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deputātu maiņa
Zorģos
filmē modes
īsfilmu
Pasākuma «Iecavas Baltā nakts» ieskaņā muzeja «Arhīvs» telpās norisinājās neparastas
sacensības - «1. karikatūristu čempionāts». Konkursantus ar uzdevumiem iepazīstināja un
žūrijas darbu veica čempionāta idejas autori: vizuālās mākslas skolotājs Bruno Bahs (no
labās) un dizaineris Kārlis Sinka.
5.lpp.

6.

Siltumenerģijas tarifs
2012. gada septembrī 48,89 Ls/MWh (bez PVN)

«Arhīvā» vairāk mākslas Viens otru noskatīja ballē
A: F: Elīna Arāja

Mūsdienu kultūras forumu
«Baltā nakts» svin vairs ne
tikai Eiropas lielākajās
pilsētās, bet arī Iecavā.
Pateicoties aktīvajiem
biedrības «Arhīvs»
dalībniekiem - Kārlim
Sinkam, Dzintaram
Zaumanim, Jānim Krūzem
un Gitai Kravalai – iecavnieki
8. septembra vakarā varēja
izklaidēties mākslas gaisotnē.
Šoreiz «Arhīva» muzejs bija
papildināts ar gleznu izstādi un
meistarīgiem Valda Miezīša pagājušā gadsimta 80. gadu motosporta fotodarbiem. Izstādē vienkopus bija apskatāmi Iecavas

mākslinieku darbi, sākot ar profesionālās, jau pasaules slavu
ieguvušās mākslinieces Tatjanas Paļčukas-Rikānes gleznu
līdz pat PII «Dartija» vizuālā mākslas pulciņa bērnu darbiem, iezīmējot dažādu paaudžu un laikmetu izteiksmes gleznās, stāsta
Gita Kravala, kas pati ir aizrautīga gleznotāja. Pa vienai gleznai
varēja aplūkot no mākslinieka
Igora Leontjeva un restauratora
Kārļa Vilīša gleznu kolekcijām.
Vēl izstādi kuplināja mūzikas un
mākslas skolas mākslas klases
skolotājas Ainas Putniņas un viņas audzēkņu gleznas, salona
«Meistars Gothards» mākslas
audzēkņu, Tatjanas PaļčukasRikānes skoloto mākslinieku un
talantīgās jaunietes Montas
4.lpp.
Zaumanes gleznas.

A: F: Anta Kļaveniece

Saulainā 6. septembra dienā
pirms sešdesmit gadiem savu
laulību reģistrēja Velta un
Gunārs Gūtmaņi. Aizvadītajā
nedēļā pāris svinēja apaļu
jubileju – dimanta kāzas.
Svinību prieku papildināja
pašvaldības dāvinātā naudas
balva – simt latu katram
laulātajam.
Gūtmaņus salaulājis toreizējais ciema padomes priekšsēdētājs Nazarovs un sekretāre Ārija
Šulca. «Šleiers (plīvurs) nebija, jo
tajos laikos nevarēja dabūt, bet
kāzu kleitu sagādāja vecākā mā-

sa,» laulību ceremoniju atceras
Velta. «Tolaik jau arī Iecava bija
pavisam mazs miests. Tur, kur
tagad Domes ēka, bija grants
bedres un ganījās govis, bet ciema padome atradās Ziediņa
mājā.»
Iecavas «Vētras» ir Gunāra vecāku mājas, bet Velta Iecavā ir
ienācēja, jo vecāki dzīvojuši
Bauskas pusē. Šurp 1949. gadā
viņa pārcēlusies pie māsas.
1951. gadā notikusi liktenīgā
iepazīšanās ar Gunāru, kad viņš
pārnācis no dienesta armijā.
«Stāvēja ballē un ilgi mani pētīja,» atceras Velta, bet Gunārs
piebilst: «Patika man tā fiziono5.lpp.
mija.»
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2.

Rūpēsies par veselīgu dzīvesveidu
A: F: Elīna Arāja

Šajā straujajā laikmetā arvien
mazāk laika atliek domāt par
savu veselību, aizmirstot, cik
tomēr tai ir liela loma mūsu
dzīves kvalitātē. Par to
turpmāk centīsies atgādināt
pašvaldības jaunā veselības
veicināšanas koordinētāja
Agnese Rācene.
Jau iepriekš rakstījām, ka
15. maija Domes sēdē deputāti
lēma par jaunas štata vienības
izveidi veselības veicināšanas
programmas īstenošanai.
«Faktiski ar to, ka mums ir
gan programma, gan šāds speciālists, mūsu pašvaldība ir pirmrindniece. Ceru, ka iedzīvotāji to
novērtēs un nebūs ilgi jāgaida,
kad katrs iecavnieks vismaz
kaut ko būs mainījis savos veselības paradumos,» par veselības
veicināšanas funkciju nodošanu
pašvaldības rokās cerību pauž
veselības veicināšanas programmas izstrādes darba grupas vadītāja Domes deputāte Beāta
Bundule.
«Veselības veicināšanas koordinētāja uzdevums ir panākt,
lai iedzīvotāji dzīvo veselīgi un fiziski aktīvi,» veselības veicināšanas programmas nepieciešamību skaidro A. Rācene.
«Ar Agnesi satikos īsi pirms
viņa uzsāka darba gaitas. Varu
teikt tā: enerģiska, entuziasma
pilna sabiedrības veselības speciāliste, kas gatava mainīt pasauli. Ceru, ka tas Iecavas novada iedzīvotājiem būs pietiekami,»

Kas ir veselības veicināšana?*
Veselības veicināšana – pasākumi, kas ietver konsultācijas,
informācijas izplatīšanu, izglītošanu, personisko iemaņu
attīstīšanu, dzīvesveida un paradumu maiņas veicināšanu, lai
uzlabotu sabiedrības veselības stāvokli: bērniem - veidot bērnos
un jauniešos pozitīvu attieksmi un izpratni par veselīga
dzīvesveida nozīmi un labu veselību kā vērtību; pieaugušajiem attīstīt veselīgu darba un sociālo vidi.
Veselības veicināšanas pasākumi vienmēr tiek vērsti uz
sabiedrību kopumā vai kādu tās grupu, bet ne uz atsevišķu
indivīdu.
Veselības veicināšanas galvenās jomas:
1. Fiziskās aktivitātes
2. Uzturs
3. Atkarību profilakse
4. Ģimenes veselība (traumatisma profilakse, infekciju slimību
profilakse, mutes veselība, reproduktīvā veselība)
* Veselības ministrijas vadlīnijas pašvaldībām veselības
veicināšanā

Jauno veselības veicināšanas
koordinētāju Agnesi Rāceni
vienmēr ir interesējis veselīgs
dzīvesveids.
ir pārliecināta B. Bundule.
Agnese Rācene dzīvojusi un
mācījusies Bauskā, bet, studējot
Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātē, ieguvusi
kvalifikāciju studiju programmā
«Veselības sports». Jaunā speciāliste apmeklējusi arī kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus un pašlaik turpina studijas
iesāktajās mācību programmas
bakalaura studijās.

Agnesi vienmēr ir interesējis
veselīgs dzīvesveids un fiziskas
aktivitātes, taču ne sacensību
sports. Viņa regulāri skrien krosu, bet īpaši viņu saista vingrošanas sistēma pilates, ko universitātē mācījusies padziļināti.
Darba gaitas A. Rācene uzsākusi Bauskas slimnīcā, kur strādājusi par trenažieru zāles instruktori rehabilitācijas nodaļā,
bet pēdējo pusgadu strādājusi
Rīgā par trenažieru zāles instruktori fitnesa veselības studijā
sievietēm «vivido gym».
Jaunā veselības veicināšanas
koordinētāja priecājas par sev
uzticēto darbu Iecavas novadā,
jo Iecava viņai vienmēr ir patikusi un šis amats ir ar lielākām iz-

augsmes un plašākām zināšanu
pielietošanas iespējām. Lai gan
viss šajā darbā ir jauns – gan
programma, gan amats kā tāds,
Agnesi tas nebaida. Viņa plāno
organizēt veselības pasākumus:
vecuma grupai atbilstošas fizisko aktivitāšu nodarbības (nūjošanu, vingrošanu un skriešanu);
izglītojošus pasākumus par veselīgu dzīvesveidu un tā paradumiem, atkarībām, vardarbībām,
uzturu un slimību profilaksi.
Pašlaik Agnese vidusskolas
10.-12. klašu skolēniem veido
prezentāciju «Sabiedrības veselība», kurā būs stāstīts par to, kas
ir sabiedrības veselība, kādi faktori to ietekmē, kā saglabāt savu
veselību. IZ

Vai iecavniekiem veselība ir vērtība?
Pavisam skaidrs, ka veselību
nevar uzturēt ar zālēm. Ieguldīt
veselībā pirms kādas veselības
problēmas parādīšanās vienmēr
ir bijis lētāk nekā ārstēt un
daudz lētāk nekā ārstēt ielaistu
saslimšanu. Vistiešākajā veidā
katrs cilvēks ir atbildīgs par savas veselības saglabāšanu, tomēr ne visi sekojam veselīgam
dzīvesveidam – ēdam veselīgu
uzturu, esam fiziski aktīvi, nesmēķējam, nelietojam alkoholu,
profilaktiski apmeklējam ārstu,
šķirojam atkritumus un veicam
citas veselībai svarīgas darbības.
Un ne jau vienmēr to darām apzināti, bieži vien tas ir aiz paraduma, aiz slinkuma vai nezināšanas dēļ. Kad esam saslimuši,
bieži domājam, ko gan tikai mēs
būtu darījuši, lai tas nenotiktu.
Protams, bez katra labās gribas
un apņemšanās ir nepieciešamas zināšanas un apstākļi. Tādēļ katrā pašvaldībā, tuvu cilvēka dzīves vietai, ir nepieciešami
pašvaldības radīti apstākļi iedzīvotāju veselīgam dzīvesveidam.
Lai sekmētu iedzīvotāju veselības veicināšanu un veselīga

dzīvesveida ievērošanu, līdz
2011. gada beigām Veselības ministrija finansēja 12 veselības
veicināšanas koordinatoru darbu Latvijā. Lai arī tika organizētas atsevišķas kampaņas, pasākumi veselīgam dzīvesveidam, šo
speciālistu darbs nesasniedza
pat ne pusi iedzīvotāju. Piemēram, par Iecavas novadu un visu
Zemgali atbildīgā veselības koordinatora darbavieta atradās Dobelē, turklāt transporta izdevumi koordinatora darbībai netika
atvēlēti. Tādēļ Veselības ministrija pārtrauca šo speciālistu finansēšanu. Veselības veicināšana pēc likuma «Par pašvaldībām»
ir pašvaldības atbildība, tādēļ likumsakarīgi, ka, pārtraucot veselības veicināšanas koordinatoru un to organizēto aktivitāšu finansēšanu, Veselības ministrija
ar Ministru kabineta atbalstu veselības veicināšanas jautājumus
nodeva risināšanai pašvaldībām.
Pēc Iecavas novada Domes
Veselības un sociālo jautājumu
komitejas ierosinājuma ar Iecavas novada Domes priekšsēdētā-

ja rīkojumu 2011. gada 24. aprīlī
tika izveidota darba grupa Veselības veicināšanas programmas
izstrādāšanai. Tika izstrādāta
un 2012. gada sākumā novada
Domē apstiprināta Veselības veicināšanas programma Iecavas
novadam 2012.-2016. gadam.
Programmas izstrādes darba
grupa, kurā strādāja Iecavas novada veselības, sociālās jomas,
izglītības un sporta speciālisti,
izvērtējot esošo situāciju, kā arī
paredzot to, ka programmas
ieviešanai – iedzīvotāju iesaistīšanai sportiskos, veselību veicinošos pasākumos - būs nepieciešams paveikt gandrīz nepaveicamo – motivēt, izglītot un aktivizēt dažāda vecuma iecavniekus, tam būs nepieciešams sagatavots sabiedrības veselības
speciālists. Tādēļ arī darba grupa ierosināja izveidot veselības
veicināšanas koordinētāja amatu Iecavas novadā. Un, nu jau no
septembra amatā stājusies konkursa kārtībā izvēlēta sabiedrības veselības speciāliste Agnese
Rācene. Par to, ka paveicamo
darbu apjoms ir liels, katrs var

spriest, Iecavas mājas lapā iepazīstoties ar Veselības veicināšanas programmu, par to, kādas
iespējas pašvaldībā veicināt
iedzīvotāju veselību, vēl plašāk
var lasīt Veselības ministrijas
apstiprinātajās vadlīnijās - «Vadlīnijas pašvaldībām veselības
veicināšanā». Svarīgi ir tas, ka
katrs, no maza līdz lielam, tiek
aicināts iesaistīties savas veselības saglabāšanā, uzturēšanā un
veicināšanā. Iecavas novadā veselība ir vērtība, Iecavas novads
to ir pierādījis, gan saglabājot veselības aprūpes iestādi – Veselības un sociālās aprūpes centru,
par tādu citos novados iedzīvotāji var tikai sapņot, gan regulāri
piešķirot līdzfinansējumus veselības centra projektiem, gan pirmais no Latvijas novadiem izstrādājot Veselības veicināšanas
programmu un izveidojot veselības koordinatora amata vietu.
Mums tikai pašiem jābūt aktīvākiem un jāiestājas par savu veselību ar savu paradumu maiņu, jo
mūsu veselība ir vērtība.
Beāta Bundule,
pašvaldības deputāte

3.
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

11. septembra Domes
sēdes darba kārtībā bija
20 jautājumi. Viens no tiem par Iecavas novada Domes
deputātes Beātas Bundules
pilnvaru izbeigšanu pirms
termiņa.
Dome 04.09.2012. saņēmusi
Beātas Bundules iesniegumu
par pašvaldības deputāta pilnvaru nolikšanu personīgu apsvērumu dēļ. Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likumu,
deputāti nolēma izbeigt Iecavas
novada Domes deputātes Beātas
Bundules pilnvaras pirms termiņa.
Par deputāta pilnvaru nolikšanu B. Bundule saka: «Lai arī
deputāta amats nav no tiem, kuru svarīgi atstāt savlaicīgi, kā tas
ir sportā vai baletā, kad savlaicīga apstāšanās ir ļoti būtiska, tomēr uzskatu, ka katra cilvēka
pienākums ir būt un strādāt tādu darbu, kas maksimāli atbilst
cilvēka iespējām, iespējai attīstīties personiski, pilnveidoties un
ar savu darbu sniegt labumu sabiedrībai, kuras labā viņš strādā.
Ja tas ir citādi, tad tā ir katra cilvēka un bieži vien arī apkārt esošo cilvēku un sabiedrības kopumā stagnācija. Īpaši svarīgi tas ir
tad, kad cilvēks strādā valsts vai
pašvaldības darbā.
Katrs ik dienu mēs saskaramies ar izvēlēm un izaicinājumiem, mēs tos pieņemam vai ignorējam, un tas patiesi ir mūsu
ziņā, tomēr svarīgi atcerēties, ka
mūsu lēmumi, darbība vai bezdarbība ietekmē ne tikai mūs pa-

A: Inese Bramane

Domes projektu koordinatore

šus, bet visus mūs kopumā. Svarīgi, lai mēs savu darbu darītu
vislabākajā iespējamajā veidā, ar
vislielāko atbildību un atdevi. Tikai tā mēs paši varam būt labāki,
tikai tā mēs visi kopā veidojam
labāku mūsu novadu, veidojam
labāku mūsu valsti - Latviju.
Atstājot deputāta darbu un
izvēloties šobrīd savai personiskajai attīstībai citu ceļu, vēlos
pateikt paldies tiem gandrīz piecsimt iecavniekiem, kas balsoja
par manu ievēlēšanu Iecavas novada Domē. Darbu pašvaldībā
esmu veikusi, domājot par
Jums, domājot par visiem tiem
iecavniekiem, kuri šeit dzīvo,
strādā, audzina bērnus, kopj savas mājas un to apkārtni, iet
skolā vai pavada vecumdienas,
arī par Jums, kas noteiktu apstākļu dēļ esat nonākuši sarežģī7.lpp.
tās dzīves situācijās.

Rīkos uzklausīšanas sanāksmi
par SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu projektu
24. septembrī plkst. 11:00
Iecavas kultūras namā
Rīgas ielā 18 Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas
komisija rīkos uzklausīšanas
sanāksmi par SIA «Iecavas
siltums» iesniegto
siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu
projektu.
Interesenti dalību sanāksmē
var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 21. septembrim (kontaktpersona P. Dzintars,
tel. 67873187; peteris.dzintars@sprk.gov.lv).
Uzklausīšanas sanāksme no-

Uzsākta projekta «Iecavas
novada pašvaldības kapacitātes
stiprināšana» īstenošana

tiks valsts valodā. Ja sanāksmes
dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams
lietot kādu svešvalodu, lūdzam
nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Iepazīties ar informāciju par
SIA «Iecavas siltums» iesniegto
tarifu projektu var Komisijas
mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv (sadaļā Sākumlapa > Licences, tarifi > Enerģētika > Tarifi
> Iesniegtie tarifu projekti) vai
Iecavas pašvaldības mājas lapā
www.iecava.lv (sadaļā Uzņēmējdarbība > Pašvaldības kapitālsabiedrības > Iecavas siltums).

Projekta mērķis ir stiprināt
Iecavas novada pašvaldības
kapacitāti, lai sekmētu ES
politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu
īstenošanu, apmācot
pašvaldības speciālistus un
veicot Iecavas novada
vajadzību izpēti ES
struktūrfondu līdzekļu
piesaistei.
Projekts, kura mērķa grupa ir
40 pašvaldības speciālisti, deputāti un pašvaldības iestāžu darbinieki, tiks īstenots Iecavas novada pašvaldībā deviņu mēnešu
ilgā laika periodā.
Projekta galvenās aktivitātes
ir apmācība projekta vadības
jautājumos un ES struktūrfondu piesaistē, kā arī Iecavas novada vajadzību izpēte.

Projekta īstenošanas laiks no
2012. gada 1. septembra līdz
2013. gada 31. maijam. Kopējais
plānotais projekta budžets ir
Ls 18 477,90. 100% no projekta
finansē Eiropas Savienība ar
Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 1.5.2.2.3.
«Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai» administrē
Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.
Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā
fonda finansiālu atbalstu. Par tā
saturu atbild Iecavas novada Dome. IZ

Melnās ziņas
- 31. augustā plkst. 16:00 Rīgas ielā 1970. gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu Volvo, ar
piekabi bojāja ceļa aizsargbarjeru.
- Laikā no 31. augusta
plkst. 20:00 līdz 1. septembra
plkst. 9:00 no kādas kokzāģētavas nozagti desmit kubikmetri
oškoka baļķu.
- 3. septembrī plkst. 11:30
Skolas ielā 1990. un 1974. gadā
dzimuši vīrieši atkārtoti gada laikā atradās sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā (attiecīgi
5,13 un 3,13 promiles), kas aizskar cilvēka cieņu. Abiem sastādīts administratīvais protokols.
- 3. septembrī plkst. 16:20
autoostā aizturēts 1983. gadā
dzimis vīrietis, kurš atkārtoti gada laikā atradās sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā (4,81
promile), kas aizskar cilvēka cieņu. Sastādīts administratīvais
protokols.
- 3. septembrī plkst.18:22 Rīgas ielā 1984. gadā dzimis vīrietis no veikala «Maxima» nozadzis
0,7 litru tilpuma degvīna pudeli
Ls 5,60 vērtībā.
- 4. septembrī plkst.13:15,
rokot dārzu, atrasta nesprāgusi
kara laika granāta, par ko ziņots
Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienībai.
- 8. septembrī plkst.18:35
Upes ielā aizturēts 1951. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,52
promiles.

- 9. septembrī laikā no
plkst.12 līdz 16 no darbnīcām
Iecavas novada Lamžu purva apkaimē nozagts tvaika apkures
katls kopā ar ūdens boileri. Policija izmeklē šīs zādzības apstākļus.
- 9. septembrī plkst. 20:24
ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža 40. kilometrā aizturēts
1963. gadā dzimis vīrietis, kurš
vadīja automašīnu VW Multivan,
būdams alkohola reibumā (1,68
promiles).
- 10. septembrī laikā no plkst.
8:00 līdz 10:02 kādā meža izcirtumā novada teritorijā atrasti divi C-1 kategorijas kara laika lādiņi. Par bīstamo atradumu informēti NBS sapieri.
- 10. septembrī plkst. 12:25
Raiņa ielā notika ceļu satiksmes
negadījums, kurā sadūrās automašīna VW Golf un automašīna
MAN. Bojātas abas automašīnas.
- 10. septembrī plkst. 16:45
uz meža ceļa aiz dzelzceļa stacijas Zālīte 1941. gadā dzimis vīrietis netika galā ar automašīnas
VW Golf vadāmību, nobrauca no
ceļa braucamās daļas un apgāzās. Cietušas divas 1941. gadā
un 1948. gadā dzimušas pasažieres, kuras pēc medicīniskās
palīdzības saņemšanas nozīmētas ārstēties ambulatori.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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«Arhīvā» vairāk mākslas
1.lpp.

Īpašas ievērības cienīgs bija
Kārļa Jakaiša gleznu stūrītis. Šis
mākslinieks nav bijis profesionāls gleznotājs, taču, gleznojot
no bērnības, dzīves laikā savu
talantu izkopis līdz profesionālam līmenim. Līdz šim muzeja
apmeklētāji varēja apskatīt vienu K. Jakaiša gleznu, bet tagad
pirmo reizi mākslinieka meita
Daina Rudzīte publiskai apskatei nodeva nelielu daļu no viņa
gleznu kolekcijas. Visu mākslinieku darbi muzeja telpās vēl
būs apskatāmi līdz 1. oktobrim
trešdienās.
Gleznu izstādi mūzikas ritmos mudināja vērot mūziķu grupa - Atis Sinka un Reinis Grīnbergs ar draugiem no Rīgas, radot muzeja telpās mazliet bohēmisku atmosfēru.
Sieviešu kluba «Liepas» enerģiskās dalībnieces šoreiz bija noorganizējušas veselu teātri, skatītāju uzmanību piesaistot ar
krāšņu telti, kurā darbojās zīlniece. Bet, lai tiktu līdz nākotnes
pareģošanai, par ziedojumiem
«Arhīva» muzejam bija jāizbauda
maģiskais pieskāriens un dzēriens, jāsaņem laimes akmens
un atslēga. Pie zīlnieces telts darbojās Beāta Bundule, atraktīvi
organizējot rindu, Agita Hauka,
maģiski izmasējot katru klientu,
un Astrīda Vītola, rūpējoties par
pārējiem labumiem.
Tradicionālajā Krāmu tirdziņā pirmā savu preci izlika tā jaunākā dalībniece, četrgadīgā Ance
Krūze. Viņa tirgošanai bija atnesusi savas vecās rotaļlietas: «Esmu liela, mantiņas man vairs nevajag. Kad biju maziņa, tad spēlējos.» Pie bērnu apģērbu un rotaļlietu andeles raženi darbojās
trīs māsas - Jolanta, Evija un
Anita. «Tīrām savus un bērnu
skapjus,» stāsta Jolanta. «Labi,
ka ir tāds pasākums. Pati bieži
apmeklēju andeles-mandeles,
kur gan pārdodu, gan iepērkos.»
Jānis Krūze vakara gaitā parūpējās par gardo soļanku, kuras tapšanā varēja noraudzīties
ikviens. Īpašs prieks par karsto
zupu bija nosalušajiem, lai gan
gardo ēdienu nobaudīt centās ikviens.
Pasākuma dīdžeja lomā šoreiz iejutās Mareks Pelsis; neizpalika arī pašdarbības kolektīvu
mākslinieciskie priekšnesumi:
austrumnieciskās vēderdejotājas un improvizācijas teātris. Paralēli sporta muzeja aktivitātēm
jau tradicionāli norisinājās basketbola sacensības, kurās piecu
komandu konkurencē uzvarēja
«Ozo» (A. Hauks, I. Kreicšteins,
A. Ausējs, G. Brička, J. Ojaru, R.
Lindavs, K. Kreicšteins, K. Ozo-

Četrgadīgā Ance Krūze
tirgošanai bija atnesusi
savas vecās rotaļlietas:
«Esmu liela, mantiņas man
vairs nevajag.»
liņš un M. Ozoliņš), 2. vieta - «AC
Kluburi», 3. vieta - «Grīnvalde».
Bija apmeklētāji, kas sūrojās
par auksto laiku, bet kopumā
vērtēja - «Iecavas Baltā nakts»
varētu kļūt par tradīciju. «Ļoti
sirsnīgs pasākums un mājīga atmosfēra muzejā, kuru papildināja dzīvā mūzika. Patika arī pašdarbnieku kolektīvu priekšnesumi. Tiešām priecātos, ja šādi pasākumi notiktu biežāk,» savos
iespaidos dalījās Eva Ikauniece.
Arī Dāvis Zāģers labi pavadījis
vakaru, vērojot improvizācijas
teātri, baudot gardo zupu, skatoties izstādi un klausoties dzīvajā
mūzikā. Vienīgais, kam Dāvis
iebilst, - pasākums varētu sākties ātrāk.
Jāatgādina, ka daļu no «Iecavas Baltās nakts» izdevumiem
sedza Iecavas novada Dome, atbalstot biedrību «Arhīvs» NVO
projektu līdzfinansēšanas konkursā ar Ls 981,00.

Reinis Grīnbergs (no kreisās) un Atis Sinka
kopā ar grupas «Čehovs» dalībniekiem no Rīgas
radīja lielisku pasākuma muzikālo ietērpu.

Pavāram Jānim Krūzem zupas gatavošanā
čakli palīdzēja meita Arta.

Biedrība «Arhīvs» sūta bagātīgu rudens ziedu klēpi visiem, kas piedalījās un līdzdarbojās
pirmās (eksperimentālās) Iecavas Baltās nakts tapšanā.
Jo īpaši krāšņi ziedi SAKS «Dartija» kolektīvam un direktoram Guntim Pakalnam par atļauju
izmantot sakopto teritorijas un basketbola laukumu, paldies Dainai Rudzītei ar ģimeni par
vērtīgās Kārļa Jakaiša gleznu kolekcijas nodošanu publiskai apskatei, talantīgajām autorēm Ainai Putniņa, Darjanai Balašai, Vijai Spalvai, Ilzei Snapeniecei, Lidijai Kudapai, Dagnijai Lauvai,
Montai Zaumanei un Birutai Rūsiņai, tencinājums Ilzei Arājai un jaunrades studijai «Dartija»,
Bruno Baham par uzdrīkstēšanos sarīkot 1. karikatūristu čempionātu Iecavā, Iecavas novada
Domei par finansiālo atbalstu NVO pasākumam, Sociālā dienesta meitenēm, Marekam Pelsim,
Iecavas kultūras namam, Kirilam Ivanovam, Wrigley Zemgales pārstāvniecībai, Vitālijam un
Vasilijam Voronoviem, SIA «Poligons DK» un Dainim Kravalam, SIA «Smiltaiņi Iecavā», sieviešu
klubam «Liepas» par maģisko atraktivitāti, Saivai Komisarei, SIA «Zolle», Mārim Ozoliņam, Guntim
Ērglim, Uldim Pakalnam, Improvizācijas teātrim un Valdai Prokopenko, vēderdeju grupas «Amira»
meitenēm, Atim Sinkam, Reinim Grīnbergam un domubiedriem par lieliskajām muzikālajām
improvizācijām un vakara dvēseles radīšanu, un visiem citiem, kas centās, lai eksperiments
izdotos. Pasākuma izskaņu «neaizmirstamu» padarīja sasistie prožektori, bet tas lai paliek uz
vandāļa sirdsapziņas...
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Karikatūristi tiekas Iecavā
1.lpp.

Pasākuma «Iecavas Baltā
nakts» ieskaņā muzeja
«Arhīvs» telpās norisinājās
neparastas sacensības «1. karikatūristu čempionāts».
Bija skaidrs, ka jārīko kāds
zīmēšanas čempionāts, lai šajā
datortehnikas laikmetā atgrieztu
vērtību vecajam labajam zīmulim un papīram, stāsta viens no
čempionāta idejas autoriem Bruno Bahs. Sašaurinot plašo zīmēšanas jomu, pamazām izkristalizējās karikatūras virziens, jo šis
zīmēšanas žanrs sabiedrībā ir ļoti nepieciešams: «Tas veic konkrētu vēstījumu ar smaidu.» Karikatūra ir tā, kas liek pasmaidīt
par ikdienas problēmām. Iecavā
organizēti vairāki citviet Latvijā
nebijuši pasākumi - kādēļ lai tas
nebūtu karikatūristu čempionāts?
Uz pirmo karikatūristu čempionātu bija ieradušies deviņi
dalībnieki vecumā no desmit līdz
67 gadiem. Valdīja ļoti draudzīga
atmosfēra, kurā konkurenti pat
sāka zīmēt viens otru, bet par
čempionāta pirmās daļas oficiālo
modeli kļuva sporta kluba «FORTE IECAVA WPC» valdes priekšsēdētājs Andis Kaspars.
Otrajā uzdevumā čempionāta
dalībniekiem bija uzdots zīmēt
stundu Iecavā, piefiksējot to, ko
redz. Vairāki dalībnieki izvēlējās
veidot zīmējumu uz spirta brūža
fona, atzīstot to par visai zīmīgu
Iecavai. Trešajā uzdevumā katrs
dalībnieks izlozēja situācijas no-

saukumu, kurš jāuzzīmē, interpretējot pēc saviem ieskatiem.
Žūrijas darbu veica čempionāta idejas autori: dizaineris
Kārlis Sinka un vizuālās mākslas skolotājs Bruno Bahs.
K. Sinka atzina, ka, vērtējot darbus, izvērtušās dziļas debates, jo
bija jāformulē, kas īsti ir karikatūra. Ne visus čempionāta dalībnieku zīmējumus varēja nosaukt
par karikatūrām. Taču beigās labākais tika noskaidrots un ar
Zelta zīmuļa statueti tika apbalvots Guntis Kancers no Dobeles
novada Bikstiem, sirsnību izstarojošs mākslinieks ar labu humora izjūtu. Guntis jau no bērnības aizraujas ar karikatūras zīmēšanu, arī stils saglabājies
tāds bērnišķīgs, ko pats atzīst.
Pašlaik viņš strādā par vizuālās
mākslas un mājturības skolotāju, tāpat kā čempionāta dalībnieks no Iecavas Edijs Arājs. Vidusskolas skolotājs E. Arājs arī
saņēma vienu no Zelta zīmuļiem,
kurus izgatavojis Dzintars Zaumanis. Ediju konkursam pieteikusi meita Dārta, kas ir pārliecināta par tēva prasmēm; viņš jau
no mazotnes allaž mēģinājis attēlot anekdotes zīmējumos.
Zelta zīmuļa statueti saņēma
arī Madara Ivanova no Bauskas
un Katrīna Marta Riņķe no Cēsīm. Katrīna Iecavā bija ieradusies ar visu ģimeni. Viņa apmeklē zīmēšanas pulciņu un piedalījusies ne vienā vien konkursā,
bet par karikatūrām sākusi interesēties vien šovasar. «Interesan-

Edija Arāja zīmētā karikatūra.
ti, kas būs nākamgad,» plānojot
piedalīties 2. karikatūristu čempionātā, aizdomājas Katrīna. Viņa iesaka čempionātā piedalīties
ikvienam, jo tas tiešām ir interesanti, tā ir jauna pieredze. Uz
jautājumu, kas nepieciešams,
lai tiktu pie Zelta zīmuļa, viņa atbild: «Jānāk ar smaidu un ar
smaidu viss jāatspoguļo.»
Galveno simpātiju balvu no
SIA «Poligons DK» izpelnījās Beatrise Barone no Baldones, kuras zīmējumos bija jaušams
īpašs mākslinieka pieskāriens.
Beatrise regulāri zīmējusi karikatūras Latvijas avīzēm, bet ar
Iecavu viņu saista bērnībā pava-

dītais laiks «Klintīs» un sagatavošanas klasē Sarkanajā skolā. Par
pārējo balvu fondu parūpējās
krogs «Sombrero», piešķirot vakariņas Amandai Jakobi (Iecava), un SIA «Aibe», kas dāvāja
saldējuma kastes četriem dalībniekiem: Guntim Kanceram,
Katrīnai Martai Riņķei, Amandai
Jakobi un Adrianai Ozoliņai
(Iecava).
Pirmais karikatūristu čempionāts bija tikai izmēģinājums,
bet nākotnē paredzēts šo pasākumu izveidot par prestižu čempionātu, kurā pulcināt visus Latvijas un varbūt pat pasaules karikatūristus. IZ

Viens otru noskatīja ballē
1.lpp.

Veltas darba gadi aizritējuši
autotransporta nozarē, ilgus gadus viņa strādājusi autoostā, bet
Gunārs vispirms strādājis rūpkombinātā, vēlāk - kolhoza «Iecava» garāžās. «Cik motociklu un
automašīnu kolhozam bija, tik
visus arī remontēju,» tā Gunārs.
No 1963. līdz 1980. gadam ģimene dzīvojusi «Kasparos», līdz
toreizējais kolhoza priekšsēdētājs Aleksandrs Riekstiņš Gunāram iedevis dzīvokļa atslēgas.
Tagad «Kasparos» saimnieko jaunākais dēls Jānis ar savu ģimeni.
Kad Gūtmaņi sapulcējas kopā,
kas visbiežāk notiek pie vecākā
dēla Aivara, sanāk krietns pulciņš, jo ģimeni nu jau kuplina arī
četri mazbērni un viens mazmazdēls. Agrāk gan sanākšanas bijušas biežākas un kuplākas, jo
«tagad mazbērni pa skolām izklīduši», bet viena mazmeita pat
pārcēlusies uz dzīvi Zviedrijā.
Velta ar sajūsmu atceras skaisto

braucienu uz Zviedriju un sapņo
tur nokļūt vēlreiz, lai braucienā
ar kuģi varētu kārtīgi apskatīt
skaistās, mazās piekrastes saliņas, bet Gunārs pragmatiski nosaka: «Iecavā ir labāk.»
Jautāts par sadzīvošanas noslēpumu, Gunārs atbild, ka gadās jau visādi, jo «dzīve ir raiba
kā rūtains deķis». Kad kaut kas
nepatīkot, Gunārs rīkojas līdzīgi
kā Adriano Čelentano savulaik
populārajā filmā «Spītnieces savaldīšana» - aujot kājas un prom
uz «Kaspariem» malku skaldīt.
Bet cik tad ilgi dusmosies? Sevišķi, ja mājās gaida tik prasmīga
saimniece, kāda ir Velta. Arī laulību jubilejai par godu viņa uzklājusi svētku galdu «kā uz kāzām». Čakla palīdze galda klāšanā tagad ir mazmeita Agate, kas
dažādas virtuves gudrības labprāt pārņem no mīļās vecmāmiņas.
Jāatgādina, ka pagājušā gada decembrī Iecavas novada Domes deputāti lēma par naudas

6. septembrī Velta un Gunārs Gūtmaņi svinēja dimanta kāzas.

balvas piešķiršanu pāriem, kas
laulībā nodzīvojuši 50 gadu, bet
šī gada 14. augusta Domes sēdē
lēma, ka sumināmi arī tie pāri,

kas laulībā nodzīvojuši 55, 60,
65, 70 un 75 gadus, attiecīgi atzīmējot smaragda, dimanta,
dzelzs, briljanta un kroņa kāzas. IZ
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Iecavas zirgi izraudzīti filmai
A: Elīna Arāja
F: Lauris Treijs

Trīs dienas Zorģu pļavās un
mežos valdīja neparasta
gaisotne: «Drostalu» zirgi
centās iejusties aktieru lomā
modes īsfilmā «Kalitāns».
Filma «Kalitāns» ir bakalaura
darbs, kuru veido LMA Modes
katedras 4. kursa studente dizainere Edīte Treija un trīs
RSEBAA Audiovizuālās un mediju mākslas nodaļas 3. kursa studenti - režisors Vadims Gluškovs, producents Vadims Zaikovskis, un operators Aleksejs
Meļņiks. Tāpat filmai palīdzējis
tapt operators un režisors Edgars Punculis.
Filmas sižets ir par cilvēka
iekšējo atbrīvošanos, sevis meklēšanu un iekšējo brīvību. Galvenie varoņi filmā ir meitene, kas
iekšēji sasaistīta maldās tumšā
meža biezoknī, un zirgs, kas palīdz viņai atbrīvoties, atrast savu
radošo spēku, izvedot viņu klajā
laukā, kas simbolizē procesu: no
domu biezokņa izkļūt skaidrībā.
Filmā attīstības process tiek atspoguļots ar apģērba transformēšanos no slēgta, aizvērta tēla
līdz atbrīvotam, skaidro Edīte.
Šī filmiņa top, balstoties uz
dizaineres Edītes bakalaura darba tērpu kolekciju «Kalitāns».
Tās prezentācija notika šī gada
maijā Dekoratīvās mākslas un
dizaina muzejā modes dizaina izstādes «Talantu jūra» ietvaros.
Tērpu kolekcijas kulminācija bija kostīms ar zirga galvu, jo zirga
tēlā Edīte saskata radošās brīvības simbolu. Šo modes kolekciju
gan žūrija, gan modes cienītāji
novērtēja ar īpašu apbrīnu, daži
pat aizkustināti līdz asarām.
Jau kopš bērnības Edītei ir
īpašas attiecības ar zirgiem, tie
viņai ir ļoti tuvi. Piecu gadu vecumā, noskatoties režisora Ulda
Brauna filmu «Motociklu vasara»
(1975), kurā attēlots sapnis par
simts baltiem zirgiem, tas likās
tik skaisti un atstāja paliekošu
stīgu.
«Kolekcijā simbolu valodā ir
atspoguļots dvēseles attīrīšanās
ceļš. Ceļš no iekšējas norobežošanās, no nespējas realizēt savu
radošo potenciālu līdz savu enerģētisko un radošo spēku apjaušanai, apzināšanai un visbeidzot
līdz visa sava radošā potenciāla
pilnīgam izmantojumam,» kolekcijas un reizē arī filmas saturu
skaidro māksliniece. «Simboliskā valodā es runāju par katra cilvēka spēju apjaušanu un izmantošanu. Katrs cilvēks sev reiz uzdod jautājumu, kas es esmu, kāda ir mana sūtība uz zemes, kur
ir mans spēks un vai esmu sa-

Pēc filmēšanas «Drostalu» pagalmā zirgs Čikāgo un Līva Liepa,
Vadims Gluškovs (no kreisās), Edīte Treija un Vadims Zaikovs.
sniedzis savu spēju augstāko
piepildījumu?»
Par kolekcijas un filmas nosaukumu «Kalitāns» ir īpašs
stāsts, par ko jāpateicas Edītes
deviņgadīgajai meitai Bernadetai, kas kādu dienu kurpju kastei bija pārvilkusi stīgas un kasti
aprakstījusi ar vārdu «Kalitāns».
Uz jautājumu, ko nozīmē šis
vārds, viņa atbildējusi, ka nav ne
jausmas. Edīti šis vārds uzrunāja. Viņa noskaidroja, ka Kalitāns
ir kāds tīrasiņu sacīkšu zirgs,
kas laurus plūcis 20. gadsimta
sākumā, un viņai bija skaidrs,
ka tāds būs kolekcijas nosaukums. Jaunajam mūzikas instrumentam bija īpatnēja skaņa,
kam Edīte sajuta saikni ar tērpu
kolekciju, tādēļ Edīte lūdza mūziķi Edgaru Beļicki sakomponēt
skaņdarbu šīs apģērbu kolekcijas izrādīšanai skatē. Arī filmā
ietverts Bernadetas mūzikas instrumenta skanējums kopā ar orķestri un kori.
«Drostalu» zirgi un apkārtne
filmēšanai tika izvēlēta jau pavasarī. «Te ir vienkārši fantastiskas
pļavas un meži!» ar vietas izvēli
apmierināta māksliniece, kas
pārsteigta, ka tik nelielā teritorijā sastopamas tik atšķirīgas vietas: no neizbrienama meža līdz
pat klajam laukam. Režisors Vadims atzīst, ka epizodes gan ir

saplānotas, tomēr komanda ir
gatava arī eksperimentiem, jo
zirgi viņus pārsteidz ar katru dienu. Tomēr visi atzīst: «Čikāgo ir
malacis.» Kamēr pārējos zirgus
noturēt vienkopus pļavas vidū
nav nemaz bijis tik viegli.
Edīte uzsver: «Tas viss nebūtu iespējams bez komandas, jo
ideja viena pati realizēties nevar.» Filmas tapšanā piedalījās
gan producents Vadims Zaikovskis, gan friziere Ilze Vilciņa, gan
grimētāja Zane Grīnupa un citi
palīgi, tai skaitā «Drostalu» zirgu
saimniece Linda Arāja, kas zirgus organizēja filmēšanai. Gandrīz stundu viņa vadāja Čikāgo,
lai operators nofilmētu vien zirga
ķermeņa tuvplānus. Paldies arī
viesu nama «Meķi» saimniecei
Dzintrai par laipno uzņemšanu.
Galvenās varones attēlotājai
modeļu aģentūras «Dandy» modelei Līvai Liepai zirgi ir mīļi kopš
bērnības: «Kad man izstāstīja
par projektu, zināju, ka gribu
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā apskatāma bijušā
Bauskas Tautas
fotostudijas vadītāja
IVARA KALNIŅA
piemiņas foto izstāde
«... AIZ MANIS PALIKS
MANA GAISMA».

būt daļa no tā visa.» Līva ir izmācījusies par horeogrāfi un deju
pasniedzēju, bet šobrīd ir fona
dejotāja kādā lielā Francijas klubā, kur uzstājas pasaules mēroga zvaigznes. «Vienīgais, kas ir
grūti, – tas, ka ārkārtīgi salst, jo
kleita ir plāna,» par filmas uzņemšanu stāsta Līva, kurai lielāko prieku sagādā jāšana ar zirgu.
Lai gan filma ir skolas uzdevums, filmēšanas komanda vēlas ar to piedalīties kādā konkursā, piemēram, starptautiskajā
īsfilmu festivālā ASVOFF Barselonā. Īsfilmas pirmizrādi Latvijā,
visticamāk, varēs noskatīties
kinoteātrī K Suns un vēlāk gan
jau arī citos, ir pārliecināts producents. IZ

Pateicība
Pateicības
Vislielākais paldies
Guntim Kociņam par
palīdzību avārijas situācijā.
Pateicīgā pensionāre
Sirsnīgs paldies medicīnas
personālam, kas palīdzēja
grūtā brīdī.
Rasma Borzina

7.

IZ
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Sporta ziņas : : :

Vērtīga pieredze starptautiskās sacensībās
25. un 26. augustā Dainis Upelnieks piedalījās
komercsacensībās «Žalgiris Grand Prix» Viļņā, kas ir lielākās
stenda šaušanas sacensības Baltijas valstīs un šogad tika
organizētas jau 15. reizi.
«Konkurence bija ļoti sīva. Uz sacensībām bija ieradusies Krievijas
izlase pilnā sastāvā! Kā jau bija gaidīts, krievi noteica toni un ar
Valerija Šomina sniegumu bija pārliecinoši sacensību līderi visā to
garumā,» stāsta Dainis. «V. Šomins uzstādīja sacensību rekordu 223 no 225 punktiem. Šis sportists Londonā ieņēma 4. vietu un
pašreiz ir pārliecinošs šāvējs nr. 1 Krievijā.»
Arī Dainim Upelniekam sacensības bija ļoti veiksmīgas, jo viņš
izcīnīja 5. vietu un uzstādīja personisko rekordu 210 no 225
(lielajā programmā, kas parasti ir tikai komercsacensībās). «Finālā
biju vienīgais citas tautības pārstāvis; pārējie pieci bija krievi. Aiz
manis palika lietuvieši, igauņi (tostarp 2008. gada pasaules
čempions), poļi, baltkrievi un francūži.»
1. un 2. septembrī Dainis Upelnieks startēja Baltkrievijas
atklātajā stenda šaušanas čempionātā Minskā. Šajās
sacensībās sportists piedalījās pirmo reizi. «Biju ļoti pārsteigts par
fantastisko Minskas šautuvi, jo tā ir viena no labākajām šautuvēm
visā Eiropā,» stāsta Dainis.
Konkurence šoreiz nebija tik liela, taču sīvu cīņu sportistam gan
nācās izbaudīt. «Pēc pirmās sacensību dienas es ierindojos pašā
galvgalī un ar rezultātu 70 no 75 ieņēmu pirmo vietu. No pārējiem
sportistiem mani šķīra tikai viens punkts, tāpēc otrā diena solījās
būt spraiga. Kā par spīti, šī diena nebija man labvēlīga, tādēļ
sacensību izskaņā es atkritu uz 4. vietu, piekāpjoties vienīgajai
Krievijas pārstāvei, lietuvietim un ukrainim,» stāsta Dainis
Upelnieks. «Tiesa, no pirmās vietas mani šķīra tikai divi punkti un
no trešās - tikai viens punkts!» IZ

«Žalgiris Grand Prix» sacensību finālisti - Dainis
Upelnieks (otrais no labās) un pieci Krievijas šāvēji.

PAZIŅOJUMS Iecavas iedzīvotājiem
Realizējot projektu
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā»,
no17. septembra Iecavā tiks veikti ūdensvadu pārslēgumi,
jauno ūdensvadu skalošana un dezinfekcija.
Iespējami īslaicīgi (līdz vienai stundai) ūdens piegādes
pārtraukumi.
Par ūdens piegādes pārtraukumiem, kas ilgāki par vienu
stundu, iedzīvotāji tiks brīdināti iepriekš.
Sekojiet informācijai Iecavas novada mājas lapā, SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» informācijas sadaļā. Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.
SIA«Dzīvokļu komunālā saimniecība» administrācija

Novada Domē
3.lpp.

bību Iecavā. Aizsāktos darbus
neplānoju pamest un aicinu arī
Jūs būt aktīvākiem, atbildīgākiem un labākiem, darot darbu,
kas patīk, padodas un sniedz
gandarījumu gan Jums, gan apkārtējiem. Sociālajos tīklos aicinu man sekot twiterī (iecavniece).»

Savu ieguldījumu personiski
vairāk esmu devusi veselības,
sociālajā un izglītības jomā, man
svarīgi bijuši kultūras un apkārtējās vides sakārtošanas jautājumi. Vēlos pateikt arī paldies
tiem Iecavas novada Domes deputātiem, ar kuriem kopā strādājot esam pieņēmuši lēmumus,
kuri uzlabo Iecavas novada iedzīvotāju dzīvi. Esmu pārliecināta,
ka mana domu biedre, Domes
deputāte, partijas «Vienotība»
Iecavas nodaļas vadītāja Astrīda
Vītola godprātīgi turpinās veikt
mūsu kopā iesāktos darbus, kā
arī priecājos par Agnesi Hauku
(«Vienotība»), kas pārņems manu
darbu komitejās un kuras kompetence finanšu jautājumos
ienesīs jaunu papildinājumu deputātu darbā.
Lai arī iecavniece neesmu no
dzimšanas, divpadsmito gadu
dzīvojot Iecavas novadā, esmu
kļuvusi par Iecavas patrioti.
Iecavā ir manas ģimenes mājas,
dzīvo mana ģimene un aug mani
bērni. Man Iecava ir ļoti nozīmīga. Arī turpmāk būšu pilsoniski
aktīva, iesaistīšos sabiedriskos
projektos, turpināšu ar daudziem iecavniekiem kopā aizsākto Dievdārziņa un tā apkārtnes
sakopšanu, arī turpmāk kopā ar
aktīvajām Iecavas sieviešu kluba
«Liepas» sievām organizēsim dažādus projektus, veicināsim sabiedrības aktivitāti un savu
enerģiju veltīsim labdarības projektiem. Turpināšu atbalstīt vairākas iecavnieku ģimenes un citu nevalstisko organizāciju dar-

Par Agneses Haukas
ievēlēšanu Veselības un
sociālo jautājumu komitejas
un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sastāvā
Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likums nosaka, ja ievēlētais domes deputāts nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais
kandidāts no tā paša kandidātu
saraksta, no kura bija ievēlēts
iepriekšējais deputāts.
Iecavas novada vēlēšanu komisija 05.09.2012. ir pieņēmusi
lēmumu, ar kuru paziņojusi, ka
nākamais deputāta kandidāts
no Pilsoniskās savienības saraksta ir Agnese Hauka, kura ir
piekritusi darboties Iecavas novada pašvaldības Veselības un
sociālo jautājumu komitejā un
Izglītības, kultūras un sporta komitejā.
Deputāti nolēma ievēlēt Agnesi Hauku pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejā un Izglītības, kultūras un
sporta komitejā. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Ar Agnesi Hauku un viņas
iecerēm, uzsākot pildīt pašvaldības deputātes pienākumus,
iepazīstināsim nakamajā laikraksta numurā. IZ

Sports

Iecavas parkā

Iecavas novada skolu
sacensības futbolā
futbola laukumā vecā
stadiona teritorijā
18. septembrī plkst. 15.00
4.-5. klašu komandām
20. septembrī plkst. 15.00
6.-7. klašu komandām
26. septembrī plkst. 15.30
8.-9. klašu komandām
27. septembrī plkst. 15.30
10.-12. klašu komandām

IECAVAS NOVADA SKOLU
RUDENS KROSS
19. septembrī
pl. 8.30 -17.00
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv

Atradums : : :
Pirmdien pie Sarkanās
skolas atrasts zāles
trimeris Oleo-Mac.
Tālr. 26361878.

Aizsaulē aizgājuši
Ņina Juce (08.08.1921. - 09.09.2012.)
Alekss Sakalausks (14.08.1936. - 08.09.2012.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli, būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju

Pērk : : :
cirsmas, mežus īpašumā,
zāģbaļķus. Ātri un profesionāli
izskatīsim visus piedāvājumus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 229442253.

l
Kūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.

A kategorijas kursi

Ls 30

Tālr. 28288822.

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

Pārdod : : :
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma;
- meža stādāmo materiālu
(bērza, priedes, egles
ietvarstādus).
Tālr. 29452087.
Ceturtdien, 20. septembrī,
no plkst. 9:30 līdz 14:00
Valsts asinsdonoru centra
specializētais autobuss
pieņems donorus pie Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centra.

klavieres.
Tālr. 29222445.

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

Pamatojoties uz 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309 «Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktu un Iecavas novada
Domes 11.09.2012. lēmumu «Par koku ciršanu ārpus meža
zemes nekustamajā īpašumā Iecavas novada «Muižzemnieki»»,
prot. Nr. 10., 2. p. Iecavas novada Dome no 2012. gada
14. septembra līdz 28. septembrim izsludina publisko
apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža zemes Aldim
Kaufeldam piederošajā nekustamajā īpašumā Iecavas
novada «Muižzemnieki», kadastra Nr.4064 010 3249.
Ar publiskās apspriešanas materiāliem iepazīties un rakstiski
viedokli izteikt var Iecavas novada Domes kancelejā, Skolas
ielā 4, darba laikā. Tuvāka informācija pa tel. 63941301.
Iecavas novada Dome
aicina pieteikties šādiem kursiem:
Angļu valoda (iesācējiem)
Angļu valoda (ar priekšzināšanām)
Spāņu valoda (iesācējiem)
Spāņu valoda (ar priekšzināšanām)
Kursi notiek astoņus mēnešus, divas akadēmiskās stundas
vienu reizi nedēļā
Dalības maksa Ls 18,15 mēnesī
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek četrus mēnešus, trīs akadēmiskās stundas
vienu reizi nedēļā
Dalības maksa Ls 27,20 mēnesī
Pieteikties pa tālruni 63941601 vai 29428476
līdz 20. septembrim.

labu 2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā (5/5, 49 m2, izolētas
istabas).
Tālr. 29697855.
labiekārtotu 3 istabu dzīvokli
Iecavas centrā.
Tālr. 226179813.
māju Robežu ielā 2.
Tālr. 22022053.

Dažādi : : :
Kapu pieminekļi, apmalītes,
sētiņas (betona, granīta).
Tālr. 26369904.
Kartupeļu kombaina
pakalpojumi.
Tālr. 29264595.

Piedāvā darbu : : :
Iecavas pirmsskolas izglītības
iestāde «Cālītis» sētniekam.
Tālr. 63941547, 63941520.
Iecavas elevators strādniekam
ar tehniskām iemaņām.
Tālr. 29293041 (Kārlis).
SIA «Baltijas moteļu grupa»
kurinātājam.
Tālr. 29496319, 29251290.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr.: 29120419.

8.

Kultūras namā
27. septembrī pl. 9:30
Valmieras kino studijas
teātra izrāde bērniem
«TĀLTĀLĀ MEŽA
KARNEVĀLS»
Ieejas maksa - Ls 2.
Biļešu iepriekšpārdošana.
30. septembrī
Harijs Spanovskis un
Andris Bērziņš
FILMĀ «RAGANU MĒNESIS»
Ieejas maksa - Ls 1.
Filma «Raganu mēnesis» ir
stāsts, kā cilvēks nonāk
smagā alkohola atkarībā, ir
gatavs mainīties un pārvērtēt
savu dzīvesveidu. Filmas
centrā divi pazīstami un
tautā iemīļoti latviešu aktieri
- Harijs Spanovskis un
Andris Bērziņš - atklāti
stāsta par savām atkarībām
un to, kā viņu dzīvesveids
novedis pie pašreizējās
situācijas un kāda ir viņu
dzīve šobrīd.
28. septembrī pl.17:30
Nijole Berezina uzņems
jaunus dziedātājus studijā
«APRĪĻA PILIENI»
Vecums no 3 gadiem līdz ...
Nodarbības (maksas) notiks
kultūras namā piektdienās.
Mazajā zālē apskatāma
DAGNIJAS LAUVAS
GLEZNU IZSTĀDE
«Manas pārdomas ziedos un
klusajā dabā….»

Maina : : :
1 istabas dzīvokli Iecavas
centrā pret lielāku. Izskatīšu
jebkuru piedāvājumu.
Tālr. 26720377.
saulainu un siltu 1 istabas
dzīvokli (bez ērtībām, ar
malkas apkuri, ir jauni pakešu
logi un veikts remonts)
Dzirnavu ielā pret 1 vai 2
istabu dzīvokli ar ērtībām
Iecavā (ar piemaksu).
Tālr. 20061256.

turpmākajiem mēnešiem!
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