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Elīna Arāja
Ar šādu moto un Olimpiskās
himnas atskaņošanu 27. septembrī Iecavas novada izglītības iestādēs un sporta namā
«Olimpisko dienu 2013» iesāka
novada skolu un bērnudārzu
audzēkņi.
Tāpat kā pārējās 83 norises
vietās visā Latvijā, kas pulcināja
vairāk nekā 87 000 dalībnieku,
iecavnieki pulksten 10:00 izpildīja pirms tam apgūtu Latvijas
Olimpiskās komitejas (LOK) sagatavotu vingrojumu kompleksu.
Gandrīz tūkstotis skolēnu rīta
rosmi izpildīja vienlaicīgi visās
novada skolās, bet, kā jau ierasts,
sporta namā «Dartija» vingroja un
stafetēs par balvām cīnījās vecāko grupiņu bērni no pirmsskolas
izglītības iestādēm «Cālītis» un
«Dartija», kā arī 2.-4. klašu audzēkņi no vidusskolas un inter2.lpp.
nātpamatskolas.

Kā sagaidām 3.
jauno apkures
sezonu?
6.
Veselības
nedēļas
programma

Iecavas novads - Eiropas Gada pašvaldība 2013!
Konkursa «Eiropas Gada
pašvaldība 2013» uzvarētāji
ir Iecavas novads un Liepājas
pilsēta.
«IZ» jau vēstīja, ka Latvijas
Pašvaldību savienības organizētā
konkursa vērtēšanas komisija no
27. augusta apmeklēja visas
15 pašvaldības, kurās iepazinās ar
paveikto iedzīvotāju integrācijas,
kultūras jomā, veselīga dzīvesveida
un Eiropas Savienības vērtību popularizēšanā, un iedzīvotāju iesaistē
starptautiskajā sadarbībā. Iecavas
novadā komisija viesojās pagājušo
otrdien, 24. septembrī. Domē komisija apskatīja konkursam sagatavoto materiālu prezentāciju, pēc
tam paviesojās Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrā, dienas centrā «Iecavnīca», Zālītes speciālajā internātpamatskolā, Zorģu

bibliotēkā, Iecavas parkā, biedrības
«Arhīvs» muzejā un kultūras namā.
«Konkursa komisija pārliecinājās, ka visas pašvaldības atbalsta
iedzīvotāju iniciatīvas, rūpējas par
to, lai iedzīvotāji varētu veselīgi un
aktīvi pavadīt brīvo laiku, lai tie dzīvotu skaistā un sakārtotā vidē, lai
aizkustinoši koncerti un citi kultūras pasākumi būtu pieejami visiem,
lai gribētu dzīvot, strādāt un audzināt bērnus savā novadā vai pilsētā,
kā arī par to, lai vienkārši katrs iedzīvotājs būtu lepns par savu novadu un pilsētu,» teic Ilze Mutjanko, Latvijas Pašvaldību savienības
padomniece sabiedrisko attiecību
jautājumos.
Noslēguma pasākums, kurā
tiks sumināti konkursa uzvarētāji un nomināciju saņēmēji, notiks
18. oktobrī Liepājā.
4.lpp.

Ir noticis tas, uz ko mēs, lielākais vairākums, klusībā cerējām Iecavas novads ir ieguvis godpilno titulu «Eiropas Gada pašvaldība 2013». Tas ir novērtējums mūsu visu darbam – tiem, kas
kopj savu sētu, puķudobi; tiem, kuri mācās un sporto; tiem, kas
audzina, māca un ārstē; tiem, kas raksta projektus sabiedrības
interesēs; tiem, kuri dzied, dejo un rada citas vērtības, kas tīkamas mums visiem.
Īpaši priecē tas, kā šajās dienās mūsu jaunā paaudze twitterī,
feisbukā un draugos nodod tālāk viens otram šo priecīgo ziņu.
Tādu, kas nepriecājas, ir ļoti maz, un man ir patiešām žēl, ka viņi
neprot saskatīt savā durvju priekšā tās pozitīvās lietas, kuras pamana un novērtē daudzi citi no visas Latvijas. Skumji, ka viņi tā
arī nejūtas piederīgi mūsu novadam.
Šobrīd, saņemot daudzos telefona zvanus ar apsveikumiem,
īpaši jūtu, ka iecavniekiem ir pamatota lepnuma sajūta par savu
dzimto ciemu. Tāpēc vēlreiz vēlos visiem pateikt lielu PALDIES
par mūsu kopējo darbu! Mēs visi kopā to paveicām un godam
esam pelnījuši. Būsim lepni par mūsu Iecavas novadu!
Ar cieņu - Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis

2013. gada 4. oktobrī .

Pieminot, godinot, atceroties…
Tamāra Šmite
Elīna Arāja
«Nekas šajā pasaulē nav svarīgāks par cilvēkiem, īpaši
tiem, kur ir mums blakus,
kuri ir mūsu domās un sirdīs,» – ar šādu moto pagājušo
piektdien Iecavā pulcējās
Zilākalna Martas dziedināto,
viņas draugu, radu, paziņu un
domu biedru kopa. 21 gadu
viņas vairs nav mūsu vidū,
taču vēl arvien ļoti daudzi
pateicībā atceras grūtā brīdī
sniegto atbalstu veselībai un
sirdsmieram.
Uz pasākumu, ko organizēja Zilākalna Martas fonds, bija
ieradušies interesenti no Rīgas,
Valmieras puses – Valmieras
pilsētas un Kocēnu novada Dikļu pagasta, Zilākalna novada un
dziednieces kādreizējās dzīvesvietas - mājām «Zažēni». Pieminot Martas Rācenes (1908-1992)
105. dzimšanas dienu, savās
atmiņās par tikšanos ar leģendāro gaišredzi, tautas dziednieci, unikālo personību dalījās
vairāki klātesošie, visaptverošāk – rakstnieks un publicists
Jānis Ūdris. Titula Gada autors
2007 ieguvēja dotības rakstniecībā atraisījušās Martas ietekmē, un nu jau klajā nākušas
piecas grāmatas, jaunākā no
tām šogad - «Meldras un Matīsa
ceļojums vēsturē».
Ar bijušā valmierieša Aināra
Ašaka muzikālo palīdzību sanākušie vienojās ne tikai kopīgās

Ainārs Ašaks (no kreisās), Jānis Ūdris, Velta Palapa un Elza Skrodele (sēž)
Sila kapos Zilākalna Martas atdusas vietā.
dziesmās un vēlmē turēt godā
Zilākalna Martas piemiņu. Silti
pateicības vārdi un īpaša atzinība tika veltīta iecavniecei Elzai
Skrodelei, kuras mājās dziedniece mita līdz pat savai pēdējai
stundai. Tagad Elzas kundze
nesavtīgi rūpējas par Martas
kapa vietas sakopšanu, un palīgi šajā svētīgajā darbā viņai lieti
noderētu.

Mēs satiekam tikai tos, kurus
mums jāsatiek tikai tad, kad tam
jānotiek, - tā bieži esot teikusi
Zilākalna Marta. Arī šī bija viena
no tādām tikšanās reizēm, kad
ne drūmie lietus mākoņi, ne rudens drēgnums nespēja izjaukt
dienas ritumā iecerēto – doties
uz M. Rācenes atdusas vietu Sila
kapos. Tur, spītējot nokrišņiem
un vējam, pie teiksmainās Mar-

tas priedes varēja saņemt spēka
un enerģijas uzlādējumu turpmākajām gaitām, gūstot kārtējo
apliecinājumu tam, ka labākais
piemineklis kāda cilvēka dzīvei ir
pēcatmiņa. Tieši tāpēc pašlaik ar
Zilākalna Martas fonda gādību
E. Skrodeles virsvadībā tiek apkopoti materiāli topošajai grāmatai
par M. Rācenes apbrīnojamajām
spējām.

«Esam sportiska ģimene»
1.lpp.
Pie mazākajiem sacensību
dalībniekiem šogad viesojās
olimpiskā vēstnese - Vera Zozuļa, olimpiskā čempione kamaniņu sportā. Viņa Ziemas
olimpiskajās spēlēs Leikplesidā
1980. gadā izcīnīja zelta medaļu
un veiksmīgi startējusi vēl divās
Ziemas olimpiādēs, ierindojoties
piektajā un devītajā vietā. V.
Zozuļa aktīvo sportu ir beigusi
un palīdz jaunajiem kamaniņu braucējiem kā trenere. Viņa
Olimpiskajā dienā vēroja, kā
mazie iecavnieki piedalījās stafetēs, un bija gandarīta par bērnu
sportisko aktivitāti, kā arī līdzjutēju sparīgo atbalstu. Olimpiete novēlēja mazajiem sportistiem
veselību un būt tikpat aktīviem

arī turpmāk, lai par godu kādam
no viņiem Olimpiskajās spēlēs
reiz tiktu pacelts karogs.
Tāpat kā pērn, arī šogad
Olimpiskās dienas ietvaros skolēni varēja piedalīties zīmējumu
un domrakstu konkursā. V. Zozuļa izvēlējās vidusskolas audzēkņu divus sacerējumus un
piecus zīmējumus, kurus nogādāt vērtēšanas komisijai Rīgā.
Rezultāti tiks paziņoti vēlāk.
V. Zozuļa abām pirmsskolas
izglītības iestādēm pasniedza
LOK sarūpētās dāvanas – sporta inventāru. Tādu saņēma arī
vidusskolas un internātpamatskolas audzēkņi. LOK galveno
balvu – lielo hanteli - stafetēs 2.4. klašu sacensībās izcīnīja internātpamatskola, bet sponsoru
un atbalstītāju speciālo balvu

par aktīvāko vingrošanu, piedalīšanos stafetēs un līdzjutēju atbalstu saņēma vidusskolas 2.b
klases skolēni. Viņi jau šomēnes
varēs doties uz Kontinentālās
Hokeja līgas komandas Rīgas
«Dinamo» mājas spēli ar Magņitagorskas «Metallurg».
Olimpiskās dienas norisi
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) atbalsta kopš 1987. gada, aicinot pasaules valstu nacionālās Olimpiskās komitejas
atzīmēt SOK dzimšanas dienu
(šogad 119. gadadiena). LOK
šim aicinājumam pievienojās
1992. gadā.
Kā katru gadu SOK, atzīmējot savu dzimšanas dienu, aicina
visu valstu nacionālās Olimpiskās komitejas organizēt Olimpisko dienu, popularizējot olim-

pisko kustību, kuras pamatā ir
nezūdošas olimpiskās vērtības
- draudzība, cieņa un izcilība.
Tāpat, lai apliecinātu savu atbalstu olimpiskajiem ideāliem: veselīgam dzīves veidam un godīgas
spēles principiem sportā.
«Ģimene ir tā, kas katram palīdz atrast pareizo ceļu ne tikai
sportā, bet arī mācībās un dzīvē,»
tā uzsver LOK ģenerālsekretārs
Žoržs Tikmers. «Ģimene ir tā,
kas ierosina un motivē ar savu
personisko piemēru nepagurt
un neatslābt vājuma brīžos, līdzi just un priecāties par kārtējo
sasniegumu. Sports nenozīmē tikai ambiciozu mērķu izvirzīšanu
un to sasniegšanu Olimpiskajās
spēlēs. Sports - tas ir kopā būšana un kopā jušana.»
Sacensību rezultāti
7.lpp.

. 2013. gada 4. oktobrī

Kā sagaidām jauno
apkures sezonu?
SIA «Iecavas siltums» ir veiksmīgi uzsācis jauno apkures
sezonu. Trešdienas rītā apkure ir pieslēgta gandrīs visām
juridiskajām iestādēm, deviņām daudzdzīvokļu mājām
centrā un deviņām - Dartijas
mikrorajonā. Viss ir sagatavots, lai siltumu pieslēgtu arī

pārējām daudzdzīvokļu mājām, kad iedzīvotāji paši
to vēlēsies.
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar SIA «Agro Iecava» un nedaudz pazeminātajai gāzes cenai, 2013. gada septembrī, salīdzinot ar 2012. gada septembri,
siltumenerģijas cena ir samazi-

Māju parāds par izlietoto siltumenerģiju
27.09.2013.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Adrese
Tirgus 3/I
Tirgus 3/II
Tirgus 3/III
Tirgus 5/I
Tirgus 5/II
Tirgus 5/III
Tirgus 9
Sporta 1
Virzas 25
Virzas 27
Virzas 28
Skolas 1
Skolas 2
Rīgas 15
Rīgas 21
Tirgus 2c
Tirgus 2b
Tirgus 7a
Rīgas 19
Virzas 23
Virzas 26
Dārza 4
Zemgales 13a
Zemgales 13
Rīgas 41
Rīgas 25a
Skolas 17
Centrs kopā:
Sila 6
Sila 8
Sila 10
Sila 12
Sila 14
Ozolu 1
Ozolu 3
Ozolu 5
Ozolu 7
Ozolu 9
Ozolu 11
Ozolu 13
Ozolu 15
Baldones 2b
Baldones 6
Dartija kopā:
Kopā:

Platība (m²)
1831,60
1827,20
1844,20
1874,50
1865,30
1861,00
1224,70
3172,70
2626,40
2104,10
2158,90
962,10
2916,40
2064,10
2625,30
1884,50
1887,00
1897,80
529,30
537,80
1743,30
2391,50
1279,54
1318,00
2776,01
2050,30
402,00
49 655,55
578,20
898,79
917,20
1173,90
1362,60
861,70
1354,60
1016,90
716,70
1004,30
686,50
601,70
1619,60
856,10
156,85
13 805,64

Parāds (Ls)
10 633,51
5 801,66
17 800,81
7 720,21
5 057,25
10 791,95
4 484,51
9 925,70
13 212,73
5 979,81
10 836,82
5 121,67
123,34
12 025,85
9 152,20
3 419,73
6 470,87
7 669,47
1 305,25
109,06
10 833,63
4 813,19
14,76
1 041,61
8 283,03
1 821,45
3 025,35
177 475,42
338,02
443,12
260,33
5 087,80
2 953,91
828,89
2 008,15
431,10
1 564,91
5,32
2 713,02
2 899,73
312,91
202,16
1 960,58
22 009,95

63 461,19

199 485,37

nājusies par 20,4%.
SIA «Iecavas siltums» vēlas
paslavēt godprātīgos maksātājus, pateicoties kuriem varam
uzsākt jauno apkures sezonu.
Atgādinām, ka klientiem, kuriem nav parāda, ir iespēja iemaksāt avansu un daudzi veiksmīgi izmanto šo iespēju.
2012./2013. gada apkures
sezonā esam iesnieguši tiesā
prasības par parāda piedziņu no
33 dzīvokļu īpašniekiem. Lai gan
parādnieku skaits nepalielinās,
kopējā parādu summa ar katru
gadu palielinās, jo ir tādi klienti, kuri nemaksā regulāri vai
nemaksā nemaz. Arī turpmāk
pret parādniekiem, ar kuriem
nebūs iespēja rast kontaktu un
kuri neuzsāks parāda samaksu,
sniegsim prasību tiesā.
Gribētos, lai nenonākam si-

tuācijā, kad parādu dēļ netiek
pieslēgta apkure visai mājai. Vēlamies, lai katra dzīvokļa īpašnieks aplūkotu tabulu un padomātu par savu kaimiņu – parādnieku godaprātu, vai viņš tiešām nespēj vai negrib maksāt?
Diemžēl likums neļauj publicēt
parādnieku sarakstu, bet domāju, ka daudzu iedzīvotāju vēlme
būtu to redzēt uz ziņojuma dēļa
Iecavā.
Atgādinu, ka parādniekiem
uzņēmuma abonentu daļā ir iespēja slēgt vienošanos par pakāpenisku parādu samaksu, lai
nebūtu papildus jāmaksā tiesas
un ar parāda piedziņu saistītie
izdevumi. Lai mums visiem silta
ziema!
Māra Bugovecka,
SIA «Iecavas siltums»
abonentu daļas vadītāja

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki oktobrī
Pirmdien, 7. oktobrī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 8-12 pieņem izpilddirektors M. Veinbergs
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Avots, E. Circenis, A. Vītola un
A. Grundmanis
Otrdien, 8. oktobrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 14.00 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Trešdien, 9. oktobrī,
plkst. 10-12 pieņem deputāts S. Pašukovs
Ceturtdien, 10. oktobrī,
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
plkst. 16-17 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Pirmdien, 14. oktobrī,
plkst. 16-17 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs
A. Mačeks
Trešdien, 16. oktobrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāti J. Pastars un P. Bite
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Otrdien, 22. oktobrī,
plkst. 15-17 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja A. Zaķe
Ceturtdien, 24. oktobrī,
plkst. 14.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 29. oktobrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis

Kāds bijis SEPTEMBRIS : : :
Iepriekšējā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas divu pāru laulības, izsniegtas 16 miršanas apliecības un
septiņas dzimšanas apliecības, informē nodaļas vadītāja Edīte Jančone. Jaundzimušajiem – diviem puikām un piecām meitenēm – izvēlēti šādi vārdi: Roberts, Dāvids, Katrīna (divas reizes), Loreta,
Dārta un Sandra.
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Iecavas novads - Eiropas Gada pašvaldība 2013!
Anta Kļaveniece
1.lpp.
Konkursam nepieciešamo informāciju apkopoja pašvaldības
projektu koordinētāja Inese Bramane. Daļēji citējot Iecavas novada domes priekšsēdētāja sacīto Jelgavā, konkursa «Eiropas
gada pašvaldība 2013» pirmās
kārtas noslēguma pasākumā,
kad tikām atzīti par otro labāko
pašvaldību Zemgalē, viņa teic:
«Šis konkurss mums lika sasparoties un apkopot visus labos
darbus. Izrādījās, ka to ir patiesi
daudz. Laikam jau ikdienā tās ir
tik pierastas lietas, ka šķiet pašsaprotamas.
Taču mēs varam lepoties ar
bibliotēkām, kas nodrošina kultūras pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu pieejamību novada attālinātajās apdzīvotajās
vietās, ar kultūras namu, kas
nodrošina plašu kultūras aktivitāšu klāstu. Esam īstenojuši
vairākus nozīmīgus projektus
dažādu iedzīvotāju grupu integrācijai un iekļaušanai. Sekmējam sabiedrības līdzdalību, rīkojot nevalstisko organizāciju un
iedzīvotāju projektu līdzfinansēšanas konkursus. Lepojamies
ar mūsu novadā esošajām aktīvajām nevalstiskajām organizācijām. Cenšamies arī veicināt
izpratni par ES vērtībām un to
pienesumu. Konkursa pirmajā
kārtā saņemtā balva nominācijā
«Pašvaldība veselībai» apliecina
augsto veselības aprūpes kvalitāti Iecavas novadā.
Manuprāt, lielākais ieguvums no dalības šajā konkursā
ir pašapziņa. Lai arī ikdienā ne
vienmēr spējam novērtēt to, kas
ir visapkārt, mums ir iemesls
būt lepniem par savu novadu.
Priecājos par to, ka mums bija
iespēja parādīt sevi un cilvēkus,
ar kuriem mēs lepojamies, un
par to, ka Iecavas novads ir saņēmis šo augsto novērtējumu.»
Ieskats nozarēs, kuras
vērtēja konkursa komisija
Pašvaldība kultūrai
Beidzamajos gados ir veikta
Iecavas kultūras nama rekonstrukcija, atjaunota brīvdabas
estrāde un labiekārtota parka
teritorija, kā arī renovētas un atbilstoši aprīkotas novada bibliotēkas. Triju gadu laikā, piesaistot ES līdzfinansējumu, kultūras
nozarē ieguldīti 230 079,26 latu.
Bibliotēkām ir nozīmīga loma
kultūras pasākumu pieejamībā
un sabiedriskās dzīves veicinā-

Konkursa vērtēšanas komisija, apmeklējot Iecavas novadu, paviesojās dienas centrā
«Iecavnīca». Turpinot Sociālā dienesta realizētajā projektā iesākto tradīciju, seniori nolēmuši
turpmāk šeit pulcēties otrdienās. Kopā sanākšanas reizes ir ļoti svarīgas, lai nejustos
izstumti no sabiedrības. «Mīļi satiekamies no pagājušā gada, kad mūs saliedēja projekta
aktivitātes,» sacīja viena no seniorēm. Kāda cita piebalsoja, ka kopā būšana uzlādējot visai
turpmākajai nedēļai. Neesot pat svarīgi, ko darīt, galvenais – būt kopā, padarboties, parunāt.
Vienā no iepriekšējām otrdienām seniores devās ekskursijā iepazīt Dzimtmisas muižas ēku
un mini zoo «Dobuļi», bet komisijas viesošanās reizē ar Edvarta Virzas bibliotēkas vadītājas
Andas Rācenājas gādību iepazina grāmatu krātuves jaunāko lasāmvielu.
šanā attālinātās apdzīvotās vietās. Lielākā bibliotēka ar lielāko
lasītāju skaitu ir Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka. Šai bibliotēkai jaunieguvumu iegādei 2012.
gadā tika piešķirti 4300 lati.
Finansējums bibliotēku jaunieguvumiem ik gadu pieaug, lai
apmierinātu lasītāju dažādās
intereses.
Lepojamies ar novadnieku
Ēvaldu Kivilandu, kurš ir sarakstījis sešas novadpētnieciska
rakstura grāmatas par Iecavas
novadu, kuras izdotas ar pašvaldības finansiālu atbalstu. Šī
gada sākumā pašvaldība finansiāli atbalstījusi folkloras kopas
«Tarkšķi» pirmā diska izdošanu.
Kultūras namā darbojas
14 amatiermākslas kolektīvi dažādām vecuma grupām, apvienojot vairāk nekā 340 dalībniekus, savukārt izglītības iestādēs
kopā ir 54 interešu izglītības
pulciņi. Ir virkne tradicionālu
kultūras pasākumu.
ES programmas «Jaunieši
darbībā» ietvaros pēc jauniešu
iniciatīvas ar pašvaldības atbalstu tiek īstenots projekts «Tūrisma attīstības veicināšana Iecavā». Līdzīgi sadarbībā ar jauniešiem tapusi e-grāmata «Iecavas
novada literārais mantojums»,
kurā apvienoti novadnieku literārie darbi. Par padarīto saņemta UNESCO atzinība, balva

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkota konkursa ietvaros nominācijā «Brīvprātīgo tīkls
2012».
ES projekta īstenošanas rezultātā atvērtas divas jaunas
profesionālās
pamatizglītības
programmas Zālītes speciālajā
internātpamatskolā – galdnieka
palīgs un pavāra palīgs. Tā skolēniem ir iespēja papildus apgūt
profesionālās iemaņas, kļūt sociāli patstāvīgākiem un integrēties darba tirgū.
Pašvaldība integrācijai
un iekļaušanai
Komunikācijai ar iedzīvotājiem ik nedēļu tiek izdots laikraksts «Iecavas Ziņas». Pašvaldībai un vairākām iestādēm ir
savas mājas lapas. Izmantojam
arī sociālo mediju sniegtās iespējas.
Pašvaldība organizē divus
projektu konkursus iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšanai.
Viens no tiem ir nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkurss, kurā
pretendenti ir reģistrētas sabiedriskās organizācijas. Četru
gadu laikā īstenoti 26 projekti
par kopējo summu 20 tūkstoši
latu.
Savukārt sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM jau trešo gadu tiek īstenots projektu

konkurss «Iedzīvotāji veido savu
vidi». Šo gadu laikā īstenoti 25
projekti, kas piesaistījuši fonda
un pašvaldības līdzfinansējumu
nepilnu 10 000 latu apmērā.
Konkursa mērķis ir attīstīt sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību, tās iestādēm un
uzņēmējiem. Atšķirībā no NVO
projektu līdzfinansēšanas konkursa, šeit projektu īstenotāji ir
nereģistrētas brīvprātīgas iedzīvotāju apvienības.
Pēc iedzīvotāju iniciatīvas
īstenotas daudzas labas ieceres
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā, kultūrizglītībā un
veselības veicināšanā – izveidota Iecavas sporta un vēstures
ekspozīcija, labiekārtots Dievdārziņš, kas ir sena svētvieta Iecavā; par tradicionāliem kļuvuši
Muzeju nakts un Baltās nakts
pasākumi, notikušas radošās
darbnīcas bērniem, stiprinātas
latviskās tradīcijas un izveidoti
rotaļu un sportisko aktivitāšu
laukumi.
2012. gadā pieņemti noteikumi par jauniešu brīvprātīgā
darba organizēšanu, kas nodrošina jaunietim iespēju saņemt
apliecinājumu par veikto darbu
un iegūtajām iemaņām. Tādējādi esam iecerējuši mazināt
jauniešu bezdarbu, jo jaunietis
iegūst darba pieredzi, kas ir apliecināma un iekļaujama CV.
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Vērtēšanas komisijas pārstāvju iespaidi
Maija Sarkane, Labklājības ministrijas Sociālās
iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta
vecākā referente: «Iecavas novadā man ļoti patika. Un
ne tikai man, bet visai komisijai, un to pierāda konkursa rezultāti. Iecavai bija sagatavots izlīdzsvarots,
labs un loģisks konkursa pieteikums. Arī viesošanās
reizē komisijai viss, kas bija solīts, tika arī parādīts. Ne
jau katram izdodas parādīt un labi prezentēt to, ar ko
ir vērts lepoties. Ļoti patika, ka mūs iesaistīja veselības
veicināšanas pasākumā – nūjošanā. Ir liela atšķirība,
vai tev to tikai stāsta, vai arī ļauj līdzdarboties, izjūtot,
kā tas ir. Jauks pārsteigums bija parkā satiktais grāfs
Pālens zirga mugurā, kura veidolā bija iejuties Iecavas
novada pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis, piešķirot pasākumam atraktivitāti. Labs piemērs bija arī pašvaldības sadarbība ar privāto muzeju un tas, ka, veidojot
jaunas telpas, tiek domāts par to pieejamību. Kopumā
par Iecavas novadu radās ļoti labs iespaids.
Dalība konkursa vērtēšanas komisijā bija ļoti smags,
taču arī vērtīgs darbs. Strādājot ministrijā, nav iespēju
tā pamatīgi izzināt, kas notiek pašvaldībās. Ja palasa
interneta komentārus, liekas – šausmas, pie mums
nekas nenotiek un viss ir slikti, bet, aizbraucot uz pašvaldībām, visu ieraudzīju pavisam citā gaismā – cilvēkiem acis mirdz, viņi dzied, dejo, ar aizrautību realizē savas idejas. Pateicoties konkursam, redzēju, cik
brīnišķīgi un darbīgi cilvēki dzīvo un strādā Latvijā, un
tas dod milzīgu optimisma lādiņu. Kaut nu izdotos to
visu saglabāt!»

Savukārt
noteikumi
par
skolēnu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā dod iespēju jauniešiem
apgūt pirmās darba iemaņas
pašvaldības iestādēs un nopelnīt nelielu samaksu par padarīto
darbu. Šogad, ieviešot programmu, iespēju vasaras brīvlaikā
strādāt izmantoja 39 skolēni.
Šī gada sākumā izveidots
dienas centrs «Iecavnīca» kā pasākumu norises vieta darbam ar
sociālajam riskam pakļautām
iedzīvotāju grupām, kā arī jauniešu neformālās izglītības un
veselības veicināšanas pasākumiem.
Sociālais dienests īstenojis
projektu «Iespējas un risinājumi tavā dzīvē», kura mērķis
bija sekmēt sociālās atstumtības grupu nodarbinātību un
integrāciju sabiedrībā. Projektā
iesāktās tradīcijas aizvien tiek
turpinātas, rīkojot atbalsta grupu tikšanās.
2012. gadā īstenots projekts
«Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība
Iecavas novadā», kura ietvaros
iegādāti tehniskie palīglīdzekļi.
Tie bez maksas pēc nepieciešamības tiek patapināti novada iedzīvotājiem.
Savukārt projekta «Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem
dienestiem» ietvaros izveidots
krīzes dzīvoklis, lai nodrošinātu
īstermiņa dzīvesvietu un nepie-

Māra Katvare, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
vecākā eksperte: «Iecavas novads
bija viens no maniem pozitīvajiem
atklājumiem, jo līdz šim esmu braukusi tam cauri neiepazīstot. Esmu
domājusi, vai Rīgas un lielo pilsētu – Bauskas un Jelgavas – tuvums
Iecavai ir priekšrocība vai trūkums?
Ir gan plusi, gan zināmas problēmas,
jo, lai noturētu iedzīvotājus, pašvaldībai ir nepieciešamas daudz lielākas pūles.
Par konkursu. Jāsāk ar to, ka
Iecavas novada pašvaldības sagatavotā prezentācija bija ļoti precīza un
atbilstoša konkursa prasībām, tādēļ
paldies gan tās veidotājai (Iecavas
novada domes projektu koordinatorei
Inesei Bramanei – «IZ»), gan Jānim Pelsim, kurš to prezentēja komisijai. Prezentācijā bija līdzsvaroti ietverts viss,
ko komisija vēlējās uzzināt, lai vērtētu
padarīto. Pēc tam, apbraukājot novadu, iespaidi tikai nostiprinājās. Manī
radās pārliecība, ka novadā viss tiek
darīts, domājot par cilvēkiem, nevis

ciešamo psiholoģisko atbalstu
krīzes situācijā nonākušiem iedzīvotājiem.
Lepojamies arī ar to, ka Iecavas novada pašvaldība ir paplašinājusi bērnudārza «Cālītis»
telpas, tādējādi dodot iespēju 72
bērniem vecumā no 3 līdz 4 gadiem apmeklēt dārziņu, bet vecākiem atgriezties darba tirgū.
Pašvaldība veselībai
Iecavas novadā ir divas ģimenes ārstu privātprakses, acu ārsta privātprakse, piecas zobārstu
prakses, zobu tehniskā laboratorija, divas aptiekas un Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrs (IVSAC).
IVSAC pašlaik ir ieviesta
valsts apmaksāta veselības aprūpe un rehabilitācija pacientiem mājās, kas ir nozīmīga
pacientiem ar smagām saslimšanām, piemēram, pēc insulta.
Kā jaunumu iestāde piedāvā arī
pacientu informācijas sistēmu.
Ar ES atbalstu 2012. gadā tika
izveidota sāls istaba. Piesaistot
projektu līdzekļus, pēdējo trīs
gadu laikā veselības nozarē investēts vairāk nekā 200 tūkstoši
latu.
Liels darbs ieguldīts arī
IVSAC infrastruktūras uzlabošanā – īstenoti divi nozīmīgi
projekti, kuros attīstīti primārie
veselības pakalpojumi, veikti telpu renovācijas darbi un uzlabota
vides pieejamība, kā arī pabeigta

kampaņveidīgi. Sākot jau ar Iecavas
veselības un sociālās aprūpes centru,
kura pakalpojumu klāstu var apskaust pat kāda lielpilsētas iestāde,
un Zālītes skolu, kurā darbojas sava
amata speciālisti ar uzslavējamu spēju nodot skolēniem savas zināšanas.
Patīkami pārsteidza spilgtās personības – Zorģu bibliotēkas vadītāja
un privātā muzeja entuziasti, kuros
jaušams lokālpatriotisms un neslēpts
gandarījums par savu veikumu. Priecēja tikšanās ar jauniešiem, kuriem
ir tik daudz ideju un arī iespēju tās
realizēt. Jā, var teikt, ka visu izšķir
cilvēki, taču bez pašvaldības atbalsta
diez vai mēs redzētu tik daudz.
Konkurss kopumā man bija pamatīgs pozitīvisma dopings. Kolēģiem
saku, ka vēl gadu varēšu viņiem stāstīt savus pozitīvos stāstus. Ceru, ka
zemākajam punktam esam tikuši
pāri, - cilvēki atrod jaunas nodarbes
un iespējas. Protams, ne visas pašvaldības gan tuvāk, gan tālāk no Rīgas ir
tik labas, darbīgas un sakoptas, taču
redzētais man dod ticību, ka Latvijā
viss būs labi.»

pārprofilēšana no stacionāra uz
ambulatoru pakalpojumu sniedzēju.
Pagājušajā gadā tika apstiprināta Veselības veicināšanas
programma Iecavas novadam, kā
arī izveidota veselības veicināšanas koordinētāja štata vienība.
Tikko saņemta ziņa, ka Iecavas
novads ir uzņemts Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā.
Iecavas novadā ir senas sportiskās tradīcijas un piemērota
infrastruktūra aktīvam dzīvesveidam. Ir izveidoti rotaļu un
sporta aktivitāšu laukumi. Esam
saņēmuši apstiprinājumu ES
projekta īstenošanai ielu vingrošanas sporta laukuma izveidei.
2012. gadā uzsākta un turpinās
stadiona būvniecība.
Veselības vecināšanas nolūkā īpaša uzmanība tiek pievērsta
dažādu aktīvās atpūtas iespēju popularizēšanai, izglītojošu
semināru un izstāžu organizēšanai; tiek rīkotas arī dažādas
sportiskās aktivitātes.
Divas no mūsu izglītības iestādēm – Dzimtmisas pamatskola un PII «Dartija» - jau ceturto
gadu pēc kārtas iesaistījušās
Ekoskolu programmā un saņēmušas Zaļo karogu. Viena no
iepriekšējo mācību gadu tēmām
bija «Veselīgs dzīvesveids».
PII «Dartija» ir īpaši aktīvi pievērsusies veselības vecināšanas
jautājumiem, ar dažādām inter-

aktīvām nodarbībām skaidrojot bērniem veselīga dzīvesveida
nozīmi, kā arī praktiski ieviešot
dažādas veselību veicinošas aktivitātes, iesaistot arī vecākus.
Pašvaldība Eiropas
Savienības vērtību
popularizēšanai
Iecavas pašvaldība strādā,
lai veicinātu iedzīvotāju izpratni
par ES jautājumiem. Aktuāla informācija tiek publicēta pašvaldības laikrakstā un mājas lapā.
Interneta vietnē izvietots baneris
sasaistei ar mājas lapu eiro.lv,
kur iedzīvotājiem rast atbildes
uz aktuāliem jautājumiem par
eiro ieviešanu. Tiek organizēti
dažādi semināri, piemēram, par
brīvprātīgā darba sniegtajām iespējām.
Iecavas novadam ir divas sadraudzības pašvaldības – Zviedrijā un Lietuvā. Esam aktīvi iesaistījušies dažādos sadarbības
projektos, veicinot gan Iecavas,
gan
Latvijas
atpazīstamību.
Sadarbojamies ar partneriem
Lietuvā, Kiprā, Somijā, Polijā,
Islandē, Ungārijā, Čehijā un Vācijā. Šādas sadarbības rezultātā
izveidots krīzes dzīvoklis Zorģos,
iegādāts apgaismojums kultūras
namam un tērpi mākslinieciskās
pašdarbības kolektīviem, pievērsta uzmanība zaļākam dzīvesveidam un, protams, arī veselības
veicināšanas jautājumiem.
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VESELĪBAS NEDĒĻA IECAVAS NOVADĀ
7.–13. oktobris
PROGRAMMA
DATUMS UN
LAIKS

VIETA

PASĀKUMS

7. oktobris
17.30 – 18.30

SAKS «DARTIJA»
SPORTA NAMS

«Veselības apļi» –
1 km gara
distance

Rezultāts - noskrieto apļu skaits.
Balva labākā rezultāta ieguvējam!
Organizē: Iecavas novada sporta skola «Dartija».

SAKS «DARTIJA»
SPORTA NAMS

«Veselības apļi» –
1 km gara
distance

Rezultāts - noskrieto apļu skaits.
Balva labākā rezultāta ieguvējam!
Organizē: Iecavas novada sporta skola «Dartija».

Lekcija «Padomā,
pirms pērc!»

Vadīs: vides eksperts Valters Toropovs.
Tu uzzināsi:
• kādas kaitīgās vielas var būt ikdienas precēs;
• kā šīs vielas var ietekmēt tavu veselību;
• kā atrast drošāku alternatīvu un mazināt saskarsmi ar
bīstamajām vielām.
Paņem līdzi savu šampūnu un uzzini, kas patiesībā ir tā sastāvā!
Organizē: Biedrība «Baltijas Vides forums» sadarbībā ar biedrību
«Iecavas sieviešu klubs «Liepas»».

Lekcija «Veselīgas
skriešanas ABC»

Vadīs: talantīgais sprinteris no Iecavas – Rūdolfs Tonigs.
Tu uzzināsi:
• kā uzsākt pareizi skriet;
• kā pareizi iesildīties un atsildīties;
• skriešanas apavi un apģērbs.

Vingrošanas
nodarbība
«Vesela mugura!»

Nodarbību vadīs fizioterapeite Agnese Gāga.

Vēnu
nepietiekamības
pārbaude

Par vēnu veselību un ārstēšanas iespējām konsultēs Irēna
Langenfelde.
Mērījuma laikā pacientiem tiks sniegta rekomendējoša
informācija.
Sievietēm lūgums nevilkt zeķbikses!
Lūgums iepriekš veikt pierakstu Iecavas Veselības un sociālās
aprūpes centra reģistratūrā!

«Uz pedāļiem!» velobrauciens

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.30.
Tikšanās vieta Sarkanās skolas pagalmā.
Maršruta garums: 10 km (Sarkanā skola – Būču pagrieziens).
Aicinām visus dalībniekus ģērbties Iecavas novada karoga krāsās
(zils, dzeltens), par godu konkursa ietvaros iegūtajam Zemgales
reģiona titulam «Pašvaldība veselībai Zemgalē»!
Drošai braukšanai:
• ķivere;
• atstarotāji;
• jāzina un jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.

8. oktobris

17.30 – 18.30

18.00 - 19.30

(Grāfa laukums 7)

(Grāfa laukums 7)

IECAVAS
KULTŪRAS NAMS
SIEVIEŠU KLUBA
«LIEPAS» TELPAS
(Rīgas iela 18)

9. oktobris
18.30 - 19.45

IECAVAS NOVADA
DOMES 5. STĀVA
ZĀLE

10. oktobris
18.00 – 19.00

FITNESA KLUBS
«JAUTRAIS
APELSĪNS»

11. oktobris
9.00 – 14.00

(Skolas iela 4)

(Edvarta Virzas iela 21)

IECAVAS
VESELĪBAS UN
SOCIĀLĀS
APRŪPES CENTRA
UZŅEMŠANAS
NODAĻAS
9. KABINETS
(Dzirnavu iela 1)

12. oktobris
11.00

13. oktobris

9.00 – 10.00

12.30 – 16.00

SARKANĀ SKOLA –
BŪČU
PAGRIEZIENS

KULTŪRAS NAMA
MAZĀ ZĀLE
(Rīgas iela 18)

SAKS «DARTIJA»
SPORTA NAMS
(Grāfa laukums 7)

Vingrošanas
nodarbība
senioriem

Veselības nedēļas
noslēguma
aktivitātes lekcijas,
praktiska
nodarbība
(nūjošana)

PIEZÎMES

Nodarbību vadīs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
studente Madara Bērziņa.
Programmā:
12.30 – 13.00 Dalībnieku reģistrācija;
13.00 – 14.30 Lekcija par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības
saglabāšanā un slimību profilaksē. Prezentācija par nūjošanu kā
efektīvu veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;
14.30 Nūju izdalīšana, iesildīšanās un nūjošanas apmācība
instruktoru vadībā;
16.00 Atsildīšanās pēc nūjošanas, jautājumi un atbildes.
Lektore: Gaļina Gorbatenkova, nūjošanas Valsts trenere, LTSA.
Organizē: Iecavas novada sporta skola «Dartija».

Katrs pasākuma dalībnieks uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa piemērotību dalībai aktivitātēs, kā arī par savu veselības
stāvokli aktivitāšu laikā. Dalībniekiem nav atļauts piedalīties aktivitātēs alkohola reibumā un psihotropo vielu ietekmē!
Organizatori neuzņemas atbildību par aktivitāšu laikā gūtajām traumām.
Visas Veselības nedēļas aktivitātes ir bezmaksas.
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Sporta ziņas
24. septembrī Iecavas novada skolu rudens krosā Iecavas
parkā piedalījās 491 izglītojamais. Šoreiz par vietu sadalījumu
cīnījās arī Dzimtmisas pamatskolas un Zālītes speciālās
internātpamatskolas audzēkņi, kas radīja lielāku konkurenci jau
ierastajiem līderiem - vidusskolai un internātpamatskolai.
Rezultāti:
2.-3. klašu grupā
Zēni (500 m)
1. vieta - Daniels Strautmanis 1 min. 44,8 sek. (Dzimtmisas
pamatskola)
2. vieta – Jēkabs Šusts 1:45 (vidusskola)
3. vieta – Vladislavs Balabkins 1:48 (vidusskola)
Meitenes (500 m)
1. vieta - Katrīna Casno 1:52 (vidusskola)
2. vieta – Megija Januševica 1:53 (Dzimtmisas pamatskola)
3. vieta – Simona Gabrjūna 1:57 (Dzimtmisas pamatskola)
4.-5. klašu grupā
Zēni (500 m)
1. vieta – Rūdis Pēteris Lasmanis 1:29 (vidusskola)
2. vieta – Eduards Geks 1:40 (vidusskola)
3. vieta – Gvido Miezers 1:41 (vidusskola)
Meitenes (500 m)
1. vieta – Emīlija Druviņa 1:37 (vidusskola)
2. vieta – Beatrise Plukasa 1:48 (vidusskola)
3. vieta – Amanda Jakobi 1:49,2 (internātpamatskola)
6.-7. klašu grupā
Zēni (1000 m)
1. vieta – Edijs Lācis 3:23 (vidusskola)
2. vieta – Jēkabs Ķurbe 3:28 (vidusskola)
3. vieta – Roberts Jānis Stančiks 3:31 (vidusskola)
Meitenes (500 m)
1. vieta – Enia Tīna Šusta 1:23 (vidusskola)
2. vieta – Inta Liepiņa 1:35,2 (vidusskola)
3. vieta – Linda Linka 1:35,7 (vidusskola)
8.-9. klašu grupā
Zēni (1000 m)
1. vieta – Dāvis Lācis 3:11 (vidusskola)
2. vieta – Daniels Fjodorovs 3:20 (vidusskola)
3. vieta – Raivo Šerna 3:31 (Zālītes speciālā internātpamatskola)
Meitenes (1000 m)
1. vieta – Ildze Jurkovska 3:29 (Dzimtmisas pamatskola)
2. vieta – Amanda Grīnberga 3:34 (vidusskola)
3. vieta – Annija Pļaviņa 4:06 (vidusskola)
10.-12. klašu grupā
Jaunieši (1500 m)
1. vieta – Rūdolfs Tonigs 4:56 (vidusskola)
2. vieta – Kristaps Sviķis 5:22 (vidusskola)
3. vieta – Ivars Porietis 5:28 (vidusskola)
Jaunietes (1000 m)
1. vieta – Anna Bugovecka 4:37 (vidusskola)
2. vieta – Maija Krastiņa 4:53 (vidusskola)
3. vieta – Marta Ņikiforova 4:55 (vidusskola).
28. un 29. septembrī Bauskā aizvadīta sacensību
«Mēmeles kauss» 1. kārta galda tenisā.
Rezultāti:
Otrā līga:
1. vieta – Terēza Druviņa
3. vieta – Sibilla Salgrāve
4. vieta – Anna Ansone
Pirmā līga:
1. vieta – Beāte Jašuka
Augstākā līga:
3. vieta – Ludmila Bulaha.

Olimpiskās dienas rezultāti
sākumskolas skolēniem:
2. klašu grupā:
1. vietā vidusskolas 2.b klases
komanda II, iegūstot biļetes uz
Dinamo spēli;
2. vietā vidusskolas 2.a klase;
3. vietā vidusskolas 2.b klases
komanda I;
4. vietā internātpamatskolas
2.a klase;
5. vietā vidusskolas 2.c klase.
3. klašu grupā:
1. vietā vidusskolas 3.b klase;
2. vietā vidusskolas 3.a klase;
3. vietā internātpamatskolas
3.c klase.
4. klašu grupā:
1. vietā internātpamatskolas
4.c klase;
2. vietā vidusskolas 4.b klase;
3. vietā vidusskolas 4.c klase
komanda I;
4. vietā vidusskolas 4.a klase;
5. vietā vidusskolas 4.c klase
komanda II.
Liels paldies sporta nama
«Dartija» direktoram Guntim
Pakalnam par atsaucību un
transporta nodrošināšanu,
lai bērnudārza «Cālītis» bērni
varētu nokļūt Olimpiskās dienas pasākumā.
PII «Cālītis» vadītāja un bērni

«Tarkšķiem» gods
muzicēt pie Brīvības
pieminekļa Rīgā
Sestdien, 5. oktobrī, folkloras
kopai «Tarkšķi» ir liels gods
piedalīties Latvijas Atmodas
25 gadu jubilejai veltītā koncertā pie Brīvības pieminekļa
Rīgā, informē kopas vadītāja
Kristīne Karele.
Koncertu pl.18.30 visi aicināti skatīties tiešraidē LTV 1
vai klausīties Latvijas Radio.
Koncerta ieskaņā septiņas folkloras kopas no visas Latvijas
izdziedās folkloras programmu, tad koris «Ave Sol» izpildīs
M. Brauna dziesmu ciklu «Daugava», kas noslēgsies, visiem
kopā izpildot «Saule, Pērkons,
Daugava».

Sporta namā
Latvijas Jaunatnes
basketbola līga
4. oktobrī
plkst. 16:30 un 18:00
Iecava – Jelgava 2.

Iecavas parkā
5. oktobrī plkst. 12:00
skrējiens
«Iecavas rudens 2013».
Reģistrēšanās no plkst. 11:30.

Aicina sadziedāties neformālā gaisotnē
Iecavas kultūras namā 6. oktobrī plkst. 17:00 ikviens
aicināts uz DZIESMU VAKARU, kur neformālā gaisotnē
tiks izdziedātas tautā iemīļotas dziesmas - latviešu
tautasdziesmas un ziņģes, Raimonda Paula, Imanta Kalniņa
un citu iemīļotu komponistu darbi.
Dziedāt gribētājiem nav nepieciešamas priekšzināšanas,
muzikālā izglītība un vokālās dotības; galvenā ir vēlme dziedāt.
Dziesmu vakaru vadīs folkloras kopas «Tarkšķi» vadītāja Kristīne Karele.
Dziesmu vakari turpmāk kultūras namā notiks katra mēneša
pirmajā svētdienā plkst. 17:00.

Līdzjūtība
Nu mūžs ir noslēdzies.
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.

(J. Rūsiņš)

Skumju brīdī esam kopā ar Ingu Grundmani,
tēti kapu kalniņā pavadot.
Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Eduards Matisāns (28.01.1933.-26.09.2013.)
Antoņina Gribauska (20.03.1932.- 29.09.2013.)

2013. gada 4. oktobrī .

Reklāma un sludinājumi : : :
ZAMS

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

95. kods par pievilcīgu cenu - Ls 40!
(mācību sākums 23.09. pl. 17;
nākamo nodarbību sākums 14.10.)
B kategorija - Ls 20
(mācību sākums 22.10. pl. 17)

◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Tālr. 29457686.

Tālr. 29121985

Tālr. 29130555; 26322087.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Sestdien, 5. oktobrī,
no plkst.10:00
Iecavas
kultūras
namā

Jāņa
Zīvārta
piemiņas
turnīrs zolītē.
Pieteikšanās no plkst. 9:30.
Dalības maksa Ls 5.

Pārdod : : :
Aicina darbā : : :

bez maksas!

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.

SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Sveram godīgi, maksājam laikā!
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv.

zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens -

www.zams.lv

Pērk : : :

SIA «Iecavas serviss» piedāvā
darbu autoatslēdzniekam un
autoelektriķim.
Tālr. 29230430.

Vēlas īrēt : : :

Jaunums
salonā EMI!

• Sejas procedūras
• Masāža (8 veidi)
• Vaksācija
• Skropstu pieaudzēšana
• Uzacu korekcija ar vasku
Tālr. 26242751.
Pirmajiem trim šīs reklāmas
uzrādītājiem sejas masāža
bez maksas!
Katra mēneša
otrajā pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
galvenā arhitekte
DACE PUTNA.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 14. oktobrī.

Vēlos īrēt istabiņu. Palīdzēšu
saimniecībā.
Tālr. 20071349 (Aivars).
Svētdien, 6. oktobrī
karjeru «Akmenscūciņas» un
«DSG karjeri» teritorijā
sezonas noslēdzošais 4. posms
sacensību seriālā
«AutoEuro 6H, 3H un 4H
komandu kross 2013».
Starp spēcīgākajiem
4x4 apvidus automašīnu
braucējiem būs arī sportisti
no Lietuvas un Krievijas.
Sacensību starts
automašīnām plkst. 11:00,
motocikliem un kvadricikliem
plkst. 12:30.
Iebraukšana pa ceļu Iecava–
Jelgava, norāde pa kreisi
«Akmenscūciņas», posmā no
«Akmenscūciņas» līdz «DSG
karjeri» tiks slēgta no plkst.
8:40 līdz 17:30.
Iebraukšana uz sacensībām
pa ceļu Iecava–Emburga vai
Jelgava–Emburga, sekojot
plakātiem «6 H un 4 H kross».

Kultūras namā
6. oktobrī plkst. 17:00
DZIESMU VAKARS,
kura laikā neformālā gaisotnē
tiks izdziedātas dažādu
komponistu dziesmas.
Ieeja - bez maksas.
12. oktobrī plkst. 20:00
Skolotāju dienas
balle.
15. oktobrī plkst. 9:30
Ditas Balčus teātra
muzikāla izrāde bērniem
divos cēlienos
«Pelnrušķīte»
Titullomā: Vita Baļčunaite
Režisore: Dita Balčus
Komponists: Imants Paura
Ieejas maksa - Ls 1,50.
27. oktobrī plkst.17:00
izrāžu apvienības PANNA
izrāde
«Līgavainis»
stand-up komēdijas žanrā.
Izrādē tipisku vīrieša
attieksmi pret mīlestības un
kāzu savstarpējo sakarību
izdzīvo viens no Latvijas
iekārojamākajiem vecpuišiem –
aktieris Lauris Dzelzītis.
Režisors Juris Rijnieks.
Ieejas maksa - Ls 4, 5, 6.
Informācija
par pasākumiem un
biļešu rezervācija
pa tālr. 63941234;
26666126; 22042081;
29391534 darba dienās
no 10 līdz 17.
Iecavas novada pašvaldība
piedāvā īres tiesības
uz 1 istabas dzīvokli
Sporta ielā 1
(40,6 m2, ir parāds).
Plašāka informācija,
zvanot pa tālr. 63941721,
29426935.

Rīgas ielā 25A, Iecavā,
bijušajās Fotomiks telpās

atvērts jauns veikals.
Atnāc un draudzīgās cenas Tevi iepriecinās!
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