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kokus
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AKTUĀLI
Šajā numurā:

Iepriecina
bērnu nama
bērnus

Anta Kļaveniece
Marta Tamule
«IZ» redakcija pirmdienas rītā
saņēma vairākus zvanus no
iedzīvotājiem, kas bija satraukušies par koku zāģēšanu Baldones ielā.
«IZ» noskaidroja, ka koku
zāģēšana Baldones ielā līdz
15. aprīlim tika veikta pēc
AS «Latvenergo» iniciatīvas, kas
vēlas no kokiem atbrīvot tur
esošo gaisvadu elektrolīniju.
Tā kā koki atrodas VAS «Latvijas Valsts ceļi» piederošās ielas
aizsargjoslā, pašvaldībā šādu
koku zāģēšana nav jāsaskaņo,
taču SIA «DzKS» dārzkope Sarmīte Avota par to bija informēta.
Baldones ielā nozāģēti vairāki
oši, zirgkastaņas, dažādi krūmi
un citi pārsvarā jau novecojuši
koki.

2.

«Agro Iecava» 4.
ražo zaļo
enerģiju un 5.
palīdz
lētāk sildīt
iecavniekus

Atdzelžotu
ūdeni vēl
nedzeram

6.

Pašvaldība piedāvā
Lielā Talka Iecavas novadā
bezmaksas kartes tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem
Ineta Bramane,
projektu vadītāja
Ziema atkāpjas lēnām un
negribīgi, bet līdz ar siltāka
laika iestāšanos strauji
tuvojas pilnvērtīga tūrisma
sezonas atsākšanās novadā.
Tādēļ ar tūrismu saistītie uzņēmēji – tūrisma objektu īpašnieki, naktsmītņu un ēdināšanas vietu saimnieki, kā arī cita
veida tūrisma aktivitāšu piedāvātāji - tiek aicināti bez maksas

saņemt Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
tūrisma kartes.
Kartes latviešu un krievu,
angļu un vācu, igauņu un lietuviešu valodā var saņemt Iecavas novada domē pie jaunatnes
lietu speciālistes G. Zaumanes
(2. stāvā), iepriekš sazinoties un
vienojoties par laiku, nepieciešamo karšu skaitu un valodu (tālr.
63963403, e-pasts: ginta.zaumane@iecava.lv). Lai veiksmīga
2013. gada sezona!

27. aprīlī Latvijā norisināsies
Lielā Talka. Ikviens Iecavas
novada iedzīvotājs ir laipni
aicināts talkot jebkurā no
tabulā uzrādītajām vietām!
Individuālo māju saimniekiem
lūgums aktīvi piedalīties sava
īpašuma sakopšanā.
Savāktos atkritumus aicinām vākt tikai talkas sarkanajos
maisos, kurus izsniegs talkas
vietas atbildīgais vai koordinators. Par pilno atkritumu maisu atrašanās vietu lūdzu ziņot
koordinatorei. Par darbarīkiem
un cimdiem jāparūpējas pašiem
talciniekiem!
Talkā savāktos atkritumus
poligonā «Grantiņi» pieņems
27., 29. un 30. aprīlī tikai no
koordinatores pieteiktā trans-

porta.
Ņemot vērā šī gada laika
apstākļus, lielākais akcents tiks
likts uz teritoriju sakopšanu pēc
ziemas, kā arī atkritumu savākšanu, kas pēc sniega nokušanas
īpaši pamanāmi. Ja būs piemēroti laikapstākļi, arī šogad tiks
stādīti koki un krūmi. Iecavas
parkā tiks uzstādīti putnu būrīši, ko izgatavojuši skolēni un
iedzīvotāji.
Vislielākā problēma Iecavas
pusē ir mežu un ceļmalu piesārņošana. Iespējams, tas skaidrojams ar to, ka privātpersonas
nevar vairs pašas aizvest un nodot atkritumus poligonā. Šajā
jautājumā esam atvērti iedzīvotāju priekšlikumiem, kā cīnīties
ar šo problēmu.
3.lpp.
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Kuram visaugstākais
spageti tornis?

Anna Zaķe

Uzvarētāji - 9.b klases komanda:
Žanis Sevastjanovs (no kreisās), Doloresa Onzule,
Roberts Potašs, Paula Anna Svarinska un Krista Kivilande.
4. un 5. aprīlī Iecavas
vidusskolā un Iecavas
kultūras namā tikās Iecavas
vidusskolas 5.-8. un
9.-12. klašu skolēni, kuri
sešās dažādās disciplīnās
sacentās par «Sportiskākās un
erudītākās klases» titulu.
Šoreiz tika pārbaudīta klases
muzikalitāte, erudīcija, atjautība, sportiskums un spēļu prasme, bet kopīgajā uzdevumā klases spēja savstarpēji komunicēt
un pielietot dažādus fizikas likumus. Lai arī pasākums norisinājās pirmo reizi, organizatori cer,
ka tas kļūs par ikgadēju tradīciju, kurā būs iespēja savstarpēji
sacensties vairākām skolām.
«Pasākums izvērtās visnotaļ
interesants, jo komandu kopējais jeb sestais uzdevums Marshmallow challenge, kurā no
20 spageti makaroniem, viena
metra auklas un līmlentes, kā

arī mīkstā zefīriņa komandām
bija jāuztaisa pēc iespējas augstāks tornis, sagādāja gan kārtīgu izsmiešanos, gan palīdzēja
saliedēt klases kolektīvu,» stāsta
viens no pasākuma organizatoriem, Skolēnu domes priekšsēdētājs Eduards Cers.
Šajā gadā 5.-8. klašu grupā
pirmo vietu un titulu «Sportiskākā un erudītākā klase» ieguva
vidusskolas 6.a klase, kuru pārstāvēja Anna Onzule, Annemarija Dukure, Edijs Lācis, Mārtiņš
Meirāns un Gvido Valbe, bet
9.-12. klašu grupā pirmo vietu
un titulu spraigā cīņā izcīnīja
9.b klases komanda: Roberts
Potašs, Krista Kivilande, Žanis
Sevastjanovs, Paula Anna Svarinska un Doloresa Onzule.
Pasākuma organizatori – Skolēnu dome – saka paldies saviem
atbalstītājiem: Iecavas kultūras
namam, Iecavas vidusskolai,
veikaliem «Centrs» un «Rise».

Uzņemam ciemiņus
no Iecavas vidusskolas
Aija Sietiņa
struktūrvienības vadītāja
4. aprīlī Zālītes mazajā skoliņā ciemojās Iecavas vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni un viņu skolotājas Anita
Lauciņa, Monta Šata un Zane
Cera.
Ciemiņi mūs priecēja ar pavasarīgu koncertu - ar tautiskajām
dejām, dzejoļiem un muzikāliem
priekšnesumiem: Santa Vaičekone ar vijoļspēli, Alise Jaunzeme ar flautas spēli, Vita Seņko
ar kokles spēli. Ar dziesmu mūs
sveica Madara Mitrofanova un

Anna Arhipova, dzejoli runāja Eduards Bojārs un Sandra
Samtiņa. Dziesmas pavadījumā
dejoja Nikolīna Mudure, Rēzija
Meļķe un Sandra Samtiņa.
Ciemiņi iepazinās ar mūsu
skolu, uzzināja par dzīvi internātā, par mācībām un citus interesējošos jautājumus. Bērni
savstarpēji cits citu sveica ar apsveikumiem, grāmatzīmēm, kā
arī cienājās ar kliņģeri. Ieguvēji
bija visi – gan ciemiņi, kuri jutās
gandarīti par sagādāto prieku
mūsu bērniem, gan mūsu skolēni, kuri varēja mācīties skaisto
deju soli un priecāties par talantīgajiem vienaudžiem.

Pašvaldība nodrošinās
transportu uz labdarības
sporta spēlēm Salaspilī
Labākie saņems vērtīgas balvas:
Laura Jerķe
veselības veicināšanas koordinētāja individuālo dalībnieku kategorijā - jaunu velosipēdu, ģimeņu
Svētdien, 5. maijā, plkst. 11:00 un komandu kategorijā - aktīvās
Salaspilī, Sporta skolas stadionā, atpūtas balvas. Katram spēļu danotiks labdarības sporta spēles lībniekam dāvanā īpašs spēļu T«AIZELSIES», kuru mērķis ir vese- krekls.
līga dzīvesveida popularizēšana,
Spēļu dalībnieki piedalīsies
sabiedrības uzmanības piesais- spēka un izturības stafetēs, tiks
te pulmonālās hipertensijas (PH) pārbaudīta arī viņu erudīcija
savlaicīgai diagnostikai un ārstē- sirds un plaušu veselības jomā.
šanai. Dalība sporta spēlēs ir bez- Pasākuma ietvaros būs iespēja
maksas.
pārbaudīt savu veselību Latvijas
Iecavas novada dome intere- Kardioloģijas centra speciālistu
sentiem nodrošinās transportu. vadībā sešu minūšu iešanas tesIzbraukšana plkst. 10:00 no Ie- tā, kā arī uzzināt par PH savlaicavas kultūras nama. Piesakies! cīgu diagnostiku un ārstēšanu.
Aizpildi pieteikuma anketu un Labdarības sporta spēļu laikā
līdz 2. maijam sūti to uz e-pastu: uzsāksim ziedojumu vākšanu trīs
laura.jerke@iecava.lv.
jaunu cilvēku ārstēšanai, kuri sliPiedalīties aicināti gan pieau- mo ar PH.
gušie, gan bērni un jaunieši no
Pieteikuma anketu un plašāku
sešiem līdz 18 gadiem, individu- informāciju meklē www.iecava.lv
ālie sportotāji, ģimenes, darba sadaļā Sabiedrība > Veselības veikolektīvu un draugu komandas. cināšana un www.phlatvia.lv.

Iepriecina bērnu nama bērnus

Pērļošanas darbnīcu vadīja
iecavniece Elīna (trešā no kreisās).
Anta Kļaveniece
no Elīnas Šveiceres albuma
Pirms Lieldienām laikrakstā bija publicēts aicinājums
ziedot Jelgavas bērnu nama
bērniem. Iecavnieku atsaucība bija liela, un 29. martā labdarības pasākuma rīkotāji ar
divām piekrautām vieglajām
automašīnām un mikroautobusu devās iepriecināt bērnu
nama bērnus.
Bērni saņēma ne tikai saziedotās mantas – apģērbu, apavus, spēles un sporta inventāru,
kā arī «Fazer» un «Laima» dāvātos saldumus, bet arī izpriecājās
kopā ar Sarkangalvīti un pārē-

jiem pasākuma organizatoriem
– skolas «Latvijas neatkarīgā
inspekcija» pārstāvēm – Elīnu
Šveiceri (dzim. Rudzīte), Gitu
Vētru, Jekaterinu Novikovu, Ivetu Leju un puišiem - Valēriju un
Maksimu.
«Puiši gatavoja putnu būrīšus, meitenes piedalījās zīmēšanas un pērlīšu rotu izgatavošanas darbnīcā, bet mazākie bērni
rotaļājās kopā ar Sarkangalvīti,»
stāsta labdarības pasākuma dalībniece, iecavniece Elīna. Viņa
teic lielu paldies visiem ziedotājiem par lielo atsaucību. Bērnu
namam ziedojušas iecavnieku
ģimenes, lielu atbalstu sniegusi pirmsskolas izglītības iestāde
«Dartija» un bērnu vecāki.

. 2013. gada 19. aprīlī

Lielā talka Iecavas novadā
7

1.lpp.
Tas, cik ilgi talkā sakoptās
vietas saglabā savu tīrību, atkarīgs no cilvēkiem, kas dzīvo to
tiešā tuvumā un uztur tās sakoptas ne tikai talkas dienā, bet
nepārtraukti. Vienmēr skaists un
sakopts ir Dievdārziņš, Zorģu apkārtne, atpūtas vieta «Spirtnieki»
un Dzimtmisas skola. Tāpēc jo
īpaši vēlētos uzteikt Zorģu iedzīvotājus, Dzimtmisas skolas kolektīvu, sieviešu klubu «Liepas»,
Iecavas novada domes darbiniekus, kā arī PII «Dartija» un «Cālītis» kolektīvu, kas pašaizliedzīgi
rūpējas par mūsu novada sakoptību un skaistumu visu laiku.
Iepriekšējo gadu rezultāti un
iedzīvotāju lielā atsaucība pierādījusi, ka talkošana kļuvusi ne
tikai par jauku tradīciju, bet arī
likusi cilvēkiem aizdomāties par
savas apkārtējās vides sakārtošanu visa gada garumā. Šī gada
Lielās Talkas devīze – «Tīra Latvija sākas tavā galvā» – ietver šo
galveno domu, proti – ja būsim
paši sevi sakārtojuši, tad arī svarīgi būs apkārt redzēt sakārtotu
vidi. Nepatīk, ka cilvēki uzskata
– ja jau apkopējai un sētniecei
maksājam naudu, kāpēc pašiem
jātīra, īpaši, ja nemēslojam. Varbūt vajadzētu nevis tikai vērot un
kritizēt, bet kaut ko saprātīgu arī
izdarīt, jo tiklīdz tu ko dari pats,
apkārt rodas domubiedri, un tā
lieta aiziet. Tāpēc aicinu iedzīvotājus un uzņēmumus izrādīt lielāku iniciatīvu. Vērtīgi būtu talkas
organizēt ne tikai pavasarī, bet arī
citos gadalaikos, piemēram, rudenī pirms ziemas sākšanās.
Uz tikšanos talkā sestdien,
27. aprīlī, no plkst. 9:00 līdz
15:00 – ar labu garastāvokli un
darba sparu!
Sarmīte Avota,
SIA «DzKS» dārzkopības
speciāliste

Koordinatore Iecavas novadā - Sarmīte Avota (tālr. 29419247, e-pasts:
Atbildīgais
Kad
Kur
Kas talko
(tālr. nr.)
Ligita
Iecavas sils
Iecavas
25. aprīlī
Putniņa
(kapu pusē)
internātpamatskola
(26460350)
Zālītes speciālās
Sigita
Zālītes speciālā
25. aprīlī internātpamatskolas Lazberga
internātpamatskola
teritorija
(25995980)
Daiga Skuja
26. aprīlī Iecavas parks
Iecavas vidusskola
(26322512)
Irīna
25. un
Iecavas parks
Freimane
PII «Dartija»
27. aprīlī un sils
(29448276)
Valērija
PII «Cālītis»
26. aprīlī
Avota
PII «Cālītis»
teritorija
(20254827)
PA «Iecavas veselības Mirdza
PA «Iecavas veselības
26. aprīlī un sociālās aprūpes
Brazovska
un sociālās aprūpes
centrs» teritorija
(29388795)
centrs»
Beāta
Sieviešu klubs
27. aprīlī Dievdārziņš
Bundule
«Liepas»
(29454440)
Atpūtas vieta
Jānis Pelsis
27. aprīlī
Iecavas novada dome
«Spirtnieki»
(29426935)
Aivars
27. aprīlī Iecavas sils
Mačeks
Visi interesenti
(26598086)
27. aprīlī

Iecavas parks

27. aprīlī

Iecavas sils
(kapiem pretējā
pusē)

27. aprīlī

Zorģi

25. un
29. aprīlī

Dzimtmisa

27. aprīlī

Rosme

27. aprīlī

Skeitparka laukums
un parks

27. aprīlī

«Aizupieši» (Iecava)

27. aprīlī

SIA «Smiltaiņi»
teritorija

Domā par tīru Latviju
skolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras un bateriju
vākšanas konkursā «Tīrai LatNoslēdzies konkurss «Tīrai
vijai!», lai veicinātu videi kaitīgo
Latvijai», kurā bērni čakli
vāca makulatūru un baterijas. preču atkritumu savākšanu un
Biedrība «Latvijas zaļā josta» pārstrādi, palīdzot pasargāt vidi
(«Zaļā josta»), uzsākot mācību no piesārņojuma.
Bateriju un makulatūras
gadu, aicināja Latvijas pirmsElīna Arāja

Sarmīte
Avota
(29419247)
Liene
Meļņika
(28312172)
Aina
Ezergaile
(29645779)
Velga Ērgle
(26805680)
Nadežda
Bokova
(29268131)
Ginta
Zaumane
(29175271)
Anita
Gvozdenko
(26012804)
Jānis
Komisars
(29461189)

sarmiteavota@inbox.lv)
Ko dara
Atkritumu vākšana
Teritorijas sakopšana
Lapu grābšana,
zaru vākšana
Atkritumu un
zaru vākšana
Teritorijas sakopšana
Teritorijas sakopšana
Teritorijas sakopšana
Teritorijas sakopšana
Pastaigu takas
labiekārtošana

Visi interesenti un
Iecavas kultūras
nama darbinieki

Putnu būrīšu
izgatavošana
un uzstādīšana,
teritorijas sakopšana

VSAC «Zemgale»
Iecavas filiāle

Teritorijas sakopšana
un atkritumu vākšana

Zorģu iedzīvotāji

Teritorijas sakopšana,
koku stādīšana

Dzimtmisas
pamatskola

Koku stādīšana,
apkārtnes sakopšana

Rosmes iedzīvotāji

Teritorijas sakopšana

Iecavas jauniešu
iniciatīvas grupa

Teritorijas sakopšana,
putnu būrīšu
izgatavošana un
uzstādīšana

Mājas iedzīvotāji

Teritorijas sakopšana,
krūmu stādīšana

SIA «Smiltaiņi»
darbinieki

Teritorijas sakopšana

vākšana ir beigusies, un rezultāti tiks paziņoti 2. maijā. Pašlaik
notiek materiālu izvešana, bet
pēc provizoriskajiem datiem kopumā savākts ap 1000 tonnām
makulatūras un aptuveni 20
tonnas bateriju. Izlietotā papīra
vākšanā piedalījās 337 skolas,
bet baterijas vāca 252 skolas.
Pirmsskolas izglītības iestāde
«Dartija» savākusi 9, 520 tonnas
makulatūras un ap 125 kg ba-

teriju. Par to vadītāja Irīna Freimane saka lielu paldies draugiem no Ozolu un Ābeļu ielas,
kas dzīvoja zaļi līdz ar viņiem.
Lielu daudzumu makulatūras
nodevuši arī internātpamatskolas audzēkņi. Viņi konkursā
nodevuši 3,210 tonnas papīra.
Konkursā piedalījās arī Dzimtmisas pamatskola, kurā bērni
jau sen aktīvi šķiro atkritumus,
kā arī Iecavas vidusskola.
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Ražo zaļo enerģiju un
palīdz lētāk sildīt iecavniekus

uzņēmums vēlas audzēt ne tikai
biogāzes ražošanai nepieciešamās
enerģētiskās kultūras – zālaugus
un kukurūzu, bet uzsākt arī laukJa vēl pirms pāris gadiem,
saimniecisko ražošanu, audzējot
braucot iepazīties ar topošo
labību. E. Trumpe noliedz izskauzņēmumu, te bija lieli dubļi,
nējušo viedokli, ka bagātie biogātad tagad SIA «Agro Iecava»
biogāzes stacijas teritorijā viss zes ražotāji no lauksaimniecības
zemēm izspiež zemniekus, jo par
izskatās pavisam citādi. «Rūpzemes nomu vai pirkšanu var atnīca ir uzbūvēta, un ražošanas
ļauties maksāt vairāk. Uzņēmuprocess nostabilizējies,» teic
uzņēmuma valdes loceklis Egils mam nācies saskarties ar pretējo,
kad noskatītu zemes gabalu par
Trumpe, ar lepnumu piebilsdārgāku cenu nopērk kaimiņi.
tot, ka pašlaik no aptuveni 40
uzņēmumiem Latvijā biogāzes
Ražo elektrību un siltumu
stacija Iecavā ir viena no tām,
Galveno ieņēmumu daļu - apkas strādā visefektīvāk.
Lai optimizētu ražošanu, Ie- tuveni 90% - uzņēmums saņem,
cavā ir izveidoti divi uzņēmumi: pārdodot elektroenerģiju, kas tiek
SIA «Agro Iecava», kas pārval- ražota, koģenerācijas iekārtās
da biogāzes stacijas darbību, un sadedzinot metāna gāzi. ObligāSIA «Zeltezeri», kas nodarbojas ar tā iepirkuma ietvaros SIA «Agro
zemes apstrādi. Kopumā uzņē- Iecava» uzņēmumam «Latvenergo»
mums nodrošina darbu 40 cilvē- gadā pārdod 14 040 MWh elekkiem. Uzņēmums pilnībā pieder troenerģijas. Tā kā šī elektroenerLatvijas uzņēmējiem, nevis vācie- ģija ir uzskatāma par «zaļo», jo ir
šiem, kā tas dažkārt tiek apgal- iegūta no atjaunojamajiem enervots. Uzņēmuma iekārtas un teh- goresursiem, Latvijas Republikas
noloģija tiešām izstrādāta Vācijas tiesību akti paredz tās iepirkšanu
uzņēmumā «Storimpex Natural obligātā iepirkuma ietvaros, maksājot paaugstinātu tarifu.
Power», taču tas arī viss.
Tikai 10% ieņēmumu uzņēVeiksmīgāku uzņēmumu pārvaldību nodrošina fakts, ka to mums gūst no siltumenerģijas
īpašniekiem pieder vēl divas ra- pārdošanas. 2011. gada novembrī
žotnes – biogāzes stacija Elejā un «Agro Iecava» pabeidza siltumtraDaugavpilī. Vienota uzņēmumu ses būvi un koģenerācijas procegrupas vadības komanda un teh- sā saražoto siltumu sāka piegāniskais personāls – tas noteikti ir dāt pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA «Iecavas siltums», kas to
daudz izdevīgāk.
pārdod tālāk saviem centralizētās
siltumapgādes sistēmas klientiem
Uzsāks lauksaimniecisko
Iecavā. Pateicoties koģenerācijai,
ražošanu
«SIA «Zeltezeri» pašlaik ap- iecavniekiem piegādātais siltums
saimnieko aptuveni divtūkstoš ir viens no lētākajiem valstī.
Līgumā paredzēts, ka «Iecahektārus zemes, kas pārsvarā
atrodas Iecavas novadā, bet tu- vas siltumam» no koģenerācivākajā nākotnē plāno iznomāt jas stacijas katru gadu jāsaņem
vai nopirkt vēl aptuveni tūkstoš 6200 MWh siltumenerģijas, bet
hektārus,» stāsta nekustamo īpa- 2012. gadā «Agro Iecava» siltušumu menedžeris Viktors Semjo- ma ražotājiem pārdeva pat vainovs. Tas saistīts ar uzņēmuma rāk – 8190 MWh. «Vasarā, kad
mērķi attīstīties arī lauksaimnie- siltumenerģija nepieciešama tikai
cības virzienā. Tas nozīmē, ka karstā ūdens uzsildīšanai, mūsu

Anta Kļaveniece

saražotais siltums paliek pāri, tādēļ esam domājuši, kā to lietderīgi
izmantot. Iespējams, ka būvēsim
graudu kalti, kas, attīstot graudkopību, mums lieti noderēs,» tā E.
Trumpe.
Biogāzes ražošanas
tehnoloģija – anaerobā
fermentācija
Biogāzes ražošanai var izmantot dažādas izejvielas: kūtsmēslus
un vircu, labības atliekas, pārtikas rūpniecības un agrorūpniecības organiskos atkritumus,
notekūdeņu dūņas, sadzīves atkritumu organiskās frakcijas,
mājsaimniecību un sabiedriskās
ēdināšanas organiskos atkritumus. Biogāzi var arī savākt no
atkritumu poligoniem. SIA «Agro
Iecava» biogāzes ražošanai pamatā izmanto enerģētiskās kultūras
– zāli un kukurūzu. Lai nodrošinātu bioloģisko procesu, šo kultūru
skābbarībai nedaudz pievieno arī
no tuvējiem zemniekiem iepirktus kūtsmēslus, putnu mēslus no
AS «Balticovo», brāgu no Spirta
rūpnīcas, graudu atsijas.
«Anaerobā
fermentācija
ir
bioķīmisks process, kura laikā
organiskās vielas bezskābekļa
vidē dažādu baktēriju ietekmē
sadalās. Fermentācijas procesā
veidojas biogāze un pārstrādāts
substrāts – digestāts,» ar biogāzes ražošanas procesu iepazīstina
Mārtiņš Trūps, biogāzes stacijas
vadītājs. Fermentācija notiek četrās lielajās, hermētiskajās ar dekoratīvo skārdu apšūtajās betona
tvertnēs, kuru sarkanās cepures
ir labi redzamas no šosejas. Fermentācijas tvertņu papildināšanu
nodrošina automatizēta sistēma
– ik pēc pusstundas tajās nonāk
noteikts svars biomasas; dienā
- vismaz 100 tonnas. Trīs reizes
nedēļā uzņēmuma laboratorijā
tiek veiktas analīzes, lai precīzi
noteiktu pareizu biomasas receptūru un devas. Tas nepieciešams,

Uzņēmuma valdes
loceklis Egils Trumpe.
lai vajadzīgajām baktērijām nodrošinātu dzīvotspēju.
Gadā uzņēmums pārstrādā
aptuveni 40 tūkstošus tonnu zaļās masas. Stacijas darbībai pietiekot ar pašu sagādāto zāli un
kukurūzu. Zaļmasas krājumi
sagatavoti pat ar rezervi, nodrošinoties, ja nu gadījumā nākamais
izrādās neražas gads.
Piesārņojumu nerada
Ražošanas process veido noslēgtu ciklu, un tas nozīmē, ka
kaitīgas vielas dabā nenonāk.
Kāda nezināšanas dēļ dažkārt
uzņēmums saņēmis pretenzijas
par piesārņojuma radīšanu, taču
vēlāk noskaidrojies, ka akmens
mests nepareizajā dārziņā. «Cieši
sadarbojamies ar Jelgavas reģionālo vides pārvaldi, esam kā zem
lupas, tāpēc pret iespējamā piesārņojuma jautājumiem izturamies ļoti nopietni; regulāri veicam
smaku un piesārņojuma mērījumus,» teic Egils Trumpe. Protams,
neliela smaka varot būt, kad izved
digestātu un ieved izejvielas, taču
viss esot normas robežās. Fermentācijas tvertnes ir hermētiskas, un no tām smaka neizdalās.
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SIA «Agro Iecava» un SIA «Zeltezeri» 9,2 hektārus plašā
teritorija no putna lidojuma pagājušā gada vasarā.
Foto no uzņēmuma arhīva.
Mārtiņš Trūps demonstrē
unikālu sūkni, kurš
nodrošina visu
sūknēšanas procesu
ražotnē jebkurā virzienā.
Savā starpā ar
cauruļvadiem ir
savienotas visas tvertnes.
Jumtu savienojumi
nodrošina saražotās
gāzes brīvu plūsmu un
savākšanu, bet zem zemes
ierīkotie savienojumi –
biomasas pārsūknēšanu
no vienas tvertnes citā.

Digestāta
uzglabāšanai izveidota
speciāla lagūna.
Pašlaik tā ir pilna
un tajā glabājas
20 tūkstoši kubikmetru
digestāta. Tā slānis
ir četrus metrus dziļš –
pa virsu digestāta
cietā frakcija, apakšā
šķidrums. Pirms
izvešanas uz lauka
digestātu kārtīgi samaisīs.
Drošības dēļ šī
teritorija ir iežogota.

Šogad uzņēmumā uzsākta digestāta separēšana,
kuras laikā tiek atdalīta sausā un šķidrā frakcija.
Sausais digestāts līdzinās sausai, irdenai kūdrai un ir
minerālvielām bagāts mēslošanas līdzeklis. «Produkts ar
nākotni,» teic Mārtiņš Trūps.

Digestāts - videi draudzīgs barības vielu avots augiem
Mārtiņš Pelšs,
Vides zinātnes maģistrs Mg.sc.ing
Pavasara lauku darbus gaidot,
lauksaimnieki steidz sagādāt
visu nepieciešamo ražīgam un
efektīvam darbam. Būtiska nozīme kvalitatīvas un augstas
ražas sasniegšanā ir mēslojuma
izvēlei.
Lauksaimnieki parasti izvēlas starp pieejamajiem minerālmēslu veidiem, izvērtējot augšņu
analīžu rezultātus un audzējamo
kultūraugu veidu. Palielinoties
minerālmēslu izmaksām un pieaugot lauksaimnieku zināšanām,
pēdējos gados arvien biežāk uz
laukiem tiek izmantots arī organiskais mēslojums. Tradicionāli
kā organisko mēslojumu izmanto
kūtsmēslus, taču līdz ar biogāzes staciju izveidi Latvijā un arī
Iecavā tagad lauksaimniekiem ir
pieejams jauns organiskais mēslojums – digestāts.
Digestāta izcelsme
Digestāts rodas kā vērtīgs blakusprodukts biogāzes ražošanas
procesā. Biogāzes ražošana notiek
slēgtos bioreaktoros, kur anaerobās fermentācijas rezultātā tiek
pārveidotas bioreaktorā ievadītās
izejvielas. Anaerobo fermentāciju
nodrošina baktērijas, kas sadala

kompleksus organiskus savienojumus vienkāršos organiskos savienojumos, kuri satur visus galvenos biogēnos elementus. Augi
no augsnes spēj tiešā veidā uzņemt tikai šos vienkāršos savienojumus. Tāpēc kūtsmēslos pieejamās barības vielas augi uzņem
lēnāk un pastāv risks, ka barības
vielas ar nokrišņiem tiek izskalotas no augsnes un nonāk ūdenstilpnēs. Barības vielu nonākšana
ūdenstilpnēs veicina to aizaugšanu ar ūdens augiem, ūdens skābekļa satura samazināšanos un
ūdens dzīvnieku izzušanu.
Digestāta īpašības
Digestāta sastāvs ir atkarīgs
no izejvielu veida un tehnoloģiskā
procesa. Digestāts sastāv no šķidrās un cietās frakcijas. Šķidrā
frakcija satur daudz minerālvielu,
īpaši slāpekli un kāliju. Kopējais
slāpekļa saturs parasti ir robežās
no 2 līdz 5 g uz 1000 g digestāta, bet kopējais kālija saturs ir
robežās no 3 līdz 5 g uz 1000 g
digestāta. Cietā frakcija ir bagāta
ar trūdvielām, gaistošajām organiskajām vielām un fosforu.
Videi draudzīgs risinājums
Digestāta izmantošana dod
pārsteidzoši lielas iespējas samazināt lauksaimnieku ietekmi uz
globālām pārmaiņām, kas ilgter-

miņā palīdzētu samazināt krasas
laikapstākļu maiņas, ilgstošus
lietus un sausuma periodus. Digestāta pielietošana samazina
nepieciešamību pēc minerālmēsliem, kuri tiek ražoti, izmantojot
neatjaunojamos energoresursus.
Savukārt, ja kūtsmēsli tiek pielietoti neapstrādāti, atmosfērā nonāk metāns un slāpekļa oksīds.
Šo gāzu ietekme uz globālajām
pārmaiņām ir attiecīgi 25 un 298
reizes lielāka nekā oglekļa dioksīdam, kas rodas biogāzes sadedzināšanas rezultātā. Lietderīgi
izmantojot digestātu, tiek veicināta biogāzes ražošana, kas ir atjaunojams un attiecībā uz oglekļa
dioksīda emisijām neitrāls energoresurss.
Samazina atkritumu
un smakas rašanos
Bez kūtsmēsliem biogāzes stacijās tiek pārstrādāti arī organiskie pārtikas rūpniecības blakusprodukti, kuri, neatrodot pielietojumu, visdrīzāk nonāktu poligonos vai nelegālās izgāztuvēs, kam
ir negatīva ietekme uz apkārtnes
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Turpretī kūtsmēslu un citu organisko
materiālu pārstrāde slēgtajos bioreaktoros ļauj ievērojami samazināt smaku rašanos un kukaiņu
piesaisti, jo tiek pakļauti bioloģis-

kai noārdīšanai. Tā kā digestāts ir
šķidrāks un satur mazākas cietās
frakcijas kā kūtsmēsli, tas labāk
iesūcas augsnē, neradot nepatīkamo amonjaka smaku.
Ietekme uz augsni
Digestātam ir ievērojama pozitīva ietekme uz bioloģisko aktivitāti augsnē un tās struktūru.
Digestāts bagātina augsni ar organiskajām vielām, kuras vitāli
nepieciešamas daudziem dažādiem organismiem. Visu šo organismu dzīvības procesi ietekmē
arī augsnes fizikālās un ķīmiskās
īpašības. Piemēram, sliekas rok
alas, kas palīdz irdināt augsni,
uzlabojot tās aerāciju un ūdens
infiltrāciju tajā. Turpretī blīva
augsne ir pakļauta vēja erozijai,
kuras rezultātā gaisā nonāk nelielas augsnes daļiņas, kas negatīvi ietekmē cilvēku veselību.
Bioloģiskā daudzveidība augsnē
palīdz arī ierobežot strauju augu
slimību izplatīšanos un kaitēkļu
savairošanos.
Digestāts Latvijā vēl ir jauns
mēslošanas līdzeklis, taču citu
valstu pieredze un pirmā pieredze
Latvijā liecina, ka šim organiskajam mēslojumam ir ievērojamas
priekšrocības, salīdzinot ar tradicionāli izmantotajiem minerālmēsliem un kūtsmēsliem.
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Mums jautā
Par skolēnu nodarbinātību
Nedienas ar skursteņa tīrīšanu
vasaras brīvlaikā
Elīna Arāja

Ginta Zaumane
jaunatnes lietu speciāliste
Sākums 12. aprīļa laikrakstā.
No 1. maija Iecavas novada
domē varēs iesniegt skolēnu
pieteikuma anketas, kurās
izrādīt savu gatavību strādāt
pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās.
Šis gads būs pirmais, kad stājušies spēkā noteikumi «Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā», un
ar Iecavas novada domes lēmumu
50 skolēnu nodarbinātībai budžetā atvēlēts Ls 13 500, t.sk. sociālais nodoklis Ls 2620.
Vasaras nodarbinātības mērķis
ir piedāvāt skolēniem iegūt pirmo
darba pieredzi, sniegt izpratni par
profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu,
pienākumiem, perspektīvu.
Izstrādājot šos noteikumus,
tika ņemti vērā spēkā esošie LR
likumi un MK noteikumi bērnu
un pusaudžu darbu organizēšanā laikā, kad izglītības iestādē ir
brīvlaiks. Ieskatam konspekts no
tiem, kas tiešā veidā attiecas uz
skolēnu nodarbinātību vasarā.
1. Skolēnus drīkst pieņemt
darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates. Turklāt bērniem un pusaudžiem jābūt noteiktai piecu dienu darba nedēļai,
darba līgumā nedrīkst noteikt
pārbaudes laiku, nodarbināt tos
virsstundu un nakts darbā.
2. Darba laikam jābūt ne garākam par 4 stundām dienā un ne
vairāk par 20 stundām nedēļā.
3. Bērnus vecumā no 13 gadiem drīkst nodarbināt: dārzu
ravēšana un laistīšana, ražas novākšana, augļu, dārzeņu un ogu
iepakošana u.c.
4. Izņēmuma gadījumos, ja
saņemta vecāku vai aizbildņu un
Valsts darba inspekcijas atļauja,
skolēnu var nodarbināt kultūras,
mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, ja šāda nodarbināšana
nav kaitīga bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.
5. Bez darba vadītāja uzraudzības aizliegts nodarbināt skolēnus
īpašos apstākļos, kas saistīti ar
paaugstinātu risku viņu drošībai,
veselībai, tikumībai un attīstībai
(piemēram, darbs ir tieši saistīts
ar pastāvīgu smaguma pārnēsāšanu vai pārvietošanu, ja jāceļ smagumi, kas pārsniedz 10 kg zēniem
un 4 kg meitenēm u.c.).
6. Skolēni līdz 18 gadu vecumam, kuri tiek nodarbināti pieļaujamo darba laiku, saņem algu,
kas nedrīkst būt mazāka par Mi-

nistru kabineta noteikto minimālo
mēneša darba algu normālā darba
laika ietvaros, kas pašlaik ir 200
lati.
7. Darba devējam ir pienākums
pirms darba līguma noslēgšanas
informēt bērna vai pusaudža vecākus vai aizbildni par darba vides
riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem attiecīgajā
darba vietā.
Dokumenti un to aprite
Vispirms vecākiem kopā ar
bērnu ir jādodas pie ģimenes ārsta
un jālūdz viņam medicīniskā izziņa par to, vai jaunietis var strādāt. Lūdziet, lai ārsts šajā izziņā
norāda uz veselības problēmām
vai speciālajiem ierobežojumiem,
kuri būtu jāņem vērā, izvērtējot
kādu darbu skolēnam piedāvāt
(piemēram, ir bijušas traumas vai
ir nopietnas sekas pēc pārciestām
slimībām, hroniskas slimības).
Ja ģimenei ir maznodrošinātās
vai trūcīgās statuss, iesakām doties uz Sociālo dienestu un aprunāties, kā var mainīties šī statusa
iegūšana turpmāk, ja skolēns vienu mēnesi arī būs reģistrēts darba
ņēmējs un kopējie ģimenes ieņēmumi palielināsies.
No 1. līdz 31. maijam Iecavas
novada domes kancelejā 2. stāvā
varēs iesniegt pieteikuma anketas
un medicīniskās izziņas, kur tās
tiks reģistrētas vienotā sarakstā.
Līdz 10. jūnijam tiks izvērtēti
pieteikumi un apzināts, kādā secībā kurus darbus piedāvāt konkrētiem skolēniem. Izvērtēšanas laikā
būs jāņem vērā noteikumos noteiktā prioritāte - darbu piedāvāt
skolēniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm; tiks ņemts
vērā arī dzīvesvietas tuvums attiecīgajai darba vietai.
Pirmos darba līgumus ar
skolēniem plānots noslēgt līdz
17. jūnijam, pirms tam tiekoties
skolēnam, viņa vecākiem vai aizbildņiem ar darba devēju un darba
vadītāju, lai izrunātu darba drošību un abpusējos pienākumus.
Nākamajā «Iecavas Ziņu» numurā plašāk skaidrosim par nepieciešamību, skolēnam stājoties
darba attiecībās, sniegt informāciju Valsts Ieņēmumu dienestam
un algas saņemšanai atvērt bankas kontu.
Par neskaidrībām vai papildjautājumiem rakstiet uz e-pastu
ginta.zaumane@iecava.lv.
Noteikumi
un
iesnieguma
veidlapa atrodama interneta vietnes www.iecava.lv sadaļā Izglītība
> Jauniešiem > Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā.

Kādas lauku sētas saimniece
nav apmierināta ar padarīto
darbu, ko veicis skursteņslaucītājs, sazvanīts pēc sludinājuma avīzē.
«Pa tālruni skursteņslauķis
slavēja sevi deviņos augstumos
un sacīja, ka viņam esot ap 30
gadu pieredze skursteņu tīrīšanā,» stāsta saimniece. Skursteņslaucītājs skursteni esot iztīrījis,
taču vakarā, iekurinot plīti, saimniece pamanījusi, ka kaut kas
nav kārtībā. Arī pēc atkārtotiem
labojumiem saimniece ar situāciju nebija apmierināta, turklāt uz
tālruņa zvaniem skursteņslaucītājs vairs neatbildot. Saimniece
iedzīvotājiem iesaka uzmanīties
no neprofesionāļiem, kas visticamāk vēlas tikai naudu.
Turpretī vainotais skursteņslaucītājs Uldis Augucēvičs, kurš
esot ieguvis amata kvalifikāciju,
atzīst, ka kundzes māja ir īsta
bēdu ieleja: krāsnij esot ap 50
gadu un tā ir ļoti sliktā stāvoklī.
Ar palīgu darījuši, ko varējuši,
turklāt par ļoti niecīgu samaksu.
Viņaprāt, kundze iedomājas, ka
sildmūris, kurš nepareizi uzmūrēts un nekad īsti nav sildījis, pēc

skursteņa iztīrīšanas pēkšņi rūkdams aizies. Gan plītij, gan sildmūrim esot nepieciešams veikt
nopietnus remontdarbus, kas nav
tik lēti un ātri izdarāms.
Kā novērtēt
skursteņslaucītāju?
Ja nav pārliecības par skursteņslaucītāja kvalifikāciju, nav
nekādu rekomendāciju no citiem
saimniekiem, katram ir tiesības
lūgt uzrādīt sertifikātu skursteņslaucītājam jau pirms viņš
ķeras pie darba. Ministru kabineta noteikumos Nr. 82 «Ugunsdrošības noteikumi» ir teikts, ka
skursteņus jātīra sertificētiem
profesionāļiem, skaidro Latvijas
skursteņslaucītāju amata brālības prezidents Māris Bambis. Pēc
atbilstošas kvalifikācijas iegūšanas skursteņslaucītājs var iegūt
sertifikātu, kurš jāatjauno ik pēc
diviem gadiem. «Sertifikātu noteikti var un vajag prasīt,» mudina
M. Bambis, piebilstot, ka kārtīgs
skursteņslauķis par to neapvainosies. Sertificēto skursteņslaucītāja amata meistaru un zeļļu
saraksts ir publicēts mājaslapā
skurstenslaukiem.lv. Jāpiezīmē,
ka zellis no meistara atšķiras vien
ar to, ka nevar apmācīt citus, bet
darbus abi var veikt vienlīdz prasmīgi.

Atdzelžotu ūdeni
vēl nesaņemam
Anta Kļaveniece
Uz vairākiem ar ūdenssaimniecības projektu saistītiem jautājumiem atbild
SIA «DzKS» projektu
vadītājs Jānis Feldmanis.
- Vai Iecavas ūdenssaimniecības projektā paredzētā
atdzelžošanas stacijas izbūve
ir pabeigta? Kad varēsim lietot tajā attīrītu un atdzelžotu
ūdeni?
- Iecavas iedzīvotājiem dzeramais ūdens tiek piegādāts no jaunā urbuma, taču atdzelžošanas
stacija vēl nedarbojas. Aptuveni
mēnesi aizkavējās plānotā iekārtu piegāde, tādēļ plānojam, ka atdzelžošanas stacija varētu uzsākt
darbu pašās aprīļa beigās vai maijā. Iekārtu pieregulēšana ir visai
sarežģīta, tādēļ precīzu datumu
solīt ir grūti. Kamēr atdzelžošanas
stacijā notiks regulēšanas darbi,
nevārītu krāna ūdeni noteikti vēl
nevajadzētu dzert.
- Vai jaunajam ūdensvadam
ir pieslēgtas visas Iecavas centra daudzdzīvokļu mājas?

- Jā, visi pieslēgumi ir veikti. Pieslēgumus ir izbūvējuši un
turpina to darīt arī aptuveni 30
privātmāju īpašnieki. Interesentiem, kas vēlas pieslēgties pie
centralizētās ūdensapgādes vai
kanalizācijas sistēmas, jāzvana SIA «DzKS» ūdenssaimniecības vadītājam Jānim Nitišam pa
tālr. 29293932 vai jāierodas uzņēmumā, lai uzrakstītu pieteikumu,
līdzi ņemot zemesgrāmatas akta
un zemes robežu plāna kopijas.
- Daudzviet pēc ūdenssaimniecības projekta rakšanas
darbiem palicis nesakopts, ir
bojāti zālieni, nobrauktuves un
iekšpagalmu ceļi. Kad plānots
visu sakārtot?
- Šogad ziema ievilkās, tādēļ
arī darbi kavējas. Taču, kolīdz
tas būs iespējams, uzsāksim gan
zaļās zonas labiekārtošanu, gan
nobrauktuvju un iekšējo ceļu
sakārtošanu. Daudzviet plānots
ieklāt jaunu asfaltu: gan uz nobrauktuvēm un uz Edvarta Virzas
ielas pretī autoostai, gan Pļavu
ielā, gan pie ūdenstorņa, atdzelžošanas stacijas un attīrīšanas
iekārtām.

. 2013. gada 19. aprīlī

Sporta ziņas
10. aprīlī aizvadītas Iecavas novada skolu sacensības florbolā 8.9. klasēm. Kopumā spēkiem mērojās septiņas komandas no vidusskolas, Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas.
Rezultāti:
1. vieta internātpamatskolas 9.c klases komandai, kuras sastāvā
spēlēja Mikus Rope, Aigars Dambis, Ēriks Gulbis, Artjoms Dogadkins, Raimonds Ivenkovs, Einārs Kūla un Matīss Sniedze. Klases
audzinātāja Ieva Plēsuma un sporta skolotājs Jānis Siugalis.
2. vieta internātpamatskolas 8. klašu komandai, kurā spēlēja Kristaps Akermans, Kristaps Brunovskis, Jānis Ozoliņš, Mārtiņš Puiķis,
Rinalds Vītols un Matīss Tīsis. Klases audzinātāja Natālija Novicka,
sporta skolotājs Jānis Siugalis.
3. vieta vidusskolas 8.a klases komandai, kuras sastāvā cīnījās
Hugo Vītiņš, Kevins Mors, Valters Kļavenieks, Dāvis Vidrins, Česlavs
Rakovskis, Artūrs Liepiņš, Alvis Dernovojs un Arno Jančonis. Klases
audzinātāja Antra Pāruma, sporta skolotāja Dace Vizule.
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas pusfināla spēļu sērijas otrajā spēlē BK Dartija diemžēl piedzīvoja zaudējumu pret
OC Limbaži. Pēc 12. aprīlī aizvadītās spēles katrai komandai ir pa
vienai uzvarai, tādēļ trešdien komandas tikās vēlreiz.
Pusfināla uzvarētājkomanda turpinās cīņu LBL 3 finālā, kurā tiksies
ar Dārznieks/ Cēsis, kas pusfināla spēļu sērijā līdz divām uzvarām
pieveica Carnikavu.
Par Limbažos piedzīvoto zaudējumu BK Dartija treneris Voldemārs
Pārums teic: «Iegāza pirmā ceturtdaļa. Spēles sākums mūsu komandai bija ļoti švaks, šķita, ka puiši nav īsti gatavi spēlei. Pēc tam piedzīt zaudētos punktus jau bija ļoti grūti. Play off spēlēm ir pavisam
cits līmenis, neviens negrib padoties. Izskatījās arī, ka limbažniekiem
ir lielāks spars un vēlme uzvarēt. No mūsu spēlētājiem vislabāk nospēlēja Gundars Brička – parādīja īstu raksturu. Varu uzslavēt arī
Linardu Jaunzemu un Juri Brūveri, bet pārējie nenospēlēja tik labi,
cik patiesībā var.»
12. aprīlis OC «Limbaži» – BK «Dartija» 79:71
(pa ceturtdaļām 22:11; 16:17; 19:16; 22:27)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Juris Brūveris – 21 punkts, 4 atlecošās bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles, lietderības koeficients 21;
Gundars Brička – 21 p., 4 atlec. b., lietder. k. 19;
Ivars Zemītis – 8 p., 5 atlec. b., lietder. k 9;
Linards Jaunzems – 8 p., lietder. k. 7;
Jānis Eiduks – 6 p., 5 atlec. b., lietder. k. 0;
Ģirts Hauks – 4 p., 3 atlec. b., lietder. k. 4;
Miķelis Pušilovs – 3 p., 5 atlec. b., lietder. k. 4;
Spēlēja arī A. Beitiņš un T.Vilks; I. Puļķis laukumā neizgāja.
Swedbank LJBL Colgate mini spēles U-13 vecuma grupas zēniem
notika 13. un 14. aprīlī Saldū.
13. aprīlis Rīga/Pārdaugava - Iecava 53:34 (Ē. Naumenko 18);
Talsi - Iecava 52:32 (Ē. Naumenko 13, T. Janeks 6, T. Bundulis 6).
14. aprīlis Vecumnieki - Iecava 47:35 (E. Milzers 13, T. Janeks 9,
T. Bundulis 9); Iecava - Balvi 37:32 (T. Janeks 11, Ē. Naumenko 9,
T. Bundulis 9).
Svētdien, 14. aprīlī, Iecavā noslēdzās Latvijas čempionāts galda
tenisā sievietēm 2. līgā. Sacensībās piedalījās arī Iecavas komanda, kura izcīnīja 3. vietu. Par čempionāta uzvarētāju kļuva Kuldīgas
novada sporta skolas komanda, bet 2. vietā ierindojās Alojas novada
komanda. Iecavas novada komandā spēlēja un bronzas medaļas ieguva Ieva Vēja, Meldra Madžule, Karīna Taranda un Beāte Jašuka.
Divas Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles sporta namā
«Dartija notika otrdien, 16. aprīlī.
Iecava/Vecumnieki – DSN 2
U-15 31:74 (Kevins Mors 7, Dāvis Vidrins un
Kristers Kreicšteins pa 6);
U-19 99:85 (Gvido Zaļmežs 20, Ivars Puļķis 18,
Linards Jaunzems 13, Jānis Pelēcis 12).

Kāds bijis MARTS : : :
Martā laulību noslēdzis viens pāris. Izsniegtas 11 miršanas
un deviņas dzimšanas apliecības, liecina Iecavas novada
Dzimtsarakstu nodaļas dati. Jaundzimušajām meitenēm doti
vārdi Katja, Nikola, Odrija, Anna un Elīza Emīlija, bet zēniem
– Jurģis, Gustavs, Adrians un Alekss.

Vertējam kopā

Mums jautā

Vai ozolu
aleja tiešām
sakopta?

«IZ» redakcija gaida arī TAVUS
pozitīvos un negatīvos
vērtējumus!

Negatīvi : : :

- Kāds Rīgas ielas 21. nama
dzīvokļa īpašnieks bieži smēķē
Elīna Arāja
uz 4. stāva lodžijas, aplaimojot
ar cigarešu dūmiem arī citus
Kāds laikraksta «Iecavas
kaimiņus. Ostīt dūmu smaku
Ziņas» abonents izlasījis par
pa pusatvērtu logu nevēlas
ozolu alejas atjaunošanu
ne jaunās māmiņas un bērni,
E. Virzas ielā, pievērsis tai
uzmanību un īsti ar rezultātu ne arī citi iedzīvotāji. Žēl, ka
nav apmierināts: «No kultūras vēl nav pieņemts likums par
aizliegumu smēķēt balkonos un
nama puses braucot, virs
galvas manāmi veci nokaltuši lodžijās, tad varētu sūdzēties
zari, bet no poliklīnikas puses sabiedriskās kārtības dienestā.
Bet varbūt pietiek ar cilvēcīgu
tiešām kādi desmit koki ir
cieņu?
skaisti.» Kungs vēlas zināt,
/Pasīvā smēķētāja
kāds tam ir izskaidrojums.
piespiedu kārtā/
Finansējumu koku sakopšanai piešķīra pašvaldība, balstoties uz SIA «DzKS» dārzkopības - 3. sekcijas pagrabā Tirgus
speciālistes Sarmītes Avotas ielā 5 strādnieki mainīja
iesniegumu ar tāmi, kurā tika caurules, taču par darba
lūgti līdzekļi zaru izzāģēšanai, kultūru aizmirsa, atstājot aiz
retināšanai un vainaga korek- sevis dažādus atkritumus cijai – kopā Ls 3809. Finanšu cauruļu galus, siltumizolācijas
komiteja iesniegumu izskatīja materiālu atgriezumus un
un pagaidām nolēma atbalstīt citus.
/Neapmierinātais/
tikai sauso zaru izzāģēšanu,
piešķirot Ls 1809, stāsta komitejas priekšsēdētājs Jānis Pelsis. - Pie deviņstāvu mājām katrs
Taču dārzkope skaidro, ka zaru savu auto vēlas atstāt tuvāk
izzāģēšana būtu glābiņš tikai uz logam, arī zālienā. Ziemā, kad
pāris gadiem, turpretī pilnībā viss bija sasalis, tas nekas, bet
sakopts koks aprūpi neprasa tagad zāliens pārvēršas par
aptuveni desmit gadus. Tādēļ izdangātu dubļu jūru. Gribētos
viņa nolēmusi vismaz daļu alejas kādreiz te, māju pagalmos,
sakopt pilnībā, bet nākamgad redzēt kādu kārtībnieku.
lūgt finansējumu pārējo koku
/Dabas draugs/
sakopšanai.

Līdzjūtības
Kāpj atkal asaras,
viegli pār krastiem kāpj…
Visretāk raudam,
kad dziļi sāp.

/ L. Brīdaka/

Skumju brīdī esam kopā ar Edīti Jančoni,
māsai aizejot pa mūžības taku.
Darbabiedri Iecavas novada domē
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti.
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

/Tautasdziesma/

Izsakām līdzjūtību un skumstam kopā ar
piederīgajiem, Inārai Andrejevai mūžības ceļos aizejot.
Kolēģi p/a «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»

Aizsaulē aizgājuši
Ervīns Dauglis (10.03.1949. – 15.04.2013.)
Nineļa Streža (23.09.1962. – 16.04.2013.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI (B kat.)
ZAMS

Maksa par kursiem Ls 20
Braukšana 45 min. Ls 6
Mācību sākums 23. aprīlī

MOTOVADĪTĀJU KURSI (A kat.)

Maksa par kursiem Ls 30
Braukšana 45 min. Ls 7,50
Mācību sākums 26. aprīlī
www.zams.lv
Tiek komplektēta
Tālr. 29121985
grupa 95. kodam

◊ 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
◊ Zemes darbi ar traktoru T-82
Tālr. 29457686.
• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.
Gadskārtējā
traktortehnikas
tehniskā apskate (TA),
inspektoriem izbraucot uz
Iecavas novadu, notiks:
25. aprīlī,
plkst. 10.30 Rakmente;
plkst.11.30 Zālīte.
6. jūnijā,
plkst. 10.30 Balticovo;
plkst.11.30 Jumis.
Pirms TA veikšanas
traktortehnikas īpašnieks
(vadītājs) uzrāda:
- traktortehnikas
reģistrācijas apliecību;
- OCTA polisi;
- traktortehnikas
vadītāja apliecību;
- veic TA apmaksu.
Tālrunis uzziņām:
63925013.
VTU Aģentūras Bauska
vecākais inspektors G. Gailis

SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
Malkas ražotne Iecavā
iepērk 3-metrīgu
bērza, alkšņa un citu lapu
koku malku.
Tālr. 29113773.
PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ
– pieaugušus, briestaudzes,
var izstrādātus un kopā ar
lauksaimniecības zemi.
Palīdzam nokārtot īpašuma
tiesības. Korekta samaksa.
Interesē īpašumi Kurzemē,
Vidzemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai
zonda.ipasums@gmail.com
28. aprīlī plkst. 11:00
Baložu kapsētas
sakopšanas talka.
20. aprīlī plkst. 15:00
Iecavas politiski represēto
kluba atpūtas vakars
kultūras namā.

Sporta namā
22. aprīlī plkst. 19:00
treneru pedagoģiskās
padomes sēde.

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.

Vēlas nomāt: : :
Zemnieku saimniecība
vēlas nomāt vai pirkt
lauksaimniecības zemi.
Tālr. 29749339.

Vēlas īrēt : : :
labiekārtotu 1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26489311.

Aicina darbā : : :
SIA «Pranit Exim» Iecavas
novada «Mākonīšos» meklē
darbiniekus/-ces: ražotnē,
pie frēzes un zāģmateriālu
sagatavošanā, gleznu rāmīšu
sagatavošanā.
Tālr. 63963925, 29121697.
Piemājas saimniecība «Kastaņi»
meklē strādnieces/-kus
dārzeņkopībā.
Tālr. 29878820.
SIA «EKO KOKSNE» aicina
darbā strādniekus/-ces malkas
ražotnē Iecavā. Iespējams darbs
maiņās un brīvdienās.
Tālr.: 67799444.
SIA «EKO BLOKS» piedāvā
darbu strādniekiemdežurantiem. Dažādi darba
pienākumi. Darbs vakara/
nakts maiņās un brīvdienās.
Tālr. 67799444.
Zemnieku saimniecība «Tāles»
piedāvā darbu siltumnīcās
sezonas strādniekiem/-cēm.
Tālr. 29231686 (vakaros).
Veikalam «Aibe» Grāfa laukumā
2 vajadzīga pārdevēja.
Tālr. 29288382.

Dažādi : : :
Sākot ar aprīli, taras punkts
Iecavā, E. Virzas ielā 14,
atvērts no 8:30 līdz 18:00,
pārtraukums no 12:00 līdz
13:00. Pieņemam gandrīz visu
veidu alus pudeles.
Tālr. 29166190, 29164600.

Kultūras namā
19. aprīlī plkst. 20:00
«Prāta Vētra» un AS «Laima»
dāvina koncertfilmas
«Vēl viena klusā daba»
bezmaksas seansu.
Bezmaksas ieejas kartes
meklējiet www.ekase.lv
sadaļā «Biļetes» vai
kultūras namā.
21. aprīlī plkst. 18:00
Liliputu cirks no
Ukrainas.
Ieejas maksa – Ls 2.
Biļešu iepriekšpārdošana.
23. aprīlī plkst. 16:00
Dānijas Ishojas
mūzikas skolas
jauniešu koncerts.
Ieeja - bez maksas.
25. aprīlī plkst. 18:15
4. Latvijas lauku un
mazpilsētu mūzikas skolu
koklētāju konkursa
laureātu koncerts un
apbalvošana.
26. aprīlī plkst. 10:00
skolēnu deju
kolektīvu skate.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Dažādi : : :
Veic dzīvokļu, māju kosmētisko
un kapitālo remontu, jumtu
remontu un seguma maiņu.
Būvē nojumes, šķūņus
un siltumnīcas, kā arī
veic to remontu. Elektriķa
pakalpojumi.
Tālr. 26060411.
Zemes apstrāde: aršana, kultivēšana, diskošana, vagošana,
mazdārziņu frēzēšana, teritorijas appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta pakalpojumi ar traktoru: iekraušana, izkraušana, melnzemes
piegāde. Zemes sagatavošana
piemājas mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.
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