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«NK Konsultāciju birojs» projektu vadītājs Gatis Pavils (no labās)
iecavniekus pulcināja uz sapulci, lai uzklausītu viņu viedokļus un ieteikumus.
dam» 1. redakcijas un «Iecavas
novada Attīstības programmas
2013.-2019. gadam» 1. redakcijas publiskās apspriešanas.
25. oktobra vakarā
Tajā piedalījās aptuveni 20 iniedzīvotājiem bija iespēja
teresentu, vēlreiz pārskatot Ieapmeklēt sabiedriskās
cavas attīstības prioritātes un
apspriedes sanāksmi, lai
virzienus.
uzdotu jautājumus un
Uzņēmuma «NK Konsultāciju
izteiktu priekšlikumus par
birojs», kas izstrādājis attīstības
Iecavas attīstību.
Sanāksme bija daļa no «Ieca- priekšlikumus, Stratēģiskās un
vas novada Ilgtspējīgas attīstī- telpiskās plānošanas departabas stratēģijas 2013.-2037. ga- menta projektu vadītājs Gatis

Pāvils, ierodoties uz sanāksmi,
bija pārsteigts par iedzīvotāju
atsaucību. «Iecavas novadā tiek
izstrādāti divi attīstības plānošanas dokumenti vienlaikus – gan
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija,
gan arī Attīstības programma
un mēs, SIA «NK Konsultāciju
birojs» eksperti, esam ļoti pagodināti, ka šis atbildīgais darbs
uzticēts mums. Strādāt Iecavai
ir bijis ļoti interesanti un patīkami,» tā G. Pāvils.
5.lpp.

Apstiprināts jauns
siltumenerģijas tarifs

Ripo droši!

Elīna Arāja

Anta Kļaveniece
SIA «Iecavas siltums» šī gada
17. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.
Tarifu projekts ir aprēķināts,
ja dabasgāzes tirdzniecības cena
ir no 100 Ls/tūkst. nm3 līdz
550 Ls/tūkst. nm3. Pie pašlaik
piemērojamās dabasgāzes tirdzniecības cenas 230 Ls/tūkst.
nm3 siltumenerģijas gala tarifs
ar akcīzes nodokļa komponenti
ir aprēķināts 40,47 Ls/MWh,
kas ir par 17,2% mazāks nekā

spēkā esošais tarifs 48,89 Ls/
MWh (kurā nav iekļauta akcīzes
nodokļa komponente).
Tarifa samazinājumu pamatā
noteica apstāklis, ka 2011. gada
beigās SIA «Iecavas siltums» noslēdza līgumu par siltumenerģijas iepirkšanu no SIA «Agro
Iecava». Pagājušajā apkures
gadā (no 2011. gada oktobra līdz
2012. gada septembrim ieskaitot) 46% no siltumtīklos nodotās
siltumenerģijas tika iepirkti no
SIA «Agro Iecava»: 86% iepirktās
siltumenerģijas par 18 Ls/MWh
un 14% siltumenerģijas par
15 Ls/MWh, informē SIA «Iecavas siltums» valdes loceklis Ju4.lpp.
ris Drizļionoks.

Elīna Arāja
26. oktobrī pirmsskolas
izglītības iestādes (PII)
«Dartija» zaķīši saņēma
sportiskas dāvanas – jaunus
velosipēdus.
Bērnu rīcībā nu ir četri velosipēdi un braucienam nepieciešamais aprīkojums: ķiveres,
ceļu un elkoņu sargi, palīgritenīši, ūdens pudeles, cimdi un
zvaniņi, kā arī statīvi velosipēdu
drošai novietošanai. Ar bērnu
vecāku atbalstu grupiņas āra
laukumā izveidota «varžu zaļa»
velosipēdu nobrauktuve.
Nevalstiskā organizācija «Aktīvistu klubs «Vardes»» ar Latvi-

2.

Noslēdzies
starpvalstu
dambretes
turnīra
maratons

6.

jas Hipotēku un zemes bankas
projektu konkursa «Mēs paši» finansiālu atbalstu realizēja projektu «Ripo droši!». To teatrāli
aizraujošā veidā ar PII «Dartija»
grupas «Zaķīši» bērnu dalību
prezentēja iestādes sporta zālē
26. oktobrī.
Telpā velosipēdi un to aprīkojums bija paslēpti starp sporta inventāru, un bērni to ar aizrautību sameklēja. Pilnā ekipējumā jaunie riteņbraucēji varēja
piedalīties stafetēs un inscenētā
ceļu satiksmē ar luksoforu un
gājējiem, ievērojot satiksmes noteikumus, kurus viņi apguva ar
policistu līdzdalību jau iepriekš
šī projekta ietvaros.
2.lpp.

2012. gada 2. novembrī .

Ripo droši!
1.lpp.
Bērni ar jauktajiem attīstības traucējumiem paliek grupiņā «Zaķīši» visu nedēļu, stāsta
grupas audzinātāja, aktīvistu
kluba «Vardes» dalībniece un šī
projekta vadītāja Aija Krūmiņa.
Paliekot bērnudārzā pa nakti,
bērniem vakaros nepieciešama
lielāka rotaļu dažādība. Daudzi no šiem bērniem vēl nemāk
braukt ar riteni. Ja mājās velosipēds ir, tad uz bērnudārzu no
attālākām vietām, kur pārsvarā
šie bērni dzīvo, to atgādāt ir sarežģīti.
Turklāt ir arī bērni, kuriem
savs velosipēds ir tikai sapnis.
Speciālās izglītības skolotāja
Ineta Zvirgzda-Šebina stāsta, ka
velosipēds šiem bērniem palīdz
attīstīt koordināciju un stāju,
tādēļ velosipēdi izvēlēti tieši šai
grupiņai, lai gan netiks liegts ar

tiem braukt arī citiem bērniem.
«Gribētos, lai arī citi aktīvi darbojas,» novēl kluba «Vardes» vadītāja Zane Zakarīte.
PII «Dartija»vadītāja Irīna
Freimane atzinīgi vērtē paveikto darbu, saka paldies vardēm
un Aijai par ieguldīto darbu,
rūpējoties par mazajiem audzēkņiem. Šis projekts sakrīt
ar ekoskolas aktivitātēm bērnudārzā: «Šodien auto paliek
mājā - visur tagad eju kājām.»
Skanot šādam sauklim, katra
mēneša pirmajā trešdienā bērni
uz bērnudārzu centīsies doties
bez automašīnām, lai mazinātu
gaisa piesārņojumu un klimata
izmaiņas. Pirmā akcijas diena
būs 7. novembris, kas ir vispasaules Ekoskolu rīcības diena.
Jau iepriekš vēstījām, ka PII
«Dartija» šogad ir izvēlējusies
ekoskolu programmas tēmu
«Klimata pārmaiņas».

Kaķi Iecavas vidusskolā
Oktobrī vidusskolas bibliotēkas noformējumā bija manāmas lielas izmaiņas. Atzīmējot
Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu, bibliotēkas sienas
rotāja skolēnu mīļāko dzīvnieku
- suņu (populārākie vārdi: Rokis, Dafis, Pipars, Tincis, Nero,
Lācis, Dana, Bulta) un kaķu
(populārākie vārdi: Mince, Zuze,
Muris, Pipo, Pumpiņš, Šarlote,
Pika, Pūkainis, Pīks, Čiepa) - zīmējumi. Rīgas Zooloģiskā dārza
100. jubilejai par godu bibliotēkā jau esošo zīmējumu klāstu
papildināja 1.-4. klašu skolēnu
mīļāko dzīvnieku zīmējumi. Tie
bija gan jaguāri, lauvas, papagaiļi, žirafes un lāči, gan kāmīši,
čūskas un citi lieli un mazi zvēri, putni un rāpuļi. Skolēni ne
tikai zīmēja, bet veidoja arī aprakstus par šiem dzīvniekiem.
Gatavojoties A. Kronenberga
jubilejai, 1.-4. klašu skolēni iejutās ilustratoru lomā, noformējot kādu no dzejoļa «Pieci kaķi»
fragmentiem, lai visi kopā izveidotu grāmatu.
25. oktobrī Iecavas vidusskolā viesojās visdažādākie kaķi:
katrs 1.-4. klašu skolēns (un
katra klases audzinātāja!) bija
sarūpējis kādu kaķa aksesuāru - ausis, asti, ūsas. Mēs go-

dinājām grāmatu ilustratoru un
rakstnieku Albertu Kronenbergu
125. jubilejā. Pasākuma dalībniekus iepriecināja vidusskolas
drāmas kolektīvs (vadītāja Valda Prokopenko). Jaunie aktieri
bija iestudējuši A. Kronenberga
dzejoli «Pieci kaķi». Taču tas nebija viss! Pasākuma laikā notika
arī kaķu modes žurnāla «MURR»
fotosesija. Kas modē šai rudenī
kaķu pasaulē? Daži ieteikumi.
Pūkainajiem mājas minčiem
jārūpējas par siltu un mīkstu
kažoku baltā vai melnā krāsā,
īpaši moderni būs sārtas krāsas
aksesuāri. Kaķiem strādniekiem
– īstiem darbarūķiem - jārūpējas par drošību, jālieto aizsargķiveres, speciālie darba cimdi,
droši instrumenti. Kaķiem gulētājiem jāsarūpē mīksti spilveni
visdažādākajās krāsās. Kaķiem
pavāriem ieteicamas cepurītes,
priekšauti un, protams, kārtīgas karotes. Vidusskolas bibliotēkā turpmāk īpaši būs gaidīti
kaķi bibliotekāri. Ziemas periodā populārākās grāmatas kaķu
pasaulē - enciklopēdijas.
Netika aizmirsti arī kaķi direktori. Galvenā iezīme jaunajā
sezonā - klasisks melns vai balts
kostīms, dokumentu mape vai
soma, koši aksesuāri: kaklasai-

Projekta vadītāja Aija Krūmiņa (no kreisās)
kopā ar citām audzinātājām un bērniem demonstrēja
pareizu un drošu satiksmes kustību. Bērni nodarbībā
piedalījās ar jaunajiem velosipēdiem, taču
netrūka arī gājēju, kas šķērsoja iedomātu ielu.

Mainīts skolēnu
autobusu kustības saraksts

Atsākoties mācībām pēc rudens brīvdienām, nedaudz tiks mainīts
autobusu kustības saraksts tiem maršrutiem, kas pēcpusdienā
kursē no vidusskolas. Izmaiņas veiktas tādēļ, ka par piecām
minūtēm pagarināti starpbrīži, kuru laikā skolēni ēd pusdienas.

te, brilles, lietussargs. Lai direktors nokļūtu darbā laikus, par
transportu rūpējas kaķi autoatslēdznieki. Tiem ieteicams profesionāls darba apģērbs un kārtīgi instrumenti. Kad pasākuma
dalībnieki bija nedaudz noguruši, īpašie kaķi vingrotāji aicināja
visus uz kaķu vingrošanu.
Pasākums izdevās jauks,
atraktīvs, radošs. Noslēgumā

vadītājas pateicās drāmas kolektīvam, skolēniem un viņu
vecākiem, klašu audzinātājām
par zīmējumiem, grāmatas veidošanu, masku gatavošanu un
atraktīvo modes skati.
Bibliotēkas vadītāja
Inga Belinska un
bibliotekāre Elīna Gobzeme

.
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Aicina izmantot valsts
finansētās veselības pārbaudes
Anta Kļaveniece
Vēža savlaicīgas atklāšanas
programma, kuras ietvaros tiek
veiktas dzemdes kakla vēža,
krūts vēža un taisnās zarnas
vēža profilaktiskās pārbaudes
no valsts budžeta līdzekļiem,
tiek īstenota kopš 2009. gada,
tomēr iedzīvotāju atsaucība pārbaužu veikšanai ir neliela.
Lai gan katru gadu ir tendence palielināties to sieviešu skaitam, kuras veikušas izmeklējumus, pārbaudes veic tikai trešā
daļa uzaicinājumu saņēmušo
personu. Tādēļ sabiedrībai ir
būtiski aizdomāties par katra
cilvēka personīgo atbildību pret
savu veselību, ievērojot visus
profilaktiskos pasākumus, lai
mazinātu saslimšanas iespējas
vai slimības gadījumā – lai ātrāk
uzsāktu nepieciešamo ārstēšanu.
Pirmdien, 29. oktobrī, Veselības ministrija sāka vēža savlaicīgas atklāšanas sociālo kampaņu «Pārbaudi veselību, valsts
maksā!». Ir paredzēts informēt
iedzīvotājus par iespēju veikt
valsts finansētas profilaktiskās
pārbaudes un skaidrot profilaktisko pārbaužu veikšanas kārtību – uzaicinājuma vēstuļu saņemšanu (zarnu vēža pārbaužu
gadījumā – vēršanos pie ģimenes
ārsta), pieraksta un izmeklējumu veikšanu, kā arī rezultātu
saņemšanu.
Par iespējām pārbaudīt veselību pašvaldības aģentūrā
«Iecavas Veselības un sociālās
aprūpes centrs» stāsta iestādes
direktore Mirdza Brazovska:
«Skrīnings ir lielas cilvēku grupas pārbaude, lai atlasītu tos,
kuriem ir paaugstināts risks saslimt ar kādu konkrētu slimību.
Latvijā vēža savlaicīgas atklāšanas programma (skrīnings), par
kuru maksā valsts, paredz trīs
lokalizāciju audzēju testus:
• sievietēm vecumā no 25 līdz
70 gadiem dzemdes kakla pārbaudi vienu reizi trijos gados;
• sievietēm vecumā no 50
līdz 69 gadiem rentgena izmeklēšanu krūšu dziedzeriem ar
mamogrāfijas metodi vienu reizi
divos gados;
• pacientiem vecumā no 50
gadiem ģimenes ārsta praksē vai
laboratorijā - slēpto asiņu testu
fēcēs vienu reizi gadā.

Uz krūts un dzemdes kakla vēža skrīningu sievietes tiek
aicinātas ar īpašu vēstuli, kurā
norādītas arī viņu dzīves vietai
tuvākās ārstniecības iestādes,
kur iespējams veikt šos valsts
apmaksātos izmeklējumus. Ja
esat šādu vēstuli saņēmusi, tad
piezvaniet uz reģistratūru pa
tālruni 63941481 un sev izdevīgā laikā piesakieties izmeklējumam. Uzaicinājuma vēstule ir
pielietojama ilgākā laika periodā
- izmeklējumam varat pieteikties gada laikā. Ja vēstule ir pazudusi vai uzaicinājumu neesat
saņēmusi, arī tad mēs varam
palīdzēt noskaidrot situāciju.
Ja skrīninga izmeklējuma
laikā ir konstatēts, ka nepieciešami papildu izmeklējumi, lai
precizētu diagnozi, tad iestādes
darbinieks pacientam piedāvās
turpmāko izmeklējumu plānu.
Nacionālā veselības dienesta
– tas uzrauga valsts apmaksātās
savlaicīgās vēža atklāšanas programmas - informācija liecina, ka
iespēju bez maksas veikt vēža
skrīningu līdz šim izmantojusi
neliela daļa uzaicināto. Gadā aptuveni tikai 25% uzaicināto veic
valsts finansētos izmeklējumus.
Līdzīgi dati ir arī Iecavas iedzīvotāju vidū - 24,7%. Es ļoti ceru,
ka interese par savu veselību ir
daudz lielākai sieviešu daļai un
viņas šos izmeklējumus veic pašas par samaksu, negaidot uzaicinājumu.
Katru gadu vēža skrīninga
programmā Iecavas veselības
centrā tiek atklātas ļaundabīgas
saslimšanas, un ārstēšanās rezultāti ir ļoti labi, ja saslimšana
tiek konstatēta sākuma stadijā.
Mūsdienu ārstēšanas tehnoloģijas un medikamenti ir ļoti efektīvi un diagnoze vēzis vairs nav
fatāla, taču ļoti daudz ir atkarīgs
no mums pašiem.
Svarīgi zināt, ka:
• sākuma stadijās cilvēkiem,
kam taisnajā vai resnajā zarnā
ir audzējs, nav nekādu sūdzību. Kad tādas rodas, vēzis ir jau
ielaists un palīdzēt pacientam ir
grūtāk;
• pērn zarnu vēzis tika atklāts 1200 cilvēkiem, 65-70%
gadījumu - trešajā un ceturtajā
stadijā. Veicot skrīninga testu,
patoloģiskos procesus zarnās
iespējams atklāt laikus un ārstēt;
• katru gadu ar kolorektālo

vēzi Latvijā saslimst vairāk nekā
1000 iedzīvotāju, bet no tā mirst
vairāk nekā 700. Pēdējos gados
saslimstība ar šo vēža veidu pieaug.
Ja esat sasniedzis 50 gadu
vecumu, bet ģimenes ārsts nav

Pārbaudi
veselību, valsts
maksā!
piedāvājis veikt slēpto asiņu piejaukumu testu, vaicājiet viņam
par šo iespēju. Rūpējieties un
domājiet par sevi!»

Jaunumi bibliotēkā : : :
Informējam par jaunāko literatūru,
ko lasītājiem piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Oriģinālliteratūra
• Grietēna M. «Nāve Londonā»
Sēr. Lata Romāns
• «Kro-kro». Knuta un Intas
Skujenieku vēstules 19631969
• Manfelde A. «Adata»
• Plūme I. «Rēzus»
• Rekšņa A. «Trīs zvaigznes
manā mūžā»
• Ulmanis O. «Depozīts».
Dzeja
• Vensko S. «Vēstules
naktssargam»
• Vērdiņš K. «Mēs. Kopota
dzeja»
• Zvirbule D. «Rendas tenkas»
• Žuravska Dz. «Izcirtumā
dzērves kliedz»
Dokumentālā un zinātniski
populārā literatūra
• Apals J. «Āraišu ezerpils»
• «Atveseļojies pats.» 6. d.
• Beridža L. «Īpašas dāvanas»
• Brūns E.
«Sarkanbaltsarkano karogu
paceļot». Dzeja
• Burbo L. «Piecas traumas,
kas neļauj būt tev pašam»
• «Čaks virtuvē»
• Hrščenoviča E. «Mans
mīļais zooloģiskais dārzs»
• «Indija». Sēr. Ceļvedis
• Kellijs R. «Hologrāfiskais
cilvēks»

• Klēvere-Velhli I. «Latviešu
valoda studentiem»
• «Kūkas»
• Mikušina T. «Gudrības
vārds» 5. sēj.
• Pullats R. «Spirta jūra»
• Sīle L. «Dailes teātra sestā
studija»
• Stalte K. «Jelzi sõnā».
Lībiešu ābece
• Stemans R. «Lielā
reinkarnācijas grāmata»
• Stradiņš J. «Zinātnes un
augstskolu sākotne Latvijā»
• Svijašs A. «Pozitīvo
pārmaiņu kalendārs»
• Vebsters R. «Plaukstas
lasīšana»
• Veiss B. «Mīlestība nekad
nebeidzas»
• Veiss B. L. «Viņpus laika,
kur nemirstība»
Tulkotā literatūra
• Aherna S. «Līdz varavīksnei»
• Amirrezvani A. «Ziedu
asinis»
• Barberī M. «Eža elegance»
• Brontē A. «Agnese Greja»
• Devero Dž. «Vēlmju
akmens»
• Džoiss Dž. «Uliss»
• Kristi A. «Slepkavība golfa
laukumā»
• Pankola K. «Bruņurupuču
lēnais valsis»
• Spārkss N. «Talismans»

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas
lasītavā atklāta
Tautas fotostudijas «Bauska»
dalībnieku darbu
izstāde «Sala ziedi».
Izstādē apskatāmas Skaidrītes
Berķes, Līvas Jasotes, Lindas
Kaufmanes, Laimdotas Neikšānes,
Zentas Reliņas, Zandas Rotbergas,
Laimoņa Šulca, Ilzes Vangales un
Ineses Zeltiņas fotogrāfijas.
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Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs
1.lpp.
Tarifa samazinājumu ietekmēja arī no aprēķina izņemtās siltummezglu apkalpošanas izmaksas. Par šo pakalpojumu pēc
14. augusta domes sēdē apstiprinātā individuālo siltummezglu apkalpošanas tarifa no 1. decembra iedzīvotājiem būs jāmaksā atsevišķi.
Jaunā siltumenerģijas tarifa aprēķinā ir arī komponentes, kas
tarifu palielina. Tā kā SIA «Iecavas siltums» ražotās siltumenerģijas
un izlietotās dabasgāzes daudzums ir samazinājies, uzņēmums kā
dabasgāzes pircējs ir pārgājis no piektās lietotāju grupas uz ceturto (grupu nosaka atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjoma gadā).

Tas nozīmē, ka uzņēmumam par katriem 1000 nm³ jāmaksā par
Ls13,89 vairāk. Aprēķināto siltumenerģijas tarifu palielina arī ieviestais akcīzes nodoklis dabasgāzei.
24. oktobra sēdē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas padome pieņēma lēmumu Nr. 253 (prot. Nr. 40, 7.p.):
1) apstiprināt SIA «Iecavas siltums» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas (skatīt tabulu).
2) noteikt, ka lēmumā apstiprinātie tarifi stājas spēkā
2012. gada 1. decembrī.

.
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Kā dzīvosim pēc
septiņiem vai 25 gadiem
1.lpp.
«Darbs bija ļoti apjomīgs, taču
vienmēr esam bijuši priecīgi par
iecavnieku atsaucību un aktīvo līdzdalību. Jebkurā Latvijas
novadā mēs esam patīkami pārsteigti par cilvēku plašo un racionālo domāšanu, taču Iecavas novadā tas ir īpaši izteikts. Novada
plānošanā ir līdzdarbojušies vairāki simti cilvēku, un jebkurš viedoklis ir bijis vērtīgs, interesants
un vērā ņemams.
Novads ir ļoti interesants arī
pateicoties plānotajiem lielajiem
valsts projektiem – VIA Baltica un
Rail Baltica, kā arī tam, ka novadā
ir lieli, veiksmīgi ražošanas uzņēmumi ar nākotnes perspektīvu.
Iecavnieki labprāt akceptēja gan
(pašu izvirzīto) ideju par Iecavas
pārveidi par pilsētu, gan arī ideju
par potenciālo Rail Baltica kravu
termināli un industriālās zonas
paplašināšanu.
Publiskās apspriešanas procesa ietvaros mēs jau saņemam
pirmos komentārus, taču ļoti
gaidām vēl. Jo vairāk iedzīvotāju
iesaistās novada plānošanā, jo
mums ir drošāka pārliecība, ka
novada attīstības stratēģija būs
veiksmīga!» tā G. Pāvils.
«Mēs, jaunieši, esam priecīgi,
ka mums sniedz iespēju piedalīties novada attīstības plānošanā.
Būtu labi, ja šo iespēju izmantotu daudz vairāk jauniešu, jo
mēs, mūsu vecāki, draugi, radi
un paziņas būsim tie, kas šeit
dzīvos. Mūs šis jautājums skar
visvairāk, jo ventspilniekiem vai
Austrālijas aborigēniem diez vai
interesē Iecava vai tās nākotne,»
Iecavas Jauniešu padomes vārdā
savu viedokli izteica Anita Bukovska.
«Bijām patīkami pārsteigti, ieraugot Iecavas novada attīstības
plānu, jo tas tiešām ir pietiekami
vispusīgs, taču tajā pat laikā ar
konkrētiem mērķiem. Priecē tas,
ka plānā ir ņemti vērā mūsu, iecavnieku, viedokļi. Iecavas jauniešu padome aktīvi apmeklēja
darba grupas, iesaistījās diskusijās, izteica savas vēlmes. Ieguldītie resursi atmaksājās, mēs
tikām sadzirdēti! Īpaši vēlētos
izcelt rīcības virzienu: «Izveidot
Dienas centru bērniem, jauniešiem saturīga brīvā laika pavadīšanai,» jo Jauniešu padome jau
sen auklē ieceri par šāda centra
izveidi. Priecē arī tādi «sīkumi» kā
veloceliņu izveide un «lielie darbi»
- sabiedrības drošība, vides sakārtošana.
Šis plāns ir labs sākums. Sākums, jo finiša taisne būs tikai
2020. gadā, kad varēs apkopot
visus rezultātus un izvērtēt, ko

ir izdevies sasniegt un ko nē. Lieliskais sākums mums liek domāt,
ka tas tomēr nebūs bijis «ķeksīša
pēc».»
Savu viedokli par novada attīstības dokumentu izstrādi pauda
arī Agnese Hauka, novada domes
deputāte: «Dokumenti ir izstrādāti
kvalitatīvi. Attīstības programmā
ir veikta detalizēta novada situācijas analīze, kas noderēs ne tikai
novada attīstības lēmumu pieņemšanā un izaugsmes analīzei
pēc vairākiem gadiem. Tā būs lietderīgs materiāls arī novada skolēniem, mācībspēkiem, studentiem
un ikvienam iedzīvotājam.
Pēc analīzes rezultātiem secināms, ka Iecavas novadam ir plašas attīstības iespējas, jo pašlaik
netiek pilnībā izmantoti novadā
esošie dabas resursi: netiek iegūti
derīgie izrakteņi, lai arī ir daudz
dolomīta un kūdras atradņu; netiek izmantota Iecavas upe, kas
lieliski noderētu tūrisma pakalpojumu izveidei; netiek izmantota
Iecavas atrašanās vieta un lielā
cilvēku un kravu tranzīta plūsma,
kas ik dienu šķērso novadu.
Skumji ir secināt, ka iedzīvotāju skaits samazinās un, ja vien
pašvaldība neveiks mērķtiecīgus
pasākumus dzīves un darba vides
attīstībai, iedzīvotāju skaits turpinās samazināties. Stratēģijas
dokumentā norādīts, ka Iecava ir
apdzīvota vieta, kas plāno kļūt par
pilsētu. Vai mēs būsim pilsēta,
kuras iedzīvotāju skaits pastāvīgi
samazinās? Attīstības programmā
es gribētu redzēt scenāriju, kādā
iedzīvotāju skaitu būtu iespējams
palielināt. Līdzšinējais dokuments
mums paredz samierināties ar iedzīvotāju skaita samazināšanos
un priecāties, ja izdosies to saglabāt esošajā līmenī. Bet cilvēki ir
pašvaldības attīstības pamats!
Liels potenciāls Iecavas novadam ir uzņēmējdarbības attīstība.
Iepazīstoties ar situācijas analīzi,
iezīmējas vairākas brīvas uzņēmējdarbības jomas, kas nebūt
nav vienīgās: mūžizglītība, auklīšu pakalpojumi un bērnu pieskatīšana, tūrisma pakalpojumi.
Iecavas novada attīstības stratēģijā ir domāts ne tikai par Iecavas centra, bet arī par novada
apdzīvoto vietu attīstību. Attīstības programmas dokumentā ir
uzskaitīti vairāki darbi, ko pašvaldība plāno paveikt turpmāko
septiņu gadu laikā. Jautājums
– vai viss ir apzināts un esam izvēlējušies to, kas mums patiešām
būs vajadzīgs? Kā mēs dzīvosim
pēc septiņiem un 25 gadiem – par
to aicinu aizdomāties ikvienu
novada iedzīvotāju. Esiet aktīvi,
paužot savu viedokli!»

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki novembrī
Pirmdien, 5. novembrī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Otrdien, 6. novembrī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Pirmdien, 12. novembrī,
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, A. Hauka,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 13. novembrī,
plkst. 8.30 domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 14. novembrī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 15. novembrī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 20. novembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Otrdien, 27. novembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Aicina pieteikt kandidātus
goda nosaukumam
«Iecavas novada Gada sportists 2012»
Anta Kļaveniece
25. oktobrī sporta skolas
«Dartija» kolektīva sapulcē
apstiprināts nolikums
«Iecavas novada Gada
sportists 2012».
Goda nosaukuma piešķiršanas mērķis ir veicināt Iecavas
novada sportistu atpazīstamību un popularitāti, popularizēt
sportu sabiedrībā, izteikt pateicību sportistiem par sasniegtajiem augstvērtīgajiem rezultātiem 2012. gadā.
Gada sportista nosaukuma
kandidātus apkopos un izvērtēs
sporta skolas «Dartija» treneri, taču kandidātus apbalvošanai var pieteikt jebkurš novada
Mēs
veidojam
savu
nākotni
kopā!

iedzīvotājs vai organizācija līdz
2012. gada 20. decembrim sporta skolā «Dartija» vai pa e-pastu: dartija@inbox.lv. Kandidāta
vārdam un uzvārdam jāpievieno
motivēts apraksts, kādēļ sportistam būtu jāpiešķir goda nosaukums. Gada sportista nosaukumu paredzēts piešķirt šādās nominācijās: jaunietis un jauniete
līdz 18 gadu vecumam; vīrietis
un sieviete; veterāns: sievietēm
35+, vīriešiem 40+.
Gada sportisti tiks apbalvoti
ar sporta skolas balvām. Papildu
informāciju var saņemt sporta
skolā «Dartija» (tālr. 63941103).
Ar nolikuma pilnu tekstu var
iepazīties
interneta
vietnē
www.iecava.lv.

Līdz 12. novembrim
aicinām iedzīvotājus iesaistīties
Iecavas novada plānošanas dokumentu izstrādē.
Informācija un anketas pieejamas
domes Attīstības nodaļā,
kultūras namā un www.iecava.lv.
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Noslēdzies starpvalstu dambretes turnīra maratons
Anta Kļaveniece
20. oktobrī sporta namā
«Dartija» pulcējās 28
dambretes spēles lietpratēji
no Latvijas, Igaunijas un
Lietuvas, lai piedalītos
starpvalstu turnīrā «Iecava
– 30». Nolikumā bija minēts,
ka šīs jubilejas sacensības ir
noslēdzošās.
Mači tika organizēti trijos
turnīros, kuros atsevišķi sacentās dāmas, kungi līdz 60 gadu
vecumam un seniori virs 60 gadiem. Dāmu konkurencē uzvarētājas godā ierindojās sporta
meistare no Rīgas Antra Valnere, otrajā vietā – Liepājas dambretiste Valda Meire, bet trešajā
– viešņa no Kuresāres (Igaunija)
Irma Nakhora.
Kungu turnīrā laurus plūca
meistarkandidāts no Cēsīm Gunārs Meisters, otrajā vietā atstājot sporta meistaru no Dobeles Tālivaldi Rūmīti, bet trešajā
– Jaunakmenes (Lietuva) dambretistu Broņu Rupši. Meistaru
grupā sīvā cīņā ar vienādu iegūto punktu skaitu, bet labākiem
papildrādītājiem, par uzvarētāju tika kronēts starptautiskais
meistars no Lietuvas Aļģimants
Barausks (Algimantas Barauskas), otrajā vietā atstājot starptautisko meistaru, 2012. gada
Latvijas
čempionu
Zigmāru
Rumbenieku. Trešajā vietā sporta meistars Mārtiņš Junkurēns
no Bauskas.
Senioru grupā pirmā vieta
Pēterim Freidenfeldam no Dobeles, otrā vieta Jānim Jaško no
Rīgas un trešā vieta Valdim Zadovskim no Bauskas.

Ieskats turnīra vēsturē
1983. gadā sacensību laikā Sāmsalā Igaunijas pārstāvis Jans Trū (Jaan Truu) un
iecavnieks Arnolds Šimkuss
vienojās par starpvalstu sacensību organizēšanu. 1983. gada
rudenī, Iecavas putnu fabrikas
arodbiedrības atbalstīts, Iecavā
notika šo dambretes sacensību
pirmais turnīrs. Tajā piedalījās četras komandas (komandā
seši vīrieši un divas sievietes) no
Kingisepas, Bauskas, Valmieras
un Talsiem. Turnīrā tika izcīnīts
putnu fabrikas «Iecava» dāvātais
kauss, kuru izgatavoja vidusskolas darbmācības skolotājs
Jānis Zīvārts. Turnīrs guva lielu
atsaucību, tādēļ arī turpmāk rudens pusē tika rīkots katru gadu.
1989. gadā A. Šimkuss sāka
strādāt a.s. «Latvijas Balzams»
Iecavas spirta rūpnīcā; par dambretes turnīra aktīvu atbalstītāju kļuva rūpnīcas arodbiedrība,
kas ļāva palielināt turnīra dalībnieku skaitu, piesaistot tam arī
citu reģionu pārstāvjus. Turnīrā
iesaistījās jaunas komandas no
Lietuvas pilsētas Jaunakmenes,
Liepājas, Kuldīgas, Jēkabpils.
Ceļojošo kausu rotāja papildplāksnīte - «Latvijas Balzams» dāvātais kauss. 2000. gadā Iecavas spirta rūpnīca savu darbību
pārtrauca, taču A. Šimkusam
turnīra organizēšanā veiksmīgi
izdevās iesaistīt Iecavas novada
un citu administratīvo teritoriju iestādes un uzņēmumus:
Bauskas rajona padomi, Iecavas novada domi, SIA «Union
Asphalttechnik», SIA «Lielzeltiņi», SIA «Jaunalko», SIA «Iecavnieks», SIA «Jaunpagasts», a.s.

Turnīra organizators Arnolds Šimkuss (no kreisās) un
galvenais tiesnesis Ivars Mauriņš.
«Balticovo», SIA «Aisis», SIA «Pranit Exim», SIA «Optikart», SIA
«Flumina», kuri iespēju robežās
neatteica materiālo palīdzību šo
tradicionālo sacensību rīkošanā.
2000. gadā uz kausa parādījās
trešā papildplāksnīte – Iecavas
novada domes dāvātais kauss.
25. kausa izcīņa 2007. gadā kā
komandu sacīkstes bija pēdējās,
jo daudzu pilsētu komandām
radās problēmas nokomplektēt
nepieciešamo spēlētāju skaitu.
Komandu ceļojošais kauss tika
nodots glabāšanā Bauskas rajona padomes sporta nodaļā.
26. sacensības noritēja individuāli, galvenokārt ar senioru
vecuma sportistu piedalīšanos.
Pēc šo sacensību organizatoru
lēmuma 30. sacensības tika pasludinātas kā pēdējās. Uz jautājumu: «Vai tiešam tas ir tā?»,
A. Šimkuss atbildēja apstiprino-

ši. Tik liela mēroga sacensības
vairs netikšot rīkotas.
Turpinot dambretes spēles
tradīcijas Iecavā, A. Šimkusam
ar dambretes kolēģi un draugu
Janu Trū ir iecere par starpvalstu mača Kuresāre – Iecava/Bauska sarīkošanu ar sešiem septiņiem dambretistiem
komandā. Varbūt iecere realizēsies. Interesanti, ka 30 gadu
laikā A. Šimkusa organizētajā
turnīrā piedalījušies 1010 dambretistu.
Noslēdzot vērienīgo sacensību maratonu, to organizators
Arnolds Šimkuss teic lielu paldies saviem atbalstītājiem, izīrēto telpu saimniekiem – viesu
namam «Dārta» un SAKS «Dartija» sporta namam – par spēļu
dalībnieku laipnu un viesmīlīgu
uzņemšanu un mājīgajām telpām.

Viedoklis : : :

Sarūgtinošais uzraksts uz afišas - «Izrāde atcelta»
Siltais un jaukais vasaras
laiks jau aizsteidzies, rudens
pamazām sāk krāsoties uz
balto pusi, vakari paliek
arvien garāki. Lai šos garos
vakarus aizpildītu skaisti,
lietderīgi un baudāmi,
kultūras nams sarūpē
pasākumus, izrādes un
ballītes dažādiem vecumiem
un gaumēm.
Esam priecīgi par katru, kas
apciemo mūsu namu, bauda un
izjūt pozitīvas emocijas un atkal
atgriežas šeit citā reizē. Bet ir

jau arī skumjie brīži mūsu darbā. Kad uz teātra izrādes afišas
ir jāliek uzraksts «IZRĀDE ATCELTA», rodas pārdomas, kāpēc
tā? Atbilde droši vien katram ir
sava, bet risinājums?
Ja netiek segta pat puse no
viesizrādes budžeta un pašizmaksas, režisori ir spiesti atteikt
mums, mēs jums, bet, ko darīt,
lai tā nenotiktu? Esam darījuši
daudz, lai reklāma par pasākumiem pie cilvēkiem nonāktu savlaicīgi un pēc iespējas vairākās
versijās: afišas, informācija laik-

rakstā «Iecavas Ziņas», pašvaldības mājas lapā un citos interneta portālos. Par vērienīgākiem
pasākumiem pat informējam ar
Radio 2 starpniecību, izdodam
bukletus, informējam personīgi.
Bet ir kaut kādi klupšanas akmeņi, kas liek mums atkal kādu
pasākumu atcelt un par kuriem
mēs labprāt jūs uzklausītu. Ja
kādam ir priekšlikumi, droši padalieties ar mums.
Bet mums ir lūgums - savlaicīgi piesakiet biļetes (nav obligāti
uzreiz tās iegādāties), lai varam

plānot pasākuma apmeklētību.
Ja ir kāds, kas vēlas informāciju par pasākumiem saņemt
savā e-pastā, rakstiet kultura.
iecava@apollo.lv, norādiet savu
e-pasta adresi un savlaicīgi saņemiet pasākumu plānu un izmaiņas nākamajam mēnesim.
Rakstiet arī savus priekšlikumus par mūsu savstarpējo sadarbību.
Laimrota Jaunzeme,
mākslinieciskās
daļas vadītāja

.
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Sporta ziņas
18. oktobrī aizvadītas Iecavas novada skolu sacensības
tautas bumbā 3.-4. klasēm. Zēnu konkurencē piedalījās
astoņas komandas, starp kurām bija arī jauktās, jo zēnu grupas
komandās drīkstēja spēlēt arī meitenes. Meiteņu konkurencē
cīnījās vien divas komandas.
Rezultāti
Zēni:
1. vieta internātpamatskolas 3.c klases komandai, kurā
spēlēja Aivis Elvis Bergmanis, Ralfs Romanovs, Kristaps Valts,
Edgars Ivanovs, Laila Novicka, Linda Sakne un Viktorija Asejeva.
2. vieta vidusskolas 4.c klases komandai, kurā spēlēja Ralfs
Rudzis, Marjans Ševčuks, Rūdis Pēteris Lasmanis, Linards
Skrastiņš, Emīls Klāsups, Intars Olavs, Kristaps Šuherts, Roberts
Mašiņenkovs.
3. vieta internātpamatskolas 4.c klases komandai, kurā
spēlēja Aleksandrs Jasutis, Linards Vilcēns, Krista Ļemešenoka,
Iveta Lauriņa, Amanda Jakobi, Inga Bajāre, Maigurs Matulis.
Meitenes:
1. vieta vidusskolas 4.a klases komandai, kurā spēlēja Beatrise
Plukasa, Adrija Ziemele, Marta Siliņa, Renāte Murāne, Madara
Beitiņa, Abita Tauriņa, Annija Lazdiņa, Agnese Zariņa.
2. vieta vidusskolas 4.b klases komandai, kurā spēlēja Laura
Dubkēviča, Līva Indriķe, Viktorija Klāsupa, Renāte Estere Liepiņa,
Patrīcija Skalbe, Alīna Vlada un Maija Elita Lielbikse.
Swedbank LJBL/LR čempionāts basketbolā 2. divīzija, Centrs.
27. oktobrī
Rīga/Pārdaugava 2 - Iecava/Vecumnieki
U-16 71:60 (A. Sidorenkovs 19 p., G. Plukass 16 p.,
H. Meļķis 15 p.)
U-17 64:52 (H. Meļķis 22 p., E. Muļars 15 p., K. Sviķis 7 p.)
Rīga/Pārdaugava - Iecava/Vecumnieki
U-15 86:44 (A. Griška 15 p., D. Vidrins 12 p.)
U-19 79:69 (L. Jaunzems 36 p., G. Zaļmežs 12 p.)
SAC ZVĢ «Ziemelis» (Rīga) - Iecava/Vecumnieki
U-14 45:70 (E. Špīss 26 p., M. Veģis 17 p.)
U-19 69:103 (L. Jaunzems 23 p., F. Lisovskis 19 p.,
I. Puļķis 17 p., R. Lindavs 13 p.)
28. oktobrī
Iecava/Vecumnieki - Jūrmala
U-15 39:64 (V. Kļavenieks 12 p., K. Mors 8 p.)
U-17 40:67 (E. Muļars 15 p., H. Meļķis 12 p.)
U-19 67:76 (R. Zariņš 17 p., R. Lindavs un
L. Jaunzems pa 12 p.)

Dzejas dienas 2012 : : :
Publicējam radošos darbus, kurus Dzejas dienu jaunrades
darbu konkursam radījuši Iecavas novada skolu 5.-12. klašu
skolēni. Konkurss šogad bija veltīts tēmai «Ceļš».
5.-8. klašu skolēni atklāja savas pārdomas par tematu «Kas
notiek uz ceļa», bet 9.-12. klašu audzēkņu pārdzīvojumus raisīja
temats «Ceļš, kuru iet».
Loreta Līva Lazdiņa
internātpamatskolas 9.c klase
Šis dzīves ceļš, ko ejam katrs mēs,
Vai sevi attaisnot tas spēs?
Vai mēs paši savās dzīves gaitās
Apmaldīsimies kā svešās takās?
Ik dienu kāds šos vārdus saka,
Bet neredz, kur ir paša taka.
Kur viņa ceļš, kur viņa mērķis,
Kur solis pareizais, kur sēklis?
Viens pieradis ir tikai ciest,
Cits plati smaidīt, danci griezt,
Cits atkal nejūtīgs ir kļuvis,
Cits zina tikai to, kad bārdu skuvis.
Tā iesim visi mēs,
Cik tālu spēsim,
Tas mūsu ceļš, neviena cita,
Tā mūsu dzīve kopā visa!

11. novembrī
LĀČPLĒŠA DIENA

Svētku Dievkalpojums:
plkst. 11:00 Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
plkst. 12:00 Iecavas svētā Antona Romas katoļu
baznīcā
Iecavas kultūras namā
pl.12:00 filma «RĪGAS SARGI».
«Rīgas sargi» ir 2007. gadā Latvijā uzņemta vēsturiska mākslas
filma par 1919. gada novembra notikumiem pēc 1. Pasaules
kara beigām, Brīvības cīņu laikā.
Filmas sižets: Pirmais Pasaules karš ir beidzies. Mārtiņš pēc
daudziem gadiem, kas pavadīti karojot svešumā, atgriežas
Latvijā pie līgavas Elzas. Viņš nenojauš, ka izšķirīgā cīņa – gan
par Elzas sirdi, gan par jaundibināto Latvijas valsti – vēl tikai
priekšā.

Laukumā starp biedrības «Arhīvs» ēku un
Sporta namu «Dartija»
pl.15:00 – 17:00:
•
karavīru lauku virtuve, kur būs iespēja sasildīties ar
karstu tēju un izsalkumu remdēt ar gardu zupu;
•
biedrības «ARHĪVS» telpās Lāčplēša dienai veltīta
vēsturiska ekspozīcija;
•

šaušana ar peintbola ieročiem mērķī;

•
ieroču tehnikas un karavīru ekipējuma apskate. Kopā
ar folkloras kopu «TARKŠĶI» mācīsimies un dziedāsim karavīru
dziesmas;
•
veidosim lukturīšus, lai kopā dotos gājienā uz Brīvības
pieminekli un izgaismotu to. Lūgums paņemt līdzi tīras 0,5 l
burciņas bez etiķetēm un tējas svecītes.

pl. 17:30
•

piemiņas brīdis pie Brīvības pieminekļa.

Aizsaulē aizgājuši
Raimonds Bolmanis (04.03.1949. - 25.10.2012.)

2012. gada 2. novembrī .

Reklāma
Reklāma
un sludinājumi
un sludinājumi
::: :::
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
• skaldītu malku;
• zāģmateriālus pēc
pasūtījuma;
• meža stādāmo materiālu
(bērza, priedes, egles
ietvarstādus).
Tālr. 29452087.

• Smilts, grants, šķembas
• Kūtsmēsli, būvgruži
• Pašizgāzējs 10m³ ar
iekrāvēju
• Kūtsmēslu virca ar
piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.
Tālr. 28288822.
Pārdod sausu malku
40 l maisos:
• bērzs - 1,40 Ls/maiss
• alksnis - 1,10 Ls/maiss.
Tālr. 267799444; 29113773.
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
REIZE - 12. novembrī.

◊ 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.
18. novembrī plkst.12:00
svētku dievkalpojums
Iecavas svētā Antona
Romas katoļu baznīcā.
Dziedās vokālais
ansamblis «Svētdiena».
Laipni lūgti!

AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

ZAMS

www.zams.lv
Tālr. 29121985

Pasaules diabēta dienas ietvaros p/a «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» rīko
DIABĒTA INFORMĀCIJAS DIENU IECAVĀ,
kas notiks ceturtdien, 15. novembrī, no plkst. 10.00 līdz 13.00
Dzirnavu ielā 1.
Piedāvājumā:
• izstāde
• cukura līmeņa noteikšana asinīs
• asinsspiediena noteikšana
• ķermeņa svara un auguma garuma noteikšana
• iespēja saņemt endokrinologa ieteikumus
• informatīvie materiāli par to, kā sadzīvot ar cukura
diabētu
• informācija par glikometriem, citiem paškontroles un
terapijas līdzekļiem
• fiziskās aktivitātes.
Ieeja - bez maksas.
Sīkāka informācija pa tālruni 63960218.

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Pārdod : : :
māju Robežu ielā 2.
Tālr. 22022053.

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Dažādi : : :
Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam
dažādus jumta, mūrēšanas
darbus, būvējam arī terases,
nojumes un tml.
Tālr. 26060411.
Vajadzīga pensionētas
skolotājas palīdzība
pirmklasniekam un pasniedzējs
privātstundām matemātikā un
angļu valodā devītās klases
skolniekam. Apmaksu garantē.
Tālr. 28283483.

Piedāvā darbu : : :
Iecavas internātpamatskola
aicina darbā mūzikas
skolotāju.
Informācija pa tālr. 63941183.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr. 29120419.

Maina : : :
1 istabas dzīvokli (28 m2,
veikts kapitālais remonts) Sila
ielā pret 1 istabas dzīvokli (apm.
30 m2, privatizētu). Maināmies,
ja gribat dzīvot lēti! Vai pārdod.
Tālr. 29789012.

Neaizmirsti abonēt IECAVAS ZIŅAS
turpmākajamiem mēnešiem un
nākamajam gadam.
Gada abonementa cena
tikai Ls 7,20.

Kultūras namā
3. novembrī pl. 19:00
Bauskas tautas teātris
ar L. Stumbres lugu
«KUĢĪTIS MIGLĀ».
Izrāde par cilvēku vienaldzību
pret līdzcilvēkiem, par
savstarpējām attiecībām
un, protams, par mīlestības
līkločiem.
Režisore I. Hegenbarte.
Ieejas maksa – Ls 1
15. novembrī plkst. 16:00
iecavnieces
Ievas Salietes
koncerts
(klavesīns).
16. novembrī pl.18:00
Latvijas Valsts
94. gadadienai
veltīts pasākums ar svinīgu
«Iecavas Gada cilvēks»
balvas pasniegšanu un
«LADY`S SWEET» koncertu.
24. novembrī pl. 20:00
RUDENS RAŽAS BALLE.
Lustēsimies kopā
ar grupu «Roja». Pasākumu
vadīs Māris Grigalis.
Vietas pie galdiņiem lūgums
rezervēt iepriekš
kultūras namā vai
pa tālr. 26666126, 63941234.

•
•
•
•

30. novembrī pl. 17:00
Tikšanās
ar Inesi Zinģīti.
Līdzi jāņem:
frotē dvielītis 1,20m, lai var
apņemt plecus;
ērts apģērbs, lai var rīvēties
ar dvieli;
kājās jābūt īsajām zeķītēm,
lai var atbrīvot pēdas
masāžai;
laba oma un vēlme piekopt
veselīgu dzīvesveidu!
Ieejas maksa - Ls 1.

Sporta namā
7. novembrī plkst. 20:30
LBL 3: BK «Dartija» – Saulkrasti
8. novembrī plkst. 18:30
Iecavas novada sacensības
galda tenisā 2. kārta
10. novembrī plkst. 12:00
LJBL-LR čempionāts
basketbolā. Minispēles.
Iecava – Bauska
14. novembrī plkst. 14:00
sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas sacensības telpās
«C» grupai 1. posms.
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