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Ciemos pie ūdelēm
Anta Kļaveniece
Zvērkopība un tieši ūdeļu
audzēšana Latvijā nav īpaši
populāra industrija, tādēļ
Iecavas novadā esošais uzņēmums «Baltic Devon Mink»
sadarbībā ar Latvijas Zvēraudzētāju asociāciju 4. oktobrī
ikvienu interesentu aicināja
uz atvērto durvju dienu. Vairākas ekskursantu, pašvaldības pārstāvju un žurnālistu
grupas dienas gaitā izmantoja
izdevību apskatīt fermu un
uzzināt ūdeļu audzēšanas noslēpumus.
Audzētava «Baltic Devon
Mink» darbību uzsāka 2007.
gadā, kad jaunbūvētajās nojumēs tika ievestas pirmās ūdeles.
Pašlaik audzētavā ir 65 tūkstoši
vaislas māšu un 300 tūkstoši
maijā dzimušu ūdeļu kucēnu,
kas nu jau ir pieauguši, taču
līdz to realizācijai jāpagaida vēl
vismaz mēnesis, kad vasaras
kažoks būs nomainīts pret ziemas.
4.lpp.

Leifs Mogensens
demonstrē sudrabaini
pelēko ūdeļu papu.

Veselības nedēļā skrien un noskaidro,
cik toksiskas ir ikdienas preces
Anta Kļaveniece
No 7. līdz 13. oktobrim visā
Latvijā norisinās Starptautiskā
Veselības nedēļa. Arī Iecavas
novads var lepoties ar plašu
Veselības nedēļas programmu,
informē pašvaldības veselības
veicināšanas speciālista
pienākumu izpildītāja Laura
Jerķe.
Līdz trešdienas rītam notikušas divas Veselības nedēļas aktivitātes – Iecavas novada sporta skolas «Dartija» organizētais
skrējiens «Veselības apļi» un lekcija «Padomā, pirms pērc!», kuru
sadarbībā ar Iecavas sieviešu
klubs «Liepas» organizēja biedrība «Baltijas Vides forums».

«Veselības apļu» skrējiens
notika gan pirmdienas, gan otrdienas pēcpusdienā. Skrējiena
organizatori fiksēja katra dalībnieka noskrieto apļu skaitu. Kopumā šajā aktivitātē piedalījās
59 dalībnieki, divās dienās noskrienot vairāk nekā 295 kilometrus. Vislielāko izturību skrējienā demonstrēja Daniels Fjodorovs, pieveicot 19 apļus (apļa
garums 1 km). Tikai par vienu
apli no viņa atpalika Matīss Sisenis un Ēriks Frolovs. Meiteņu
konkurencē bija jūtama lielāka
solidaritāte – labāko rezultātu,
noskrienot septiņus apļus, uzrādīja četras skrējējas: Anna Ansone, Beāte Berķe, Rēzija Meļķe un
Sibilla Salgrāve.
2.lpp.
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Izglītības iestādēs
notiek putras stundas
Beata Logina
Starptautiskajai putras dienai
veltītā nedēļā no 7. līdz
13. oktobrim notiek dažādi
pasākumi, kuru mērķis ir
radīt jaunas putras ēšanas
tradīcijas un popularizēt
putras kā mūsdienīgu ēdienu.
Mērķis ir mainīt sabiedrības
uzskatus par putru kā vienveidīgu un nepievilcīgu ēdienu,
kas bieži vien ir šķērslis, kāpēc daļa ģimeņu tās reti izvēlas
uzturā. Starptautiskā Putras
diena visā pasaulē tiek svinēta
10. oktobrī.
Lai veicinātu sākumskolas
skolēnu paradumu maiņu un

veselīgo graudaugu produktu
lietošanu uzturā, tiek realizēts
nozīmīgs izglītojošs projekts Putras programma skolās. Tās
ietvaros soli pa solim 1.-4.klašu
skolēniem ir iespēja uzzināt, kāpēc graudaugi ir viena no svarīgākajām produktu grupām uzturā un ka graudaugu putras ir
mūsdienīgs ēdiens, ko uzturā ēd
daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki, tostarp, sportisti, aktieri un
mūziķi.
Lai gan graudaugu pārslu
patēriņš ik gadu Latvijā nedaudz
pieaug, tomēr novērojumi liecina, ka bērni, it sevišķi vecākās
klasēs, tos aizvien mazāk izvēlas
3.lpp.
lietot uzturā.

2013. gada 11. oktobrī .

Veselības nedēļā skrien un noskaidro,
cik toksiskas ir ikdienas preces
1.lpp.
Vides eksperts Valters Toropovs
Savukārt otrdienas vakara
pastāstīja, kā ikdienas precēs
lekcijā «Padomā, pirms pērc!»
sastopamās vielas
17 interesentes uzzināja, kādas
var
ietekmēt veselību.
kaitīgās vielas var būt ikdienas
precēs, kā šīs vielas var ietekmēt mūsu veselību un kā mazināt saskarsmi ar tām. «Ikdienas
steigā par maz uzmanības pievēršam mājsaimniecības, kosmētikas, higiēnas un citu preču
ķīmiskajam sastāvam, kurā ir
daudz toksisku sastāvdaļu. No
gluži visām mēs nespējam izvairīties, bet svarīgi ir atcerēties,
ka ikdienas precēs šīs vielas ir,»
par lekcijā dzirdēto pastāstīja
Aldonija Gaveika. «Tas vienkārši
jāzina, lai pasaudzētu sevi, bērnus un apkārtējo vidi. Paldies
organizatoriem par interesanto
un noderīgo lekciju, kurā tika ti lekcijas dalībniecēm bija uz- preces, gūstot atziņu par to, ka skatīt mājaslapas www.iecava.
rastas atbildes uz neskaidriem zināt, no kā patiesībā sastāv marķējumi uz tām mēdz būt ma- lv sadaļā Sabiedrība>Veselības
jautājumiem.» Īpaši interesan- viņu ikdienā iecienītās higiēnas nīgi. Lekcijas prezentāciju var veicināšana.

Mežotnes pilī diskutē Sajuta atmodas garu
par jaunatnes politiku
Anta Kļaveniece

Anta Kļaveniece
Četri Iecavas novada
jaunieši - Ieva Olga Jēkabsone, Arta Briede, Una Maslobojeva un Ritvars Māsāns 27. septembrī piedalījās Zemgales reģionālajā konferencē
par jaunatnes darba attīstību
«Ievirzi Zemgali!». Jauniešus
piedalīties konferencē rosināja pašvaldības jaunatnes lietu
speciāliste Laura Jerķe.
Reģionālās konferences mērķis bija veicināt sadarbību starp
jauniešiem, jauniešu nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību amatpersonām, darbiniekiem, kā arī citām jaunatnes
jomā iesaistītajām pusēm Zemgalē. Jaunieši uzzināja par starpinstitūciju sadarbības modeļiem veiksmīgas jaunatnes politikas īstenošanai, iepazinās ar
labās prakses piemēriem, kā arī
piedalījās dažādās aktivitātēs.
Pēc konferences jaunieši atzina, ka ir guvuši pozitīvas emocijas un vērtīgu pieredzi. «Konference sākās ar lielisku iepa-

zīšanos, kura iedrošināja mūs
sākt darboties,» saka Ieva Olga
Jēkabsone. «Vēlāk uzklausījām
pieredzes sāstus un uzzinājām
faktus, kuri mani pārsteidza.
Piemēram, 72% jauniešu nezina
nevienu jaunatnes organizāciju.
Vēl es guvu vērtīgu informāciju
par labās prakses piemēriem
Zemgalē, kurus noteikti varētu
realizēt arī pie mums Iecavā. Ieguvu arī vērtīgu padomu, ka no
deputātiem nav jābaidās, jo viņi
ir tādi paši cilvēki kā mēs.» Savukārt Arta Briede stāsta: «Sākumā klausījos lekciju par to,
kā ievirzīt neaktīvos jauniešus
dažādos pasākumos. Tad organizāciju pārstāvji dalījās savā
pieredzē, diskutējot ar citiem un
rosinot jaunām idejām. Dienas
otrajā pusē sadalījāmies interešu grupās. Biju grupā, kas
sprieda par jaunatnes darbinieku izglītošanos un pieredzes
apguvi. Secināju, ka vēlos redzēt
radošu, iedvesmojošu un «elastīgu» jaunatnes darbinieku.»
Jaunieši teic paldies Iecavas
novada pašvaldībai par transportu nokļūšanai konferencē.

5. oktobrī pie Brīvības pieminekļa Rīgā notika Latvijas
Tautas frontes 25 gadu jubilejai
veltīts sarīkojums. To rīkoja Nemateriālās kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Televīziju un
Latvijas Radio. Sarīkojumā piedalījās septiņas folkloras kopas
no dažādām Latvijas vietām, tai
skaitā Iecavas folkloras kopa
«Tarkšķi». Koncertu varēja skatīties arī Latvijas TV1 tiešraidē.
«Koncertam
sagatavojām
koprepertuāru - atmodas laikā
iemīļotas dziesmas, ko pēc tam

kopā izpildījām svinīgajā pasākumā,» stāsta Kristīne Karele,
folkloras kopas «Tarkšķi» vadītāja. «Liels gods bija pēc koncerta
aprunāties ar Sandru Kalnieti,
kas, emocionāli apvaicājusies,
vai bērni nav nosaluši, vēlēja nekad neaizmirst šo brīdi, kad bērni dziedājuši tik skaistā pasākumā pie Brīvības pieminekļa, arī
tad, kad paši ar savām atvasēm
te kādreiz nāks. Koncerts bija
skaists, bērni, kaut pārsaluši,
sajuta gan atmodas laika garu,
gan sev uzticēto godu - piedalīties šajā atceres brīdī,» tā K. Karele.

Biedrība Iecavas sieviešu klubs «Liepas»
AICINA 19. oktobrī no plkst.12:00 līdz 17:00 Iecavas
Kultūras nama mazajā zālē kopā izzināt latviskās tradīcijas
rudens un ziemas periodā.
Dalībnieku līdzmaksājums – Ls 3,00.
Pasākumā uzaicināta piedalīties folkloriste, folkloras kopas «Vilcenes» dalībniece, Latvijas «3x3 nometņu» vadītāja, grāmatas
«Pirts rituāla garīgie aspekti» autore Inese Krūmiņa.
Pasākumā piedalīsies iecavnieku iemīļotās folkloras kopas
«Tarkšķi» vadītāja Kristīne Karele. Būs iespēja iemācīties kādu
rudens vai ziemas godos dziedamu dziesmu.
Praktiskajā darbnīcā liesim bišu vaska sveces. Darbnīcu vadīs
Ruta Āboliņa. Nāc un piedalies!
Nākamie pasākumi 23. novembrī un 14. decembrī.
Pasākumu īsteno Iecavas sieviešu klubs «Liepas» Iecavas novada
domes līdzfinansētā projekta «Latvisko tradīciju stiprināšana
iecavnieku ģimenēs» ietvaros.
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Novada domē
Beata Logina

Iecavas novada dome kārtējā
sēdē 8. oktobrī izskatīja
47 jautājumus. Tostarp
deputāti lēma par pašvaldības
apbalvojumu piešķiršanu.
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 1. oktobra sēdē bija izskatījusi sabiedrības iesniegtos
priekšlikumus par kandidatūrām, kuras saskaņā ar pašvaldības nolikumu «Par Iecavas
novada domes apbalvojumiem»

ieteiktas goda nosaukuma «Iecavas Gada cilvēks» saņemšanai,
un nolēma virzīt uz domi visas
piecas iesniegtās kandidatūras.
Tā kā saskaņā ar nolikumu
var apbalvot ne vairāk kā trīs
personas, lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu deputāti
pieņēma, atklāti balsojot. Vairākums nolēma, ka goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks»
2013. gadā piešķirams:
- Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona 1. rotas
komandierim Dainim Kravalam
- par Iecavas jaunatnes ilggadē-

Izglītības iestādēs
notiek putras stundas

Iecavas internātpamatskolas 4.c klases skolēni min
populārus cilvēkus, kuriem garšo putra.

Galvenie iemesli ir putru ēšanas tradīciju trūkums ģimenē un
bērnu stereotipi par putru kā nepietiekami stilīgu ēdienu. Ar šo
projektu vēlamies mainīt bērnu
uzskatus un parādīt, ka putras ēst
ir ne tikai veselīgi, bet arī moderni, tādā veidā piedāvājot veselīgos
graudaugu produktus kā alternatīvu saldo un sāļo našķu vietā.
Projektā ir iesaistījušās arī Iecavas novada izglītības iestādes: PII
«Cālītis» un «Dartija», Dzimtmisas
pamatskola un Iecavas internātpamatskola. Putras programma
skolās sastāv no vairākām daļām:
izglītojošas putras stundas un interesantiem mājas darbiem par
profesora Grauda un Pūcēna gaitām, kas ļauj dialoga veidā uzzināt
par graudaugu vērtīgajām īpašībām, kā arī noslēguma pasākums
jeb Putras čempionāts skolās ar
konkursu «Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless», kurā klases
skolā sacenšas par uzvarētāja titulu. Skolām dalība programmā ir
brīvprātīga.

Gada cilvēki tradicionāli tiks
godināti 18. novembrim veltītajā sarīkojumā Iecavas Kultūras
namā. Goda nosaukuma ieguvēji saņems Goda rakstu, sudraba Goda zīmi, naudas summu
- 200 latu - un ziedus.
Deputāti nolēma, ka pārējās divas ieteiktās kandidātes
- bijusī ilggadējā pašvaldības
dārzniece Daina Rudzīte un bijusī pašvaldības jaunatnes lietu
speciāliste Ginta Zaumane - tiks
apbalvotas ar novada domes
Goda rakstu un 100 latu naudas
balvu. Pēc deputātu vienprātīga
balsojuma Goda rakstu un tādu
pašu naudas summu saņems
arī ilggadējā tautas tradīciju kopēja Elza Skrodele.

Jaunumi bibliotēkā : : :
Linda Kraukle

1.lpp.

ju patriotisko audzināšanu un
aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē;
Pašvaldības
aģentūras
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» direktorei Mirdzai Brazovskai - par ilgstošu,
priekšzīmīgu un panākumiem
bagātu darbību Iecavas novada
veselības aprūpes attīstībā;
- Iecavas vidusskolas direktores vietniecei izglītības jomā
un deju kolektīvu pedagoģei
Solveigai Linejai - par ilggadēju
ieguldījumu novada kultūras
dzīves bagātināšanā.
Par minētā goda nosaukuma
piešķiršanu šiem trim kandidātiem balsoja 12 no 14 klātesošajiem domes deputātiem. Iecavas

10. oktobrī Dzimtmisas skolā
paredzēta 1.-4. klašu sagatavotā
prezentācija par putrām, bet jau
otrdien, 8. oktobrī, 2. klase mājturības klasē vārīja putras, kā arī
iepriekš veica mājasdarbus, pierakstot dažādas putru receptes,
stāsta programmas koordinatore
skolā Inese Krīgena. Savukārt Iecavas internātpamatskolā otrdien
4.c klases skolēni aicināja pie sevis
vienaudžus no 4.a klases, lai viņus
iepazīstinātu ar Putras programmu un savu veikumu vairāku nedēļu laikā, informē pedagoģe Linda
Kraukle. Bērni demonstrēja dažādas putru receptes (piemēram,
auzu putra ar banāniem, kanēli,
persikiem, putra ar piparmētru
lapiņām, šokolādes skaidiņām un
dzērvenēm). Notika arī kopīga vingrošana, jo tas iederas pie veselīga
dzīvesveida, un visbeidzot skolēni
prezentēja savus stāstiņus un dzejoļus par varoņiem, kuri ēd putru
un veic kādu varoņdarbu. 10. oktobrī «Cālītī» žūrija vērtēs 5 un
6 gadīgo bērnu priekšnesumus par
putrām, viņu izpratni un oriģinalitāti.

Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem piedāvā
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Oriģinālliteratūra
• Ermlere F. «Rīgas zīmoga
alķīmija»
• Hānbergs Ē. «Vāgūzis»
• Ikstena N. «Dievmātes
draudzene»
• Laukmane M. «Laiks kā
jūra». Dzeja
• Skrjabe A. «Akmensrite».
Dzeja.
• Sudrabkalns J. «Trubadūrs
uz ēzeļa» Dzeja
• Zeibots A. «Okeāniskais es»
Tulkotā daiļliteratūra
• Čopra D. «Muhameds»
• Frīmena K. «Kaisle zem
Tasmānijas debesīm»
• Gortners K.V. «Karalienes
zvērests»
• Jangs V.P. «Būda. Pārdomas
katrai dienai»
• Martels J. «Pī dzīve»
• Mirolla M. «Berlīne»
• Morgensterna E. «Nakts
cirks»
• Noubla E. «Mana neizdzīvotā
mīlestība»
• Pankola K. «Centrālparka
vāveres pirmdienās skumst»
• Robertss G.D. «Šāntarāms»
Dokumentālā
un zinātniski populārā
literatūra
• Ancāns J. «Garā ceļa
pieturas»
• Astamirova H. «Diabēta
slimnieka rokasgrāmata»
• Bērne L. «Eņģeļi manos
matos»
• Bērnss R. «Maģija». Sēr.
Secret
• Brunere V. «Gaita»
• Butenko V. «Zaļo kokteiļu

revolūcija»
• Čangs H. «23 lietas,
ko mums nestāsta par
kapitālismu»
• Dāvidsone U. «6 kilogrami 6
nedēļās»
• Deda D.L. «Dzīve bez
indīgām vielām»
• Dženkins F. «ASV vēsture»
• Džonstons V. «Dzīve
mīlestībā»
• Grimms H.U. «Uzturā lietot
nav ieteicams»
• Hansons R. «Budas
noslēpums»
• Hūbere T. «Floristikas
radošā darbnīca»
• Kadiķe M. «Eņģeļu lūgšanas»
• Kilēvica M. «Praktiskā augu
aizsardzība. Slimības un
kaitēkļi»
• Kudrjavcevs I. «Dievs- mans
draugs»
• Laitmans M. «Mūsdienu
bērni»
• Lozano N. «Atbrīvots»
• Lūisa R. «Sievietes auglībai»
• Orehovs A. «Dekoratīvo
ziemciešu lietišķā ekoloģija»
• Rihtere G. «Rozes»
• Rors R. «Kailā tagadne»
• Saino K. «100 tamborētas
sniegpārsliņas»
• «Slate un Slates sils»
• Stols S. «100 suņi, kas
mainīja pasauli»
• Švarcs D.Dž. «Vērienīgās
domāšanas spēks»
• Upeniece G. «50 Latvijas
glezniecības meistardarbi»
• Veiksmes simboli un zīmes
• Voitkus- Lūkina M. «Ar balto
dvēselīti»
• Volfs E. «Es klausītu savus
vecākus, ja viņi aizvērtos»
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Ciemos pie ūdelēm
uzņēmumā «Baltic Devon Mink»
1.lpp.
Tad ūdeles tiks iemidzinātas ar tvana gāzi aptuveni 20
sekunžu laikā. Iecavā audzēto
ūdeļu ādas ģērē un kaltē Polijā, pēc tam tās nonāk kažokādu
izsolēs. Vienas kažokādas cena
svārstās no 30 līdz 40 eiro, bet,
lai izgatavotu vienu kažoku,
vajadzīgas aptuveni 40 līdz 60
ūdeļādas. Fermā pārsvarā audzē brūnas nokrāsas Amerikas
ūdeles, taču būros redzējām arī
sudrabaini pelēkas. Audzētavā
strādā vairāk nekā 100 darbinieki, bet fermas teritorija kopā
ar ražošanas ēkām aizņem 17
hektārus. «Baltic Devon Mink»
ir viena no lielākajām ūdeļu audzētavām pasaulē.

Ciemiņiem
fermas
saimnieki ļāva
ieskatīties
ūdeļu
audzēšanas
ikdienā. Ūdeles
tiek turētas
metāla stiepļu
būros, taču
to priekšpusē
izveidotas
salmiem
izklātas
migas, kur
Būri apdzīvo trijatā
dzīvnieciņiem
Visa audzētavas ūdeļu saime paslēpties.
mitinās 134 kūtīs. Par kūtīm
tās var saukt nosacīti, jo ir tikai
Svarīgs process –
nojume, zem kuras divās rinbarības sagatavošana
dās izvietoti metāla stiepļu būri.
Dānijā, kas ir pasaulē lielākā
Katru būri apdzīvo trīs ūdeles:
ūdeļu audzētāja aiz Ķīnas, izveidivi tēviņi, kuru svars ir vidēji doti uzņēmumi, kas nodarbojas
3,2 kilogrami, un viena mātīte, ar ūdeļu barības sagatavošanu,
kas ir gandrīz uz pusi mazāka. tāpēc tur uzsākt ūdeļu audzēŠāds sadalījums nav nejaušs - šanas biznesu ir vieglāk, jo batrijatā ūdeles sadzīvo draudzīgi, rība nav sagatavo pašiem, bet
bet, paliekot divatā, kaujas. Ne- to var nopirkt. Dānijā diezgan
brīvē turētās ūdeles ir lielākas bieži sastopamas nelielas ūdeļu
par dabā sastopamajām, jo tiek fermas ar aptuveni 2000 vaislas
mākslīgi barotas un tām nav jā- mātēm, kuras apsaimnieko viecīnās par izdzīvošanu. Daudzas na ģimene. Latvijā šāds uzņēizrāda pastiprinātu interesi par mējdarbības modelis pagaidām
mūsu ierašanos, slienot savus nav iespējams, jo zvēraudzētāpurniņus tuvāk. «Ziņkārība ir jiem barība jāsagatavo pašiem.
ūdeļu labsajūtas rādītājs,» teic Ūdeļu barībai tiek izmantoti
uzņēmuma valdes loceklis Leifs pārtikai nederīgie zivju un gaļas
Mogensens, kurš šoreiz uzņē- subprodukti, kas citādi būtu
mies gida lomu. Ūdelēm šāds jāiznīcina, kā arī milti, kas nav
rudenīgs laiks patīk un patīk dārgas izejvielas, taču barības
sagatavošanai un uzglabāšanai
arī ziemas sals, taču tās nemīl
nepieciešamas dārgas iekārtas,
pārāk lielu vasaras svelmi. Tad
kuras var atpelnīt tikai liels uzuzņēmuma darbinieki ar ūdeni
ņēmums. Uzņēmumā «Baltic
laista kūts jumtus un arī pa- Devon Mink» ik dienas ūdelēm
šus dzīvniekus, kā arī dod tiem izbaro 70 tonnas barības. Barīspēlēties ar ledu. «Saistībā ar bas ražošanai uzņēmums gadā
dzīvnieku veselību un labtu- patērē 18 tūkstošus tonnu vistu
rību ūdeļu audzēšana ir viena subproduktu, 4 tūkstošus tonno kontrolētākajām nozarēm nu zivju subproduktu un 3,5
gan Latvijā, gan Eiropā, turklāt tūkstošus tonnu graudu.
labturības normu stingra ievērošana ir mūsu prioritāte, jo no
Vai nozare
ir apdraudēta?
tā atkarīgs biznesa rezultāts un
Latvijas Zvēraudzētāju asoādu kvalitāte,» sacīja Leifs Mociācija pārstāv astoņas lielākās
gensens.

Latvijas ūdeļu un lapsu audzētavas, tostarp «Baltic Devon Mink».
Asociācijas vadītāja Sandra Vilciņa atvērto durvju dienā informēja, ka zvēraudzēšanas nozares kopējā eksporta vērtība katru
gadu ir vismaz 13,5 miljoni eiro
jeb 9,48 miljoni latu. Eksportēti
tiek aptuveni 90% Latvijā saražoto kažokādu. Ražošanas apjomus būtu iespējams palielināt vēl
vairāk, jo pieprasījums pasaules
tirgū ir lielāks par piedāvājumu,
un visas ādas tiek pārdotas.
Komentējot sabiedrībā pastāvošo ne pārāk labo iespaidu
par zvēraudzētājiem, Latvijas
Zvēraudzētāju asociācijas valdes
loceklis Andris Upenieks atzina
- kamēr sabiedrība ūdeles neuztvers kā mājdzīvniekus, kas
speciāli pielāgoti turēšanai nebrīvē, tai nebūs skaidrs, kāpēc
dzīvnieki jāsprosto būros. Līdz
šim sabiedrība vairāk iespaidojusies no pieejamās informācijas
internetā, jo nozares pārstāvji
par sevi stāstījuši maz. Viņš uzsvēra, ka aizliegt kažokzvēru audzēšanu Latvijā nebūtu prātīgi,
atsakoties no nozares nozīmīgā
pienesuma Latvijas ekonomikai.
Piedevām tirgū pieprasījums pēc
kažokādām nemazinās, un Latvijas likvidēto fermu vietā rastos
citas. Izvēli drīzāk jāatstāj katra
paša ziņā – valkāt kažokādas vai
nē.

Aptaujā noskaidro
iedzīvotāju viedokli
Lai noskaidrotu, kāda ir
Latvijas iedzīvotāju attieksme
pret dabīgās ādas izmantošanu
apģērbu, apavu un aksesuāru ražošanā, pētījumu centrs
SKDS augustā aptaujāja 1000
respondentu no visiem Latvijas
reģioniem vecumā no 18 līdz 74
gadiem. Aptaujā noskaidrots,
ka 65% Latvijas iedzīvotāju atbalsta dabīgās ādas izmantošanu ražošanā. Nepilna puse jeb
40% no aptaujātajiem atzinuši,
ka viņu garderobē ir apģērbi,
apavi vai aksesuāri, kuru izgatavošanā ir izmantotas kažokādas. Salīdzinoši biežāk kažokādas ir sieviešu, krievu tautības
iedzīvotāju, kā arī iedzīvotāju ar
augstākiem ienākumiem garderobē. Novērojama saistība ar
respondenta vecumu - pieaugot
respondenta vecumam, pieaug
to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem
garderobē ir kažokādas izstrādājumi.
Pētījuma dati liecina, ka vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju piekrīt apgalvojumam, ka
kažokzvēru audzēšana palielina
Latvijas eksporta rādītājus, bet
2/3 no respondentiem jeb 64%
uzskata, ka kažokzvēru audzēšana ir tāda pati lauksaimniecības nozare kā citas.
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Mana Latvija – mana Iecava!
Iecavas kultūras nams
aicina iecavniekus un
Iecavas skolas kopīgi
veidot foto izstādi «MANA
LATVIJA – MANA IECAVA».
Līdz 4. novembrim visi tiek
aicināti iesūtīt fotogrāfijas,
kurās atspoguļota «MANA
LATVIJA – MANA IECAVA».
Rudens ir atnācis. Lapas
krāsojas, dabā redzami kontrasti, lietus kļuvis par ikdienas sastāvdaļu, pilsēta un lauki ietērpjas rudens rotā. Nofotografējiet
visu, ko redzat – dabā, cilvēkos,

lauku plašumos vai pilsētas sienās, un iesūtiet fotogrāfijas.
Konkursā drīkst piedalīties
ikviens interesents. Izstādes tēmas «MANA LATVIJA – MANA
IECAVA» atspoguļojums tiek atstāts katra autora personīgajā
izpratnē.
Lai piedalītos konkursā, nepieciešams:
- līdz 2013. gada 4. novembrim iesniegt darbus elektroniski, atsūtot tos uz e-pastu ginta.
iecavaskn@tvnet.lv.
Visas fotogrāfijas tiks publi-

cētas Iecavas novada mājas lapā
www.iecava.lv un portāla draugiem.lv Iecavas kultūras nama
lapā. Bet konkursa uzvarētāju
iesniegtie foto tiks izstādīti Iecavas kultūras namā izstādē.
Konkursa rezultāti būs zināmi 2013. gada 11. novembrī
Iecavas novada mājas lapā un
portāla draugiem.lv Iecavas kultūras nama lapā.
Papildu informācija, zvanot:
63941234,
29391534,
22042081, 26666126.

Iecavas kultūras namā
6. oktobrī ikviens tika aicināts uz
Dziesmu vakaru, kur neformālā
gaisotnē tika izdziedātas tautā
iemīļotas dziesmas – gan
latviešu tautasdziesmas un
ziņģes, gan Raimonda Paula,
Imanta Kalniņa un citu iemīļotu
komponistu darbi. Noskaņa bija
pozitīva, dziesmas izskanēja
viena pēc otras. Pirmā dziesmu
vakara dalībnieki mājās devās ar
pacilātu garastāvokli un smaidu
uz lūpām, jau gaidot nākamo
Dziesmu vakaru, kurš notiks
3. novembrī plkst. 17:00.
Pievienojies arī Tu!

Autogāzi tagad var uzpildīt arī Iecavā
Anta Kļaveniece
Publicitātes foto
28. septembrī Iecavā, Rīgas
ielā 55c tika atvērta SIA
«Latvijas propāna gāze»
autogāzes uzpildes stacija.
Šī ir pirmā šāda veida
uzpildes stacija Iecavā un
tuvākajā apkārtnē.
«Tā kā autogāzes lietotāju
skaits pastāvīgi pieaug, rodas
nepieciešamība attīstīt autogāzes uzpildes staciju tīklu ne tikai
lielajās pilsētās, bet arī mazākos
rajonos,» stāsta SIA «Latvijas
propāna gāze» tirdzniecības pārstāvis Kaspars Legzdiņš, papildinot, ka uzņēmumam šī ir jau
34. gāzes uzpildes stacija. Iedzīvotāju ērtībām Iecavas uzpildes
stacijā iespējams arī iegādāties
sadzīves gāzi balonos. Stacijā
maiņās strādā divi cilvēki: viens
no Iecavas novada, otrs - no
Bauskas.
Pēdējo gadu laikā, pieaugot benzīna cenai un attīstoties
tehnoloģijām, kas ļauj ar gāzes
iekārtām aprīkot jaunās paaudzes automašīnas, autogāzes
realizācijas apjoms Latvijas tirgū pieaug. Kopš 2009. gada tas
pieaudzis: 2010. gadā par 8%,
2011. gadā par 27%, bet 2012.
gadā par 53%.
Kaspars Legzdiņš ir pārliecināts, ka šāda tendence ir sagaidāma arī turpmāk, jo autogāzi lieto arvien vairāk un vairāk
autovadītāju. «To sekmē gan
pastāvīgs cenu kāpums benzīnam, gan auto ražotāju (Opel;
Volkswagen; Audi) atzinums, ka
gāze ir nekaitīga auto dzinēja
darbam, nesamazina tā dzinēja
jaudu, ir ekoloģiski saudzīgāka
pret dabu. Daudzi ražotāji gāzes

Jaunajā stacijā var ne tikai iepildīt autogāzi, bet arī iegādāties sadzīves gāzes balonus.
iekārtas uzstāda jaunām automašīnām jau rūpnīcā,» tā K. Legzdiņš. Viņš arī uzsver, ka, pērkot auto no dīlera un uzstādot
gāzes iekārtu, netiek zaudēta
rūpnīcas garantija.
Ar gāzes uzpildes staciju tīklu, kurš pārklāj daudzas Latvijas pilsētas, var lepoties «Latvijas propāna gāze», «Statoil» un
«Lukoil», taču ir arī mazāki uzņēmumi, kuriem ir uzpildes stacijas tikai Rīgā vai kādā noteiktā
Latvijas reģionā. Kopā Latvijas
teritorijā šobrīd darbojas ap 170

gāzes uzpildes staciju.
Vaicāju Kasparam Legzdiņam, kādi ir mīti, kas auto īpašniekus attur no gāzes iekārtu
uzstādīšanas savam auto? Viņš
atbildēja, ka biežākie iemesli,
kas liek šaubīties par gāzes iekārtu ierīkošanu, ir tas, ka autogāze īpatnēji smaržo, ka tā
bojā motoru (auto gāze ir sausa
un neeļļo motoru) un samazina
motora jaudu. Autogāzes lietotāji gan zina, ka viss no iepriekšminētā ir maldi. Ja gāzes iekārta
ir precīzi uzstādīta un noregulē-

ta, īpatnējās smaržas nav vispār
– ne salonā, ne ārpus automašīnas, jo iekārta pilnībā sadedzina
iesmidzināto auto gāzi. Motora
eļļošanu nodrošina motoreļļa,
nevis degviela, piedevām autogāzē nav smago piemaisījumu,
kas sadegšanas procesā nonāk
motoreļļā un ātrāk sabojā motoreļļas viskozitāti. Pie tam jaunākām iekārtām ir sava eļļošanas
iekārta. Autogāzei ir lielāks oktāna skaits ~105, un tas nozīmē, ka motora jaudu iespējams
pat palielināt.
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Hokejisti maina veidolu
Beata Logina
Gladiatori ir palikuši
pagātnē – šoruden uz ledus iziet
Hokeja kluba Iecava komandas.
Gladiators vienība, kas pavasarī
izcīnīja Zemgales Amatieru
hokeja līgas (ZAHL) 1.līgas
kausu, vasarā papildināta
ar vairākiem iecavniekiem un
jaunajā sezonā ir apņēmības
pilna atkal cīnīties par trofejām
ZAHL – gan Amatieru līgā,
gan Veterānu līgā.
Jau vēstīts, ka komandā, kuras kodolu veido hokeja entuziasti
no Iecavas, spēlē arī domubiedri
no tuvākās apkārtnes novadiem.
Vienības kapteinis Andris Štībelis teic, ka uz treniņiem, kuri reizi
nedēļā – otrdienu vakaros - notiek
Jelgavā, atpūtas un sporta kompleksa «Zemgale» ledus hallē, cenšas sapulcināt ap 20 spēlētāju, lai,
sadalot četros piecniekos, gatavotu
virknējumus spēlēm.
ZAHL Amatieru čempionātā šosezon piedalās 14 komandas (Karāts, Mītava, Tērvete, Mārupe, ZB,
Iecava, Igate, Lielupe, Ledusvīri,
Bokova, MMM, Ledgrauži, Stājhokejs, Viesulis). Čempionāta pirmajā kārtā komandas tiekas katra ar
katru viena apļa sistēmā. Pēc pirmās kārtas rezultātiem komandas
tiks sadalītas trīs līgās: augstākā,
pirmā un otrā. Turpinājumā visās trīs līgās komandas, līdzi ņemot savus savstarpējos rezultātus,
savā starpā tiksies katra ar katru
vēl divas reizes. Pēc šīs izspēles un
rezultātu summēšanas tik noteikti
laureāti, kausu un medaļu ieguvēji
katrā līgā. Pēc regulārā čempionāta startēs ZAHL kausa izcīņa. Ce-

ļojošais kauss tiks izcīnīts tradicionāli visās trijās līgās. Veterānu
čempionātā dalību pieteikušas 11
komandas.
Pirmās spēku pārbaudes šoruden jau notikušas. Veterānu līgā
iecavnieki jauno sezonu sāka ar
pārliecinošu panākumu 28. septembrī, kad ar rezultātu 8:0 sausā atstāja komandu Forši. Iecavas sastāvā vārtus guva R. Gruzda, D. Čonka, Č. Kadiševskis (2),
G. Naļivaika (2), A. Štībelis un N.
Rampāns. Amatieru līgā HK Iecava sezonas pirmo spēli aizvadīja
6.oktobrī pret Dobeles Ledusvīriem – sīvākajiem pērnās sezonas
pretiniekiem. Iecavniekiem vārtus
guva Z. Smeteris un J. Upelnieks.
Cerīgais rezultāts 2:0 noturējās
līdz mača pēdējai minūtei, kurā
pretinieki paguva divreiz pārspēt
HK Iecava vārtsargu N. Vāveru,
un, tā kā 2 x 20 minūšu pamatlaiks beidzās ar neizšķirtu rezultātu, uzvarētājs tika noteikts soda
metienos. Diemžēl veiksme šoreiz
bija dobelnieku pusē, kuri, pretēji
Iecavas hokejistiem, realizēja vienu
no trim bullīšiem, un ierakstīja uzvaru savā kontā. Nākamās spēles jau šo sestdien, 12. oktobrī: plkst.
17:30 Jelgavas ledus hallē līdzjutēju atbalsts būs nepieciešams HK
Iecava amatieriem, bet plkst. 20:00
- Veterānu līgas spēlētājiem.
Iecavas hokejisti 2013./2014.
gada sezonu sāk ne tikai ar jaunu komandas nosaukumu, bet arī
jaunos formastērpos košās novada
karoga krāsās. Tas ir biedrības «Iecavas hokeja klubs» nopelns, jo pēc
oficiālas pievienošanās nevalstisko
organizāciju (NVO) pulkam šī gada
februārī uzsākts mērķtiecīgs darbs
finansējuma piesaistei. Biedrības

dibinātāji Andris Štībelis, Dainis
Kravals un Aigars Grīnbergs ir
gandarīti, ka veiksmīgi veidojas
sadarbība ar Iecavas novada pašvaldību, kas finansējusi HK Iecava
formastērpu iegādi un maksu par
dalību ZAHL 2013./2014.gada
čempionātā (kopā Ls 1360). NVO
projektu līdzfinansēšanas konkursā no domes saņemts finansiāls
atbalsts (Ls 818,9) Iecavas novada
hokeja čempionāta sarīkošanai.
Atkarībā no laika apstākļiem to
plānots organizēt šī gada decembrī
vai 2014. gada janvārī. Septembrī
Iecavas hokeja klubs ar pašvaldību ir noslēdzis 10 gadu līgumu par
laukuma nomu Rīgas ielā 3c, kurā
plānots ierīkot ledus laukumu,
organizēt hokeja un slidošanas
pasākumus, kā arī vasarā attīstīt
inline hokeju, strītbola un basketbola laukumus, lai paplašinātu
piedāvāto aktivitāšu klāstu sporta
un veselīga dzīves veida popularizēšanai. Biedrība arī iesniegusi
dokumentus sabiedriskā labuma
organizācijas statusa iegūšanai.
Gatavojoties gada nogalē paredzētajam novada čempionātam,
jau iegādāts ūdens sūknis ledus
liešanai, telts, kur noformēt spēļu
dokumentāciju, rezervēta nauda

medaļu un kausu iegādei. Iespējami drīz hokeja entuziasti ķersies
pie laukuma malu sakārtošanas,
sola biedrības valdes loceklis A.
Štībelis. Seši no Iecavas hokeja
kluba jaunākajiem atbalstītājiem
30. septembrī ir iesnieguši projekta «Drošs hokejs» pieteikumu,
kas sagatavots Eiropas Savienības
programmas «Jaunatne darbībā»
apakšprogrammas 1.2. «Jauniešu
iniciatīvas» ietvaros. Apstiprināšanas gadījumā paredzēts pašu
rokām izgatavot bortus hokeja laukuma un slidotavas vajadzībām,
lai īpaši domātu par spēlētāju un
skatītāju veselību un drošību. «Vēlamies ziemā attīstīt masu slidošanu, lai laukums būtu pietiekami
noslogots. Domājam par inventāra
iegādi, lai interesentiem varētu to
iznomāt. Ieceru īstenošana lielā
mērā atkarīga no laika apstākļiem,
tāpēc jācer, ka ziema būs tam labvēlīga,» tā A. Štībelis.
Hokejs nav lēts vaļasprieks.
Lai iecavnieki varētu nodarboties
ar Latvijā tik populāro sporta veidu un dotu iespēju arī bērniem un
jauniešiem no maznodrošinātām
ģimenēm pievērsties slidošanai,
būtisks ir sponsoru atbalsts. Iecavas hokeja klubs pateicas SIA «Viduļi Serviss», SIA «Piebalgas», SIA
«Poligons DK», kas jau snieguši palīdzību, un cer arī uz citu komersantu ieinteresētību sadarboties.

Hokeja kluba Iecava spēlētāji:
Aigars Grīnbergs, Andris Štībelis, Armīns Kims, Dainis Kravals,
Didzis Čonka, Gunārs Naļivaika, Jānis Upelnieks, Aigars Rudzītis,
Armands Andersons, Andis Krots, Rihards Šķeltiņš, Uģis Uļanskis,
Toms Vājeika, Gvido Kalnmalis, Pēteris Nagņibeda, Nauris Rampāns, Kristaps Rudzītis, Normunds Vāvers, Raivo Gruzda, Mareks
Stapkēvičs, Jānis Osis, Jānis Pētersons, Vladislavs Barčevskis,
Jānis Kalnmalis, Raitis Rudzājs, Ēriks Trimakaitis, Jānis Staļūns,
Zigmārs Smeteris, Kaspars Sīlis, Aigars Samohvalovs, Jānis Dzenis, Ingus Panteļejevs, Uldis Mežsargs, Andis Bērziņš, Jānis Klabis, Jurijs Arcimovics, Andis Āboliņš, Česlavs Kadiševskis.

Hokeja klubs Iecava pirms 6. oktobra spēles Zemgales Amatieru hokeja līgā.
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Sporta ziņas
2. oktobrī internātpamatskolas stadionā norisinājās skolu
sacensības futbolā 10.-12. klasēm. Sacensībās piedalījās
piecas komandas.
1. vieta – vidusskolas 11.a klases komandai, kurā spēlēja:
Ivars Porietis, Dairis Feldmanis, Edijs Vanags, Rūdolfs Jānis
Štāls, Uvis Fēlikss Dredželis, Sintija Janušēviča, Agate Mediņa
un Zane Vasiļjeva. Klases audzinātāja Solveiga Lineja, sporta
skolotāja Īrisa Korčagina.
2. vieta – vidusskolas 12.a klases komandai, kurā spēlēja:
Eduards Cers, Daniels Cjaputa, Kristaps Rudzītis, Francis
Lisovskis, Roberts Zariņš, Elvis Stačkuns, Reinis Škapars un
Maija Krastiņs. Klases audzinātāja Vita lauciņa-Veinere, sporta
skolotāja Īrisa Korčagina.
3. vieta – 11.b klases komandai, kurā spēlēja: Matīss Rihards
Mītins, Ritvars Priede, Kristaps Sviķis, Jorens Kaupe, Lāsma
Mežaka, Aelita Polenca un Anna Bugovecka. Klases audzinātājs
Andrejs Indāns, sporta skolotāja Sigita Dīce.
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2.divīzija, Rietumi
spēļu rezultāti 4. oktobrī: Iecava - Jelgava 2
U-19 77:76 (J. Pelēcis 27, R. Zariņš 16, R. Lindavs 11),
U-17 48:80 (H. Meļķis 22, A. Sidorenkovs 14).
Sestdien, 5. oktobrī, saules pielietajā Iecavas parkā pulcējās
sportisti un skriešanas entuziasti, lai piedalītos ikgadējā
skrējienā «Iecavas rudens 2013». Sešās vecuma grupās kopā
startēja 37 dalībnieki.
Meitenes 2001. g. dzim. un jaunākas (2 km)
1. vieta – Enia Tīna Šusta (7 min. 43 sek.)
2. vieta – Terēza Tabea Druviņa (8 min. 11 sek. )
3. vieta – Emīlija Druviņa (8 min. 13 sek.)
Meitenes un jaunietes 1996.-2000. g. dzim. (2 km)
1. vieta – Melisa Upeniece (Bauska) (8 min. 52 sek.)
2. vieta – Anna Ansone (11 min. 10 sek.)
3. vieta – Anna Zaķe (12 min. 24 sek.)
Sievietes 1995. g. dzim. un vecākas (2 km)
1. vieta – Līna Šulgina (Auce) (6 min. 26 sek. – trases rekords)
2. vieta – Laura Leja (Bauska) (7 min. 13 sek.)
3. vieta – Gunta Amoliņa (7 min. 49 sek.)
Zēni 2001.g.dzim. un jaunāki (2 km)
1. vieta – Gvido Miezers (8 min. 02 sek.)
2. vieta – Jēkabs Šusts (8 min. 09 sek.)
3. vieta – Jorens Maskalis (9 min. 00 sek.)
Zēni un jaunieši 1996.-2000. g. dzim. (2 km)
1. vieta – Edžus Kauķis (6 min. 29 sek.)
2. vieta – Žanis Sevastjanovs (6 min. 36 sek.)
3. vieta – Oskars Brauns (7 min. 05 sek.)
Vīrieši 1995. g. dzim. un vecāki (6 km)
1. vieta – Oskars Blaus (Jelgava) (19 min. 35,7 sek. – trases
rekords)
2. vieta – Ruslans Smolonskis (Iecava/Murjāņi) (19 min. 59,3
sek.)
3. vieta – Aivars Birzmalis (29 min.36,1 sek.)
Basketbola klubs «Dartija» piektdien, 11. oktobrī, uzsāk sezonu
Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā (LBL 3), dodoties izbraukuma
spēlē uz Cēsīm.
LBL 3 čempionātā šosezon piedalīsies 14 komandas: «Dārznieks»/
Cēsu PSS, Iecavas BK «Dartija», «Carnikava», BK «Salacgrīva»,
«Saulkrasti», BK «Sigulda», SK «Rūjiena», BJBS «Rīga/Pārdaugava»,
Bauskas BJSS, «STASIS Alūksne», BJBS «Rīga/Rīdzene/Turība-2»,
BK «Madona», RTU un «Rugāji». Komandas pamatturnīrā izspēlēs
divus apļus, bet astoņas labākās aprīlī cīnīsies izslēgšanas turnīrā.
Iecavnieki pagaidām nosprauduši pieticīgu mērķi – tikt labāko
astotniekā.
Iecavas BK «Dartija» sastāvs šosezon ir krietni pamainījies. Komanda kļuvusi jūtami jaunāka, jo no iepriekšējās sezonas spēlētājiem
tajā palikuši vien Ģirts Hauks (1984), Ivars Beitiņš (1978), Jānis
Saveļjevs (1990), Ivars Puļķis (1994) un Roberts Zariņš (1995),

Sporta namā
kurš komandā spēlēja epizodiski, stāsta komandas treneris
Voldemārs Pārums. «Dartijas»
rindas papildinās Roberts Lindavs (1995), Jānis Pelēcis (1996),
Gvido Zaļmežs (1994), Francis
Lisovskis (1995), Helvijs Meļķis
(1997), Ričards Kalniņš (1996),
Edgars Lapkovskis (1994) un
Genādijs Meļņiks (1989).
Iepriekšējās sezonas spēcīgākie
spēlētāji – Gundars Brička, Jānis
Eiduks un Linards Jaunzems –
ir spēruši soli augšup savā basketbolistu karjerā, turpinot to
augstāka līmeņa turnīros. LBL 2
čempionātā šosezon spēlēs Gundars Brička, pārstāvot Mārupes
komandu. LBL 2 turnīrā komandas Pārdaugava/LU sastāvā
spēlēs arī Linards Jaunzems
un Jānis Eiduks. Pēc pirmajām
spēlēm Linards jau paspējis tikt
komandas līderu godā. Viņš
turpinās savu karjeru arī Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
1. divīzijā, kur spēlēs komandas
Rīga/Pārdaugava U-19 sastāvā.
Vairāki
iecavnieki
LBL
3
čempionātā būs redzami citu
komandu sastāvā. Viena no
tādām ir Bauskas BJSS komanda, kurā spēlēs Dāvis Kravals
un Juris Ojāru. Šīs komandas
sastāvu papildinājuši arī bijušie
«Dartijas» spēlētāji Ivars Zemītis
un Toms Vilks.

Kultūras nama mazajā zālē -

Cienītās kundzes
un jaunkundzes!
Baldones basketbola
komanda aicina jūs
piebiedroties mūsu
draudzīgajam kolektīvam.
Nodarbības - pirmdienās
un trešdienās 20.30-22.00
Baldones sporta kompleksā.
Laba oma un možs prāts
visai nedēļai garantēts!

Jauktais ansamblis
«Svētdiena» aicina
visus dziedāt gribētājus,
arī bez priekšzināšanām,
pievienoties viņu pulciņam!
Katru svētdienu plkst.16:00
Iecavas kultūras namā.

Neaizmirsti abonēt

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

IECAVAS ZIŅAS

turpmākajiem mēnešiem un
2014. gadam!
Gada abonementa cena tikai Ls 7,20/ € 10,24;
abonements vienam mēnesim tikai Ls 0,60/ € 0,85.
Abonēšana Latvijas Pasta nodaļās
un interneta vietnē abone.pasts.lv

Latvijas Jaunatnes
basketbola līga
19. oktobrī plkst. 11:00;
12:30; 14:00 un 15:30
Iecava – Saldus.
29. oktobrī plkst. 11:00
Iecava – Tukums.
Biedrība Iecavas sieviešu
klubs «Liepas»
AICINA kopā izzināt
latviskās tradīcijas:
19. oktobrī
no plkst.12:00 līdz 17:00
Latviskās tradīcijas
rudens un ziemas periodā.
Dalībnieku
līdzmaksājums – Ls 3,00.
21. oktobrī
plkst. 17:15 -18:00
PII «Dartija»
Psihologu dienu Latvijā
ietvaros
lekcija «Attīstības
traucējumu atpazīšana
pirmsskolas vecuma
bērniem»
(lektore - mag. psych.;
mag. paed. Inga Grīnberga).
Aicināti visi interesenti!

Vertējam kopā

Negatīvi : : :
Dievdārziņa darba grupa
cer, ka no Iecavas svētvietas
pazudušās rozes skaisti
uzziedēs kādā iecavnieka
dārzā, tomēr atgādina, ka visi
mūsu darbi tiek uzskaitīti un
par tiem būs jāatbild.

Aizsaulē aizgājis
Vitauts Kazimirs Petrausks (23.12.1934. - 03.10.2013.)

2013. gada 11. oktobrī .

Reklāma un sludinājumi : : :
ZAMS

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

95. kods par pievilcīgu cenu Ls 40/ € 56,91!
(mācību sākums 14.10. pl. 17)
B kategorija - Ls 20/ € 28,46
(mācību sākums 22.10. pl. 17)
Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens -

bez maksas!
www.zams.lv

Tālr. 29121985

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

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

DIENNAKTS AUTOGĀZES
UZPILDES STACIJA
tagad arī Iecavā,
Rīgas ielā 55c.
Stacijā iespējams apmainīt
vai iegādāties gāzi balonos.
Ar pastāvīgā klienta karti
atlaides gan autogāzei,
gan balonu apmaiņai.

Tālr. 26322087; 26620351.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažādu veidu malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
27. oktobrī plkst. 11:00
BALOŽU KAPSĒTAS
sakopšanas talka.

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

Pārdod : : :
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Aicina darbā : : :
Iecavas vidusskola piedāvā
darbu pavāra palīgam.
CV iesniegt skolas kancelejā.
Tālr. 63960752.
Saimniecība, kas nodarbojas
ar aitu audzēšanu Iecavā,
aicina darbā palīgstrādnieku.
Nepilnas slodzes darbs pāris
stundas dienā. Iespēja ar laiku
iegūt pilnas slodzes darbu.
Tālr. 26114692.
Koka izstrādājumu ražotnei
Baldonē vajadzīgi darbinieki.
Ir transports.
Tālr. 29715545.

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.

SIA «Iecavas serviss» piedāvā
darbu autoatslēdzniekam un
autoelektriķim.
Tālr. 29230430.
Vajadzīgi strādnieki ar
tehniskām iemaņām darbam
«Iecavas elevatorā».
Tālr. 29293041.
SIA «Pranit Exim» Iecavas
novada «Mākonīšos» meklē
darbiniekus/-ces: ražotnē,
pie frēzes un zāģmateriālu
sagatavošanā, gleznu rāmīšu
sagatavošanā.
Tālr. 63963925, 29121697.

Kultūras namā
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.

Vēlas īrēt : : :
Vēlos īrēt istabiņu. Palīdzēšu
saimniecībā.
Tālr. 20071349 (Aivars).
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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