ISSN 1691-2055

9 771691 205005

22

Cena - Ls 0,15

Nr. 22(889)

NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Iecavnieki kļūst arvien sportiskāki
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AKTUĀLI

A: F: Elīna Arāja

Šajā numurā:

Neparasti vēsais laiks
netraucēja sporta
entuziastiem piedalīties
ikgadējos Iecavas novada
sporta svētkos.
Dalībnieku skaits ar katru
gadu pieaug. Šogad par futbola
kausu cīnījās desmit komandas,
bet volejbolā sacentās 16 komandas. Auto veiklības braucienā, starp konusiem līkumojot,
šoferiem pa riepām lecot un metot riņķi uz diska, sacentās pat
14 dalībnieki, kuru vidū bija arī
viena sieviete. Liela atsaucība bija šaušanā ar pneimatisko pistoli, kurā piedalījās vairāk nekā 50
šaut gribētāju. Ievērojams skaits
dalībnieku sacentās šautriņu
mešanā; tur visas dienas garumā rokas un acs precizitāti iemēģināja 86 dalībnieki. Arī riteņbraukšanā un skriešanā piedalījās ievērojams skaits dalībnieku.
100 metru distances skriešanā
vīriešiem no 14 gadu vecuma
desmit skrējēju konkurencē Artūra Šuplinska piemiņas balvu
izcīnīja Rūdolfs Tonigs.
6.lpp.

3.
Izveidota
veselības
veicināšanas
koordinētāja
amata vienība

Piemin
Zilākalna
Martu

Pieveicis distanci, pie medaļas tika arī junākais riteņbraukšanas sacensību dalībnieks, trīsgadnieks Markuss Mileiko.

Panākumu birums šajā
mācību gadā bijis dāsns
A: F: Anta Kļaveniece

31. maijā, noslēdzoties
mācību gadam, čaklākie un
uzcītīgākie skolēni un
skolotāji tradicionāli pulcējās
izglītības laureātu
apbalvošanas pasākumā, lai
saņemtu godam nopelnītos
atzinības rakstus un naudas
balvas un izbaudītu viņiem
veltītos priekšnesumus,
kurus šoreiz bija sarūpējuši
mūzikas skolas audzēkņi.
Uzkrāt spēkus un saulainu

brīvlaiku suminātajiem
novēlēja novada Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis
un izglītības speciāliste
Valda Liekne.
Panākumu birums šajā mācību gadā bijis tiešām dāsns. Par
to liecina kaut vai fakts, ka sākotnēji budžetā naudas balvām
paredzēto līdzekļu summa, saskaitot sasniegumus, izrādījās
par mazu, tāpēc deputātiem nācās lemt par papildu līdzekļu
piešķiršanu. Kopumā skolēnu
un skolotāju naudas balvām
pašvaldība šogad iztērēja
Ls 4425.
2.lpp.

5.

Līdz svētkiem
21. jūlijā 43 dienas

Izbūvēts Dievdārziņa
takas turpinājums
A: F: Elīna Arāja

Kopš pagājušās nedēļas līdz
Dievdārziņam pa jauno taku
ar sausām kājām var nokļūt
arī no Pārupes tilta puses.
Pie Dievdārziņa galvenās
ieejas nolīdzināta arī zeme
un iesēts zāliens.
2011. gada rudenī tika pabeigts Dievdārziņa takas pirmais
posms (96 metri), un šogad martā pašvaldība piešķīra finansējumu takas pabeigšanai - 6059,13
latus atlikušajiem 110 metriem.
Darbus veica tas pats uzņē-

mums - SIA «TLM» Dzintara Zaumaņa vadībā. Šoreiz piecu vīru
brigāde divarpus mēnešos izveidoja 123 metrus garu taku. Takas veiksmīgākam risinājumam
meistari bez papildu finansējuma izbūvējuši par 13 metriem
vairāk, nekā paredzēts līgumā.
Uzņēmuma valdes loceklis
Dz. Zaumanis stāsta, ka šķēršļu
būvdarbu veikšanā nav bijis. Sākumā iztīrījuši krastu, saēvelējuši baļķus, bet dēļus likuši pamazām, tādēļ daļa iedzīvotāju bija neizpratnē, kādēļ taka pēkšņi
beidzas un ceļš jāturpina pa
4.lpp.
dubļiem.
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Panākumu birums šajā mācību gadā bijis dāsns
1.lpp.

Kopumā dažādās olimpiādēs
šajā mācību gadā piedalījušies
254 novada skolēni. Viņu vidū ir
23 pirmo vietu ieguvēji, 16 otro
vietu ieguvēji un 21 trešās vietas
ieguvējs. Notikušas četras novada olimpiādes, 15 starpnovadu
olimpiādes, desmit novada skolēni piedalījušies sešās valsts
olimpiādēs. Valsts līmenī visaug-

stākos rezultātus izdevies sasniegt Katrinai Mertsai (krievu
valodas olimpiādē 3. vieta, skolotāja Svetlana Knāķe) un Marijai
Vinogradovai (ZPD konkursā
2. pakāpe, skolotājs Mihails Gorskis).
Iecavas novada skolēni piedalījušies arī starpnovadu skatēs un konkursos, 17 reizes gūstot pirmo vietu un astoņas reizes
- otro vietu.

Reģiona līmenī mūsu novada
skolēni piedalījušies skatēs un
konkursos, četras reizes gūstot
pirmo vietu, deviņas reizes - otro
un četras reizes - trešo vietu.
Valsts konkursos un skatēs
17 reizes iegūta pirmā vieta,
11 reizes - otrā un trīs reizes trešā vieta.
Ar mācību sasniegumiem (vidējā atzīme astoņas balles un
vairāk) var lepoties četri vidus-

skolas 9. klašu skolēni: Agate
Mediņa (8,9), Uvis Dredžels (8,6),
Rūdolfs Jānis Štāls (8,3) un Anna Bugovecka (8,2); pieci vidusskolas 12. klašu skolēni: Dārta
Arāja (8,6), Marija Vinogradova
(8,3), Baiba Kreiere (8,0), Monta
Dubkēviča (8,5) un Katerīna Galine (8,5); trīs mūzikas skolas absolventes: Paula Roznere (8,8),
Katrina Mertsa (8,4) un Anna
Katrīna Deņisova (8,0). IZ

Katrina Mertsa (attēlā pa
labi) ir šī gada centīgākā un
vispusīgākā skolniece. Viņai
trešā vieta valsts krieu
valodas olimpiādē un pirmā
vieta piecās starpnvadu
olimpiādēs: fizikā, krievu
valodā, bioloģijā, ekonomijā
un kulturoloģijā. Arī mūzikas
skolas akordeona klasi viņa
absolvēja ar vidējo
atzīmi 8,4.

Pašvaldības vadītāja
sveicienus saņēma arī Dārta
Arāja. Viņai reģionālajā ZPD
konkursā pirmā vieta un
vidējā atzīme, absolvējot
12. klasi, 8,6.

Zorģos top krīzes dzīvoklis
A: Diāna Špoģe

Zorģu bibliotēkas bijušajās
telpās šonedēļ uzsākti
būvdarbi, lai izveidotu krīzes
dzīvokli no vardarbības
cietušām ģimenēm. Būvdarbi
sākās 4. jūnijā un divu
mēnešu laikā dzīvoklis būs
gatavs.
Iecavas novada Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs
stāsta, ka šāda dzīvokļa izveides
mērķis ir pasargāt fiziski vai morāli cietušās personas. Piemēram, ja ģimenē rodas lielas domstarpības, tad viena šīs ģimenes
daļa var tikt izmitināta krīzes
dzīvoklī. Nereti gadās, ka pēc lieliem strīdiem cietušajiem ģimenes locekļiem nav kur palikt.
Dzīvojot šādā dzīvoklī, cietušajām personām tiks sniegts atbalsts grūtā brīdī.
Sociālā darbiniece Ļuda Belruse piebilst: «Krīzes dzīvoklis ir
ļoti vajadzīgs, jo gadās situācijas, kad ģimenē ir vardarbība.
Tad steidzami nepieciešams
kaut kur izmitināt cietušos bērnus un māti. Ir grūti, ja nav konkrētas vietas, kur to var izdarīt.
Krīzes dzīvoklis ir ideāls risinājums šādiem gadījumiem. Protams, ļoti ceram, ka dzīvokli
nāksies izmantot tikai ārkārtas
situācijās, kad cita risinājuma

Zuši Iecavas upē
A: Diāna Špoģe

nebūs.»
Dzīvoklī ir paredzēti diezgan
plaši būvdarbi. Tiks izbūvētas
sienas un griesti, veikti apdares
darbi, mainīti logi un durvis, atjaunota apkures sistēma, ventilācija, kanalizācija, ūdens apgāde un elektroapgāde. Iepirkuma
procedūrā tiesības veikt krīzes
dzīvokļa izbūvi ieguva uzņēmums SIA «Kvintets M». Kopējās
šo remontdarbu izmaksas ir
Ls 4447,87 (bez PVN).
Jāatgādina, ka krīzes dzīvokļa izveide ir viena no pašlaik plaši īstenotās Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas aktivitātēm. Projekta «Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem» partneri ir Pakrojas rajona (Lietuva), Rundāles un Iecavas novada (Latvija)
pašvaldības. Tā ietvaros ir paredzētas pašvaldību sociālo darbinieku apmācības (krīzes situācijās ar ģimenēm), kvalificētu speciālistu konsultācijas ģimenēm,
ģimeņu-sociālo darbinieku nometnes, infrastruktūras uzlabošanas darbi, konsultāciju kabineta aprīkošana un arī krīzes
dzīvokļa izveide. IZ

Naktī no 24. uz 25. maiju
Mūsā, Mēmelē, Lielupē un
Iecavā tika īstenots vēl
nebijis projekts. Šajās upēs
tika ielaisti zušu mazuļi.
Visa pamatā ir Eiropas Zivsaimniecības fonda finansēts
projekts. Zušu mazuļu ielaišana
ūdenskrātuvēs notika projekta
«Zušu krājumu papildināšana
Latvijas upēs un ezeros» ietvaros.
«Kopā visā Latvijā dažādās
ūdenstilpnēs tika ielaisti aptuveni viens miljons 30 tūkstoši zušu, sākot no Salacas upes, līdz
pat Ventas baseinam. 24. maija
vēlā pēcpusdienā ar privātu lidmašīnu zušu mazuļus atveda no
Anglijas,» stāsta zivju audzētavas «Tome» vadītājs Ivars Putviķis.
Zivis bija iepakotas speciālās
kastītēs, kurās visu ceļojuma laiku saglabājas atbilstoša temperatūra. No lidostas ar mikroautobusiem zušus nogādāja uz zivju
audzētavu «Dole». Tur speciālisti
kastes pārskaitīja, kā arī izlases
veidā pārsvēra un pārskaitīja zu-

šu mazuļus. Pēc zivju svēršanas
un skaitīšanas tika sastādīts inventarizācijas akts un zuši tika
transportēti uz ielaišanas vietām. Ar četrām speciāli aprīkotām automašīnām zušu mazuļus
nogādāja uz plānotajiem Latvijas
novadiem. Ielaišanas darbus veica sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu, biedrību «Mēs
zivīm», vietējo pašvaldību un
Valsts vides dienesta pārstāvjiem. Zušu mazuļu ielaišanā piedalījās arī brīvprātīgie un entuziasti.
Iecavas pašvaldību šajā nozīmīgajā projektā pārstāvēja
novada Domes Zemes ierīcības
dienesta vadītājs Aivars Mačeks, kurš piebilst: «Viss process
tika īstenots vēlā nakts laikā.
Iecavas upē aptuveni desmit
tūkstošus stikla zušu mazuļu
ielaida Vasilijs Pašikovs un Guntis Kociņš.» Vēl A. Mačeks pastāstīja, ka zušiem ir jāaug dūņainas vietās, kur ir lēna straume, un Iecavas upē tiem ir piemēroti dzīves apstākļi. Šādās
vietās zuši aug piecus līdz septiņus gadus, bet pēc tam dodas
uz nārstošanas vietu tālajā Saragosas jūrā. IZ
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

Viens no jautājumiem, kuru
15. maija Domes sēdē
izskatīja deputāti, bija par
jauna amata – veselības
veicināšanas koordinētājs –
izveidi.
PAR GROZĪJUMIEM
2010. GADA 29. DECEMBRA
LĒMUMĀ «PAR DARBA
SAMAKSU IECAVAS NOVADA
DOMES AMATPERSONĀM UN
DARBINIEKIEM»
2011. gada 24. aprīlī ar Iecavas novada Domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota darba
grupa Veselības veicināšanas
programmas izstrādāšanai (darba grupas vadītāja Domes
deputāte Beāta Bundule). Darba
grupa, apkopojot un izvērtējot
esošo situāciju un iedzīvotāju veselības rādītājus Iecavas novadā, apzinot iedzīvotāju veselības
veicināšanas iespējas un vajadzības, izstrādāja Veselības veicināšanas programmu Iecavas
novadam 2012.-2016. gadam.
Veselības veicināšanas programma Iecavas novadam izstrādes procesā tika saskaņota
ar sabiedrības veselības pamatnostādnēm, kas apstiprinātas ar
Ministru kabineta 2011.gada
5. oktobra rīkojumu «Par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011.−2017. gadam»; programmā daļēji tika iekļauti ieteikumi no Veselības ministrijas
apstiprinātajām vadlīnijām –
«Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā».

Darba grupa Veselības veicināšanas programmas izstrādāšanai, pabeidzot darbu pie programmas izstrādes, kā vienu no
galvenajiem veiksmīgas programmas ieviešanas nosacījumiem minēja atbildīgās amatpersonas štata vienības izveidošanu Iecavas novadā. Darba grupas vadītāja par Veselības veicināšanas koordinētāja štata vienības pamatnosacījumiem, t. sk.
atbilstoša amata apraksta izveidi, konsultējās LR Veselības ministrijā, kur līdz 31.12.2011. gadam šādi speciālisti strādāja. No
2012. gada atbildību sadalījuma
maiņas rezultātā veselības veicināšanas politikas plānošana,
metodiskais atbalsts paliek LR
Veselības ministrijas pārziņā,
savukārt politikas tiešā īstenošana un atbildīgās amatpersonas noteikšana nodota pašvaldību ziņā.
Iecavas novada Domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja
7. februāra sēdē pieņēma lēmumu ieteikt Iecavas novada Domei
ar 1. jūliju Iecavas novada Domē
izveidot amata vienību «Veselības veicināšanas koordinētājs»,
nosakot amata algas likmi
Ls 467.
Deputātu domas šajā jautājumā gan atšķiras. Veselības veicināšanas koordinētāja amata
vienības izveidošanu konceptuāli atbalstīja Iecavas novada Domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2011. gada
15. decembra sēdē. Finanšu komiteja 2012. gada 28. februāra
sēdē neatbalstīja Veselības veicināšanas koordinētāja amata vienības izveidošanu. Attīstības komiteja 17. aprīlī pieņēma lēmu-

mus: pašvaldības īpašumā esošās mājas, rotaļu ierīces, atpūtas vietas, Domes telpas.
Idejas atbalstītāji savukārt
izteica viedokli, ka katrā iestādē
ir cilvēki, kuru pienākumos ir veselības veicināšana, taču sistēmiska pieeja, iesaistot aktivitātēs gan iestādes, gan ģimenes,
ļaušot gūt labākus rezultātus.
Pašvaldībai ir jābūt ieinteresētai,
lai novadā dzīvo veseli cilvēki,
kas strādā, dzemdē bērnus un
maksā nodokļus.
Iepazinusies ar veselības veicināšanas koordinētāja amata
aprakstu un pamatojoties uz
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī likumu
«Par pašvaldībām», Dome, atklāti
balsojot, «par» - 9 (J. Arāja, G.
Arājs, A. Avots, B. Bundule, I.
Freimane, A. Grundmanis, S.
Mašiņenkovs, I. Vaičekone, A.
Vītola), «pret» – 4 (J. Ludriķis, A.
Mačeks, J. Pelsis, A. Zaķe), «atturas» – 2 (J. Krievs, J. Pastars),
nolēma izdarīt grozījumus 2010.
gada 29. decembra lēmumā «Par
darba samaksu Iecavas novada
Domes darbiniekiem», papildinot to ar amata vienību veselības
veicināšanas koordinētājs un
nosakot mēnešalgu Ls 467.
Lēmums stāsies spēkā
1. septembrī. IZ

Kāds bijis MAIJS
Maijā Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā salaulājušies divi pāri,
izsniegtas 17 miršanas un desmit dzimšanas apliecības, informē
nodaļas vadītāja Edīte Jančone. Jaundzimušajai meitenei dots vārds
Anete, bet zēniem doti vārdi - Alens, Maksims, Niklāvs, Marats,
Dominiks, Luka, Pāvels, Ričards un Edgars Jānis. IZ

Melnās ziņas

Atgādinājums par Latvenergo
elektrības norēķinu kartēm
Iecavas novada pašvaldības
iestādē «Iecavas novada Sociālais dienests» elektrības norēķinu karti 53,70 LVL vērtībā var
saņemt ģimenes, kuras atbilst
sekojošām mērķa grupām:
- trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, kas
jau ir saņēmušas divas 500 kWh
elektrības norēķinu kartes
iepriekšējos gados)
- ģimenes (nav jāņem vērā
maznodrošinātu vai trūcīgu ģimenes statusu):
* kurās aug bērni invalīdi;
* ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem;

mu ieteikt Domei ar 2012. gada
1. septembri izveidot amata vienību «Veselības veicināšanas koordinētājs», nosakot mēnešalgu
Ls 467.
Juris Ludriķis un Aivars Mačeks savu nostāju pret jauna
amata izveidi pamatoja - «katrai
izstrādātajai programmai nav
nepieciešama vesela amata vienība.» Viņu ierosinājums – ar laiku izveidot vēl vienu amata vienību Attīstības nodaļā un šim speciālistam uzticēt arī veselības
veicināšanas programmas īstenošanu. Pret veselības veicināšanas koordinētāja amata izveidi
iebilda arī Domes izpilddirektors
Mārtiņš Veinbergs, jo, pieņemot
cilvēku darbā, ir nepieciešama
darba vieta, bet Domes ēkā pašlaik brīvu telpu nav; vajadzīgs arī
darbam nepieciešamais aprīkojums – datortehnika, transports,
taču šie izdevumi šī gada budžetā nav paredzēti. Arī amata apraksts ir izveidots pārāk izplūdis
un nekonkrēts. Tajā dominē frāzes «attīstīt», «koordinēt», «veicināt», bet nav konkrētu pienākumu un reālas rīcības apraksta.
Lai Dome varētu pilnvērtīgi strādāt, drīzāk bija jāatjauno krīzes
laikā likvidētās darba vietas. Piemēram, trūkst saimniecības vadītāja, kas uzraudzītu un apsaimniektu pašvaldības īpašu-

* daudzbērnu ģimenes (izņemot tās daudzbērnu ģimenes,
kuras pieteikušās papildu 2400
kWh kompensācijas programmā).
Ierodoties pēc norēķinu kartēm, jāuzrāda dokumenti, kuri
apliecina augstāk minēto statusu.
Papildu atbildes uz jautājumiem par AS «Latvenergo» dāvinātajām norēķinu kartēm varat
saņemt, zvanot uz «Latvenergo»
pa bezmaksas tālr. 80200402.
Ināra Magone,
sociālā darbiniece

- 29. maijā plkst. 15.00 no
pagaidām nenoskaidrotas pretī
braucošas automašīnas ar puspiekabi atlecis akmens sabojāja
motora pārsegu 1973. gadā dzimuša vīrieša vadītai automašīnai Nissan Navara.
- 29. maijā pēc plkst. 21.00
Rīgas ielā divi Lietuvas iedzīvotāji, pienākot no mugurpuses,
1957. gadā dzimušai sievietei izrāva rokassomiņu. VP ZRP
Bauskas iecirkņa kriminālpolicijas darbinieki aizdomās par laupīšanu aizturējuši divus Lietuvas iedzīvotājus, no kuriem viens
jau bijis tiesāts par zādzī-bu, bet
otrs - par tīšu mantas bojāšanu.
Policija uzsākusi kriminālprocesu par zādzību. Izmeklēšanas
laikā tiks pārbaudīts, vai abas
personas nav saistītas citu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā.

- 31. maijā plkst. 21:36 šosejas A7 38. kilometrā tuvu priekšā
braucošajai automašīnai Opel
Meriva, kuru vadīja 1878. gadā
dzimis vīrietis, izskrēja meža
dzīvnieks. Ceļu satiksmes negadījumā bojāta automašīna.
- 1. jūnijā plkst. 15:00 uz šosejas A7 pie pagrieziena uz Stūriem notika divu automašīnu sadursme. 1991. gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu Ford
Fiesta bez valsts numura zīmēm
un vadītāja apliecības, nepalaida
pa galveno ceļu braucošo automašīnu Volkswagen LT28. Automašīnas Ford Fiesta vadītāja notikuma vietu pameta, neziņojot
policijai.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Kuram pārcelties uz dzīvi laukos?
A: Elīna Arāja

Katru gadu iedzīvotāji pauž
neapmierinātību ciematā
esošo siltumnīcu izraisīto
dūmu dēļ. Jaunas
apkurināmās siltumnīcas
apdzīvotajā teritorijā nav
atļauts izveidot, bet ko darīt
ar jau esošajām?
Pilsētniekiem nav saprotams,
ka naktī ir jāceļas piemest malku
krāsnij, lai nenosalst stādi siltumnīcā, vai jāpļauj zāliens divas reizes nedēļā. Taču Iecava ir
lauku ciems, kurā ne viens vien
iedzīvotājs nodarbojas ar dārzkopību vai lauksaimniecību. Un
reizēm šī nodarbošanās kādu ļoti
traucē.
Iecavas novada Domes deputāts, Attīstības komitejas priekšsēdētājs Atis Avots stāsta, ka
2008. gadā iedzīvotāji varēja piedalīties «Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu» grozījumu publiskajā apspriešanā.
Plašās iedzīvotāju aktivitātes dēļ
tika sasauktas pat trīs sapulces.
Pēc ilgām diskusijām tika atrasts
kompromiss, apmierinošs gan
lauksaimniekiem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem: «Dārzeņu
audzēšana siltumnīcās Iecavas
apkaimē ir tradicionāla ražošanas nozare, un ir jāsaprot, ka
daudziem tas ir galvenais ieņēmumu avots».
Arī Upes ielas iedzīvotāji ciena šo darbu, neiebilstot pret kaimiņa Egila Druviņa saimniecisko darbību «Liepziedos», jo daudzi no viņiem paši agrāk ir darījuši ko līdzīgu. Atskatoties Ieca-

vas vēsturē, gandrīz katrai Iecavas ģimenei bija sakopts dārzs
un sava siltumnīca ar pašu izaudzētiem pirmajiem gurķiem.
Diemžēl pārcelt uz laukiem
īpašumu ar jau iekoptu saimniecību nav iespējams. Viens no lielāko segto apkurināmo platību
īpašniekiem E. Druviņš saimniecību «Liepziedi» vada no
1997. gada, kad siltumnīcu vietā
auga ābeles, kas tolaik atradās
ārpus Iecavas ciema robežām.
«Liepziedi» ir ģimenes uzņēmums, un E. Druviņš tajā saimnieko jau trešajā paaudzē. Segtās lauksaimniecības platības ir
izveidotas tikai pēdējā laikā, jo
arvien grūtāk ir konkurēt ar produkciju, ko ieved no ārvalstīm.
«Būtībā tas ir smags darbs no agra rīta līdz vakaram. Arī ziemā jāstrādā jāveic dažādi sagatavošanās darbi,» skaidro E. Druviņš,
kas savā saimniecībā nodrošina
darbu pieciem pastāvīgajiem
darbiniekiem un vēl sezonas
strādniekiem.
Salīdzinot ar mājām, kurās
apkures sezona ilgst 8-9 mēnešus gadā un kuru apkurei izmanto malku, bet dažreiz arī nezināmas izcelsmes kurināmo,
«Liepziedos» tiek izmantota tīra
koka malka, un kurināšanas
sezona ilgst vien astoņas nedēļas
gadā - pavasarī, tumšajā diennakts laikā. Dūmi kaimiņus varētu traucēt vien dažās bezvēja
naktīs. E. Druviņš daļu siltumnīcu platību šogad sāka apsildīt
19. martā: saulainā laikā - tikai
no astoņiem vakarā, kad riet
saule, līdz sešiem septiņiem no
rīta; lietainā laikā kurināt sāk āt-

rāk ap sešiem vakarā.
E. Druviņa saimniecības vides kaitīgums novērtēts ar zemāko «C» kategoriju. Iepriekš saimnieks maksājis dabas resursu
nodokli, taču to pirms trijiem gadiem atcēla saimniecībām, kurās segtās platības nepārsniedz
10 tūkstošus kvadrātmetru
(«Liepziedos» 1,2 ha).
Krāšņu kurināšanai «Liepziedos» izmanto saudzīgāko un tīrāko kurināmo malku, ko iegādājas laicīgi, lai līdz siltumnīcu apkures sezonai tā ir izžuvusi. Kurināšana notiek pēc iespējas
ekonomiskāk, lai uzturētu vien
minimālo temperatūru, jo siltumnīcu apsildīšana izmaksā
dārgi. Ekonomijas nolūkos E.
Druviņš pamazām arī samazina
apkurināmās platības.
«Liepziedi» darbojas atbilstoši
Latvijas Republikas likumdošanai: saimniecībā jaunajās siltumnīcās skursteņi jau ir aptuveni septiņus astoņus metrus
augsti, bet vecajās siltumnīcās ir

minimālais pieļaujamais augstums pieci metri, ko tuvākajā
laikā, rekonstruējot siltumnīcas,
saimnieks plāno paaugstināt.
Attālumam no siltumnīcām līdz
tuvākajai apbūvei jābūt vismaz
simt metru: «Liepziedos» līdz tuvākajām dzīvojamām mājām ir
150 metri, bet Upes ielas virzienā
50-70 metri, taču Upes ielas
iedzīvotāji par to neiebilst.
Jāpiebilst, ka aptaujātajiem
iedzīvotājiem tuvējā Vīnkalna
ielā dūmi netraucējot. Tuvāk siltumnīcām iedzīvotāja stāsta, ka
viņiem ģimenē šī tēma neesot aktuāla - pa reizei, kad iegriežas
vējš no siltumnīcām, varot mazliet sajust dūmu smaku, bet ne
tik daudz, lai traucētu. Un iedzīvotāja, kas dzīvo tuvāk Ābeļu
ielai, stāsta, ka viņa dūmus vispār neesot sajutusi.
Varbūt tomēr spēsim atbalstīt strādīgos iecavniekus, ne tikai
E. Druviņu, bet arī pārējos, dažas nedēļas pieciešot siltumnīcu
dūmus. IZ

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
ar 2008. g. grozījumiem
13.3. Citas prasības mazdārziņu teritorijām:
1) aizliegts apkurināt siltumnīcas, izmantojot cieto kurināmo vai
citus kurināmā veidus, kas piesārņo gaisu;
20.5. Prasības aizsardzībai pret apkurināmo siltumnīcu radīto
negatīvo ietekmi
a) Iecavas ciema teritorijā aizliegts no jauna ierīkot apkurināmas
siltumnīcas, kuru platība pārsniedz 25 m²;
b) Iecavas ciema teritorijā siltumnīcās kā kurināmo atļauts
izmantot gāzi, malku un citus koksnes kurināmos;
c) Iecavas ciemā siltumnīcu skursteņu augstums nedrīkst būt
zemāks kā pierobežas zemes vienībā esošās apbūves augstums.

Izbūvēts Dievdārziņa takas turpinājums
1.lpp.

Dz. Zaumanis stāsta, ka visi
kokmateriāli ir apstrādāti pret
kaitīgo mitruma iedarbību un
pieņem, ka jaunajai takai vajadzētu kalpot pat desmit gadus, ja
vien kāds konstrukcijas nelauzīs
un neizdomās kurt ugunskuru,
kā tas bijis jau iepriekš. Pērn uz
takas sakurto ugunskuru Andrim Kopeikam veiksmīgi izdevies nodzēst, un taku meistari
salaboja.
Dz. Zaumaņa vadībā nesen
veikti labdarības darbi Akmenscūciņu karjerā, kur SIA «TLM»
meistari palīdzēja sacīkšu trases
iekārtošanas darbos, uzstādot
norobežojošos mietiņus un norādes plāksnes. Veiksmīga sadarbība Dz. Zaumanim ir arī ar Rundāles pils vadību; tur nupat tapis
kases un informācijas namiņš
pie pils dārza. IZ

Iecavas Bērnu bibliotēkā
jūnijā apskatāma mūsu
NOVADNIEKA,
FOTOGRĀFA JĀŅA DONIŅA
DARBU IZSTĀDE.
J. Doniņš savulaik bijis
Tautas fotostudijas «Bauska»
un fotokluba «Progress»
dalībnieks. Vecmeistara
pagājušā gadsimta 70. gadu
melnbaltās fotogrāfijas ir
Iecavas dzīves spilgts
laikmeta atainojums.
Darbus ekspozīcijai laipni
piedāvāja viņa meita
Ligita Liepiņa.
Izstāde veltīta Iecavas
520. gadu jubilejai.
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Skatāmies Iecavu internetā 3D formātā
A: Diāna Špoģe

Pasaulē ļoti strauji izplatās
un kļūst populāri «Google
Maps» pakalpojumi. Nu jau
vairākas nedēļas ar šīs
programmas starpniecību mēs
varam vērot arī Iecavas ielas
un objektus.
Lai ietvertu Latvijas pilsētu
ielu attēlu funkciju «Google
Maps» pakalpojumā, pagājušā
gada augustā un septembrī trīs
«Google Street View» speciāli aprīkotas automašīnas fotografēja
15 Latvijas pilsētās: Rīgā, Sigul-

dā, Cēsīs, Valmierā, Jēkabpilī,
Rēzeknē, Daugavpilī, Ogrē,
Bauskā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā, Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā. «Google» mašīnas fotografēja arī pilsētu savienojošās automaģistrāles, ceļus un apkaimes;
arī tūrisma apskates objektus,
kurus iepriekš ieteikusi Tūrisma
attīstības Valsts aģentūra. Pagājušā gada rudenī «Google Street
View» mašīna viesojās arī Iecavā.
Fotografēšana no «Google»
automašīnām notika vienlaicīgi
vairākās pilsētās, un šis process
ilga aptuveni divus mēnešus.
Automašīnas ir aprīkotas ar 15
objektīviem un uzņem fotoattē-

lus 360 grādu leņķī. Tām ir arī
kustību sensori, lai sekotu pozīcijai, cietais disks datu saglabāšanai, mazs dators, kas darbina
sistēmu, kā arī lāzeri 3D datu uzņemšanai. Ielu fotoattēlu apstrādei tika pielietota moderna tehnoloģija cilvēku seju un transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmju aizmiglošanai. Ja attēlos var atpazīt seju vai izlasīt
automašīnas numura zīmi, tehnoloģija to automātiski aizmiglo,
tātad cilvēku vai automašīnu
vairs nevar identificēt. Pēc kartes
publicēšanas ar funkcijas «ziņot
par kļūdu» palīdzību cilvēki var
ziņot par attēliem, kas jāizpludi-

na, aizpildot nelielu veidlapu ar
precīziem to atrašanās parametriem. To var izmantot gadījumā,
ja, piemēram, kāds īpašnieks nevēlas, lai viņa māja būtu redzama kartē.
«Street View» karte ir populāra funkcija «Google Maps» servisā, kur šādā veidā apskatāmas
nu jau vairāk nekā 30 valstis visā pasaulē. Karte lietotājiem ļauj
detalizēti izpētīt un orientēties
kādā noteiktā pilsētā vai apkaimē ar panorāmas skata palīdzību. Šī funkcija ir pieejama arī
«Google» programmās «Google
Earth» un «Google Maps» mobilo
telefonu versijā. IZ

Dziednieki piemin Zilākalna Martu
A: F: Diāna Špoģe

5. jūnijs daudziem bija īpaša
diena. Sila kapos kopā sanāca
cilvēki, lai apciemotu tautas
dziednieces Zilākalna Martas
kapa vietu.
Zilākalna Marta ir Latvijā pazīstama dziedniece, par kuru vēl
tagad cilvēki atceras. Galvenā
Martas kapa vietas apciemotāja
ir viņas draudzene un «dvēseles
radiniece» Elza Skrodele, kura
arī otrdien sagaidīja visus nācējus. Kad visi interesenti bija klāt,
viņa rādīja senas fotogrāfijas un
klāstīja savas atmiņas par Martu. «Tuvākajā laikā dziednieki
varētu tepat Iecavā iestādīt koku
birzi, ierīkot skaistu dārzu un
nosaukt to par godu Martai, par
«Martas dārzu». Tā būtu īpaša
vieta, kur varētu doties visi, kam
ir grūti, un tā varētu kļūt par
dziednieku satikšanās vietu,» tā
Elza.
Kad kapos ziedi bija nolikti,
svecītes aizdedzinātas un atmiņas izklāstītas, visi interesenti
varēja doties uz kultūras namu,
kur notika tikšanās ar Dziednieku līgas vadītāju Oskaru Peipiņu. Kā stāsta dziednieks, viņu
tikšanās mērķis ir vienkārša parunāšanās, atcerēšanās. Tikšanās netiek skaļi publicēta, jo tie,
kas vēlēsies, atradīs iespēju atnākt.
Pirms 20 gadiem tika dibināta Latvijas dziednieku asociācija
un jau astoņus gadus 30. martā,
Zilākalna Martas dzimšanas

Tikšanās dalībnieki Zilākalna Martas atdusas vietā Sila kapos.
dienā, notiek Latvijas dziednieku
profesionālie svētki. Oskars Peipiņš saka: «Es šo tikšanos uzskatu par klusu sarunu starp
ieinteresētajiem cilvēkiem. Un
mēs negribam kaut ko svinēt,
mēs vēlamies vienkārši sabraukt
kopā un atcerēties. Šajā reizē ceram saņemt arī kādus ziedojumus, pretī sniedzot palīdzību, jo
šie ziedojumi ir nepieciešami

Martas kapavietas apkopšanai.»
Tikšanās laikā dziednieks rosināja cilvēkos pārdomas par
dzīvi, dziedniecību un palīdzību.
O. Peipiņš atzina, ka viņa lielais
mērķis šogad ir pabeigt iesākto
grāmatu «Vēstules Zilākalna
Martai». Sarunas raisījās arī par
to, kas ir Latvijas dziednieku līga
un kādi ir tās tuvākie plāni, taču
visas sarunas pamats tomēr bija

veltīts tautas dziedniecei Martai
Rācenei.
Pasākumu apmeklēja diezgan daudz cilvēku, pavadot šo
dienu kopā ar citiem cilvēkiem,
kam Marta bija svarīgs cilvēks.
Un Iecava ir ideāla vieta Martas
kapavietai, jo, kā teica viņas
draudzene Elza: «Marta ir atradusi vietu, no kuras viņa var pārlūkot visu Latviju». IZ
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Iecavnieki kļūst arvien sportiskāki
1.lpp.

Apbalvošana notika visas
dienas garumā tūlīt pēc katras
disciplīnas veikšanas. Komandu
spēļu uzvarētāji balvā saņēma
gan medaļas ar kausu, gan torti.
Sacensību organizatori saka
lielu paldies novada Domei, internātpamatskolai, krogam
«Sombrero», Iecavas ceļu daļai,
Iecavas policijas iecirknim un ceļu policijai, sporta skolas un
SAKS «Dartija» darbiniekiem,
Iecavas sporta aktīvistiem un visiem 30 sacensību tiesnešiem!
Volejbols
1. vieta - «Miķeļi» (Mārtiņš
Gorškovs, Sergejs Gorškovs, Mihails Gorškovs, Boris Muravjovs)
2. vieta - «Rolis» (Rolands Linejs, Didzis Eglītis, Mārcis Eglītis, Aigars Skrastiņš)
3. vieta - «Kubieši» (Aldis Beitiņš, Jānis Ivanovs, Kaspars
Buls, Baiba Besere)
Futbols
1. vieta - «Basketbolisti» (Juris Ojāru, Aldis Beitiņš, Gundars
Brička, Ivars Zemītis, Artūrs Zomerovskis, Artis Ģērve, Roberts
Tūmanis, Jānis Ivanovs, Ingars
Bērziņš, Jānis Saveļjevs)
2. vieta - «Ballu Motors» (Mihails Kohanovičs, Jevgēnijs Gedertsons, Oskars Oleksivs, Viktors Sidorenkovs, Guntars Kaspars, Andrejs Jerohovs, Aivars
Sipals, Andrejs Tiščenko)
3. vieta - «SANTOS» (Sandis
Karelis, Gvido Kalnmalis, Andris
Bergmanis, Jānis Staļūns, Raitis
Cirvelis, Arnolds Usāns, Juris
Ludriķis, Oļegs Balabkins, Valdis Šusts
Stafetes skrējiens (trīs vīrieši + viena sieviete) 4x60 m
1. vieta - «Daces Vizules
audzēkņi» (Rūdolfs Tonigs, Emīls
Sevastjanovs, Daniels Cjaputa,
Laine Baha)
2. vieta - «B pozitīvie» (Žanis
Sevastjanovs, Edgars Ērglis,
Evelīna Traumane, Juris Ojāru)
3. vieta - «Gurķi» (Hugo Zilberts, Ivars Porietis, Jana Zamārina, Matīss Rihards Mītins)
1500 m skrējiens vīriešiem
1. vieta - Ivars Porietis
2. vieta - Dāvis Lācis
3. vieta - Andris Bergmanis
100 m skrējiens (14 gadi un
vecāki)
1. vieta - Rūdolfs Tonigs, Evelīna Traumane
2. vieta - Emīls Sevastjanovs,
Laine Baha
3. vieta - Žanis Sevastjanovs,
Jeļena Alfjorova
100 m skrējiens (12-13 gadi)
1. vieta - Reinis Āboliņš, Marta Vītola
2. vieta - Dāvis Lācis, Annemarija Dukure

Volejbolā šogad
spraigā cīņā sacentās
16 komandas.

Sporta svētku pirmajā
disciplīnā startēja
riteņbraucēji dažādās
vecuma grupās.

3. vieta - Edijs Lācis, Arta
Riekstiņa
400 m skrējiens
1. vieta - Jeļena Alfjorova
2. vieta - Enia Šusta
3. vieta - Ilze Ulbika
60 m skrējiens (9-11 gadi)
1. vieta - Rūdis Pēteris Lasmanis, Karīna Toniga
2. vieta - Roberts Jānis Stančiks, Beatrise Plukasa
3. vieta - Sandis Brūveris,
Linda Linka
60 m skrējiens veterāniem

vīriešiem
1. vieta - Gunārs Naļivaika
30 m skrējiens (5-6 gadi)
1. vieta - Jānis Zeps, Adriana
Krūzmane
2. vieta - Alberts Karelis,
Marta Vilde
3. vieta - Kārlis Vilde, Hetere
Zāģere
30 m skrējiens (7-8 gadi)
1. un 2. vieta - Vladislavs Balabkins un Jēkabs Šusts, Emīlija
Druviņa
2. vieta - Annija Maskale

3. vieta - Ervīns Belkovs, Evelīna Āboliņa
30 m skrējiens (līdz 4 gadu
vecumam)
1. vieta - Kārlis Jansons
2. vieta - Valters Tarvids
3. vieta - Mārcis Nudiens
Tāllēkšana veterāniem
1. vieta - Liene Ulbika, Ivars
Āboliņš
2. vieta - Vita Āboliņa, Gunārs Naļivaika
3. vieta - Inita Spolīte, Juris
Bidzāns

7.
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Tāllēkšana
1. vieta - Edgars Ērglis, Laine
Baha
2. vieta - Mārtiņš Ērglis, Evelīna Traumane
3. vieta - Raimonds Ivenkovs,
Elvīra Āboliņa
Tāllēkšana (līdz 15 gadu vecumam)
1. vieta - Jeļena Alfjorova,
Dāvis Lācis
2. vieta - Arta Riekstiņa, Reinis Āboliņš
3. vieta - Enia Tīna Šusta,
Sandis Brūveris
Lodes grūšana veterāniem
1. vieta - Aivars Sipalo, Inita
Spolīte
2. vieta - Verners Stūrmanis
3. vieta - Gvido Bergmanis
Lodes grūšana
1. vieta - Kristaps Gāga, Agnese Gāga
2. vieta - Artis Ģērve, Iluta
Saveļjeva
3. vieta - Ruslans Čemeris,
Kristīne Pakule
Riteņbraukšana 3000 m
(11-13 gadi)
1. vieta - Linda Kavosa
2. vieta - Krista Lineja
3. vieta - Beāte Berķe
Riteņbraukšana 1500 m
(meitenes līdz 10 gadiem)
1.vieta - Marta Vītola
2.vieta - Emīlija Druviņa
3. vieta - Adriana Krūzmane
Riteņbarukšana 3000 m
1. vieta - Ritvars Priede, Gita
Vītola
2. vieta - Sandis Druviņš
3. vieta - Laimis Baltmanis
Riteņbraukšana 1500 m
(līdz 10 gadu vecumam)
1. vieta - Linards Skrastiņš
2. vieta - Kārlis Nudiens
3. vieta - Kristaps Šuherts
Strītbols (līdz 14 gadu vecumam)
1. vieta - «Raženie puikas»
(Ginters Plukass, Emīls Špīss,
Kārlis Ozoliņš)
2. vieta - «R-21» (Aigars Griška, Mika Lejnieks, Artis Griška)
3. vieta - «Riteņbraucēji» (Oskars Pudņiks, Artūrs Kalniņš,
Toms Janeks, Kristaps Kreicšteins)
Strītbols (vīriešiem)
1. vieta - «Black Sports» (Gundars Brička, Ivars Zemītis, Aldis
Beitiņš, Kaspars Buls)
2. vieta - «Big M» (Aļģis Mudurs, Jānis Saveļjevs, Toms Mudurs)
3. vieta - «Haizivis» (Jānis Ivanovs, Krišjānis Niedra, Kārlis
Niedra, Juris Ojāru)
Basketbola soda metieni
1. vieta - Mārcis Eglītis, Anita
Vilde
2. vieta - Gundars Brička,
Inese Bogdane
3. vieta - Ivars Zemītis,
Agnese Gāga
Svaru stieņa spiešana guļus
Sievietes:

IZ

Sporta ziņas

31. maijā Paņevežas atklātās sacensības vieglatlētikā «B» grupas
vieglatlētiem.
Mika Lejnieks - 2. vieta 300 m skrējienā (46,2 sek.)
Jeļena Alfjorova - 1. vieta 300 m skrējienā (1 min. 01,4 sek.)
Žanis Sevastjanovs - 3. vieta 200 m skrējienā (25,1 sek.)
1. jūnijā aizvadīts Latvijas skolu čempionāts ielu basketbolā
Z10, 1995. gadā dzimušajiem 2. vieta. Komandā spēlēja
L. Jaunzems, F. Lisovskis, R. Zariņš, R. Lindavs
Z6, 1999. gadā dzimušajiem 5. vieta
Z8, 1997. gadā dzimušajiem 7. vieta
Z7, 1998. gadā dzimušajiem 10. vieta

Santa Namavīra bija vinīgā
sieviete, kura piedalījās auto
veiklības braukšanas
sacensībās.
1. vieta - Inna Preimane
2. vieta - Sandra Kumakova
Vīrieši:
Līdz 60 kg
1. vieta - Normunds Graudiņš
2. vieta - Andis Rozenfelds
3. vieta - Sergejs Kumakovs
Līdz 75 kg
1. vieta -Kaspars Kumakovs
2. vieta - Sandijs Ilvess
Līdz 82,5 kg
1. vieta - Mārtiņš Kļaviņš
2. vieta - Roberts Balabkins
3. vieta - Matīss Mežiņš
Līdz 90 kg
1. vieta - Viktors Golasko
2. vieta - Arnis Štrauss
3. vieta - Ervīns Pelsis
Līdz 100 kg
1. vieta - Maŗis Rāzmanis
2. vieta - Rihards Lacs
3. vieta - Armands Skuja
Līdz 110 kg
1. vieta - Ģirts Hauks
2. vieta - Aleksandrs Cīrulis
Virs 110 kg
1. vieta - Sandris Preimanis
2. vieta - Sandis Pudņiks
Šautriņu mešana
1. vieta - Marina Červjakova,
Roberts Tarvids
2. vieta - Elizabete Rumjanceva, Gunārs Naļivaika
3. vieta - Kristiāna LauciņaVeinere, Ģirts Hauks
Auto veiklības braukšana
1. vieta - Mareks Pelsis, Santa Namavīra
2. vieta - Didzis Purmalis
3. vieta - Ivars Āboliņš
Šaušana ar pneimatisko
pistoli
1. vieta - Līga Pudņika, Ivars
Lejnieks
2. vieta - Elga Barinova, Mārcis Vīnbergs
3. vieta - Maira Māla, Sandis
Pudņiks. IZ

1. jūnijā Starptautiskās sacensības «Valmieras spēles 2012».
2001. gadā dzimušie:
Enia Tīna Šusta - 2. vieta 600 m skrējienā (1 min. 59,63 sek.)
Adriana Ozoliņa - 5. vieta augstlēkšanā (1,20 m)
Rūdis Pēteris Lasmanis - 4. vieta 300 m skrējienā (50,90 sek.)
2000. gadā dzimušie:
Undīne Čekstere - 2. vieta 300 m skrējienā (46,61 sek.)
Edijs Lācis - 5. vieta 300 m skrējienā (48,75 sek.)
Roberts Jānis Stančiks - 6.vieta 1000 m skrējienā
(3 min. 32,22 sek.)
1999. gadā dzimušie:
Dāvis Lācis 2. vieta 60 m skrējienā (9,75 sek.) un 4. vieta 300 m
skrējienā (45,18 sek.)
Dāvis Lācis, Edijs Lācis, Roberts Jānis Stančiks un Egils Taranda 4. vieta 4x100 m stafetē
Latvijas III Olimpiādes kvalifikācijas spēles.
No 6. līdz 8. jūlijam Liepājā notiks «Latvijas III Olimpiāde 2012», kuras programmā iekļauti 26 olimpiskie sporta veidi. Olimpiādē piedalās arī Iecavas novada basketbolistu komanda. Kvalifikācijas spēlēs
Iecavas komandai apakšgrupā jācīnās ar Ventspils, Salaspils un
Kuldīgas komandām. Pēdējā pirmās kārtas spēle notiks 8. jūnijā
sporta namā «Dartija» plkst. 19.30 starp Iecavu un Salaspili.
Pirmo spēļu rezultāti:
2. jūnijā
30. maijā
Iecava - Kuldīga 99:85
Ventspils - Iecava 115:64
Rezultatīvākie spēlētāji:
Rezultatīvākie spēlētāji:
J. Eiduks 33 p.
G. Brička 16 p.
G. Brička 26 p.
I. Zemītis 15 p.
J. Brūveris 11 p.
Ģ. Hauks 11 p.
Ģ. Hauks 8 p.
A. Švītiņš 9 p.
I. Jaunzems 5 p.
L. Jaunzems 5 p.
J. Seveļjevs, A. Švītiņš 4 p.
J. Brūveris 3 p.
A. Beitiņš 2 p.
I. Puļķis, J. Seveļjevs 2 p.
Spēlēja arī I. Puļķis un J. Ivanovs
J. Ivanovs 1 p.

Pateicība : : :
Izsaku pateicību Ivaram Lejniekam un viņa kundzei, un Iecavas
policijas darbiniekiem par operatīvu rīcību zagļu aizturēšanā.
Cietusī

Līdzjūtības
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

/R. Skujiņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Janai,
tētim aizsaulē aizejot.
Darba kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
Jaunzema Anita (01.04.1943. – 30.05.2012.)
Urķe Emilija (08.10.1937. – 30.05.2012.)
Titovs Valentīns (12.07.1953. – 30.05.2012.)
Žukovskis Staņislavs (04.08.1928. – 21.05.2012.)
Vasiļjeva Rita Ārija (28.10.1932. – 01.06.2012.)

2012. gada 8. jūnijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Akcija 40%

iklošana,
Balkonu iest gi, durvis.
plastikāta loeru profils.
Vācu 6-kam

(mācību sākums 18.06.)

A kategorijas kursi

Ls 30

Tālr. 25540055, 25505112.

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, latas,
plēvju līstes, nomaļu malku un
skaldītu malku.
Tālr. 26064677.

Vēlas iepazīties: : :
Vēlos veidot nopietnas
attiecības ar skaistu, slaidu
tumšmati, zilām acīm, bez
kaitīgiem ieradumiem, kurai ir
auto un vadītāja apliecība.
Esmu saprotošs, miermīlīgs 65
gadus jauns, 1,72 m garš
vīrietis, pēc horoskopa Zivs, bez
kaitīgiem ieradumiem. Sms
lūdzu nesūtīt. Tālr. 26024838.

Dažādi : : :
Trimera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

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

Tālr. 29457686
Tālr. 29404336
e-pasts: andrii3@inbox.lv
l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli
l
Būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju.

strādā arī brīvdienās

Tālr. 28288822.
Luterāņu baznīcas rīkotie
kapu svētki:
30. jūnijs
pl.11.00 - Pleču kapi
pl.12.00 - Raņķu kapi
pl.13.00 - Jaundedžu kapi
7. jūlijs
pl.11.00 - Kraukļu kapi
pl.12.00 - Stīveru kapi
pl.13.00 - Jaunkalniņu kapi
14. jūlijs
pl.11.00 - Rumbu kapi
pl.12.00 - Smedes kapi
pl.13.00 - Sila kapi
28. jūlijs
pl.11.00 - Upuru kapi
pl.12.00 - Baložu kapi
pl.13.00 - Gruzduļu kapi

Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
jas
un i
Tel. 28828288.
Iga
o
N

Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.
Tālr. 27876637.
Licence Nr. CS12ME0003.

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Kapu pieminekļi, apmalītes,
sētiņas Iecavā, Tirgus ielā 7a.
Tālr. 26369904.
Zemes apstrāde: aršana,
kultivēšana, diskošana,
vagošana, mazdārziņu
frēzēšana, teritorijas
appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta
pakalpojumi ar traktoru:
iekraušana, izkraušana. Zemes
sagatavošana piemājas mauriņa
izveidošanai. Tālr. 29555118.

Piedāvā darbu : : :
SIA « Iecavnieks&Co» aicina
darbā pieredzējušu tehnologu
pārtikas ražošanā un
sekretāri-lietvedi. CV lūdzam
sūtīt uz e- pastu
sanita@iecavnieks.lv.

Izīrē : : :
Izīrēju vienistabas dzīvokli
Iecavas centrā. Daļēji mēbelēts.
Tālr. 26103703

Vēlas strādāt : : :
Meklē darbu lauksaimniecībā
un mežizstrādes nozarē. Ir
traktora un motorzāģa vadītāja
apliecība. Tālr. 20587611.

8.

Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS 8.
REIZE - 11. jūnijā.

Sports
8. jūnijā plkst. 19:30
Sporta namā «Dartija»
Latvijas Olimpiādes atlases
sacensības basketbolā
vīriešiem:
Iecava - Salaspils

«Solobasket 2012»
13. jūlijā
Iecavas skeitparkā
16.00 - zēniem
19.00 - pieaugušajiem
Sacensību nolikums www.iecava.lv.

Pirmsskolas izglītības
iestāde «Dartija»
aicina darbā
• pirmsskolas izglītības
pedagogu
• pirmsskolas izglītības
mūzikas skolotāju.
Interesēties
pa tālruni 29448276
vai personīgi iestādē.
Iecava 21. jūlijā svinēs savu
520 gadadienu.
Kādu tu redzi Iecavu?
Aicinām visus Iecavas
iedzīvotājus kopīgi izveidot
fotokolāžu
«Mana Iecava».
Varbūt kādam tā ir senā
Iecava, citam tās ir dzirnavas
vai koka tiltiņš.
Aicinām ikvienu nest
fotgrāfijas dažādos formātos
uz Iecavas kultūras namu,
kur, liekot bildi pie bildes,
izveidosim skaistu kolāžu.

IECAVNIEK! TEV IR UNIKĀLA IESPĒJA PIEDALĪTIES
«IECAVAI 520» JUBILEJAS SVINĪBU TAPŠANĀ.
ESI VIENS NO SVĒTKU FILMAS DALĪBNIEKIEM!
Nāc 16. jūnijā no plkst. 12:00 līdz 16:00 uz Iecavas
kultūras namu un videokamerā novēli Iecavai savu
vēlējumu. No vēlējumiem taps jubilejas filma «Runā Iecava».
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