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Laba stāja - vai tas ir svarīgi?
A: F: Anta Kļaveniece

Starpskriemeļu diski ne
tikai atdala
vienu
skriemeļa
ķermeni
no otra, bet
izpilda virkni
svarīgu
funkciju:
uztver
spiediena
slodzes,
palielina
kustīgumu,
samazina
mehānisku
triecienu
iedarbību,
tāpēc par
mugurkaula
veselību
jādomā jau
jaunībā,
lekcijā
skaidro
Endija AtavaČudare.

Katru gadu 8. septembrī pasaulē atzīmē Fizioterapijas dienu. Par godu šai dienai arī Latvijā tiek aktualizēta fizioterapijas
nozīme cilvēka veselības, kustīguma un neatkarības saglabāšanā; daudzviet varēja izmantot
iespēju saņemt fizioterapeitu
bezmaksas konsultācijas.
Ieca-vas vidusskolā šajā dienā viesojās Endija Atava-Čudare, kas strādā par fizioterapeiti
gan fitnesa klubā «Jautrais apelsīns» Iecavā, gan Diplomātiskā
servisa medicīnas centrā Rīgā.
Skolotājiem un 9. klašu skolēniem viņa bija sagatavojusi lekciju «Laba stāja - vai tas ir svarīgi?», viegli uztveramā veidā
skaidrojot auditorijai, kādi ir stāju veidi, kādi faktori ietekmē stājas izmaiņas, kā labas stājas saglabāšanai var palīdzēt katrs
pats un kā - fizioterapeits.

2.lpp.

Iespējas izkustēties
A: Beata Logina

Turpinot pagājušajā gadā
aizsākto tradīciju, arī šī
rudens sākumā Iecavā
norisināsies Mobilitātes
nedēļa. Piedāvājot bez
maksas iesaistīties
dažādās aktivitātēs,
organizatori vēlas uzsvērt
kustību un veselīga
dzīvesveida nozīmi.
Jau piektdienas, 16. septembra, vakarā visi interesenti tiek
aicināti ņemt divriteņus un kopā
mīt pedāļus. Neskatoties uz to,
ka Iecava pašlaik ir izrakņāta,
tomēr atrasts maršruts velopār-

braucienam. Svētdienas priekšpusdienā pie sporta nama būs
gaidīti nūjotāji; inventāra izsniegšana notiks no pulksten
11:30 līdz 12:00. Pirmdien Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā varēs nomērīties, nosvērties, izmērīt asinsspiedienu,
noteikt cukura un holesterīna līmeni. Otrdien sporta namā tiks
gaidīti tie iecavnieki, kas vēlas
iesaistīties jogas pēcpusdienā.
Trešdiena būs atvēlēta krosa
skrējējiem Iecavas parkā, savukārt ceturtdien tiks rīkota spēka
diena fitnesa klubā «Jautrais
apelsīns». Neslinko, piedalies!
Mobilitātes nedēļas pasākumu
plāns ar norises laikiem skatāms
7. lappusē. IZ

16.09.2011.
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Iecavā notiks otrais NVO forums
A: Laine Baha

2. oktobrī pulksten 12:00
Iecavas kultūras namā
notiks nevalstisko
organizāciju (NVO) forums,
kuru šogad organizē
biedrība «Iecavas
Jauniešu padome» (IJP).
Pērn biedrība Sieviešu klubs
«Liepas» aizsāka jaunu tradīciju
nevalstisko organizāciju un aktīvo grupu vidū, proti, 2010. gada 7. martā rīkoja pirmo šāda
veida pasākumu, kura galvenais
mērķis bija iepazīšanās ar esošajām nevalstiskajām organizācijām, to darbības virzieniem un
organizētajiem pasākumiem.

Šogad IJP forumu iecerējusi
organizēt interaktīvu, radot
spilgtas idejas Iecavas novada
attīstībai. Foruma mērķis ir
iesaistīt nevalstisko organizāciju, aktīvo sabiedrības grupu pārstāvjus un citus interesentus dažādu perspektīvu ideju ģenerēšanā, kas vēlāk tiks apkopotas kopējā rekomendācijā. Tas būs nevalstiskajā sektorā darbojošos
iecavnieku idejiskais pienesums
Iecavas novada attīstības programmas izstrādē 2013.-2019.
gadam. Programmas mērķis ir
sekmēt novada tautsaimniecisko
attīstību, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, kā arī radīt
veselīgu un labvēlīgu dzīves vidi
novada ļaudīm.
6.lpp.

2011. gada 16. septembrī

2.

Laba stāja - vai tas ir svarīgi?
1.lpp.

Skolēni izmēģina atliekšanās vingrinājumu, kuru
fizioterapeite iesaka izpildīt pēc ilgas sēdēšanas.

Iegūts ķīmijas doktora
zinātniskais grāds
A: Diāna Špoģe

Fizioterapeits ir ārstniecības
persona - funkcionālais speciālists, kurš izvērtē cilvēka fizisko
funkcionālo stāvokli, analizē tā
ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu
(piemēram, sāpēm). Kad cilvēks
ir devies pie fizioterapeita veselības veicināšanas un saslimšanu
profilakses nolūkā, sākumā tiek
izvērtēts cilvēka fiziskais funkcionālais stāvoklis un iespējamie
veselības riski cilvēka ikdienā
(piemēram, neergonomiska darba poza), un tiek izstrādātas rekomendācijas un ieteikumi veselības nostiprināšanai un saslimšanu profilaksei. Svarīgs veiksmīgas fizioterapijas priekšnosacījums ir pacienta aktīva iesaistīšanās ārstēšanās procesā. Fizioterapeita izrakstītās «zāles» nevar nopirkt aptiekā. Fizioterapeita receptē var būt gan konkrēti
vingrojumi, kuri jāveic pašam,
gan atpūtas minūtes ar relaksācijas tehnikām pēc saspringtas
darba dienas, gan pastaigas
svaigā gaisā noteiktā tempā.
Fizioterapijas metodes veiksmīgi izmanto dažādu saslimšanu un traumu ārstēšanas un
rehabilitācijas procesā. Fiziote-

rapija īpaši ieteicama pacientiem
ar kaulu, locītavu un muskuļu
saslimšanām, pēc traumām un
operācijām, neiroloģiskiem pacientiem ar muguras sāpēm, sejas nerva bojājumu, galvassāpēm, pēc insulta, kardioloģiskiem pacientiem, cukura diabēta
pacientiem, bronhiālās astmas
pacientiem.
Tā kā skolā garas stundas
aizrit sēžot, E. Atava-Čudare uzsvēra darba vietas ergonomikas
un pareizas sēdēšanas nozīmi,
ierādīja vingrinājumus, kādi
ieteicami pēc ilgas sēdēšanas,
pareizus celšanas un nešanas
paņēmienus. Tāpat speciāliste
ieteica, kā pareizi izvēlēties skolas somu, un aicināja ikvienu
iesaistīties fiziskās aktivitātēs, jo
fiziskās aktivitātes un relaksācijas pasākumi ir viena no veselību
veicinošo pasākumu pamata sastāvdaļām.
Uzrunātie devītklasnieki atzina, ka lekcija bijusi noderīga un
likusi vairāk aizdomāties par stāju un ieradumiem, kas to ietekmē. Lai gan ne viss atkarīgs tikai
no pašiem: ne visos skolas mācību kabinetos iespējams regulēt
solus atbilstoši katra auguma
īpatnībām dažās klasēs tie esot
par augstu, citos - par zemu, tādēļ sagādājot grūtības rakstīt. IZ

F: no personīgā

arhīva

Ienāc pie jauniešiem!
No 1. septembra pašvaldībā
izveidota jauna amata vienība.
Par jaunatnes lietu speciālisti
sākusi strādāt Jana Ādmine. Ar
jaunu sadaļu Jauniešiem papildināta arī pašvaldības interneta
vietne www.iecava.lv, kurā tiks
publicētas dažādas jauniešiem
saistošas aktualitātes. Sadaļu
var meklēt izvēlnē Izglītība - Izglītības nodaļa - Jauniešiem vai
izmantot banera saiti interneta
vietnes sākumlapā. IZ

8. septembra
pēcpusdiena
bija ļoti
nozīmīga
diena bijušās
Iecavas
vidusskolas
skolnieces
Lauras
Černovas
dzīvē.
Viņa aizstāvēja promocijas
darbu «4,7 dihidrotiēno [2,3 - b]
piridīnu sintēze un īpašības» ķīmijas doktora zinātniskā grāda
iegūšanai ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē.
Laura veica virkni pētījumu
un ziedoja ļoti daudz enerģijas

un laika šī darba izveidei. Uztraukums bijis liels, taču Laura
veiksmīgi prezentēja savu veikumu un pārliecinoši atbildēja uz
visiem uzdotajiem jautājumiem.
Ķīmijas zinātniskais doktora
grāds ir iegūts, un tagad viņa ir
ļoti lepna par sevi. IZ

Futbola klubs Iecava aicina pieteikties treniņgrupās
2003., 2004., 2005. un 2006. gadā dzimušus zēnus.
Nodarbības notiek Iecavas vidusskolas futbola laukumā
otrdienās un ceturtdienās pulksten 17:30.
Nodarbības vada pieredzējis treneris Raimonds Aleksandrovs.
Vairāk informācijas varat uzzināt,
zvanot trenerim pa tālruni 29285989.

3.

2011. gada 16. septembrī

Novada Domē
A: Beata Logina

Domes 13. septembra
sēdes darba kārtībā bija
iekļauti 20 jautājumi.
SIA «Iecavas katlu māja» valdes loceklis Juris Drizļionoks informēja par uzņēmuma gatavību
jaunajai apkures sezonai. Ar saviem darbiem galā tikuši, tehnika sagatavota, vasarā notikusi
abu lielo katlu hidrauliskā pārbaude. Apsekota arī daļa klientu - fiziskajām personām pārbaudīti skaitītāji. Varam būt
priecīgi, ka šoruden Iecavā nav
tāduproblēmu, kā citviet Latvijā,
un mūsu kapitālsabiedrībai nav
nepieciešams aizņēmums jaunās sezonas uzsākšanai. Uzņēmuma vadība gan atgādināja, ka
klientu parādi par siltumenerģiju ir vairāk nekā 145 tūkstoši. No
soda sankcijām ir atbrīvoti maznodrošinātie un bezdarbnieki,
bet citiem siltuma patērētājiem
soda procentus nerēķināt nevar,
jo «Iecavas siltums» ir ņēmis kredītu bankā, lai nodrošinātu vienmērīgu siltumražošanas un piegādes procesu, un procenti par
aizņēmumu bankai ir jāmaksā.

Par sociālā dzīvokļa
izīrēšanu
Dome nolēma izīrēt trīs cilvēku ģimenei sociālo dzīvokli Nr.4
Iecavas novada «Misas Robežniekos».

Par saistošo noteikumu
apstiprināšanu
Dome apsprieda saistošos
noteikumu Nr. 17 «Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
Iecavas novadā» projektu, kuru
Attīstības komiteja iepriekš skatīja trīs lasījumos. Jauni saistošie noteikumi izstrādāti, lai aktualizētu Iecavas novada Domes

08.06.2004. saistošos noteikumus Nr.1 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas
novadā» atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipus Iecavas novada administratīvajā teritorijā, prasības atkritumu savākšanai (t. sk. dalītai),
pārvadāšanai, pārkraušanai, kā
arī kārtību, kādā aprēķināma
maksa un veicami maksājumi
par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī apsaimniekošanas
zonu.
Izmaiņas galvenokārt balstītas uz izmaiņām likumdošanā,
kas paredz, ka vienā apsaimniekošanas zonā jāizvēlas viens apsaimniekotājs. Attīstības komitejas piedāvājums ir uzticēt atkritumu apsaimniekošanu savas pašvaldības komersantam,
nevis veikt iepirkumu un izvēlēties apsaimniekotāju konkursa
kārtībā.
Debatēs daži deputāti atklāja, ka neesot pārliecības par SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» gatavību pārņemt citu pašreizējo apsaimniekotāju klientus, un pauda bažas, vai Iecavas
novada pašvaldības kapitālsabiedrība finansiāli spēs realizēt
uzticēto, vai tai ir pietiekami
daudz līdzekļu, lai iegādātos nepieciešamos konteinerus. SIA
«DzKS» valdes loceklis Alvis Feldmanis apgalvoja, ka uzņēmums
ir gatavs uzņemties visas Iecavas
novada zonas apsaimniekošanu.
Ja pārejas posmā tomēr radīšoties kādas problēmas, tiks
panākta vienošanās ar citām apsaimniekošanas firmām par pakalpojuma pagarināšanu konkrētiem klientiem līdz brīdim,

Noslēgti būvniecības līgumi
A: Beata Logina

13. septembrī Iecavas
novada Dome noslēdza
divus līgumus.
Iepirkumā par Iecavas upes
kreisā krasta nogāzes nostiprināšanu un Upes ielas brauktuves bojātās daļas atjaunošanu
no diviem pretendentiem par
uzvarētāju atzīta SIA «Novators
1», kas izsolītos darbus apņēmusies veikt par Ls 43 795,54 (ar
PVN). Domes izpilddirektors
Mārtiņš Veinbergs norāda, ka šīs

būvniecības izmaksas sākotnēji
bija plānotas par pāris tūkstošiem dārgākas. Darbi varētu
sākties pēc pāris nedēļām, kad
būs noformēta būvatļauja. Pašlaik noris sarunas par autoruzraudzības un būvuzraudzības
līguma slēgšanu.
Savukārt brīvdabas takas izbūve no Dievdārziņa līdz lielajam strautam par Ls 5287,68
uzticēta SIA «TLM». Plānots, ka
no esošajām kāpnēm tiks izveidots takas turpinājums aptuveni 96 metru garumā. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, darbi tiks
paveikti līdz 1. novembrim. IZ

kad SIA «DzKS» varēs tos pārņemt.
Ar 14 balsīm «par» un vienu
«pret» (A. Grundmanis), Dome
nolēma apstiprināt 2011. gada
saistošos noteikumus Nr.17 «Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā» un noteica, ka tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta
publicēšanas laikrakstā «Iecavas
Ziņas». Apstiprinātie noteikumi
vispirms tiks nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kurai tie jāizskata divu nedēļu laikā. Pēc
tam Dome var slēgt līgumu ar izvēlēto apsaimniekotāju. Tas informē atkritumu radītājus par
izmaiņām un trīs mēnešu laikā
noslēdz jaunus līgumus ar klientiem.
Atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi attiecas
uz visām personām, kā fiziskām,
tā juridiskām, kas dzīvo, veic
saimniecisko darbību vai strādā
Iecavas novada administratīvajā teritorijā.

Par valsts dzīvojamo māju
neprivatizēto daļu
pārņemšanu pašvaldības
īpašumā
Valsts akciju sabiedrība «Privatizācijas aģentūra» (PA)
05.08.2011. nosūtījusi vēstuli,
kurā lūdz Iecavas novada Domi
pārņemt valsts dzīvojamo māju
neprivatizēto daļu pašvaldības
īpašumā. Atsaucoties uz PA vēstuli, Iecavas novada Domes izpilddirektors M. Veinbergs un
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes priekšsēdētājs
A. Feldmanis vairākkārt ir apsekojuši dabā minētos īpašumus
un konstatējuši, ka to stāvoklis
ir slikts un to uzturēšanai ir nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi, kuru pašvaldības rīcībā,
vismaz 2011. gada budžetā, nav.
Vairums sarakstā minēto ēku atrodas ārpus Iecavas novada
centra teritorijas un to pilnvērtīgai apsaimniekošanai Domes
budžetā nav iespējams atvēlēt
pietiekamu finansējumu. Ēku
tehniskais stāvoklis ir slikts, un

PA nepiedāvā finansējumu, lai
sarakstā minētās ēkas savestu
ciešamā tehniskā stāvoklī. Tāpēc Dome, divām deputātēm atturoties (B. Mīlgrāve, A. Vītola)
nolēma nepārņemt īpašumā PA
valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu, kura atrodas Iecavas novada teritorijā.

Par pašvaldības
prioritātēm
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 1. marta sēdē pieņēma
lēmumu izvirzīt šādas investīciju
prioritātes:
1. Stadiona izbūve;
2. Ēkas Grāfa laukumā 1 izbūve (ar plašāku pielietojumu);
3. Sarkanās skolas izbūve.
19.07.2011. Domē tika saņemts deputāta Jura Ludriķa
iesniegums ar lūgumu Finanšu
komiteju atbalstīt un ieteikt Domei stadiona būvniecību pie
Iecavas vidusskolas noteikt par
prioritāru, kā arī rezervēt 2011.
gada budžeta ieņēmumu pārpildi projekta uzsākšanai 2012.
gadā. Jautājums tika izskatīts
un atbalstīts Finanšu komitejas
26. jūlija un 30. augusta sēdē.
Domes sēdes debatēs deputāts A. Grundmanis pauda viedokli, ka pašvaldība vienlaikus
var virzīties uz divām prioritātēm - gan stadionu, gan ēku Grāfa laukumā 1. Savukārt Domes
priekšsēdētājs J. Pelsis uzsvēra,
ka par stadionu ir panākta
skaidrība, kādu precīzi to gribam
redzēt, bet par Grāfa laukuma
ēku pilnīgas pārliecības vēl nav;
izveidotā darba grupa tuvākajā
laikā nāks kopā un tiksies ar
projektētājiem, lai formulētu,
kādu veidot būvi Grāfa laukumā 1.
Ar 14 balsīm «par», vienam
deputātam (A. Grundmanis) atturoties, Dome nolēma stadiona
būvniecību noteikt kā pašvaldības galveno prioritāti, būvniecību uzsākot 2012. gadā, un līdzekļus no 2011. gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu
pārpildes rezervēt Iecavas stadiona būvniecības uzsākšanai
2012. gadā. IZ

Melnās ziņas
- 8. septembra vakarā ap
plkst. 20:05 kādam 1989. gadā
dzimušajam izņemts polimēra
iepakojums ar zaļganbrūnu,
sasmalcinātu augu valsts izcelsmes masu, kas nosūtīts ekspertīzei. Sākts kriminālprocess.
- 8. septembrī ap plkst. 12:00
Lauku ielā kāds 1971. gadā dzimušais konfliktā ar 1967. gadā
dzimušo sabojāja šī vīrieša automašīnas Mitsubishi Lancer labās
puses priekšējās durvis.

- 9. septembrī plkst. 00:43
mājai Raiņa ielā izdega jumts.
- Laikā no 10. septembra
plkst. 10:00 līdz 12. septembra
plkst. 12:10, atlaužot saimniecības ēkas durvis, no tās nozagts
mopēds Yiying YY 50 QT-26.
Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Ūdenssaimniecības projekta
sarežģītākie darbi vēl tikai priekšā
A: F: Anta Kļaveniece

Uzņēmums SIA «AKC Būve»
turpina darbus pie maijā
uzsāktā ES Kohēzijas
fonda projekta
«Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Iecavas novadā»
realizācijas.
Parka, Krasta un Puškina
ielā turpinās kanalizācijas sistēmas izbūves darbi. Ierakti 1116
metri kanalizācijas vada, kas ir
28,5% no projekta kopējā apjoma, 500 metri spiedvada, kas ir
14% no projekta kopapjoma, kā
arī 42 akas. Rakšanas darbus
Parka ielā sarežģījis dolomīta
slānis, kurš projekta priekšizpētē nebija konstatēts, tāpēc atlikušā posma rakšana no Puškina
ielas gala līdz tiltam tiks turpināta ziemā. «Nav atšķirības, vai rokam sasalušu zemes kārtu vai
dolomītu,» skaidro uzņēmuma
projekta vadītāja palīgs Uldis
Reingolds. Ceturtdien bija plānots veikt iebūvēto cauruļvadu
TV inspekciju, un, ja tajā netiks
konstatētas atkāpes no projekta,
tad arī šobrīd daļēji aizbērto
tranšeju vietā Puškina ielā tiks
uzbērta un nolīdzināta šķembu
kārta. Asfalta atjaunošanas darbus būvuzņēmējs gan sola veikt
tikai pavasarī, jo rakšanas vietās
vēl iespējama grunts nosēšanās.
Pašlaik būvnieku darbaspēks
mobilizēts ūdensvada izbūves
darbos vidusskolas rajonā: Skolas, Dzirnavu, Raiņa, Pļavu,
Dzintaru un Lauku ielā. Līdz šim
iebūvēti 1100 metri ūdensvada,
kas ir 20% no projekta kopapjoma, izbūvētas arī deviņas jaunas
akas un pieci hidranti ugunsdzēsības vajadzībām. Septembra
beigās ūdensvada izbūve tiks
veikta Rūpniecības ielā; šajā
pašā laikā plānots uzsākt arī
ūdensvada šķērsojuma izbūvi
zem Iecavas upes gultnes pie pienotavas tilta, bet oktobra sākumā iecerēts būvēt kanalizācijas
spiedvadu pa Tirgus ielu. Iestājoties aukstākam laikam, kad
vairs nebūs iespējami rakšanas
darbi, būvnieki ķersies pie kanalizācijas sūknētavu izbūves un
rekonstrukcijas.
Tā kā Iecavā šobrīd rit arī Rīgas ielas rekonstrukcija, tad dažos ielas posmos darbus izdevies

SIA «DzKS» aicina darbā
strādniekus, kas varētu
iesaistīties gan uzņēmuma,
gan ūdenssaimniecības projekta
realizēšanas darbos.
Šonedēļ uzsākta
kanalizācijas spiedvada
izbūve no Iecavas robežas
Edvarta Virzas ielā līdz
attīrīšanas iekārtām (attēlā) uzņēmuma darbinieki veic
polietilēna kanalizācijas
cauruļu metināšanas darbus.
Viena no būtiskākajām
šo cauruļu īpašībām ir
to kalpošanas ilgums.
Garantijas termiņš šāda
veida izstrādājumiem ir
50 gadi. Nākamnedēļ plānots
uzsākt arī atdzelžošanas
stacijas izbūvi.
veikt vienlaicīgi. Ūdenssaimniecības projekta realizētājiem izdevies izbūvēt ūdensvada sacilpojumu Rīgas un Zemgales ielas
krustojumā, kā arī izbūvēt jaunu
ūdensvadu 408 metru garumā
no Rīgas ielas 19. nama līdz Puškina ielai 12 (paverot iespēju pie
centralizētā ūdensvada pieslēgties 15 mājām), iebūvēt šajā posmā divas akas un likvidēt 200
metrus vecā ūdensvada Rīgas
ielā. Jāpiebilst, ka šī ūdensvada
izbūve projektā sākotnēji nebija
iekļauta, tādēļ pašvaldība šo darbu veikšanai atvēlēja 6,6 tūkstošus latu.
«Nākamgad turpināsim darbu Edvarta Virzas ielā, kas tehniski būs visgrūtākais. Šeit, bet
jo īpaši Iecavas centrā pret autoostu, pazemes komunikāciju
tīkls ir ļoti komplicēts un sarežģīts,» stāsta SIA «DzKS» projektu

SIA «AKC Būve»
projekta vadītāja palīgs
Uldis Reingolds.

Būvnieki īpašu uzmanību pievērš iedzīvotāju drošībai, tādēļ dienā
izraktās komunikāciju tranšejas līdz darbdienas beigām arī
aizber, bet vaļējo savienojošo posmu norobežo ar žogu, skaidro
SIA «AKC Būve» projektu vadītāja palīgs Uldis Reingolds.
Viņš stāsta, ka bieži pēc brīvdienām aizsargkonstrukcijas ir
izgrūstītas un sagāztas. Diemžēl tā jaunieši,
atgriežoties no nakts pasākumiem, mēdz izrādīt savu spēku.

vadītājs Jānis Feldmanis.
Jāatgādina, ka projekts
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā» tiek
realizēts, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumam. Projekta kopējās
izmaksas ir 3 603 241,42 lati, no
tām ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 2 312 927 lati, savukārt finansējuma saņēmējs SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» - iegulda 590 646 latus.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projekta mērķi pilnībā
atbilst vides investīciju stratē-

ģijai. Tā īstenošanas rezultātā
ūdensapgādes pieejamība Iecavas iedzīvotājiem un uzņēmējiem
palielināsies līdz 67%, bet notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamība - līdz 61,8%. Pēc projekta realizācijas daudziem privātmāju īpašniekiem būs iespēja
pievienoties centralizētajam
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklam. Pēc sīkākas informācijas
vērsties pie SIA «DzKS» ūdenssaimniecības vadītāja Jāņa Nitiša (tālr. 29293932), bet par citiem projekta norises jautājumiem pie uzņēmuma projektu
vadītāja Jāņa Feldmaņa
(29124408) vai lietvedībā
(63942938). IZ
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Ceļojuma piezīmes

Pa dailes takām

A: Anna Taurene
F: Ruta Berezovska un

Ilga Vēdzele

Sestdien, 27. augustā,
radio un TV laika pareģi
vēstīja, ka šī būs vasaras
pēdējā viskarstākā diena,
tomēr ceļotmīļi nevarēja
atteikties no pēdējā
brauciena mūsu iemīļotā
Slavika autobusā, tāpēc
visi smaidīgi un priecīgi
satraukti devāmies ceļā.
Mūsu pirmā pieturvieta bija
Bīriņu pils. TV atkal rāda
«UgunsGrēka» jaunās sērijas, tāpēc interesanti pastaigāt pa takām, kas ved uz pili, pabūt pie
rožu dobēm, ezera, rotondā. Dabas un arhitektūras skaistums
apbur un liek domām, cik tomēr
mēs esam bagāti ar šādām unikālām ainavām.
Latvietis un dziesmas, to radītāji un kopēji arī ir viens no
mūsu bagātības rādītājiem, tāpēc apmeklējam Emiļa Melngaiļa
muzeju, kas ir izveidots par tiešām izglītojošo centru. Ir saglabāta vecā skolas klase ar gariem
soliem un skolotāja zvanu. Skolēni varēja izmēģināt, kā tas ir rakstīt ar grifeli uz tāfelītes. Gide
ļoti emocionāli pastāstīja par
E. Melngaiļa skolas un darba
gaitām, par skolotājiem, kas šajā
skolā strādājuši. Pēc tam mums
izdalīja lapas Tests. Pilnais kurss
par E. Melngaili, un vajadzēja atcerēties, ko dzirdējām, lai varētu
saņemt muzeja liecības. Bija interesanti gan skolēniem, gan
pieaugušajiem.
Muzejā var iepazīt Igates pagasta izcilus cilvēkus, viņu veikumu apkaimes labklājības un
kultūras veidošanā. Interesanta
ir padomju laikam veltītā istaba,
kurā starp citiem eksponātiem,
kas sveši mūsu jaunajai paaudzei, ir saglabāti albumi ar
vārda došanas svētku fotogrāfijām, krustvecāku novēlējumiem,
viņu parakstiem.
Darba vēl daudz, bet gide ir
enerģiska un daudz ko vēl paveiks. Turpat blakus ir Andrusa
kunga senlietu muzejs, kas sagaida ar vītušu bērzu lapu smaržu. Te acis apžilbst no krāsu un
lietu bagātības. Skaisti ir Igates
skolas skolotājas darinātie tautas tērpi. Te ir tik daudz senu lietu, ka var pabrīnīties, kas ir saglabājies apkārtnes iedzīvotāju
klētīs un šķūņos.
Nevar jau visu laiku mākslu
vien baudīt, ir jāparaugās, kādas
neparastas nodarbes ir apkārt-

Melngaiļa muzejā jutāmies kā skolēni - sasēdināti solos,
apmeklētāji atbild uz jautājumiem un pēc tam saņem
liecības.

Friča Bārdas muzejā.
nes ļaudīm mūsdienās, tāpēc apmeklējām šinšilu un paipalu
audzētavu, kur enerģiskā Dzintras kundze iepazīstināja ar šo
saimniecības nozari. Šinšilas cilvēki iegādājas kā mīļdzīvniekus,
bet vairumā tiek realizētas ādiņas Amsterdamas tirgū. Interesanti, ka vienā saimē ir sešas
šinšilu mātes un viens tēvs. Paipalas sāk dēt jau 40. dienā pēc
dzimšanas. Varējām iegādāties
arī zāļu tējas.
Pabraukt garām Lādezera
maizes veikalam nespējām, tāpēc katrs iegādājās kādu gardumu skaisti noformētā iepirkumu
maisiņā.
Braucam un priecājamies par
apkoptiem tīrumiem, ceļmalām,

un tad esam sasnieguši Limbažu
pilsētu, ko kādreiz sensenos laikos zviedru karalis uzdāvināja
Rīgai, lai gan toreiz reņģu galvaspilsētā pēc mēra un kara bija tikai četras mājas un septiņi iedzīvotāji. Muzejā iepazinām pilsētas
vēsturi, apskatījām iekonservētās pilsdrupas. Zēniem un meitenēm patika rāpties pa pils skatu
torņa kāpnēm un priecāties par
pārredzamo apkārtni.
Tad mēs sadalījāmies divās
grupās: jaunieši aizgāja apskatīt
ugunsdzēsēju muzeju, kur esot
daudz ekstra interesantu objektu, bet vecākie Rātes namā aplūkoja mūsu izcilā sudrabkaļa
Auzera izstrādājumu kolekciju.
Ir jānoliec galva cilvēka prasmju

un iztēles priekšā. Mākslinieks
vēloties izveidot pirmo sudrabizstrādājumu muzeju Eiropā.
Jau pēcpusdienā ieradāmies
koku un zaļu pļavu iekļautajās
Rumbiņu mājās, ko 1865. gadā
nopirka dzejnieku Friča un Antona Bārdu tēvs. Muzejs iekārtots
Antona mājās, bet Friča māja ir
slēgta. No kuplās Bārdu ģimenes
dēla Jāņa ģimenes atzars turpina
dzimtas pastāvēšanu. Var tikai
apbrīnot cilvēka gara stiprumu,
ar kādu mūs pārsteidza A. Bārda, kas pēckara gados darījis visu, lai saglabātu dzimtas mājas.
Pēdējais mūsu apskates objekts bija Vienkoču parks netālu
no Līgatnes. Tas ir domāts aktīvās atpūtas cienītājiem, jo tūristu taka ved gan pa mežu, gan
upes krastu. Šeit var apskatīt
prasmīgu roku darinātu Līgatnes
muižas centra miniatūrveidojumu, seno svētvietu, seno darbarīku namiņu, kas ir muzeja pamatā. Te var pat iznomāt vienkoča
laivas, ar ko braukt pa Gauju.
Visinteresantākā ir ekoloģiskā
māja, kas celta no smilšu maisiem, velēnas un vecām vīna pudelēm. Te ir krāsniņa un iespējams pat ziemā dzīvot. 1. oktobrī
mežā būs Gaismas nakts, kad
vakarā ieradīsies cilvēki ar saviem gaismekļiem un apgaismos
mežu. Bērnu rotaļu laukums paredzēts visu vecumu mazuļiem,
ir pat smilšu kaste ar spainīšiem
un lāpstiņām.
Mūsu izbraucienos sava veida
«bagātība» ir mūsu bērni. Jūtam,
ka ar katru nākamo ekskursiju
viņi kļūst aizvien ieinteresētāki
un ieklausās gides stāstījumā.
Mazliet grūtāk ir četrgadīgajam
Robertam, taču citādi viņš ir nenogurdināms. Šoreiz konstatējām, ka mūsu vidū ir gan lieliski
dzejas skaitītāji, gan varbūt nākamie solisti.
Un nu pienācis pats skumjākais brīdis. Ja visu laiku priecājāmies un baudījām skaistumu,
nu ir jāatvadās no mūsu iemīļotā
autobusa un šoferīša Slavika.
Pēc kopīgās maltītes sadevāmies
rokās un dziedājām «Bēdu manu,
lielu bēdu» ar mūsu Laimas speciāli sacerētiem vārdiem. Te tiešām jutāmies kā viens vesels, jo
šis autobuss mūs ir vedis gan uz
Rīgas teātriem, gan daudzās jo
daudzās ekskursijās. Pateicoties
Slavikam un Laimai, mēs esam
bijuši tik daudzās Latvijas vietās,
tik daudz skaista un iedvesmojoša redzējuši, ka tagad ir
skumji, jo no tā visa jāšķiras. Tomēr nezaudēsim cerību, ka apstākļi būs labvēlīgi un būsim atkal kopā. IZ
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Šeit uzzied arī sportisti
A: F: Beata Logina

Lai veicinātu novadu
sadarbību un draudzību,
popularizējot veselīgu
dzīvesveidu, 9. septembrī
SAKS «Dartija» sporta
namā notika tradicionālie
pašvaldību sporta svētki.
Tā kā pērn šajās sacensībās
uzvarēja Iecava, šogad mums bija jāuzņem kolēģi no Vecumniku,
Bauskas un Rundāles novada,
lai noskaidrotu labākos un veiklākos dažādos pārbaudījumos.
Iecavnieki bija sarūpējuši
pārdomātāko komandas noformējumu un neierastus, āķīgus
uzdevumus pretinieku sāncensībai. Kopvērtējumā gan visus trīs
kaimiņu novadus viesmīlīgi palaidām pa priekšu, taču individuālajos vērtējumos arī vietējiem
sportotājiem neizpalika pirmās
vietas un laureātu gods.
Piemēram, pašvaldību vadītāji atcerējās jaunību, veiklības
braucienos traucoties ar žiguli,
bet izpilddirektoriem bija jāpierāda sava «pareizā orientācija»,
braucot ar velosipēdu un meklējot četrus kontrolpunktus Iecavas parkā. Atjautību un pareizrakstību pārbaudīja sekretāriem; pēc iespējas lielāki skaitļi
bija jānomakšķerē sociālajiem
darbiniekiem; roku veiklību, liekot santīmu pie santīma, rādīja
grāmatveži, bet zemes ierīcības
dienestu darbinieki pierādīja, ka
attāluma mērīšanā var būt pavisam atšķirīgi varianti. Komandu
saliedētību skatītāji varēja vērot
aklajā volejbolā, basketbolā ar
mini izmēra bumbiņu un jautrajā stafetē. IZ

Iecavnieku komanda
pašvaldību sporta svētkos
uzskatāmi demonstrēja, ka
pārstāv novadu, kur «uzzied
ne tikai dārzi, bet arī
cilvēki».
Iecavas novada pašvaldības
šoferis Svetoslavs Avdevičs
pierādīja, ka teicami prot
vadīt dažādus transporta
līdzekļus, un uzvarēja
atrakcijā «Izglītojamo
pārvadājumi».
Vairāk fotogrāfiju www.iecava.lv galerijā.

Iecavā notiks otrais NVO forums
1.lpp.

Izvērtējot pašvaldībā noteiktās astoņas nozaru darba grupas, foruma organizatori ir izvēlējušies piecas, NVO sektoram
atbilstošākās darba grupas, kurās pēc «prāta vētras» metodes
strādās foruma dalībnieki. Tās
ir: uzņēmējdarbība; veselība un
sociālie jautājumi; vide, lauksaimniecība un mežsaimniecība;
izglītība, kultūra, sports; sabiedrības un apdzīvoto vietu attīstība.
Visas foruma laikā izvirzītās
idejas tiks apkopotas un iesnieg-

tas novada attīstības programmas izstrādātājiem.
Lai ideju ģenerēšanas process būtu radošāks un produktīvāks, organizatori ir paredzējuši
arī nelielu lekciju, ko vadīs kāds
sabiedrībā zināms cilvēks, kura
vārdu organizatori pašlaik neatklāj.
Drīzumā visas NVO un aktīvistu grupas saņems arī oficiālu
uzaicinājumu piedalīties šajā forumā, taču šoreiz aicinām forumu apmeklēt arī visus citus interesentus, kuri vēlas piedalīties
un iesaistīties, jo tieši ideju radīšana un radošums ir Iecavas novada attīstības perspektīva. IZ
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Redakcijas pastā

Vai Ēvalds Kivilands ir bagāts?
Lauki ir patukšoti vairāk nekā pilsētas. Kivilands sācis tos
«apdzīvot». Viņam ir pāri par 70
krogi vienā pašā Iecavas novadā.
Viņam ir kaļķu cepļi, senkapi
utt. Tas viss ilustrēts ar fotogrāfijām. Kivilandam tas viss iegrāmatots 230 lappušu biezā sējumā «Iecavas novads daudzu ceļu
krustojumā».
Lai pie tādas apdzīvotības
pietiktu, jālūdz palīgos ļaudis.
Un Kivilands atrod arī cilvēkus,
kuri viņa grāmatā apdzīvo gan
saimniecības, gan veikalus un
pienotavas. Tie ir stāstījumi par
tālajiem pirmā pēckara laikiem.
Kas tad viņš ir par radītāju,
kam viss notiek? Viņš saka: «Esmu nobraucis tik un tik litrus
benzīna.» Ne jau tukšās ekskursijās. Pirms sēdies mašīnā, izpētīts objekts, vākta informācija
saziņā ar izlūkojamā apvidus
iespējām. Nepieciešama nepārtraukta ziņkāre. Ziņu kāre (kāre - ir tā manta, kurā bites sanes
medu). Vai tad Kivilandā ir kaut
kas no bitenieka? Krāt un vākt,
vākt un krāt… Vai tad gala nemaz neredz? «Vāāi! Nē! Man vēl
divas banānkastes ar pierak-

stiem, aprakstiem, fotogrāfijām.
Darbu rindai galu neredz.»
Grāmatā stāstījums rit tik
raitā, vienkāršā valodā, ka liekas - kas tad tur, es ar tā varētu.
Varētu. Katra diena ir pilna bagātības: satikti cilvēki, viņu stāstījumi, viņu padarītie un nepadarītie darbi, dienas prieki, kāda
bēda. Tikai jāraksta.
Vai Kivilandam bija viegli savāķīt šādu 230 lappušu biezu
grāmatu? Materiāli krāti, vākti
un «izauklēti» savus septiņus gadus. Vienam cilvēkam tas nemaz
nav pa spēkam. Ir bijuši palīgi,
bet darba smagums gulēja uz Kivilanda pleciem. Viņam plati pleci, izturēs!
Vecie laiki ar saviem cilvēkiem un viņu celto stāvējuši aizkulisēs. Vai, tiem iznākot uz skatuves, pasaulē kas izmainītos diez' vai. Taču apjēga, ka mēs vis
neesam šādi tādi, varbūt rastos.
Par to grāmatas autoram paldies
teic visi, kuru rokās grāmata nonākusi. Kivilands vēl arvien ir uz
trases! Lai veicas!
Grāmatas eksemplāra
īpašniece

Līdzjūtības
Es tagad aizeju,
Bet ne jau prom, –
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm,
Citu sauli,
Ar citu zemi parunāt
Uz tu.

/M. Zviedre/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Agnetai Veidelei,
tēti zaudējot.
Iecavas Jauniešu padome

Koks nezina, kad vētrā lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

/O. Rikmanis/

Izsakām līdzjūtību Agnetai Veidelei,
tēvu mūžībā pavadot.
Iecavas vidusskolas 12.b klases audzēkņi un audzinātāja

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.

/I. Mežnora/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
ilggadējā Iecavas ārsta ANDRA JUNGAS tuviniekiem,
no viņa uz mūžu atvadoties.
P/a «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» kolektīvs

Lai lemtu par Ēvalda Kivilanda grāmatas
«Iecavas novads daudzu ceļu krustojumā»
pavairošanu, Iecavas novada Dome noskaidro,
cik daudz cilvēku vēlētos šo grāmatu iegādāties.
Tāpēc lūdzam interesentus līdz oktobra sākumam
pieteikties Iecavas novada bibliotēkās.
Aptuvenā grāmatas cena varētu būt septiņi lati.

MOBILITĀTES NEDĒĻA
Dalība visos pasākumos - BEZ MAKSAS!
16.09. pl. 18.00-20.00 Velopārbrauciens (no sporta
nama «Dartija»)
18.09. pl. 11.30-14.00 Nūjošana (pie sporta nama
«Dartija»)
19.09. pl. 12.00-14.00 Veselības diena (Iecavas
veselības un sociālās aprūpes centrā)
20.09. pl. 18.00-20.00 Jogas pēcpusdiena (sporta
namā «Dartija»)
21.09. pl. 8.30-18.00 Iecavas novada rudens kross
(Iecavas parkā)
22.09. pl. 15.00 Spēka diena («Jautrajā apelsīnā»)

Kultūras nama
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
sāk 2011./2012.g. sezonu
un gaida jaunus dalībniekus!
Pirmā tikšanās:
*) Jauktais ansamblis „Svētdiena”, vadītāji Arita Orrava un
Māris Drēviņš - 18. septembrī pl. 17:00
*) Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs (1,5 - 6 gadi),
skolotājas Solveiga Lineja un Ginta Cera 19. septembrī pl. 17:15 (maksas)
*) Vokālā studija pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērniem, vadītāja Dace Deņisova - 19. septembrī pl.18:15
(maksas)
*) Senioru deju kolektīvs „Iecavnieks”,
vadītāja Inga Paškevica - 21. septembrī pl. 19:00
*) Jauniešu deju kolektīvs „Jezga”, vadītāja Solveiga Lineja 23. septembrī pl. 19:30
*) Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Iecava”,
vadītājs Guntars Jansons - 4. oktobrī pl. 20:00
*) Jauktais koris „Iecava”, vadītāji Linda un Uģis Matveji 6. oktobrī pl. 19:00
*) Mākslas studija, vadītāja Aina Putniņa - 5. oktobrī pl. 17:00
(maksas)
*) Vācu valodas kursi, skolotāja Solveiga Lineja - 5. oktobrī
pl. 19:00 (ar un bez priekšzināšanām, maksas)
*) Teātra studija, vadītāja Aldonija Gaveika - 6. oktobrī
pl. 18:00

Aizsaulē aizgājuši
Rimantas Zalaga (29.03.1947. - 05.09.2011.)
Laimdota Rubene (22.11.1943. - 06.09.2011.)
Anatolijs Anošenkovs (27.04.1953. - 08.09.2011.)
Andris Junga (15.07.1943. - 13.09.2011.)

2011. gada 16. septembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku un malku.
Tālr. 26138299.

Pērk : : :
metāllūžņus (visu veidu).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
automašīnas avārijas stāvoklī
(vieglās, kravas un
lauksaimniecības tehniku),
elektromotorus. Demontē un
izved metāla konstrukcijas un
citus metāllūžņus.
Tālr. 26200989.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Eko Bloks» meklē
sekretāri-lietvedi uz noteiktu
laiku. Prasības: labas iemaņas
darbā ar datoru un biroja
tehniku, grāmatvedības
zināšanas, zināšanas lietvedības
kārtošanā. CV lūdzam sūtīt uz
e-pastu: ekobloks@ekobloks.lv.
Biroja adrese: «Bucenieki»,
Iecavas novads.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
spēcīgs strādnieks pastāvīgam
darbam kokzāģētavā Dzimtmisā
(lentveida gateris). Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.

11. Saeimas
vēlēšanās
Iecavas kultūras namā
darbojas iecirknis
Nr. 350.
Sestdien, 17. septembrī,
vēlēšanu iecirknis
balsotājiem būs atvērts
no pulksten 7:00 līdz 22:00.

Pateicība
Liels paldies pašvaldības
vadītājam, abiem šoferiem
un tuvākajiem kaimiņiem,
kas palīdzēja grūtā brīdī
atgūt un pārvest mājās
meitu no slimnīcas Jelgavā.
Vija Bluka

Iecavas novada Dome
aicina pieteikties
šādiem KURSIEM:
Angļu valoda (iesācējiem)
Angļu valoda (ar
priekšzināšanām)
Spāņu valoda (iesācējiem)
Spāņu valoda (ar
priekšzināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus,
2 akadēmiskās stundas
1 reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 18,15.
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus,
3 akadēmiskās stundas
1 reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 27,20.
Pieteikties pa tālruņiem:
63941601 vai 29428476
līdz 16. septembrim.

Piemājas saimniecība
«Jaunzemdegas». aicina darbā
priekšstrādnieku, kas prot
celtnieku darbus, vēlams ar
traktorista tiesībām.
Tālr. 29244999.

Vēlas īrēt : : :
Sieviete vidējos gados (viena)
vēlas īrēt dzīvokli vai istabu,
vēlams ar malkas apkuri Iecavā
vai tās apkārtnē. Izskatīšu
visus piedāvājumus.
Tālr. 27553471.

30. septembrī
Iecavas novada izglītības
iestādēs OLIMPISKĀ DIENA

8.

Kultūras namā
22. septembrī pl. 19:30
Bauskas Tautas teātra
IZRĀDE «Mans luteklītis»
(Margaretas Meijo
komēdija-farss).
Ieejas maksa - Ls 1.
27. septembrī pl. 9:30
Liepājas leļļu teātra
IZRĀDE «NEZINĪTIS IKO».
Ieejas maksa - Ls 1.
29. septembrī pl. 13:00
Dzejas dienu ietvaros Dzejas stunda,
vadīs Eduards Aivars.
9.-12. klašu jaunrades
konkursa noslēgums.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
18. septembrī
pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki Pļavnieku pamatskola
pl. 12:30
Iecava/Vecumnieki RSC «Sarkandaugava»
Jaunatnes basketbola līga
minispēles
24. septembrī pl. 11:00
Iecava - Vecumnieki
Latvijas čempionāta
2. līgas spēle futbolā
Iecavas vidusskolas laukumā
20. septembrī pl. 19.00
FK IECAVA - JPFS/SPARTAKS

Dažādi : : :
Meklēju angļu valodas
privātskolotāju.
Tel. 29522560.
Veic pakalpojumus zemes
aršanā, frēzēšanā, ganību un
citu teritoriju appļaušanā.
Tālr. 29244999.
Izgatavo dārzeņu konteinerus
pēc pasūtījuma.
Tālr. 26064677.
Visu veidu veļasmašīnu,
trauku mazgājamo mašīnu un
metināmo aparātu remonts.
Tālr. 29105506.
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