī iecavnieki tiek aicināti
iesaistīties. Programmu, ko Eiropas Mobilitātes nedēļai izstrādājusi Iecavas novada pašvaldības
koordinatore Baiba Gāga, 7. septembra sēdē akceptēja Izglītības,
kultūras un sporta komitejas deputāti.
7.lpp.

2010. gada 10. septembrī

2.

Ziedotie līdzekļi pārtop rotaļu laukumā
1.lpp.

Pavasarī bērni zīmēja, ko viņi
labprāt vēlētos redzēt rotaļu laukumā. Vasarā, kad skolēni atpūtās, Senās mūzikas festivāla
ietvaros Iecavā notika ikgadējais
koncerts «Mākslinieki Iecavas
bērniem», kurā uzstājās Latvijas
Radio koris. Koncerta apmeklētāji mērķa īstenošanai saziedoja
126 latus. Lai pārāk nepaildzinātu rotaļu laukuma izveidi,

materiālu iegādei, kas kopumā
izmaksāja ap 800 latu, skola piešķīra arī savus līdzekļus. Interaktīvo rotaļu ierīču izgatavošana
varēja sākties.
Laukuma atklāšanas brīdī, uz
kuru pulcējās skolas jaunāko
klašu skolēni un skolotājas, īpašu paldies skolas direktore Judīte
Rubina veltīja labās idejas krustmātei, ziedu salona «Avēnija»
saimniecei Līgai Grīnbergai un
meistaram, kurš ierīces izgatavoja, - Aigaram Deņisovam. IZ

«Skudru
pūznis» ir
viena no
ierīcēm, kas
rotaļu
laukumā
izvietotas,
ņemot vērā
skolēnu
vēlmes.

Cāļus skaita rudenī
A: Maruta Lasmane, Iveta Cera

Mūzikas skolas koris
dziedās Vācijā
A: Kristīne Circene

kora skolotāja

Šonedēļ Iecavas mūzikas
skolas koris aizlidoja uz
Rūras apgabalu Vācijā,
atsaucoties aicinājumam
piedalīties kādā no
kulminācijas pasākumiem,
kas notiks Dīsburgā
Eiropas kultūras
metropoles RUHR2010
aktivitāšu ietvaros.
Pateicoties Iecavas novada
Domes, Rīgas Gētes institūta un
Latvijas vācu valodas skolotāju
apvienības atbalstam, 24 Iecavas dziedošie bērni no 8 līdz 16

gadu vecumam pievienosies
1000 mūziķu sastāvam, kas tieši
pirmatskaņojuma 100. gadadienā 12. septembrī atkārtos slavenā vācu komponista Gustava
Mālera 8. simfonijas uzvedumu.
Biļetes uz šo vienreizējo koncertu ir jau sen pārdotas. To apmeklēt sola arī Vācijas Valsts
prezidents Kristiāns Vulfs. Koncertu translēs Vācijas radiokanāls WDR3, kā arī WDR Event
kanāls internetā. Iecavas bērnu
dalība ir liels izaicinājums un pagodinājums, jo kora partija, kas
ir jāizpilda, ir gana grūta un bez
mums piedalās tikai profesionāli
un pusprofesionāli Vācijas
pieaugšo un bērnu kori. Koncertu diriģēs pasaulē ļoti labi zināms
diriģents Lorins Māzels. IZ

Ir gandrīz 30 dažādu
dzīves jomu, nozaru un
specialitāšu, kurās
izglītību turpināt
19 mācību iestādēs
izvēlējušies Iecavas
vidusskolas 12.a, 12.b un
12.c klases absolventi.
Skaitliski kuplākā grupa
(septiņi) studēs ekonomiku, arī
uzņēmējdarbību, mārketingu.
Tiesību zinības, jurisprudenci
par savu dzīves nodarbi izvēlējušies pieci audzēkņi. Četri absolventi apgūs kultūras un izklaides
darba organizāciju. Pa trīs jauniešiem pilnveidos sevi IT specialitātēs, pedagoģijā, medicīnā,
vēsturē (arī sociālajā antropoloģijā), apgūs personāla vadību un
sabiedriskās attiecības, kā arī izglītosies tūrisma jomā.
Pa diviem jauniešiem vēlas
apgūt autoinženiera, mašīnbūvnieka specialitāti, komunikāciju
jomu, mežsaimniecību un kokapstrādi, sabiedriskās ēdināšanas nozari un veidot uzņēmumu
ārējos sakarus.
Nozares, kas ir tuvas katra
vienam jaunietim, ir: biroju
darbs, filoloģija, fizika un matemātika, interjera dizains, jūrnie-

cība, ķīmija, lauksaimniecība,
politoloģija, reliģija.
Kurās augstskolās, koledžās,
arodskolās varēsim satikt savējos šogad? Tās ir: Latvijas Universitāte (15), Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (katrā pa
seši), biznesa augstskola «Turība» (pieci), Ekonomikas un kultūras augstskola (divi), pa vienam absolventam Rīgas Stradiņa
universitātē, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Latvijas
Jūras akadēmijā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, Transporta un sakaru institūtā.
Seši jaunieši mācīsies Alberta
koledžā, pa vienam - Latvijas
Kultūras koledžā, LU P. Stradiņa
1. Medicīnas koledžā, Latvijas
Biznesa koledžā, Baltijas Starptautiskajā misionāru skolā, Rīgas restorānu servisa skolā,
RIMAN mācību centrā un Rīgas
Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā.
Kopumā izglītosies 53 jeb
85,5% no 62 pagājušā mācību
gada absolventiem. Tā kā daudzi
no 12. klašu beidzējiem savas
nākamās specialitātes jau bija
iecerējuši, mācoties pamatskolā, domājams, izvēle bijusi objektīva. Esiet droši, veiksmīgi un
laimīgi! Lai izdodas iecerētais! IZ

3.

2010. gada 10. septembrī

Novada Domē
Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs sasauca
ārkārtas sēdi 31. augustā,
lai deputāti lemtu par
diviem darba kārtības
jautājumiem.
LR Vides ministrija bija izsludinājusi otro kārtu projekta pieteikumu iesniegšanai Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
projektu atklātajā konkursā
«Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās». Projekta
ie s n ie g š a n a s te r m iņ š b ija
2010. gada 6. septembris. Atbilstoši Ministru kabineta 2010. ga-

da 21. jūnija noteikumiem Nr.
542, konkursa mērķis ir oglekļa
dioksīda emisiju samazināšana,
samazinot siltumenerģijas un
apgaismojuma elektroenerģijas
patēriņu pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai. Maksimāli pieļaujamais finanšu instrumenta finansējuma apmērs ir
85% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Pārējās
attiecināmās izmaksas (ne mazāk kā 15% no kopējām attiecināmām izmaksām) sedz projekta iesnieguma iesniedzējs,
kurš noslēdzis līgumu ar atbil-

Pašvaldības prasa 80% valsts
līdzfinansējumu dzīvokļu pabalstiem
Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) valde
7. septembra sēdē
izskatīja valdības
informatīvā ziņojuma
projektu «Par situāciju
saistībā ar siltumapgādes
pakalpojumiem», informē
Dace Zvirbule, LPS
padomniece sabiedrisko
attiecību jautājumos.
LPS valde pieņēma lēmumu,
kurā teikts, ka ziņojuma projekts balstīts uz ministriju dienesta informāciju, LPS un Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu
asociācijas datiem, neveicot analīzi par:
- siltumapgādes pakalpojumu parādsaistībām saistībā ar
gāzes cenu pieaugumu un iespējamiem riskiem šā pakalpojuma
nodrošināšanai;
- ietekmi uz pašvaldību budžetiem PVN 21% likmes pielietošanas gadījumā siltumapgādei;
- parādsaistību palielinājuma vai samazinājuma tendencēm, uzsākot 2010./2011.gada
apkures sezonu;
- iespējamiem riskiem siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanā.
Lai gan jau kopš šā gada februāra dzīvokļu pabalstu un GMI
īpatsvars pašvaldību sociālajos
budžetos pārsniedz 70%, ziņojumā tiek norādīts, ka pašvaldībām ir iespējams nepieciešamo
finasējumu nodrošināt, veicot izmaiņas sociālo pabalstu izmak-

sās, taču nenorādot, uz kuru
valsts noteikto sociālās palīdzības veidu rēķina tas jādara.
Ziņojumā nav priekšlikumu situācijas problēmu risinājumam.
Ņemot vērā, ka šā gada septiņos mēnešos pašvaldības jau ir
sasniegušas 77% no dzīvokļa pabalstu paredzētā finanšu gada
apjoma un tam papildus šogad
būs nepieciešams vismaz 4,5
miljoni latu, kā arī to, ka pieaug
trūcīgo un maznodrošināto
iedzīvotāju skaits, un ievērojot,
ka saglabājas ievērojams nenomaksātais siltumapgādes pakalpojumu apjoms, valde nolēma:
1. Atzīt, ka informatīvais ziņojums nesniedz priekšstatu par
siltumapgādes problēmām valstī, jo netiek izvērtēts siltumapgādes pakalpojumu parādsaistību apjoms vismaz uz šā gada
1. septembri.
2. Prasīt Ekonomikas ministrijai nekavējoties izstrādāt pasākumu un rīcības plānu, kas
nodrošinātu 2010./2011. gada
apkures sezonas uzsākšanu un
sekmīgu tās norisi valstī.
3. Neatbalstīt samazinātās
PVN likmes (10%) atcelšanu siltumapgādei, jo tas palielinās slogu uz pašvaldību budžetiem un
radīs ievērojamu maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju skaita
pieaugumu.
4. Prasīt noteikt valsts līdzfinansējumu Sociālā tīkla stratēģijas ietvaros sadaļā «Dzīvokļu
pabalstu izmaksas nodrošināšana» valsts līdzfinansējumu 80%
apmērā. IZ

dīgo iestādi. Ir pieejami avansa
un starpposma maksājumi.
Projekta ietvaros plānots
veikt energoefektivitātes pasākumus Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra (divas
ēkas) un Iecavas internātpamatskolas abās ēkās - papildu durvju uzstādīšana ieejas mezglā,
bēniņu un jumta papildu siltināšana, daļēja logu nomaiņa un logu, durvju ailu siltināšana, ārsienu, cokola, pirmā stāva pārseguma siltināšana, kā arī siltumapgādes sistēmas sakārtošana, cauruļvadu papildu siltināšana, apgaismojuma uzlabošana, ventilācijas sistēmas sakārtošana. Dome vienbalsīgi nolēma
sagatavot un iesniegt projekta
«Energoefektivitātes paaugstināšana p/a «Iecavas veselības un

sociālās aprūpes centrs» un
Iecavas internātpamatskolā» pieteikumu, plānot projekta kopējās
aptuvenās realizācijas izmaksas
554 268,89 latu apmērā (tai skaitā PVN 96 195,43 lati) un nodrošināt projektam nepieciešamo
līdzfinansējumu 15% apmērā no
attiecināmo izmaksu kopsummas jeb 83 140,33 latus no pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta.
Deputāti arī vienbalsīgi lēma
par grozījumiem 2009. gada
13. oktobrī apstiprinātajā (ar
08.12.2009. grozījumiem) Iecavas novada izglītības iestāžu pedagogu atlases nolikumā un pielikumā «Stipendijas/Mērķstipendijas pretendentu atlases un
vērtēšanas kārtība», izsakot vairākus punktus citā redakcijā. IZ

Par izlasītām grāmatām
dāvina košļājamās gumijas
A: Ludmila Šteinberga

Bērnu bibliotēkas vadītāja

Iecavas Bērnu bibliotēkā,
kā arī citās Latvijas Bērnu
žūrijas-2010 bibliotēkās
līdz 15.septembrim
norisinās akcija «Lasošā
vasara ar Bubblicios!».
Par Bērnu žūrijas ietvaros izlasītajām grāmatām bērni saņem
košļājamās gumijas Bubblicios.
Par burbuļgumiju var papriecāties trijos veidos - izbaudīt garšu,
uzpūst krāsainu burbuli un
iegūt modernu tetovējumu.
Notiek arī radošo darbu konkurss «Krāsainā burbuļa vasaras

I

piedzīvojumi», kura uzvarētāji
saņemšot «Bubblicious» košļājamo gumiju lielo dāvanu kasti.
Līdz 1. oktobrim bibliotēka gaida stāstu vai dzejoli par krāsainā burbuļa vasaras piedzīvojumiem. IZ

Melnās ziņas
- 1. septembrī konstatēts, ka
Zālītē transformatora punktam
salauzti drošinātāji, sarauti
elektropārvades kabeļi un nogāzts transformators. Sākts kriminālprocess.
- Laikā no 30. augusta plkst.
23:50 līdz 1. septembra plkst. 13
Rīgas ielā novietotai automašīnai
Audi A6 Avant nozagti atpakaļskata spoguļu stikli. Savukārt
laikā no 3. septembra plkst.
23:50 līdz 4. septembra plkst. 8
automašīnai Ford Sierra nozagta
priekšējā numura zīme, bet laikā
no 4. septembra plkst. 21 līdz
5. septembra plkst. 11 automa-

šīnai Mercedes Benz nozagti abi
atpakaļskata spoguļu stikli.
Sākti kriminālprocesi.
- 4. septembrī ap plkst. 11 lopu fermas ēkā atrasts pakāries
vīrietis.
- Administratīvais protokols
sastādīts 1967. gadā dzimušam
vīrietim, kurš 7. septembrī plkst.
19:12 pa Iecavas-Stelpes ceļu vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā (2,82 promiles).
Diāna Purviņa,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldesPrevencijas
nodaļas vecākā inspektore

2010. gada 10. septembrī

4.

Zālītes internātpamatskolas rekonstrukcijas pirmā kārta tuvojas noslēgumam
1.lpp.

Projekta īstenošanas otrajā
kārtā būvnieki turpinās rekonstrukcijas darbus Zālītē, Upes
ielā 8. Tur plānots veikt jumta
pārbūvi, kā arī ēkas sienu, jumta un bēniņu siltināšanu. Tāpat
projekts paredz labiekārtošanas
darbus: celiņu un jauna žoga
izbūvi, zāliena atjaunošanu u. c.

Zālītes speciālās internātpamatskolas vienkāršoto rekonstrukciju būvnieki veic pēc SIA
«Sintarh» izstrādātā projekta.
Būvniecības darbu kopējās izmaksas ir Ls 80 805,98 (ar PVN).
Rekonstrukcijas otrā kārta SIA
«Reaton LTD» būvniekiem jāsāk
nākamā gada martā un jāpabeidz līdz maija beigām. IZ

Pēc
rekonstrukcijas
sanitārais
mezgls skolas
ēkā Upes ielā 8
būs ērts un
mūsdienu
prasībām
atbilstošs.

Internāta ēka «Stauta Brīviņos» ieguvusi jaunas aprises:
100 mm biezais akmensvates slānis to padarījis ievērojami
siltāku, bet dzeltenais dekoratīvais apmetums - glītāku un
saulaināku.

Sociālais dienests strādās kā pašvaldības iestāde
A: Sigma Strautmale

Sociālā dienesta vadītāja

Lai optimizētu Domes
struktūrvienības Sociālais
dienests darbu un
nodrošinātu atbilstību
likumdošanai, tā ir
pārveidota par pašvaldības
iestādi Iecavas novada
Sociālais dienests.
Pamatojoties uz likuma «Par
pašvaldībām» 21. panta pirmās
daļas 8. punktu, lai uzlabotu Sociālā dienesta darba organizāciju un kvalitāti, kā arī uz «Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma» 10. panta otro
punktu, kurš nosaka: «Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katra pašvaldība izveido
pašvaldības iestādi - sociālo dienestu», Dome 3. augustā pieņē-

ma lēmumu par Sociālā dienesta
reorganizāciju.
13. augustā Labklājības ministrijā (LM) iesniedzām dokumentu paketi reģistrācijai sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā,
un 20. augustā dienests tika reģistrēts.
Ko tas nozīmē novada iedzīvotājiem? Reorganizācijas dēļ sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtībā
nekādu izmaiņu nebūs. Iedzīvotāji kā līdz šim varēs vērsties Sociālajā dienestā pēc palīdzības.
11. augustā LM Iekšējā audita nodaļas vadošā referente I. Kukore un vecākā referente
B. Kreišmane veica neplānotu
pārbaudi par trūcīgas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu,
garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) pabalsta un dzīvokļa
pabalsta piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksāšanu Sociālajā
dienestā.
Izlases veidā izvēlētais pār-

baudes periods bija 2010. gada
jūnijs. Tika vērtēta dokumentu
atbilstība normatīvo aktu prasībām, uz kuru pamata pieņemti
lēmumi par trūcīgas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu
un GMI līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta piešķiršanu,
aprēķināšanu un izmaksāšanu.
Veikta arī intervija ar Sociālā dienesta vadītāju.
Lēmumu pieņemšanas procesā nav saskatītas neatbilstības, tāpēc auditores uzskata, ka
izmaksātie pabalsti ir pamatoti.
Pārbaudē konstatēts, ka Domē
izveidota organizatoriskā struktūra, kas nodrošina GMI un dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu. Visās
pārbaudei pakļautajās lietās ir
ievietota nepieciešamā informācija, kas ļauj izsekot GMI un dzīvokļa pabalsta piešķiršanai, aprēķināšanai un izmaksām.
Klientu lietām pievienotie dokumenti noformēti kvalitatīvi, veik-

tie pabalsta aprēķini ir precīzi,
pabalsti tiek izmaksāti atbilstoši
mērķim un savlaicīgi.
Pieprasījumā, statistikas atskaitē «Pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu Iecavas novada pašvaldībā 2010. gada jūnija
mēnesī» un Valsts kases informācijas sistēmā uzrādīto izmaksāto pabalstu summas sakrīt.
Taču iesniegtās atskaites nesniedz patiesu priekšstatu par
personu skaitu, kurām ir izmaksāti GMI un dzīvokļa pabalsti, kā
arī iesniegtie dati nesakrīt ar
Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas
SOPA datiem. Datu nesakritība
izskaidrojama ar programmas
nepilnīgu izmantošanu, bet pārbaudes laikā minētā problēma ir
novērsta.
Auditores arī norādījušas, ka
ir nepieciešams papildināt pašvaldības saistošos noteikumus,
nosakot GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksas termiņus. IZ
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Pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» informē par izmaiņām pieņemšanas laikos. Jāievēro, ka
turpmāk nebūs pieejams dežūrārsts.

Poliklīnikas darba laiki
Vienreizējas izmaiņas (slimību, kursu utt. prombūtnē) netiek iekļautas sarakstā.
Precizēt ārstnieciskā personāla darba laikus var reģistratūrā pa tālruni 63941481

Kab.
Nr.

P

O

T

C

P

REĢISTRATŪRA tālr.63941481

8-16

8-16

8-16

11-19

8-16

215

Ģim.ārsts -T.Goro hova
tālr.63960221

8-13

11-16

11-16

14-19

8-13

-

Mājas vizītes jāpiesaka pa tālr. 63960221

214

Ģim.ārsts -V.Ludriķe tālr.63960221

12-16

8-12

9-13

14-19

10-14

-

Mājas vizītes jāpiesaka pa tālr. 63960221

120

Ģim.ārsts -M.Lībietis tālr.63942679

8-12

8-12

11-15

15-19

12-16

-

Mājas vizītes jāpiesaka pa tālr. 63942679

218

Ģim.ārsts -L.Četverga tālr.63960221

8-12

12-16

8-12

15-19

8-12

-

Mājas vizītes jāpiesaka pa tālr. 63960221

208

Ginekologs -D.Vilande tālr.63960784

8-13

8-13

10-13

15-19

8-13

208

Ginekologs -Ļ.Lapiņa tālr.63960784

14-16

14-16

208

Ginekologs -I.Avotiņa tālr.63960784

123

Topošo vecāku skola vecmāte -Irēna
Langenfelde tālr. 63960784

213

Endokrinologs -Ī.Vīnšteine
tālr.63960791

211

Pēdu aprūpe -S.Seska

213

Internists -Ī.Vīnšteine tālr.63960791

212

Arodārsts -I.Vaičekone

Speciālists

10-12

9-12
10-12

Pieteikties pa tālr. 63941481

15-17
9-13

10-12

9-12

Pieteikties pa tālr. 63941481
Pieteikties pa tālr. 28394843

14-17

Pieteikties pa tālr. 63941481

9-11

212 Masiere -S.Seska

8-15

122 Logopēds -V.Korbe

8-15

8-15

-

Pieteikties pa tālr. 28394843

11-16

10-12 (pēc
pieraksta)

-

Pieteikties pa tālr. 26440747

pēc
pieraksta

Fizikālās terapijas procedūras -

8-15

104 Ķirurgs -A.Purviņš

8-12

8-12

8-15

12-14

Ķirurgs (konsultācijas uroloģijā) A.Pilickis

Pieteikties pa tālr. 29192455

8-15

Pieteikties pa tālr. 28394843

12-14

Pieteikties pa tālr. 63941481

13-16

214 Neirologs -V.Ludriķe

Pieteikties pa tālr. 63941481

8-9

Pieteikties pa tālr. 63941481
pēc
pieraksta

S.Volkovs , akupunktūras ārsts

120 Narkologs -M.Lībietis

Pieteikties pa tālr. 29192455

11-15

104 Otolaringologs -I.Zīlīte

Pieteikties pa tālr. 63941481

830 -1030

112 Rentgens, mammogrāfja

9-15

NEPIEŅEM
Pieteikties pa tālr. 26353969

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārsts -S.Volkovs

210 S.Seska

9

Pieteikties pa tālr. 63941481

9-10

207 Fizioterapeits -J.Ostapceva

104

Mājas vizītes jāpiesaka pa tālr. 63960221

14-16

10-12

Piezīmes

Pieteikties pa tālr. 63941481

207 Fizioterapeits -E.Karpovi ča

9

S

Pieteikties pa tālr. 63941481

9-15

8-14

13-19

9-15

12-16

8-12

9-13

15-18

10-14

12-16

8-12

9-13

15-18

10-14

-

-

-

-

Funkcionālā diagnostika

219

Elektrokardiogrāfj a
Spirogrāfj a
Veloergometrija

-

Pieteikties pa tālr. 63941481

110 USS vēdera dobumam -A.Seņko

11-15

Pieteikties pa tālr. 63941481

110 Piena dziedzeru USS -A.Seņko

11-15

Pieteikties pa tālr. 63941481

110 Doplerogrāfja - A.Seņko

11-15

Pieteikties pa tālr. 63941481

110 USS ehokardiogrāfja - L.Krūmiņa

9-12

110 USS ginekoloģiskais - D.Vilande
118

A.Krievas ģimenes ārsta prakse

117

SIA “E.Gulbja laboratorija”

223

SIA “Iecavas zobārstniecība”

204

I.Gāga, zobu tehniķis

Pieteikties pa tālr. 63941481

14-17

14-17

8-16

8-16

Pieteikties pa tālr. 63941481
tālr.63942024

8-16

8-18

8-14

tālr.63927452
tālr.63941459
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Dievdārziņš saposts apmeklētājiem
A: F: Anta Kļaveniece

Kopš aizvadītās sestdienas
Iecavā ir par vienu sapostu
stūrīti vairāk. 4. septembrī
Pārupes ielā atklāja
šovasar sakopto
Dievdārziņu un par
Hipotēku bankas Klientu
kluba «Mēs paši»
atvēlētajiem līdzekļiem
izbūvētās kāpnes.
Vēl pavasarī necaurredzamais koku un krūmu biezoknis
pārtapis par parku; no skatu laukumiņa, kas izbūvēts upes stāvkrastā, paveras lielisks skats uz
evaņģēliski luteriskās baznīcas
smaili un Iecavas upi.
Dievdārziņa atjaunošanas
idejas autors ir Andris Kopeika.
Interese par Iecavas apkārtnes
vēsturisko vietu apzināšanu un
sakopšanu viņu savedusi kopā
ar vietējo vēsturnieku Ēvaldu Kivilandu, «kurš ar savu entuziasmu tik ļoti prot citus aizdedzināt,
ka nevari vairs noslāpt». Ē. Kivilands bija klāt arī Dievdārziņa atklāšanā, un sanākušie varēja noklausīties interesantu viņa stāstījumu par Iecavas apkārtnes
svētvietām.
Vēlme atjaunot seno latviešu
svētvietu un iespējamo Napoleona armijas virsnieku atdusas
vietu A. Kopeiku savedusi kopā
arī ar sieviešu klubu «Liepas».
Aktīvās un uzņēmīgās kluba dalībnieces, bet jo īpaši Beāta Mīlgrāve, palīdzējušas gan uzrakstīt
projektu «Iecavas kultūrvēsturiskā taka - Dievdārziņa sakopšana», kam piešķirtais finansējums
Ls 360 apmērā izlietots kāpņu izbūvei, gan sapulcināt talciniekus.
Dievdārziņa sakopšanai organizētas piecas talkas, kurās kopumā piedalījušies ap 50 cilvēku.
Viņi zāģējuši, cirtuši un strādājuši, pavisam teritorijas sakopšanai ziedojot vairāk nekā 300
stundas, svinīgajā pasākumā rezumēja B. Mīlgrāve. Paldies vārdus viņa veltīja čaklākajiem atbalstītājiem: kluba biedrēm un
viņu ģimenēm, SIA «Florentina»,
Dzintaram Zaumanim, Valsts sociālās aprūpes centra «Zemgale»
filiālei «Iecava», Zorģu aktīvo
iedzīvotāju grupai, Iecavas Jauniešu padomei, biedrībai «Perom» un citiem iecavniekiem, kuri iesaistījās sakopšanas darbos.
«Jebkura jauna veca vieta tas ir labi,» pēc pasākuma sacīja
iecavniece Aldonija Gaveika. «Interesanti, jo šeit ir sakopts, labs

Netālu no Dievdārziņa,
Iecavas upes stāvkrasta
dolomīta slānī talkotāji
atraduši krustu, kas
līdz šim nav pieminēts
nevienā aprakstā.

Hipotēku bankas Iecavas norēķinu grupas pārstāve Indra
Bāliņa, kopā ar Andri Kopeiku pārgriežot atklāšanas lenti,
izteica cerību, ka Dievdārziņš priecēs ne tikai vietējos
iedzīvotājus, bet piesaistīs arī tālākus viesus un tūristus.

«Ziemass
Izkoptā teritorija Dievdārziņa apmeklētājiem ļauj baudīt gleznainu skatu. Vēl pavasarī te viss bija

Izkoptā teritorija Dievdārziņa apmeklētājiem ļauj baudīt gleznainu skatu. Vēl pavasarī te
viss bija aizaudzis krūmiem. Atklāšanas dienā ikviens varēja pret ziedojumu savā īpašumā
iegūt kartīti ar šīs ainavas skatu, kā arī piedalīties kāpņu pakāpienu skaitīšanas konkursā
un viktorīnā par Dievdārziņu. No kreisās «Liepu» dalībnieces Astrīda Vītola, Agnese Hauka un
Agita Hauka.
skats un arī vēl vēsture klāt.»
Balstoties uz zināmo teicienu,
ka bez pagātnes tautai nav nākotnes, A. Gaveika uzteica vietē-

jo vēsturnieku veikumu. Sevišķi
svarīgi tas esot mūsu tautai,
kuru dažādi notikumi izkaisījuši
plašajā pasaulē. Reti vairs esot

sastopamas ģimenes, kurās kopā dzīvo trīs paaudzes un vēsturisko mantojumu nodod viena
otrai. IZ
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Sporta ziņas

No 24. līdz 26. augustam Strasbūrā norisinājās Eiropas
čempionāts galda tenisā minikadetiem. Latvijas izlases
sastāvā Francijā spēlēja iecavnieces Beāte Jašuka un Arta
Lauberga-Laukenberga.
Meitenes guva ļoti vērtīgu pieredzi, sacenšoties ar gadu vecākām
pretiniecēm. Trenere Baiba Gāga īpaši uzslavē Beāti, kura
nenobijās no meistarīgajām konkurentēm un cīnījās savu spēju
robežās. Ja izdosies noturēties mūsu valstsvienības sastāvā,
sportistēm ir izredzes vēl divus gadus startēt šajā pašā vecuma
grupā.
Kaut gan brīvā laika bija maz, Latvijas pārstāvjiem izdevās arī
mazliet apskatīt pilsētu, tostarp muzikālas vakara programmas
ietvarā skatīt Strasbūras katedrāli. B. Gāga pateicas Iecavas
novada Domei, meiteņu vecākiem, O. Karčevskim (SIA «Astarte
nafta») un E. Liepiņam, kuru finansiālais atbalsts nodrošināja
iecavnieku braucienu uz Eiropas čempionātu.
Otrdien, 7. septembrī, ar Iecavas novada pludmales volejbola
sacensību 2. posma izspēli noslēgusies šī sporta veida sezona.
1. vieta - «Viestarti» (Aigars Skrastiņš un Mārcis Eglītis)
2. vieta – «Rolis» (Rolands Linejs un Didzis Eglītis)
3. vieta - «Glābēji» (Jānis Ivanovs un Māris Ozoliņš)
Sacensību organizatori pateicas restorānam «Serrano»
par sarūpēto pārsteiguma balvu sacensību uzvarētājiem.

Pārvietojies gudrāk,
dzīvo labāk!
Eiropas Mobilitātes nedēļas
PROGRAMMA IECAVĀ
(visi pasākumi BEZ MAKSAS)
16. septembrī
plkst. 18.30-20.00 Draudzības velobrauciens
(aptuveni 10 km; pulcēšanās pie Iecavas novada Domes)
17. septembrī
plkst. 16.00-19.00 Veselības kontroles iespējas Sporta
skolas «Dartija» ārsta kabinetā
(kardiogramma, asinsspiediens, svēršanās)
18. septembrī
plkst. 11.00-13.00 Sporta aktivitātes sporta namā
«Dartija».
19. septembrī
plkst. 11.00 Nūjošana
(pulcēšanās un nūju izsniegšana pie sporta nama «Dartija»).
20. septembrī
Iecavas novada kross parkā
plkst. 9.00-17.00 skolēniem, 17.00-18.00 pieaugušajiem.
21. septembrī
Asinsspiediena mērīšana IVSAC
plkst. 18.30-20.00 Atvērto durvju diena fitnesa klubā
«Jautrais apelsīns».
22. septembrī
Sporta diena Iecavas novada skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs.

Strasbūrā iecavnieces (no labās) pārstāvēja Latvijus kopā ar
izlases sportistiem no Kuldīgas.

Parkā

F: Māris Ozoliņš

Sporta namā

Iecavas novada
RUDENS KROSS
20. septembrī
no plkst. 9 līdz 18.

Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
25. septembrī pl. 11:00
Iecava - BS Rīga 2

Kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi sāk 2010./2011. gada sezonu
un aicina jaunus dalībniekus!
16. septembrī pl.17:30 - Folkloras kopa «TARKŠĶI»,
vadītāja Kristīne Karele
19. septembrī pl.16:00 - Jauniešu deju kolektīvs «JEZGA»,
vadītāja Solveiga Lineja
20. septembrī pl.17:15 - Pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvs (2-5 g.) (maksas)
3. oktobrī pl.17:00 - Jauktais ansamblis «SVĒTDIENA»,
vadītāji Arita Orrava un Māris Drēviņš
4. oktobrī - Vēderdeju grupa «AMIRA» (maksas), pl. 19:00 – ar
priekšzināšanām, pl. 20:00 – iesācējām, vadītāja Elīna Laube
5. oktobrī pl. 19:00 - Līnijdeju grupa (maksas),
vadītāja Dace Melne
5. oktobrī pl. 20:00 - Vidējās paaudzes deju kolektīvs
«IECAVA», vadītājs Guntars Jansons
6. oktobrī pl.19:00 - Senioru deju kolektīvs «IECAVNIEKS»,
vadītāja Inga Paškevica
6. oktobrī pl.19.00 – Vācu valodas kursi (maksas),
vadītāja Solveiga Lineja
6. oktobrī pl.19:00 – Mākslas studija (maksas),
vadītāja Aina Putniņa
7. oktobrī pl.19:00 - Jauktais koris «IECAVA»,
diriģenti Linda un Uģis Matveji
Tuvākas ziņas pa tālr. 63941234; 26666126.

Aizsaulē aizgājuši
Jānis Lerhs (21.09.1951. – 31.08.2010.)
Rita Vīna (03.05.1947. – 01.09.2010.)
Aigars Šāberts (03.07.1976. – 02.09.2010.)
Anfisa Žuravļova (10.07.1918. – 05.09.2010.)
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Pārdod : : :

Reklāma un sludinājumi : : :

Mazlietoti velosipēdi par
zemām cenām! Sieviešu,
vīriešu, pusaudžu, kalnu un
bērnu velosipēdi no Vācijas un
Holandes. Tirgosim velosipēdus
Iecavas tirgū 12. septembrī;
cenas - sakot no Ls 30.
Tel. 2646006.
jaunu dušas kabīni (Itālija,
pusapaļa, viss komplekts,
teicama kvalitāte). Steidzami,
lēti. Palīdzēšu ar piegādi.
Tel. 26781733.
pašu audzētu broileru gaļu
(cena - 3 Ls/kg) un
2 mēnešus vecus broileru
cāļus (cena - 4 Ls/gab.).
Tel. 29147357.

Pērk : : :
kartupeļus, sīpolus, ķiplokus,
pupiņas un citus dārzeņus.
Tel. 28354020.

Iecavas novada Domes
Izglītības nodaļa
piedāvā kursus:

Izīrē : : :

- Datorzinības (iesācējiem)
- Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā

1,5 istabu dzīvokli Iecavā.
Tel. 26625112.

neprivatizētu 1 istabas dzīvokli
Iecavā, Rīgas ielā 25a-31,
kopējā platība 34,3 m2, 3. stāvs
(bez parādiem) pret
nelabiekārtotu dzīvokli vai māju
Iecavā vai tuvu tai.
Tel. 63941721.

Piedāvā darbu : : :

Pieteikties pa tālruni: 63941601 vai 29428476
līdz 24. septembrim.

!

12. septembrī pl. 17:00
teātra izrāde

Kultūras
namā
Aleksejs Slapovskis

«NE TĀDS KĀ VISI CITI».
Komitraģēdija 1 daļā
Lomās: Andris Bērziņš
(Vīrietis), Esmeralda Ermale
vai Ligita Skujiņa (Sieviete),
Akvelīna Līvmane vai
Esmeralda Ermale (Sievietes
draudzene), Lidija Pupure vai
Ilze Vazdika (Māte)
Režisore - Anita Sproģe
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā.
Uzziņas pa tel. 63941234;
29109156 vai 26666126.

17. septembrī pl. 20:00
KINOPUNKTA
akcijas filma
«SVEŠINIECE CIEMĀ».
Galvenajā lomā Renē Zelvēgere.
Ieejas maksa - 1 santīms.

28. septembrī pl. 10:00
(nevis 24. septembrī)
Liepājas Leļļu teātra izrāde
«KĀ ZAĶIS PAR ZAĶI
BRAUCA».

Maina : : :

- Spāņu valoda (iesācējiem)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā

Vidusskolas stadionā
Skolu sacensības futbolā:
4.-5. klases
15. septembrī pl. 15:00;
6.-7. klases
29. septembrī pl. 15:00
sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

Sludinājumus laikraksta «Iecavas Ziņas» rubrikās
PIEDĀVĀ DARBU un VĒLAS STRĀDĀT
publicējam bez maksas!

Kultūras namā

Biļetes cena - Ls 1.

- Angļu valoda (iesācējiem)
- Angļu valoda (ar vidējām zināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 13. septembrī
no plkst. 10 līdz 12.

8.

!

SIA «M» sadarbībā ar
Nodarbinātības Valsts
aģentūru aicina darbā
pārdevēju.
Tālr. 29288382; 63941487.

Dažādi : : :
Pērk lietotas automašīnas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, vadus;
demontē metāla konstrukcijas
un attīra teritoriju no metāla;
kompensē. Tālr. 26200989.
Celtniecības un remontdarbi,
jumta darbi, kā arī
santehnikas un
elektroinstalāciju remonts.
Tālr. 26060411.

Iecavas novada Dome
izsludina
PAŠVALDĪBAS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU
LĪDZFINANSĒŠANAS ATKLĀTU KONKURSU.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš
no 20. augusta līdz 20. septembrim.
Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams pašvaldības
portāla www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība/ Nevalstiskās
organizācijas vai pie pašvaldības projektu vadītājas I. Bramanes
Domes 2. stāvā, Skolas ielā 4.
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