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Kāpēc
lētais
siltums ir
tik dārgs?
Šādu jautājumu, saņemot
decembra rēķinus par patērēto
siltumu, uzdod ne viens vien
iecavnieks. Tāpat daudziem
nav īstas skaidrības par to,
kā veidojas siltumenerģijas
un ar to saistīto pakalpojumu
cena. Laikraksta 5. lappusē
centīsimies skaidrot gan
vienu, gan otru. Bet ja
tomēr vēl kādam šķiet, ka
kāda neskaidrība palikusi
neiztirzāta, gaidīsim jūsu
ierosinājumus un centīsimies
rast atbildes kādā no
nākamajiem laikraksta
numuriem.
5.lpp.
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Aicina pieteikties Ēnu dienai
Skolēniem vasarā būs
iespēja apgūt darba iemaņas
Anta Kļaveniece

Elīna Arāja
Sākot ar šo gadu, Iecavas
novada dome ir radījusi
iespēju jauniešiem lietderīgi
pavadīt vasaras brīvdienas
un iesaistīties algotā pagaidu
darbā. Plānots, ka vasarā tā
ar darbu pašvaldības iestādēs
un kapitālsabiedrībās tiks
nodrošināti 50 skolēni.
2012. gada 13. novembrī domes sēdē ar vienbalsīgu deputātu lēmumu tika apstiprināti
noteikumi «Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā». Ar noteikumiem pilnā apjomā var ie-

pazīties pašvaldības mājaslapas
www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība
> Normatīvie akti un plānošanas
dokumenti > Noteikumi.
Domes Veselības un sociālo
jautājumu komiteja jau pagājušā gada 15. maijā izskatīja
jautājumu par skolēnu nodarbinātību vasarā Iecavas novadā.
Tika izveidota darba grupa noteikumu izstrādei sešu cilvēku
sastāvā. Tajā darbojās: J. Arāja, S. Strautmale, B. Rudzroga,
I. Eiduka, A. Manuša un J. Ādmine. Noteikumu projektu izskatīja un atbalstīja Veselības
un sociālo jautājumu komitejā
20. septembrī, bet Finanšu ko6.lpp.
mitejā - 25. septembrī.

Sākusies vakanču pieteikšana
ikgadējai karjeras izglītības
akcijai «Ēnu diena», kas šogad
notiks 13. februārī.
Uzņēmumi un organizācijas
ēnošanas vakances varēs pieteikt līdz 23. janvārim vortālā
www.enudiena.lv, kad sāksies
skolēnu reģistrācija akcijai.
Ēnu dienas akcijā kā «ēnu
devējs» var piedalīties jebkurš
uzņēmums, organizācija vai institūcija, bet par darbinieka
«ēnu» var kļūt ikviens 1.–12. klašu skolēns. Skolēnu pieteikumi
Ēnu dienai tiks pieņemti līdz
30. janvārim, bet līdz 5. februārim uzņēmumiem būs jāapstiprina izvēlētās «ēnas». Ērti un ātri
to palīdzēs izdarīt uzlabotā www.

enudiena.lv reģistrācijas sistēma,
kurā uzņēmēji savā profilā varēs
pārskatāmi iepazīties ar skolēnu
pieteikumiem viņu piedāvātajām
vakancēm un uzreiz arī apstiprināt vai noraidīt kandidātu.
Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija Ēnu dienu organizē
jau divpadsmito gadu. «Pērn Ēnu
dienai reģistrējās 423 uzņēmumi,
piedāvājot kopumā 4899 ēnošanas vakances. Uz tām kopumā pieteicās 10 171 skolēns jeb
divas reizes vairāk interesentu,
nekā vakanču. Tādēļ aicinām uzņēmumus un organizācijas būt
aktīviem akcijas dalībniekiem, lai
stiprinātu darba devēju un nākamo darba ņēmēju un partneru
savstarpējo sadarbību!» aicina
JA-YE Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.
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2012. gada lasītāko grāmatu TOP 5
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā
1. Daina Avotiņa «Vīramāte»
2. Stīgs Lārsons «Meitene, kas izpostīja sirseņu pūzni»
3. Jusi Adlers-Olsens «Sieviete būrī»
4. «(Divas) puses. Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš
karavīru dienasgrāmatās»
5. Līga Blaua «Jānis Paukštello. Tintē, bet balts»

Zorģu bibliotēkā
1. Anna Skaidrīte Gailīte «Taureņa lidojums akmenī» un
«Vienā dienā - visa dzīve»
2. Armands Puče «Ozo. Cilvēks uz ledus»
3. Sāra Larka «Balto mākoņu zemē»
4. Oļģerts Kroders «Mēģinu būt atklāts. Autobiogrāfisks stāsts
divās daļās»
5. Lorena Keita «Eņģeļu mīlestība»

Bērnu bibliotēkā
Bērnu oriģinālliteratūra
1. Zvirgzdiņš J. «Mufa» (Liels un mazs)
2. Rūmnieks V. «Atnācēji» (Zvaigzne ABC)
3. Rungulis M. «Aste, ko luncināt» (Zvaigzne ABC)
4. Gulbe E. «Koko un Riko» (Zvaigzne ABC)
5. Zandere I. «Dieguburti» (Liels un mazs)
Tulkotā bērnu literatūra
1. Kinnijs Dž. «Grega dienasgrāmata» 1. gr. (Zvaigzne ABC)
2. Rauda P. «Princese Skella un Leta kungs» (Liels un mazs)
3. Havukainena A. un Toivonens S. «Tatu un Patu ērmīgās ierīces»
(Jumava)
4. Garsija K. «Daiļās būtnes» (Zvaigzne ABC)
5. Ložiņskis M. «Būtnes bēg» (Liels un mazs)

Ziemeļu bibliotēkā
Joprojām skolasbērnu lasītākā grāmata ir Dž. Kinnija «Grega
dienasgrāmata». Pusaudži, jaunieši un viņu vecāki iemīlējuši
vampīru sāgas - lasītākā Keita L. «Eņģeļu mīlestība». Negulst
plauktā Baueres I. kultūrvēsturiskie romāni; lasītāko vidū «Ede
– Pumpura sieva». No latviešu daiļliteratūras lasītākā grāmata ir
Ē. Kūļa «Mana Anete mersedesā». Daudzus bibliotēkas lietotājus
saista grāmatas par ceļojumiem, viņu interesi un lasītāju
pozitīvas atsauksmes gada nogalē guvusi I. Balodes «RīgaPekina», ierindojot to pieprasītāko grāmatu pieciniekā.
«(Divas) puses. Latviešu kara stāsti.
Otrais pasaules karš karavīru
dienasgrāmatās»
Grāmata piedāvā ielūkoties Otrā pasaules
kara frontēs tapušās sešās latviešu
karavīru dienasgrāmatās. Trīs to autori
karoja Padomju Savienības karaspēkā
un trīs – Vācijas bruņotajos spēkos. Viņi
visi kopā mums rada stāstu pa latviešu
karalaika ikdienu kara frontes abās
pusēs. Tā ir dzīve kara izraisītajā sociālajā
katastrofā, kad daudzi civilizācijas likumi
vairs nepastāv, bet cilvēcība, dzīves alkas,
māju un Latvijas vērtība iegūst īpaši
spilgtu veidolu. Otrajā pasaules karā abās frontēs karoja vairāk
nekā 200 000 Latvijas iedzīvotāju, no viņiem dzīvību zaudēja
gandrīz puse. Pārsvarā karā gāja bojā jauni cilvēki, kuri vēl nebija
nodzīvojuši pusi cilvēkmūžam atvēlētā laika, kurus mājās gaidīja
sievas, draudzenes, mazi bērni un vecāki. Grāmata ir veltījums
Latvijas Otrā pasaules kara paaudzei.

«Jānis Paukštello. Tintē, bet balts»
Līgas Blauas ceturtā grāmata ir par Jāni
Paukštello. Aktieri, kurš uzrunā izrādēs,
dziesmās, par latviešu kino klasiku
kļuvušās kinofilmās. Cilvēku, kurš pirmo
reizi ir tik atklāts – par dzīvi uz skatuves,
par ģimeni, draugiem un partneriem, par
dzīves krustcelēm, kurās bijis jāizvēlas...
Patiesi un atklāti.
«Vīramāte»
Populārās
rakstnieces Dainas
Avotiņas (1926)
romāns «Vīramāte»
ir emocionāls vēstījums par parastas lauku
sievietes Netes bagāto dzīves gājumu uz 20.
gadsimta vēsturisko notikumu fona. Tas ir
stāsts par dzimtas mājām, par ģimeni, par
patiesām un viltus vērtībām, par cilvēku
mūža guvumu.
«Meitene, kas izpostīja sirseņu pūzni»
Stīga Lārsona triloģijas pirmā grāmata
Millennium sērijā «Meitene ar pūķa
tetovējumu» Zviedrijā iznāca 2005.
gadā un saņēma Glass Key Award
(Stikla atslēgas balvu) kā labākais
Ziemeļvalstu kriminālromāns. Otro
grāmatu «Meitene, kas spēlējās ar uguni»
2006. gadā novērtēja kā Gada labāko
kriminālromānu. «Meitene, kas izpostīja
sirseņu pūzni» ir pēdējā daļa Millennium
sērijā, un šī grāmata 2008. gadā saņēma
Stikla atslēgas balvu Gada labākais
Ziemeļvalstu detektīvtrilleris.
«Ozo. Cilvēks uz ledus»
Grāmata par vienu no
visu laiku labākajiem
Latvijas hokejistiem Sandi
Ozoliņu. Autobiogrāfisks un
dokumentāls apcerējums,
kuras autors ir žurnālists
Armands Puče. Autors
apkopojis savas piezīmes,
sarunas un pārdomas, kas
tapušas pēdējo 20 gadu laikā.
«Balto mākoņu zemē»
Romāns vēsta par pirmajiem angļu ieceļotājiem Jaunzēlandē
19. gadsimta vidū. Sižeta centrā ir divas ģimenes, kuras saista
naids, mīlestība un divu sieviešu draudzība mūža garumā.
Romānā ir brīnišķīgi Jaunzēlandes eksotiskās dabas apraksti,
autore ir pievērsusies arī šīs zemes vēsturei un veiksmīgi
iesaistījusi sižetā Jaunzēlandes
pirmiedzīvotāju maoru dzīvesveidu
un paražas.
«Sieviete būrī»
Jusi Adlera-Olsena romāns ir
psiholoģisko noziegumu trilleris ar
nevainojamu humoru un labu vecmodīgu
detektīvdarbu. Izdevēji šo romānu
pielīdzina slavenajai Stīga Larsona
«Millennium» triloģijai. Rakstnieka radītie
detektīvromāni strauji iekaro pārdotāko
grāmatu sarakstus gan Dānijā, gan citās
pasaules valstīs.
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Kāds bijis 2012. gads
Elīna Arāja
Aizvadītajā gadā Iecavas novada dome aizsākusi jaunu tradīciju – sveikt novadā deklarētos
pārus, kas svin savas laulības
50, 55, 60, 65, 70 un 75 gadadienu. Sveicienus un naudas
balvu ir saņēmuši jau 12 pāri,
informē Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Edīte Jančone. Taču
slēgt laulību 2012. gadā izvēlējušies vien 39 pāri.
Joprojām turpina sarukt
Iecavā deklarēto iedzīvotāju
skaits – 2013. gada 1. janvārī
tikai 9399. Gada laikā ciematā
kļuvis par 85 iecavniekiem mazāk. Arī reģistrēto jaundzimušo ir par desmit mazuļiem mazāk nekā pērn – 73, no kuriem
30 pasaulē nākuši reģistrētā
laulībā.
Pagājušajā gadā bērniņu vārdu izvēlē bijusi liela dažādība.
Pat latviešu populārākos vārdus
- Jānis un Līga - vecāki izvēlējušies tikai vienreiz, taču reģistrētas divas Justīnes un divi Marati.
Kā neparastākos vārdus varētu
minēt Luka un Milāna. Vēl vecāki meitenēm izvēlējušies šādus
retākus vārdus: Nelli, Anabella,
Annika, Kamilla, Arīna, Sāra un
Adele, bet zēniem - Dominiks,
Niklāvs, Olafs, Alens un Kalvis.
Zēnu un meiteņu attiecība ir ļoti
līdzīga – novadā piedzimušas
37 meitenes un 36 zēni.

Janvāris sniedz iespēju
pārdomāt paveikto
Satraukumi, pirkumi,
dāvanas, rotātas egles un
nebeidzami svētki. Tā varētu
teikt par gada aktīvāko
mēnesi - decembri.
Arī mūsu kultūras nama dzīve bija svētku un ballīšu piepildīta.Mēnesi uzsākām ar grezno
G@G rotu un gleznu izstādi «Bez
rāmjiem», kurai sekoja Iecavas
āra egles iedegšana kopā ar pasaku tēliem, rūķiem un novada
domes priekšsēdētāja sveicienu.
Svētku gaidīšanas laiku krāsaināku un dvēseliskāku ar dziesmām ieskandēja grupu MUSIQQ
un BALTIE LĀČI koncerti. Ļoti
gaišās Ziemassvētku noskaņās
jauktais koris «Iecava» un draugu kolektīvi ieskandināja trešo
adventi koncertā «Baltas domas
dziesmā liku». Tā varētu uzskaitīt pasākumu aiz pasākuma, jo

arī amatiermākslas kolektīvu
koncerti un pārdomāti pasākumi ar dziesmām, dejām un
Ziemassvētku vecīša ierašanos
priecēja ikvienu. Bijām priecīgi
par pasākumu apmeklējumu,
kādu vēlētos visa gada garumā.
Ir sācies jauns gads. Janvāris
pienācis kluss un rāms, it kā dodams laiku un iespēju padomāt,
pārdomāt un izanalizēt veiksmes un neveiksmes. Rakstiet
un sūtiet savus ierosinājumus
- vienmēr laipni uzklausīsim un
centīsimies īstenot jūsu vēlmes.
2013. gadā aicinām visus iesaistīties kultūras aktivitātēs un apmeklēt pasākumus.

Aicina iesaistīties logo
izstrādes konkursā
Anta Kļaveniece

Iecavas novada domes
Izglītības nodaļa aicina
jauniešus piedalīties Iecavas
novada Jaunatnes lietu
logo izstrādes konkursā.
Logo jāsimbolizē Iecavas
novada jauniešu dažādās
individuālās, grupu, biedrību
aktivitātes un jākalpo kā
atpazīstamības veicinātājam
novadā un ārpus tā.
Konkursa nolikumā teikts,
ka logo ir jāizveido atbilstoši jauniešu (vecumā no 13 līdz
30 gadiem) mērķauditorijai, grafiski viegli uztveramu, ietverot
tajā Iecavas novada simbolikas
elementus (piemēram, krāsas).
Konkursā var piedalīties
Vēlot radošu mums ikviens jaunietis vecumā no
visiem jauno gadu, 13 līdz 30 gadiem. Logo jāiekultūras nama kolektīvs sniedz Iecavas novada domē

līdz 1. februārim plkst. 16:00,
iesūtot e-pastā ginta.zaumane@
iecava.lv vai pa pastu slēgtā aploksnē ar norādi «Jaunatnes lietu logo» uz adresi Skolas iela 4,
Iecava, Iecavas novads (pasta zīmogs 2013. gada 1. februāris).
Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapas
www.iecava.lv sadaļā Izglītība >
Izglītības nodaļa > Jauniešiem.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 14. februāra laikrakstā «Iecavas Ziņas». Konkursa uzvarētājs saņems balvu –
iespēju ārpus atlases piedalīties
2013. gada vasaras apmācību
pārgājienā Iecavas novada jauniešiem «Izdzīvo radoši».
Atbildīgā persona par konkursa norisi ir Iecavas novada
domes jaunatnes lietu speciāliste
Ginta Zaumane (tālr. 63963403;
e-pasts:
ginta.zaumane@iecava.lv).
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Biznesa inkubators – atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai
Inese Bramane
projektu koordinatore

Ja vēlies uzsākt savu biznesu
un Tev ir ideja, kas liekas
dzīvotspējīga, bet nav
nojausmas, kā un ko darīt,
lai uzsāktu uzņēmējdarbību,
noder palīdzīga roka, kāds
labs draugs, pie kura vērsties
pēc vērtīga padoma un
atbalsta. Par mentoringa
programmas sniegtajām
iespējām jau stāstījām
rakstā «Vienmēr blakus lieks
acu pāris bez rozā brillēm»
(28.09.2012.). Ievērojami
plašāku atbalsta pakalpojumu
apjomu biznesa uzsākšanai un
attīstībai ar valsts palīdzību
veiksmīgi nodrošina biznesa
inkubatori.
Biznesa inkubators ir uzņēmējdarbības atbalsta punkts,
kas veidots, lai palīdzētu attīstīties jauniem un nelieliem uzņēmumiem, nodrošinot tos ar
komercdarbībai
nepieciešamo
infrastruktūru un konsultatīvajiem pakalpojumiem. Biznesa
inkubatora galvenais uzdevums
ir radīt sekmīgus jaunus uzņēmumus, kas, atstājot biznesa
inkubatoru, būtu finansiāli un
ekonomiski patstāvīgi. Biznesa inkubatora operatori jeb uzturētāji parasti ir profesionāli
specializēti biznesa konsultāciju
uzņēmumi ar plašu sadarbības
partneru loku un pieredzi biznesa vadības konsultāciju pakalpojumu sniegšanā.
Biznesa inkubatora operatora uzdevums ir nodrošināt
komersantu, kas ir iestājies biznesa inkubatorā, ar tieši tam nepieciešamajiem pakalpojumiem,
lai atvieglotu tā komercdarbības
uzsākšanu, konkurējot ar citiem
tirgū jau esošiem uzņēmumiem,
vienlaikus nodrošinot iespēju
straujāk attīstīties.
Latvijā darbojas biznesa inkubatoru tīkls, kas izveidots ar
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras atbalstu un Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projektā «Biznesa
inkubatoru attīstība Latvijā»,
aptverot visu Latvijas teritoriju. Biznesa inkubatoru prog-

rammas ietvaros tiek atbalstīta
10 biznesa inkubatoru darbība.
23 Latvijas pilsētās inkubācijas
pakalpojumus pašlaik saņem
vairāk nekā 530 uzņēmumi, kuros kopā tiek nodarbināti teju
1300 darbinieki.
Uzņēmumi, kas tiek uzņemti biznesa inkubatoros, tiek nodrošināti ar biroja un ražošanas
telpām, komunikācijām (internets, tālrunis), biroja darba
organizēšanas, grāmatvedības
un personāla atlases pakalpojumiem, kā arī biznesa vadības,
pārdošanas un mārketinga konsultācijām. Biznesa inkubatori
nodrošina arī virtuālo inkubāciju, t. i., atbalsta pakalpojumus
var saņemt uzņēmums, kuram
nav nepieciešamas biroja vai
ražošanas telpas biznesa inkubatorā. Inkubators var piedāvāt
arī citus - speciālos atbalsta pakalpojumus, piemēram, laboratorijas iekārtu izmantošanu,
dizaina konsultācijas, starptautiskā mārketinga un eksporta
veicināšanas pakalpojumus vai
prototipēšanu,
sertificēšanu,
konstruēšanu, konsultācijas finansējuma piesaistē.
Atkarībā no komersanta vecuma un inkubēšanas laika
pakalpojumiem tiek piemērotas
atlaides 10% - 85% no pakalpojuma kopējām izmaksām (telpu
nomas, konsultāciju u. c. izmaksas). Dažādos biznesa inkubatoros atbalsta intensitāte var
atšķirties un ir atkarīga arī no
komersanta reģistrācijas laika,
t. i., ja komersants biznesa inkubatorā iestājas pirmajā gadā
pēc dibināšanas, tad pakalpojumus komersants saņem ar atlaidi līdz 85%. Ja komersants inkubāciju uzsāk otrajā gadā pēc
reģistrācijas, atbalsta intensitāte ir līdz 80%. Pakalpojumi komersantam ir pieejami ne ilgāk
kā četrus gadus. Pēdējā gadā atbalsta apjoms var samazināties
līdz pat 10%.
Lai
komersants
varētu
iestāties biznesa inkubatorā
un izmantot tā sniegtos pakalpojumus, uzņēmums nedrīkst
būt vecāks par diviem gadiem
kopš reģistrācijas brīža Latvijas Republikas Komercreģistrā.
Uzņēmumam jāatbilst sīkā vai
mazā komersanta statusam, un

biznesa inkubatora pakalpojumus uzņēmējs var saņemt ne ilgāk kā četrus gadus pēc kārtas.
Pamatojoties uz katra biznesa
inkubatora operatora darbības
stratēģiju, komersantam var tikt
piemērotas arī citas prasības,
piemēram, komersants darbojas
noteiktās nozarēs, bet ir norādītas nozares, kuras pārstāvoši
komersanti biznesa inkubatoru
sniegto atbalstu nevar izmantot,
piemēram, finanšu starpniecības, tirdzniecības, komercpakalpojumu, transporta nozarē,
lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē.
Iecavas novada iedzīvotājiem tuvākais biznesa inkubators atrodas Jelgavā, Peldu ielā
7– pilnsabiedrība «JIC Biznesa inkubators». Kā apgalvo JIC
biznesa inkubatora speciālisti:
«Mēs esam pieredzējušu uzņēmēju un profesionāļu komanda,
gatava nodrošināt nepieciešamo
finansējumu un atbalstu aizrautīgiem un motivētiem jauna
biznesa uzsācējiem. Mēs esam
izveidojuši biznesa inkubatoru,
lai lieliski cilvēki ar labām idejām kļūtu par veiksmīgiem uzņēmējiem.»
Biznesa inkubatoru operatori atbalsta visdažādākās biznesa
idejas – sākot ar krāsainu, siltu
ausaiņu darināšanu, ar rokām
darinātu sveču ražošanu, papīra
izgatavošanu no zāles, salmiem
un kaņepēm un beidzot ar mobilo aplikāciju izstrādi un sūkņu,
kompresoru un kardānu ražošanu. Svarīgākais - būt pārliecinātam, ka ideja ir dzīvotspējīga.
2012. gada 12. oktobra «Iecavas Ziņu» numura rakstā
«Iegūt makšķeri, nevis zivi» jau
stāstīts, ka praktizējoša arhitekte Aija Priede-Sietiņa un dizainers Daneks Sietiņš, izmantojot ierosmi, ko guvuši Nordea
biznesa skolā, un JIC Biznesa
inkubatora atbalstu, dibinājuši
savu uzņēmumu SIA «My place»
un radījuši bērnu mēbeļu zīmolu KUKUU. Jelgavas biznesa inkubatora atbalstu izmantojusi
arī SIA «JTS», kas ražo fibrolīta
plātnes mājokļu siltumam, telpas dizainam un skaņas izolācijai; SIA «Glassstyle» ražo visdažādākās pilnstikla konstrukcijas
ar individuāli veidotu dizainu;

SIA «MIKI V» ražo kurmju slazdus.
JIC Biznesa inkubatora atbalstu izmantojis arī mums jau
labi zināmais, Iecavā reģistrētais
uzņēmums SIA «Linum color»,
kura komanda nepilnu divu darbības gadu laikā, kas aizvadīti,
strādājot biznesa inkubatorā,
spējusi tirgū palaist vairāku veidu produkciju ar zīmolu PAINT
ECO un sasniegusi apgrozījuma
līmeni, kas ļauj darbību nodrošināt pašu spēkiem.
Lai pieteiktos dalībai atbalsta programmā un iestātos
JIC Biznesa inkubatorā, jāaizpilda anketa par ieceri un jāiesniedz kopā ar pievienojamiem
dokumentiem. Vērtēšanas procesā uzmanība tiek vērsta uz
biznesa projekta attīstības un
ilgtspējas potenciālu un idejas
atbilstību atbalsta programmai.
Lai izvērtētu sadarbības iespējas, nepieciešamā atbalsta veidu
un apjomu, organizē interviju.
Pozitīva lēmuma gadījumā slēdz
sadarbības līgumu starp inkubatoru un komersantu. Anketa elektroniskā veidā pieejama
www.jic.lv un aizpildīta nosūtāma uz e-pasta adresi info@
jic.lv vai iesniedzama personīgi
JIC Biznesa inkubatorā Peldu
ielā 7, Jelgavā.
Daudzi uzskata - lai uzsāktu
biznesu no nulles un tas būtu
veiksmīgs, tas ir jāsaista ar savu
aizraušanos, ar to, kas tev liek
justies stipram, dod enerģiju un
gandarījumu, un tu to būtu gatavs darīt arī par brīvu! Līdzīgi
domā arī JIC Biznesa inkubatora speciālisti, uzsverot, ka bizness jāveido nozarē, kuru patiesi pazīsti, un ir nepieciešama
pieredze, neatkarīgi no tā, vai
gūta pamatdarbā vai no hobija.
Raksta sagatavošanā izmantota informācija no šādiem avotiem: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (www.liaa.gov.lv);
JIC Biznesa inkubators Jelgavā
(www.jic.lv); radošās industrijas
inkubators «Creative Andrejsala» (www.creativeandrejsala.lv);
nodibinājums «Ventspils Augsto
tehnoloģiju parks» (www.vatp.
lv); SIA «Kurzemes Biznesa inkubators» (www.kbi.lv); SIA «Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators» (www.vbii.lv).
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Kā veidojas siltuma cena? Iecavā viens no
Anta Kļaveniece
Vairāki Iecavas novada iedzīvotāji adresējuši pašvaldībai
vēstuli, kurā lūdz izskaidrot, no kā veidojas apkures, aukstā
un karstā ūdens, kā arī cirkulācijas tarifi. Skaidrojumu sniedz
SIA «Iecavas siltums» jurists Andis Kaspars.
Visi piegādātās siltumenerģijas izlietojuma aprēķini – apkurei, karstajam ūdenim un cirkulācijai - balstās uz matemātiskiem
aprēķiniem, fizikas likumiem un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) apstiprinātu siltumenerģijas diferencēto
tarifu. SPRK kompetencē ir izvērtēt, vai šie siltumenerģijas tarifi ir
ekonomiski pamatoti, kā arī apstiprināt vai neapstiprināt tos. Tarifu tabula un to aprēķins atrodams Iecavas novada domes mājas
lapā http://iecava.lv/page.php?id=252.
Siltumenerģijas tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa, pārvades un sadales tarifa, tirdzniecības tarifa un akcīzes nodokļa. Savukārt šie tarifi tiek aprēķināti saskaņā ar SPRK «Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu aprēķināšanas metodiku», kura
atrodama internetā http://www.likumi.lv/doc.php?id=208283.
Jāatgādina, ka 2012. gada 12. jūnijā Iecavas novada dome pieņēma lēmumu «Par siltumenerģijas sadales metodikas karstajam
ūdenim, karstā ūdens cirkulācijai un apkurei apstiprināšanu», kas
stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā. No šīs metodikas:
Karstā ūdens maksājuma aprēķins
Siltumenerģijas aprēķins karstā ūdens apgādei.
Lai uzsildītu 1l ūdens par 10 C nepieciešama 1kcal (1kcal =
1,163 W)
Lai 1m3 ūdens uzsildītu par 10 C nepieciešams 1000 l x 1,163 W
= 1,163 kW siltumenerģijas.
Lai uzsildītu auksto ūdeni ar t0 ≈100 C līdz karstā ūdens t0 ≈
530 C, nepieciešams 1,163 kW x 43 (∆t0 = 530C – 100C) = 50,01 kW
siltumenerģijas.
Uzsildīšanas iekārtu lietderības koeficients ≈ 95%. Kopējā
nepieciešamā siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai ir 50,01
kW + 2,5 kW (5% no 50,01 kW) = 52,51 kW = 0,05251 MW
CENA (karstajam ūdenim) = 0,05251 MW x norēķina perioda
tarifs (Ls/MW)
Cirkulācijas maksājuma aprēķins
No daudzdzīvokļu mājā uzskaitītā siltumenerģijas daudzuma
karstā ūdens apgādei atņem siltumenerģijas daudzumu, ko individuāli noziņo patērētājs, uzrādot izlietoto karstā ūdens m3 daudzumu. Pārējais siltumenerģijas daudzums, kas izdalās no karstā
ūdens apgādes sistēmas guļvadiem pagrabos un bēniņos un paliek
mājas iekšienē, tiek izdalīts ar daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu skaitu, tādējādi iegūstot maksu par siltumenerģiju cirkulācijai karstā
ūdens apgādei vienam dzīvoklim.
Q cirk. = Quzsk.- Qk.ū. , kur
S
Quzsk. – kopīgais mājā izlietotais siltumenerģijas daudzums,
ko uzskaita siltumenerģijas skaitītājs
Qk.ū. – siltumenerģija karstā ūdens ražošanai jeb iedzīvotāju
noziņotais karstā ūdens patēriņš
S – dzīvokļu īpašumu skaits dzīvojamā mājā
Maksājums par siltumenerģiju cirkulācijai karstā ūdens apgādei tiek aprēķināts sekojoši:
Maksa par cirkulāciju (Ls) = Qcirk. × norēķina perioda tarifs
Apkures maksājuma aprēķins
Siltumenerģijas daudzums mājas 1m2 apkurei (Qapk.) tiek aprēķināts sekojoši:
Q apk. = Quzsk.- Qk.ū. , kur
S
Quzsk. – kopīgais mājā izlietotais siltumenerģijas daudzums,
ko uzskaita siltumenerģijas skaitītājs
Qk.ū. – siltumenerģija karstā ūdens apgādei jeb iedzīvotāju noziņotais karstā ūdens patēriņš
S – mājas kopīgie apsildāmie m2
Maksājums par siltumenerģiju apkurei tiek aprēķināts sekojoši:
Maksa par apkuri (Ls) = Qapk. × norēķina perioda tarifs × dzīvokļa apsildāmā platība.

zemākajiem siltumenerģijas
tarifiem Latvijā
Elīna Arāja
Iedzīvotājus satraucis jaunais SIA «Iecavas siltums» izsūtītais
rēķins, jo solītā samazinātās siltumenerģijas cenas vietā,
saņēmuši necerēti lielus rēķinus par apkuri.
Siltumenerģijas tarifs tiešām ir krietni mazāks nekā iepriekš,
taču decembris bija diezgan auksts, skaidro SIA «Iecavas siltums»
grāmatvede Baiba Hofeina. Salīdzinot 2012. gada decembri ar
2011. gada decembri, vidējā gaisa temperatūra Iecavā bija krietni zemāka: 2011. gadā +2,50 C, 2012. gadā -3,70 C . Turklāt siltumenerģijas zemais tarifs šajā decembrī bija tieši tāds pats kā
pirms gada. Piemēram, apkures rēķins 2012. gada decembrī par
40 m² lielu dzīvokli Sporta ielā 1 ar novembra siltumenerģijas tarifu (48,89 Ls/MWh) būtu bijis par Ls 7,64 (bez PVN) lielāks nekā ar
jauno tarifu (40,47 Ls/MWh).
Katrai ēkai ir siltumenerģijas zudumi, kas palielina apsildīšanas izmaksas. Tikko nosiltinātajai ēkai Skolas ielā 2 ir vairāk
kā trīs reizes mazākas izmaksas nekā ēkai Baldones ielā 6. Tādēļ
B. Hofeina iesaka iedzīvotājus siltināt mājokļus, nomainīt logus,
kā arī turēt aizvērtas kāpņu telpas un pagraba logus.
Siltumuzņēmumu asociācijas apkopotajā decembra siltumenerģijas tarifu salīdzinājuma tabulā uzņēmums SIA «Iecavas siltums» ar tarifu 40,47 Ls/MWh (bez PVN) ierindojies 13. vietā no 34
lielajiem siltumapgādes uzņēmumiem, kuros ietilpst arī tādi, kas
siltumu ražo ar lētākiem izejmateriāliem – šķeldu un koģenerāciju.
Turklāt Iecavā šobrīd ir viszemākais siltumenerģijas tarifs starp
uzņēmumiem, kas izmanto dabasgāzi. Vēl novembrī «Iecavas siltums» atradās šīs tabulas 28. vietā.
Zemākais tarifs šajā tabulā ir 30,51 Ls/MWh (bez PVN),
kuru nodrošina uzņēmums SIA «Norma K.» Mālpilī, bet visvairāk
par siltumenerģiju jāmaksā SIA «Jūrmalas siltums» klientiem –
55,92 Ls/MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas tarifa izmaiņas uzņēmumā
SIA «Iecavas siltums» 2011./2012. gadā
Ls/MWh (bez PVN)

46.36

Mēneša vidējā gaisa temperatūra t0 C
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Skolēniem vasarā būs
iespēja apgūt darba iemaņas
tu, ilgo rīta miegu un laiku, kad
1.lpp.
Pirms nolikuma izstrādāša- nedomāt par mācībām. Tomēr
nas darba grupa iepazinās ar vasara ir arī iespēja, kad vaisituāciju pašvaldības uzņēmu- rāk pievērsties hobijiem, jaunu
mos. Aptaujājot iestādes, no- prasmju un iemaņu apgūšanai,
skaidrojās, ka kopumā tās var kā arī kabatas naudas pelnīšanodrošināt jauniešus ar aptu- nai, strādājot pie saimniekiem,
veni 50 darba vietām. Skolēni kādā privātuzņēmumā vai nu
jau arī Iecavas novada
darbiniekus neaizvieJustīne
pašvaldības iestātos, bet būs kā pa(13 gadi): «Tas ir
dēs. Jaunos noteilīgi dažādos darlielisks piedāvājums,
kumus par skolēbos: apkārtnes
un labprāt tajā
nu nodarbinātību
sakopšanā, reiesaistīšos.»
vasarā varētu piemontdarbos, dārlīdzināt neformālās
za un labiekārtošaizglītības metodei – mācīnas darbos, dokumentu
sakārtošanā, bērnu auklēšanā, ties darot. Kādam tas būs pirpasākumu organizēšanā un ci- mais darbs ne-vecāku un neskolotāja vadībā. Kādam tā būs
tos.
«Esmu gandarīta, ka šo pro- iespēja tuvāk ielūkoties nākotjektu apstiprināja un skolēniem nes profesijas pienākumos. Bet
tiks dota iespēja pavadīt savu noteikti visiem tā būs rakstura
brīvo laiku, iepazīstot kādu jau- stiprināšana, jaunas iemaņas,
nu profesiju, mācoties būt atbil- jauni draugi un turpmāk tas
dīgiem un saņemt par to, iespē- būs cits skatījums uz naudu kā
jams, savu pirmo algu,» stāsta vērtību, ko nepiešķir vecāki.
No otras puses – tā būs jaudarba grupas vadītāja Jana
Arāja, atzīstot, ka iepriekš bēr- na pieredze gan darba organiniem gan bija darba piedāvāju- zatoriem domē, gan iestādēs,
mi no privātā sektora, bet tagad kurās skolēni strādās. Pēc pirpar darba vietām rūpēsies arī mās vasaras, pēc pirmajiem
secinājumiem par veiksmēm
pašvaldība.
Šī projekta mērķis ir piedā- un nepieciešamajiem uzlabojuvāt skolēniem iegūt pirmo darba miem, ar katru nākamo vasaru,
pieredzi, sniegt izpratni par pro- iespējams, nodarbināmo skolēfesijām, darba saturu, pienāku- nu skaits palielināsies – iestāžu
miem un perspektīvu. Darbam vadītāji novērtēs, cik jaunieši
varēs pieteikties skolēni vecumā spēj paveikt. Tāpēc gribētos novēlēt: jaunieši, lai jums
no 13 līdz 18 gadiem.
un mums kopā izStrādāt
paredzēts
Eva
dodas!»
četras nedēļas uz
(16): «Prieks,
Justīne (13):
pusslodzi, saņeka Iecavas novada
«Tas
ir lielisks
mot
atlīdzību
dome atbalsta skolēnu
piedāvājums,
minimālās darvēlmi pašiem nopelnīt.
un
labprāt
ba algas apmēEs labprāt izmantotu šo
tajā iesaistīrā par attiecīiespēju, jo vēlos lietderīgi
šos. Pagājugi nostrādāto
pavadīt brīvo laiku, gūt
šajā
vasarā
stundu skaitu.
pieredzi, un, ja tam
nestrādāju, bet
Skolēnu novisam klāt nāk
tagad radusies
darbinātību
fiatalgojums, tas ir
lieliska
iespēja.
nansēs, koordinēs
ideāli!»
Kāpēc to neizmanun kontrolēs Iecavas
tot? Labprāt strādātu
novada dome. 50 skolēnu nodarbinātības pasākuma domē, kultūras namā, skolā vai
finansēšanai 2013. gadā pare- bērnudārzā. Domē labprāt kārdzamie pašvaldības izdevumi ir totu papīrus. Gribētos iepazīties
Ls 13 500, tajā skaitā sociālais ar cilvēkiem, kas tur strādā, un
viņu darbu. Labprāt iepazīstu
nodoklis Ls 2620.
Skolēni nodarbinātības pa- jaunus cilvēkus. Savu nākotnes
sākumam vasaras brīvlaikā va- profesiju iedomājos ar telpām,
rēs pieteikties no 1. līdz 31. mai- papīriem un cilvēkiem. Kultūras
namā labprāt rīkotu dažādus
jam novada domes kancelejā.
Ginta Zaumane, jaunatnes pasākumus, jo man ir radošas
lietu speciāliste: «No vasaras idejas dažādiem pasākumiem
skolēni pārsvarā sagaida atpū- un esmu sabiedriska. Skolā

ku visiem jau laikus pieteikties.
Pats arī noteikti izmantošu šo
iespēju.»
Evelīna (17): «Uzskatu, ka
tas tiešām ir lieliski, jo mūsdienās jauniešiem līdz 18 gadiem
ir grūti atrast vasaras nodarbi.
darītu visu, ko vajadzētu, vien Es labprāt izmantotu šādu pienevaru iedomāties, kas tas va- dāvājumu, jo iegūtu lielāku pierētu būt. Bērnudārzā ar vislie- redzi.
lāko mīlestību palīdzētu audziLabprāt izmēģinātu savas
nātājām: savāktu pēc mazajiem spējas kultūras namā, organimīlulīšiem gultas, izvestu
zētu kādu pasākumu, jo
bērnus ārā, darītu
man tas patīk. PaDiāna
visu. Man ļoti patiktu strādāt arī
(18): «Ja man
tīk bērni.
bērnudārzā, jo
būtu iespēja strādāt,
Es domāju,
mīlu bērnus
tad es labprāt to darītu
ka vasaru nevaun man patīk
kultūras namā vai
jadzētu pavadīt
būt kopā ar
bērnudārzā.»
veltīgi, bet gan
tiem. Tā varu
izmantot šādu lieaizmirst visu sliklisku iespēju. Un ceru,
to, kas ikdienā notiek,
ka būšu viena no šiem 50 jau- jo bērni sniedz ļoti lielu pozitīniešiem.»
vismu.
Valters (15): «Ideja ir atbalsPaldies tam cilvēkam, kurš
tāma, jo tādā veidā skolēni va- izdomāja, ka vajag dot iespēju
rētu gūt vērtīgu pieredzi, kas jauniešiem strādāt, jo liela daļa
viņiem varētu noderēt dažādās jauniešu vēlas pilnveidot sevi
dzīves situācijās. Man pašam un strādāt tieši šādās jomās.
šis piedāvājums patīk. Es lab- Tā ir lieliska iespēja, kuru, maprāt strādātu domē.»
nuprāt, garām nelaistu neviens
Eva (16): «Domāju, ka tas ir jaunietis.»
Arta (18): «Man patīk, ka par
ļoti jauki, ka jauniešiem būs iespēja strādāt. Prieks, ka Iecavas skolēniem domā arī Iecavas novada dome. Šāds piedānovada dome atbalsta
vājums man būtu ļoti
skolēnu vēlmi paMatīss
pieņemams. Vasašiem
nopelnīt.
Rihards (16):
rā gribas pastrāEs labprāt iz«Šāds piedāvājums
dāt un nopelnīt
mantotu
šo
man patīk, uzskatu,
sev kādu naudiiespēju,
jo
ka tā ir lieliska iespēja
ņu. Ir bērni, kas
vēlos lietderījauniešiem aizpildīt
vasarā
strādā
gi pavadīt brīmilzīgos brīvā laika
siltumnīcās,
vāc
vo laiku, gūt
sprīžus, kas parasti
gurķus
un
staipa
pieredzi, un, ja
rodas vasarā.»
smagus spaiņus.
tam visam klāt
Viņiem,
manuprāt,
nāk atalgojums, tas
šāda
iespēja
būtu
ļoti viir ideāli! Ņemot vērā, ka
linoša.
vasarā skolās tiek veikti dažādi
Ja man būtu tāda iespēja, es
interjera atjaunošanas darbi,
labprāt strādātu kultūras namā,
labprāt palīdzētu, piemēram,
bet, protams, neatteiktos arī no
krāsot sienas vai grīdas, bet
pārējām iestādēm, jo katra pievarētu arī bibliotēkā veikt reģisredze ir pieredze, lai kāda tā
trācijas darbu.»
būtu.»
Matīss Rihards (16): «Šāds
Diāna 18: «Manuprāt, šādu
piedāvājums man patīk, uzska- iespēju nedrīkst laist vējā, jo
tu, ka tā ir lieliska iespēja jau- daudzi jaunieši vēlas strādāt un
niešiem aizpildīt milzīgos brīvā bieži sūdzas par to, ka ir grūti
laika sprīžus, kas parasti rodas atrast darbu vasaras sezonā.
vasarā, turklāt dod iespēju pa- 50 skolēni ir daudz, tāpēc man
šam nopelnīt kabatas naudu. šķiet, ka tas ir lieliski, ka ir šāda
Pieļauju, ka pats labprāt strā- iespēja. Es pati labprāt to izdātu kultūras namā, bibliotēkā, mantotu, jo tādā veidā es varēdomē vai kādā bērnudārzā. Bū- tu iemācīties kaut ko jaunu un
tībā esmu gatavs darīt visu, kas varbūt pat piepildīt savu dzīves
attiecīgajā darba vietā darāms. sapni. Ja man būtu iespēja strāTā kā jaunieši kādu laiku strā- dāt, tad es labprāt to darītu kuldātu, viņi nodarbotos ar ko liet- tūras namā vai bērnudārzā. Ir
derīgu, iegūtu jaunu pieredzi, jauki darboties ar maziem bērnevis darītu muļķības. Pieļauju, niem vai palīdzēt rīkot kultūras
ka arī citiem Iecavas jauniešiem pasākumus Iecavā. Es domāju,
šī ideja patiks un visas vietas ka visi tie, kas šo iespēju izmantiks aizņemtas ātri, tāpēc iesa- tos, spēs to pozitīvi novērtēt.»
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Sporta namā

Sporta ziņas
21. un 22. decembrī sporta skolas «Dartija» septiņi vieglatlēti
piedalījās starptautiskās vieglatlētu sacensībās Klaipēdā.
Tajās sacentās sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un
Krievijas.
Labākie rezultāti:
Rūdolfs Tonigs - 6. vieta 60 m skrējienā (7,28 sek.)
Žanis Sevastjanovs - 6. vieta 600 m skrējienā (1 min. 33,38 sek.).
No 3. līdz 6. janvārim norisinājās starptautiskais basketbola
turnīrs «Kandava 2012». Turnīra trijās dienās aizvadot septiņas
spraigas spēles, no tā ar 3. vietas godalgām atgriezušies sporta
skolas «Dartija» U-19 komandas spēlētāji: Linards Jaunzems,
Ivars Puļķis, Gvido Zaļmežs, Jorens Janišons, Aivars Spangers,
Roberts Zariņš, Edgars Lapkovskis, Francis Lisovskis, Arvis
Taurenis, Kristers Spalva un Jānis Kozlovs. Turnīrā pirmo vietu
ieguva Dobeles komanda, bet otro – Keila (Igaunija).
Komandas treneris Voldemārs Pārums ir gandarīts par puišu
sasniegumu, jo turnīrā piedalījās spēcīgas, līdzvērtīgas komandas.
Gūta arī laba pieredze, jo, piemēram, komandas no Ukrainas
un Saboņa basketbola skolas (Lietuva) spēlē pavisam citādāku
basketbolu, nekā ierasts Latvijā. Atmiņā noteikti palikšot vairāki
spriedzes pilni mirkļi laukumā, piemēram, kad spēlē ar Saboņa
basketbola skolas komandu Linardam Jaunzemam izdevies raidīt
precīzu trīspunktu metienu pāri centra līnijai vai komandai ar
gudru taktiku uzvarēt Kijevas basketbolistus, kuru vidū ir četri
spēlētāji augumā virs diviem metriem.
Iecava/Vecumnieki – Dobele 60:65
Ivars Puļķis 24 punkti, Linards Jaunzems 21
Iecava/Vecumnieki – Kijeva (Ukraina) 58:47
Linards Jaunzems 26, Francis Lisovskis 9
Iecava/Vecumnieki – Keila (Igaunija) 38:48
Linards Jaunzems 13, Edgars Lapkovskis 9
Iecava/Vecumnieki – Saboņa basketbola skola 68:51
Gvido Zaļmežs 21, Linards Jaunzems 20, Ivars Puļķis 13
Iecava/Vecumnieki – Talsi 72:49
Linards Jaunzems 22, Jorens Janišons 11, Aivars Spangers 10
Iecava/Vecumnieki – DSN (Rīga) 47:42
Linards Jaunzems 28, Jorens Janišons 8
Iecava/Vecumnieki – Kandava 56:36
Linards Jaunzems 15, Ivars Puļķis 12, Gvido Zaļmežs10
Rezultatīvākie turnīra spēlētāji:
Linards Jaunzems 145 punkti
Ivars Puļķis 61
Gvido Zaļmežs 53
Jorens Janišons 44.

Melnās ziņas
- 22. decembrī plkst. 18:54
Iecavā dega pirts 20 kvadrātmetru platībā.
- Laika posmā no 17. decembra plkst. 18:00 līdz 23. decembra plkst. 13:00, atskrūvējot
degvielas tvertnes korķi, no automašīnas Opel Omega Caravan
nolieti 20 litri A-95 markas benzīna.
- 26. decembrī plkst. 23:30
Edvarta Virzas ielā aizturēts
1989. gadā dzimis vīrietis, kurš
vadīja automašīnu Opel Astra
Caravan bez vadītāja tiesībām.
- 4. janvārī plkst. 01:10 Puškina ielā aizturēts 1973. gadā

16. janvārī plkst. 16:00
«Iecavas novada
Gada sportists 2012»
laureātu apbalvošana un
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» eglītes pasākums

23. janvārī plkst. 20:30
LBL 3:
BK «Dartija» - Carnikava

17. janvārī plkst. 18:30
Iecavas novada sacensības
galda tenisā (4. kārta)

27. janvārī plkst. 11:00
LJBL: Iecava – Pļavnieku
pamatskola (U-15)

26. janvārī plkst. 12:00
Iecavas novada atklātais
čempionāts galda tenisā

23. janvārī plkst. 15:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības telpās «C» grupai
(2. posms)

30. janvārī plkst. 14:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības telpās «D» grupai
(2. posms)

23. janvārī plkst. 18:00
sporta skolotāju metodiskās
apvienības sēde

31. janvārī plkst. 19:00
treneru pedagoģiskās
padomes sēde

Līdzjūtības
Balta
Balta
Balta
Balta

gāju druviņā,
gāju sētiņā,
gāju tautiņās,
kapu kalniņā.

/Latviešu tautasdziesma/

Izsakām līdzjūtību Baibai Žūriņai,
vecmāmuļu pavadot mūžībā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs
…sniegs
uz egļu zariem, bārkstainajiem zariem guļ,
un balti vēji klusām meža malā stāv,
jo tiem nav atļauts tevi šodien modināt.
Stāv ceļi baltos līkumos,
jo viņiem nav ko vest,
un grīdu dēļi klus,
jo nav kam pāri iet…
/O. Vācietis/
Dalām bēdu smagumu ar Aivaru Mačeku,
no tēva uz mūžu atvadoties.
Darbabiedri Iecavas novada domē
Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.

/Ā. Elksne/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Marinai Vedjakinai,
no mātes atvadoties.
SIA «DzKS» darbinieki Aldis un Aleksandrs

dzimis vīrietis, kurš vadīja automašīnu VW Golf alkoholisko
dzērienu iespaidā un bez vadītāja tiesībām. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,4 promiles.
- 4. janvārī plkst. 18:45 no
kādas privātmājas Bērzu ielā,
izsitot pakešu durvīm logu, nozagta nauda un bižutērija. Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Kas celiņu norakstīja
Sīkajiem rakstiņiem?
Tā tētiņa kumeliņi,
Ko šodien glabājam.

/Latviešu tautasdziesma/

Izsakām līdzjūtību Laurai,
tēti mūžībā pavadot.
Dzimtmisas pamatskolas
4. klases kolektīvs un audzinātāja

Aizsaulē aizgājuši
Vitauts Saikausks (24.09.1966. - 03.01.2013.)
Viktors Pacinko (12.12.1962. - 04.01.2013.)
Viktorija Vedjakina (04.03.1942. - 06.01.2013.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI

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

ZAMS

www.zams.lv
Tālr. 29121985

Mācību sākums15. janvārī
Mācības otrdienās un ceturtdienās

SIA «Lielzeltiņi» pērk
kviešus ar ļoti izdevīgiem
nosacījumiem.
Piedāvājam sadarbības
līgumu 2013. gada ražai.
Ātra apmaksa. Transports.
Tālr: 29413959, 63960776.
• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi
◊ Universālā ekskavatora pakalpojumi
◊ Sniega šķūrēšana ar T-150
Tālr. 29457686.
Iepērkam un izvedam visu
veidu stikla alus pudeles.
Tālr. 29166190, 29164600.

Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
turpmākajamiem mēnešiem.

Aicinām uz nodarbībām fitnesa klubā «Jautrais
APELSĪNS»!
Tālr. 26333906.
pirmdien
otrdien
trešdien
ceturtdien
piektdien
No 15:30
16:20 - 17:00
No 15:30
KARATĒ
Vesela stāja
KARATĒ
Sergejs
(skolēniem)
Sergejs
Endija
18:00 - 19:00
18:00 - 19:00
Vesela mugura/
Kalanētika
kalanētika
Valentīna
18:30 - 19:30
Endija
Vesela mugura/
19:00 - 20:00
19:00 - 20:00
19:00 - 20:00
kalanētika
Zumba
Ārstnieciskā
Zumba
Valentīna
Dace
vingrošana
Dace
19:30 – 20:30
(pieaugušajiem)
Body toning
Endija
Valentīna
20:00 - 21:00
20:00 - 21:00
20:00 - 21:00
STEP aerobika Spēka treniņš
STEP aerobika
Olga
Olga
Olga
Par
Treneris Sergejs – 29276315;
konkrētajām
Trenere Olga – 29437064;
nodarbībām
Trenere Valentīna – 22345916
lūgums
(aicina interesentus uz jogas grupu, plānā trešdienas vakari 21:00);
interesēties
Trenere Dace – 29594877;
pie trenera.
Fizioterapeite/ trenere Endija – 26333906.

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

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

Piedāvā darbu : : :
SIA «ExpressCredit» aicina darbā pārdevēju - kredītu speciālistu darbam Iecavā.
Alga no Ls 300. Tel. 25484938,
e-pasts: darbs@lombards24.lv.

Dažādi : : :
Sadzīves tehnikas remontdarbi.
Piedāvājam visu veidu veļas
mašīnu remontu, regulāru to
apkopi, elektronikas remontu,
sūkņu maiņu u.c. pakalpojumus. Izbraucam pēc dzīves
vietas. Darbi tiek veikti klienta
klātbūtnē uz vietas, sarežģītākā
gadījumā - darbnīcu pakalpojums. Pieteikumus pieņemam
plkst. 8-22. Tālr. 29105506.
Janvārī tiek plānots
izbraukuma
seminārs-ekskursija
novada lauksaimniekiem
uz SIA Getliņi EKO
atkritumu poligona
siltumnīcām,
kurās šobrīd jau aug tomāti.
Lai apzinātu iespējamo
braucēju skaitu un vēlamo
datumu un laiku, lūgums
pieteikties braucienam
pie Iecavas novada domes
lauksaimniecības organizatores
Rutas Priedes
pa tālr. 27842568 vai
22024729.
Vietu skaits ierobežots.
Iecavas novada dome
veic aptauju par
piecu zemesgrāmatā
reģistrētu,
nelabiekārtotu
(vai ar daļējām ērtībām)
dzīvokļu iegādes
iespējām Iecavas
novada teritorijā.
Nepieciešami divi
vienistabas, divi divistabu un
viens trīsistabu dzīvoklis.
Tālrunis informācijas
sniegšanai 63941721.

Kultūras namā
12. janvārī plkst. 15:00
teātra izrāde
«Jaucības un
nejaucības»
Aktrise Lāsma Kugrēna
uzvedumā pēc rakstnieces
Andas Līces grāmatu
motīviem.
Režisore: Virdžīnija Lejiņa.
Piedalās: Jānis Mūrnieks un
Jēkabs Reinis.
Ieeja - Ls 3 un Ls 4.
Biļešu iepriekšpārdošana.
19. janvārī plkst. 16:00
folkloras kopas «Tarkšķi»
desmit gadu jubilejas
koncerts.
Ieeja - bez maksas.
27. janvārī plkst. 15:00
Aigara Graubas un
Andreja Ēķa filma
«Sapņu komanda 1935».
Biļešu iepriekšpārdošana.
Ieejas maksa: skolēniem un
pensionāriem - Ls 1,50;
pieaugušajiem - Ls 2.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
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 - 14. janvārī.

Sporta namā
Iecavas novada
18. atklātais
čempionāts basketbolā
11. janvārī
20.00 BK Iesācēji –
Vecumnieki
21.00 Ozolu 15 - Jelgavas NĪP
22.00 DzKS –A. Kraukļa VEF
20. janvārī
11.00 A. Kraukļa VEF BK Iesācēji
12.00 Ķekava/VEF AC Kluburi
13.00 Jelgavas NĪP – Arsenāls
14.00 Valauto – DzKS
15.00 Vecumnieki – Grīnvalde
16.00 Misa – Ozolu 15
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