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Turpina projektā iesāktās aktivitātes
26. novembrī dienas
centrā
«Iecavnīca»
seniori
pulcējās
uz kārtējo
Sociālā
dienesta
organizēto
nodarbību. Šoreiz
floristikas
meistares
Vinetas
Lambertes
vadībā
tapa
Adventes
vainadziņi.

Beata Logina
Anta Kļaveniece
8. novembrī sākās aktivitāšu
cikls atbalsta-motivācijas
grupai, kuru vada sociālās
darbinieces Ļuda Belruse

29.11.2013.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Lauzīs līgumu
ar «kaktusu 4.
mēslojuma»
tirgoņiem
Gaida
7.
komandu
pieteikumus
basketbola
čempionātam
un Dace Ludiņa. Nodarbības
māmiņām notiek ceturtdienās
Sociālā dienesta dienas
centrā «Iecavnīca».
Tas ir turpinājums 2012. gadā aizsāktajam projektam «Iespējas un risinājumi tavā dzīvē».
Uz nodarbībām aicinātas gan

tās māmiņas, kuras apmeklēja
iepriekšējo grupu, gan piesaistītas jaunas - ne tikai Sociālā dienesta klientes, bet arī mammas,
kuras audzina bērniņus mājās,
lai rastu iespēju socializēties sabiedrībā.
4.lpp.

SIA «Iecavas siltums»
Aici

siltumenerģijas tarifs
2013. gada novembrī –
38,90 Ls (55,35 €)/MWh
(bez PVN)

Stadionu atklās pavasarī
Beata Logina
Būvju pieņemšanas komisija
14. novembrī ir parakstījusi
ak-tu par sporta kompleksaIecavas stadiona nodošanu
ekspluatācijā. Kamēr daļa
sabiedrības priecājas par ilgi
gaidīto būvi, citi bažījas, vai
jaunā objekta konstrukcijas ir
pietiekami stipras, norādot,
ka pilnsabiedrībā, kura būvēja
stadionu, ietilpst arī nu jau
bēdīgi slavenās «Maximas»
būvnieki SIA «Re&Re».

Pēc Zolitūdes traģēdijas Ekonomikas ministrija uzdevusi
pašvaldību būvvaldēm veikt ārkārtas pārbaudes sabiedriskajās
ēkās – kuru platība ir lielāka par
1000 m2 un kur vienlaikus var
uzturēties vairāk nekā 100 cilvēku, it īpaši tajās, kas ir uzceltas
pēdējos gados, un tajās, kur patlaban notiek rekonstrukcijas vai
citi būvdarbi. Vaicāts par Iecavas
jauno stadionu, Bauskas novada
Būvvaldes būvinspektors Andris
Barovskis uzsvēra, ka ir veikta projekta ekspertīze, projektu

izstrādājuši sertificēti speciālisti, turklāt objektam piesaistīts
atzinīgi vērtēts tehniskais uzraugs, kurš diez vai būtu pieļāvis atkāpes no projektā paredzētā. Tieši tribīnes, par ko paustas bažas, būvējusi SIA «Reaton», nevis SIA «Re&Re04». A. Barovskis atgādināja, ka 2009. gadā likvidēta Valsts būvinspekcija, kur bija piesaistīti neatkarīgie
eksperti, tādējādi valsts savu
atbildību pārlikusi uz privātām
struktūrām. Būvinspektors atzina, ka ir iespējams vēlreiz pār-

skatīt visu stadiona celtniecības
dokumentāciju, pievēršot īpašu
uzmanību būvkonstrukciju stiprībai, taču, lai pārbaudītu ekspluatācijas drošību, nepietiek
ar Bauskas novada Būvvaldes
resursiem, tas pašvaldībai būtu
atsevišķs maksas pakalpojums,
algojot neatkarīgus ekspertus.
Apmeklētāju drošība ir ļoti
svarīga, bet par būves kvalitāti
varēs spriest pēc ziemas saliem
un atkušņiem, atzīst stadiona
pārvaldnieks Valdis Šusts.
5.lpp.

2013. gada 29. novembrī .

Labie vārdi Latvijai
Aina Grase
Iecavas novada pirmsskolas
metodiskās apvienības vadītāja
Latvijas Republikas
95. gadadienai veltītajā
pasākumā Iecavas bērnu
bibliotēkā ciemojās
sešgadīgie bērni no
pirmsskolas izglītības
iestādēm «Cālītis», «Dartija»,
Dzimtmisas pamatskolas
un Zālītes speciālās
internātpamatskolas.
Bibliotekāres Zoja Stūrmane
un Ludmila Šteinberga sirsnīgi
un interesanti stāstīja par Latviju, iepazīstināja ar bērnu enciklopēdiju par Latviju un dažādām
dzejoļu grāmatām.

Sešgadnieki vēlēja labus vārdus savai valstij, dziedāja himnu un latviešu tautasdziesmu
«Lakstīgala», deklamēja tautasdziesmas un dzeju. Bērni dažas minūtes muzikāli ceļoja pa
Latviju, ar interesi noskatījās
Latvijas institūta un Vides filmu
studijas sadarbībā tapušo video
vizītkarti «Welcome to Latvia»,
kur parādīta mūsdienu Latvijas
krāšņā daba, cilvēki, kā arī dažādi pasākumi.
Paldies bērnudārza «Dartija» vadītājai Irīnai Freimanei
par sagādāto iespēju bērniem
noskatīties video par Latviju,
skolotājām Indrai Kraujai, Intai
Ozoliņai, Jeļenai Pērkonai, Lau-

rai Pastarei, Aijai Goldmanei,
Lienei Eriņai un Ilutai Veltensonei par paveikto darbu, rodot
iespēju ar bērniem piedalīties
tematiskajā pasākumā, tādējādi
stiprinot bērnu patriotismu un
valstisko identitāti.
Iecavas bērnu bibliotēkā no

7. līdz 29. novembrim apskatāma radošo darbu izstāde «Mana
Latvija». Izstādē radoši izpaudušies pirmsskolas vecuma bērni,
strādājot gan individuāli, gan
kolektīvi grupiņās, gan kopā ar
pirmsskolas skolotājām radot
brīnišķīgus darbiņus.

Iecavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

«Par Iecavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes
«Iecavas Mūzikas un mākslas skola» līdzfinansējumu»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada domes 8.10.2013. lēmumu (prot. Nr. 17, 22. p.).
IZDOTI
saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14. panta trešo daļu,
15. panta pirmās daļas 4. punktu un Izglītības likuma 17. pantu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja
maksa kā audzēkņu vecāku līdzfinansējums par izglītības ieguvi
Iecavas novada domes dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības
iestādē.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz pašvaldības iestādes «Iecavas Mūzikas un mākslas skola» (turpmāk - skola) audzēkņu vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk - vecāki) līdzfinansējumu.
3. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, un tas veido daļu no skolas finansējuma.
4. Izglītības iestāde no vecāku līdzfinansējuma maksājumiem
iegūtos līdzekļus izlieto mācību procesa nodrošināšanai, izglītības
pedagogu atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.
5. Pašvaldība ar lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus skolā.
II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
6. Līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības
programmai un interešu izglītības programmām nosaka Iecavas
novada dome ar atsevišķu lēmumu.
7. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) kalendārajiem mēnešiem gadā.
8. No līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti:
8.1. audzēkņi ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Iecavas novadā;
8.2. trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusu ieguvušo
ģimeņu bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Iecavas novadā (iesniedzot izziņu no pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests»).
9. Pamatojoties uz skolas pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu
un direktora rīkojumu, tiek atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma:
9.1. 100% apmērā:
9.1.1. bērni no Iecavas novadā dzīvojošajām daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), kuru sekmes skolā sasniedz vidējo at-

zīmi 6 un augstāk;
9.1.2. bērni par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti nākamos
trīs mācību mēnešus – par starptautiskajos konkursos iegūtām
godalgotām vietām;
9.2. 50% apmērā:
9.2.1. ja izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad vecāki maksā 50% no noteiktās līdzfinansējuma summas
par nākamo bērnu;
9.2.2. bērni par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti nākamos
trīs mācību mēnešus – par valsts mērogā iegūtām godalgotām vietām.
10. Atbrīvojumi no vecāku līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši skolas vadībai iesniegumu un
apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata var
saņemt atbrīvojumu. Šie dokumenti jāatjauno katru gadu.
III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi
11. Līdzfinansējuma maksa maksājama bezskaidras naudas
norēķinu veidā, pamatojoties uz noslēgto Izglītošanas līgumu - skolas norēķinu kontā ar norādi «Iecavas Mūzikas un mākslas skola»;
bērna vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma periods vai arī
skaidrā naudā - skolas administrācijā (saņemot kvīti).
12. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par visu mācību
gadu. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības iestādes, avansā
samaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem.
13. Līdzfinansējuma maksa par katru mēnesi iemaksājama līdz
katra nākamā mēneša 15. datumam.
14. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu)
nav apmeklējis nodarbības un kavējumu periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.
15. Ar audzēkņa vecākiem, kuri nav samaksājuši mācību maksu vairāk kā trīs mēnešus, skolas vadībai ir tiesības lauzt izglītošanas līgumu un audzēkni atskaitīt no skolas audzēkņu saraksta.
16. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina skolas direktors.
IV. Noslēguma jautājumi
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
Priekšsēdētājs J. Pelsis

. 2013. gada 29. novembrī

Eksperimentālo reisu izpildi
varētu sākt decembra vidū
Beata Logina
Pašvaldības deputāti
12. novembra sēdē nolēma
segt izmaksu starpību
eksperimentālo reisu
nerentabilitātes gadījumā
maršrutā Nr. 6382 BauskaIecava-Dzimtmisa, iekļaujot
pieturvietu Rosme.
Rosmes iedzīvotāji bija vērsušies Iecavas novada domē ar
lūgumu atrisināt jautājumu par
pasažieru autobusa iebraukšanu Rosmes centrā, 1,85 km attālumā no ceļa A-7 (Rīga-Bauska-Lietuvas robeža). Lūgums
pamatots ar attālumu, ceļa
stāvokli un lielo autotransporta plūsmu uz SIA «Baltic Devon
Mink». Vietvara 20. augustā pieņēma lēmumu par jaunas pieturvietas nosaukuma Rosme apstiprināšanu maršrutā Nr. 6382
Bauska-Iecava-Dzimtmisa.
Pašvaldība ar Zemgales plānošanas reģionu (ZPR) ir vienojusies, ka līdz pieturvietai Rosme iebrauks minētā maršruta
astoņi reisi: ar atiešanas laiku
no Rosmes plkst. 6:42, 11:02,
15:12, 17:47 Iecavas virzienā un
ar atiešanas laiku plkst. 7:33,
11:53, 16:03, 18:38 uz Bauskas
autoostu.
ZPR
Attīstības
padome
19. novembrī nolēma apstiprināt
grozījumus sabiedriskā trans-

porta Zemgales maršrutu tīklā
maršrutā Nr. 6382, paredzot
slēgt reisus ar atiešanas laiku
no Bauskas plkst. 6:20, 10:40,
14:50, 17:25 un no Dzimtmisas
plkst. 7:07, 11:27, 15:37, 18:12,
to vietā minētajā laikā atklājot
jaunus reisus, kuros iekļauta
pieturvieta Rosme. Lai noskaidrotu pasažieru plūsmu, šie grozījumi, abām pusēm vienojoties,
noteikti eksperimenta kārtā.
Eksperimentālo pārvadājumu izpilde paredzēta no pirmdienas līdz piektdienai trīs mēnešu periodā, par ko ZPR slēgs
līgumu ar pārvadātāju SIA
«Aips». ZPR maršrutu tīkla plānotāja Dana Švēdere prognozē,
ka jauno reisu izpildi varētu
sākt ne agrāk kā 9. decembrī,
ja būs panākts saskaņojums ar
VSIA «Autotransporta direkcija».
Organizējot eksperimentālos
pārvadājumus, pasūtītājs un
pārvadātājs slēdz līgumu, vienojoties par finansēšanas kārtību
un finansēšanas avotu, līdz ar
to pašvaldībai bija jālemj par to,
vai segt izmaksu starpību reisu nerentabilitātes gadījumā.
Pamatojoties uz pārvadātāja
SIA «Aips» aprēķiniem, izmaksu
palielinājums vienam reisam ir
Ls 2.886, tādējādi situācijā, kad
līdz Rosmei iebrauc astoņi reisi
darba dienās, eksperimentālo
trīs mēnešu laikā izmaksas veidos papildu Ls 1385,28.

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki decembrī
Pirmdien, 2. decembrī,
plkst. 8-12 (katru pirmdienu) pieņem izpilddirektors
M. Veinbergs
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Otrdien, 3. decembrī,
plkst. 8.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 10-12 pieņem deputāts V. Gailums
Pirmdien, 9. decembrī,
plkst. 10-12 pieņem arhitekte D. Putna
plkst. 16-17 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs
A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Avots, E. Circenis,
A. Grundmanis un A. Vītola
Otrdien, 10. decembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 14.00 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Trešdien, 11. decembrī,
plkst. 10-12 pieņem deputāts S. Pašukovs
Ceturtdien, 12. decembrī,
plkst. 12-13 pieņem deputāts J. Siugalis
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
plkst. 16-17 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Otrdien, 17. decembrī,
plkst. 15-17 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja A. Zaķe
Trešdien, 18. decembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāti J. Pastars un P. Bite
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 19. decembrī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Piektdien, 27. decembrī,
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 14.00 Finanšu komitejas sēde

Vāc parakstus pret spēļu zāles atvēršanu
vas Jauniešu padomes stendā.
Pašvaldība 25. novembrī ir saņēAktīvistu klubs «Vardes», Iecavas
musi SIA «Joker Ltd» vēstuli ar lūJauniešu padome, Iecavas
gumu atcelt Iecavas novada domes
sieviešu klubs «Liepas», futbola
12. novembra lēmumu par publisklubs «Iecava» un sporta klubs
kās apspriešanas organizēšanu, jo,
«FORTE IECAVA WPC» aicina
pēc uzņēmuma domām, lēmums ir
iecavniekus izteikt viedokli
nelietderīgs un nepamatots, informē
par spēļu zāles atvēršanu
pašvaldības juriste Gita Kravala.
Rīgas ielā 16.
Pašvaldību kompetence ierobePamatojoties uz Iecavas novada žot azartspēļu organizēšanu, ja tās
domes izsludināto publisko apsprie- rada iedzīvotāju interešu būtisku
šanu par SIA «Joker Ltd» ieceri Rīgas aizskārumu, noteikta ar grozījuielā 16 atvērt spēļu zāli, minētās ne- miem Azartspēļu un izložu likumā,
valstiskās organizācijas aicina būt kuri stājās spēkā 2006. gada 4. jūpret šo ieceri, paužot savu nostāju lijā. Spriežot pēc tiesu prakses, tāds
deviņās parakstu vākšanas vietās: faktiskais apstāklis kā iedzīvotāju
Iecavas kultūras namā, pasta noda- vispārīga negatīva attieksme pret
ļā, Edvarta Virzas bibliotēkā, Ieca- azartspēlēm nav pietiekams atļaujas
vas poliklīnikā, PII «Dartija», veikalos atcelšanai vai neizsniegšanai.
«Aibe» un «Rise», skaistumkopšanas
Piemēram, Augstākās tiesas
salonā «Kamilli» un svētdienās - Ieca- Senāta Administratīvo lietu depar-

Beata Logina

taments 2012. gada 25. jūnijā pasludināja spriedumu lietā, kas bija
ierosināta, pamatojoties uz SIA «Joker Ltd» pieteikumu par Saulkrastu
domes lēmumu. Tajā SIA «Joker Ltd»
vēlme turpināt organizēt azartspēles
bija noraidīta, pamatojoties uz 305
Saulkrastu iedzīvotāju, kuri piedalījās publiskajā apspriešanā, viedokli («par» bija nobalsojušas 17 personas, «pret» - 285 personas). Senāts atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par
Saulkrastu domes lēmuma atcelšanu, norādot, ka, vērtējot sabiedrības interešu aizskāruma esību un
būtiskumu, pašvaldībai, aizliedzot
azartspēļu organizēšanu konkrētā
vietā, šo jautājumu vēlams aplūkot
plašāk, nepieciešamības gadījumā norādot uz iespējamām vietām,
kurās sabiedrības interešu būtiska

aizskāruma riska nav (vai tas ir mazāks) un azartspēļu organizēšana ir
iespējama.
Senāts līdzīgās lietās jau ir norādījis - no likuma 42. panta sestās
daļas formulējuma izriet, ka pašvaldības ierobežojoša lēmuma apsvērumiem ir jābūt konkrētās vietas
apstākļos pietiekami precīzi pamatotiem, nevis vispārīgiem. Azartspēļu uz izložu likums aizsargā ne vien
sabiedrības intereses, bet arī komersantu tiesības, kas veic attiecīgo
komercdarbību. Likuma mērķis nav
pilnībā izskaust azartspēles, bet gan
komersanta un sabiedrības intereses saskaņot.
Novada dome aicina iedzīvotājus izsludinātās sabiedriskās
apspriešanas ietvaros savu viedokli
izteikt konkrēti attiecībā uz paredzamo spēļu zāli Rīgas ielā 16.
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Turpina projektā iesāktās aktivitātes
1.lpp.
Pirmajā tikšanās reizē - «Baltajā stundā» - ar Pestīšanas Armijas darbību iepazīstināja Iecavas
korpusa vadītāja Liene Lazdiņa.
Dalībnieces uzzināja par aktivitātēm, kādas notiek korpusā gan
bērniem, gan pieaugušajiem, kā
arī tika pārrunātas dažādas citas interesējošās tēmas. Gandarītas par veiksmīgo sadarbību
daudzu gadu garumā, sociālās
darbinieces pateicas Pestīšanas
Armijas Iecavas korpusa vadītājām Lienei, Karīnai un pavārei
Lilitai. «Meitenes ir ļoti jaukas un
atsaucīgas, nekad neatsaka palīdzību,» teic Ļ. Belruse.
14. novembrī pie māmiņu
atbalsta-motivācijas
grupas
viesojās stikla pūtēji no Ventspils - Andrejs un Artūrs Virbuļi.
Viesi stāstīja par stikla īpašībām,
vēsturi un materiāliem, no kuriem stikls tiek izgatavots. Informēšana notika konkursa veidā,
un mammas varēja saņemt nelielas stikla dāvaniņas. Sākumā
Artūrs klātesošajiem demonstrēja, kā top jauks sunītis no stikla,
pēc tam pašas dalībnieces varēja
pūst stiklu un veidot figūriņas.
Pasākums bija ne tikai izklaidējošs, tā bija arī stikla pūtēja specialitātes prezentācija.
Andrejs atklāja, ka stikla figūriņas ir pieprasīta prece un tikai 510% tirgus tiek piepildīts. Meistari gatavi apmācīt interesentus
ar dažiem nosacījumiem, ar no-

Andrejs un Artūrs Virbuļi ne tikai stāstīja par stikla
figūriņām un rādīja, kā tās top, bet ļāva arī motivācijas
grupas dalībniecēm izmēģināt stikla pūšanu.
domu strādāt gan patstāvīgi, gan
ar viņiem komandā.
Pirmajā nodarbībā tika uzklausītās mammu idejas un
priekšlikumi par vēlamajām
nodarbību tēmām, kas sniegtu
gandarījumu viņu ikdienas dzīvē. Tāpēc turpmāk plānota pērļošana, lai varētu apgūt rotu gatavošanas iemaņas, un Adventes
vainadziņu gatavošana, gaidot
Ziemassvētkus.
Arī Iecavas novada aktīvie pensionāri, turpinot projektā «Iespējas un risinājumi tavā dzīvē» iesāktās tradīcijas, joprojām vēlas

tikties, pārrunāt aktualitātes
un iepazīt jauno un nezināmo
Iecavā. 19. novembrī prāvs senioru pulciņš ar savām kuratorēm – Sociālā dienesta darbiniecēm Daci Ludiņu un Andu Krūmiņu - apmeklēja biedrību «Arhīvs», lai aplūkotu tur ierīkoto,
Lāčplēša dienai un Iecavas brīvības cīņām veltīto ekspozīciju. Sarunā ar biedrības pārstāvi Gitu
Kravalu atklājās, ka vairumam
pensionāru, kuri visu mūžu nodzīvojuši Iecavā, «Arhīva» sporta
un vēstures ekspozīcija bija patīkams jaunums un atklājums.

Iespējams, ka senioru un «Arhīva» sadarbība turpināsies, jo viņi
tika aicināti biedrībai iesniegt savus stāstus un vēstures liecības
par Iecavu.
Šonedēļ nodarbībā, kurā seniori darināja Adventes vainadziņus, vadītāja Vineta Lamberte
atzina, ka pati īpaši centīgi floristikas modes tendencēm neseko,
taču novērojusi, ka cilvēki arvien
biežāk vēlas atmest ārišķīgo un
atgriezties pie dabīgā: «Nav nepieciešams lieki tērēt naudu, pērkot
spožos, mākslīgos materiālus, jo
dabā to ir gana. Universālas receptes vainadziņu darināšanai
gan nav, jo gaumes ir dažādas.
Galvenais, ka pašam patīk!»
Pēc rūpīgi paveiktā darbiņa
Vineta pievērsa senioru uzmanību Jauniešu padomes izsludinātajai labdarības akcijai, kuras
mērķis ir sniegt materiālu palīdzību 22 gadus vecajam iecavniekam – Austrim Augustam. Līdzekļus aknu transplantācijas
operācijai plānots savākt koncertā un radošo darbu izsolē, kas
notiks akcijas noslēguma pasākumā 21. decembrī. Seniori solīja padomāt par darbu iesniegšanu izsolei, taču bez garas minstināšanās pa latiņam savāca arī
naudas ziedojumu, kuru Sociālā
dienesta darbinieces jau tuvākajā laikā solīja nodot Jauniešu
padomei. Plašāku informāciju
par labdarības pasākumu lasiet
nākamajā laikraksta numurā.

Lauzīs nomas līgumu ar «kaktusu mēslojuma» tirgoņiem
Gita Kravala
pašvaldības juriste
Tā kā pašvaldība ir saņēmusi
iedzīvotāju sūdzības par to,
ka kioskā Rīgas ielā 14c,
iespējams, tiek tirgotas
«legālās» narkotikas, tā ir
nosūtījusi īpašniecei vairākas
vēstules ar brīdinājumu
savest kārtībā vai nojaukt
izdegušo īpašumu un lauzt
līgumu ar nomniekiem, lai
netiktu nodarīts kaitējums
sabiedrības veselībai un
Iecavas vizuālajam tēlam.
Saskaņā ar Iecavas novada
domes rīcībā esošo informāciju,
nekustamais īpašums Rīgas ielā
14c, kas sastāv no zemes un bēdīgi slavenā zaļā kioska, pieder

privātīpašniecei. Šajā kioskā,
saskaņā ar LURSOFT datu bāzē
pieejamo informāciju, ar tirdzniecību nodarbojas 28.08.2013.
LR uzņēmumu reģistrā ar
LVL 1.00 pamatkapitālu reģistrētā SIA «New Health Technologies», kuras valdes loceklis ir
Vjačeslavs Golovens. Medijos
izskanējusi informācija, ka šī
firma, kā paši raksta uz preces
iepakojuma, «kaktusu mēslojumu» tirgo arī Rīgā.
Sabiedriskās kārtības dienests informē, ka valsts policija
Rīgas ielā 14c ir veikusi vairākas
pārbaudes un izņēmusi augu izcelsmes vielas, kurām nozīmēta
ekspertīze. Kiosks 4. novembrī
cieta ugunsgrēkā.
Īpašniece bija ieradusies pie
domes priekšsēdētāja un pau-

da nožēlu par radušos situāciju
ar tādiem nomniekiem. Nomas
līgumu viņa noslēgusi, jo maldināta, ka kioskā tirgos tēju un
kafiju. 11. novembrī nomniekiem
nosūtīta pretenzija par līguma
laušanu, kioska atbrīvošanu
ne vēlāk kā 2013. gada 11. decembrī un nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanu.
17. oktobrī Saeimā pieņemti
grozījumi likumā «Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu
likumīgās aprites kārtību», kas
paredz, ka jaunām psihoaktīvām vielām, kas vēl nav iekļautas aizliegto vielu sarakstā, var
piemērot pagaidu aizliegumu uz
laiku līdz 12 mēnešiem, izņemot
tās no tirdzniecības. Šie grozījumi stājās spēkā 14. novembrī
un paredz iespēju ar Slimību

profilakses un kontroles centra
lēmumu uz laiku līdz 12 mēnešiem aizliegt vai ierobežot tādu
jaunu psihoaktīvo vielu vai to
saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu,
pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai
izplatīšanu, kuras nav iekļautas
Latvijā kontrolējamo narkotisko
vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos. Pagaidu aizliegumu piemēros tām vielām,
par kurām saņemta informācija
no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu
ekspertīžu iestādes atzinums.
Informācija par šo situāciju
tika pārrunāta 20. novembra
domes Attīstības komitejas sēdē.
Komitejas deputāti gan piebilda,
ka pēdējā laikā tirdzniecība šajā
kioskā nav novērota.
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Onkoloģe aicina izvētīt galvu no negatīvām domām
Anta Kļaveniece
15. novembrī sadarbībā ar
onkoloģisko pacientu atbalsta
biedrības «Dzīvības koks»
Bauskas nodaļu Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrā notika lekcija, kuru
vadīja onkoloģe, medicīnas
doktore Dace Baltiņa.
Lai gan uz bezmaksas lekciju tika aicināti arī onkoloģiskie
pacienti, viņu tuvinieki un cilvēki, kuriem vienkārši rūp sava
veselība, šo izdevību galvenokārt izmantoja IVSAC mediķi.
Ar interesi viņi uzklausīja Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Izglītības daļas
vadītājas un Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesores
stāstījumu par onkoloģiskajām
saslimšanām, to profilaksi un
diagnostiku, kā arī pacientu atbalsta iespējām.
6.lpp.

Onkoloģes Daces Baltiņas (no kreisās) stāstījumā
ar interesei ieklausījās Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centra mediķi.

Stadionu atklās pavasarī
iekšpusē – sportistu ģērbtuvēs,
labierīcībās, tiesnešu un adminisTribīnes, kas paredzētas 424 trācijas telpās, gan āra teritorijā,
skatītājiem, līdz šim vēl nav biju- kā arī saimnieciskais darbinieks,
si iespēja reāli pārbaudīt. Pašlaik kura pārziņā būs zāliena pļaušair duāla situācija: ziema nedaudz na, laistīšana, tehnikas apkope
kavējas un it kā varētu laist iekšā un citi sīki remontdarbi. Ja, kā
sportotājus, taču kuru katru dienu plānots, stadions būs atvērts no
laika apstākļi var ievērojami pa- pulksten 7 līdz 22 darbdienās un
sliktināties, tā V. Šusts. Patlaban arī brīvdienās, iespējams, vajanotiek gatavošanās aukstākajam dzēs vēl kādu darbinieku, lai nogadalaikam, atbildīgie darbinie- drošinātu kompleksa uzraudzību
ki pārbauda, vai būvē neparādās tik ilgas stundas.
defekti un kā uz āra temperatūras
Sporta skola plāno aprīļa beiizmaiņām reaģē apkures sistēma. gās organizēt savas vieglatlētikas
Tiek iekārtotas telpas un pabeig- sacensības, ar kurām svinīgi varēta sīkā inventāra iegāde, jo tikai tu atklāt jauno sporta kompleksu,
tagad, kad būvkompānija ir node- pieaicinot dalībai arī sportistus no
vusi objektu un celtnieki ir prom, Lietuvas un Krievijas. Gaidāmo
pašvaldība tur var novietot savas pasākumu plānā ir tradicionālietas un uzņemties atbildību par lie Iecavas novada vasaras sporto glabāšanu. Ir noņemts diska ta svētki, bet 26. jūlijā – Latvijas
mešanas sektora tīkls, ieziemotas Vieglatlētikas savienības (LVS)
tāllēkšanas bedres, sportošanai kausa izcīņas 3. posma sacensīpieejami tikai skrejceļi. Kamēr nav bas. LVS pārstāvji jau apsekojuši
lietus un neatbilstīgi zema gaisa stadionu un novērtējuši, vai ir pietemperatūra, iespējams, ka savām ejams viss nepieciešamais sacīkšu
nodarbībām stadiona skrejceļus organizēšanai. Pirmajā inventāra
izmantos Iecavas novada sporta iepirkumā ietaupītie līdzekļi tagad
skolas «Dartija» vieglatlētu noda- tiek izlietoti, lai sagādātu vēl daļas vecākās grupas.
žas būtiskas lietas, piemēram, soTā kā sporta kompleksa celt- liņus, kur sportistiem uzturēties
niecība būvnieku vainas dēļ ieilga starp startiem, speciālo finiša solu
un sākas klusais ziemas periods, tiesnešiem. Elektroniskās mērierīpašvaldība nolēmusi citas štata ces gan nolemts īrēt, jo to iegāde
vietas stadiona apsaimniekošanai izmaksātu pārāk dārgi tikai pāris
pagaidām neveidot. Pavasarī būs lielu sacensību rīkošanai gadā.
nepieciešams strādnieks, kurš Jāņem vērā, ka ierīču apkalpošarūpēsies par tīrību gan tribīņu nai vajadzīgi sertificēti cilvēki ar

1.lpp.

attiecīgajām zināšanām. Bez tam
iespējas glabāt inventāru tomēr
ir ierobežotas, jo telpas zem tribīnēm nav bezizmēra, daudz vietas
jau tagad aizņem augstlēkšanas
matrači, barjeras.
Kad drīkstēs sākt izmantot zālienu, atkarīgs no pavasara iestāšanās, cik ātri atjaunosies zāles augšana. Ar pilnsabiedrības apakšuzņēmējiem SIA «Easy
Green» panākta vienošanās, ka tās
speciālisti pavasarī iekops zālienu,
jo ir vietas, kur zāle vēl jāpiesēj.
V. Šusts uzsver, ka futbola laukumā zāliena kapacitāte nav tik lielā
kā mākslīgajam segumam, lai uz
tā spēlētu no rīta līdz vakaram,
tāpēc būs jāprot sabalansēt tā noslodzi. Futbola klubs «Iecava» savas sacensības varētu organizēt
tuvāk rudenim. Bet, ja cenu politika būs elastīga, varbūt Iecavas
jaunajā stadionā gribēs trenēties
vai pārbaudes spēles aizvadīt arī
sporta entuziasti no tuvākajiem
novadiem. Taču primāri stadions, protams, paredzēts vietējiem
iedzīvotājiem, Iecavas vidusskolai, sporta skolai. Salīdzinot ar
līdzšinējiem apstākļiem, kuros
iecavniekiem bija jāapgūst valsts
standarts sportā un jāattīsta talantīgo sportistu spējas, jaunajā
kompleksā būs daudz patīkamāk
darboties gan bērniem un jauniešiem, gan viņu pedagogiem.
Mācību gada laikā mācību stundas ir no pulksten 8:15 līdz vēlai

pēcpusdienai, pēc tam skolēnus
nomainīs sporta skolas audzēkņi. Futbola kluba «Iecava» četrām
grupām treniņi paredzami divas
trīs reizes nedēļā. Stadions gan ir
pietiekami liels, lai sportotāji cits
citam netraucētu, ja grupas darbojas paralēli. Priekšrocība ir tā,
ka futbola vārti nav stacionāri un
tos var pārvietot, variējot vēlamo
treniņu laukuma lielumu un reizē
arī domājot par zāliena nenoplicināšanu.
Stadions izdevies labs, mājīgs
un Iecavai pietiekami liels, uzskata V. Šusts. Bērni un treneri to ilgi
gaidījuši, bet jāsaprot, ka tā tomēr
nav daudzfunkcionāla halle vai
komplekss ar megaiespējām. Nenoliedzami, vairāk sportot gribētāju stadionam varētu piesaistīt, realizējot kompleksa iekārtošanas nākamo kārtu - ar basketbola, volejbola laukumu ierīkošanu. Nākotnē
noteikti būtu jāmeklē iespējas, kā
piesaistīt papildu līdzekļus, piemēram, ielu vingrošanas ierīču, specializēto vingrošanas sienu izveidei. Tad būtu plašāks piedāvājums
domubiedru grupām, organizācijām, darba kolektīviem, kas vēlas
sportiski kopā pavadīt brīvo laiku,
organizēt savas sporta spēles, komandas stiprināšanas pasākumus
un citas aktivitātes. Vieglāk būtu
arī rīkot vasaras nometnes - bērniem interesantāk, vairāk, ko darīt, un saturīgāk pavadīt laiku, ir
pārliecināts Valdis Šusts.
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Satikušies Sibīrijā
Anta Kļaveniece
23. novembrī Dimanta kāzas
svinēja Mārtiņš un Tatjana
Martiņenko. 60. kāzu jubilejā
pāri bija ieradies sveikt
pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis un Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Edīte Jančone.
Veselības vēlējumus papildināja
ziedi un pašvaldības dāvātā
naudas balva – katram simt latu.
Mārtiņš un Tatjana satikās Sibīrijā. Abiem vēl nesenās atmiņās
bija cīņa par izdzīvošanu. Tatjana
dzimusi Dņepropetrovskā, taču
pagājušā gadsimta 30. gados,
glābdamās no bada, viņas ģimene
aizbrauca uz Sibīriju, kur dzīvoja Tatjanas vectēvs. Lielais bads
Ukrainā bija padomju varas atriebība ukraiņiem par viņu neatkarības centieniem. Vēsturnieki lēš,
ka drausmīgā golodomora laikā
no bada nomira aptuveni desmit
miljoni cilvēku. Mārtiņa ģimene
izsūtījumu piedzīvoja 1949. gadā.
Tēvu, kurš bija aizsargs, aizveda uz Irkutsku, bet pārējo ģimeni
– mammu ar pieciem bērniem – uz
Blagoveščenskas kolhozu Omskas
apgabalā. «Ēst nedeva, bet darbā
bija jāiet,» atceras Mārtiņš. «Kad
biju pavisam izvārdzis un pirksti

no bada jau bija sapampuši, teicu,
ka uz darbu vairs neiešu, lai labāk
šauj nost.» Kolhoza priekšsēdētājs
jauno puisi tomēr pažēloja – nosūtīja citā darbā. Mārtiņš vedis no
pienotavas pienu, varējis no kannas virspuses treknāko pasmelt un
dzert, tā atguvis spēku.
Vispirms Mārtiņš iepazinies ar
Tatjanas māsu, taču sirdī iekritusi
tieši Taņa. Saplūcis smaržīgu meža
zemeņu pušķi un palūdzis draugam, lai nodod savai izredzētajai.
«Tā aizsākās mūsu dzīves romantiskākais posms,» teic Tatjana, kurai vēl tagad sirdi silda patīkamās
atmiņas.
Kopdzīve aizsākusies pamestā
mājiņā ar cauru salmu jumtu, taču
Mārtiņš to atjaunojis. Tad mitinājušies pie kāda pavecāka pāra, līdz
jaunais vīrs uzbūvējis pašiem savu
māju, arī logus un durvis pats savām rokām uzmeistarojis. «Ja cilvēks grib, tad var visu ko,» šo frāzi,
stāstot abu dzīves gājumu, Mārtiņš
atkārto vēl vairākas reizes, un paveiktais to tiešām apliecina.
1957. gadā ģimene - nu jau
trijatā ar meitiņu Ritu – atgriezās
Latvijā; šeit piedzima dēls Gunārs.
Tikko pēc atgriešanās Tatjana apmetās Limbažos pie mātes, bet
Mārtiņš ģimeni apciemoja tikai
brīvdienās, jo strādāja Bauskā. Uz-

Sūrais liktenis dimanta pārim – Tatjanai un Mārtiņam Martiņenko - optimismu nav laupījis.
krāja pieredzi, divus mēnešus pamācījās un kļuva par maiņas meistaru rūpkombināta etiķa cehā. «Pa
nakti strādāju tur, bet pa dienu
braucu uz Iecavu - Patērētāju biedrības cehā taisīju desas.»
Mazliet vēlāk pārtikas veikala ēkā ģimenei piešķīra dzīvokli.
Desu ceha meistara amatā Mārtiņš
nostrādāja no 1960. līdz 1991. gadam, un ne velti daudzi iecavnieki
viņu pazīst kā desu Mārtiņu. Vēl
tagad mednieki viņam lūdz pagatavot desas no medījuma gaļas,

jo gadu garumā meistara prasme
kārtīgi noslīpēta. Sākumā strādājis
viens, bet vēlāk viņam pievienojušies vēl trīs meistari, saražojuši pat
simts tonnas gadā. Arī Tatjana pievienojusies vīram – sākumā cehā
strādājusi par apkopēju, bet vēlāk
apguvusi desu sējējas arodu. Abi
smejoties atzīst, ka, kopā dzīvojot
un strādājot, nav varējuši iztikt arī
bez kašķēšanās. Dažkārt neesot
sarunājušies pat nedēļām, taču tas
spēks, kas abus saistījis, izrādījies
stiprāks.

Onkoloģe aicina izvētīt galvu no negatīvām domām
5.lpp.
Statistikas dati liecina, ka katru gadu Latvijā atklāj aptuveni
desmit tūkstošus jaunu vēža slimnieku, bet kopumā ar vēža diagnozi mūsu valstī dzīvo aptuveni
70 tūkstoši cilvēku. Saslimstība
ar onkoloģiskām slimībām pieaug
visā pasaulē. Latvijā primāri diagnosticēto slimnieku skaits kopš
1999. gada ik gadu palielinājies
vidēji par 2% un nāves iemeslu
vidū ļaundabīgie audzēji ieņem
otro vietu aiz sirds un asinsvadu
slimībām. D. Baltiņa gan uzskata,
ka saslimstības rādītāji palielinās,
jo pieaug arī agrīnas diagnostikas
iespējas un pēdējos gados valstī
ir palielinājies gados vecu cilvēku
īpatsvars, bet saslimstība ar vēzi
strauji pieaug tieši pēc 60 gadu
vecuma (72%). Onkoloģe nosauca
arī ļaundabīgo audzēju lokalizācijas lielo piecnieku. Saslimšana
ar plaušu, zarnu, krūts, ādas un
prostatas vēzi aizņem 48,5% no
visiem vēža saslimšanas gadījumiem. Sievietes visbiežāk saslimst
ar krūts vēzi; bet vīrieši – ar plaušu

un kolorektālo (taisnās un resnās
zarnas). Dažādās vecuma grupās
gan šie rādītāji atšķiras. Diemžēl
no saslimšanas ar vēzi nav pasargāti arī bērni. Katru gadu ar šo
ļaundabīgo slimību valstī saslimst
aptuveni 30 bērni.
Pasaulē tiek izmantotas arvien
jaunas medicīnas tehnoloģijas, lai
atklātu vēzi agrīnā stadijā, jaunas
zāles un vakcīnas, lai veiksmīgi to
ārstētu un pēc iespējas uzlabotu
vēža pacientu dzīves kvalitāti un
pagarinātu viņu mūžu. D. Baltiņa medicīnas darbiniekiem atgādināja par pazīmēm, kas norāda
uz iespējamu saslimšanu ar vēzi.
Tieši savlaicīga diagnostika ir ļoti
svarīga sekmīgai slimības ārstēšanai. Pašlaik gan statistika nav
iepriecinoša - Latvijā liela daļa
ļaundabīgo audzēju pirmoreiz tiek
diagnosticēta jau vēlīnās stadijās,
bet novēlota diagnostika, savukārt, rada augstāku pirmā gada
letalitāti un mirstību kopumā.
Onkoloģe īpaši aicina piedalīties
valsts apmaksātajās vēža agrīnās
diagnostikas programmās, jo šī ir
iespēja bez maksas veikt izmeklē-

jumus un laikus novērst potenciāli
bīstamus veidojumus. Viņa atgādina, ka reizi trijos gados sievietēm
vecumā no 25 līdz 70 gadiem veic
dzemdes kakla onkocitoloģisko izmeklējumu, reizi gadā pacientiem
vecumā no 50 gadiem tiek veikts
slēpto asiņu izmeklējums fēcēs,
bet krūts vēža skrīnings sievietēm
vecumā no 50 līdz 69 gadiem tiek
veikts reizi divos gados.
Atbildot uz jautājumu, kuri
riska faktori izraisa saslimšanu ar
vēzi, D. Baltiņa nosauc smēķēšanu, neveselīgu uzturu, pārmērīgu
alkohola lietošanu, mazkustīgu
dzīvesveidu. Iemesls var būt arī
ģenētisks un molekulārs, taču, kāpēc viens cilvēks līdzīgos apstākļos
saslimst, bet cits nē, joprojām esot
grūti pateikt. «Saslimšana ar vēzi
ir ļoti tuvu tam, ko saucam par
psihosomatisku. Jau Hipokrāts
teicis, ka ar vēzi saslimst melanholiķi. Bieži vien cilvēki saslimst
ar vēzi pēc smagiem psiholoģiskiem satricinājumiem. Mans ieteikums – sakārtot savu dzīvi, izvētīt
galvu no negatīvā, atbrīvoties no
aizvainojumiem, citādi kādā brīdī

tas laužas uz āru slimības veidā.
Tā ir katra izvēle – sāpes turēt sevī
vai no tām atbrīvoties. Man pašai no psiholoģiska saspringuma
lieliski palīdz atbrīvoties rokdarbi, izšūšana, mandalu zīmēšana,
bet katram jāatrod savs veids,» tā
D. Baltiņa.
Svarīgi zināt arī to, ka onkoloģiskajiem pacientiem optimismu
un pozitīvu skatījumu uz dzīvi
sniedz biedrība «Dzīvības koks»,
kas organizē gan dažādus izglītojošus pasākumus, gan nometnes,
kur paralēli dažādām grupu un
individuālām nodarbēm var saņemt psihologa un psihoterapeita
konsultācijas. D. Baltiņa, kura arī
piedalās nometnēs kā pasniedzēja,
novērojusi, ka sākumā dalībnieki
ir nomākti un norobežojušies, bet
aizbraucot – pavisam citi. Viņa ir
pārliecināta, ka onkoloģijā arī vārdam ir ārstējoša nozīme. Nometnes
vairākas reizes gadā tiek organizētas jau piecus gadus un tajās tiek
gaidīti cilvēki, kam jebkad uzstādīta diagnoze vēzis. Plašāku informāciju meklējiet biedrības mājaslapā www.dzivibaskoks.lv.
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Sporta ziņas
21. novembrī risinājās Iecavas novada čempionāta pirmā
kārta, kuru visi galda tenisa entuziasti gaidīja ar nepacietību.
Sacensībās piedalījās 19 sportisti, informē sporta skolas «Dartija»
direktore Baiba Gāga. Kā jau ierasts, visi dalībnieki spēlēja kopā,
bet pēc piecām kārtām tiks noskaidroti labākie galda tenisisti četrās grupās: sieviešu, vīriešu, jauniešu un veterānu.
Pirmajā kārtā uzvarēja Verners Rinkovičs, otrajā vietā ierindojās
Beāte Jašuka un trešajā – Vilis Dubrovskis. Sacensību nākamā
kārta tiks organizēta decembrī.

Par veselības veicināšanu
rūpēsies Elīna Arāja
Anta Kļaveniece

26. novembrī pašvaldības
veselības veicināšanas
koordinētāja amatā stājusies
Elīna Arāja. Iepriekš
24. novembra spēlē Zemgales Amatieru hokeja līgā (ZAHL) šos pienākumus amatu
HK Iecava veterāni ar rezultātu 5:1 sagrāva Dobeles Ledusvī- apvienošanas kārtībā pildīja
jaunatnes lietu speciāliste
rus.
Laura Jerķe.
Rezultātu atklāja Aivars Kauliņš, un viņa piemēram iecavnieku
Elīna redzējumu par nosastāvā sekoja Andris Štībelis un Didzis Čonka – abi tika pie dirisēm veselības veicināšanas
viem vārtu guvumiem. Rezultatīvas piespēles saviem komandas
jomā un pašvaldības darbā
biedriem sarūpēja Dainis Kravals (divreiz) un Gvido Kalnmalis.
uzkrājusi jau iepriekš, strāDobelnieki izspruka no sausā zaudējuma, gūstot vārtus tikai dadājot laikrakstā «Iecavas Ziņas».
žas sekundes pirms spēles beigām.
Zināšanas papildinājuši arī okPēc šīs uzvaras ZAHL Veterānu līgā HK Iecava atrodas turnīra
tabulas 2. vietā. Svētdien pulksten 17 iecavnieki mēros spēkus ar tobrī apmeklētie kursi par infekciju slimību un sieviešu veselības
Olaines hokejistiem Veterānu līgā un pulksten 19:30 sacentīsies
profilaksi, kurus organizēja Latar Mārupes komandu Amatieru līgā.
vijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija «Pa24. novembrī Latvijas Jaunatnes basketbola līgas minispēļu
pardes zieds». Decembrī E. Arāietvaros sacentās U-12 grupas komandas, informē Iecavas novada
ja ieplānojusi piedalīties Latvijas
sporta skolas «Dartija» treneris Voldemārs Pārums. Iecavas vienīNacionālā veselīgo pašvaldību
ba piekāpās Jelgavas basketbolistiem ar rezultātu 34:43 (Linards
tīkla (NVPT) organizētajā piereSkrastiņš 17 p., Eduards Geks 11 p.).
dzes braucienā uz Ogres pašvaldību, bet pavasarī piedalīties šīs
organizācijas rīkotajās veselības
veicināšanas koordinētāju mācībās. Uzsākot darbu, Elīna sola
turpināt līdzšinējās iestrādes,
piemēram, organizēt atsaucību
guvušās vingrošanas nodarbības senioriem, nūjošanu, pludmales volejbola sacensības, nodarbības jaunajām māmiņām
un mazuļiem. Dažādus seminārus un praktiskās nodarbības
Beata Logina
plānots organizēt sadarbībā ar

Gaida
komandu
pieteikumus
atklātajam
basketbola
čempionātam
Beata Logina

Decembra nogalē sāksies
Iecavas novada 19. atklātais
basketbola čempionāts.
Komandu pārstāvju tikšanās
un grupu izloze notiks sporta
namā «Dartija» 3. decembrī
pulksten 20:00.
Paredzēts, ka spēles risināsies galvenokārt darbdienu vakaros, taču čempionāta izspēlei
noteikti tiks atvēlēta arī kāda
sestdiena un svētdiena, informē
Voldemārs Pārums.
Komandu pieteikumi sūtāmi
uz e-pastu: voldemars.parums@
inbox.lv vai ozolins111@inbox.
lv. Pēdējā iespēja pieteikumu
iesniegšanai būs 3. decembra
vakars.

Aicina pieteikt
Gada sportista
nosaukuma
kandidātus

Sporta skola «Dartija» līdz
27. decembrim gaidīs
pieteikumus par Iecavas
novada Gada sportista 2013
(GS) nosaukuma piešķiršanu.
GS kandidātu pieteikumus
var iesniegt jebkurš Iecavas
novada iedzīvotājs vai organizācija Iecavas novada sporta
skolā «Dartija» vai pa e-pastu
dartija@inbox.lv. Kandidāta vārdam un uzvārdam jāpievieno
motivēts apraksts, kādēļ būtu
jāpiešķir GS nosaukums.
Paredzētas šādas nominācijas: - GS jaunietis un jauniete
līdz 18 gadu vecumam;
- GS vīrietis un sieviete;
- GS veterāns: sievietēm 35+,
vīriešiem 40+.
Nomināciju var nepiešķirt, ja
pieteiktā kandidāta sasniegtais
rezultāts nav pietiekami augstvērtīgs. Gada sportisti tiks apbalvoti ar Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» balvām.

Brīvo laiku Elīna labprāt
pavada aktīvi – braucot
ar velosipēdu, spēlējot
volejbolu, slidojot, kā arī
regulāri piedaloties novadā
organizētajās sacensībās.
Domāt par veselību un
regulāri ļauties kustību
priekam viņa aicina arī
pārējos iecavniekus.
NVPT. Šīs organizācijas mērķis
ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu
starp pašvaldībām un sniegt tām
metodoloģisku atbalstu E. Arāja aicina iedzīvotājus izteikt
savus ierosinājumus par vēlamajām aktivitātēm, zvanot pa
tālr. 63963403.

Līdzjūtības
Mana ēna vēl silta.
Pavisam nesen te biju.
Tukšums vēl pilns.
Klusums vēl skaļš.
/G. Godiņš/
Godinot traģiski bojā gājušo Sergeju Ižiku,
Iecavas novada dome izsaka patiesu līdzjūtību
piederīgajiem, kolēģiem, draugiem, - visiem,
kas viņu paturēs sirdī gaišā piemiņā.

Iecavas vidusskolas kolektīvs izsaka visdziļāko
līdzjūtību 1986. gada absolventa SERGEJA IŽIKA
piederīgajiem, viņu traģiski zaudējot.

Aizsaulē aizgājuši
Marija Vinogradova (23.05.1939. - 20.11.2013.)
Sergejs Ižiks (24.05.1969. - 21.11.2013.)

2013. gada 29. novembrī .

Reklāma un sludinājumi : : :
STEIDZ
PĒC JAUNA
LATVIJĀ RAŽOTA
DĪVĀNA!

• Siltumnīcu plēves EVA
• Agrotīkli, platumā līdz 20,5 m
• Lauksaimniecības plēves
• Podiņi stādaudzētājiem
• Bezmaksas piegāde Iecavā

Trešdien, 4. decembrī,
no 10.00 līdz 14.00

Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.

IECAVAS KULTŪRAS NAMĀ!

T. 26014119, 20225077.

BEZMAKSAS PIEGĀDE!

ZAMS

95. kods * dienas grupa Ls 40/ € 56,91
mācību sākums 5.12.
* vakara grupa Ls 50/ € 71,14
mācību sākums 14.12.
B kat. mācību sākums 12.12.
CE kat. mācību sākums 5.12.
www.zams.lv

tālr. 29121985

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

Iecavas
vidusskolā
4. decembrī plkst. 15:00
Iecavas novada skolu
sacensības BASKETBOLā
6.-7. klasēm.

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

Mežizstrādes un šķeldas ražošanas uzņēmums aicina darbā
speciālistu/mežizstrādes
meistaru. Lūdzam savu CV sūtīt uz: info@tpauto.lv. Papildu
informācija pa tālr. 67932870;
www.tpauto.lv.

ZVANIET UN PASŪTIET!

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus.
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv.

Aicina darbā : : :

www.latvijasdivani.lv

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

Pērk : : :

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26322087; 26620351.

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

Cienījamie lasītāji
un publicējamo materiālu
iesniedzēji!
Lūdzam ņemt vērā, ka
nākamajā mēnesī iznāks
trīs «Iecavas Ziņu» numuri:
6. decembrī, 13. decembrī
un 20. decembrī.
Jaunajā gadā pirmo
numuru izdosim
10. janvārī.

Decembrī būs darba
dienu izmaiņas!

Darba diena no pirmdienas,
23. decembra, tiks pārcelta
uz sestdienu, 14. decembri,
un no pirmdienas, 30. decembra,
uz sestdienu, 28. decembri.

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

Sieviešu kluba «Liepas»
organizētais pasākums
Spēka vietas Latvijā
un mūsu novadā
notiks Iecavas kultūras namā
7. decembrī plkst. 11-14.

Sporta namā
LR 13.atklātais
veterānu čempionāts
galda tenisā

30. novembrī plkst. 12:00
un 1. decembrī plkst. 10:00.

Latvijas basketbola
līgas 3. divīzija

Kultūras namā
29. novembrī plkst. 9:30
Latvijas leļļu teātra izrāde
2 cēlienos
«Joka pēc alfabēts».
Tituldziesmas autors Renārs Kaupers.
Radošā komanda aicina
pievienoties alfabēta
apgūšanas spēlei bērnus
no 3 gadu vecuma un
pārliecināties, ka mācīšanās
var būt jautra un radoša.
Režisore - Vija Blūzma.
Lomās: Santa Didžus, Dace
Vītola, Anrijs Sirmais.
Ieejas maksa - Ls 1,50 (€ 2,13).
30. novembrī plkst. 18:00
Jauktā kora «Iecava»
35 gadu
jubilejas koncerts
«Dziesma. Mīlestība. Mēs».
Ieeja - bez maksas.
1. decembrī plkst. 17:00
DZIESMU VAKARS.
Neformālā gaisotnē
izdziedāsim dažādu
komponistu dziesmas.
Dziesmas izvēlējās Ilvija
un Mārtiņš Ķurbes, pie
klavierēm Kristīne Karele.
7. decembrī
Planetārijs 3D.
Seansi: plkst. 13:00; 14:20;
15:40; 17:00; 18:20.
Ieejas maksa - Ls 2,00 (€ 2,85).

4. decembrī plkst. 20:30
BK Dartija - Sigulda
18. decembrī plkst. 20:30
BK Dartija - Rīdzene/Turība 2

8. decembrī plkst. 9:00
Skolēnu mācību
UZŅĒMUMu tirdziņš.
Iespēja iegādāties skolēnu
gatavotas lietas.

Iecavas novada sporta
skolas
«Dartija» atklātās
vieglatlētikas
sacensības telpās
4. decembrī plkst. 16:00
A grupa un juniori

8. decembrī plkst. 17:00
LIELĀS EGLES IEDEGŠANA
pie kultūras nama. Jaukas un
skanīgas dziesmas izpildīs
kultūras nama popgrupas un
solisti.

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS

2014. gadam!
Gada abonementa cena tikai Ls 7,20/ € 10,24.

11. decembrī plkst. 14:00
piemiņas pasākums
Edvartam Virzam 130.
12. decembrī plkst. 19:00
folkloras kopas «Tarkšķi»
Ziemassvētku koncerts
«Mātes gredzens».
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