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Beata Logina
Andis Kaspars
Latvijas spēka trīscīņas izlase
17 cilvēku sastāvā devās uz
Ungārijas pilsētu Egeru, kur
no 22. līdz 28. septembrim
piedalījās Global Powerlifting
Committee (GPC) federācijas
rīkotajā spēka trīscīņas
Pasaules čempionātā.
Latviju
izlasē
pārstāvēja
sportisti no klubiem «FORTE
IECAVA WPC» (Andis Kaspars
un Intars Baumanis), «RIGA
STRONG», kā arī sportisti no
Ventspils un Jēkabpils. GPC
Pasaules čempionāts pulcināja
vairāk nekā 600 sportistu no
20 valstīm.
5.lpp.
Jaunus pasaules rekordus svara kategorijā līdz 67,5 kg 13-15 gadu vecuma grupā spēka
trīscīņā bez ekipējuma uzstādīja iecavnieks Intars Baumanis (attēlā).

Veselības
nedēļā
pārvarējām
kūtrumu

4.

«PrivatBank»
pametīs
6.
Iecavu
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs6.
2013. gada oktobrī –
38,90 Ls (55,35 €)/MWh
(bez PVN)

Uz Liepāju pēc «Eiropas
Gada pašvaldības» titula
Anta Kļaveniece

Piektdien, 18. oktobrī, Liepājā
notiks konkursa «Eiropas
Gada pašvaldība 2013»
apbalvošanas ceremonija.
Pasākumu apmeklēs Iecavas
novada pašvaldības delegācija,
folkloras kopa «Tarkšķi» un
titula «Eiropas Gada cilvēks
2013» saņēmējas - Kristīne
Karele, Aina Ezergaile un
Mirdza Brazovska.

Kā jau iepriekš ziņots, konkursa «Eiropas Gada pašvaldība
2013» uzvarētāji ir Iecavas novads un Liepājas pilsēta. Konkursa komisija, viesojoties pašvaldībās, gan vērtēja paveikto
iedzīvotāju integrācijas un kultūras jomā, veselīga dzīvesveida, Eiropas Savienības vērtību
popularizēšanā un iedzīvotāju
iesaistē starptautiskajā sadarbībā, gan arī katrā pašvaldībā
lūkoja cilvēkus, kuri devuši lielu ieguldījumu savas pilsētas
vai novada attīstībā, populari-

zēšanā, kā arī no sirds darījuši savu ikdienas vai brīvprātīgo
darbu.
Ainu Ezergaili Iecavas novada pašvaldība «Eiropas Gada cilvēka» titulam virzīja par radošu
pilsonisko aktivitāti, izveidojot
Zorģu bibliotēku par vietējo kultūras, izglītības un sabiedriskās
dzīves centru. A. Ezergaile Zorģu bibliotēku vada jau 35 gadus, kuru laikā viņa kļuvusi
par ciema sabiedrības dvēseli,
aizraujot cilvēkus gan radošās,
gan praktiskās nodarbēs un sa-

liedējot ļaudis kopīgā darbā un
atpūtā.
Folkloras kopas «Tarkšķi» vadītāja Kristīne Karele titulam izvirzīta par kultūras mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu
novada, valsts un starptautiskā
mērogā. Pēc profesijas būdama
angļu valodas skolotāja, jau vairāk nekā desmit gadus Kristīne
ap sevi pulcē dažāda vecuma
bērnus, jauniešus un pieaugušos, mācot viņiem mīlēt tautasdziesmu un iepazīt latviešu tradīcijas.
2.lpp.

2013. gada 18. oktobrī .

Apzināsim latviskās tradīcijas
rudens un ziemas periodā
Beāta Bundule
Sestdien, 19. oktobrī,
Iecavas kultūras namā
Sieviešu klubs «Liepas»
aicina iecavniekus kopā ar
folkloristēm Inesi Krūmiņu un
Kristīni Kareli vairāk iepazīt
latviskās tradīcijas rudens
un ziemas periodā, apjaust
to norisi un nozīmi senākos
laikos, kā arī apzināt iespējas,
kā svinēt svētkus mūsdienās.
Veļu godināšanai, simboliskam veļu cienastam, katrs aicināts līdzi paņemt kādu nelielu
dabas velti vai paša gatavotu
mielastu. Praktiskajā darbnīcā
plānojam iemācīties ko jaunu,
kopīgi liesim bišu vaska sveces.
Ikviens būs gaidīts.
Latviešu svētki nav bijuši
veltīti kādai vienai dievībai, bet
gan piemēroti zemnieka gada
ritumam, viņa ikdienai, zemes
un lopu svētībai. Pavasara un

rudens svētki ir saglabājušies
vairāk nesaistīti ar konkrētām
kalendārām dienām, turpretī
vasaras un ziemas svētki cieši
saistīti ar saulgriežiem.
Senajā laika skaitīšanas sistēmā Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad diena un nakts vienādā garumā. Miķeļus, kurus
svinam līdz ar rudens iestāšanos, sauc arī par Appļāvībām,
Apjumībām jeb Jumja dienu.
Apjumībās ir daudz dziesmu ar
ražas un pilnības daudzināšanu
un svētības izlūgšanos nākamajam gadam. Mūsu novadnieks
Edvarts Virza šo svētku tradīcijas - izdarības ar steberi - gleznaini apraksta «Straumēnos».
Pēc Apjumību priecīgajām un
jautrajām svinībām, Miķeļu tirgus skaļuma un līgavu derībām
iestājas klusais veļu laiks, kuru
mēdza saukt arī par Dievaines
laiku. Tas ir laiks no Miķeļiem
līdz Mārtiņiem; laiks, kad ar mīlestību un cieņu tiek pieminēti

aizsaulē aizgājušie, kad var pārdomāt pagātnes saistību ar šodienu un nākotni.
Klusajā veļu laikā, kopā sanākot, bieži vien minēja mīklas; pasakas mijās ar teikām un
vecu laiku nostāstiem, jo tumšās naktis un aizgājušo senču
pieminēšana vedināt vedināja uz
noslēpumiem. Klusajā laikā, kad
lielākie lauku darbi bija padarīti
un garajos ziemas vakaros palika brīvāks laiks, notika vakarēšana. Tas ir laiks, kad var izkustēties no mājas, aprunāties ar
kaimiņiem, paziņām, draugiem
par dažādiem notikumiem; kopā
sanākot darīt darbus, kas vasarā bija nolikti malā, un iemācīties arī ko jaunu.

Uz
Liepāju...
1.lpp.

Iecavas Veselības un sociālās
aprūpes centra (IVSAC) direktore Mirdza Brazovska titulam izvirzīta par ieguldījumu novada
veselības aprūpes uzlabošanā,
izveidojot mūsdienīgu veselības
aprūpes iestādi ar plašu pakalpojumu klāstu. Pašvaldības
aģentūru IVSAC viņa vada kopš
2006. gada.
Svinīgais
pasākums
notiks Liepājas Latviešu biedrības namā, kur apbalvos visas
15 konkursa finālam izvirzītās
pašvaldības un 45 cilvēkus pasludinās par «Eiropas Gada cilvēkiem2013». Savu dalību pasākumā apstiprinājusi labklājības
ministre I. Viņķele, veselības
ministre I. Circene un vides aizRakstā izmantota D. Karašas
sardzības un reģionālās attīstīgrāmata «Latviešu sadzīves
bas ministrs E. Sprūdžs. Balvas
tradīcijas un godi», izdevniecība
konkursa uzvarētājiem un noJumava, un izdevniecības Iman- mināciju saņēmējiem sarūpējuši
ta grāmata «Latviešu tautas
konkursa organizatori, sponsori
dziesmas», XI, 1956, Zviedrija.
un atbalstītāji.

Skolu ziņas
Aija Sietiņa

Pirmsskolas grupas «Kastanīši» bērni un 2.c klases audzēkņi
kopā ar skolotāju Aiju Goldmani atveidoja jaukas pelītes,
kuras vāra putru dziedot un dejojot.

Zālītes speciālās internātpamatskolas 1.-4. klašu un
pirmsskolas grupiņu izglītojamie
piedalījās putras programmā un
konkursā «Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless». Programmas laikā skolēni iepazinās ar
profesoru Graudu, uzzināja par
graudaugu labvēlīgo ietekmi uz
organismu kopumā un par putru kā vienu no veselīga uztura
sastāvdaļām. Bērni kopā ar dabas zinību skolotāju un grupiņu
skolotājām gatavoja un degustēja dažādu veidu putras, dūšīgi
ēda putras ikdienā un sacentās
savā starpā, minēja krustvārdu
mīklas, skatījās animācijas filmas par Herkulesu un gatavojās
Latvijas putras dienai.
Putras dienā, 10. oktobrī,
kura mūsu skolā notika ar devīzi «Nāc, putra, garda, putra,
bērni tevi apēdīs!», skolēni skandēja tautasdziesmas par putru,
tās vārīšanu un ēšanu, dejoja, teātra izrādi «Garšīgā putriņa». kurām bija parūpējies šī projek- par šo noderīgo, izzinošo, veselīdziedāja un gāja rotaļās. Teātra Pasākuma nobeigumā visi sa- ta sponsors Rīgas dzirnavnieks. go pasākumu un sagatavotajiem
pulciņa audzēkņi parādīja leļļu ņēma balvas un diplomus, par Paldies projekta īstenotājiem materiāliem!

. 2013. gada 18. oktobrī

Novada domē
Beata Logina
Iecavas novada dome kārtējā sēdē 8. oktobrī apstiprināja jaunu nolikumu pirmsskolas
izglītības iestādei (PII) «Cālītis».
Jauns dokuments izstrādāts, jo
iestādē veikti iekšējo normatīvo
aktu grozījumi, no iepriekšējās
nolikuma redakcijas izņemtas
pašlaik neaktuālas kārtības,
informēja PII «Cālītis» vadītāja
Inguna Lāce. Raisījās diskusijas par to, ka novadā ir divas
pirmsskolas izglītības iestādes,
bet katrai no tām ir atšķirīgs nolikums. Tomēr vairākums deputātu neiebilda pret tādu atšķirību, kas būtībā atspoguļo katras
iestādes specifiku.
- Tika veikti grozījumi domes
iepriekšējos lēmumos saistībā
ar darba samaksu PII «Dartija»
un Iecavas vidusskolas darbiniekiem. PII «Dartija» tika apstiprinātas divas jaunas štata
vienības. Kā skaidroja iestādes
vadītāja Irīna Freimane, līdz šim
audzinātāju palīgi veica vairāku
amatu pienākumus (arī tīrīja
telpas un mazgāja traukus), bet
tagad nolemts apkopēju pienākumus atdalīt, lai šie darbinieki
varētu pievērsties tiešajiem pienākumiem – darbam ar bērniem
un palīdzēt audzinātājām.
Iecavas vidusskolā papildu
štata vienības nepieciešamību
Daiga Skuja pamatoja ar faktu,
ka ir paplašinājies brīvpusdienu
saņēmēju un obligāti ēdināmo
skolēnu skaits; ar pašreizējiem
darbinieku resursiem nav iespējams nodrošināt kvalitatīvus ēdināšanas pakalpojumus un dalību programmās Skolas piens un
Skolas auglis.
- Pamatojoties uz Izglītības
un zinātnes ministrijas 2. oktobra vēstuli un 1. oktobra rīkojumu Nr. 336 «Par papildu
piešķirto valsts budžeta finansējumu 2013. gadam mācību
līdzekļu iegādei pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēm,
kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās
izglītības programmas», kā arī
17.09.2013. MK noteikumiem
Nr. 893 «Kārtība, kādā valsts un
pašvaldības organizē un finansē
mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm», dome
nolēma piešķirt valsts dotāciju
mācību līdzekļu iegādei Iecavas vidusskolai – LVL 1234,21;

Dzimtmisas
pamatskolai
–
LVL 192,79; Dzimtmisas pamatskolai – LVL 138,63; PII «Dartija» - LVL 848,10; PII «Cālītis» LVL 962,27.
- Deputāti lēma par grozījumiem darba algas likmju noteikšanā Zālītes speciālās internātpamatskolas pedagogiem, kā
arī par novada izglītības iestāžu
vadītāju darba samaksas noteikšanu.
- Dome izskatīja Finanšu
nodaļas darbinieku sagatavotos Iecavas novada pašvaldības
budžeta iestāžu un pašvaldības
aģentūras maksas pakalpojumu
izcenojumus sakarā ar normatīvo aktu prasību par preču un
pakalpojumu cenu norādīšanu
divās valūtās - latos un euro.
Ņemot vērā Euro ieviešanas kārtības likuma prasības par preču
un pakalpojumu cenu paralēlās
atspoguļošanas periodu, dome
apstiprināja pārejai uz euro pielāgotos maksas pakalpojumu izcenojumus.
- Tika apstiprinātas arī pašvaldības apmaksāto brīvpusdienu cenas. Finanšu komiteja
25. septembra sēdē izskatīja
jautājumu par pašvaldības apmaksāto brīvpusdienu cenām,
un, uzklausot izglītības iestāžu
pārstāvju paskaidrojumus par
cenu atšķirībām pašvaldības izglītības iestādēs, nolēma ieteikt
domei apstiprināt atšķirīgas
apmaksāto brīvpusdienu cenas
līdz laikam, kad pašvaldībā būs
ieviests vienots pārtikas produktu iepirkums.
- Projektu vadītāja Ineta Bramane informēja domi, ka 25. septembrī ir saņemta vēstule Lauku
atbalsta dienesta (LAD) Zemgales reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes par daļēja publiskā
finansējuma pieejamību projekta «Skaņu tehnikas iegāde
kvalitatīvai kultūras aktivitāšu
īstenošanai Iecavas novadā» īstenošanai. Iesniedzot projektu,
tika plānots šāds izmaksu sadalījums: kopējā projekta summa
LVL 9678,62, no kuras publiskais finansējums LVL 7198,97,
pašvaldības finansējums LVL
2479,65. Saskaņā ar programmā pieejamajiem līdzekļiem tiek
piedāvāts publiskais finansējums LVL 2565,32 apmērā. Lai
īstenotu projektu un sasniegtu
projekta mērķus, pašvaldības
finansējums nepieciešams attiecīgi LVL 7113,30.
Iecavas kultūras nams īste-

no novada kultūras pasākumus.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pasākumu norisi gan kultūras
nama telpās, gan Iecavas parka
estrādē, kā arī mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu mēģinājumus, kuri notiek paralēli trijās
telpās, ir nepieciešams attiecīgs
aprīkojums. Laika gaitā kultūras namam ir iegādāta daļa no
nepieciešamā aprīkojuma, bet
joprojām ir vienības – mikrofoni,
vadi, akustiskā sistēma, - kuru
nav pietiekamā daudzumā, esošās ir morāli novecojušas un
bieži rada tehniskas problēmas
pasākumu norisē. Daudzreiz uz
pasākumiem trūkstošā tehnika
tiek nomāta vai lūgta kaimiņu
novadu kultūras namiem. Pasākumu sekmīgai norisei sakārtotajās skaistajās kultūras nama
telpās un estrādē būtu nepieciešams iegādāties arī atbilstošu
kvalitatīvu aprīkojumu. Projekta
atsaukšanas gadījumā kultūras
nams plāno iesniegt budžeta pieprasījumu LVL 7593,84 apmērā
darbam nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Dome nolēma tomēr
atbalstīt projekta īstenošanu ar
samazinātu publiskā finansējuma summu un noteikt projekta priekšfinansēšanas avotu – 2014. gada pašvaldības budžeta līdzekļi LVL 9 678,62 (EUR
13 771,44) apmērā, no kuriem
LVL 7113,30 (EUR 10 121,31) pašvaldības līdzfinansējums.
- Dome apstiprināja Iecavas
novada pašvaldības jaunatnes
konsultatīvās padomes nolikumu. Tā ir Iecavas novada domes
izveidota institūcija ar padomdevēja tiesībām, kuras mērķis ir
veicināt jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu novadā, kā
arī veicināt jauniešu līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
Ārkārtas sēdē 15. oktobrī
deputāti tikās ar Iecavas stadiona būvnieku pārstāvjiem, lai
izskatītu jautājumu par līgumsoda piemērošanu pilnsabiedrībai «REATON - RERE04». Dome
vienbalsīgi nolēma, saskaņā ar
līguma par sporta kompleksa-Iecavas stadiona būvniecību 28.1.
punktu, ieturēt no pilnsabiedrības «REATON - RERE04» līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas un aprēķināt zaudējumus,
kas radušies līgumā noteiktajā
termiņā nepabeigto darbu dēļ.
Veselības un sociālo jautājumu komiteja 15. oktobra sēdē atbalstīja pašvaldības
aģentūras (p/a) «Iecavas veselī-

bas un sociālās aprūpes centrs»
direktores Mirdzas Brazovskas
lūgumu no 2014. gada 1. janvāra mainīt p/a nosaukumu uz
«Iecavas Veselības centrs». Deputāti uzdeva aktualizēt aģentūras nolikumu atbilstīgi jaunajam
nosaukumam un pašreizējai situācijai veselības nozarē.
Sociālās palīdzības organizatore Dina Meļķe informēja komiteju par Iecavas novada Sociālā
dienesta aktualitātēm un budžeta līdzekļu izlietojumu septembrī. Sākoties rudenim, kad
daļai iecavnieku vairs nav iespēju saņemt atalgojumu par darbu lauksaimniecībā, palielinās
garantētā minimālā ienākumu
līmeņa (GMI) pabalsta pieprasītāju loks. Vērtējot deviņu mēnešu griezumā un ņemot vērā
likumdošanā veiktās izmaiņas,
šogad GMI pabalstu izmaksa notikusi ievērojami mazākā apmērā kā plānots. Komiteja akceptēja dienesta vadītājas Sigmas
Strautmales ierosinājumu veikt
budžeta grozījumus LVL 6444
apmērā, līdzekļus no sadaļas
«Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā» novirzot uz sadaļu
«Samaksa par ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem». Tie ir pašvaldības
pirktie pakalpojumi par bērnu
ievietošanu aprūpes institūcijās, un šajā sadaļā līdz 1. oktobrim izlietoti jau 98,43% jeb
LVL 13779,76 no plānotajiem
līdzekļiem. Deputāti izskatīja
arī Sociālā dienesta sagatavoto
budžeta projektu nākamajam
gadam.

Zviedrijas tirgus
izpēte varētu
sekmēt pārtikas
produktu eksportu
Anta Kļaveniece
Zemgales plānošanas reģions ir veicis Zviedrijas tirgus
izpēti pārtikas produkcijas eksportam, kas izstrādāta projekta
«MVU internacionalizācijas servisa pieejamības uzlabošana»
ietvaros, informē Katrīna Dūda,
ZPR speciāliste. Īpaši noderīgs
šis pētījums varētu būt uzņēmējiem, kuriem ir interese par pārtikas produkcijas eksportu.
Pētījums «Zviedrijas tirgus
izpēte pārtikas produkcijas eksportam» pieejams pašvaldības
mājaslapas www.iecava.lv sadaļā Uzņēmējdarbība.

2013. gada 18. oktobrī .

Veselības nedēļā pierādījām,
ka spējam pārvarēt kūtrumu
Anta Kļaveniece
Biedrība «Latvijas Tautas
sporta asociācija» no
7. līdz 13. oktobrim aicināja
ikvienu pašvaldību aktīvi
iesaistīties Veselības nedēļas
pasākumos. Daudzveidīgās
Veselības nedēļas aktivitātēs
bija iespēja iesaistīties
arī iecavniekiem.
«Mūsu Veselības nedēļas
programma bija īpaša ar to, ka
tajā tika ietverti gan izglītojoši,
gan fizisko aktivitāšu pasākumi.
Programmā centāmies iekļaut
aktivitātes, kuras saistītu dažādas iedzīvotāju grupas,» stāsta
pašvaldības veselības veicināšanas koordinētāja pienākumu izpildītāja Laura Jerķe. «Jaunieši

visaktīvāk iesaistījās «Veselības
apļu» skrējienā un velobraucienā «Uz pedāļiem!». Jāuzsver,
ka velobrauciena galveno organizatoru lomu uzņēmās Iecavas vidusskolas Skolēnu dome.
Savukārt visās novada skolās
Veselības nedēļā notika aktivitāte «Lecam veseli!» – lēcieni ar
lecamauklu vienā minūtē. Biju
patīkami pārsteigta par visu novada skolu aktīvu iesaistīšanos
šajā aktivitātē. Kopumā lēcienus
ar lecamauklu veica 250 novada
skolēni. Augsta aktivitāte bija vērojama arī Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrā, kur bez
maksas varēja veikt vēnu nepietiekamības pārbaudi. Par vēnu
veselību un ārstēšanas iespējām
konsultēja medicīnas pārstāve
Irēna Langenfelde, kura atzina,

Paldies par atbalstu SAKS «Dartija» un personīgi Baibai Gāgai un Mārim Ozoliņam, Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centram un personīgi Mirdzai Brazovskai, Irēnai Langenfeldei, Gaļinai Gorbatenkovai, biedrībai «Iecavas sieviešu klubs
«Liepas»» un personīgi Beātai Bundulei, fizioterapeitei Agnesei
Gāgai, talantīgajam sportistam Rūdolfam Tonigam, Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas studentei Madarai Bērziņai,
Iecavas vidusskolas Skolēnu domei, Dzimtmisas pamatskolai
un personīgi Vilnim Gailumam, Iecavas vidusskolai un personīgi Īrisai Korčaginai, Iecavas internātpamatskolai un personīgi Jānim Siugalim, Zālītes speciālajai internātpamatskolai
un personīgi Jurim Lindavam un Sarmai Voroškovai, kultūras
namam un personīgi Gintai Cerai, SIA «Atar» un personīgi Vladimiram Gaiņukam.
ka bija īpaši patīkami dzirdēt no
cilvēkiem labus vārdus par piedāvāto iespēju. Visu nedēļu arī
laika apstākļi mūsu programmas
aktivitātēm bija labvēlīgi. Paldies

visiem 446 Veselības nedēļas
dalībniekiem! Protams, pateicos
arī visiem tiem, kuri piedalījās
Veselības nedēļas programmas
izstrādē un īstenošanā.»

Jākust, kamēr var!
Anta Kļaveniece

Svētdienas rītā ļauties kustību prieka stundai varēja seniori
speciāli viņiem organizētā vingrošanas nodarbībā, kuru vadīja Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas studente, iecavniece
Madara Bērziņa.
«Man ļoti, ļoti patika. Vien
žēl, ka dzīvoju Iecavā, kur ir tik
maz atsaucīgu cilvēku,» pēc nodarbības sacīja Ilga Sviķe. «Nodarbībā bijām tikai trīs, taču
stundu aizvadījām, cītīgi vingrojot, par ko paldies organizatoriem un vingrošanas vadītājai
Madarai. Veselībai labi – kauli
izkustināti! Ja nebūtu pierasts
kustēties, sākumam tas varbūt
būtu par grūtu. Es gan cenšos
pāris stundas dienā ļauties aktivitātēm – staigāju ar nūjām,
braucu ar riteni. Jau skolas laikā man patika sportot un arī tagad 75 gadu vecumā labprāt izkustos. Būtu gājusi arī uz nūjošanas nodarbību, bet vienā dienā tas laikam būtu par daudz.
Ļoti gribētu, lai dienas centrā
otrdienās, pēc senioru tikšanās
reizēm, mums kāds organizētu
regulāru vingrošanu, jo rokdarbus darināt var arī vienatnē mā-

Visgrūtāk ir pārvarēt sevī slinkumu un sākt kaut ko darīt, ir pārliecināta gan vingrošanas
nodarbības vadītāja Madara (attēlā pa kreisi), gan tās dalībnieces. Taču, kad tas ir
izdarīts, - labs garastāvoklis garantēts.
jās, bet, lai vingrotu, vajag kādu,
kas paskubina. Domāju, ka cilvēki atrastos. Jāmet prom tas
kūtrums, kas Iecavā pēc mazā
apmeklētāju skaita redzams
teju ikvienā pasākumā – vai tā
nodarbība, vai teātris. Tik labas
izrādes mūsu kultūras namā var
noskatīties, bet dažkārt tās jāatceļ, jo nav, kas skatās. Cits atrunājas, ka nezināja. Bet «Ieca-

vas Ziņas» tagad maksā tikai
15 santīmus – kā var neizlasīt?!
Es vienmēr izlasu no pirmās līdz
pēdējai lapaspusei.»
Pēc vingrošanas labi jutās
arī Vija Bumbiere: «Iesaku arī
citiem neslinkot un pamēģināt
kaut kur piedalīties – jums noteikti iepatiksies! Otrdien aiziešu arī uz dienas centru, kur
būs lekcija par veselīgiem un

neveselīgiem produktiem. No
rītiem mēdzu pavingrot, pa dienu - izstaigāties, tad noskaņojums uzreiz labāks. Agrāk
ar sportu nenodarbojos, toties
strādāju fermā, arī mājās bija
lopi, tā ka fizisko slodzi esmu izbaudījusi diezgan. Pavisam nesen kopā ar mazbērniem mēģinājām uz grīdas piepumpēties – izrādās, ka arī to vēl varu.»
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Nodibināts Nacionālais
veselīgo pašvaldību tīkls
Beata Logina

starp pašvaldībām, atbalstīt
pašvaldības dažādu sabiedrības veselības un veselības
veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā
arī paaugstināt pašvaldību
darbinieku izglītotību sabiedrības
veselības
un
veselības
veicināšanas
jautājumos.
N V P T
darba plānā
2014. gads ir
pasludināts
par
ģimenes veselības
gadu. Galvenās prioritātes būs divas.
Tiks veicinā-

Anta Kļaveniece

11. oktobrī Slimību
profilakses un kontroles
centrā (SPKC) Iecavas
novada pašvaldība ieguva
apliecinājumu par to,
ka ir iestājusies Latvijas
Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā.
Lai dibinātu Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu (NVPT),
Rīgā bija pulcējušies 25 pašvaldību pārstāvji, arī Iecavas
novada domes veselības veicināšanas koordinatora pienākumu izpildītāja Laura Jerķe
(attēlā). NVPT mērķis ir sekmēt labas prakses piemēru,
pieredzes un ideju apmaiņu

No Ungārijas atved piecus
pasaules rekordus
Beata Logina
1.lpp.
Iecavnieks summā savāca
457,5 kg (jauns pasaules rekords): pietupieni - 180,0 kg
(jauns pasaules rekords), spiešana guļus - 97,5 kg (jauns pasaules rekords), kā arī, pēc GPC
noteikumiem, ja spēka trīscīņas
rezultāts svara stieņa spiešanā
guļus ir lielāks par rezultātu tikai disciplīnā svara stieņa spiešanā guļus, tad tas automātiski
kļūst par rekordu šajā disciplīnā. Intaram izdevās lieliska debija savās pirmajās starptautiskajās sacensībās. Lai sasniegtu
šādus rezultātus, sportists ziedoja vasaras brīvdienas un brīvo
laiku.
Ne tik spīdošs starts šoreiz
Andim Kasparam. Klupšanas
akmens izrādījās tupšanās disciplīna – iecavniekam nepadevās
tupiens ar 360 kg smagu stieni.
Taču neveiksmes rūgtumu kompensēja sacensību laikā veik-

smīgi nokārtotie eksāmeni un
apliecinājums par iegūto starptautisko tiesneša kategoriju.
Pie jauna pasaules rekorda
233,0 kg svara stieņa spiešanā guļus svara kategorijā līdz
125 kg vecuma grupā 40-44 gadi
tika Mariks Daugavets (RIGA
STRONG). 1. vietu spēka trīscīņā izcīnīja jēkabpilieši Nataša
Ņikitina, Olga Miglāne, Vasilijs
Drobovs, Aleksandrs Miglans.
Latvijas izlases medaļu krātuvi
krietni papildināja svara stieņa
spiedēji guļus: Eduards Saveļievs (1. vieta, RIGA STRONG),
Pāvels Krūmiņš (1. vieta, Ventspils), Arturs Mugdenko (2. vieta,
RIGA STRONG),Vjačeslavs Ļetļans (2. vieta, RIGA STRONG),
Maksims Sučevskihs (3. vieta,
RIGA STRONG) un Jānis Freibergs (3. vieta, Ventspils). Visiem
sportistiem nācās saskarties
ar sīvu konkurenci. Vairumam
sportistu Latvijas čempionātos
uzrādītie augstie rezultāti negarantēja uzvaru Pasaules čempionātā, daži pat palika ārpus

pjedestāla. Nākamais Pasaules
čempionāts norisināsies Argentīnā, bet Eiropas čempionāts
notiks Čehijā.
Patlaban kluba «FORTE
IECAVA WPC» sportisti Andis
Kaspars un Andrejs Mūrnieks intensīvi gatavojas WPC federācijas
Pasaules čempionātam, kas norisināsies Čehijas
galvaspilsētā Prāgā no
28. oktobra
līdz 2. novembrim.
Klubs izsaka pateicību
Iecavas
novada dom e i
p a r
finansiālu
atbalstu
sportistiem.

tas iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, organizējot speciālus pasākumus un nodrošinot iedzīvotājiem informāciju
par pašvaldībā pieejamajiem
sporta kompleksiem un citām
aktivitāšu vietām. Īpaša vērība tiks veltīta arī mātes un
bērna veselības veicināšanai.
Paredzama informatīvu pasākumu organizēšana grūtniecēm un jaunajiem vecākiem
par zīdīšanu un bērnu drošību (t. sk. kā novērst vardarbību ģimenē un zīdaiņu pēkšņās nāves sindromu). Tiks
izplatīti SPKC sagatavotie informatīvie materiāli. Plānojamas arī aktivitātes, lai samazinātu tabakas lietošanu bērnu un jauniešu vidū, kā arī
bērnu pakļaušanu pasīvajai
smēķēšanai.

Iecavas vidusskolas
10. klases skolnieks Intars
Baumanis ar pauerliftingu
nodarbojas tikai vienu
gadu, bet jau kļuvis par
pasaules rekordistu savā
vecuma un svara kategorijā.
Ungārijā izcīnītā medaļa ir
stimuls tiekties pēc jauniem
panākumiem. Puisis atzīst,
ka, pateicoties trenerim
Andim Kasparam, kuru
pirms gada saticis klubā
«Jautrais apelsīns», nopietni
pievērsies šim sporta
veidam. Intars neslēpj,
ka iepriekš izmēģinājis
gan volejbola nodarbības,
gan braucis ar divriteni
pa rampām, taču nekas
tā īsti viņu nav saistījis.
Bet, spriežot pēc
ātri sasniegtajiem
augstvērtīgajiem
rezultātiem spēka
trīscīņā, jāsecina, ka
nu Intars ir atradis
sev tīkamu nodarbi,
kas turklāt labi
padodas. Jaunietis
saka paldies arī
Andrejam Mūrniekam,
kurš daudz palīdzējis
ar padomiem, ko un
kā pareizāk darīt.
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«PrivatBank» pametīs Iecavu
Anta Kļaveniece
Jau pavisam drīz
iecavniekiem klātienē vairs
nebūs pieejami nevienas
bankas pakalpojumi,
jo 20. novembris būs
AS «PrivatBank» Iecavas
norēķinu grupas pēdējā
darbdiena, «Iecavas Ziņām»
pavēstīja grupas vadītājs
Gints Bucis.
«Aizvien vairāk klientu izmanto internetbankas sniegtos
pakalpojumus, tādēļ banka ir
nolēmusi slēgt vairākas norēķinu grupas, tostarp arī Iecavā,»
skaidroja G. Bucis.
Jāatgādina, ka «PrivatBank»
norēķinu grupa Iecavā savas
durvis vēra pagājušā gada 26. novembrī, pēc tam, kad darbību
šeit pārtrauca «Latvijas Krājbanka» un «Hipotēku bankas» norēķinu grupa. Toreiz «PrivatBank»
bija vienīgā banka, kas atsaucās
pašvaldības aicinājumam atvērt
Iecavā norēķinu grupu, lai novada iedzīvotāji un uzņēmēji nepaliktu bez ērti izmantojamiem
bankas pakalpojumiem. Diemžēl

«PrivatBank» apņemšanās kļūt
par drošiem iecavnieku finanšu
pavadoņiem tagad izčibējusi.
Arī tagad, uzzinot par «PrivatBank» norēķinu grupas slēgšanu, pašvaldība ir aptaujājusi
lielākās bankas, taču neviena
no tām nav gatava uzsākt darbību Iecavā. Sarunas gan vēl tiks
turpinātas, sola novada domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis.
«Ņemot vērā to klientu straujo
pieaugumu, kas bankas pakalpojumus saņem caur internetu
un citiem attālinātās apkalpošanas kanāliem, par «PrivatBank»
darba prioritāti ir kļuvusi klientu apkalpošana internetbankā,
kur bankas pakalpojumu klāsts
un kvalitāte ir tieši tāds pats
kā bankas nodaļās, savukārt
komisijas maksa – izdevīgāka,»
informē AS «PrivatBank» preses
centrs. «Tam par apstiprinājumu kalpo fakts, ka 52% fizisko
personu un 54% juridisko personu no nodaļas «Iecava» klientu vidus ir aktīvi internetbankas
Privat24 lietotāji. Uzturēt nodaļu ar diviem darbiniekiem bankai šobrīd nav rentabli, tāpēc

banka šādas nodaļas apvieno ar
citām nodaļām. Līdz 2013. gada
nogalei «PrivatBank» plāno racionalizēt savu darbību, bankas
operāciju sniegšanu koncentrējot interneta vidē, bankomātos
un pašapkalpošanās terminālos.
Tiem klientiem, kas vēlas apkalpošanu saņemt tieši bankas
nodaļās, 16 bankas nodaļu durvis joprojām ir atvērtas Latvijas
lielākajās pilsētās. Iecavnieku
ērtībām Iecavā, Rīgas iela 27,
t/c «Maxima» telpās turpinās
darboties bankomāts un pašapkalpošanās terminālis, kurā
varēs operēt ar kontu, to papildināt un apmaksāt rēķinus.»
Apbēdināti par bankas gaidāmo slēgšanu Iecavā ir uzņēmumi un iedzīvotāji, kas, reklāmas mudināti, atvēra kontus
«PrivatBank».
Jānis Ošiņš, SIA «Iecavas tirgus» valdes loceklis: «Uzņēmumu
bankas aizvēršana īpaši neietekmēs. Personīgi gan to izjutīšu, jo
esmu «PrivatBank» klients. Jau
šonedēļ došos atvērt kontu citā
bankā.»
Ilze Skrastiņa, kroga «Viestar-

ti» pārstāve: ««PrivatBank»» pakalpojumus neiznāca bieži izmantot, jo mūsu uzņēmums ir
citas bankas klients, taču šad
tad iegriezāmies tur samainīt
naudu vai veikt kādu maksājumu. Ir skumji apzināties, ka
Iecava, kas nav nekāds nomaļš
lauku miestiņš, paliks bez bankas.»
Laimdota Saliete, SIA «Iecavas
siltums» grāmatvede: «Protams,
ka mūs ietekmēs «PrivatBank»
norēķinu grupas slēgšana. Un
kā vēl! Ir gan dīvaini, ka par to
mums jāuzzina baumu līmenī,
jo oficiālu paziņojumu no bankas vēl neesam saņēmuši. Tā kā
uzņēmums ik dienas iekasē lielu daudzumu skaidras naudas,
tad bija ļoti ērti to nodot bankā,
jo iemaksas automātos to izdarīt ir diezgan apgrūtinoši. Tagad
nekas cits neatliks, kā izmantot
inkasācijas pakalpojumus, kas
ir daudz dārgāk, taču citas iespējas nav. Arī iedzīvotāji, īpaši
pensionāri, saskarsies ar neērtībām, jo daudzi, paklausot bankas vilinošajiem solījumiem, tur
atvēra kontus.»

Pirmajā daudzcīņas mačsacīkstē
«Gruzija-Latvija» uzvar mūsējie
Beata Logina

LVS
5. un 6. oktobrī Gruzijas
galvaspilsētā Tbilisi
norisinājās trīscīņas
sacensības «B» grupas
jauniešiem. Ar vairākiem
augstvērtīgiem rezultātiem
Latvijas jaunie atlēti, kuru
vidū bija arī viens iecavnieks,
pārspēja Gruzijas sāncenšus.
13 un 14 gadus vecu sportistu konkurencē Iecavas novada
sporta skolas «Dartija» pārstāvis
Dāvis Lācis barjeru trīscīņā –
60 m skrējienu veicot 8,12 sek.,
200 m skrējienu 26,99 sek. un
110 m barjerskrējienu 17,32
sek., - izcīnīja otro vietu. Nepārspēts šajā trīscīņā palika Gruzijas sportists. Iecavnieks bija
iekļauts arī vienā no divām LatIecavnieks
vijas stafetes komandām, kura
Dāvis Lācis - Latvijas
4x100 m skrējienā ieguva trešo
vieglatlētu komandas vidū.
vietu. Dāvis guva vērtīgu starptautisku sacensību pieredzi.
Turpmākie panākumi atkarīgi tīsies un rezultāti būs stabili, finansiālo atbalstu, lai puisis stēs, jāpateicas Iecavas novada
no paša sportista, vai viņš cen- norāda trenere Dace Vizule. Par varētu piedalīties šajās sacīk- sporta skolai «Dartija».
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Sporta ziņas
Basketbola kluba Dartija komanda jauno sezonu Latvijas
Basketbola līgas 3. divīzijā (LBL 3) sāka ar izbraukuma
spēli 11. oktobrī. Laukuma saimnieki - Dārznieks/Cēsis
basketbolisti - uzvarēja ar rezultātu 85:68 (pa ceturtdaļām
19:12; 30:16; 24:20; 12:20).
«Pirmo puslaiku iegāzām, sākām sabijušies,» atzīst Dartijas
treneris Voldemārs Pārums. Pēc vasaras būtiskajām izmaiņām
komandas sastāvā daudzu pieredzējušo basketbolistu vietā
stājušies gados krietni jaunāki spēlētāji, kas sezonas pirmajā
mačā izrādījuši pārāk lielu respektu pretiniekiem - pagājušā
čempionāta uzvarētājiem. Lai gan arī Dārznieks/Cēsis vienībai
no pērnā sastāva šoruden vairs nav trīs spēlētāju, mājinieki visos
svarīgākajos statistikas rādītājos bija pārāki: 2 punktu metieni
- 39%/29%,
3 punktu metieni - 56%/43%, soda metieni - 75%/40%, izcīnītās
bumbas - 45/36. Iecavnieku treneris īpaši sarūgtināts par
neprecizitāti soda metienos - no 20 metieniem realizēti tikai
astoņi; visneveiksmīgākie šajā rādītājā - R. Zariņš un F. Lisovskis
(katram precīzs tikai viens no sešiem metieniem).
Jānis Pelēcis: 17 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles; Francis Lisovskis: 11 p., 5 izc. b., 4 rez. piesp.; Aldis
Beitiņš: 11 p., 2 rez. piesp.; Jānis Saveļjevs: 10 p.; Ivars Puļķis:
6 p.; Gvido Zaļmežs: 6 p., 10 izc. b., 3 pārtvertas bumbas; Roberts
Zariņš: 5 p., 8 izc. b., 3 rez. piesp.; Roberts Lindavs: 2 p.; spēlēja
arī Kristers Spalva un Edgars Lapkovskis; uz spēli nevarēja
ierasties Ģirts Hauks un Genādijs Meļņiks.
Nākamā spēle iecavniekiem notika savā laukumā 16. oktobrī,
kad pretiniece bija Carnikavas komanda. LBL 3 čempionāta
pamatturnīrā 14 komandas izspēlēs divus apļus. Astoņas labākās
vienības kvalificēsies izslēgšanas turnīram. Uzvarētāji tiks pie
kausa un tiesībām 2014./2015. gada sezonā pieteikties dalībai
LBL
2. divīzijas turnīrā. BK Dartija mājas spēles (datums, pretinieki):
6. novembrī - BK Salacgrīva
13. novembrī - SK Rūjiena
20. novembrī - Pārdaugava
4. decembrī - Sigulda
18. decembrī - Rīdzene/Turība 2
Iecavas novada sporta skolas «Dartija» U-12 vecuma grupas
basketbolisti trenera Voldemāra Pāruma vadībā spēlēja Rīgā
un Ogrē.
11. oktobrī

Jugla - Iecava 102:6

13. oktobrī

Ādaži - Iecava 95:19 (Emīls Klāsups 9)
Ogre - Iecava 65:25 (Matīss Sisenis 8,

				
Jānis Bilkevičs 6)
		
Ogre 2 - Iecava 36:33 (Linards Skrastiņš 12,
				
Emīls Klāsups 10)
12. oktobrī kārtējās spēles Zemgales Amatieru hokeja līgā
(ZAHL) aizvadīja Hokeja kluba Iecava spēlētāji.
Pēcpusdien Jelgavas ledus hallē cīnījās iecavnieku komanda
Amatieru līgā un uzvarēja Igati ar rezultātu 3:1. Vārtus guva
Andris Štībelis un Gvido Kalnmalis (2). Vakarā Veterānu līgas
spēlē pret Recruit piektajā minūtē pēc Daiņa Kravala piespēles
rezultātu atklāja A. Štībelis. Turpinājumā pretinieki divreiz
pārspēja HK Iecava vārtsargu Aigaru Grīnbergu, taču iecavnieki
vairs rezultatīvi atbildēt nespēja un zaudēja ar 1:2. Pašlaik
turnīra tabulā katrai no Iecavas komandām ir pa vienai uzvarai
un vienam zaudējumam. Amatieru līgā iecavnieki atrodas
9. vietā, bet Veterānu līgā – 4. vietā. Nākamās spēles HK Iecava
hokejistiem paredzētas šīs nedēļas nogalē pret Lielupi - sestdien,
19. oktobrī, plkst. 19:00 Amatieru līgā un svētdien, 20. oktobrī,
plkst. 16:00 Veterānu līgā.

18. oktobrī plkst. 16:00
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā DZEJAS
PĒCPUSDIENA.
Viesi: Ināra Zeile,
Andris Kopeika, Ivars Šmits.
Būsiet gaidīti!

Sporta namā
Latvijas Jaunatnes
basketbola līga
19. oktobrī plkst. 11:00;
12:30; 14:00 un 15:30
Iecava – Saldus.
29. oktobrī plkst. 11:00

25. oktobrī plkst. 18.30
Iecavas luterāņu
baznīcā

KONCERTS

«Bērnu, kokļu
un ērģeļu balsis»
(piedalās Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas koris,
vad. Kristīne Circene,
koklētāju ansamblis
«Uguntiņa», vad. Alise Veisa,
koncertmeistare
Ineta Rozentāle, ērģelniece
Zaiga Lazdiņa-Radziņa).
Informācijas precizējums
Jauktais ansamblis
«Svētdiena» aicina
visus dziedāt gribētājus,
arī bez priekšzināšanām,
pievienoties viņu pulciņam!
Mēģinājumi - katru svētdienu
plkst. 18:00
Iecavas Kultūras namā.
2. novembrī plkst. 15:00
SVECĪŠU VAKARS
Birzuļu kapsētā.

Iecava – Tukums.

Neaizmirsti abonēt

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

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!
27. oktobrī plkst. 11:00
BALOŽU KAPSĒTAS
sakopšanas talka.

Gads strauji tuvojas beigām. Tādēļ atgādinām - mīļie
vecāki, jau tagad piesakiet savus bērniņus Ziemassvētku
vecīša pasākumam, lai varam plānot svētkus tā, ka tie ir
patīkami gan jums, gan mums.
Kā jau katru gadu, arī šogad Iecavas Kultūras namā
būs Rudens ražas balle (kopā ar muzikantiem Raiti un
Jurgitu) un Ziemassvētku balle (spēlēs grupa «Tērvete»).
Pēc pagājušo gadu pieredzes, aicinām iepriekš pieteikt
vietas pie galdiņiem, jo lustēties gribētāju ir daudz, bet
vietas kultūras namā tik, cik ir. Tāpēc laicīgi piesakieties!
Sīkāka informācija par pasākumiem un to norisi
pa tel. 29391534; 22042081; 26666126.

Aizsaulē aizgājuši
Arnis Rigasts (16.02.1941. - 09.10.2013.)
Jūlija Beire (10.08.1921.- 13.10.2013.)
Antoņina Radčenkova (03.03.1939. – 13.10.2013.)

2013. gada 18. oktobrī .

Reklāma un sludinājumi : : :
ZAMS

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

95. kods par pievilcīgu cenu Ls 40/ € 56,91!
(mācību sākums 21.10. pl. 17)
B kategorija - Ls 20/ € 28,46
(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.

Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens -

19. un 20. oktobrī

bez maksas!

remontdarbu laikā

www.zams.lv

Tālr. 29121985

Biedrība Iecavas sieviešu
klubs «Liepas»
aicina uz pasākumu
Latviskās tradīcijas
rudens un ziemas periodā
19. oktobrī
no plkst.12:00 līdz 17:00
Kultūras nama mazajā zālē.
Dalībnieku
līdzmaksājums – Ls 3,00.

tiks slēgta satiksme
pār Īkstruma tiltu
maršrutā «A7 – Papardes
– Spītes – Podāzeļi».
Transportlīdzekļu vadītājus,
kas izmanto šo
pašvaldības autoceļu,

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 : : :
Dzimtmisas pamatskola
piedāvā darbu šefpavāram.
Sīkāka informācija pa
tālr. 29147587.
ZS «JUMIS» piedāvā darbu
teļkopējai-slaucējai.
Darba laiks no plkst. 7 līdz 17.
Sīkāka informācija pa telefonu
26776428 vai 26843323.

aicinām sekot ceļa zīmēm.
Iecavas vidusskola piedāvā
darbu pavāra palīgam.
CV iesniegt skolas kancelejā.
Tālr. 63960752.
Koka izstrādājumu ražotnei
Baldonē vajadzīgi darbinieki.
Ir transports.
Tālr. 29715545.
SIA «Pranit Exim» Iecavas
novada «Mākonīšos» meklē
darbiniekus/-ces: ražotnē,
pie frēzes un zāģmateriālu
sagatavošanā, gleznu rāmīšu
sagatavošanā.
Tālr. 63963925, 29121697.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu
(neapdzīvojamo telpu) Nr.6 «Dzelzāmurs 1», Dzelzāmurā,
Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 900 1813.
Izsoles sākumcena: Ls 1700 (2418,88 euro), nodrošinājums
Ls 170 (241,89 euro), reģistrācijas maksa Ls 10 (14,23 euro).
Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2013. gada 6. decembrī plkst.12.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles noteikumos
noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūras mājas lapā www.pa.gov.lv. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 2013. gada 19. novembrim
plkst. 16.00 Privatizācijas aģentūrā K. Valdemāra ielā 31, Rīgā,
darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.
Informācija par apskates laiku pa tālr. 67021348.

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

Vajadzīgi strādnieki ar
tehniskām iemaņām darbam
«Iecavas elevatorā».
Tālr. 29293041.

Kultūras namā
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.
2. novembrī plkst. 11:00
3D Cirka - lāzeru šovs
Tajā piedalīsies cirka
mākslinieki: žonglieri, burvju
mākslinieki un daudzi citi no
visas Austrumeiropas, izrādes
laikā skatītāji varēs redzēt
arī dresētus suņus, baložus
un pat Lāzermenu no citas
galaktikas.
Biļešu cenas - no Ls 2.00.
9. novembrī plkst. 20:00
Rudens ražas balle burvju mākslinieku Daces
un Enriko Pecolli māceklis
mikromaģijas iluzionists,
muzikanti - Raitis un Jurgita.
Informācija par pasākumiem
un biļešu rezervācija
pa tālr. 63941234; 26666126;
22042081; 29391534.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26322087; 26620351.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažādu veidu malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
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