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Muzeju nakts Vasarsvētkos
Elīna Arāja
Gita Kravala
Uz Muzeju nakti zaļo meiju
ielenkumā Vasarsvētku
noskaņās iecavniekus un viesus
18. maijā pulcināja biedrības
«Arhīvs» vadītāji Kārlis Sinka,
Dzintars Zaumanis, Jānis Krūze
un Gita Kravala.
Jau trešo gadu Iecavas sporta
un novada vēstures biedrība «Arhīvs» sadarbībā ar partneriem un
pašvaldības atbalstu Grāfa laukumā organizē Muzeju nakts pasākumu, kuru vienlaicīgi atzīmē
iedzīvotāji visā pasaulē. Šoreiz,
gatavojoties pasākumam, «Arhīva» entuziastiem daudz darba bija
jāiegulda, lai sakoptu telpas pēc
rudenī notikušās uguns nelaimes. Dāsnu ziedojumu telpu atjaunošanā devusi Bunduļu ģimene. Ugunsgrēks gan tika ātri likvidēts un lielus postījumus ne telpām, ne vēstures ekspozīcijai nepaspēja nodarīt, taču bojājumi tomēr bija. Informācijas stendus atjaunoja, un, neskatoties uz saimnieciskajiem darbiem, ir izdevies

Īpašu uzmanību Muzeju nakts apmeklētāji,
īpaši jaunākās paaudzes pārstāvji, pievērsa
motocikliem, jo paši varēja tos arī iemēģināt.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Pašvaldības
4.
līdzšinējo
5.
darbu vērtē
jaunie deputātu
kandidāti

Vairāk fotogrāfiju www.iecava.lv
papildināt ekspozīciju ar jauniem materiāliem: K. Sinka izveidojis apjomīgu vēstures hroniku par Iecavu; «Arhīvs» iegādājies
metālmākslinieka
Aleksandra Belševica darinātu auten-

Karjeras izglītība
ar sacensību garšu
13. maijā vecajā stadionā
Iecavas vidusskolas
10.a klases skolēni rīkoja
ugunsdzēsēju sacensības
8. klašu skolēniem.
Šajā mācību gadā Iecavas vidusskola realizē Eiropas Sociālā
fonda projektu «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei». Mērķis ir veicināt
karjeras izvēli skolēniem un gūt
zināšanas reālajai dzīvei, balstoties uz skolas, pašvaldības un
darba devēju sadarbību.
Katrā projekta skolā skolēniem tika nodrošināta iespēja
iepazīt darba vidi valsts vai paš-

24.05.2013.

valdības uzņēmumā vai pie individuālā uzņēmēja, lai iepazīšanās ar darba dzīvi būtu abpusēja
ieinteresētība − jaunieši gūtu
priekšstatu par darba pasauli, bet darba devēji iepazītos ar
vietējo darbaspēku. Vidusskolas
10.a klases skolēni par savu sadarbības partneri izvēlējās Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) Bauskas daļas
Iecavas posteni, ar kuru sadarbojās jau visā mācību gada garumā, to apmeklējot un iepazīstot
darba specifiku un aprīkojumu.
Skolēni meklēja informāciju un
iepazinās ar ugunsdzēsēja profesiju, veidoja prezentācijas, gata2.lpp.
vojās vizītēm.

tisku seno zemgaļu ieroču komplektu, kas nav tikai butaforija, bet
funkcionāls un izgatavots to laiku tehnikā. Tā ir liecība, ka mūsu
vēsture tomēr ir senāka par vācu
6.lpp.
krustnešu ienākšanu.

Sporta
7.
svētkos veiks
fizisko spēju
eksprestestus
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2013. gada maijā –
39,22 Ls/MWh (bez PVN)

Atbalstīs visus septiņus
iesniegtos projektus
Ineta Bramane
projektu vadītāja
Maija sākumā ar vērtēšanas
komisijas vizīti noslēdzās KNHM
projektu konkursā «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2013» iesniegto
projektu izvērtēšana. Komisija
viesojās pie visu iesniegto
projektu īstenotājiem, gūstot
patiesu prieku par jaunām
idejām, kuras iecavnieki vēlas
īstenot. Finansējumu saņems
visi septiņi iesniegtie projekti.
Dzīvokļu īpašnieku biedrības
«Iecavas Sila 14» pārstāvji projektā «Apstājies, ieraugi, izdari un
pasmaidi!» vēlas labiekārtot mājas
pagalmu, izveidojot stāvlaukumu
vismaz 14 automašīnām un salabojot piebraucamo ceļu. Darbus

koordinēs mājas vecākā Jurina
Leite.
Kā parasti ļoti aktīvi ir Zorģu
iemītnieki, un šoreiz ir apstiprinātas trīs projektu idejas. «Zorģu radošā kopa» ar idejas iniciatori Ainu
Ezergaili priekšgalā vasarā īstenos
četru dienu radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem «Vasara lai neskrien garām - parādīsim, ko mēs
varam!», kur būs iespējas apgūt
jaunas radošās prasmes un iemaņas.
Sporta klubs «Drostalas», kas
novadā nodarbojas ar zirgu audzēšanu, jātnieku sporta attīstību
un popularizēšanu, vēlas izbūvēt
labierīcības un lapeni atpūtas vietā
līdzās zirgu sacensību laukumam.
Projekta darba grupas vadītāja ir
3.lpp.
Linda Arāja.

2013. gada 24. maijā .

Karjeras izglītība ar sacensību garšu
1.lpp.
Ugunsdzēsēju stafetes
Projekta noslēgumā skolēni
karjeras izglītības nodarbībās izvirzīja dažādas inovatīvas idejas,
ar kurām arī iepazīstināja VUGD
Bauskas daļas Iecavas posteņa
komandieri Ralfu Šastakoviču, un
vienojās par ugunsdzēsēju stafešu organizēšanu. Jaunieši sadarbībā ar VUGD izstrādāja sacensību nolikumu, kurš paredzēja,
ka sacensību mērķis ir apmācīt
skolēnus rīkoties ar ugunsdzēsības inventāru, pārbaudīt skolēnu
fizisko sagatavotību un noskaidrot labākos jaunos ugunsdzēsējus. Sacensību mērķgrupa bija
Iecavas vidusskolas 8. klašu skolēni, kuri dalībai pieteica piecas
komandas: 8.a klases «Fejas»,
«ABC», «Pažarnieki» un 8.b klases
«Yolo» un «Vafeles».
Pirmajā uzdevumā katram
skolēnam bija jāaizripina šļūtene un ar to jānogāž pēc iespējas
vairāk dēlīšu (līdzīgi boulingam).
Otrajā uzdevumā piedalījās visa
komanda: stafetes pirmajam dalībniekam bija jāpārvar vairāki
šķēršļi; otrajam - jāsavieno šļūtenes; trešajam - jāiztin un jāsatin šļūtenes; ceturtajam - jāpielej trauks ar ūdeni, bet pēdējam

– jāsaģērbjas ugunsdzēsēja darba
formā. Arī trešais uzdevums bija
komandas stafete: visiem pēc kārtas ar ūdens strūklu bija jātrāpa
mērķī, izmantojot ugunsdzēšamo
šļūteni.
Vai sacensībām kļūt
par tradīciju?
Šīs sacensības veicināja ārpusskolas nodarbības svaigā gaisā un fiziskās aktivitātes; skolēni
stafetēs iepazina ugunsdzēsēju
inventāru un ikdienas pienākumus. R. Šastakovičs bija gandarīts par paveikto un izteica piedāvājumu atbalstīt šādu pasākumu
katru gadu.
Arī pasākuma idejas iniciatori un organizatori no 10.a klases
saka, ka «šīs sacensības vajadzētu izveidot par tradīciju», «bija
jautri!», «ieguvām pieredzi sacensību rīkošanā», «vēlētos piedalīties
arī paši», «nākamajās sacensībās
vajadzētu izveidot jaunus uzdevumus» un citas ļoti pozitīvas atsauksmes.
Cerībā uz jauniem ugunsdzēsējiem un pozitīvas emocijas vēlot,
Anita Rācene,
projekta karjeras konsultante

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sacensību rezultāti:
1. vieta - «ABC» (Valters Kļavenieks, Dāvis Vidrins,
Elvis Dredžels, Elīza Dzene un Laura Volfa);
2. vieta - «Pažarnieki» (Artūrs Liepiņš, Alvis Dernovojs,
Kristaps Anspoks, Česlavs Rakovskis un Raitis Fomrats);
3. vieta - «Yolo» (Edgars Lubiņš, Mārcis Feldmanis,
Reinārs Možeiko, Mārtiņš Robežnieks un Aigars Griška);
4. vieta - «Fejas» un «Vafeles».

Elīna Arāja

Vairāk fotogrāfiju
www.iecava.lv

Ugunsdzēsēju šļūtenes šķietami vienkāršā ripināšana
prasīja diezgan lielu piepūli, taču jaunieši centās godam.

Vedot suni pastaigā, tas jātur
pavadā un ekskrementi jāsavāc
Mārtiņš Makauskis
Biznesa augstskolas Turība
Juridiskās fakultātes students
Marta Tamule

Vairāki laikraksta «Iecavas
Ziņas» lasītāji ir vērsušies
redakcijā, jo viņus
neapmierina, ka daudzi suņu
īpašnieki neievēro Ministru
kabineta noteikumus par
dzīvnieku labturības prasībām.
Proti, saimnieki savus
četrkājainos draugus palaiž
brīvībā, neturot tos pavadā;
tikai retais savāc sava suņa
ekskrementus.
«Daudzi ved savus suņus pastaigā un ļauj tiem nokārtoties,
kur pagadās. Ar zāles pļāvēju
pārbraucot mēsliem pāri, tie šķīst
uz visām pusēm, bet pēc tam tur
staigā citi cilvēki, spēlējas bērni.
Zinu tikai dažus suņu saimniekus, kas sava suņa ekskrementus
savāc. Ir taču kaut kādi noteikumi, kas uzliek saimniekiem par

pienākumu to darīt. Kādam tas
būtu arī jākontrolē,» redakcijai
savu viedokli pauda Inese.
Sašutusi ir arī Larisa: «Nu,
kur tas ir redzēts, ka suņi un kaķi
var nokārtoties tur, kur skraida
bērniņi? Tā taču var kādu vīrusu noķert.» Vēl kāda iedzīvotāja
pauda neizpratni par suņu vešanu pastaigā bez pavadas. Viņas
paziņas sunim, kurš vests pavadā, reiz uzbrucis cits suns, kas
skraidījis, palaists brīvībā. Kamēr
atskrējis saimnieks, cietis paziņas mīlulis, pati saimniece pārbijusies. Bezatbildīga ir arī suņu
saimnieku atruna, ka «mans suns
ir mierīgs un nevienam nekož».
Brīvi skrienošs suns var sabiedēt
gan pieaugušos, gan bērnus, jo
neviens jau nevar paredzēt, kas
sunim padomā.
Saskaņā ar 2006. gada 4. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 266 «Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai» ir noteikts, ka pilsētās

Čārlijs ir labi audzināts suns
- saimniece Signija pastaigās
viņu ved pavadā.
un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved pavadā. Suņiem,
kas atzīti par bīstamiem, jābūt
nodrošinātiem ar uzpurni. Tāpat
saimniekiem ir pienākums savākt

sava dzīvnieka ekskrementus.
MK noteikumos arī noteikts,
ka suns bez pavadas var atrasties
tikai zaļajā zonā un mežā pastaigas laikā saimnieka uzraudzībā
un redzeslokā tādā attālumā,
kādā saimnieks spēj kontrolēt
dzīvnieka rīcību. Respektīvi, nav
pieļaujama situācija, ka saimnieki apdzīvotā vietā savus suņus
ved pastaigā bez pavadas vai ļauj
suņiem brīvi klaiņot nepieskatītiem. Pretējā gadījumā suņu
saimnieki var tikt sodīti pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 106. panta, kas paredz,
ka par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu var
tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods no pieciem līdz
250 latiem.
Svarīgi saprast, ka saimniekiem, vedot pastaigā suņus, ir
jāievēro augstāk minētie noteikumi ne tikai tāpēc, lai izvairītos
no administratīvā soda, bet arī lai
saglabātu drošu un sakoptu vidi,
kurā dzīvojam.

. 2013. gada 24. maijā

Novada domē
Anta Kļaveniece
14. maija domes sēdē deputāti
izskatīja 19 darba kārtības jautājumus.
PAR HIPOTĒKU BANKAS
TELPU IEGĀDI
Iecavas novada domes administrācijas telpu paplašināšanai labs
risinājums būtu bijušo Hipotēku
bankas telpu Skolas ielā 4 iegāde,
lai tajās izvietotu domes centralizēto grāmatvedību. Telpas atrodas
blakus domei, tajās jau ir iebūvēta
kase, telpu izvietojums pirmajā stāvā atvieglotu piekļuvi iedzīvotājiem,
īpaši gados vecākiem.
Īpašuma kopējā platība ir
101,3 m2, un tas pieder uzņēmumam SIA «Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra». Pēc
SIA «Vērtējums» novērtējuma šī nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir
Ls 24 000, taču SIA «Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra»
Aktīvu pārvaldības komiteja nolēma nekustamo īpašumu pārdot
par cenu Ls 25 000. Šāda cena ir
pieņemama domei.
Likums «Par pašvaldībām» nosaka, ka, pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma
objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības. Tāpat likums nosaka, ka
tikai dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu,

jumi ir lielāki, nekā tika konstatēts
sākotnējā izpētē. Pieaugot darbu
apjomam, būtu krietni pieaugušas
arī rekonstrukcijas izmaksas, tādēļ
pašvaldība pieņēma lēmumu «Misas Robežnieku» iedzīvotājus izmitināt citur, kas ir lētāk, nekā atjaunot
tik sliktā tehniskā stāvoklī esošu
ēku. Ēkas rekonstrukcija pašvaldībai būtu izmaksājusi aptuveni
Ls 97 000, bet dzīvokļu iegāde izPAR DZĪVOKĻU IEGĀDI
maksās Ls 20 450. Pašvaldībai gan
«MISAS ROBEŽNIEKU»
IEDZĪVOTĀJU IZMITINĀŠANAI vēl būs jālemj, ko darīt ar tās īpaUz Iecavas novada domes aici- šumā esošo ēku. Visticamāk, ka to
nājumu pārdot dzīvokļus nekus- pārdos.
tamā īpašuma «Misas Robežnieki»
PAR PIEDALĪŠANOS
iedzīvotāju izvietošanai atsaucās
PROJEKTOS
vairāki pretendenti. Iecavas novada
Biedrība «Bauskas rajona laudome, ņemot vērā «Misas Robežnieku» iedzīvotāju vēlmes, izskatīja ku partnerība» Lauku attīstības
piedāvājumus, pasūtīja SIA «Latio» programmas 2007.-2013. gadam
to novērtējumu, un, pusēm vieno- ietvaros ir izsludinājusi atklāta
joties, tika noteikta dzīvokļa pārdo- konkursa projektu iesniegumu piešanas cena.
ņemšanu. Dome nolēma sagatavot
Dome vienbalsīgi nolēma iegā- un iesniegt biedrībā «Bauskas radāties piecus piedāvātos dzīvok- jona lauku partnerība» šādus proļus: divus Zālītē (vienu trīsistabu jektus:
• rīcībā «Brīvā laika pavadīšanas
dzīvokli par Ls 5000 un vienu divistabu dzīvokli par Ls 5000), vie- aktivitāšu dažādošana» - «Ielu vinnu vienistabas dzīvokli Iecavā par grošanas laukuma labiekārtošana
Ls 4200, vienu divistabu dzīvok- brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu
li Vecumnieku novada Misā par dažādošanai Iecavas novada iedzīLs 4000 un vienu divistabu dzīvokli votājiem», kurā plānots izveidot ielu
vingrošanas laukumu līdzās futbola
Audrupos par Ls 2250.
Jāatgādina, ka pagājušajā gadā laukumam vecā stadiona teritorijā;
• rīcībā «Kultūras un vides aizdome izsludināja iepirkumu, lai
veiktu pārseguma rekonstrukciju, sardzības aktivitāšu ieviešana»
elektroinstalācijas maiņu un viena - «Skaņu tehnikas iegāde kvalitatī2. stāva dzīvokļa renovāciju daudz- vai kultūras aktivitāšu īstenošanai
dzīvokļu dzīvojamā mājā «Misas Iecavas novadā», kurā plānots iegāRobežnieki». Uzsākot rekonstrukci- dāties akustisko sistēmu (pastiprijas darbus, atklājās, ka ēkas bojā- nātāji, skandas, mikrofoni) kultūieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī
par nekustamās mantas iegūšanu
pašvaldības īpašumā.
Iecavas novada dome vienbalsīgi
nolēma pirkt SIA «Hipotēku bankas
nekustamā īpašuma aģentūra» piederošo nekustamo īpašumu Skolas
ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā par
Ls 25 000.

Atbalstīs visus septiņus
iesniegtos projektus
1.lpp.
Pagājušā gada vienīgā Zorģu
projekta galvenais iniciators un
realizētājs Mārtiņš Dravnieks šogad
ar saviem domubiedriem īstenos divus projektus:
1) turpinās darbu pie jaunizveidotā volejbola laukuma, kur šogad
tiks labiekārtota laukuma apkārtnes teritorija, uzstādot galdu ar soliem, guļamtīkla krēslus, ugunskura vietu un veicot apzaļumošanas
darbus, izveidojot krūmu un skuju
koku dobi;
2) volejbola laukumam līdzās
esošais futbola laukums arī iegūs
jaunas aprises – tiks izgatavoti un
uzstādīti jauni vārti, un apkārtējā
teritorija tiks labiekārtota, izveidojot krūmu un skujkoku dobi laukuma malā.
Zālītes speciālās internātpamatskolas pedagogi ir apvienojušies
«Radošā aktīvo pedagogu grupā».
Projekta gaitā viņi plāno izbūvēt

vieglas konstrukcijas tējas namiņu
dažādu saietu un pasākumu rīkošanai. Darba grupas vadītājs Arnolds Ziemelis un viņa domubiedri
iecerējuši tur noorganizēt kaimiņu
saietu un amatu dienas «Brīviņos».
Prieks par Dimzukalna enerģiskajiem «Sporta entuziastiem» ar
Rolandu Bistrovu priekšgalā, kas,
Zorģu kolēģu idejas rosināti, arī
savā apdzīvotājā vietā vēlas izveidot
pludmales volejbola laukumu, jo ir
aktīvi šī sporta veida piekritēji. Tā
kā līdz šim Dimzukalnā laukuma
nebija, lai uzspēlētu, nācies braukt
uz citām vietām novadā vai pat uz
Vecumnieku novadu.
Kā būs veicies projektu īstenotājiem, pakāpeniski informēsim
vasaras garumā. Pašu labāko projektu, kas iegūs galveno balvu 500
EUR vērtībā, žūrija noteiks rudenī,
kad apmeklēs visus īstenotos projektus.

NOTIŅAS

ras nama vajadzībām;
• rīcībā «Apmācību un interešu
klubu aktivitāšu ieviešana» - «Robotikas apmācības pulciņa attīstība Iecavas novadā», kurā plānots
iegādāties aprīkojumu pulciņa vajadzībām;
• rīcībā «Publiski pieejamas vides labiekārtošana, infrastruktūras
izveide un esošo objektu uzlabošana» - «Publiski pieejamās aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana «Spirtniekos», kurā plānots izveidot piecas atpūtas vietas, aprīkojot tās ar
masīviem koka galdiem un soliem,
un divas ugunskura vietas, uzstādīt pārģērbšanās kabīni, šūpoles,
kā arī ierīkot pludmali upes krastā,
norokot augsnes kārtu un uzberot
grants kārtu. Projekta ietvaros plānota arī norobežojošā grāvja un paceļamas barjeras izveide;
• rīcībā «Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem»
- «Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšana Iecavas novada
Dienas centrā», kurā plānots iegādāties darba vietu aprīkojumu un
mēbeles, iekārtot vietu individuālajām konsultācijām un virtuves telpu, kur dažādas sadzīves prasmes
varēs apgūt sociālā riska grupu
pārstāvji, kā arī aprīkojumu, kas
nepieciešams jauniešu nodarbībām
un pasākumiem.
Projekti bija jāiesniedz līdz
15. maijam, bet projektu konkursa
rezultāti būs zināmi novembrī.
Ar visiem sēdes lēmumiem varat iepazīties www.iecava.lv sadaļā
Pašvaldība > Domes sēdes > Lēmumi.

UN OTIŅAS

PAZIŅOJUMS!

Ja tev patīk dziedāt vai vēlies apgūt kāda instrumenta spēli,
aicinām pieteikties Iecavas Mūzikas un mākslas skolā!
2013./2014. mācību gadā varēsi apgūt:
•
klavierspēli
•
vijoļspēli
•
akordeona spēli
•
flautas spēli
•
ģitāras spēli
•
sitaminstrumentu spēli (bungas, marimba)
•
kokles spēli
•
mācīties kora klasē.
Ja tev labāk patīk zīmēt, gaidīsim tevi mākslas skolas 1. klasē!
Konsultācijas mūzikā (Raiņa ielā 3) un mākslā (Sporta ielā 1)
3. un 4. jūnijā no plkst. 17:00 līdz 19:00.
Uzņemšanas eksāmens 5. jūnijā: mūzikā plkst. 10:00 (Raiņa
ielā 3); mākslā plkst. 14:00 (Sporta ielā 1).
Tuvāka informācija: tālr. 63942469 (skola);
25449148 (direktore Ineta Pilverte);
e-pasts: iecavasms@inbox.lv; mājas lapa: www.iecavasms.lv.
Informācijas precizējums
17. maija laikraksta publikācijā «Iedzīvotāji brauc ar pirmo jauno liftu» neprecīzi minēts, ka Natālija Pavlova ir korpusa vecākā. Precizējam,
ka Tirgus ielas 5 otrā korpusa vecākais ir Jānis Liepiņš, bet Natālija Pavlova viņam brīvpātīgi palīdz kārtot dažādas fomalitātes. Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.
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1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas
Strauji tuvojas pašvaldību vēlēšanas, tādēļ
«Iecavas Ziņas» aicināja vēlēšanām iesniegto
sarakstu pārstāvjus atbildēt uz jautājumiem:
• Kā vērtējat līdzšinējo pašvaldības darbu? Ar
kādiem padarītajiem darbiem varam lepoties un kas
palicis nerealizēts? Kāds tam ir iemesls?
• Cik lielā mērā pašvaldībai vajadzētu uzņemties
funkcijas, ar kurām netiek galā valsts, piemēram,
ceļu dramatiskais stāvoklis un policijas darbs?
• Kādai jābūt Iecavas novada turpmākās
attīstības politikai? Nosauciet jomas, kurām
ievēlēšanas gadījumā veltīsiet vislielāko vērību.
Kuri būs svarīgākie veicamie darbi un kāds būs šo
ieceru finansiālais segums?

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
1. Pašam jau grūti novērtēt savu darbu. Deputāta darbam esmu
centies pieiet atbildīgi un uz to esmu aicinājis kolēģus.
Man gandarījuma sajūtu rada tie darbi, pie kuriem ir strādāts
ļoti ilgi, un tagad pēc ilgāka laika ir redzami šī ilgtermiņa darba
augļi. Tā, piemēram, koģenerācijas siltuma izmantošana Iecavas
dzīvokļu apkurei un līdz ar to siltuma tarifa pazemināšanās par
17%. 2004. gadā sākās darbs pie Ūdenssaimniecības projekta, un
beidzot šogad tas būs pabeigts, vienlaicīgi ar Ūdenssaimniecības
projektiem Zorģos un Zālītē.
Daudz laika prasīja administratīvi teritoriālās reformas radītās
izmaiņas, t.sk. 2 internātskolu pārņemšana pašvaldības pārziņā.
Smagi risinājās ekonomiskās krīzes radītās sekas, t.i., darba vietu
un darba algu samazināšana, «simtlatnieku» atbalsta programmu
realizēšana un citu sociāli svarīgu jautājumu risināšana iedzīvotāju labā. Lepojos ar to, ka cerīgi virzās jautājums par skolēnu
brīvpusdienām līdz 9. klasei.
No nepadarītiem darbiem sarūgtina tas, ka nav izkustējusies
Sarkanās skolas izmantošanas problēma. Domāju, ka galvenais
iemesls ir deputātu nespēja uzņemties atbildību ilgtermiņā par šo
jautājumu, jo ēka ir skaista un liela un prasīs lielus līdzekļus, lai
to nenojauktu.
2. Pašvaldībām nebūtu vispār jāuzņemas valsts funkcijas ne
par ceļiem, ne policiju. Taču no pašvaldības pozīcijām, ja LSDSP
galvenā rūpe ir par cilvēku, tad pašvaldībai valsts vietā savu iespēju robežās ar pietiekami enerģisku rīcību jāizmanto savi finanšu
līdzekļi šo problēmu risināšanai un pat ar pozitīvi agresīvu darbību
jāprasa no valsts šo funkciju pildīšana savu pilsoņu priekšā.
3. Novadam ir apstiprināta Attīstības programma 2013.-2017.
gadam un Ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam.
Protams, katrā deputātu sasaukumā dzīve ienesīs korekcijas šajās
programmās, bet visi veicamie darbi jāvirza uz Iecavas novada iedzīvotāju labklājības pieaugumu.
Svarīgākās jomas nākamajā darba periodā būtu: pabeigt iesāktos darbus, t.sk. pabeigt ieviest skolēnu brīvpusdienas līdz 9.
klasei; energoefektivitātes pasākumi (ēku siltināšana, koģenerācijas siltuma izmantošana no AS «Balticovo» ), kas ļautu mazināt
finansiālo slogu iedzīvotājiem; pašvaldības ceļu tīkla uzlabošana
un attīstība.
Finanšu segumam šīm iecerēm pamatā ir jābūt saimnieciski
izdevīgāko pasākumu realizēšanai, kuri nākotnē prasīs mazākus
uzturēšanas izdevumus, un ES fondu piesaiste ar augstu atbalsta
intensitāti.
Saraksta pārstāvis Atis Avots

Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», «Centriskā
partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»
1. Iepriekšējā sasaukumā mūsu apvienība, pateicoties vēlētāju
balsojumam, ieguva vairākumu, tāpēc šīs domes veikums ir mūsu
atbildība.
Apstiprināta novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam un Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam, sākta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana novadā, stadiona
būvniecība, uzcelts gājēju tilts uz Pārupi, pilnveidots IVSAC telpu
iekārtojums un pakalpojumu sniegšanas apjoms. Lai samazinātu bērnu skaitu bērnudārzu rindās, izstrādāts piebūves projekts
pirmsskolas izglītības iestādei «Cālītis» un uzsākta celtniecība, izbūvēts Ozolu ielas trotuārs. Uzsākta ēkas Grāfa laukumā 1 jumta
seguma rekonstrukcija Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām,
uzbūvēta pirmā un pagaidām vienīgā pašvaldības dzīvojamā ēka
«Aizupieši», sakārtota vide visās novada bibliotēkās, uzlabota materiāli tehniskā bāze novada izglītības iestādēs. Tiek realizēti un
šogad noslēgsies ūdenssaimniecības projekti Iecavā, Zorģos un
Zālītē. Ar domes finansējumu sakārtots Dievdārziņš un izveidota
gājēju taka, tiek sniegts līdzfinansējums novada nevalstisko organizāciju aktivitātēm, izdotas divas domes finansētas Ēvalda Kivilanda grāmatas par Iecavas vēsturi. Pēc atdalīšanās no Bauskas
rajona izveidota sava Izglītības nodaļa, noslēgti līgumi ar Bauskas novada būvvaldi, Bauskas Centrālo bibliotēku un Tūrisma
informācijas centru par pakalpojumu sniegšanu, sarīkots svētku
«Iecava 520» pasākums. Ar pašvaldības atbalstu Iecavā atvērta
AS PrivatBank norēķinu grupa.
Nerealizēta Skolas ielas trotuāra izbūve. Projekts bija ļoti dārgs,
bet, to vienkāršojot, piesaistīsim fondu finansējumu un izpildīsim
iedzīvotājiem solīto.
Ierobežotā finansējuma dēļ vienlaikus nebija iespējams realizēt
Mūzikas un mākslas skolas un stadiona būvniecību. Prioritāri tika
veikta stadiona būvniecība.
2. Uzskatām, ka jāprasa lielāka atbildība no valsts, lai tiktu
izpildītas un strikti nodalītas valsts un pašvaldības funkcijas. Nav
pieļaujama prakse, ka valsts deleģē pašvaldībai funkcijas bez finansiāla seguma.
Zinām, ka visā valstī samilzis jautājums par dažādas nozīmes
ceļu kvalitāti. Tā nav valsts prioritāte. Ar pašvaldības pārraudzībā
esošo ceļu apsaimniekošanu varam būt apmierināti, apzinoties, ka
papildu finansējums nepieciešams gan ielu asfaltēšanai, gan remontiem, neaizmirstot arī novada nomaļākos lauku ceļus. Pastiprināsim uzmanību ceļu uzturēšanai ziemas periodā.
Esam papildinājuši ar jauniem kadriem novada kārtības dienestu. Veidosim modernu, operatīvu kārtības nodrošināšanas sistēmu. Uzstādīsim novērošanas videokameras parkā pie estrādes
un citās vietās, kur tas nepieciešams.
3. Pabeigsim iesāktos projektus un plānveidā, efektīvi, izmantojot budžeta un dažādu projektu finansējumu, realizēsim novada Attīstības programmā paredzētos darbus. Jāpiebilst, ka pēdējos četros gados no dažādiem projektiem esam piesaistījuši vairāk
nekā četrus miljonus latu.
Vislielāko vērību ievēlēšanas gadījumā veltīsim ielu un ceļu
kvalitātes uzlabošanai, kārtības un drošības garantēšanai.
Atbalstīsim ģimeniskās vērtības, palielinot piedzimšanas pabalstu, nodrošinot bezmaksas pusdienas skolēniem līdz 9. klasei.
Sniegsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm, politiski represētajiem, trūcīgajiem pensionāriem.
Nodrošināsim veselības aprūpes pieejamību, atbalstīsim veselības veicināšanas projektus.
Veicināsim lauksaimniecisko ražošanu, uzlabosim uzņēmējdarbības vidi.
Piesaistot investorus, aktualizēsim jautājumu par Iecavas peldbaseina būvniecību.
Esam gatavi uzņemties atbildību par katra mūsu novada iedzīvotāja dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Saraksta pārstāvji Jānis Pelsis un Agra Zaķe
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1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas
Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs»

Partija «VIENOTĪBA»

1. Kopumā līdzšinējo pašvaldības darbu vērtējam kā apmierinošu. Redzams, ka ar katru gadu Iecava kļūst sakoptāka. Grūti pateikt, kādas ieceres palikušas nerealizētas un kādi tam ir iemesli,
jo «Saskaņas Centrs» ir apvienība, kas tikai ienāk novada politiskajā dzīvē, un mums nav pilnīgas informācijas par objektīviem un
subjektīviem apstākļiem, kas varētu būt ietekmējuši iepriekšējās
pašvaldības veikumu. Mēs uzskatām, ka Iecavā kā jebkurā pašvaldībā nepieciešama vadošo kadru rotācija – nepieciešams svaigs
skatiens uz pastāvošajām problēmām un, galvenais, jaunas idejas
to risināšanai.

1. Jau pagājušajās vēlēšanās startējām ar pārliecību, ka pašvaldības darbā nepieciešamas pārmaiņas. Darbam jākļūst dinamiskākam, iedzīvotājiem atvērtākam, pašvaldība nevar eksistēt tikai
no nodokļu maksātāju naudas. Priecājos, ka pašvaldībā jau strādā
divi darbinieki, kas raksta projektus Eiropas Savienības struktūrfondiem, tādā veidā iegūstot papildus finansējumu un arī realizējot iedzīvotājiem svarīgus jautājumus. Tāpat esmu gandarīta,
ka mana kolēģe Beāta Bundule izstrādāja pirmo Latvijā veselības
veicināšanas programmu pašvaldībai un darbu uzsāka veselības
veicināšanas speciālists. Vēlētos, lai pašvaldībai un iedzīvotājiem
2. Pašvaldība nekad pilnībā nevarēs un tai arī nevajadzētu uz- būtu izpratne par šī speciālista uzdevumiem un programmas realiņemties valsts funkcijas. Tas, protams, nenozīmē, ka pašvaldība zācijas iespējām, jo tikai vesels iecavnieks var būt laimīgs.
nevar dot savu ieguldījumu vienas vai otras konkrētas problēmas
Protams, daudzas ieceres palika nerealizētas, jo visus četrus
risināšanā.
gadus strādāju opozīcijā. Mans pamatdarbs ir citā pašvaldībā, tāAttiecībā uz policijas darbu, jāsaka, ka pirmais solis pareizā
dēļ Iecavai varēju veltīt pārsvarā tikai savu brīvo laiku.
virzienā ir sperts, nodibinot sabiedriskās kārtības nodrošināšanas
nodaļu, tomēr nākotnē tā obligāti jāpārveido par pašvaldības poli2. Ir pozitīvi piemēri kaimiņu pašvaldībās, kur, mērķtiecīgi strāciju ar tās pilnvarām un tiesisko nodrošinājumu. Tajā pašā laikā
pašvaldības policijai nevajadzētu nodarboties ar tai neraksturīgām dājot, pašvaldība pamazām var sakārtot abas šīs sfēras. Pašvaldīfunkcijām, piemēram, «simtlatnieku» darba organizāciju – tas drī- ba nevar cerēt, ka jaunas ģimenes izvēlēsies par savu dzīvesvietu
zāk būtu jādara dienestiem, kas nodarbojas ar apkārtējās vides Iecavu, ja viņiem būs apgrūtināta iespēja nokļūt uz darbu un viņi
šajā pašvaldībā jutīsies apdraudēti.
sakopšanu.
Uzskatām, ka pašvaldībai galvenā uzmanība jāpievērš neliela3. Par svarīgāko prioritāti esam izvirzījuši atbalstu jaunu uzjiem lauku ceļiem, to uzturēšanai un, iespēju robežās, uzlabošaņēmumu
un darba vietu radīšanai. Jo tikai tad, ja iecavniekiem
nai, bet valsts un reģionālās nozīmes ceļi būtu pilnībā valsts pārbūs darbs, tajā vēlēsies dzīvot ģimenes, būs nodokļu maksātāji,
raudzībā.
pašvaldība varēs veikt savas funkcijas. Uz šo brīdi jau esam izstrā3. Mūsu redzējums par Iecavas novada turpmākās attīstības dājuši 37 soļu programmu. Mūsu komandas prioritātes ir arī ceļu
politiku ir izklāstīts apvienības «Saskaņas Centrs» priekšvēlēšanu sakārtošana un jaunās Mūzikas un mākslas skolas būvniecība.
programmā, ar kuru var iepazīties jebkurš interesents.
Pašvaldībai jāgatavojas nākamajam ES struktūrfondu apguves peVien gribētu piebilst, ka runāt par ļoti konkrētiem darbiem un riodam, kurš sāksies 2014. gadā, lai iegūtu papildus finansējumu
finansējuma avotiem ir nedaudz pāragri, vēršot uzmanību uz mūsu budžetam.
devīzi - «Mēs solām to, ko varam izdarīt!»
Saraksta pārstāvis Sergejs Pašukovs

Iecavas vēlēšanu iecirkņa
darba laiks:
Pirmdien, 27. maijā, no plkst.
16:00 līdz 20:00
Otrdien, 28. maijā, no plkst.
9:00 līdz 13:00
Iepriekšējā balsošana:
Trešdien, 29. maijā, no plkst.
17:00 līdz 20:00
Ceturtdien, 30. maijā, no
plkst. 9:00 līdz 12:00
Piektdien, 31. maijā, no plkst.
10:00 līdz 16:00
Vēlēšanu dienā:
Sestdien, 1. jūnijā, no plkst.
7:00 līdz 22:00

Vēlēšanu dienā,
1. jūnijā, pa novadu
uz vēlēšanu iecirkni
kursēs speciāls autobuss.
Tā kustības sarakstu
publicēsim
31. maija laikrakstā.

Saraksta pārstāve Astrīda Vītola

Seniori nosvin 35 gadus
Elīna Arāja
Svinīgi mājīgā gaisotnē savu
jubileju 11. maijā atzīmēja
senioru deju kolektīvs «Iecavnieks», kas gan vēroja draugu
kolektīvu sniegto koncertu
un saņēma apsveikumus, gan
arī paši piedalījās dejās un
rādīja savu veikumu.
Gadu gaitā kolektīvam ir bijuši septiņi vadītāji, bet pēdējos
piecus gadus «Iecavnieks» uzticēts horeogrāfei Ingai Paškevicai. «Iecavnieks» ir piedalījies
ļoti daudzos koncertos un visos
Vispārējos latviešu Dziesmu un
Deju svētkos savā pastāvēšanas
laikā. Tas draudzējas ar dauSeniori ļoti cenšas visu
dziem citiem Latvijas novadu
izdarīt pareizi un uz
kolektīviem, bet sena draudzība
mēģinājumiem nāk, jo to
ir ar lietuviešu senioru folkloras
tiešām vēlas – viņi nav
ansambli «Bočiai», kas saviem
jāpiespiež un jāpierunā.
draugiem svētkos veltīja vairākopā ar senioriem, ir bijuši ļoti
kus priekšnesumus.
«Šie gadi, ko esmu pavadījusi grūti, tomēr jauki,» svētku dienā

atceras Inga. «Šis ir psiholoģiski smags darbs, taču ir daudz
pozitīvā. Viņi man ir iemācījuši
pacietību, izturību un prasmi
savaldīties. Seniori ļoti cenšas
visu izdarīt pareizi un uz mēģinājumiem nāk, jo to tiešām vēlas – viņi nav jāpiespiež un jāpierunā.» Lielākā daļa dejotāju ir
no Iecavas apkārtnes, taču ir arī
no Misas un Ķekavas. Pašlaik
kolektīvā ir 20 dejotāju, starp
kuriem ir vairāki, kam pāri 70.
«Reizēm viņi mēģinājumu sāk ar
tabletēm, un gadās, ka pēc koncerta jāved uz slimnīcu vai jādod
injekcijas. Tomēr mums ir 73
gadus veca kundzīte, kura pat
ir visperfektākā dejotāja!» stāsta Inga, sakot paldies kultūras
namam un novada domei, kas
atbalsta deju kolektīvu gan ar
tērpiem, gan telpām un izbraukumiem uz koncertiem, tādējādi mudinot dejotājus noturēties
labā līmenī.
Vairāk fotogrāfiju
www.iecava.lv
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Muzeju nakts Vasarsvētkos
1.lpp.
Izstādīti bija arī senie darbarīki. To plašo aprakstu veidošanā
piedalījies jaunais «Arhīva» entuziasts Aigars Voitišķis. Bija arī šo
laiku darbarīki: radošajā dzelžu
darbnīcā pašiem iemēģināt roku
ar metālapstrādes instrumentiem
piedāvāja Zālītes internātpamatskolas metālapstrādes darbnīcas
vadītājs Arnolds Ziemelis. Lai
salodētu sev kādu nieciņu, bija
izveidojusies pat cilvēku rinda,
kuru aprāva vien lietus. Grāfa
laukumā darbojās arī tradicionālā Gitas Kravalas radošā darbnīca, kurā viesi izmēģināja savas
prasmes ceriņu gleznošanā.
Pasākumu, kā ierasts, vadīja
Ginta Zaumane, bet šoreiz duetā ar debitantu Verneru Jāni
Trokšu. Turoties pie tradīcijām,
Muzeju naktī viesus iepriecināja biedrības «Moskvich club.
lv» domubiedri ar seno spēkratu
parādi. Ieradās arī individuāli dalībnieki ar motocikliem. Bērniem
bija neviltots prieks tos iepazīt tuvāk, un jaunieši, kas vecāki par
14 gadiem, brauca ar motociklu
braukšanas instruktora Agņa
Mora vadībā. Vakara gaitā izklaidējošā programmā uzstājās Valdas Prokopenko jauniešu improvizāciju teātris un grupas «Amira»
vēderdejotājas. Darbojās arī krāmu tirdziņš un grāmatu apmai-

Biedrība «Arhīvs» saka paldies visiem, kas ar
finansiālu, morālu un citādu atbalstu darīja iespējamo un
neiespējamo, lai Muzeju nakts Iecavā izdotos, - visiem, visiem,
kas talkoja un palīdzēja atgūties pēc ugunsgrēka, kas sportoja,
tirgojās un citādi piedalījās. Jo īpaši AS «Balticovo» un Arnim
Veinbergam personīgi, Aldim Kaufeldam, Jānim Nudienam,
Aigaram Voitišķim, Mārcim Strēlim, klubam «Liepas», Bunduļu
ģimenei, SIA «DzKS» un Alvim Feldmanim, Gintai Zaumanei un
Verneram Jānim Trokšam, Agnim Moram, Jānim Sinkēvičam,
domubiedru grupai AC «Kluburi» un basketbola veterāniem,
Guntim Pakalnam un sporta nama «Dartija» kolektīvam, Guntai
Šulcai, Sandrai Strēlei, Iecavas zemessargiem un Dainim
Kravalam, Igoram Stepančenko, Kristai Dārziņai, Madarai
un Guntim Ērgļiem, Alvim Orravam, Zigim Bogdanovičam un
biedrībai «Moskvich club», improvizācijas teātrim un Valdai
Prokopenko, Valdim Šustam, vienmēr vijīgajām Iecavas
vēderdejotājām, Arnoldam Ziemelim, Genovefai Standalei,
Aivaram Kļavam, Maksimam Krutikovam, mūsu ģimenes
locekļiem par pacietību un izpratni, laikrakstiem «Iecavas Ziņas»
un «Bauskas Dzīve» par pasākuma popularizēšanu un visiem
citiem, kas darbojās un priecājās kopā ar mums (gan jau kādu
atkal aizmirsām, tad piedodiet, tas nebija ļaunprātīgi…).
Paldies arī Iecavas novada domei, kas NVO projektu konkursā
pasākumu atbalstīja, piešķirot Ls 958,50.
Aicinām arī turpmāk uz sadarbību nākamo ekspozīciju
veidošanā un aktīvu piedalīšanos mūsu pasākumos. Gaidām
līdzdarbošanos biedrības «Arhīvs» rīkotajā Baltajā naktī Iecavā,
kas būs septembra sākumā.

ņas punkts. Neizpalika arī Jāņa
Krūzes gardais cienasts – šoreiz
pupiņu zupa. Par kvalitatīvu mūziku parūpējās Alvis Orravs. Muzeju naktī vienmēr neiztrūkstoša bijusi sieviešu kluba «Liepas»
dalībnieču atraktīvā darbošanās.
Liepas tirgoja pašdarinātus ievārījumus un konservus, kā arī to
receptes. Īpaši iecienīti bija ekoloģiskie odu atbaidīšanas līdzekļi – bērzu zari. Tie vakara gaitā
pūli iekrāsoja zaļā krāsā, kas bija
vienojoša visas Latvijas Muzeju
nakts pasākumiem ar devīzi «Zaļā
krāsa - mežs». Bija arī zaļās veltes no Jura Kudapa saimniecības
- garšaugi. Ietirgotā naudiņa tika
ziedota jaunai sievietei, kas sirgst
ar C hepatītu.
Muzeja apmeklētāji ar interesi
pētīja senās fotogrāfijas uz lielā
ekrāna. Bilžu krājumi bija papildināti ar pēckara gadu foto liecībām. K. Sinka aicina iecavniekus
nest vai sūtīt ieskenētas dažādu
laiku senās fotogrāfijas, lai varētu izbaudītu pagraba senatnes dvaarī turpmāk paplašināt muzeja šu, interesenti gaidīja garā rindā
materiālu klāstu.
pie durvīm, jo pagrabā varēja tikt
vien pa nelielām grupiņām.
Vecā pagraba mistērija
Par vakara intriģējošāko pasākumu izvērtās mistērija ap veco
pagrabu. Jaunietes Monta Zaumane un Krista Dārziņa iejutās
stāstnieču lomā, atklājot leģendu
par diženo grāfu Pālenu un skumju asarām uz pagraba sienām. Lai

Nodeva sporta muzejam
Paralēli citiem Muzeju nakts
pasākumiem, basketbolisti cīnījās par Solobasket uzvarētāja titulu. To ieguva komanda,
kurā spēlēja Ivars Puļķis, Juris Ojāru un Vilnis Gailums.

2. vietu izcīnīja Ints Kreicšteins, Jānis Eiduks un Kevins
Mors, bet 3. vieta komandai, kurā
cīnījās Valdis Šusts, Valters Kļavenieks un Helvijs Meļķis.
Zolītes
turnīra
dalībnieki
pulcējās muzeja sociālisma laika stilā iekārtotajā istabā, kura
ieguvusi plašāku telpu. Par zolītes meistaru šoreiz tika atzīts
Aivars Hauks.

Liepas ciemojas akciju sabiedrībā «Grindeks»
Beāta Bundule,
biedrības «Sieviešu klubs
«Liepas»» vadītāja
AS «Grindeks» - radošs
un dinamisks uzņēmums
ar ieinteresētiem un
profesionāliem darbiniekiem,
par to, 15. maijā viesojoties
uzņēmumā, pārliecinājās
sieviešu klubs «Liepas».
Uzņēmumu jau otro gadu
veiksmīgi vada iecavnieks Juris
Bundulis, arī vairāki citi iecavnieki katru dienu mēro ceļu uz
šo uzņēmumu Rīgā. Liepām līdzi
uz uzņēmumu devās ilggadējā
AS «Grindeks» darbiniece, šobrīd
pensionāre, iecavniece Rasma
Treigute. Uzņēmuma laboratorijās Rasma strādāja no 1978. līdz
1991. gadam, arī pie nozīmīgo
oriģinālproduktu – mildronāta
un ftorafūra - izstrādes. Lai gan
daudz no tā laika ir mainījies
– uzlabojušās tehnoloģijas, darba
drošība, mainījušies darbinieki,

bet, viesojoties aktīvo vielu ražotnē, Rasma Treigute atpazina pat
savas laboratorijas smaržu un jutās kā atgriezusies mājās.
Liepām bija iespēja iepazīt uzņēmumu gan tā muzejā, gan apmeklējot aktīvo vielu ražotni, gan
apskatot Baltijā vienīgās tik mūsdienīgās rūpniecisko notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, kurās īstenots bioloģiskās attīrīšanas princips un uzstādītas vismodernākās
tehnoloģijas. Katram ir iespēja
ielūkoties AS «Grindeks» medikamentu ražošanas telpās un aplūkot tajās notiekošo, izmantojot
uzņēmuma mājas lapā izveidoto
virtuālo ekskursiju http://www.
grindeks.lv/lv/par-grindeks/grin«Liepu» dalībnieces aktīvo vielu ražotnē. deks-virtuala-ekskursija.

Uzziņai
AS «Grindeks» ir vadošais farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Plaša farmaceitisko vielu
pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana ir uzņēmuma darbības jomas, kurās tas ieguvis
nozīmīgus sasniegumus. «Grindeks» specializējas sirds un asinsvadu, centrālo nervu sistēmu
ietekmējošo un pretvēža medikamentu terapeitiskajās grupās. Uzņēmums ar Latvijā izstrādātajiem
un ražotajiem medikamentiem pazīstams ne tikai Latvijā, bet tālu visā pasaulē – arī Japānā,
Krievijā, ASV, produkcija tiek eksportēta uz 50 valstīm pasaulē.

. 2013. gada 24. maijā

Sporta ziņas
15. maijā Saldū norisinājās Latvijas Jaunatnes olimpiādes
priekšsacīkstes basketbolā, kurās piedalījās arī sporta skolas
«Dartija» 1997. gadā dzimušo basketbolistu komanda trenera
Viļņa Gailuma vadībā.
Roja - Iecava 72:84 (H. Meļķis 30, E. Jašuks 21, G. Plukass 20,
A. Sidorenkovs 11).

8. jūnijā – visi uz novada
sporta svētkiem!
Anta Kļaveniece
Sestdien, 8. jūnijā, norisināsies Iecavas novada vasaras
sporta svētki, turpinot 1991. gadā aizsākto tradīciju.
Sporta svētki notiks Iecavas internātpamatskolas stadionā,
to sākums plkst. 10:00. Pasākumā aicināti piedalīties Iecavas
iedzīvotāji, viņu ģimenes locekļi, strādājošie, skolēni un uzaicinātie
sportisti. Svētkus organizēs un vadīs Iecavas novada domes apstiprināta tiesnešu kolēģija.
Sporta svētku programmā iekļautas dažādas vieglatlētikas disciplīnas, futbols, strītbols, volejbols, šautriņu mešana, riteņbraukšana, basketbola soda metieni, auto veiklības braukšana un svara
stieņa spiešana guļus.
Ar sporta svētku nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas
lapā www.iecava.lv. Sporta svētku programmu publicēsim 31. maija laikrakstā.
Konsultēs par piemērotu fizisko aktivitāti
un veiks fizisko spēju eksprestestus
Iecavas novada sporta svētkos būs iespēja izmantot arī ko jaunu. «Sporta laboratorijas» sporta ārsti konsultēs par veselīgu dzīvesveidu un sporta traumu ārstēšanu, izmērīs pulsu, asinsspiedienu, zemādas tauku krokas, informē sacensību galvenā tiesnese
Baiba Gāga. Savukārt sporta treneri pastāstīs par ikvienam piemērotu fizisko aktivitāti un veiks fizisko spēju eksprestestus: ātrumam, spēkam, lokanībai, līdzsvaram un citām. Interesenti varēs
uzzināt par optimālu treniņu režīmu un iespējām sevi pārbaudīt
kompleksajā slodzes testā. Interesējošos jautājumus varēs pārrunāt ar sporta ārsti Sandru Rozenštoku.
Saņemt «Sporta laboratorijas» konsultācijas varēs no plkst. 11
līdz 14, taču, ja būs liela iedzīvotāju interese, konsultāciju laiks
tiks pagarināts.

Apsveikums
Darbs nosver katru mūsu mūža dienu,
Darbs pārbauda – vai esi liels vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis, kad caur viņu redzi,
Ka esi ļaudīm bijis vajadzīgs.

/K. Apškrūma/

Sveicam skolotāju

ILGU STĪPNIECI
85 gadu jubilejā!

Iecavas vidusskolas skolotāji,
darbinieki un bijušie skolēni

Aizsaulē aizgājuši
Voldemārs Šņoriņš (10.08.1935. - 20.05.2013.)

25. maijā sezonas
atklāšanas pasākums
atpūtas kompleksā
«Spirtnieki»
PLUDMALES VOLEJBOLS 11:00–18:00
SADARBĪBĀ AR IECAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU DOMI
Iepriekšēja
pieteikšanās pa
Sacensības norisinās jauktās grupās.
tālr. 26982582.
Komandā 2 cilvēki. Komandas
Pasākuma dienā
apakšgrupās tiek sadalītas izlozes kārtībā.
pl. 10:00–10:45
SLAPJĀ STAFETE 11:00 – 17:00
SADARBĪBĀ ar tūrisma klubu VIENKĀRŠI
Iepriekšēja pieteikšanās Stafetes norisinās jauktās grupās.
pa tālr. 29175271.
Komandā 2 cilvēki. Organizatori nodrošina
Pasākuma dienā
nepieciešamo inventāru stafetes drošai
komandas var tikt
norisei (laivas, glābšanas vestes u.c.)
komplektētas visas
gan krastā, gan uz ūdens. Dalībnieki
dienas garumā.
individuāli rūpējas par savu apģērbu un
Pieteikšanās no
iespēju to pēc stafetes beigām pārvilkt
pl. 10:00
sausu.
ORIENTĒŠANĀS ZAĻĀ PĻAVĀ 11:00 – 17:00
SADARBĪBĀ AR www.jaunatnesmaidam.lv
Izturības pārbaudījumi gan uz zemes,
Individuāli izaicinājumi. gan uz virvēm starp kokiem. Organizatori
Pieteikšanās pasākuma nodrošina nepieciešamo inventāru.
dienā no pl. 10:00
Dalībnieki rūpējas par atbilstošas slodzes
izvēli, konsultējoties ar organizatoriem.
SPĒKA UN VEIKLĪBAS PĀRBAUDĪJUMI 11:00 – 17:00
SADARBĪBĀ AR sporta klubu FORTE IECAVA WPC
Individuālie spēka un veiklības
Individuāli izaicinājumi.
pārbaudījumi. Dalībnieki savu spēkus var
Pieteikšanās pasākuma
izmēģināt vairākas reizes pēc vēlēšanās
dienā no pl. 10:00
ikvienā uzdevumā.
VEIKLĪBAS PĀRBAUDĪJUMI 11:00–18:00
SADARBĪBĀ AR VSAC «Zemgale» filiāli «Iecava»
Pasākuma dienā –
Individuālie pārbaudījumi, izmantojot
nāc un izpildi
sadzīves priekšmetus un rotaļu atribūtus.
uzdevumus!
FOTO STŪRĪTIS 11:00–17:00
SADARBĪBĀ AR laikrakstu «IECAVAS ZIŅAS»
Atribūtu stūrītī par tēmu «Pludmale»
būs iespēja iemūžināt sevi bildēs
lieliskā vidē upes krastā! «Iecavas Ziņu»
Nāc un bildējies!
foto korespondente nobildēs ikvienu
interesentu un pēc pasākuma bildes varēs
lejuplādēt www.iecava.lv sadaļā Izglītība >
Jauniešiem.
KINO TELTS 11:00–17:00
SADARBĪBĀ AR KULTŪRAS NAMU un biedrību «IECAVAS
JAUNIEŠU PADOME»
Dažādas filmas un īsfilmas; arī
Izklāj zālītē pledu un
Latvijas jauniešu kino un foto
skaties kino!
festivāla jauno režisoru, aktieru un
fotomākslinieku darbi
JAUNO DJ CERĪBU PARĀDE 18:00–22:00
Klausies, vērtē,
Dj sacensības – uzstājas neprofesionāli
balso…
Dj jaunieši. Klausītāju balsojums līdz
dejo un priecājies!
pl. 22:00. 22:30 tiek paziņots uzvarētājs!
ENERĢIJAS ATJAUNOŠANAS PUNKTS 10:00–22:00
SADARBĪBĀ AR picēriju PICA MANIA
Iestiprināšanās, ja
Picas, šašliki, desiņas, kārumi un dažādi
līdzi ir maciņš…
bezalkoholiski dzeramie.

Pasākuma afišu, nolikumu, vecāku atļaujas paraugu un karti nokļūšanai «Spirtniekos» meklē www.iecava.lv sadaļā Tuvākie pasākumi.

2013. gada 17. maijā .

Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :

1 vai 1,5 istabu dzīvokli Iecavā
ar visām vai daļējām ērtībām.
Maksa par kursiem Ls 20 Tālr. 26281372, 28703192.
Braukšana 45 min. Ls 6
Mācību sākums 10. jūnijā pl.17:00.
PERIODISKĀ APMĀCĪBA (95. KODS) SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
Maksa par kursiem Ls 50 jaunlopus un liellopus gan
Mācību sākums kautsvarā, gan dzīvsvarā.
31.
maijā
plkst. 16:00 Labas cenas!
ZAMS
www.zams.lv Tālr. 26338825, 29172343.
Tiek komplektēta
Tālr. 29121985
grupa A kategorijai

AUTOVADĪTĀJU KURSI (B kat.)

Pārdod : : :

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.

◊ 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.

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.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

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

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.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 26440204.

Aicina darbā : : :
SIA «Lielzeltiņi»
pērk lopbarības un
pārtikas kviešus.
Transports. Ātra apmaksa.
Tālr. 26484467, 63960776.
Latvijas Bērnu fonds
organizē un lūdz pieteikties
Iecavas novada bērnus ar
īpašām vajadzībām vecumā
no sešiem līdz 15 gadiem
dalībai vasaras
nometnē «Koks».
Nometne notiks «Mežezerā»,
Aizkraukles rajonā,
no 15. līdz 24. jūlijam.
Pieteikties Iecavas novada
pašvaldības iestādē «Iecavas
novada Sociālais dienests» pa
tālr. 63942243 vai personīgi
pie sociālajām darbiniecēm
ģimenēm ar bērniem – Ļudas
Belruses un Artas Manušas.

13. jūnijā biedrība «Rūķītis» aicina pensionārus un biedrus
doties ekskursijā pa mazo Kurzemes loku.
Izbraukšana plkst. 8:00 no kultūras nama. Par braucienu
jāsamaksā līdz 11. jūnijam.
Tālrunis uzziņām 29441205 vai 63941117.

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

Zemnieku saimniecība
«Bišumuiža» aicina darbā
palīgstrādnieku. Darbs
6 dienas nedēļā. Iespējams
strādāt vasaras sezonā vai
visu gadu.
Tālr. 26596699.
IKI veikals aicina darbā
pārdevējus-kasierus
Iecavā, Rīgas ielā 14. Tālrunis
informācijai: 22848983.
E-pasts: adm2311@iki.lv.
SIA «Sabiedriskais autobuss»
aicina darbā autobusu
vadītājus darbam Bauskā
starppilsētas nozīmes
maršrutos. Obligāta prasība
- D kategorijas autovadītāja
apliecība. CV sūtīt uz e-pasta
adresi ginta@bbus.lv.
Tālr. 67294888.

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

Parka estrādē
1. jūnijā
SEZONAS ATKLĀŠANA
plkst. 11:00
MAZIE BĒRNU UN SKOLĒNU
DZIESMU UN DEJU SVĒTKI.
Piedalās: Iecavas Kultūras
nama pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīvs,
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis», «Dartija» un «Zālīte»,
Iecavas vidusskola,
Iecavas internātpamatskola.
Ieeja - bez maksas.
Paralēli darbosies:
* piepūšamās atrakcijas,
(maksas)
* izjādes ar zirgiem,
* bufete, gardumi.
plkst. 22:00
zaļumballe kopā ar grupu
«NOVADNIEKI».
Ieejas maksa - Ls 3.
14. jūnijā
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA
UPURU PIEMIŅAS DIENA.
Visas dienas garumā veidosim
tradicionālo Ziedu ceļu uz
Brīvības pieminekli.
23. jūnijā plkst. 23:00
LĪGO SVĒTKU BALLE.
Spēlē grupa «Vīzija»
Ieeja – bez maksas.
Darbosies bufete.
29. jūnijā plkst. 19:00
Ieskandinot XXV Vispārējos
latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkus - DZIESMU UN DEJU
SVĒTKI IECAVĀ.
Pēc koncerta - diskoballe
kopā Dj Ivaru.
Ieeja - bez maksas.
Darbosies bufete.
6. jūnijā, plkst. 19 notiks
mūzikas albuma
«Tarkšķi ganos»
atvēršanas svētki.
CD ieskandināšana notiks
Iecavas novada «Līčupēs».
Plkst. 18:30 interesentus pie
Iecavas kultūras nama gaidīs
autobuss.

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS

turpmākajiem mēnešiem.
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