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Darbs dara
AKTUĀLI
darītāju
Šajā numurā:
arī svētdienu
Noskaidroti 3.
rītos
Gada balvas
Svētdienas rītā, kad daļa
iecavnieku vēl tikai malkoja
pirmo rīta kafiju, daži aktīvi
jaunieši ķērās pie lāpstām.
Ideja – notīrīt sniegu bērnu
laukumiņā iepretim domei.
Kāpēc radās šāda ideja?
Mūsu visu kopējais mērķis ir
popularizēt brīvprātīgo darbu,
un visefektīvākais veids, kā to
paveikt, ir rādot labo piemēru!
Nepilnās divās stundās, kas
turklāt piepildītas arī ar interesantām sarunām, smaidiem
un idejām par nākamajiem paveicamajiem darbiņiem, bērnu
laukums kļuva atkal viegli pieejams mazo bērnu aktivitātēm.
Jauniešiem palīgā steidzās rosīgie mazie bērni, un viņu līdzatnākušie vecāki ļoti atzinīgi novērtēja paveikto.
2.lpp.

saņēmēji sportā

Saistošie
4.
noteikumi «Par
koku ciršanu
ārpus meža
Iecavas novadā»
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2013. gada janvārī –
40,15 Ls/MWh (bez PVN)

Jau drīzumā Zālītes bibliotēka Aicina balsot par labāko mediķi
būs atvērta lasītājiem
Anta Kļaveniece

Elīna Arāja

Pirmdien, 14. janvārī,
Zālītes bibliotēkā līdz šim
paveiktos bibliotēkas telpas
renovācijas darbus pieņēma
novada domes izpilddirektors
Mārtiņš Veinbergs un
kapitālās celtniecības
galvenais speciālists
Vladimirs Skvorcovs.
Kopš augusta bibliotēkā noritēja remontdarbi. Bibliotēkā
veikta vienkāršota renovācija
ar telpu pārplānošanu, kā arī
ārsienu un grīdas siltināšanu,
jo bibliotēkas telpas atrodas

daudzdzīvokļu mājas pirmajā
stāvā virs aukstā pagraba. Nenesošās starpsienas likvidētas un
saskaņā ar projektu uzbūvētas
jaunas dubultā apšuvuma ģipškartona starpsienas uz metāla
karkasa, iegūstot optimālāku
dzīvokļa telpu sadalījumu – atbilstošu bibliotēkai. Ir izbūvēts
liels sanitārais mezgls, lai radītu pieejamu vidi arī cilvēkiem
ar kustību traucējumiem. Gan
sanitārajā mezglā, gan virtuvē
uzstādīti karstā ūdens boileri,
bet siltumapgādes sistēmā nomainīti sildķermeņi uz jauniem,
moderniem un ekonomiskiem,
saglabājot elektrības apkures
sistēmu.
3.lpp.

Lai novērtētu Latvijas
labākos mediķus, 14. janvārī
tika atklāts sabiedrības
balsojums par «Gada balvu
medicīnā 2012».
Balva medicīnā tiks pasniegta desmit nominācijās, ko izvērtēs gan iedzīvotāji, gan nozares
profesionāļi. Iedzīvotāji var balsot divas nedēļas, bet svinīgā
balvas pasniegšana notiks 7.
februārī Rīgas Stradiņa universitātes aulā.
Vēl līdz 28. janvārim ikviens
Latvijas iedzīvotājs var pieteikt
savu labākā mediķa kandidātu četrās nominācijās: «Gada
ārsts», «Gada māsa», «Gada

ārsta palīgs», kā arī «Gada vecmāte». Ārstu biedrība norāda,
ka mūsu medicīnas profesionāļi
ikdienā rūpējas, lai pacienti saglabātu vai atgūtu pašu dārgāko - savu veselību. Gada balvas
pasniegšana ir iespēja pievērst
sabiedrības uzmanību, parādīt
šos cilvēkus un pateikties viņiem. Medicīnas nozares labāko
sumināšanas tradīcija tika aizsākta 2007. gadā. Sabiedrības
balsojums būs pieejams Veselības ministrijas, Latvijas Ārstu
biedrības, kā arī Latvijas Māsu
asociācijas mājas lapās.
Jāatgādina, ka 2008. gadā
Veselības ministrija balvu «Gada
mediķis» piešķīra medicīnas māsai Maijai Dūdumai no Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centra.
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Darbs dara darītāju
arī svētdienu rītos
Ginta Zaumane
jaunatnes lietu speciāliste
1.lpp.
Paralēli sniega tīrīšanai jaunieši devās uz tirdziņu, lai tur
garāmgājējiem piedāvātu savu
palīdzību – arī tas ir brīvprātīgais darbs! Liela daļa iecavnieku
jutās pārsteigti un atteicās no
piedāvājuma, bet daļa piekrita,
piemēram, ļaujot smagos iepirkuma maisiņus nogādāt līdz
mājām. Sarunās ar iedzīvotājiem jaunieši centās noskaidrot,
ko viņi zina par brīvprātīgo darbu. No atbildēm var secināt, ka
tas ir veids, kā izdarīt kaut ko
vērtīgu sabiedrības labā, kādam
palīdzēt bez atlīdzības, tas ir
darbs, par kuru saņem gandarījumu un kura iznākums ir atkarīgs no katra «sirds stāvokļa» un
vēlēšanās palīdzēt tiem, kuriem
tas ir nepieciešams. Vēl citi brīvprātīgajā darbā saskata līdzības

ar «simtlatnieku» darāmo, ar palīdzību iestādēm un darbošanos
Pestīšanas armijā vai Sarkanajā
Krustā.
Pēc pāris stundām aktīvas
darbošanās kopīgi secinājām,
ka būt par brīvprātīgo ir interesanti un izzinoši, ka tā ir iespēja izmēģināt konkrētus darba
pienākumus (tagad zinām, cik
sētniekiem mēdz būt nogurdinošs darbs, ja uzreiz pēc sniega
tīrīšanas tas krīt atkal un atkal),
trenēt sevī iecietību un radināties ikdienā pie mazajiem, labajiem darbiņiem kā pie pašsaprotamas rīcības. Jaunieši vēlas
iesākto turpināt un izmēģināt
savus spēkus arī atbildīgākos
darbos sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm. Esam atvērti
idejām!
Svētdien brīvprātīgajā darbā piedalījās Kristiāna, Verners
Jānis, Žanis, Linda, Monta,
Aivija, Betija, Džūlija, Agnese,
Ieva Olga un Krista. Paldies!

Jaunumi bibliotēkā : : :
DĀVINĀJUMI
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkai programmas
«Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana»
ietvaros.
Grāmatu iegādi atbalsta Kultūras ministrija un Latvijas
Nacionālā bibliotēka, ar mērķi stiprināt nacionālo identitāti un
sabiedrības saliedētību.
Oriģinālliteratūra
• Čaks A. «Iedomu spoguļi»
• Freimane V. «Ardievu,
Atlantīda» (krievu valodā)
• Latviešu/krievu dzeja
• Pētersone O. «Orfejismi»
• Repše G. «Rakstnieki ir.
Gadsimta sākuma skatiens»
• Skujenieks K. «Kā ozola
saknei pēc ūdens»
Tulkotā literatūra
• Kosteņecka M. «Vēstules no
mājām» (krievu valodā)
• Linna V. «Nezināmais
kareivis»
• Moreino S. «Frāze un
līdzsvars»
• Vitmens V. «Leaves of grass»
(angļu valodā)
Dokumentālā un zinātniski
populārā literatūra
• Banga V. «Rīgas jūgendstils»
• Butulis I. «Sveiki, aizsargi!»
• «(Divas) puses. Latviešu kara
stāsti»
• Druviete I. «Skatījums»
• Ēriksens T. «Mazas vietas lieli jautājumi»
• Fēgezaks Z. «Senči un
pēcteči»
• Gimpels J. «Arhitektūras
vēsture»
• Ģederts Eliass. Mākslas
albums
• Hābermāss J. «Postnacionālā
konstelācija»
• «Inkluzīvi»
• Janelis I. «Latvijas muižu
dārzi un parki»
• Jansone A. «Krustpils
villaines»
• Kaprāns M. «Padomju
deportāciju pieminēšana
Latvijā»
• Kruks S. «Ārtelpas
skulptūras semiotika,
ekonomika un politika»
• Lāce T. «Sociālā atstumtība
Latvijā»

Nepilnās divās stundās, kas turklāt piepildītas arī ar
interesantām sarunām un smaidiem, bērnu laukums kļuva
atkal viegli pieejams mazo bērnu aktivitātēm.

• «Latvija un latviskais»
• «Latvijas vēstures atlants»
• Leitis A. «Leģendas hipotēze.
Jānis Roze»
• «Lībieši 44 atbildēs»
• «LU Vēstures un filozofijas
fakultātes vēsture padomju
laikā»
• «Mākslas enciklopēdija»
• Misāns I. «Klio Latvijā:
raksti par historiogrāfijas
problēmām»
• «Pasaules uzziņu atlants»
• Radiņš A. «Arheoloģisks
ceļvedis latviešu un Latvijas
vēsturē»
• «Rīgas Brāļu kapi, 19151936»
• Rožukalne A. «Kas? Kur?
Kāda? Mūsdienu mediju
auditorija»
• Rubenis A. «Jaunās
domāšanas vēstneši, pravieši,
pamatlicēji»
• Ruduša R. «Pagrīdes citādība»
• «Sibīrijas bērni , 1. sēj. A-K»
• «Sibīrijas bērni, 2. sēj. L-Ž»
• Sondore Dz. «Suitu
dzīvesstāsti un ēdieni»
• «Starptautiska zinātn.
konference. 1990. g. 4. maija
Neatkarības deklarācija»
• Strods H. «PSRS politiskā
cenzūra Latvijā 1940-1990.
1. daļa
• Tangeits M. «Reklāmzeme»
• «Teātra režija pasaulē.»
2. daļa
• Viitso T. R. «Lībiešu-igauņulatviešu vārdnīca»
• Vītola I. «Skroderdienas
Silmačos Druvienā – 25»
• Zvaigzne J. «Kas ir Litene?»
Audiovizuālie materiāli
• «(Divas) puses. Latviešu kara
stāsti»
• Ābele I. «Akas māja»
• Čaks A. «Domās par tevi»
• Lācītis V. «Stroika ar skatu
uz Londonu»

Ēvalda Kivilanda jauno grāmatu «Iecavai 520»
var iegādāties novada domes kasē, domes darba laikā.
Grāmatas cena Ls 7,38.
Turpat nopērkamas arī Iecavas jubilejas
suvenīrmonētas (Ls 2,50) un Ē. Kivilanda grāmata
«Iecavas novads daudzu ceļu krustojumā» (Ls 5,93).

. 2013. gada 18. janvārī

Jau drīzumā Zālītes bibliotēka
būs atvērta lasītājiem

Bibliotēkas sienas pēc renovācijas
ieguvušas atraktīvu dizainu.
Košo svītru krāsojuma autore ir
topošā dizainere, iecavniece Annika Vīķe.
1.lpp.
Telpas aprīkotas ar mūsdienīgām inženiertehniskām sistēmām un jauniem elektroapgādes tīkliem, pie griestiem izvietotas arī spožākas lampas, bet
uz grīdas ieklāts jauns lamināta
segums.
Remontdarbu laikā atklājās,
ka ēkas jumts atrodas avārijas
stāvoklī, un ēkas sienās pastāvīgi turas mitrums līdz pat pirmajam stāvam, tādēļ darbi uz
laiku tika atlikti. Lai novērstu
problēmu, pašvaldība vienojās
ar mājas iedzīvotājiem par ēkas
jumta remontu. Visa jumta remonts izmaksāja Ls 10216,06,

taču šī summa tika sadalīta uz
ēkas dzīvokļu saimniekiem proporcionāli dzīvokļu telpu platībai. Pašvaldības maksājamā
daļa bija Ls 650,96.
Jumta remonts ir gandrīz
pabeigts, taču skārda parapetu
hermetizācija ar silikonu būs
iespējama siltākos laika apstākļos, kad arī tiks veikta bibliotēkas fasāžu apdare.
Bibliotēkas iekārtošanā šonedēļ iesaistīsies divi simtlatnieki.
Viņi telpās sanesīs un samontēs
mēbeles, kā arī bibliotēkas aprīkojumu, bet bibliotekārei Regīnai Fiļimonovai priekšā smags
darbs pie grāmatu kārtošanas.

Zelta medaļas ieguvējs
kļuvis par Gada sportistu
Elīna Arāja
16. janvārī iecavnieki pulcējās sporta namā «Dartija», lai
suminātu gan sportistus, gan
viņu atbalstītājus.
Katru gadu sporta skola
«Dartija» apbalvo aizvadītā gada
Iecavas sekmīgākos sportistus
piecās nominācijās.
Godpilno titulu «Gada sportists 2012» ir izpelnījies Dainis
Upelnieks ar savu neatlaidību,
mērķtiecību un iegūto zelta medaļu stenda šaušanā Latvijas

III Olimpiādē Liepājā, kā arī
kļūstot par vairākkārtēju Latvijas čempionu šajā sporta veidā.
Titulu «GS veterāne 2012»
(siev. 35+) šogad ieguva tenisiste
Agafija Buša, bet «GS veterāns
2012» (vīr. 40+) saņēma basketbolists Gunārs Plucis.
Par «GS jauniete 2012» (līdz
18 g.) atzīta tenisiste Beāte Jašuka, bet par «GS jaunietis
2012» (līdz 18 g.) – vieglatlēts
Rūdolfs Tonigs.
Vairāk par pasākumu un pārējiem apbalvojumiem lasiet nākamajā laikraksta izdevumā.

Zālītes bibliotēkā paveiktos renovācijas darbus pieņēma
novada domes kapitālās celtniecības galvenais speciālists
Vladimirs Skvorcovs (no labās), iztaujājot uzņēmuma
SIA «Pro Dev» projekta vadītāju Jāni Rudzi.
Būvdarbus bibliotēkā veica SIA «Pro Dev» un pašvaldība šim projektam iztērējusi
Ls 20 483,43, neskaitot jumta
remontu.
Īpašs interjers
Bibliotēkas sienas pēc renovācijas ieguvušas atraktīvu dizainu: tās atdzīvinātas ar košām
krāsu svītrām. «Telpas bibliotēkā ir visai tumšas, tādēļ gribējās, lai sienas būtu gaišas, krāsainas un interesantas,» savu
koncepciju skaidro sienu notinuma projekta autore, iecavniece Annika Vīķe. Viņa studē Rīgā
Ekonomikas un kultūras augstskolā 4. kursā par interjera di-

zaineri un sienu noformējumu
bibliotēkā viņa veica prakses
darba ietvaros. Un tas ir tikai
iesākums. Diplomdarbam jaunā speciāliste izvēlējusies veidot divu telpu dizainu topošajā
Mūzikas un mākslas skolas ēkā
Grāfa laukumā - otrā stāva koncertzālei ar skatuvi un garderobei ar izstāžu zāli vēsturiskajā
pils bibliotēkas korpusā. Dizainere atzīst, ka senatnīgā un modernā apvienojums viņai ir īpaši
saistošs. Projekta realizācija gan
būs iespējama vien reizē ar iecerēto ēkas iekštelpu rekonstrukciju un piebūves būvniecību pēc
pāris gadiem.

Melnās ziņas
- 9. janvārī plkst. 12:45 Iecavas biogāzes ražotnē 1965.
gadā dzimis vīrietis guva miesas
bojājumus, iebāžot roku transportierī. Ar plēstu brūci labās
rokas elkoņa locītavā, asinsvadu un locītavas skriemeļu bojājumiem vīrietis nogādāts Rīgas
Gaiļezera slimnīcā.
- 12. janvārī plkst. 21:17
Rūpniecības
ielā
aizturēts
1985. gadā dzimis vīrietis, kurš
vadīja automašīnu VW Passat, būdams alkohola reibumā
(0,69 promiles) un bez vadītāja
apliecības. Tāpat konstatēts,
ka automašīnas valsts numura zīmes neatbilst attiecīgajam
transportlīdzeklim.
- Laika posmā no 12. janvāra plkst. 8:30 līdz 13. jan-

vāra plkst. 21:30 Edvarta Virzas ielā, atlaužot saimniecības
ēkas durvis, nozagti četri BMW
diski ar riepām. Aizdomās par
nozieguma izdarīšanu aizturēts
1983. gadā dzimis vīrietis. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 14. janvāra plkst. 22:00 līdz 15. janvāra
plkst. 5:00 degvielas uzpildes
stacijā «Neste Oil», kas atrodas
Iecavas novada «Krustiņos», no
automašīnas MAN divām degvielas tvertnēm nozagti aptuveni
250 litri dīzeļdegvielas. Uzsākts
kriminālprocess.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Iecavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

«Par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā»
Apstiprināti
ar Iecavas novada domes
11.12.2012. lēmumu
(prot. Nr.15, 13. p.)
Izdoti
saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309
«Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 22. punktu

4.2. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Iecavas novada pašvaldības speciālā budžeta kontā.

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību
un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par
koku ciršanu Iecavas novada teritorijā.
1.2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.
1.3. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» dārzkopības speciālists.

2. pielikums
Iecavas novada domes 11.12.2012. saistošajiem noteikumiem
Nr. 19 «Par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā»

2. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
2.1. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā
izskata SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» dārzkopības speciālists, kas objektu apseko, aprēķina zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu un iesniedz aprēķinu Iecavas novada domē
rēķina izrakstīšanai. Iesnieguma veidlapas saturu nosaka šo noteikumu 1.pielikums.
2.1.1. ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai,
tad būvprojekti jāsaskaņo ar dārzkopības speciālistu;
2.1.2. ja koku ciršanas lietderības izvērtēšanai nepieciešams
eksperta atzinumus, eksperta pakalpojumus apmaksā iesnieguma
iesniedzējs.
2.2. SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» dārzkopības speciālista lēmumu var apstrīdēt Iecavas novada domē. Domes lēmumu
var apstrīdēt Administratīvajā tiesā.
2.3. Izsniegtās atļaujas koku ciršanai nedrīkst realizēt laika periodā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.
2.4. Atļaujas derīgas 1 (vienu) gadu no izsniegšanas brīža.

4. Parastā egle, parastā priede, parastā goba,
parastā vīksna, parastā īve, parastais skābardis
un nenosauktie citzemju sugas koki

3. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
3.1. Publiskā apspriešana rīkojama, ja paredzēta koku bez bojājumu pazīmēm retināšana publiskos skvēros, parkos, valsts un
pašvaldības autoceļu aizsargjoslās.
3.2. Publisko apspriešanu par koku ciršanu ierosina pēc
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» dārzkopības speciālista iniciatīvas.
3.3. Publisko apspriešanu izsludina Iecavas novada dome.
4. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par koku ciršanu
4.1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu
Nr. 309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 3. pielikumu,
Iecavas novadā noteikti zaudējumu atlīdzības koeficienti par dabas
daudzveidības samazināšanu (2. pielikumā).
Zaudējumus aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
Z = Kd x Ks x Ki x Ka x Kv x Kp,
kur
Z – zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls);
Kd – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā koka
caurmēru (diametru) centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla
(cm);
Ks – koku sugas koeficients;
Ki – koka ciršanas iemesla koeficients;
Ka – apdzīvotās vietas koeficients;
Kv – koka atrašanās vietas koeficients;
Kp – pašvaldības noteiktais koeficients par dabas daudzveidības samazināšanu.

5. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
5.1. Par šo noteikumu neievērošanu piemēro administratīvo atbildību saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu
Domes priekšsēdētājs J. Pelsis

Iecavas novadā noteiktie pašvaldības koeficienti zaudējumu atlīdzībai par dabas daudzveidības samazināšanu
1. Parastais ozols

1,00

2. Parastais osis

0,75

3. Parastā kļava, parastā liepa, āra un
purva bērzi, parastais kadiķis

5. Parastais pīlādzis, parastā ieva, baltalksnis,
baltais vītols, papele, blīgzna (pūpolvītols),
hibrīdais alksnis, ošlapu kļava, parastā apse,
šķetra, rietumu tūja, trauslais vītols
6. Visu sugu bojātie un slimie koki
(izņemot gadījumus, kad atļauts
cirst bez pašvaldības atļaujas)

0,6
0,5

0,3

0,1

Saistošie noteikumi «Par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā» ar visiem pielikumiem (arī pieteikuma veidlapas paraugs)
pieejami pašvaldības interneta vietnes www.iecava.lv sadaļā
Pašvaldība > Normatīvie akti un plānošanas dokumenti >
Saistošie noteikumi.
Iecavas novada dome aicina darbā
VESELĪBAS VEICINĀŠANAS KOORDINĒTĀJU.
Aicinām amatam pieteikties speciālistu, pārliecinātu
veselīga dzīvesveida piekritēju, kas ne tikai pats dzīvo aktīvu
un veselīgu dzīvi, bet ar veselību veicinošām idejām varēs
aizraut arī citus Iecavas novada iedzīvotājus.
Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība (priekšroka tiks dota pretendentam
ar sabiedrības veselības speciālista, medicīnas vai sporta
organizatora izglītību);
- labas zināšanas Latvijas sabiedrības veselības
likumdošanā;
- vismaz divu svešvalodu prasme sarunvalodas līmenī;
- spēja organizēt darbu patstāvīgi, labas saskarsmes
prasmes un prasme strādāt komandā;
- rekomendācijas no esošās un/vai iepriekšējās darba
vietas.
Motivācijas vēstuli ar savu redzējumu uz sabiedrības
veselības problēmām un to risinājumiem Iecavas novadā,
rekomendācijas, CV un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas jāiesniedz Iecavas novada domes kancelejā Skolas ielā
4, Iecavā, Iecavas novadā, LV- 3913, līdz 1. februārim personīgi
vai pa pastu (pasta zīmogs 01.02).
Uzziņas pa tālruni 63942443.
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Ar grozījumiem Civillikumā
pilnveidoti vairāki tiesību aspekti
Anta Kļaveniece

Sākot ar šī gada 1. janvāri spēkā stājās vairāki būtiski
grozījumi Civillikumā un ar to
saistītajos likumos. Veiktas izmaiņas rīcībspējas regulējumā,
tās skar arī laulības noslēgšanu, šķiršanu, laulāto mantiskās
attiecības, paternitāti, adopciju,
uzturlīdzekļus un citus ģimenes
tiesību aspektus. Par izmaiņām,
kas saistītas ar Iecavas novada
bāriņtiesas darbu, vaicāju tās
priekšsēdētājai Lindai Zariņai,
kura šos pienākumus veic jau
septiņus gadus.
Rīcībspēja
Izmaiņas likumos paredz atteikties no pilnīgas rīcībspējas
atņemšanas, aizstājot to ar ierobežotu rīcībspēju. Personas ar
garīga rakstura traucējumiem
rīcībspēja turpmāk tiks ierobežota tikai tādā apjomā, kādā šī
persona nespēj apzināties un
vadīt savu rīcību.
Jaunā kārtība paredz, ka
personai rīcībspēju var ierobežot vien tad, ja tas nepieciešams
šīs personas interesēs un ir vienīgais veids, kā tās aizsargāt.
Šādā gadījumā tiesa personai
nodibinās aizgādnību, kā arī,
izvērtējot personas spējas, vispirms noteiks, vai un kādā apjomā aizgādnis ar aizgādnībā
esošo rīkojas kopā, un pēc tam
— vai un kādā apjomā aizgādnis
rīkosies patstāvīgi. Aizgādnim
būs pienākums iesniegt tiesā
pieteikumu par rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu
ne retāk kā reizi septiņos gados
no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par rīcībspējas
ierobežošanu.
Grozījumi līdztekus noteic,
ka personas ar garīga rakstura
traucējumiem nebūs ierobežojamas personiskajās nemantiskajās tiesībās, piemēram, laulību
noslēgšanā vai lēmumu pieņemšanā par veselību.
Grozījumi Civillikumu papildina ar jaunu sadaļu par nākotnes pilnvarojumu, kas sniegs
iespēju laikus noteikt, kurš pārstāvēs personas intereses gadījumā, ja tā zaudē spēju pati izteikt savu gribu.
Bāriņtiesu likums nosaka,

ka bāriņtiesa aizgādņus izvēlas saskaņā ar Civillikumu un
pārliecinās, vai izraudzītajai
personai ir nepieciešamās spējas un īpašības, kā arī noskaidro aizgādnībā esošās personas
viedokli par ieceļamo aizgādni.
Ieceļot personai aizgādni, bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu savā lēmumā norāda, kādā
apjomā aizgādnis rīkojas kopā
ar aizgādnībā esošo personu un
kādā patstāvīgi šīs personas vietā, kā arī lēmuma darbības termiņu, ja tāds ir noteikts tiesas
nolēmumā.
Tāpat bāriņtiesai ir pienākums uzraudzīt aizgādņa rīcību
aizgādņa pienākumu izpildē un
Civillikumā paredzētajos gadījumos, ievērojot tiesas spriedumā
noteikto, atļaut aizgādnim kārtot darījumus. Bāriņtiesa arī aizstāv aizgādnībā esošās personas
mantiskās intereses un seko, lai
aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošu
mantu bez bāriņtiesas atļaujas,
ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama.
Jāpiebilst, ka Iecavas novadā
pašlaik ir aptuveni 50 personas
ar ierobežotu rīcībspēju.
Aizgādība
Sākot no šā gada, bāriņtiesām ir iespēja ātrāk celt tiesā
prasību par aizgādības tiesību
atņemšanu, ja tas ir bērna interesēs. Tas ļaus ātrāk izskatīt katru konkrēto situāciju un
daļai bērnu, kuru vecāki neveic
nekādas darbības, lai atgrieztu bērnus ģimenē, ātrāk nonākt adopcijas reģistrā un tālāk
– jaunajā ģimenē. Līdz šim bija
gadījumi, kad tiesa prasības pieteikumu par aizgādības tiesību
atņemšanu pieņēma tikai tad, ja
kopš aprūpes tiesību atņemšanas tēvam vai mātei bija pagājis
gads.
2012. gadā Iecavas novadā
bāriņtiesa lēmusi par aprūpes
tiesību atņemšanu 11 vecākiem
(12 bērni). Iemesli, kāpēc vecākiem atņemtas aprūpes tiesības,
ir vardarbība, alkohols, bērnu
atstāšana novārtā, gadījumi,
kad bērni ir spiesti uzturēties
necilvēcīgos apstākļos. Aprūpes
tiesības aizvadītā gada 12 mēnešos atjaunotas pieciem no šiem
vecākiem, kā arī vēl diviem vecākiem, kuriem tās bija atņemtas
2011. gadā.

Adopcija
Būtiskas izmaiņas izdarītas
Civillikuma 167. pantā, kurā
noteikts, ka aizbildni, kurš vēlas
adoptēt savu aizbildnībā esošo
bērnu, no pienākumu pildīšanas atbrīvo pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par
adopcijas apstiprināšanu. Tas
ievērojami atvieglos šo procesu,
jo, uzsākot aizbilstamā bērna
adopcijas procesu, vairs nebūs
jāveic aizbildņu maiņa bērnam.
Līdz šim aizbildnis nedrīkstēja
adoptēt, un bērnam bija jāieceļ
cits aizbildnis līdz adopcijas apstiprināšanai.
Labklājības ministrijas apkopotā statistika liecina, ka
2012. gadā kopumā adoptēti
248 Latvijas bērni: 104 bērni
adoptēti Latvijā, savukārt 144
- uz ārvalstīm. No Iecavas novada adoptēti pieci bērni: divi no
viņiem adoptēti uz ASV, bet trīs
- Latvijā. Šobrīd vēl četri bērni

atrodas adoptētāju aprūpē (norit adopcijas process); no viņiem
trīs ir vienas ģimenes bērni. Trīs
bērni uzturas audžuģimenēs,
bet astoņi – bērnu aprūpes centrā. Sešu bērnu aprūpē ir iesaistījušies pieci aizbildņi, jo bērnu
vecākiem ir atņemtas aprūpes
tiesības, vecāki ir nepilngadīgi
vai miruši.
Audžuģimene
Šobrīd Iecavas novadā ir
viena audžuģimene, bet vēl viena atzīta par piemērotu šo pienākumu veikšanai. Pavasarī šī
ģimene apmeklēs Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotos kursus, lai iegūtu
audžuģimenes
statusu
un
sniegtu iespēju bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt
ģimenē. 2012. gadā Latvijā bija
576 audžuģimenes, kurās dzīvo
1123 bērni.

Iecavas novada bāriņtiesa savā darbības teritorijā
veic arī šādus uzdevumus:
1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un
darījuma summa nepārsniedz 6000 latu;
2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par
mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
3) ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to
privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības),
kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
4) apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
5) apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta
pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu
par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja
tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
8) apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60. pants), ja viens no līdzējiem
dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
9) sagatavo dokumentu projektus.
Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā
pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
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Cēsīs apskatāma
mākslinieces Tatjanas
Paļčukas-Rikānes
gleznu izstāde
Cēsu Izstāžu nams ir neparasts
ar savu telpu arhitektonisko
risinājumu. Izteiksmīgās, koka
konstrukcijām veidotās telpas
izvietotas divos stāvos
un piecās zālēs. Tatjanas darbi
ir izvietoti trijās no tām.
Anta Kļaveniece
Vija Spalva un
Pēteris Rikāns

T. Paļčuka-Rikāne Beļģijas pilsētā Libramont. Viņas darbu
izstāde tur bija 2011. gadā.

No 10. janvāra Cēsu
Izstāžu namā apskatāma
mākslinieces Tatjanas
Paļčukas-Rikānes gleznu
izstāde «Nebeidzamais stāsts».
Turpat arī Daces Blūmas
zīmējumi, keramika un
porcelāns, kas apvienoti zem
nosaukuma «Alfabēts».
Mākslinieces Tatjanas Paļčukas-Rikānes
ceļš
sācies
J. Rozentāla mākslas vidusskolā, vēlāk Latvijas Mākslas akadēmijā, kur skolotāji bija latviešu mākslas «metri»: Imants
Vecozols, Pēteris Postažs, Boriss
Bērziņš, Edgars Iltners, Eduards Kalniņš. Pieredze un skola,
ko devuši šie meistari, palīdzēja māksliniecei izveidoties par
spilgtu personību. Darbu raksturojums - pozitīvisms, humānisms un harmonija. Tatjanas
Paļčukas-Rikānes darbi atrodas
kolekcijās daudzās valstīs. Izstā-

de Cēsīs ir retrospektīva - tas ir
atskats uz radošo darba periodu. Izstāde ar tik daudz mākslinieces darbiem vienuviet Latvijā
sarīkota pirmo reizi. Jāatgādina,
ka māksliniece nu jau astoņus
gadus dzīvo Iecavā.
Dace Blūma
absolvējusi
Igaunijas Valsts Mākslas institūtu, pazīstama kā ilggadēja
Valmieras Mākslas vidusskolas
direktore un pedagoģe. Izstādē
burtu atainojumi ir veidoti smalkā grafikā, apgleznotā porcelānā
un keramikā.
Vija Spalva, Tatjanas skolniece četrus gadus: «Nedēļas nogalē
ar ģimeni braucām uz Valmieras Džeza nakti un izmantojām
iespēju apskatīt izstādi Cēsīs.
Brīnišķīgas telpas un brīnišķīgi darbi – gan jauni, gan arī jau
redzēti un pat vienīgais mākslinieces pašportrets. Bija tiešām
ļoti interesanti redzēt tik daudz
Tatjanas darbus vienkopus.»
Izstāde apskatāma līdz
3. februārim, tādēļ, ja izdodas
pabūt Cēsīs, noteikti izmantojiet izdevību apmeklēt!

Floridā satiekas trīs novadnieki
Elīna Arāja
Laikraksta «Iecavas Ziņas»
redakcija saņēmusi vēstuli
ar trimdas latviešu iknedēļas
laikrakstu «Laiks», kura
tapšanā piedalās pati vēstules
autore, kādreizējā iecavniece
Rasma Adams (bij. Rupule).
Aizgājušā gada augustā Floridas Sv. Pētersburgas latviešu biedrības dalībnieki tikās ar
kādreizējo iecavnieku Andri Razānu, kurš kopš jūlija ir Latvijas
vēstnieks Amerikas Savienotajās

Valstīs, stāsta Rasma. Piedalījās
arī vēstnieka kolēģe ārlietās Vineta Mēkone no Bauskas.
Šajā pasākumā tapa Edgara
Andersona intervija ar A. Razānu, kas publicēta laikrakstā
«Laiks».
Andris dzimis 1967. gadā Tilžā netālu no Krievijas robežas un
gada vecumā ar vecākiem pārcēlies uz dzīvi Iecavā. Tēvs Staņislavs bijis vidusskolas direktors,
bet māte Aija – skolotāja.
Pēc vidusskolas absolvēšanas viņš sācis mācīties par inže-

nieri Rīgas Politehniskajā institūtā, tomēr vēlāk pievērsies vēsturei un filozofijai Latvijas Universitātē. Lielā interese izzināt,
kādēļ Zviedrija 17. gadsimtā tik
ļoti alka iekarot Baltijas valstis,
mudināja viņu doties uz Zviedriju, un kādu laiku viņš studēja
Stokholmā. 1993. gadā A. Razāns absolvēja Latvijas Universitāti un kopš tā brīža darbojas
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā.
Intervijā A. Razāns stāsta arī
par Latvijas problēmām un iece-

rēm, kā pildīt vēstnieka pienākumus. Par prioritāti vēstnieks
uzskata Latvijas drošību, kas
balstās uz Eiropas Savienību,
ASV un NATO; Latvijas ekonomiku un latviešu sabiedrību
ASV. Viņš ir patriots un uzskata, ka tagad viņa personīgais
pienākums ir rūpēties par trimdas latviešiem, jo viņi ir darījuši
ļoti daudz, lai saglabātu latviešu
kultūru un ideju par neatkarīgu Latviju, ko bija samērā grūti izdarīt uz vietas palikušajiem
okupētajā Latvijā.
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Sporta ziņas
9. janvārī BK «Dartija» puiši aizvadīja kārtējo spēli LBL
3. divīzijas turnīrā. Šoreiz komandai pretī stājās
Jūrmalas/JSS spēlētāji. Diemžēl pretinieki uz spēli Iecavā
atbrauca jau padevušies, spēlēja bez stresa un emocijām, tādēļ
«Dartijas» spēlētājiem lielais punktu pārsvars lielu gandarījumu
nesniedza.
BK «Dartija» - Jūrmala/JSS 100:58
(pa ceturtdaļām - 31:7; 26:17; 24:19; 19:15)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks 33 punkti, 6 atlecošās bumbas, 5 bloķēti metieni,
lietderības koeficients 27;
Miķelis Pušilovs 22 p., 7 atlec. b., lietder. k. 26;
Ģirts Hauks 11 p., lietder. k. 12;
Linards Jaunzems 10 p., 7 atlec. b., 6 rezultatīvas piespēles,
lietder. k. 22;
Ivars Zemītis 10 p., 5 atlec. b., 3 pārtvertas bumbas,
lietder. k. 17;
Gundars Brička 6 p., 6 rezult. piesp., 5 pārtv. b., lietder. k. 9;
Ivars Puļķis 6 p., lietder. k. 8;
Toms Vilks 2 p., 8 atlec. b., lietder. k. 10;
Aldis Beitiņš lietder. k. 2.
10. un 11. janvārī aizritēja kārtējās Iecavas novada
18. atklātā basketbola čempionāta spēles.
10. janvārī
Kluburi – Misa 38:52
(pa ceturtdaļām 8:9; 7:15; 8:11; 15:17)
Māris Ozoliņš 14; Genādijs Meļņiks 13
Grīnvalde – Valauto 81:53
(pa ceturtdaļām 19:19; 19:6; 25:8; 18:20)
Gundars Brička 28; Mārtiņš Kiziks 13
Arsenāls - Ķekava/VEF 55:75
(pa ceturtdaļām 9:16; 14:14; 19:24; 13:21)
Linards Jaunzems 22; Alfrēds Rozentāls 20
11. janvārī
BK Iesācēji – Vecumnieki 62:68 (pagarinājumā)
(pa ceturtdaļām 9:16; 14:14; 19:24; 13:21; pagarinājumā 6:12)
Toms Šķipars 16; Kārlis Kosītis 28
Ozolu 15 – Jelgavas NĪP 67:59
(pa ceturtdaļām 18:8; 14:11; 21:19; 14:21)
Ģirts Hauks 19; Jānis Kokins 27
DzKS – A. Kraukļa VEF SS 72:58
(pa ceturtdaļām 12:19; 21:16; 20:13; 19:20)
Roberts Tūmanis 25; Kārlis Grīnvalds 13.
Nākamās čempionāta spēles notiks svētdien, 20. janvārī,
sporta namā «Dartija» no plkst. 11:00.
No 11. līdz 13. janvārim Iecavas novada sporta skolas
2000. gadā dzimušie zēni piedalījās starptautiskās basketbola
sacensībās «Cēsu kauss 2013», informē komandas treneris Vilnis
Gailums.
Rezultāti:
18:71 M. Veģis 8 punkti;
Iecava - Cēsis 		
Iecava - DSN/Rīga
39:47 M. Veģis 22;
Iecava - VEF/Ķekava 36:57 M. Veģis 18;
Iecava - Rūjiena
40:82 M. Veģis 13, T. Janeks 8;
Iecava - Valmiera
39:49 L. Dūra 16, M. Veģis 11.
11. un 12. janvārī sporta skolas «Dartija» audzēkņi piedalījās
Rīgas atklātajā jaunatnes čempionātā vieglatlētikā A un B
vecuma grupām.
Labākie rezultāti:
B grupā:
Daniels Fjodorovs - 1. vieta 200 m skrējienā (25,63 sek.),
2. vieta 60 m skrējienā (7,67 sek.)
Annija Pļaviņa – 5. vieta tāllēkšanā (4,60 m)
A grupā:
Rūdolfs Jānis Štāls – 6. vieta lodes grūšanā (12,71 m).

15. janvārī Iecavas vidusskolas komanda izcīnīja 1. vietu
Zemgales reģiona skolēnu sacensībās basketbolā «Oranžā
bumba».
Sacensībās piedalījās 1997./1998. gadā dzimušo zēnu astoņas
komandas. Iecavas vidusskolas komandas sastāvā spēlēja:
Kristaps Anspoks, Alvis Līrums, Edvards Jašuks, Ginters
Plukass, Artūrs Sidorenkovs, Kevins Mors, Roberts Tureiko un
Helvijs Meļķis.
Rezultāti apakšgrupā:
Iecavas vsk. – Ķekavas vsk. 25:27
Iecavas vsk. – Kandavas Mīlenbaha vsk. 30:22
Iecavas vsk. – Tukuma 2. pamatsk. 29:6
Rezultāti finālā:
Iecavas vsk. – Bauskas pamatsk. 44:22

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

Iecavas novada
18. atklātais
čempionāts basketbolā
20. janvārī
11.00

A. Kraukļa VEF BK Iesācēji

12.00

Ķekava/VEF AC Kluburi

13.00

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

Jelgavas NĪP Arsenāls

14.00

Valauto - DzKS

15.00

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

Vecumnieki Grīnvalde

16.00

Misa - Ozolu 15

20:00

Ķekava/VEF BK Iesācēji

21:00

Arsenāls A. Kraukļa VEF

22:00

Misa - Valauto

20:00

AC Kluburi – 		
Vecumnieki

21:00

Jelgavas NĪP – 		
Grīnvalde

22:00

Ozolu 15 - DzKS

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

27. janvārī plkst. 11:00
LJBL: Iecava – Pļavnieku
pamatskola (U-15)
30. janvārī plkst. 14:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības telpās «D» grupai
(2. posms)
31. janvārī plkst. 19:00
treneru pedagoģiskās
padomes sēde

24. janvārī

25. janvārī

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.

/R. Skujiņa/

Skumjās esam kopā ar Sarmīti Barovsku,
no mātes atvadoties.
Iecavas pasta nodaļas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Jevgenijs Švaronoks (08.12.1934. - 08.01.2013.)
Manda Barovska (26.01.1932. - 15.01.2013.)
Josifs Macevičs (19.04.1963. - 16.01.2013.)
Antons Seskis (14.03.1929. - 16.01.2013.)

2013. gada 18. janvārī .

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 sākums12. martā
Mācības otrdienās un ceturtdienās

Iepērkam un izvedam visu
veidu stikla alus pudeles.
Tālr. 29166190, 29164600.
Pārdod zāģmateriālus,
līstes, latas, malku un
nomaļu malku.
Tālr. 26064677.
Iecavas novada dome
veic aptauju par
piecu zemesgrāmatā
reģistrētu,
nelabiekārtotu
(vai ar daļējām ērtībām)
dzīvokļu iegādes
iespējām Iecavas
novada teritorijā.

◊ 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.
• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.

Nepieciešami divi
vienistabas, divi divistabu un
viens trīsistabu dzīvoklis.
Tālrunis informācijas
sniegšanai 63941721.

Neaizmirsti abonēt IECAVAS ZIŅAS
turpmākajamiem mēnešiem.

2. februārī plkst. 11.00
Iecavas kultūras namā notiks
politiski represēto kluba biedru
atskaites sapulce.
Dienas kārtībā: valdes un revīzijas komisijas atskaites;
delegātu vēlēšanas uz politiski represēto apvienības atskaišu–
pārvēlēšanas 24. konferenci; par eiro ieviešanas plusiem un
mīnusiem un citiem aktuāliem jautājumiem.
Uzņemsim jaunus biedrus.
Visi laipni aicināti un gaidīti.
Iecavas politiski represēto kluba valde

Apsveikums
Jūs savus nodzīvotos gadus
esat sasējuši ar pērļu lentu.
Mēs novēlam jums tālāk iet
un sasniegt zeltu!

/V. Kokle-Līviņa/

Mīļi sveicam Ritu un Jāni
Beitiņus pērļu kāzās!

Aivars un pārējie radiņi Alūksnē

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.

Maina : : :
Ģimenei nepieciešams lielāks
dzīvoklis, tāpēc maina
1 istabas dzīvokli ar visām
ērtībām Iecavas centrā
pret 2 vai 3 istabu dzīvokli
Iecavā. Neizīrē.
Tālr. 26720377.

Aicina darbā : : :
AS «Balticovo» aicina darbā
enerģētiķi. Sīkāka informācija
mājaslapā www.balticovo.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.

Kultūras namā
19. janvārī plkst. 16:00
folkloras kopas «Tarkšķi»
desmit gadu jubilejas
koncerts.
Ieeja - bez maksas.
25. janvārī plkst. 15:00
Teātra sporta
Draudzības turnīrs
Ieeja - bez maksas
27. janvārī
plkst. 15:00 un 18:00
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 - 11. februārī.

Aktualitātes veselības aprūpē
p/a «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»
• Darbu atsācis rentgena kabinets. Mammogrāfijas veicam pēc
pieraksta, par darba laikiem un pierakstu interesēties pa tālruni
63941481, atbildes var saņemt elektroniski, norādot e-pasta
adresi;
• No 2. janvāra darbu uzsākusi valsts apmaksāta speciāliste onkoloģe ķīmijterapeite dr. Anda Seņko, pacienta iemaksa Ls 3,
iepriekšējs pieraksts pa tālruni 63941481;
• No 13. februāra darbu atsāks dermatoloģe dr. Ruta Stelmaka.
Pacienta iemaksa Ls 3, iepriekšējs pieraksts pa tālr. 63941481;
• Sāls istabas pakalpojumus organisma atveseļošanai un
spēcināšanai var izmantot gan rīta, gan pēcpusdienas stundās,
maksa Ls 1, iepriekšējs pieraksts pa tālruni 63941481;
• Visiem cukura diabēta pacientiem ir iespēja bez maksas veikt
pēdu aprūpi 1 reizi mēnesī. Izmantojiet iespēju, lai pasargātu
savas kājas no amputācijas. Iepriekšējs pieraksts pie podiatrijas
speciālistes Sandas Seskas pa tālruni 28394843.
• Mazuļu aprūpei pacientu higiēnas telpās pirmajā un otrajā
stāvā ir izvietoti pārtinamie galdi;
• Garderobe strādā visu poliklīnikas pieņemšanas laiku.
Uzgaidāmajās telpās un kabinetos ir silti - lūdzu virsdrēbes
atstājiet garderobē. Pateicamies.
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