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Azarts un sacensību gars

«Veterāni» (attēlā) virves vilkšanā ieguva 2. vietu, jo piekāpās
spēka mitriķu komandai ar maldinošo nosaukumu «Tievie».

10.06.2011.

AKTUĀLI

Vasaras
sporta svētkos
4. jūnijā
iecavnieki sacentās vairāk
nekā 10 sporta
veidos. Ģimenes un draugu
kompānijas
kopā atpūtās
un izbaudīja
sacensību
garu, bet
veiksmīgākie
tika arī pie
medaļām,
diplomiem un
balvām, ko bija
sarūpējuši pašvaldības sporta
organizatori.
Azarts un
skaļas emocijas
valdīja virves
vilkšanas
sektorā sporta veids,
kas pēc vairāku
gadu pārtraukuma atgriezies
svētku
programmā,
piesaistīja
daudz
līdzjutēju.
7.lpp.
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6.

Cienījamie lasītāji!
Līgo svētku nedēļā
«Iecavas Ziņas» iznāks ātrāk,
tāpēc lūdzam laicīgi plānot
publicējamos materiālus un
iesniegt tos redakcijā
līdz 20. jūnijam.

Uzņēmējiem un lauksaimniekiem piedāvā valsts un pašvaldības atbalstu
A: Anta Kļaveniece

Biznesa uzsācēji, lauksaimnieki un uzņēmēji, kas meklē
iespējas attīstīt savu biznesu,
2. jūnijā bija aicināti apmeklēt
Iecavas novada Domes, Zemgales plānošanas reģiona un Hipotēku bankas rīkoto bezmaksas
semināru par valsts atbalsta
programmu un ES struktūrfondu pieejamo finansējumu Zemgales reģionā.
Semināru apmeklēja vairāk

nekā 30 interesentu, pārsvarā
zemnieku saimniecību un nelielu
uzņēmumu pārstāvji. Tā ievadā
uzstājās pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis, Domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Ineta
Bramane un lauksaimniecības
organizators Stepans Drozdovs,
iepazīstinot klausītājus ar pašvaldības realizētajiem projektiem, budžeta sadalījumu un
turpmākās attīstības iespējām
Iecavas novadā.
Pašvaldībā ir izstrādāti vairāki plānošanas dokumenti, saska-

ņā ar kuriem notiek novada attīstība. J. Pelsim gan nācās atzīt, ka līdz šim nav izdevies izveidot vienotu novada attīstības vīziju - Iecavas uzņēmumi, pašvaldība, lauksaimnieki, nevalstiskās organizācijas - katrs vairāk
vai mazāk darbojas savā nišā.
Taču, lai dzīvotu labāk, ko vēlas
visi, visiem būtu nepieciešama
ciešāka sadarbība. Tāpēc, izstrādājot plānošanas dokumentus nākamajam periodam, tiks
iesaistīti gan uzņēmēji, gan citi
sabiedrības pārstāvji.

Pašvaldība ne vienmēr ir tiesīga sniegt materiālu atbalstu,
taču var atbalstīt ar informācijas
apriti laikrakstā «Iecavas Ziņas»
un interneta vietnē www.iecava.
lv; ikvienu interesentu labprāt
konsultēs gan lauksaimniecības
organizators, gan Attīstības nodaļas speciālistes; pašvaldības
darbinieki arī nodrošinās uzņēmējus ar saimnieciskās darbības
veicējiem noderīgu informāciju.
3.lpp.

2011. gada 10. jūnijā

2.

Atklāj labiekārtoto estrādi
A: F: Beata Logina

4. jūnija vakarā ar gājienu un
pašdarbnieku koncertu
svinīgi tika atklāta
labiekārtotā parka estrāde.
Pēc amatierkolektīvu un šova
«Dziedi ar mani» uzstāšanās
sekoja balle. Tā kā laiks bija
jauks un apmeklētājiem ieejas
maksa netika prasīta, parkā ļaužu bija daudz.
Realizējot Iecavas parka brīvdabas estrādes teritorijas labiekārtošanas projektu, uzlabota
iecienītās atpūtas vietas infrastruktūras kvalitāte - nomainīts
estrādes jumta segums, skatuves dēļi un skatītāju soli, nobru-

ģēta parka braucamā daļa, skatītāju laukums un gājēju celiņi,
nožogots automašīnu stāvlaukums un izbūvēta lietus ūdens
novades sistēma. Būvdarbus
veica SIA «Arčers».
Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem» ietvaros.
Projekta realizēšana izmaksāja Ls 130 240,98, t. sk., pašvaldības līdzfinansējums bija
Ls 33 925,44, publiskais
(ELFLA) finansējums Ls 96 315,73. IZ

Vairāk fotogrāfiju - www. iecava.lv

Plenērs Iecavas parkā
A: Jana Arāja

pasākuma koordinatore
F: Elīza Arāja

3. un 4. jūnijā Iecavas
parkā notika Iecavas
novada skolēnu «Radošās
dienas vizuālajā mākslā».
Pasākuma mērķis bija motivēt skolēnus radoši darboties,
pilnvērtīgāk iekļaujot dažādos
mācību priekšmetos radošās iniciatīvas, pētot dabu un veiksmīgi
to attēlojot mākslas darbos.

Piedalīties Radošajās dienās
tika aicināti visi skolēni no Iecavas novada izglītības iestādēm,
vizuālās mākslas interešu izglītības audzēkņi un pedagogi.
Atsaucās Iecavas vidusskolas skolotāja Gita Tamaša, Iecavas internātpamatskolas audzinātāja Dace Fiļīpova un Dzimtmisas pamatskolas vizuālās
mākslas skolotāja Jana Arāja,
kā arī šo skolu audzēkņi.
Paldies visiem, kas piedalījās
un atbalstīja pasākumu. Plenēra gleznas septembrī tiks izstādītas Iecavas kultūras nama
mazajā zālē. IZ

Saistošie noteikumi Nr. 7
«PAR IECAVAS NOVADA DOMES PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
«IECAVAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS» MAKSAS PAKALPOJUMIEM»
2. Samaksu par Aģentūras
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes sniegtajiem maksas pakalpoju10.05.2011. lēmumu miem Aģentūra saņem skaidras
(prot. Nr. 7, 5. p.) un bezskaidras naudas norēķinu veidā.
3. Par sniegtajiem maksas
Izdoti saskaņā ar Publisko
pakalpojumiem iegūtos līdzekaģentūru likuma 17. panta
ļus Aģentūra var izmantot atbilotro un ceturto daļu
stoši Aģentūras apstiprinātajām
1. Šie noteikumi nosaka paš- budžeta tāmēm, ar to saistīto novaldības aģentūras «Iecavas ve- dokļu un izdevumu samaksai,
selības un sociālās aprūpes kā arī citu ar Aģentūras saimniecentrs» (turpmāk - Aģentūra) ciskās darbības nodrošināšanu
maksas pakalpojumus un to saistītu izdevumu samaksai.
cenrādi (cenrādis - 1. pielikumā).
4. Šie noteikumi stājas spēkā

likumā «Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībā.
5. Saistošie noteikumi publicējami Domes laikrakstā «Iecavas Ziņas» un mājaslapā www.
iecava.lv un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā.
6. Ar Iecavas novada Domes
saistošo noteikumu Nr.7 «Par
Iecavas novada Domes pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs»
maksas pakalpojumiem» spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Ieca-

vas novada Domes 2009. gada
10. februāra lēmums «Par pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrs» sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem» (prot. Nr. 2,
2. p.) un 2009. gada 8. decembra
lēmums «Par izmaiņām pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs»
sniegto maksas pakalpojumu
sarakstā» (prot. Nr. 16, 11. p.).
Priekšsēdētājs J. Pelsis
Cenrādis lasāms 4.-6. lappusē.

3.

2011. gada 10. jūnijā

Uzņēmējiem un lauksaimniekiem
piedāvā valsts un pašvaldības atbalstu
1.lpp.

Semināra dalībnieki aizpildīja
aptaujas anketas, lai pašvaldības speciālisti apzinātu uzņēmēju vajadzības un problēmas, kā
arī to iespējamos risinājumus.
Uzņēmējiem, kuri seminārā nepiedalījās, anketa ir pieejama interneta vietnē www.iecava.lv.
Aizpildītas anketas lūgums sūtīt
uz e-pasta adresi inese.brama
ne@iecava.lv līdz 1. augustam.
Semināru turpināja Hipotēku
bankas pārstāves: Bauskas filiāles vadītāja Anita Kleina, Aizdevumu daļas vadītāja Laura Saulīte un Iecavas norēķinu grupas
kredītprojektu vadītāja Indra Bāliņa. Sarunu galvenais mērķis
šoreiz bija iepazīstināt interesentus ar valsts atbalsta programmām, kuras administrē Hipotēku banka. Banka piedāvā plašu
pakalpojumu klāstu uzņēmējiem, savu galveno atbalstu sniedzot tiem virzieniem, kas veicina
Latvijas tautsaimniecības attīstību un pievienotās vērtības radīšanu.
Bankas realizēto atbalsta
programmu ietvaros finansējumu var saņemt gan biznesa uzsācēji un jaundibinātie komersanti,
gan pieredzējuši uzņēmēji, kas
vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību un celt konkurētspēju, kā arī
lauku saimnieki dažādām vajadzībām. Pašlaik Hipotēku banka
piedāvā izmantot šādas atbalsta
programmas:
- Starta programma biznesa
uzsācējiem,
- Apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi lauksaimniekiem,
- MVU izaugsmes aizdevumu
programma,
- Komersantu konkurētspējas atbalsta programma,
- Mikrokreditēšanas programma.
Pašlaik ļoti pievilcīgi nosacījumi esot Starta programmai,
kuras svarīgākais mērķis ir atbalstīt pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Strauji augusi tās popularitāte šogad programmā piešķirts par
63% vairāk finansējuma nekā
pērn šajā laika posmā. No programmas uzsākšanas Hipotēku
bankas realizētās un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās programmas ietvaros finansēti jau
404 biznesa uzsācēju projekti.

Šajos projektos investēti vairāk
nekā pieci miljoni latu. Bezmaksas apmācībās uzņēmējdarbības
veikšanai nepieciešamās zināšanas ieguvuši vairāk nekā 870
jaunie uzņēmēji. Apmācības joprojām turpinās, un programmas ietvaros atbalstīto skaits varētu dubultoties, bet apmācīto
cilvēku skaits - pārsniegt 1200.
Starta programmas ietvaros
jaunie uzņēmēji var saņemt aizdevumu līdz 54 tūkstošiem latu,
grantus, kā arī bezmaksas apmācībās iegūt zināšanas un saņemt konsultācijas, kas noderēs
turpmākajās uzņēmējdarbības
gaitās. Ja aizņēmuma summa
nesasniedz piecus tūkstošus latu, nav nepieciešama sava līdzdalība, bet, ja persona vēlas uzsākt vai ir uzsākusi saimniecisko
darbību pēdējā gada laikā, var
saņemt grantu saimnieciskās
darbības uzsākšanai. Veiksmīgas savas biznesa idejas īstenošanas gadījumā ikviens programmas dalībnieks, neatkarīgi
no aizdevuma summas, var saņemt grantu daļējai aizdevuma
summas dzēšanai.
Savukārt zemnieku saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro
ražošanu, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām
saimniecībām un augļu un dārzeņu ražotāju grupām Hipotēku
banka piedāvā Lauksaimniecības apgrozāmo līdzekļu programmu, kuras ietvaros var saņemt 5-700 tūkstošu latu lielu
aizdevumu, kooperatīvajām
saimniecībām - līdz diviem miljoniem latu.
No klausītāju vidus gan izskanēja viedoklis, ka ne vienmēr
iesniegtie projekti tiek atbalstīti.
Tāpat nav saprotams, kāpēc aizdevuma summa sākas no 5000
latiem, tā liedzot atbalstu mazajiem uzņēmējiem un arī lielākiem, kam pietrūkst līdzekļu tikai kaut kam nedaudz. Neskaidra ir arī aizdevuma procentu likme - no četriem procentiem, bet
līdz cik, nav pateikts. L. Saulīte
skaidroja, ka atbalstīti tiek tie
projekti, kas atbilst valsts izstrādātajiem nosacījumiem, izvērtējot visus riskus un to nodrošinājumu. Aprēķinot procentu likmi,
tiek ņemti vērā daudzi nosacījumi, tāpēc precīzi to nosaukt nevar. Svarīga ir iepriekšējās sadarbības pieredze, bilances rā-

dītāji, ķīlas nodrošinājums un
citi faktori. I. Bāliņa skaidroja, ka
Iecavā slēgtajiem aizdevuma līgumiem procentu likme vidēji
svārstās no 5,15 līdz 6 procentiem, kas arī ir ļoti izdevīgs piedāvājums.
Bankas pārstāves aicināja
uzņēmējus izmantot mājas lapā
pieejamo jauno rīku - attīstības
programmu kalkulatoru, ar kura
palīdzību iespējams ātri un ērti
noskaidrot, vai Hipotēku bankā
var saņemt savām aktuālajām
vajadzībām atbilstošu aizdevumu un kuras programmas aizdevums uzņēmumam būtu vispiemērotākais, nemaz neejot uz
bankas filiāli. Kalkulatora izmantošana ir ļoti ērta - nepieciešams aizpildīt tikai astoņus
atbilžu laukus, un pēc ievadītajiem parametriem kalkulators
aprēķinās un piedāvās vienu vai
vairākas uzņēmēja vajadzībām
atbilstošākās atbalsta programmas no Hipotēku bankas programmu klāsta.
Zemgales plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas
centru seminārā pārstāvēja Dace
Strautkalne, kas iepazīstināja
gan ar centra darbību, gan ar
fondu veidiem un iespējām tikt
pie finansējuma. «Ja jums ir
ideja, kam meklējat ES atbalstu,
mēs palīdzēsim orientēties struktūrfondu piedāvājumā un piemeklēt piemērotāko programmu.
Iecavas novadā līdz šim realizētie
pārsvarā ir pašvaldības projekti,
tā ka uzņēmējiem šajā ziņā vēl ir
kur augt,» uz kopīgu sadarbību
aicināja D. Strautkalne.
Pēc semināra uzrunātie uzņēmēji atzina, ka iegūtā informācija

ir noderīga. Par valsts piedāvāto
atbalsta programmu izmantošanu gan nevienam vēl stingras
pārliecības nebija. Skaidrīte Godaine, zemnieku saimniecības
«Lejas Godaiņi» pārstāve: «Man
šis atbalsts ir garām, jo neesmu
tik bagāta, lai gan ir sens sapnis attīstīt savā saimniecībā lauku
tūrismu. Diemžēl, lai saņemtu
atbalstu, visu vajag daudz daudz zemes, daudz līdzekļu un
nodrošinājuma, daudz aizņemamās naudas. Bišķītim nesanāk,
bet ne jau visiem ir tās lielās
iespējas.»
Ilgvars Mežsargs, SIA «Eko
Bloks» pārstāvis: «Informācija,
protams, noderīga, taču vairāk
attiecas uz zemniekiem un mazajiem uzņēmumiem, ne tādiem
ražošanas objektiem kā mēs. Šobrīd biznesa vide Latvijā nav sakārtota, tāpēc attīstīties uzņēmumam ir grūti. Dodam preci,
bet samaksu saņemam pēc mēneša, uzņemamies risku, ka var
nesamaksāt vispār. Lai būtu apgrozāmie līdzekļi, mums jāņem
no bankas kredīts ar procentiem,
bet paši kreditējam preču saņēmējus bez uzcenojuma. Tas ir tāpēc, ka Latvijā tirgus ir mazs un
izkropļots.»
Intars Ivanovs, zemnieku
saimniecības «Lēnās Činčas» pārstāvis: «Seminārā guvu vielu pārdomām. Ir mērķis saņemt atbalstu lauksaimniecības objekta
būvniecībai. Šopavasar pieteicos
arī Eiropas finansējumam lauksaimniecības modernizācijas
programmā, bet atbildi vēl gaidu.
Esmu līzingā iegādājies arī lauksaimniecības tehniku - kartupeļu stādāmo agregātu.» IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 2. jūnija plkst. 22
līdz 3. jūnija plkst. 8:20 Pūpolu
ielā mājas pagalmā novietotai
automašīnai izsists stikls un nozagts maks.
- 4. jūnijā no uzņēmuma būvkonstrukcijas Iecavas stacijā nozagti metāla leņķi. Aizturētas trīs
aizdomās turamās personas.
Sākts kriminālprocess.
- Laikā no 4. jūnija plkst.
23:40 līdz 5. jūnija plkst. 4:40,
atslēdzot pie kafejnīcas novietotu automašīnu Opel Vectra, no
tās salona nozagta nauda. Sākts

kriminālprocess.
- 6. jūnijā ap plkst. 21:45
Skolas ielā aizturēts 1971. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā (2,14 promiles). Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore

IVSAC maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
1.

Nosaukums

Cena

Ārstu pieņemšana

Nr.

2011. gada 10. jūnijā
Nosaukums

4.
Cena

5.17.

Muskuloskeletālā ultrasonogrāfja

1.1.

Ārsta pieņemšana

7.00

5.18.

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfja un spektra analīze

1.3.

Ārsta apskate pirms vakcinācijas un vakcinēšanas darbi

1.50

5.19.

Abu kāju artēriju krāskodēta dupleks skenēšana

11.50

5.20.

Transkraniāla krāskodēta dupleks skenēšana (arī
jaundzimušajiem)

16.50

0.50

5.21.

Abu kāju vēnu krāskodēta dupleks skenēšana

13.50

2.

Procedūras, analīzes

10.00
7.00

2.1.

Injekcija s/c (zemādā), i/c (ādā), i/m (muskulī), s/m
(zemgļotādā) – katra, bez medikamentu vērtības

2.2.

Injekcija i/v (vēnā), i/a (locītavā) – katra, bez medikamentu
vērtības

1.00

6.

2.3.

Arteriālā asinsspiediena noteikšana

0.50

6.1.

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/ vai
medikamentu ievadīšana + anestēzija

5.00

2.4.

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu

6.2.

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā dobuma skalošana pa dabīgo
vai mākslīgo atveri, ieskaitot medikamentu ievadīšanu

4.00

6.3.

Aukslēju mandeļu konservatīvā ārstēšana (piem., ar
griezumu, sūkšanu)

2.50

18.00

6.4.

Medikamentu ievadīšana balsenē

2.50

6.00

6.5.

Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

2.50

15.00

6.6.

Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija)

3.50

6.7.

Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas
dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar
grafisku līknes ceļa attēlošanu, arī abpusēja

6.00

6.8.

Refeksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem ar
impedances mērīšanu, vismaz ar četrām pārbaudes
frekvencēm, ar kontralaterāliem novadījumiem, nosakot arī
refeksa izzušanas brīdi (vienpusēji vai abpusēji)

6.00

2.4.1.

vienā stobriņā

0.75

2.4.2.

par katru nākošo stobriņu

0.30

2.5.

Vakcinācija pret ērču encefalītu 1

2.6.

Vakcinācija pret gripu 1

2.7.
2.8.

Vakcinācija, kas satur 23 pneimokoku serotipus
Vakcinācija pret hepatītu B

1

2.11.

Glikozes tests

2.12.

Infūzija vēnā 10 - 30 minūtes

2.13.

Matu apstrāde pedikulozes gadījumā

3.
3.1.

1

11.00
0.80
2.20
10.00

Sirds-asinsvadu funkcionāla stāvokļa noteikšana
Elektrokardiogrāfija

7.

3.1.1.

Elektrokardiogrāfijas pieraksts

1.50

3.1.2.

Elektrokardiogrāfijas apraksts

2.50

Veloergometrijas slodzes tests ar pakāpenisku nepārtraukti
pieaugošu slodzi, EKG pieraksts 12 novadījumos
asinsspiediena un elektrokardioskopiskā kontrolē

9.50

3.3.

Individuālā vienreizlietojamā elektroda uzlikšana (1. gab.)

0.12

3.4.

Spirogramma

3.2.

Otolaringoloģija

Ķirurģija

7.1.

Brūces apdare, tualete, pārsiešana

4.50

7.2.

Ģipša pārsējs pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas
locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa)

6.60

7.4.

Labdabīga ādas veidojuma izgriešana (ateroma, kārpa,
papiloma, lipoma)

7.5.

Svešķermeņa izņemšana, kurš atrodas zem ādas vai
gļotādas un no ārpuses ir sataustāms vai redzams

6.00

13.00

3.4.1.

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku
datoranalīzi

4.50

7.6.

Infiltrējoša blokāde, blokādes nervu kanālos, epidurālas un
peridurālas blokādes

6.00

3.4.3.

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku
datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

6.10

7.9.

Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija

9.00

Individuālā elektroda “Holter” uzlikšana (1 gab.)

0.30

3.5.
4.
4.17.

Radioloģija
Mammogrāfija

9.00

4.18.

Rentgenogrāfijas izmeklējums viena projekcijā

4.50

4.21.

RTG bilžu ierakstīšana uz CD no arhīva

2.50

4.22.

Maksa par “Cito”

5.00

4.23.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi divās projekcijās

5.00

4.24.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi 3-4 projekcijās

8.00

4.25.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi 5-6 projekcijās

12.00

5.
5.1.
5.2.

Vēdera USS (neieskaitot iegurņa orgānus)

7.28.

Elkoņa, ceļa, pleca vai gūžas locītavas punkcija

8.20

7.33.

Vietējā anestēzija sāpju noņemšanai, katrā apmeklējumā

4.00

7.35.

Plastmasas imobilās saites uzlikšana (ar pacienta
materiālu)

5.50

8.

15.00

Dzemdniecība un ginekoloģija

8.2.

Laktostāzes likvidēšana

2.30

8.3.

Spirāles ievadīšana

5.00

8.4.

Spirāles izņemšana

3.00

8.5.

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai
izmeklēšanai

7.00

10.00

8.6.

Biopsijas materiāla noņemšana no dzemdes kakla

8.00

8.7.

Dzemdes kakla erozijas diatermokoagulācija

3.50
2.00

Ultrasonogrāfija
Ultraskaņas izmeklējums akušērijā

7.11.

Kājas vai rokas pirksta naga iznīcināšana ar naga saknes
rezekciju

17.40

5.3.

Nieru, urīnceļu, prostatas sonogrāfija

7.00

8.8.

Maksts medikamentozās vanniņas (bez medikamenta
vērtības)

5.4.

Sievietes iegurņa orgānu sonogrāfija

8.00

8.9.

Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi

3.60

5.5.

Neirosonogrāfija jaundzimušajiem

7.00

8.10.

7.30

5.7.

Vairogdziedzera USS

8.00

Dzemdes spirāles izņemšana ar dzemdes āķa vai kiretes
palīdzību

5.8.

Ginekoloģisko orgānu izmeklēšana ar vaginālo zondi

9.00

8.11.

Maksts vai dzemdes kakla medikamentoza ārstēšana

3.50

8.12.

Topošo vecāku skola

2.00

8.13.

Pārrunas ar pacienti un viņas piederīgajiem par
kontracepciju, saslimšanu, grūtniecības norisi vai citiem
jautājumiem (1 nodarbība)

2.00

8.14.

Ginekoloģiskais spogulis - vienreizlietojamais

0.50

8.16.

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija diagnostiskai
izmeklēšanai

8.17.

Ārējā kardiotokogrāfija

4.50

8.18.

Aspirācijas šļirce biopsijas noņemšanai

2.50

8.19.

Grūtniecības tests

1.40

8.20.

Vecmātes pirmreizēja vai atkārtota apskate

5.00

5.10.

USS attēla izsniegšana

1.50

5.11.

Piena dziedzeru USS

8.00

5.12.

Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas
dopplerogrāfiju un spektrālanalīzi

5.13.

Augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija
un spektra analīze

5.14.

Apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija
un spektra analīze

10.50

5.15.

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar visiem hemodinamikas
rādītājiem un visiem doplerizmeklējumiem (5)

18.00

5.16.

Vienreizlietojamais palags

12.50
7.00

0.35

16.00

2011. gada 10. jūnijā

5.
Nr.
11.

IVSAC maksas pakalpojumu cenrādis

Nosaukums

Cena

Fizioterapija

11.1.

Pacienta pirmreizēja izmeklēšana un funkcionālā stāvokļa
noteikšana, rehabilitācijas programmas sastādīšana

11.2.

Zīdaiņa pēc 6 mēnešu vecuma vai agrīna vecuma bērna
ar psihomotorās attīstības aizturi, vai perifērās nervu
sistēmas bojājumiem, fizioterapija. Individuāls darbs ar
slimnieku – 30 minūtes

11.3.

Nr.

Zīdaiņa līdz 6 mēnešu vecumam ar psihomotorās
attīstības aizturi vai perifērās nervu sistēmas bojājumiem,
fizioterapija. Individuāls darbs ar slimnieku 20 minūtes.

14.
5.00

5.00

Cena

Veselības pārbaude personām, kuras vēlas iegādāties
un nēsāt šaujamieročus (ja tā tiek veikta vienlaicīgi ar
autovadītāja medicīnisko apskati)

14.1.

narkoloģijas izziņa

2.50

14.2.

psihiatrijas izziņa un atzinums

2.50

14.3.

Ģimenes ārsta slēdziens

15.
4.00

Nosaukums

10.00

Komisija darbiniekiem ar kaitīgajiem darba vides faktoriem

15.1.

Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā (līdz 40 gadiem)

4.50

15.2.

Oftalmologs

8.00

15.3.

Otolaringologs

3.00

15.4.

Neirologs

3.00

15.5.

Internists

3.00

15.6.

Arodārsts

4.00

15.7.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi divās projekcijās (pēc 40 gadiem)

5.00

15.8.

Elektrokardiogrāfija

6.50

15.8.1.

Elektrokardiogrāfijas pieraksts

1.50

15.8.2.

Elektrokardiogrāfijas apraksts

2.50

11.10.

Fizioterapija pacientiem ar balsta - kustību sistēmas vai
perifērās nervu sistēmas saslimšanām grupā 3-5 cilvēki
(ilgums 50 min.)

1.50

15.9.

Spirogramma

15.9.1.

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi

11.11.

Individuāla fizioterapija kardioloģiskam slimniekam (40
minūtes)

5.50

11.4.

Neiroloģiska slimnieka individuāla fizioterapija telpās (50
minūtes)

7.50

11.5.

Pulmonoloģiska slimnieka individuāla fizioterapija (30
minūtes)

4.50

11.6.

Pulmonoloģisku slimnieku fizioterapija grupā 3-5 cilvēki.
(40 minūtes)

11.7.

Posturāla drenāža, masāža, dinamiski elpošanas
vingrinājumi individuāli (30 minūtes)

11.8.

Individuāla fizioterapija vai ergoterapija slimniekiem ar
balsta – kustību sistēmas vai perifērās nervu sistēmas
saslimšanām (40 minūtes).

1.50
3.50

4.50

15.10.

Laboratorijas analīzes (tikai juridiskām personām slēdzot līgumu)

15.10.1.

Klīniska asins analīze

2.40

11.12.

Pacienta piederīgo apmācība. Apmaksā vienu reizi
ārstēšanas kursa laikā

6.00
15.10.2.

Pilnā asins analīze

3.00

11.13.

Individuāla fizioterapija grūtniecēm (40 minūtes)

5.00

15.10.3.

ALAT

0.70

11.14.

Grūtnieču vingrošana grupā 2-4 cilvēki. (50 minūtes)

2.80

15.10.4.

Bilirubīns

0.60

11.15.

Pacientu apmācība kompensatoro ierīču lietošanā (30
minūtes)

3.80

15.10.5.

Urīna analīze ar teststrēmeli (9–10 parametri) un
sedimenta mikroskopija

1.60

11.16.

Individuāla fizioterapija slimniekiem ar balsta - kustību
sistēmas vai perifērās nervu sistēmas saslimšanām,
pielietojot masāžu (ilgums 30 min)

3.50

15.10.6.

Trombocīti

0.60

15.10.7.

Protrombīns un INR

1.41

11.17.

Muguras zonas (C2-S5) masāža

6.50

15.10.8.

Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)

1.10

11.18.

Krūšukurvja masāža

4.50

15.10.9.

Retikulocīti

0.70

11.19.

Augšējās ekstremitātes masāža

2.50

15.10.10.

Apslēptās asinis fēcēs

0.30

11.20.

Galvas masāža

2.50

15.10.11.

ASAT

0.70

3.50

15.10.12.

Svina noteikšana asinīs

2.65

17.00

15.10.13.

Dzīvsudraba noteikšana urīnā
Koproporfirīns

4.35

11.21.

Apkakles zonas masāža

11.22.

Vispārējā masāža

10.55

11.23.

Apakšējās ekstremitātes masāža

3.50

15.10.14.

11.24.

Muguras jostas, krustu apvidus masāža

3.50

15.10.15.

Kreatinīns

0.70

15.12.

Narkologs

3.00

15.13.

Ķirurgs

3.00

15.14.

Ginekologs

6.00

15.15.

Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija)

3.50

15.16.

Vestibilārā aparāta izmeklēšana

2.00

15.17.

Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem

2.50

15.18.

Aukstuma prove

2.50

15.19.

Psihiatrs

2.50

15.20.

Dermatovenerologs

3.00

11.25.

Muguras krūšu apvidus (C7-L1) masāža

4.00

11.29.

Pēdu masāža

3.50

11.31.

Piemaksa par mājas vizīti

5.00

11.32.

Individuāla fzioterapija slimniekiem ar iekšķīgām
slimībām (40 minūtes)

11.33.

Fizioterapija slimniekiem ar iekšķīgām slimībām grupā 3-5
cilvēki (40 minūtes)

1.50

Individuāla fizioterapija bērnam no 1 līdz 5 gadu vecumam
(30 minūtes)

5.00

11.34.

5.30

11.35.

Individuāla fizioterapija bērnam no 6 līdz 18 gadu
vecumam (40 minūtes)

11.36.

Fizioterapija bērniem grupā 3-5 cilvēki vecumā no 6-18
gadiem (50 minūtes)

2.00

11.37.

Vispārēja masāža bērniem līdz 1 gada vecumam

3.50

11.38.

Vispārēja masāža bērniem vecumā no 1 līdz 3 gadiem

11.39.

Vispārēja masāža bērniem vecumā no 3 līdz 12 gadiem

11.40.

Taktīlā (relaksējošā) masāža (2 stundas)

11.41.

Vingrošana grupā

12.

5.00

2

17.

Lietvedības u.c. pakalpojumi

17.1.

Medicīniskā dokumenta kopēšana A4 formāts (1 lpp.)

0.07

17.2.

Ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes aizpildīšana
(veidlapa 025/u)

0.25

4.00

17.3.

Talonu datorizēta apstrāde 1.gb

0.09

5.00

17.4.

Medicīniskās izziņas noformēšana no arhīva dokumentiem

3.00

17.5.

Darbnespējas lapas dublikāta noformēšana

1.00

17.7.

Medicīniska dokumenta krāsaina kopēšana A4 formāts (1 lpp.)

0.30

17.8.

Medicīniska dokumenta laminēšana A4 formāts (1 lapa)

0.50

Medicīniska dokumenta laminēšana mazāka par A4
formātu (1 lapa)

0.30

20.00
2.00

Veselības pārbaude autovadītāja medicīniskai uzziņai

12.1.

narkoloģijas izziņa

2.50

17.9.

12.2.

psihiatrijas izziņa

2.50

17.10.

Personas medicīniskās grāmatiņas noformēšana

0.50

12.3.

Ģimenes ārsta slēdziens

7.00

17.11.

Mātes pases noformēšana

0.50

IVSAC maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
18.

Nosaukums

Cena

Transporta pakalpojumi

2011. gada 10. jūnijā

Nr.

6.

Nosaukums

Cena

22.4.

Ārstēšana ar valodas vingrinājumu palīdzību. Viens seanss 40
minūtēs individuāli (visi valodas traucējumi, izņemot dislāliju)

5.00

22.5.

Valodas koriģējoša terapija, individuāls seanss, ilgums 60 minūtes

6.90

18.1.

Autotransporta pakalpojums par 1 km (Honda, VAZ)

0.30

18.4.

Automašīnas dīkstāve (stundā)

3.00

18.5.

Pacienta pārvešana Iecavas ciema robežās

1.50

22.6.

Valodas attīstības stimulēšana pirmsrunas periodā
bērniem ar neiroloģiskiem attīstības traucējumiem

3.00

18.6.

Pacienta pārnešana (par katru stāvu un katru p/a “Iecavas
VSAC” darbinieka piedalīšanos)

1.00

22.7.

Logoritmika pacientiem ar organiskas dabas valodas
traucējumiem

3.00

18.7.

Medicīniskas dokumentācijas transportēšana (pakete)

1.00

19.

Mājas vizīte

3

19.1.

Ģimenes ārsta mājas vizīte

8.00

19.2.

Ģimenes ārsta palīga vai medmāsas mājas vizīte

6.00

19.3.

Ģimenes ārsta mājas vizīte (ja pacients nav reģistrējies pie
IVSAC ģimenes ārsta)

19.4.

Ģimenes ārsta palīga vai medmāsas mājas vizīte (ja
pacients nav reģistrējies pie IVSAC ģimenes ārsta)

19.5.
20.

9.50

20.1.

Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā (līdz 40
gadiem)

4.50

20.2.

Ģimenes ārsta slēdziens

3.00

20.3.

Siflisa ekspresdiagnostika (SED, RPR, VDRL)

1.50

20.4.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi divās projekcijās (pēc 40
gadiem)

5.00

Telpu īre (stundā, vienreizējām medicīniskajām
pieņemšanām)

3.00

21.
22.

Logopēds
Runas prasmes un valodas pārbaude – valodas attīstība,
aktīvais un pasīvais vārdu krājums, valodas gramatika un
sintakse, prozodiskie faktori un runas plūsma, valodas
izpratne un valodas uztveres spēja

4.00

22.2.

Vecāku apmācīšana valodas korekcijai darbam mājās

3.00

22.3.

Ārstēšana ar valodas vingrinājumu palīdzību. Viens seanss
30 minūtes individuāli (dislālija)

3.00

22.1.

Jāņem vērā
satiksmes
ierobežojumi
Upes un Sila ielā
Saistībā ar Rīgas ielas
rekonstrukciju notiek papildu
remontdarbi Baldones ielas,
Upes ielas un Sila ielas
krustojumā.
Apgrūtināta satiksme pašlaik ir teritorijā pie spirta rūpnīcas tilta. No 6. jūnija līdz
10. jūnijam jaunu asfalta segumu klāj Upes ielā, tādēļ pa šo
ielu nevar nokļūt Sila ielā un
Baldones ielā. Vietējie iedzīvotāji
nokļūšanai mājās var izmantot
Ozolu ielu. Savukārt no 12. jūnija līdz 21. jūnijam rekonstrukcijas darbi notiks Sila ielas posmā pie tilta, un transporta kustība no Iecavas mežniecības,
SIA «Skujenieki», Sila kapiem,
SIA «Iecavnieks» un Audrupiem
tiks novirzīta pa apbraucamo ceļu gar pansionātu. Rekonstrukcijas darbu plānu un satiksmes
organizācijas shēmas var skatīt
mājas lapā www.iecava.lv. IZ

1.50

23.2.

Sterilizācijas pakalpojumi ar iepriekšējo instrumentu
apstrādi - par viena autoklāva darbības reizi

2.40

23.3.

Sterilizācijas pakalpojumi bez iepriekšējas instrumentu
apstrādes - par viena autoklāva darbības reizi

3.80

23.4.

Autoklāva baktereoloģiskā testēšana

Akciju sabiedrības «Latvijas
Gāze» Bauskas iecirknis
11. jūnijā pulksten 10.00
Tirgus ielā 9
rīkos mācības. Tajās tiks
praktizēta operatīvo
dienestu sadarbība avārijas
situācijā kā rīkoties, ja
daudzdzīvokļu ēkas
pagrabā un kāpņu telpā
izveidojusies
sprādzienbīstama gāzes
koncentrācija.
Ar vietējo pašvaldību
mācības ir saskaņotas.

Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.
(M. Ķempe)

Mūžībā aizgājusi
Māra Raudiva (dz. Stīvere).
Guldīsim mūsu māmuliņu
zemes klēpī Smedes kapos
11. jūnijā plkst. 15.00.
Informācija pa tel. 26145103.
Tuvinieki

15.45

23.5.

Telpu uzkopšana (1 m )

0.72

Bīstamo atkritumu pakalpojuma abonēšana (reizi trijos mēnešos)

1.20

Fizikālās terapijas procedūras

24.1.

Fizikālās terapijas procedūra ar aparātu UVČ uz viena lauka

1.20

24.2.

Fizikālās terapijas procedūra ar aparātu US uz viena lauka

2.00

24.3.

Fizikālās terapijas procedūra ar aparātu “Elfa” uz viena
lauka (bez individuālo vienreizlietojamo elektrodu cenas)

1.50

24.4.

Individuālie vienreizlietojamie elektrodi aparātam “Elfa” (2. gab.)

3.40

24.5.

Aerosolterapija (inhalācijas) (bez medikamenta vērtības)

1.50

24.6.

Aerosolterapija (inhalācijas) (ar medikamenta vērtību)

1.70

24.7.

Fizikālās terapijas ārsta apskate

7.00

24.8.

Mainīga vai pastāvīga magnētiska lauka terapija

1.50

24.9.

Darsonvalizācija

2.20

25.

Notiks operatīvo
dienestu mācības

2

23.6.
24.

Veselības pārbaude personas medicīnas grāmatiņai

Saimnieciskie pakalpojumu
Bīstamo atkritumu uzglabāšana un nodošana pārstrādei (1 kg)

12.00
9.00

Medicīniskā aprūpe mājās

23.
23.1.

Dienas stacionārs (diennaktī)

25.1.

Sociālās gultas izmaksas

11.22

25.2.

Izmitināšanas izmaksas

5.00

25.3.

Ēdināšana

2.00

Varēs atpūsties
jauno dīdžeju kompānijā
A: Beatrise Dzene

Vasara nav iedomājama
bez aktīvas, pozitīvas
mūzikas, kurā var dejot
jūras krastā vai tepat
parkā. 11. jūnijā pulksten
22.00 Iecavas estrādē
notiks jau otrais
IECAVAS DJ KAUSS.
Visi interesenti ir laipni
aicināti - būs iespēja atpūsties
svaigā gaisā un redzēt labākos
dīdžejus žūrijas krēslos, jo viņu

uzdevums būs novērtēt jaunos
talantus.
Organizators Dāvis Mediņš
stāsta: «Pozitīvas emocijas un
dejotprieku jums sarūpēs ne
tikai jaunie un talantīgie dīdžeji,
kuri ir sagatavojuši īpašu setu,
bet arī vakara īpašais viesis
Johny Adroit.»
Organizatori aicina neaizmirst atbalstīt konkursa dalībniekus, jo skatītāji varēs balsot
par savu favorītu. Tiekamies jau
sestdien Iecavas estrādē, kur
katram būs iespēja gūt muzikālu
baudījumu un kārtīgi atpūsties
kopā ar draugiem. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Māra Raudiva (18.02.1943. - 06.06.2011.)

7.

2011. gada 10. jūnijā

Azarts un sacensību gars
1.lpp.
F: Beata Logina
Riteņbraukšana
līdz 10 g. vec.
1. vieta Elza Strazdiņa, Dāvis Krots
2. vieta Laura Casno, Ralfs Žogla
3. vieta Marta Vītola, Linards
Skrastiņš
11-13 g. vec,
1. vieta Sabīne Bogdanova,
Dāvis Lācis
2. vieta Beāte Jašuka,
Filips Zagorskis
3. vieta Linda Kavosa, Kārlis Zaķis
sievietes un vīrieši
1. vieta Iveta Zagorska, Gatis Priede
2. vieta Beatrise Krūmiņa,
Kaspars Brazovskis
3. vieta Gita Vītola,
Verners Rinkovičs
Šautriņu mešana
sievietes un vīrieši
1. vieta Ērika Vecvagare,
Māris Rāzmanis
2. vieta Līva Cielava, Māris Gailums
3. vieta Linda Vazdika, Juris Jašuks
Strītbols
līdz 12 g. vec.
1. vieta BK Juniori
(Mārcis Feldmanis, Aigars Griška,
Dāvis Vidrins)
2. vieta Iecavnieki
(Mikus Kačerauskis, Ansis Štāls,
Artis Griška)
3. vieta Street girls (Una Nille,
Sabīne Bogdanova, Linda Kavosa)
13-14 g. vec.
1. vieta Pigleti (Helvijs Meļķis,
Artūrs Grīnbergs, Toms Šķipars)
2. vieta Kačaki (Edžus Kauķis,
Ričards Kalniņš, Mārtiņš Šteins)
3. vieta Slaisti (Edvards Jašuks,
Alvis Līrums, Artūrs Sidorenkovs,
Ginters Plukass)
vecāki par 14 g.
1. vieta AD Sports (Juris Ojāru,
Gundars Brička, Aldis Beitiņš,
Oskars Visockis)
2. vieta Aure (Jānis Eiduks,
Andis Orravs, Linards Jaunzems,
Ivars Puļķis)
3. vieta Haizivis (Roberts Bicons,
Krists Kozlovs, Krišjānis Niedra)
ģimenes
1. vieta Zaumaņi (Dzintars, Rūdolfs,
Mikus, Roberts)
2. vieta Kauķi (Pauls, Edžus,
Kaspars, Krišs)
3. vieta Jašuki (Beāte, Edvards,
Juris)
Basketbola soda metieni
sievietes un vīrieši
1. vieta E. Vanaga, Māris Gailums
2. vieta Sabīne Bogdanova, Didzis
Eglītis
3. vieta Helvijs Meļķis
Auto veiklības braukšana
sievietes un vīrieši
1. vieta Zane Greiža, Mareks Pelsis
2. vieta Ginta Zaumane,
Jānis Usāns
3. vieta Mudīte Purviņa,
Jānis Vīndedzis
30 m skrējiens
līdz 4 g. vec.
1. vieta Hetere Zāģere
2. vieta Līva Strazdiņa
3. vieta Rodrigo Nolbergs
5-6 g. vec.

1. vieta Katrīna Jūlija Casno,
Vladislavs Balabkins
2. vieta Adriana Krūzmane,
Emīls Šķeltiņš
3. vieta Estere Pauļonoka,
Jānis Casno
7-8 g. vec.
1. vieta Abita Tauriņa,
Markuss Krūmiņš
2. vieta Renāte Murāne,
Daniels Raginskis
3. vieta Rebeka Ludriķe un
Viktorija Klāsupa, Kristaps Šuherts
60 m skrējiens
9-11 g. vec.
1. vieta Annemarija Dukure,
Edijs Lācis
2. vieta Krista Lideiķe,
Roberts Stančiks
3. vieta Beāte Bilkeviča,
Jēkabs Ķurbe
veterāni
1. vieta Sandra Naļivaika,
Gunārs Naļivaika
2. vieta Ģirts Pēkalis
3. vieta Jānis Strazdiņš
100 m skrējiens
12-13 g. vec.
1. vieta Annija Pļaviņa,
Deivids Špoģis
2. vieta Krista Lideiķe, Alvis Līrums
3. vieta Una Nille, Dāvis Lācis
sievietes un vīrieši
1. vieta Evelīna Traumane,
Rūdolfs Tonigs
2. vieta Ieva Siugale,
Dairis Feldmanis
3. vieta Ilze Naļivaika-Trūpa,
Emīls Sevastjanovs
4 x 60 m stafete
1. vieta Rūdolfs Tonigs,
Evelīna Traumane, Dairis
Feldmanis, Emīls Sevastjanovs
2. vieta Edgars Ērglis, Māris
Ozoliņš, Pauls Ķurbe, Ieva Siugale
3. vieta Ivars Porietis, Hugo Zilberts,
Daniels Špoģis, Jana Zamarina
Tāllēkšana
līdz 14 g. vec.
1. vieta Annija Pļaviņa,
Mārtiņš Šteins
2. vieta Annemarija Dukure,
Armands Birģelis
3. vieta Arta Lauberga,
Jēkabs Ķurbe
sievietes un vīrieši
1. vieta Ilze Naļivaika-Trūpa,
Edgars Ērglis
2. vieta Madara Bērziņa,
Emīls Sevastjanovs
3. vieta Anna Bugovecka,
Pauls Ķurbe
Lodes grūšana
sievietes un vīrieši
1. vieta Līga Upīte, Ruslans Čemeris
2. vieta Oksana Misukaite,
Sandris Preimanis
3. vieta Līva Cielava.
Andrejs Mūrnieks
veterāni
1. vieta Ineta Šlosberga,
Aivars Hauks
2. vieta Juris Jašuks
400 m skrējiens
1. vieta Krista Lideiķe
2. vieta Anna Bugovecka
3. vieta Madara Bērziņa
1500 m skrējiens
1. vieta Daniels Špoģis
2. vieta Jānis Ivanovs
3. vieta Ivars Gūtmanis

Svara stieņa spiešana guļus
Kategorija 60 kg
1. vieta Andris Rozenfelds
2. vieta Normunds Graudiņš
3. vieta Artūrs Grīnbergs
Kategorija 75 kg
1. vieta Sandijs Ilvess
2. vieta Kaspars Kumakovs
3. vieta Gatis Upelnieks
Kategorija 82,5 kg
1. vieta Armands Naglāzs
2. vieta Viktors Golasko
3. vieta Jānis Kumakovs
Kategorija 90 kg
1. vieta Mareks Bartaševičs
2. vieta Māris Rāzmanis
Kategorija 100 kg
1. vieta Māris Rauba
2. vieta Armands Skuja
Kategorija 110 kg
1. vieta Andis Šķensbergs
Kategorija 110+ kg
1. vieta Sandris Preimanis
2. vieta Renārs Žogla
Sievietes
kategorija 60 kg
1. vieta Ina Preimane
2. vieta Madara Bērziņa
kategorija 60+ kg
1. vieta Ērika Vecvagare
Virves vilkšana
1. vieta Tievie (Andis Kaspars,
Andrejs Mūrnieks, Renārs Žogla,
Andis Šķensbergs, Māris Rāzmanis,
Rihards Lacs, Sandris Preimanis)
2. vieta Veterāni (Juris Jašuks,
Verners Stūrmanis, Ģirts Hauks,
Gunārs Plucis, Reinis Rupulis,
Jānis Krūze, Kaspars Kauķis)
3. vieta Centrnieki (Mārtiņš Ērglis,
Ruslans Čemeris, Pauls Ķurbe,
Rūdolfs Tonigs, Endijs Jurbergs,
Emīls Sevastjanovs)
Šaušana
sievietes un vīrieši
1. vieta Mudīte Purviņa,
Sandis Karelis
2. vieta Māra Bugovecka,
Vitālijs Rimšēvičs
3. vieta Sandra Filipsone,
Reinis Rupulis
Volejbols
1. vieta Viestarti (Aigars Skrastiņš,
Mārcis Eglītis, Līga Upīte)
2. vieta Rolis (Rolands Linejs,
Didzis Eglītis, Gints Skrulis,
Normunds Priede)
3. vieta Kubieši (Aldis Beitiņš,
Juris Ojāru, Māris Gailums,
Jānis Ivanovs)
Futbols
1. vieta Santos (Sandis Karelis,
Oļegs Balabkins, Gvido Kalnmalis,
Andris Bergmanis, Lauris Ziemiņš,
Agris Murmuļevs, Juris Ludriķis,
Arnolds Usāns)
2. vieta Ballu Motors
(Oskars Oleksivs,
Jevgēnijs Gedertsons,
Andrejs Tiščenko,
Viktors Sidorenkovs,
Jevgēnijs Rozumnijs, Kirils
Novikovs, Aleksandrs Babuškins,
Orests Oleksivs)
3. vieta Lats uz nedēļu!
(Lorencs Giļs, Dairis Feldmanis,
Raimonds Ivenkovs, Ričards Vītols,
Gatis Upelnieks, Gatis Dudurs,
Guntis Pļaviņš, Roberts Rozentāls,
Ivars Porietis)
Vairāk fotogrāfiju - www. iecava.lv

Brāļi Dāvis (no kreisās) un
Edijs Lāči nopelnīja uzvarētāju
godalgas riteņbraukšanā un
skriešanas disciplīnās. Zēnus
atbalstīja viņu mamma Inga.

Aktīvi vieglatlētikas sacensību
dalībnieki ir sporta skolas
«Dartija» audzēkņi Deivids
(no kreisās) un Daniels Špoģi.
Brāļi guva labus panākumus arī
šajās sacīkstēs.

Otro gadu Vasaras sporta
svētkos piedalījās Strazdiņu
ģimene. Godalgoto sportistu
vidū iekļuva gan tētis Jānis,
gan meitas Elza (attēlā) un Līva,
bet atbalstītāju rindās bija
mamma Monta.
Strazdiņi Iecavas novadā dzīvo
sesto gadu. Nākuši no Vidzemes
un Kurzemes un satikušies
studijās Lauksaimniecības
universitātē, bet no Jelgavas uz
Iecavu jauno ģimeni atvedušas
Montas darba gaitas.
Tagad ģimene labprāt piedalās
dažādās aktivitātēs gan Iecavā,
gan citviet. Pēc sestdienas
sporta svētkiem gan Jānis,
gan Elza bija apņēmības un
spēka pilni nākamaja dienā,
5. jūnijā, startēt Rīgas
velomaratonā. IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
jaunu kazu un kazlēnu.
Nav dārgi. Tālr. 29968820.
zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, līstes, apdares un grīdas
dēļus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

8.

Estrādē
23. jūnijā plkst. 23:00
LĪGO BALLE
kopā ar DJ Ivaru –
latviešu mūzika dažādām
gaumēm.
Ieeja - bez maksas.

Pērk : : :
Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus. Samaksa
tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.
metāllūžņus (no 1 kg).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.

A un B kategorijas
autovadītāju apmācība.
Mācības notiek Iecavas centrā,
Edvarta Virzas ielā 21a.

Piedāvā darbu : : :

Tālr. 28474913; 26974800.
www.unamiks.lv

Z/s «Bitītes» aicina darbā
strādniekus(-ces).
Tālr. 26246870.

Iecavas evaņģēliski
luteriskā baznīca rīko
KAPU SVĒTKUS

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

2. jūlijā
plkst. 11 Pleču kapsētā
plkst. 12 Raņķu kapsētā
plkst. 13 Jaundedžu kapsētā
16. jūlijā
plkst. 11 Kraukļu kapsētā
plkst. 12 Stīveru kapsētā
plkst. 13 Jaunkalniņu
kapsētā
23. jūlijā
plkst. 11 Rumbu kapsētā
plkst. 12 Smedes kapsētā
plkst. 13 Sila kapsētā
30. jūlijā
plkst. 11 Upuru kapsēta
plkst. 12 Baložu kapsēta
plkst. 13 Gruzduļu kapsētā

IZLAIDUMI skolās
9. jūnijā plkst. 16:00
10. jūnijā plkst. 16:00
11. jūnijā plkst. 15:00
11. jūnijā plkst. 18:00
18. jūnijā plkst. 15:00
18. jūnijā plkst. 18:00

Iecavas internātpamatskolas 9 klasei
Dzimtmisas pamatskolas 9.klasei
Iecavas vidusskolas 9.a un 9.c klasei
Iecavas vidusskolas 9.b un 9.d klasei
Iecavas vidusskolas 12.b un 12.c klasei
Iecavas vidusskolas 12.a klasei

turpmākajiem mēnešiem!

SIA «UVO RIG» vajadzīgs gatera
operators pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā
(lentveida gateris). Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.
SIA «Iecavnieks Auto» piedāvā
darbu smago automašīnu
mehāniķim un auto
elektriķim. Tālr. 63921978,
e-pasts: serviss@iecavnieks.lv.

Dažādi : : :
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Uzņemšana Iecavas
vidusskolas 10. klasē
14. jūnijā plkst. 10:00.
Papilduzņemšana 22. augustā
plkst. 10:00.
Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
19. jūnijā dievkalpojumu
vadīs Liepājas diecēzes
bīskaps P. Brūvers.

Kultūras namā
19. jūnijā plkst. 12:00

izstādes
«ZILĀ KALNA MARTA»
atklāšana.
Tā kā Zilā kalna Martas
pēdējie dzīves gadi pagāja
Iecavā, te viņa arī apbedīta,
tad nav nejaušība, ka
Zemgalē šī izstāde uzsāk
savas gaitas tieši ar Iecavu.
Izstādē būs redzamas
Zilā kalna Martas grāmatas,
dažādi dokumenti, kā arī ar
Rundāles pils restauratoru
rūpēm atjaunotais Martas
apģērbs (viņas slavenās zaļās
kleitas u. c.), kas nejaušā
kārtā tika atrasti Raunā, kur
Marta kādreiz dzīvojusi.
Iecavniece Elza Skrodele, pie
kuras mūža beigās mitinājās
Marta, atvēlējusi izstādei
virkni Martas personisko
lietu. Lietas saglabā
personības nospiedumus, tās
kļūst simboliskas. Par Zilā
kalna Martas lietām, par
tautas dziedniecību stāstīs
izstādes autore, folkloriste
Janīna Kursīte. Aicināti visi,
kam pašiem ir ko stāstīt par
Martu un visi tie, kam interesē tautas dziedniecības lietas.
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