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Iedzīvotāji brauc ar pirmo jauno liftu
Elīna Arāja
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AKTUĀLI
Šajā numurā:

«DzKS» juriste
Sabīne Munde
aicina sarosīties arī
pārējos deviņstāvu
māju iedzīvotājus,
lai varētu baudīt
braucienu ar jaunu,
kvalitatīvu liftu.

Otra elpa metālam
Elīna Arāja
Marta Tamule
Piektdien, 10. maijā, durvis
vēra metālapstrādes darbnīca
Zālītes internātpamatskolā,
kur audzēkņi no metāllūžņiem
turpmāk veidos praktiskus
priekšmetus vai mākslas
darbus.
Šo mācību gadu uzsākot,
skolā tika izveidota kvalitatīva
mājturības klase, kokapstrādes
un keramikas darbnīcas. Darboties ar metālu visu šo gadu bērni
mācījās šaurā, darbam neaprīkotā telpā, taču metālapstrādes
pulciņa vadītājs Arnolds Ziemelis izveidot kārtīgu darbnīcu
nolēma jau šī mācību gada sākumā, kad uzsāka darbu skolā,
sagatavojot galdnieka palīgus.
Pasniedzējs stāsta, ka interese darboties ar metālu bērniem

ir ļoti liela, pat meitenēm. Pagaidu darbnīcā darbojušies vairāk
nekā 40 audzēkņu. Jaunākā
skolniece ir sešus gadus veca
meitene, kura kaķa skulptūrai
rūpīgi pielodējusi ūsas. «Pagaidām skolā metālapstrāde būs
kā interešu izglītība, bet ceram,
ka ar laiku varēsim mācības izvērst profesionālā līmenī,» stāsta
A. Ziemelis un saka paldies visiem, kas piedalījušies darbnīcas tapšanā, svarīgs bijis arī kolēģu atbalsts.
Darbnīcai vieta atrasta saimniecības ēkā skolas pagalmā, kur
telpa netika pienācīgi izmantota.
Paši skolas audzēkņi veica kosmētisko remontu, arī mēbeles
izgatavoja saviem spēkiem. Piemēram, lielie skapji ir kokapstrādes profesionālās programmas
2. kursa audzēkņu kvalifikācijas
2.lpp.
prakses darbs.

Deviņstāvu mājas Tirgus
ielā 5 otrā korpusa iedzīvotāji
vienojušies par lifta iegādi,
izmantojot arī pašvaldības
finansiālu atbalstu. Jauno
liftu iedzīvotāji izmanto no
3. maija.
Korpusa vecākā Natālija Pavlova atzīst: «Mums ir paveicies ar
kaimiņiem, kas ir ļoti saprotoši.
Sākumā par lifta iegādi parakstījās pat pirmā stāva dzīvokļu
īpašnieki, taču sapulcē tomēr
visi vienojāmies, ka no viņiem
maksu neprasīsim. Par ekspluatāciju gan nāksies maksāt, jo to
izlemt nav kaimiņu varā.»
Izskatot piedāvājumus, Baltkrievijā ražotie lifti tika novērtēti
kā vispiemērotākie, jo to cena
ir divreiz mazāka, nekā tiem,
ko Latvijā piedāvā uzņēmums
«Schindler».
2.lpp.

4.
Iecavas
pašvaldības 5.
vēlēšanām
reģistrēto
sarakstu
priekšvēlēšanu
programmas

Iecavnieces 3.
viesojas Kiprā

Iecavas vēlēšanu iecirknis
savu darbu kultūras namā
sāks 27. maijā
Anta Kļaveniece
Laikā no 27. līdz 28. maijam
vēlēšanu iecirknī Rīgas ielā 18
vēlētāji varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, programmām
un ziņām par kandidātiem. Vēlēšanu iecirkņa darba laikā līdz
pat vēlēšanu dienas, 1. jūnija,
plkst. 12:00 tiks arī pieņemti
rakstveida pieteikumi no vēlētājiem vai viņu pilnvarotajām personām, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu
telpās. Iesniegumu var rakstīt
jebkura vēlētāja uzticības persona. Iesnieguma paraugi pieejami CVK mājas lapā www.cvk.lv,
taču tos drīkst rakstīt arī brīvā

formā vai uz vietas iecirknī, informē Iecavas novada Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Tālrīts
Krastiņš.
Pieteikties balsošanai atrašanās vietā iespējams, ja vēlētājs
vēlēšanu dienā 1. jūnijā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā, tas nozīmē, ka vēlēšanu
komisija nepieņems iesniegumu
no vēlētāja, kurš, piemēram, atrodas slimnīcā Bauskā, vai arī
no vēlētāja, kurš ir deklarēts
Iecavas novadā, bet reāli dzīvo
ārpus novada teritorijas.
Jātgādina, ka pašvaldību vēlēšanās var piedalīties tikai novada
teritorijā deklarētie vēlētāji, kas
iekļauti vēlētāju reģistrā. 3.lpp.
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Otra elpa metālam

Darbnīcā atradīs
pielietojumu pat lietotām
naglām un drātīm.
10. maijā Zālītes
internātpamatskolā svinīgi
atklāja metālapstrādes
darbnīcu. Tās izveidē
piedalījās skolotāju brigāde:
Juris Bidzāns, Ginters
Lazbergs, Arnolds Ziemelis
un Juris Lindavs, kā arī
skolas audzēkņi.
1.lpp.
Dzelzsgriezēji var
uzsākt darbu
Darbnīcas atklāšanas pasākuma ieskaņā mazās Zālītes
skolas audzēkņi viesus iepriecināja ar savu putnu dejas priekšnesumu. Ar to viņi veiksmīgi
piedalījās festivālā «Nāc līdzās!»,
bet tagad savu panākumu atslēgu mazie dejotāji nodeva tālāk
jaunajiem metāla dizaineriem.
Darbnīcas vadītājs, metāla dizaina meistars A. Ziemelis
viesus iepazīstināja ar līdz šim
padarīto metālapstrādes pulciņā – ar seno laiku divriteni, kas
domāts kā dārza skulptūra puķupodiem.

Skolas direktors Jānis Kārkliņš vēlēja panākumus un apsveica par padarīto, piebilstot,
ka nav liela māksla kaut ko
pagatavot ar lielu finansējumu,
taču bez līdzekļiem gatavots
darbs ir īsta meistarība. Jaunās darbnīcas atklāšanas brīdī
skanēja dziesma «Dzelzsgriezēj,
šī pasaule mums jāsagriež», un
direktors atklāja jauno metālapstrādes darbnīcu, ar dzelzs šķērēm pārgriežot metāla lenti.
Starp sveicējiem un atbalstītājiem bija arī Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas
konsultants Andis Lejiņš, kurš

atzina: «Tā ir viena no skaistākajām Zālītes skolas tradīcijām
- atbalstīt bērnu praktisko darbību. Nevienā šādā skolā neesmu redzējis tik lielu praktisko apmācību klāstu.» A. Lejiņš
uzskata, ka jaunietim svarīgi ir
praktiski pamēģināt kādu profesiju, lai zinātu, vai viņš to tiešām vēlas. Bez tam motivācija
kaut ko mācīties un darīt rodas
tieši šajā iepazīšanas procesā.
Metālapstrādes speciālists atzīst, ka jaunajā darbnīcā gūtās
iemaņas vienmēr noderēs, jo
mūsu sadzīvē gandrīz nekas nav
bez metāla – pat kūku bez tā nevaram izcept, jo gan krāsnī, gan

cepamajā formā ir metāls, un ja
vēl pieskaita visus darbarīkus…
Atbalsti arī tu
Dāvanās darbnīcas saimnieki saņēma arī metāla izejmateriālus saviem darbiem un
labprāt pieņems vēl - sestdien,
18. maijā, Muzeju nakts krāmu
tirdziņā. Nevajadzīgus vai savu
mūžu nokalpojušus un sabojātus metāla priekšmetus droši vari uzdāvināt Zālītes skolas
audzēkņiem, kas ar prieku tos
pratīs izmantot. Viņi atradīs pielietojumu gan vecam velosipēda
rāmim, gan mazām skrūvītēm,
uzgriežņiem un vadiem.

Iedzīvotāji brauc ar pirmo jauno liftu
1.lpp.
Turklāt Baltkrievijā ražoto
liftu tehniskais aprīkojums atbilst tagadējo liftu šahtām un
durvju ailām, kas neprasa lielus ieguldījumus lifta ierīkošanā, stāsta SIA «Dzīvokļu komunālās saimniecības» («DzKS»)
projektu vadītājs Jānis Feldmanis. Jaunais lifts izmaksāja
Ls 14 943,50 (ar PVN). Pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam - Ls 5000 (ieskaitot pašvaldības īpašumā esošo divu dzīvokļu

maksājamo daļu), katram dzīvokļa saimniekam lifta iegādei jāatvēl
Ls 331,45. Lielākā daļa īpašnieku šo summu samaksājusi
uzreiz, bet pārējiem «DzKS» sastādījusi individuālo apmaksas grafiku. Tiem, kas izvēlējās
summu sadalīt gada garumā,
jāmaksā Ls 27,62 mēnesī.
Jaunais lifts ir aprīkots ar
sistēmu, kas nodrošina tā izmantošanu tikai iedzīvotājiem.
Lai lietotu liftu, nepieciešama
čip-karte, kuru «DzKS» izsniedzis katram dzīvokļa saimnie-

kam, taču, ja iedzīvotāji vēlas,
viņiem ir iespēja iegādāties vairākas čip-kartes.
«Jaunu liftu gatavojas iegādāties arī Tirgus ielas 3 otrā
korpusa iedzīvotāji, taču par
pārējiem ziņu vēl nav,» stāsta
J. Feldmanis. Vienā deviņstāvu
mājas korpusā ir 36 dzīvokļi. Jo
vairāk saimnieku, jo grūtāk savā
starpā vienoties, taču J. Feldmanis aicina iedzīvotājus izmantot
pašvaldības atbalstu laicīgi, jo
līdzfinansējums būs pieejams
vien līdz šī gada beigām.

Atgādinām, ka Tirgus ielas 5
otrā korpusa iedzīvotāji 7. janvārī vērsās Iecavas novada domē
ar iesniegumu, kurā lūdza līdzfinansējumu lifta iegādei. 4. februāra domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma atbalstīt ar līdzfinansējumu visu sešu liftu iegādi
Tirgus ielā 3 un Tirgus ielā 5:
Ls 5 000,00 katram liftam. Līdzekļi tiks piešķirti tikai gadījumā, ja liftu iegādei piekritīs vismaz 75% katra korpusa iedzīvotāju un būs nomaksāts parāds
par lifta uzturēšanu.

. 2013. gada 17. maijā

Kipra – saule, jūra,
Iecavas vēlēšanu iecirknis
savu darbu kultūras namā citrusaugļi un
ekonomiskā krīze
sāks 27. maijā
1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas

Agnese Hauka

1.lpp.
Iecavas vēlēšanu iecirkņa
darba laiks:

Pieredzes apmaiņas braucienā ar mērķi izvērtēt reģionālās partnerības projekta «Skolu
Iepriekšējā balsošana:
pašnovērtēšanas
programma»
Trešdien, 29. maijā, no plkst. 17:00 līdz 20:00
līdzšinējo ieviešanu un rezulCeturtdien, 30. maijā, no plkst. 9:00 līdz 12:00
tātus devās Iecavas novada doPiektdien, 31. maijā, no plkst. 10:00 līdz 16:00
mes izglītības speciāliste Valda
Liekne, Iecavas vidusskolas diVēlēšanu dienā:
rektores vietniece mācību jomā
Sestdien, 1. jūnijā, no plkst. 7:00 līdz 22:00
Gita Zaķe, Iecavas internātpamatskolas vecākā audzinātāja
Sandra Sūna, Zālītes speciālās
internātskolas direktora vietniece izglītības jomā Sigita Lazberga un Iecavas sieviešu kluba
«Liepas» valdes locekle Agnese
četru vēlēšanām iesniegto sa- Hauka. 14.-19. aprīlī iepazinām
Anta Kļaveniece
rakstu pārstāvji, aploksni ar projektā iesaistītās Kipras izglīIecavas novada pašvaldības
otro kārtas numuru izvilka Na- tības iestādes.
vēlēšanās 1. jūnijā pirmais
cionālā apvienība «Visu Latvijai!»
numurs būs Politisko partiju
Iecavas skolām lielāka
apvienībai «Saskaņas Centrs». - «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»,
pieredze mācību
«Centriskā partija LATVIJAS
To noteica 7. maijā Iecavas
procesa plānošanā
ZEMNIEKU SAVIENĪBA». Trenovada vēlēšanu komisijas
ilgtermiņā
šais kārtas numurs tika partijai
organizētā izloze, informē
Projekts
tika
uzsākts
«Vienotība», bet ceturtais - Latvikomisijas priekšsēdētājs
2012. gada septembrī un ilgs
jas Sociāldemokrātiskajai strādTālrīts Krastiņš.
līdz 2014. gada 31. jūlijam. Šajā
Izlozē, kurā piedalījās visu nieku partijai.
laikā projektā iesaistītās Iecavas
Pirmdien, 27. maijā, no plkst. 16:00 līdz 20:00
Otrdien, 28. maijā, no plkst. 9:00 līdz 13:00

Izlozē nosaka sarakstu
secību vēlēšanu aploksnēs

Vēlēšanu dienā,
1. jūnijā, pa novadu uz vēlēšanu iecirkni kursēs
speciāls autobuss. Tā kustības sarakstu publicēsim
31. maija laikrakstā.
Ar Iecavas novada pašvaldības vēlēšanām reģistrēto
deputātu kandidātu sarakstu programmām varat iepazīties
laikraksta 4. un 5. lappusē.
Kandidātu saraksti bija publicēti laikraksta 3. maija numurā.
Ziņu apkopojumu par pašvaldības vēlēšanām meklējiet
interneta vietnē www.iecava.lv.

Melnās ziņas
- 7. maijā plkst.10:20 dega
kūla 300 kvadrātmetru platībā.
- 7. maijā plkst. 21:00 Ozolu
ielā aizturēta 1959. gadā dzimusi sieviete, kura vadīja velosipēdu Super Rior, atrodoties alkohola reibumā (2,26 promiles).
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 10. maijā plkst. 17:35 Baldones ielā aizturēts 1955. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu Aist, atrodoties alkohola
reibumā (2,52 promiles). Sastā-

dīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
- 11. maijā plkst. 21:50 Pārupes ielā aizturēts 1978. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā (2,8 promiles). Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

skolas būs izvērtējušas skolas
attīstības plānus un pilnveidojušas mācību un mācīšanās
procesa izvērtējuma metodoloģiju, bet Kipras skolas, papildus mācību un mācīšanās procesa izvērtējuma metodoloģijas
pilnveidošanai, izstrādās skolu
attīstības plānus, kas šīm iestādēm būs jaunums izglītības
procesa ilgtermiņa plānošanā.
Latvijas un Kipras skolas
projekta īstenošanā ir izmantojušas atšķirīgas pieejas. Kipras
skolas jau projekta sākumā ir
definējušas vienu izglītības procesa jomu, ko pilnveidos, – kritiskās domāšanas attīstīšana
skolēniem, komandas darba
pilnveidošana starp skolēniem
un skolotājiem vai pašanalīzes
attīstīšana. Turpretī Iecavas novada skolas projekta gaitā izvērtē visu mācību un mācīšanās
procesu kopumā, kas ietver arī
partneru izvēlētās jomas. Iecavas pedagogi attīstīs prasmes
veidot un īstenot individuālos
izaugsmes plānus noteiktam
skolēnam.
Līdz šim kā galvenie projekta

ieguvumi tiek minēti: pedagogu
sociālo un profesionālo prasmju
pilnveidošanās, veiktais līdzšinējā darba procesa un rezultātu
izvērtējums, jaunas idejas skolas attīstības plānu pilnveidošanai un darbam ar skolēniem, kā
arī kopīga un mērķtiecīga pedagogu komandas darba attīstība,
sasniedzot kopīgu mērķi.
Projekta turpinājumā jau šī
gada jūnijā Kipras izglītības pārvaldes un skolu pārstāvji viesosies Iecavā, lai turpinātu darbu
pie skolas attīstības plānu pilnveidošanas, mācību un mācīšanās procesa metodoloģijas pilnveidošanas un plānotu projekta
otrā gada aktivitātes.
Internātskolas –
bagāto bērniem?
Kiprā internātskolās mācās
bagātu vai finansiāli ļoti nodrošinātu ģimeņu bērni; mācīties
internātskolā ir ļoti prestiži. Līdz
brīdim, kad tika atklāta atšķirība starp Latvijas un Kipras internātskolām, kiprieši bija izbrīnīti par Iecavas internātskolas
un Zālītes speciālās internātskolas stāstījumu par darbu ar
skolēniem, savukārt mēs bijām
neizpratnē par viņu izbrīnu.
Kipras daba
Lai arī pabijām tikai nelielā
valsts daļā un lielākoties pilsētās, mūsu sirdis notrīsēja katru
reizi, ieraugot apstādījumos un
māju dārzos augošos apelsīnu,
klementīnu un citronu kokus,
kuros karājās sulīgi oranži un
dzelteni augļi. Lai arī tā ir pagājušās sezonas raža, jo jaunā
raža šobrīd plaukst baltu ziedu
pumpuros, un klementīni vairs
nebija ēdami, mūsu rokas tā
vien sniedzās pēc katra augļa.
Vietējiem mūsu sajūsma par
citrusa kokiem bija uzjautrinoša, jo to var salīdzināt ar kāda
sajūsmu par mūsu dārzos augošajām ābelēm un āboliem. Interesanti, ka gatavie citrusa augļi
kokā var saglabāties pat divus
mēnešus un iedzīvotāji katru
dienu noplūc svaigus augļus tik,
cik vēlas.
6.lpp.
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1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas
Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs»
Priekšvēlēšanu programma
1. Ekonomika, saimniecība, infrastruktūra
- turpināsim realizēt novada
pašvaldības iesāktos projektus un
plānus;
- piesaistīsim ES struktūrfondu
un citu finanšu instrumentu finansējumu infrastruktūras attīstībai
(daudzdzīvokļu māju siltināšana,
ceļu un ielu rekonstrukcija, koģenerācija u.c. projekti);
- veicināsim līdzsvarotu novada
attīstību, rekonstruējot pašvaldībai
piederošos lauku ceļus, uzlabojot
infrastruktūru visās Iecavas novada apdzīvotajās vietās – Zālīte,
Dzimtmisa, Zorģi, Rosme, Dartija,
Misa, Audrupi;
- pastāvīgi rūpēsimies par iedzīvotājiem un godprātīgi apsaimniekosim novada teritoriju;
- uzklausīsim iedzīvotāju viedokļus, pieņemsim motivētus, korektus lēmumus;

- veidosim uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi, atbalstot jaunu darba
vietu radīšanu novadā, lauksaimniecisko ražošanu. Nodrošināsim
informācijas pieejamību un apmaiņu novada lauksaimniekiem;
- turpināsim attīstīt pašvaldības
iestādes un uzņēmumus ar mērķi
nodrošināt iedzīvotājiem pilnvērtīgākus pakalpojumus, paplašināsim sniegto pakalpojumu loku (piemēram, celtniecība, remontdarbi);
- veicināsim vides sakārtošanu
un sakoptību, radīsim labvēlīgus
apstākļus veselīgam dzīves veidam;
- pastāvīgi sekosim komunālo
pakalpojumu cenu un tarifu pamatotībai.
2. Izglītība, kultūra, tūrisms,
sports
- Saskaņas Centra apvienības
deputātu kandidāti iestājas par
to, ka izglītība un darba iespējas
katram novada iedzīvotājam ir so-

Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», «Centriskā
partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»
Priekšvēlēšanu programma
Apvienotajā deputātu kandidātu
sarakstā ir pašvaldības darbā pieredzējuši un deputāta pienākumus
pildījuši cilvēki, kuri ar mērķtiecīgu
darbu, pieredzi un zināšanām apliecinājuši, ka novadniekiem pirms
4 gadiem solītais izpildīts.
Kandidāti, kuri šajās vēlēšanās
pievienojušies mūsu sarakstam, ir
sava novada patrioti un viņu veikums novada iedzīvotāju vidū guvis
pozitīvu vērtējumu.
Mūsu mērķis ir pabeigt iesāktos
projektus un plānveidīgi, efektīvi
izmantojot resursus, realizēt novada Attīstības programmā (2013.2019.) paredzētās aktivitātes.
Mums ir konkrēti padarīti darbi, kas ir apliecinājums tam, ka
izvirzītais mērķis ir reāls un sasniedzams. Mēs iestājamies par stabilitāti un esam gatavi uzņemties atbildību par mūsu novada attīstību,
lai celtu katra novada iedzīvotāja
garīgo un materiālo labklājību.
Savu priekšvēlēšanu programmu esam izstrādājuši pārdomāti un
atbildīgi, tāpēc turpmākajā darbā
ievērosim un pildīsim tajā nolemto.
1. Rūpēsimies par godprātīgu
visa Iecavas novada apsaimniekošanu.
2. Rosināsim uzsākt publisko
apspriešanu par pilsētas statusa
piešķiršanu Iecavai.

3. Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām attīstīsim racionālu pašvaldības pārvaldības sistēmu.
4. Atbalstīsim ģimeniskās vērtības, paredzot bērna piedzimšanas
pabalsta ievērojamu palielinājumu.
Nodrošināsim bezmaksas pusdienas skolēniem līdz 9.klasei.
5. Sniegsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm, politiski represētajiem, trūcīgajiem un mazturīgajiem,
pensionāriem, ģimenēm ar adoptētiem bērniem, bāreņiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
6. Aktivizēsim un radīsim labvēlīgus nosacījumus senioru kustībai
novadā.
7. Samazināsim rindas pirmsskolas mācību iestādēs.
8. Saglabāsim esošās mācību
iestādes. Ieviešot jaunas izglītības
programmas, īpaši akcentēsim profesionālās ievirzes programmu nozīmību un modernās tehnoloģijas.
9. Akcentējot patriotisko audzināšanu, atbalstīsim interešu izglītības un mākslinieciskās pašdarbības aktivitātes.
10. Paplašināsim mūžizglītības
piedāvājumu pieaugušajiem.
11. Organizēsim skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā un
iesaistīsim novada jauniešus brīvprātīgo darbā.

ciālās drošības garantija. Jaunatnei – perspektīvu novadu, bērniem
– sekmīgu apmācību, pirmsskolas
skolotājiem – atbilstošu algu;
- valsts līdzekļi, ES fondu līdzekļi vienlaicīgi jāvirza uzņēmējdarbības attīstībai, izglītībai un veselības aizsardzības attīstībai visā
novada teritorijā;
- atbalstīsim interešu izglītību,
kultūras, sporta, mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvus, sabiedriskās un citas aktivitātes, akcentējot
nacionāli patriotisko audzināšanu;
- popularizēsim un veicināsim
veselīgu dzīvesveidu un iedzīvotāju aktīvo atpūtu, atbalstot sporta
dienas, izbūvējot bērnu rotaļu laukumus (Progresā), velosipēdistu
celiņus u.c.;
- atbalstīsim tūrismam labvēlīgas vides veidošanu mūsu novadā.
3. Labklājība
- atbalstīsim tūrismam labvēlīgas vides veidošanu mūsu novadā.

- atbalstīsim sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus, ievērosim
taisnīguma principu sociālā budžeta līdzekļu izlietojumā;
- respektēsim katra novada
iedzīvotāja nacionālo pašcieņu un
piederību tradicionālajām reliģiskajām konfesijām;
- atbalstīsim sadarbību ar arodbiedrībām un citām nevalstiskām
un sabiedriskām organizācijām
sociāli ekonomisko, darba tiesisko
attiecību jautājumu risināšanas
un darba ņēmēju labklājības jomā;
- turpināsim ar laikraksta
«Iecavas Ziņas» un novada interneta mājaslapas starpniecību regulāri informēt iedzīvotājus par novada
domes darbu.
MĒS SOLĀM TO, KO VARAM
IZDARĪT!

12. Iesaistīsim sabiedrību jaunizveidotā Dienas centra ikdienas
aktivitātēs.
13. Nodrošināsim veselības aprūpes pieejamību. Atbalstīsim veselību veicinošus projektus un pasākumus.
14. Turpināsim atbalstīt sporta
aktivitātes novadā.
15. Attīstīsim sporta infrastruktūru, maksimāli noslogojot jauno
stadionu.
16. Rūpēsimies par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu novadā.
17. Iedibināsim ”Iecavas uzņēmēju dienas”, lai kopīgi uzlabotu
uzņēmējdarbības vidi novadā.
18. Veicināsim lauksaimniecisko ražošanu, nodrošinot informācijas pieejamību un apmaiņu novada
lauksaimniekiem.
19.
Popularizēsim
tūrisma
iespējas Iecavas novadā.
20.
Izstrādāsim
veloceliņu
maršrutus.
21. Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, veicināsim iedzīvotāju
iesaistīšanos novada kultūras un
sabiedriskajā dzīvē.
22. Mūsu bibliotēkas veidosim
kā ciemu kultūras un sabiedriskās
dzīves centrus.
23. Respektēsim apziņas un ticības brīvību, atbalstot tradicionālo
konfesiju darbību.
24. Sniegsim atbalstu novada
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas jautājumu risināšanā.
25. Lai samazinātu siltumenerģijas tarifus, sadarbībā ar AS Balticovo attīstīsim alternatīvās siltum-

enerģijas avotu izmantošanu.
26. Uzturēsim pašvaldības apsaimniekošanā esošos ceļus un to
aprīkojumu, papildus valsts piešķirtajam finansējumam ieguldot
novada budžeta līdzekļus.
27. Katru gadu atjaunosim vai
izbūvēsim no jauna ielu apgaismojumu. 2013. gadā - Audrupos,
Dimzukalnā un Zālītē.
28. Izstrādājot jaunus ielu apgaismojuma projektus, pielietosim
energoekonomiskus risinājumus.
29. Realizēsim ūdenssaimniecības projekta 2. kārtu, piesaistot
papildu finanšu līdzekļus.
30. Aktualizēsim Skolas ielas
rekonstrukcijas projekta realizāciju, nodrošinot drošību skolēniem.
31. Piesaistot projektu līdzekļus, uzbūvēsim Iecavā Mūzikas un
mākslas skolu.
32. Rūpēsimies par vēsturisko
vērtību saglabāšanu.
33. Turpināsim labiekārtot
Iecavas parku, atjaunojot stādījumus un izbūvējot jaunus gājēju
celiņus.
34. Popularizējot Iecavas novada daiļdārzus, motivēsim privāto
īpašumu sakopšanu.
35. Aktualizēsim jautājumu par
Iecavas peldbaseina būvniecību,
piesaistot investorus.
36. Ar laikraksta «Iecavas Ziņas»
starpniecību informēsim iedzīvotājus par norisēm novadā. Pārveidosim Iecavas novada interneta mājaslapu, lai uzlabotu informācijas apriti. Izveidosim vairākas bezvadu publiskā interneta pieejamības vietas.
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1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas
Partija «VIENOTĪBA»
Priekšvēlēšanu programma
Vienotība ir kuplākā un saliedētākā Latvijas partija. Roku rokā
ar Ministru prezidentu, Saeimas
priekšsēdētāju, ministriem, EP un
Saeimas deputātiem strādā mūsu
cilvēki lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. Visi kopā mēs panāksim,
lai dzīve Latvijā kļūtu labāka.

• Sekmēt pārtikas ražotāju un
amatnieku kooperāciju
• Pabeigt ūdenssaimniecības
attīstības projektu
• Izveidot vismaz divus velomaršrutus
• Popularizēt Iecavas novadu,
piesaistot tūristus, palielinot vietējo uzņēmēju ienākumus.

brim iedibināsim pienākumu atbildīgajām amatpersonām regulāri un saprotami atskaitīties iedzīvotājiem par līdzekļu izlietojumu.
• Novada mājaslapā 5 dienu
laikā pēc domes sēdes būs pieejaIzglītība, kultūra, sports
mi visi pieņemtie lēmumi.
un reliģija
• Līdz 2014. gada 1. martam
Saglabāsim un attīstīsim esoizstrādāsim detalizētu novada šās novada izglītības, kultūras un
Nākotnes redzējums
Mēs piedāvājam pārmaiņas, turpmāko 4 gadu attīstības plā- sporta iestādes, atbalstīsim tradikas nodrošina ikvienam Iecavas nu un ES struktūrfondu apguves cionālās konfesijas.
novada iedzīvotājam piemērotu, plānus.
Tuvākie darbi
• Nodrošināt visiem Iecavas
drošu un sakārtotu vidi, straujāEkonomiskā un vides infranovada bērniem vietas pirmsskoku attīstību, jaunas darba vietas,
struktūras attīstība, tūrisms
jaunas iespējas uzņēmējiem. Mēs
Veicinot uzņēmējdarbības at- las izglītības iestādēs
gribam, lai Iecava ir pašvaldība, tīstību novadā un aktīvi piesaistot
• Uzsākt mūzikas un mākslas
kurā ikviens jūtas vajadzīgs un Eiropas Struktūrfondu līdzekļus, skolas izbūvi Grāfa laukumā 1
novērtēts.
• Atbalstīt jauniešu iniciatīvas
panāksim, ka Iecavas novads tu• Atrast risinājumu sporta
vāko 4 gadu laikā pats ar savu
Novada budžets un finanses
Novada budžets būs sabalan- budžetu spēs pildīt tam paredzē- nama attīstībai.
sēts un pakārtots pašvaldības ilg- tās funkcijas. Atbalstīsim jaunu
Sociālā sfēra un veselības
termiņa attīstībai. Prioritātes būs darba vietu radīšanu novadā.
aprūpe
Tuvākie darbi
novada infrastruktūras sakārtoNodrošināsim veselības ap• Izstrādāt uzņēmējdarbības, rūpes piejamību. Atbalstīsim
šana, atbalsts jaunajām ģimenēm
un sociāli neaizsargātajām perso- tajā skaitā lauksaimniecības, at- daudzbērnu ģimenes un jaunos
nām, atbalsts uzņēmējdarbībai, balsta programmu
vecākus.
• Izstrādāt pašvaldības ceļu uzjaunu darba vietu radīšana. BuRūpēsimies par sociāli mazaizdžeta izlietojums būs atklāts un turēšanas un atjaunošanas prog- sargātajiem novada iedzīvotājiem.
informācija par to būs pieejama rammu un katru gadu tam buTuvākie darbi
džetā paredzēt vismaz 300 000 Ls
katram iedzīvotājam.
• Izveidot dienas centru dažāTuvākie darbi
• Rekonstruēt Skolas ielu, iz- dām sabiedrības grupām
• Līdz 2013. gada 1. decem- būvējot arī ietvi
• Ieviest veselības veicināša-

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Priekšvēlēšanu programma
Latvijas
Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) priekšvēlēšanu programma
Iecavas novada domes vēlēšanām
2013. gada 1. jūnijā.
Sociāldemokrātu izvirzītie deputātu kandidāti, jaunievēlētās Iecavas novada domes darbības laikā no 2013. līdz 2017. gadam, apzinoties atbildību vēlētāju priekšā,
apņemas iestāties par ekonomiskās krīzes seku ietekmes mazināšanu, liekot pirmajā vietā novadā
dzīvojošo cilvēku intereses, iedzīvotāju nodarbinātības un dzīves
līmeņa paaugstināšanos.
Izvērtējot līdz šim novadā paveikto, mēs apsolām:
1. Ekonomiskās krīzes seku
pārvarēšanai realizēt saprātīgu taupības režīmu pašvaldībā.
Vispārējus taupības pasākumus
veikt tā, lai no tiem neciestu mazatalgotās darbinieku kategorijas.
Izvērtēt līdzšinējo finanšu līdzekļu izlietojumu novadā un kā galveno līdzekļu ieguldīšanas veidu
izvēlēties saimnieciski visizdevī-

gākos piedāvājumus. Piesaistīt
ES struktūrfondus vitāli svarīgos
projektos.
2. Attīstīt izglītību kā svarīgu ilgtermiņa ieguldījuma sfēru.
Veicināt mūžizglītību, atbalstīt
profesionālās pilnveides programmas pieaugušajiem un skolēniem.
Saglabāt visas pašvaldībā esošās
mācību iestādes, lai nodrošinātu izglītības pieejamību visām
sociālām grupām. Pabeigt pirmskolas izglītības iestādes «Cālītis»
rekonstrukciju. Piešķirt pašvaldības stipendijas, lai apmierinātu
pašvaldības vajadzības pēc augsti
kvalificētiem speciālistiem.
3. Atbalstīt sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus. Palielināt
sociālos pabalstus natūrā. Turpināt attīstīt pašvaldības sociālo
dzīvokļu fondu. Ievērot taisnīguma principu sociālā budžeta līdzekļu izlietojumā.
4. Veicināt visa veida uzņēmējdarbību, kas orientēta uz finanšu
pienesumu pašvaldības budžetā.
Radīt subsidēto darbavietu paš-

valdības programmu. Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
veidot grantu konkursu un atbalsta programmas. Organizēt biznesa ideju konkursus.
5. Atbalstīt kultūras darbu.
Radīt apstākļus interešu izglītības
paplašināšanai. Sekmēt veselīgu
dzīves veidu, prioritāti dodot bērnu un jaunatnes sportam, radot
ceļus audzēkņu skaita palielināšanai novada Sporta skolā un
Sporta klubos. Uzbūvēt vieglatlētikas manēžu pie Iecavas internātpamatskolas.
6. Nodrošināt līdzekļu izdalīšanu iedzīvotāju drošības un
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai visā pašvaldības teritorijā.
Izstrādāt autotransporta kustības
organizācijas plānu Iecavā. Uzlabot pašvaldības ceļu apsaimniekošanu lauku teritorijā. Ielu un
ceļu uzturēšanai izdalīt nemazāk
kā 200.000 latu gadā. Rekonstruēt Skolas ielu.
7. Nostiprināt un pilnveidot
pašvaldības
kapitālsabiedrību
darbību. Pastāvīgi sekot komunālo pakalpojumu cenu un tarifu
pamatotībai. Atbalstīt energoefektivitātes pasākumus novadā (ēku

nas programmu.
Komunālie pakalpojumi
iedzīvotājiem
Panāksim pakalpojuma sniegšanas
kvalitātes
uzlabošanu
pašvaldības kapitālsabiedrībās.
Nodrošināsim, lai iedzīvotāji no
pašvaldības kapitālsabiedrībām
saņem pamatotus un saprotamus
rēķinus.
Tuvākie darbi
• Sakārtot darbu pašvaldības
kapitālsabiedrībās
• Turpināt daudzdzīvokļu ēku
siltināšanu
• Nodrošināt, lai tiktu renovēti
lifti Tirgus ielā Nr. 3 un Nr. 5.
Sadarbība ar novada
iedzīvotājiem, sabiedriskā
kārtība un drošība
Atbalstīsim un sadarbosimies
ar novada nevalstiskajām organizācijām. Rūpēsimies par iecavnieku drošību visā pašvaldības
teritorijā.
Tuvākie darbi
• Nodrošināt pašvaldības administrācijas regulāras tikšanās
ar iedzīvotājiem
• Nodrošināt Iecavas novada
iedzīvotājiem bezmaksas informatīvo izdevumu «Iecavas Ziņas»
• Nodrošināt domes sēžu tiešraidi internetā.
siltināšana, koģenerācija u.c.).
8. Nolūkā nodrošināt bērnu
pilnvērtīgu un daudzveidīgu ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādēs uzsākt centralizētu pārtikas
produktu iepirkumu pēc saimnieciski visizdevīgākajiem piedāvājumiem no vietējiem ražotājiem.
Nodrošināt brīvpusdienas līdz 9.
klasei.
9. Iedalīt līdzekļus vides sakopšanai visā novada teritorijā,
īpašu uzmanību veltot tās kultūrvēsturiskajai daļai. Radīt iespējas izveidot veloceliņu Ozolu
iela – Sila parks – Robežu iela.
Sarkano skolu kā kultūrvēsturisku celtni izmantot Mūzikas un
mākslas skolas vajadzībām vai
pašvaldības administratīvā centra
vajadzībām.
10. Respektēt katra novada
iedzīvotāja nacionālo pašcieņu un
piederību tradicionālajām reliģiskām konfesijām.
11. Atbalstīt sadarbību ar
arodbiedrībām sociālekonomisko,
darba tiesisko attiecību un darba
ņēmēju labklājības jomā. Sadarboties ar nevalstiskām organizācijām un biedrībām.
KOPĀ MUMS IZDOSIES.
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Kipra – saule, jūra,
citrusaugļi un ekonomiskā krīze

no brauciena dalībnieku albuma
3.lpp.

Kopā ar sadarbības partneriem
Kipras skolas pagalmā.

Kā stāsta vietējie, aprīļa beigas esot labākais laiks, lai viesotos Kiprā, jo vēl nav pārāk karsts,
bet ir gana silts, lai ziemeļnieki varētu sauļoties un peldēt.
Ūdens temperatūra Vidusjūrā ir
200C, gaiss iesilst līdz 240C, un
lietus sezona ir beigusies. Tomēr
tūristu gan pludmalēs, gan kūrortu pilsētās Larnakā (Larnaca)
un Limasolā (Limassol) bija maz.
Visdrīzāk viņi uzradīsies vasarā,
kad Kiprā gaisa temperatūra
iesils līdz pat 400C.
Kiprā nav dabīgās saldūdens
krātuves, tādēļ dzeramais ūdens
tiek iegūts, atsāļojot jūras ūdeni.
Vienīgais saldūdens tiek iegūts
lietus sezonā, kad no kalniem
tekošais ūdens tiek uzkrāts
aizsprostos. Divus gadus Kiprā
nebija lijis lietus, un ūdens ar
lielajiem tankkuģiem tika importēts no Grieķijas. Arī elektrības ieguve Kiprā ir dārgs prieks
– to iegūst, izmantojot mazutu.
Domājot par alternatīviem enerģijas ieguves veidiem, plaši izplatītas ir saules baterijas, kas
ir gandrīz uz katras privātmājas
jumta kopā ar ūdens uzsildāmo
tvertni; valstī tiek attīstīta arī
enerģijas ieguve ar vēja ģeneratoriem.
Lauksaimniecība
Kamēr šī gada aprīļa beigās
Latvijā lauksaimnieki priecājās
par pavasara tuvošanos, sniega
kušanu un satraucās par lielā
mitruma ietekmi uz kultūraugiem un šī gada ražu, cik manī-

jām garāmbraucot, Kipras lauksaimnieki jau bija sākuši kult
graudus – kviešus un auzas. Ņemot vērā sausuma periodus un
karstumu, kas raksturīgs Kiprai, graudaugus vietējie lauksaimnieki nesteidzoties kuļ divu
mēnešu garumā. Vietām bija
manāmi nelieli aitu ganāmpulki.
Lielu daļu lauksaimniecības zemes aizņem kartupeļu lauki, no
kuriem tiek ievāktas divas ražas
gadā, plašās teritorijās tiek audzēti apelsīni, citroni, greipfrūti un klementīni, arī olīvkoki ir
katrā saimniecībā.
Ekonomiskā krīze Kiprā –
vai tik tiešām atklāto
dabasgāzes resursu dēļ?
Lai arī Eiropas mediju uzmanības centrā ir Kipras ekonomiskā krīze un ar to saistītie
Eiropas Komisijas lēmumi, ekonomiskā situācija un pieņemtie
lēmumi tās uzlabošanai it nemaz
nav apskaužami, Kiprā tikām
uzņemtas ļoti laipni. Iedzīvotāji
bija smaidīgi un atsaucīgi, kaut
gan liela daļa iedzīvotāju ir satraukti par to, ko nesīs rītdiena.
Atalgojums Kiprā ir ievērojami lielāks nekā Latvijā, bet arī
dzīves dārdzība ir lielāka. Ģimenei ar vienu bērnu, dzīvojot
dzīvoklī, mēnesī ir nepieciešami
aptuveni 2500 eiro, neatļaujoties lieku greznību. Lētākie īres
dzīvokļi atrodas vecpilsētas daļā,
kas, ņemot vērā Kipras–Turcijas
robežas tuvumu, nav iecienīta
dzīves vieta – tur imigranti īrē

dzīvojamās platības par 70-100
eiro mēnesī, bet pilsētas jaunajā
daļā īres maksa ir 500-700 eiro
mēnesī, neiekļaujot komunālos
maksājumus.
Līdz ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos bezdarbs
valstī palielinās, bet strādājošo
algas samazinās. Vietējie daudz
atturīgāk uzņem citu valstu
darba meklētājus, jo nodarbinātība kļūst par arvien aktuālāku jautājumu kipriešu ikdienā.
Pirms gada Kiprā ieradās daudz
Grieķijas iedzīvotāju, kuri, ekonomiskās krīzes skarti, meklēja glābiņu kaimiņvalstī. Šobrīd
jāglābjas visiem. Viesnīcā satikām latviešu meiteni, kura jau
maijā pēc divu gadu darba Kiprā atgriezīsies Latvijā. Tāpat arī
latviešu puisis, ko Iecavas skolu
pārstāvji pagājušā gada rudenī
satika kādā Larnakas restorānā,
jau esot atgriezies Latvijā.
Vietējiem iedzīvotājiem, tāpat kā daudziem ārvalstu investoriem, negaidīts un nepatīkams ir Kipras valdības lēmums
ieturēt 40% nodokli no bankās
esošajiem uzkrājumiem, kas
lielāki par 100 tūkstošiem eiro.
Tas gan ir labāk, nekā sākotnējā versijā, kad ar nodokli gribēja
aplikt jebkuru privātpersonas
vai uzņēmuma naudas daudzumu, kas atradās Kipras bankās.
Šis lēmums negatīvi ietekmēja
kipriešu finansiālo situāciju.
Īpaši sāpīgs šis lēmums ir tiem,
kuri paņēmuši hipotekāro kredītu, bet naudu vēl nebija izmaksājuši mājas būvniekiem
vai pārdevējiem. Tā kā šī nauda
atradās kontā, arī no tās tika ieturēti 40%, tādēļ šiem cilvēkiem
pašlaik nepietiek finansējuma
mājas iegādei, turklāt nākotnē
bankai būs jāatmaksā visa hipotēka - arī šie 40%, ko valsts
negaidīti ieturēja.
Privātpersona no bankas
dienā var izņemt līdz 300 eiro.
Vairums iedzīvotāju katru dienu
izņem maksimālo pieļaujamo
skaidrās naudas summu, lai uzkrātu naudas līdzekļus mājās.
Tas nepieciešams arī tādos gadījumos, ja ģimenei tuvākajā laikā
ir jānorēķinās par kādu iepriekš
nolīgtu pakalpojumu. Piemēram, arhitekta pakalpojumi mājas projekta izstrādei ir dārgāki
par 300 eiro, tādēļ skaidra nauda jāsāk krāt laicīgi.

Lielajos veikalu skatlogos
manāmas izkārtnes par veikala
izpārdošanu vai telpu īri, īpaši
jaunās pilsētas daļas populārākajā iepirkšanās ielā, kurā līdz
šim gozējās pasaulē iecienītāko
zīmolu veikali. Vecpilsētas daļā,
kur pēdējos gados veiktas lielas
investīcijas, lai izveidotu tūristiem un iedzīvotājiem pievilcīgas
iepirkšanās un atpūtas ielas,
joprojām ir daudz veikalu un arī
pircēju ir pietiekami – gan vietējie, gan tūristi, turklāt tūrisma
sezona tikai nupat ir sākusies.
Neatlaidīgi taujājot vietējos
par iemesliem, kāpēc tieši tagad valsti ir piemeklējusi ekonomiskā krīze, lai gan gandrīz 20
gadus izvēlētais ekonomiskais
modelis darbojās ļoti veiksmīgi,
interesanta kļūst pasaules ekonomikas līderu īstenotas sazvērestības iespējamība. Kiprā ekonomiskā krīze iestājās nepilnu
gadu pēc tam, kad Kipras valdība pasaulei paziņoja par jaunatklātu dabasgāzes krātuvi, kas
uz turpmākajiem 30 gadiem nodrošinātu Kipras pozīcijas starp
ekonomiski spēcīgākajām Eiropas valstīm. Zinot, cik mūsdienās nozīmīga ir lielvalstu cīņa
par izsīkstošajiem dabas resursiem, un apzinoties, cik viegli ir
ietekmēt mazas valsts ekonomiku, padarot to pakļāvīgu un atkarīgu no ārvalstu padomdevējiem un investoriem, neatbildēts
paliek jautājums – vai ekonomiskā krīze drīz pēc valsts priekiem par 30 treknajiem gadiem
ir tikai sagadīšanās?
Kipriešu atmiņas
par Latviju
Kiprieši ar mirdzumu acīs atceras Latvijas ziemu šī gada janvārī, kad viņi viesojās Latvijā. Ko
tādu viņi piedzīvoja pirmo reizi
– kārtīgs ziemas sals, apsarmojuši koki un daudz sniega.
Paldies Iecavas novada domes izglītības nodaļas vadītājai
Valdai Lieknei, kura sagatavoja
un īsteno Eiropas Savienības
mūžizglītības programmas Comenius reģionālās partnerības
projektu «Skolu pašnovērtēšanas programma», kā ietvaros
bija iespēja iepazīt ne tikai Kipras izglītības sistēmu, izglītības
iestādes un pedagogus, bet arī
valsti, tās sociālo, ekonomisko
situāciju un iedzīvotājus.
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Sezonu atklās ar vērienīgu pasākumu

Sporta ziņas
4. un 5. maijā Jonišķos (Lietuva) notika Baltijas valstu
meistarsacīkstes galda tenisā veterāniem. Vecuma grupā 60+
iecavniece Baiba Gāga izcīnīja 2. vietu vienspēlēs, bet dubultspēlēs, pārī
ar Lidiju Kalniņu, – 1. vietu.
2. vietu dubultspēlēs, spēlējot kopā ar lietuviešu sportisti Aldonu
Žvinieni, vecuma grupā 60+ izcīnīja iecavniece Ludmila Bulaha.
Tagad galda tenisistes - Baiba Gāga un Agafija Buša – gatavojas
jauniem startiem. No 25. maija līdz 2. jūnijam Vācijas pilsētā Brēmenē
norisināsies Eiropas veterānu čempionāts, kurp dosies abas sportistes.
Sestdien, 11. maijā, Rīgā norisinājās Latvijas Jaunatnes komandu
sacensības galda tenisā divās vecuma grupās. Pirmo vietu 1995./1997.
gadā dzimušu meiteņu grupas sacensībās izcīnīja Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» komanda, kurā spēlēja Aivija Grundmane un Karīna
Taranda.
2000./2001. gadā dzimušu meiteņu grupas sacensībās pirmo vietu
pārliecinoši izcīnīja Beāte Jašuka un Anna Markova, otrajā vietā - Anna
Ansone un Terēza Druviņa, ceturtajā - Sibilla Salgrāve un Rēzija Meļķe,
bet piektajā - Beāte Berķe un Beāte Bilkeviča.
Tagad jaunās tenisistes gatavosies dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādē,
kas no 13. līdz 15. jūnijam norisināsies Ventspilī. Priecē arī fakts, ka
trīs sporta skolas «Dartija» galda tenisistes ir iekļautas Latvijas izlasē.
Mūsu valsti Eiropas kadetu čempionātā, kas no 10. līdz 21. jūlijam
norisināsies Čehijas pilsētā Ostrovā, pārstāvēs Beāte Jašuka. Savukārt
Terēza Druviņa un Rēzija Meļķe Latvijas izlases sastāvā dosies uz Eiropas
čempionātu minikadetiem, kas augusta beigās norisināsies Strasbūrā.

Apsveikums
Kas kādreiz piedzīvots, nekad nav bijis velts:
No visa krājies atziņu tīrs zelts.
/Antons Austriņš/
Savu bijušo direktori un skolotāju
VALDU JAKUŠKU 85 gadu jubilejā
sveic Iecavas vidusskolas skolotāji,
darbinieki un kādreizējie skolēni.

Anta Kļaveniece
25. maijā Iecavas novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties
atpūtas vietas «Spirtnieki» sezonas atklāšanas pasākumā, kur
varēs piedalīties gan tradicionālās, gan netradicionālās sporta
aktivitātēs.
Pasākuma organizatori aicina uz:
•
pludmales volejbola sacensībām,
•
laivošanas stafeti,
•
sporta tūrisma pārbaudījumiem,
•
spēka un veiklības sacensībām.
Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja vērot dīdžeju un deju
grupu priekšnesumus, brīvdabas atmosfērā ļauties, piedzīvojumu,
mākslas un Iecavas svētku filmām, kā arī iemūžināt sevi atraktīvās
bildēs īpaši iekārtotā foto stūrītī. Plānots, ka pasākums ilgs visu
dienu – no plkst. 11 līdz pat vēlam vakaram.
Pasākuma mērķis ir pievērst novada iedzīvotājus fiziskajām aktivitātēm, tā veicinot veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu.
Pasākumu finansē novada dome; tā organizēšanā iesaistījušies:
veselības veicināšanas koordinētāja Laura Jerķe, jaunatnes lietu
speciāliste Ginta Zaumane, vidusskolas skolēnu dome, kultūras
nams, tūrisma klubs «Vienkārši», www.jaunatnesmaidam.lv, sporta klubs «FORTE IECAVA WPC», VSAC «Zemgale» filiāle «Iecava»,
laikraksts «Iecavas Ziņas», biedrība «Iecavas Jauniešu padome».
Par picām, desiņām, dažādiem kārumiem un bezalkoholiskajiem
dzērieniem parūpēsies picērija «PICA MANIA».

Sēru vēsts
Ko mīl, tas nevar pazust nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur.
Pat tad, ja vairs tie mūžam nesatiktos.

/V. Rūja/

Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā
aizgājusi Aina Sigalova.
Tuvinieki

Līdzjūtības
Caur pirkstiem smiltis birst,
Viss aizrit projām, irst –
Vējš, ziedu smaržas glāsts,
Tā beidzas katras dzīves stāsts.

/A. Eglītis/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
mīļotajai audzinātājai Sarmītei Fluginai,
māti kapu kalniņā pavadot.
Dzimtmisas pamatskolas 6. klases skolēni un vecāki
Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles.

/Ā. Elksne/

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Maijai Liepiņai aizejot mūžībā.
Mājas Skolas ielā 2 iedzīvotāji
Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

/Tautasdziesma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam
kopā ar Austru Tihonovu, māti aizsaulē aizvadot.
Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Maija Liepiņa (08.03.1922. - 08.05.2013.)
Aina Sigalova (02.03.1927. - 10.05.2013.)
Rasma Stačkune (30.12.1940. - 15.05.2013.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI (B kat.)

Maksa par kursiem Ls 20
Braukšana 45 min. Ls 6
Mācību sākums 10. jūnijā pl.17:00.

MOTOVADĪTĀJU KURSI (A kat.)

Maksa par kursiem Ls 30
Braukšana 45 min. Ls 7,50
Mācību sākums 17. maijā
ZAMS
www.zams.lv
Tiek komplektēta
Tālr. 29121985
grupa 95. kodam

SIA «Lielzeltiņi»
pārdod granulētu
barību putniem.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26432573, 63960776.

SIA «Lielzeltiņi»
pērk lopbarības un
pārtikas kviešus.
Transports. Ātra apmaksa.
Tālr. 26484467, 63960776.
Lieli un mazi Audrupu
iedzīvotāji tiek aicināti
uz Iecavas sieviešu kluba
«Liepas» organizētajām
Audrupu III
sporta spēlēm
25. maijā plkst. 11:00
rotaļu un spēļu laukumā.
Programmā:
- jautrības stafete,
- kustību rotaļas;
- bumbas mešana grozā;
- individuālie sporta veidi.
Diplomi un medaļas gaida
uzvarētājus!
Sīkāka informācija pa tālruni
26105868 vai 28369768.

Vidusskolā
27. maijā plkst. 18.00
uz pirmo vecāku sapulci
Iecavas vidusskolā aicināti
2013./2014. mācību gada
1. klašu audzēkņu vecāki.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
SIA «MB Tehnika»
Iecavas tirgū
pārdod
motorzāģus,
trimmerus un
dārza inventāru.
Tālr. 28455544.

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

Pateicība : : :
Deviņstāvu mājas
Tirgus ielā 5 otrā korpusa
iedzīvotāju vārdā izsaku
pateicību visiem, kas
atbalstīja lifta iegādi.
Ilze Skrastiņa
Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem mēnešiem.

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

Pērk : : :
1 vai 1,5 istabu dzīvokli Iecavā
ar visām vai daļējām ērtībām.
Tālr. 26281372, 28703192.
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Pārdod : : :
1 istabas dzīvokli Sila ielā
(28 m2, individuāls karstais
ūdens, daļējas ērtības, tādēļ
lētāka dzīvošana, kapitālais
remonts). Cena Ls 5500, taču
par to varam vienoties.
Tālr. 29789012.
sēklas kartupeļus «Vineta»
un «Laura».
Tālr. 26228503.

Dažādi : : :
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.
Augsnes frēzēšana
mazdārziņos.
Tālr. 26821053.

Aicina darbā : : :
Iecavas vidusskola piedāvā
darbu galdniekam - remontstrādniekam. CV sūtīt uz
e-pastu: iecava.skola@dot.lv
vai iesniegt skolas kancelejā
līdz 24. maijam. Informācija pa
tālruni 63960756.

Parka estrādē

1. jūnijā
SEZONAS ATKLĀŠANA
plkst. 11:00
MAZIE BĒRNU UN SKOLĒNU
DZIESMU UN DEJU SVĒTKI
plkst. 22:00
zaļumballe kopā ar grupu
«NOVADNIEKI».
Ieejas maksa - Ls 3.

Kultūras namā
17. maijā plkst.18:00
Mūsdienu deju
koncerts.
Ieeja - bez maksas.
No 14. līdz 28. maijam
Zālītes speciālās
internātpamatskolas
skolēnu
darbu izstāde.
19. maijā plkst. 19:00
Īslīces amatierteātra «Dadži»
mūsdienīgu pārpratumu
komēdija A. Banka
«Meitiņa».
Ieejas maksa - Ls 1.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Luterāņu baznīcā
Aicinām visus mūzikas
draugus uz
Vasarsvētku festivālu
no 17. līdz 19. maijam!
Piektdienas, 17. maija,
vakarā plkst. 18:30
Iecavas luterāņu dievnamā
pulcēsies ansambļi no
tuvienes un tālienes. Savās
dziesmās dalīsies Mežotnes
pagasta ansamblis «Mēs»,
ansamblis no Rīgas «Krētas
Freska», draudžu ansambļi
no Salgales, Mežotnes un
Bauskas, kā arī Iecavas
luterāņu baznīcas jauniešu
slavēšanas grupa.
Sestdien, 18. maijā, sākot
no plkst. 14:00, baznīcā
viesosies senās mūzikas
ansamblis «Matīsa kvadrāts»,
Iecavas vidusskolas
5.-9. klašu koris, Seržānu
ģimenes ansamblis, Iecavas
kultūras nama koris, Iecavas
Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi un garīgās mūzikas
ansambļa «Laudetur» solisti;
plkst.19:00 Renesanses
mūzika tornī.
Svētdien, 19. maijā, plkst.
11:00 Vasarsvētku festivālu
noslēgs dievkalpojums,
kurā piedalīsies ansamblis
«Svētdiena».
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