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Bērni iepazīst vidi un izzina drošības tēmu AKTUĀLI
Šajā numurā:

Trūcīgajiem 5.
pacientiem
atvieglojumi
veselības
aprūpē

Meklē
5.
atbalstu
mazajiem
uzņēmumiem
A: F: Anta Kļaveniece

A: Dace Okolovska, metodiķe
F: Lāsma Bunere

Sākumskolā «Dartija» turpinās dažādas aktivitātes starptautiskā
projekta «Apkārtējās vides un satiksmes izglītība pirmsskolā» ietvaros. 20. oktobrī pie mums ieradās pats Cūkmens (attēlā) un atzina,
ka mūsu bērniem ir pareizs priekšstats par tīras vides nozīmi.
2.lpp.

Paplašina
6.
apbedīšanas
pakalpojumu
klāstu

Pašvaldībai jārod līdzekļi Kopā ar lietuviešiem
projektu īstenošanai
popularizēsim Zemgali
A: Anta Kļaveniece

Iecavas novada Dome
12. oktobrī ir noslēgusi
līgumus par finansējuma
piešķiršanu diviem
projektiem - «Pārupes
gājēju tilta būvniecība» un
«Iecavas parka brīvdabas
estrādes teritorijas
labiekārtošana».
Līgumi par finansējuma saņemšanu no Eiropas Lauksaim-

niecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) noslēgti ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) Zemgales reģionālo pārvaldi.
Noslēgtie līgumi paredz, ka
pašvaldībai ar LAD starpniecību, atbilstoši Ministru kabineta
2008. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 525, būs iespēja piesaistīt ELFLA atbalstu 75% apmērā no projektu attiecināmajām izmaksām, kas nedrīkst
pārsniegt 140 tūkstošus latu par
abiem projektiem kopā.
4.lpp.

A: Ineta Bramane

Domes projektu vadītāja
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas
2007. – 2013. gadam
Apvienotā uzraudzības un
vadības komiteja Jelgavā
apstiprinājusi 27 otrajam
konkursam iesniegtos
projektus. No tiem
11 projektus, gan kā vadošie
partneri, gan kā partneri
ieviesīs zemgalieši.

Iecavas novads kopā ar vēl
trīs partneriem no Zemgales
(Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novadu), Šauļu reģiona attīstības aģentūra un Pakrojas rajona pašvaldība kā vadošais
partneris ir iesaistījušies projektā «Zemgales tradīcijas» (Ziemgala Traditions). Projekts tiks realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007. – 2013. gadam ietvaros.
4.lpp.

2009. gada 23. oktobrī

2.

Pirmsskolas iestādēm dāvina apdrošināšanas polises
ņemot vērā katra bērnudārza
platību, proti, apdrošinājuma
summa ir Ls 444 kvadrātmetrā.
Īpašuma apdrošināšanas polise,
ko saņems pirmsskolas izglītības iestādes, ir BTA standarta
apdrošināšanas polise, kur
iekļauti dažādi riski - ārējie, kas
ietver, piemēram, vēja, vētras,
sniega un citu dabas parādību
radītās sekas, un iekšējie riski,

A: Jana Kralliša

BTA sabiedrisko attiecību
konsultante
AAS «BTA» Latvijas novadu
vadītājiem pasniedz
pirmsskolas izglītības
iestādēm domāto īpašuma
apdrošināšanas polišu
dāvinājumu apliecinošos
sertifikātus.
Šis ir vērienīgākais apdrošināšanas kompāniju un pašvaldību sadarbības projekts pēdējo
gadu laikā.
13. oktobrī Jelgavas novada
Domē septiņu Latvijas novadu
(Jelgavas, Bauskas, Auces, Tērvetes, Ozolnieku, Dobeles un
Iecavas) vadītāji un pārstāvji saņēma BTA sertifikātus, kas apliecina, ka šo novadu bērnudārzi
pieņem BTA īpašuma apdrošināšanas polises dāvinājumu.
BTA īpašuma apdrošināšanas polises ar kopējo apdrošinājuma summu 350 miljoni latu
tiek dāvinātas visām 580 Latvijas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm. Tām, kā arī pašvaldībām, tika izsūtīti priekšlikumi pieņemt dāvinājumu, par
kuru apstiprināšanu vai noraidīšanu bija jālemj pašiem dāvinājuma saņēmējiem.
Jānis Lucaus, AAS «BTA» valdes loceklis: «Mūsuprāt, ir būtiski šajos ekonomiskajos apstākļos uzņēmumiem līdzdarboties
un palīdzēt valstij. Nevienam nav
noslēpums, ka pašvaldībām un
to pakļautībā esošajām iestādēm
arī neklājas viegli. Bērni ir mūsu
nākotne, viņi ir pirmie, par kuru
drošību mums būtu jādomā, tādēļ gluži saprotams ir lēmums
atbalstīt tieši pirmsskolas iestādes. Zinot, ka daudzi bērnudārzi
Latvijā nav apdrošināti, BTA kā
Latvijas lielākā apdrošinātāja
pienākums bija parūpēties par
šo apdrošināšanu.

Bērni iepazīst vidi un
izzina drošības tēmu
BTA jau iepriekš ir nākusi
klajā ar sociālās atbildības iniciatīvām, piemēram, jau kopš
2003. gada bez maksas tiek apdrošināts Brīvības piemineklis.
Līdzīgi kā ar Brīvības pieminekļa
apdrošināšanas projektu ceram,
ka arī šī sadarbība ar novadiem
un bērnudārziem būs ilgstoša
un, ja būs interese no bērnudārziem, mēs varētu šāda dāvinājuma tradīciju turpināt arī nākotnē.»
Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis atzina, ka līdz šim viņa novadā bērnudārzi netika apdrošināti un ka
BTA dāvinājums licis aizdomāties, cik būtiska un vajadzīga šī
apdrošināšana ir. Tāpat viņš atzinīgi novērtēja to, ka joprojām ir
uzņēmumi, kuri, neskatoties uz
grūto ekonomisko situāciju, ir
gatavi sniegt palīdzību un atbalstīt tos, kam visvairāk šī palīdzība ir vajadzīga, proti, bērnus.
J. Pelsis arī izteica cerību uz
turpmāko sadarbību.
Katra bērnudārza summa ir
individuāla. Tā tiek aprēķināta,

Meklē labāko policistu
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde līdz
30. novembrim aicina
iedzīvotājus pieteikt policijas
darbinieku, kuram sakarā ar
Valsts policijas 91. gadadienu
tiktu pasniegts apbalvojums
«Labākais policists Zemgales
reģionā».
Zemgales reģions aptver bijušo Jelgavas, Bauskas, Dobeles,
Aizkraukles, Tukuma un Jēkabpils rajonu.

piemēram, stāvvadu vai instalāciju bojājumu sekas, kā arī
virkne citu risku.
Arī Ogrē 13. oktobrī notika
aplicinājuma sertifikātu pasniegšanas pasākums. Līdz 24.
oktobrim līdzīgi pasākumi paredzēti vēl sešās Latvijas lielākajās
pilsētās (Rīgā, Liepājā, Ventspilī,
Daugavpilī, Rēzeknē un Valmierā). IZ

Pieteikumi jāsūta elektroniski uz e-pasta adresi:
ieva.sietniece@zemgale.vp.gov.lv
vai arī jāinformē, zvanot pa tālruņiem: 63022861 (uzticības
tālrunis) vai 63004233. Pieteikumā noteikti jābūt pamatojumam, kāpēc izvēlēts tieši šis darbinieks (piemēram, operatīvi atklāts noziegums u. tml.), kā arī
jānorāda konkrētais policijas
iecirknis, kurā darbinieks strādā. IZ

1.lpp.

Viss oktobris ir veltīts drošībai. Katrā pirmsskolas grupā pedagogi iepazīstina bērnus ar dažādiem jautājumiem, kas skar
bērnu drošību uz ielas, mājās,
saistībā ar elektrību un gāzi. Lai
pedagoģiskais process izvērstos
ne tikai pamācošs, bet arī radošs
un aizraujošs, tiek plānoti dažādi pasākumi visiem kopā.
16. oktobrī vecāko grupu bērniem notika orientēšanās spēles
dabā ārpus iestādes teritorijas ar
dažādiem uzdevumiem. Bērniem
bija jāveic pētījumi gan par ceļa
zīmju un gājēju pāreju skaitu
Iecavas centrā, gan par atkritumu šķirošanas iespējām un konteineru daudzumu Dartijas teritorijā. Mazākie veica novērojumus par putniem un kokiem
Iecavas parkā.
Atgriezušies iestādē, katra
grupa stāstīja par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā pētījumi tika

veikti gana nopietni, tad grupas
saņēma diplomus par aktivitātēm tīras vides radīšanā un popularizēšanā, par novērojumu
veikšanu Iecavas parka putnu
dzīvē, par Iecavas parka koku zinātnisko izpētes un novērojumu
darbību, par veikto izpētes darbu
satiksmes izglītības jomā Iecavas
novadā.
Visas iegūtās zināšanas nostiprināt mums līdzēja Didzis Rijnieks ar savu lielisko koncertprogrammu «Drošības ābece» 19. oktobrī, bet 20. oktobrī pie mums
ieradās pats Cūkmens. Iecavā
viņš bija pirmo reizi un atzina, ka
mūsu bērniem ir pareizs priekšstats par tīras vides nozīmi, jo
bērni varēja pastāstīt par savām
aktivitātēm.
Drošības mēnesi noslēgsim ar
runča Rūda un bebra Bruno sagaidīšanu un katras grupas prezentācijas pasākumu par iegūtajām atziņām un zināšanām. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 14. oktobra plkst.
18 līdz 15. oktobra plkst. 8 Tirgus ielā automašīnai Opel Astra
nozagta priekšējā valsts numura
zīme, bet laikā no 14. oktobra
plkst. 18 līdz 15. oktobra plkst.
11:35 automašīna Opel Corsa
palikusi bez aizmugurējās valsts
numura zīmes. Uzsākti kriminālprocesi.
- 19. oktobra naktī no kādas
garāžas nozagts zāles pļāvējs,
automašīnas akumulators un
elektrības kabeļi. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 18. oktobra
plkst. 23:00 līdz 19. oktobra
plkst. 7:40, uzlaužot vadītāja

durvju slēdzeni, no automašīnas
Audi A4 nozagts maks ar dokumentiem - vadītāja apliecību un
bankas kartēm. Uzsākts kriminālprocess.
ZRP lūdz iedzīvotājus savās
automašīnās prombūtnes laikā
neatstāt vērtīgas lietas un neradīt iespēju kādam veikt noziedzīgas darbības. Lūgums iedzīvotājiem ievērot drošības pasākumus un ziņot policijai, ja pie
automašīnām tiek manītas svešas personas.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze

3.

2009. gada 23. oktobrī

Novada Domē
A: Beata Logina

Iecavas novada Domes kārtējā
sēde notika 13. oktobrī.
Deputāti lēma:

Par Iecavas kultūras
nama sniegto maksas
pakalpojumu
izcenojumiem
Pēc iestādes direktores
B. Švītiņas ierosinājuma Dome
vienbalsīgi nolēma papildināt
2008. gada 11. novembrī apstiprināto izcenojumu sarakstu ar
jaunu pakalpojuma veidu «Noma
par zāles un estrādes izmantošanu» - 10% apmērā no nomnieka
pārdoto biļešu ieņēmumu kopsummas, kā arī izsvītrot pašvaldības dibinātās kapitālsabiedrības no to organizāciju saraksta,
kuras ir atbrīvotas no maksas
par Iecavas kultūras nama telpu
nomu un sniegtajiem pakalpojumiem (Iecavas novada pašvaldības budžeta iestādes, invalīdu
biedrība «Rūķītis», sieviešu
klubs «Liepas» un Politiski represēto apvienība).

Par Iecavas
internātpamatskolas
izcenojumiem
Finanšu komiteja 29. septembrī izskatīja un atbalstīja
Iecavas internātpamatskolas direktores J. Rubinas iesniegumu
ar lūgumu apstiprināt izglītības
iestādes sniegto pakalpojumu izcenojumus - par autotransporta
un ēdināšanas pakalpojumiem,
naktsmītnēm internātā, telpu
un stadiona īri. Dome, atklāti
balsojot, «par» - 14, «pret» - nav,
«atturas» - 1 (J. Krievs), nolēma
apstiprināt šos maksas pakalpojumu izcenojumus.

Par saistošo noteikumu
Nr. 26 apstiprināšanu
Ar 14 balsīm «par» un vienam
deputātam (A. Mačeks) atturoties, Dome nolēma apstiprināt
2009. gada saistošos noteikumus Nr. 26 «Par pabalstu sociālajai palīdzībai un sociālajiem
pakalpojumiem», nosakot, ka tie
stājas spēkā nākamajā dienā pēc
pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas» un tad
tiek atcelti 11.08.2009. apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 20
ar tādu pašu nosaukumu. Domes kancelejai jānosūta saistošie noteikumi saskaņošanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

Par 14.04.2009. lēmuma
«Par GMI līmeni» atcelšanu
1. oktobrī spēku zaudējuši
MK 09.12.2003. noteikumi
Nr. 693 «Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un

pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai» un spēkā stājušies
MK 22.09.2009. noteikumi
Nr. 1070 «Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni»,
kuros noteikts, ka garantētais
minimālais ienākumu līmenis
pilngadīgai personai ir 40 latu
mēnesī; bērnam - 45 lati mēnesī
un pašvaldības dome ir tiesīga
noteikt vecuma un invaliditātes
pensiju saņēmējiem citu garantēto minimālo ienākumu līmeni.
Dome, atklāti balsojot, «par» 14, «pret» - nav, «atturas» - 1
(A. Mačeks), nolēma:
1. Noteikt Iecavas novadā garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) mēnesī:
1.1. pilngadīgai personai - Ls
40;
1.2. bērnam - Ls 45;
1.3. vecuma un invaliditātes
pensiju saņēmējiem - Ls 60.
2. Atcelt Iecavas novada Domes 14.04.2009. lēmumu «Par
garantēto minimālo ienākumu
(GMI) līmeni» .

Par atbrīvošanu no
Iepirkumu komisijas
locekļa pienākumu
pildīšanas
Pamatojoties uz Regīnas Cibuļskas iesniegumu, Dome vienbalsīgi nolēma atbrīvot viņu no
Iecavas novada Domes Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un noteikt, ka
līdz 2009. gada 1. novembrim jāiesniedz priekšlikumi Iepirkumu
komisijas locekļu kandidātu
personālijām.

Par Vēlēšanu komisijas
papildu locekļu
pieteikšanas termiņu
Dome 11. augustā ievēlēja
Iecavas novada Vēlēšanu komisiju deviņu locekļu sastāvā. Domes priekšsēdētājs 3. septembrī
sasauca Vēlēšanu komisijas pirmo sēdi, un komisijas locekļi no
sava vidus ievēlēja komisijas
priekšsēdētāju Tālrītu Krastiņu.
Sākot risināt komisijas organizatorisko darbu, tika konstatēts,
ka skaitliskais sastāvs nav pietiekams un būtu nepieciešami
15 komisijas locekļi. To atļauj arī
likumdošana.
Dome vienbalsīgi nolēma palielināt Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu līdz 15 un noteikt,
ka līdz šī gada 13. novembrim
tiek izsludināts komisijas papildu locekļu pieteikšanas termiņš.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību
centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,

kā arī katram attiecīgās domes
deputātam vai ne mazāk kā 10
balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

Par goda nosaukuma
piešķiršanu
Dome vienbalsīgi nolēma akceptēt J. Pelša ierosinājumu piešķirt goda nosaukumu «Iecavas
Goda pilsonis» 2009. gadā organizācijas «Zviedrijas draugi Latvijai» pārstāvjiem Eilertam Haglundam un Hakanam Lunkvistam. Goda nosaukuma ieguvējiem 18. novembra svinīgajā sarīkojumā pasniegs Goda rakstu,
zelta Goda zīmi un ziedus. Deputāti atbalstīja arī A. Avota priekšlikumu ieteikt šos kungus arī
valstiska mēroga apbalvojuma
piešķiršanai.

Par projektu «Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas
apstākļos»
Lai uzsāktu projekta īstenošanu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 998 «Noteikumi par darbības programmas
«Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.2.2.1.5.
apakšaktivitāti «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos»», ir jāizveido pedagogu
atlases komisija, tās sastāvā
iekļaujot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi, jāapstiprina pedagogu atlases nolikums, nosakot
kārtību, kādā veicama pedagogu
atlase un piešķir pedagogam pieejamo atbalstu, un jāizsludina
pieteikšanās pedagogu atbalsta
saņemšanai.
Jautājumu vispirms izskatīja
Domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas ārkārtas sēdē
12. oktobrī. Diemžēl MK noteikumi, paraugnolikums un Izglītības un zinātnes ministrijas
darbinieku komentāri par šī projekta īstenošanu nav viennozīmīgi, tādēļ arī Domes sēdē turpinājās deputātu diskusijas par
virkni neskaidru formulējumu.
Atklāti balsojot, «par» - 12
(G.
Arājs, A. Avots, I. Freimane, A.
Grundmanis, J. Krievs, S. Mašiņenkovs, B. Mīlgrāve, J. Pastars, J. Pelsis, I. Vaičekone,
A. Vītola, A. Zaķe), «pret» - nav,
«atturas» - 3 (J. Arāja, J. Ludriķis, A. Mačeks), Dome nolēma
uzsākt projektu un izveidot pedagogu atlases komisiju 11 locekļu sastāvā, tajā ievēlot:
V. Liekni - Iecavas novada
Domes izglītības speciālisti;
A. Zaķi - Iecavas vidusskolas direktori; J. Arāju - Dzimtmisas
pamatskolas direktori; J. Rubinu - Iecavas internātpamatskolas direktori; I. Freimani - sā-

kumskolas «Dartija» direktori;
Ļ. Momotu - pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» vadītāju;
I. Novicku - Zālītes speciālās internātpamatskolas direktori;
B. Gāgu - sporta skolas «Dartija»
direktori; A. Šteinu - Iecavas
mūzikas skolas direktori;
I. Grīnbergu - Iecavas vidusskolas arodkomitejas priekšsēdētāju; D. Okolovsku - sākumskolas
«Dartija» arodkomitejas priekšsēdētāju.
Dome arī apstiprināja pedagogu atlases nolikumu, noteica
projekta izsludināšanas kārtību
un pirmo pieteikšanās termiņu 30. oktobri. Šī informācija tika
publicēta Iecavas interneta mājaslapā, laikraksta «Iecavas Ziņas» 16. oktobra numurā, kā arī
izsūtīta visām Iecavas novada izglītības iestādēm.

Par bērnudārza nakts
grupas atjaunošanu
sākumskolā «Dartija»
28. septembrī Domē tika saņemts sākumskolas «Dartija» direktores I. Freimanes iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju
atjaunot bērnudārza nakts grupas darbu sākumskolā «Dartija».
Aptaujā ir noskaidrots, ka šādu
pakalpojumu vēlas deviņas ģimenes. Sākumskolas «Dartija»
darbinieki ir izrēķinājuši, ka kopējās nakts grupas darbinieku
izmaksas līdz gada beigām būs
Ls 1248,66.
Jautājums tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas 6. oktobra sēdē, un komiteja ar balsu vairākumu nolēma ieteikt Domei atjaunot bērnudārza nakts grupu sākumskolā.
Dome, atklāti balsojot,
«par» - 10 (J. Arāja, A. Avots,
I. Freimane, A. Grundmanis,
J. Ludriķis, S. Mašiņenkovs,
B. Mīlgrāve, I. Vaičekone, A. Vītola, A. Zaķe), «pret» - 2
(J. Krievs, J. Pelsis), «atturas» 3 (G. Arājs, A. Mačeks, J. Pastars), nolēma:
1. Atjaunot bērnudārza
nakts grupas darbu sākumskolā
«Dartija» no šī gada 1. novembra
līdz 31. decembrim.
2. Nakts grupu finansēt no
pašvaldības budžeta līdzekļiem,
izdarot grozījumus budžetā.
3. Izņēmuma kārtā ar 1. novembri izveidot jaunu štata vienību - nakts aukle, nosakot mēneša amata algu Ls 180 par 1,0
slodzi.
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja Iecavas novada Domes
saistošos noteikumus Nr. 25
«Par Iecavas novada budžeta
grozījumiem 2009. gadam», kā
arī izskatīja virkni citu jautājumu. Domes sēžu protokoli un lēmumi pieejami interneta mājaslapā www.iecava.lv.
4.lpp.
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4.

Pašvaldībai jārod līdzekļi Kopā ar lietuviešiem
popularizēsim Zemgali
projektu īstenošanai
1.lpp.

Pārējo izmaksu finansēšanas
avots būs pašvaldības 2010. gada budžeta līdzekļi. Kopējo izmaksu summa būs zināma pēc
iepirkuma procedūras veikšanas
novembrī vai decembrī. Iespējams, ka tad deputātiem būs arī
jāizlemj, vai pašvaldība var atļauties piešķirt līdzfinansējumu
abiem vai tikai vienam projektam.
Realizējot projektu «Iecavas
parka brīvdabas estrādes teritorijas labiekārtošana», tiktu uzlabota iecavnieku iecienītās atpūtas vietas infrastruktūras kvalitāte - nomainīts estrādes jumta
segums, skatuves dēļi un skatītāju soli, nobruģēta parka braucamā daļa, skatītāju laukums un
gājēju celiņi, nožogots automašī-

nu stāvlaukums un izbūvēta lietus ūdens novades sistēma.
Arī projekta «Pārupes gājēju
tilta būvniecība» īstenošana būtu
liels guvums iecavniekiem. Šobrīd Pārupes gājēju tilts ir fiziski
un morāli novecojis, neatbilst gājēju slodzei, ir spēcīgi deformējies, pavasara palu laikā applūst
un kļūst nelietojams. Esošajam
dzelzs tiltam ir spēcīga korozija
un defekti, kas tā ekspluatāciju
padara bīstamu. 2009. gadā pašvaldība ir izstrādājusi jauna tilta
izbūves tehnisko projektu, kas
paredz jauna iekārtas konstrukcijas tilta būvniecību paralēli vecajam un vecā tilta demontāžu.
Ja pašvaldība radīs līdzekļus
projektu īstenošanai, tad iecerētie darbi būs jāpabeidz līdz nākamā gada 1. septembrim, teikts līgumu nosacījumos. IZ

1.lpp.

Projekta laikā tiks organizēti
pasākumi ar mērķi piesaistīt pēc
iespējas vairāk cilvēku no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem, lai veicinātu starpkultūru
dialogu un nacionālās sadarbības idejas pierobežas reģionā.
Projektā ir plānota izglītojoša
konference, kurā notiks diskusijas par kultūras identitāti, tradīciju uzturēšanu un kopšanu,
kultūras sadarbības veicināšanu.
Iecavas novads projektā
iesaistīsies ar «Ziedu svētkiem»,
kuri ietver novadam raksturīgās

tradīcijas: folkloru, daiļdārzu
kultūru, floristiku un citas amata prasmes.
15. oktobrī Šauļos (Lietuva)
tikās apstiprināto projektu vadošo partneru un partneru organizāciju pārstāvji (vairāk nekā
120). Programmas apvienotais
tehniskais sekretariāts informēja par projekta ieviešanas būtiskiem aspektiem: līgumu slēgšanu, nosacījumu izpildi, finanšu
vadību un atskaitēm, kā arī publicitātes prasībām. Pašlaik tiek
precizēta informācija, lai drīzumā varētu noslēgt vienošanos
par projekta ieviešanu. IZ

vums būtu iespējamais siltumenerģijas tarifa samazinājums,
pamatojoties uz starpību starp
saražoto siltumenerģiju koģenerācijas ciklā un saražoto ūdens
sildāmajos katlos SIA «Iecavas
siltums» neatkarīgi no dabasgāzes iepirkuma cenas.
Finanšu komiteja 29. septembra sēdē izskatīja minēto sadarbības variantu un nolēma šo
variantu virzīt izskatīšanai Domes sēdē.
Trešais variants: SIA «Iecavas siltums» iepērk tikai siltumenerģiju no koģenerācijas stacijas. Izvērtējot trešo variantu, uzņēmums secināja, ka piedāvājums neveicina peļņas veidošanos uzņēmumā, jo:
1) SIA «Iecavas siltums»
tiek izslēgta no 5. dabasgāzes lietotāju grupas, jo samazinās gāzes patēriņš, kas savukārt sadārdzina dabasgāzes iepirkuma
cenu;
2) palielinās siltumenerģijas ražošanas izmaksas, samazinoties uzņēmumā saražotajam
siltumenerģijas daudzumam,
kas savukārt palielina siltumenerģijas pārdošanas tarifu
iedzīvotājiem;
3) uzņēmums nevar riskēt ar
esošajām kredītsaistībām, kas

radušās, rekonstruējot siltumtrases, un tās ir līdz 2020. gadam.
Peļņa trešajā variantā veidojas kā starpība starp cenu,
par kādu siltumenerģiju pārdod
no koģenerācijas stacijas, un sabiedrībā saražoto. Šī peļņa tiks
zaudēta, pamatojoties uz siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugumu, un reālais ieguvums šajā variantā ir niecīgs.
Galvenais peļņas gūšanas avots
ir elektroenerģijas pārdošana
valsts obligātā iepirkuma ietvaros.
Dome, atklāti balsojot, «par» 11 (J. Arāja, G. Arājs, A. Avots,
I. Freimane, J. Ludriķis, A. Mačeks, B. Mīlgrāve, J. Pelsis,
I. Vaičekone, A.Vītola, A. Zaķe),
«pret» - nav, «atturas» - 4
(A. Grundmanis, J. Krievs,
S. Mašiņenkovs, J. Pastars), nolēma konceptuāli atbalstīt koģenerācijas projekta realizāciju
Iecavas novadā; uzdot SIA «Iecavas siltums» izstrādāt tehniskiekonomiskos pamatojumus piedāvātajiem trīs sadarbības modeļiem un noteikt atbildīgo par
tehniski-ekonomisko pamatojumu izstrādi - SIA «Iecavas siltums» valdes locekli Juri Drizļionoku. IZ

Novada Domē
3.lpp.

koģenerācijas staciju ar izpirkšanas tiesībām;
·
Investors par saviem līdzekPar koģenerācijas
ļiem uzbūvē koģenerācijas stacistacijas izveides
ju, bet SIA «Iecavas siltums» pērk
nepieciešamību un
koģenerācijas ciklā saražoto silsadarbības modeļa
tumenerģiju.
apstiprināšanu
Pirmais variants: SIA «Ieca14. aprīlī Dome pieņēma lē- vas siltums» un pašvaldībai nav
mumu «Par darba grupas izvei- tādu finanšu līdzekļu; lai readošanu koģenerācijas iespēju iz- lizētu šādu variantu, būtu jāņem
pētei Iecavas novadā» un apstip- aizņēmums, kas radītu papildu
rināja darba uzdevumu. Jautā- slogu pašvaldības vai SIA «Iecajums skatīts Attīstības komitejas vas siltums» finansēm.
sēdē 18. augustā. 29. septembrī
Otrais variants: SIA «Iecavas
Finanšu komitejas sēdē tika siltums», saskaņā ar MK noteiiesniegts SIA «Iecavas siltums» kumiem Nr. 221 «Noteikumi par
ekonomiskais aprēķins, un de- elektroenerģijas ražošanu un ceputāti atbalstīja ideju par koģe- nu noteikšanu, ražojot elektronerācijas stacijas nepieciešamī- enerģiju koģenerācijā» veicot apbu Iecavas novadā.
rēķinus, nolēma atbalstīt koģeEnergoefektivitātes darba nerācijas stacijas izbūvi par ingrupas darbības laikā saņemti vestora līdzekļiem un nomāt šo
vairāki iesniegumi par koģenerā- koģenerācijas staciju ar izpirkcijas stacijas izbūvi un sadar- šanas tiesībām.
bības modeli. Tika piedāvāti šādi
No SIA «Iecavas siltums»
sadarbības modeļi:
iesniegtajiem sākotnējiem aprē·
Uzbūvēt pēc SIA «Iecavas ķiniem redzams, ka peļņu nesosiltums» pasūtījuma koģenerāci- šā daļa ir samaksa par saražoto
jas staciju par SIA «Iecavas sil- elektroenerģiju. Šī peļņa uzņētums» vai pašvaldības līdzek- mumam palīdzētu daļēji segt
ļiem;
iepriekšējo gadu zaudējumus,
·
Investors investē līdzekļus kā arī pašvaldības budžetam pakoģenerācijas stacijas izbūvei, pildus nestu ienākumus dividenžupar
veidā.
Iedzīvotāju
iegubet SIA «Iecavas siltums» nomā
Mēbeles
ražotāja
cenām!

5.
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Būtiski atvieglojumi veselības aprūpes saņemšanai
A: Egita Pole

Veselības ministrijas Komunikācijas
nodaļas vadītāja

Lai saglabātu veselības
aprūpes pieejamību un
ārstēšanās iespējas
pacientiem ar
ierobežotiem ienākumiemtrūcīgajiem pacientiem,
valdība apstiprinājusi
Sociālā drošības tīkla
pasākumus arī veselības
aprūpes jomā.
Ministru kabineta noteikumi
nr. 214 (pieņemti 2009. gada
3. martā) paredz kārtību, kādā
iedzīvotāji vai ģimene var tikt atzīti par trūcīgiem (..ja ienākumi
uz katru ģimenes locekli pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz
50% no spēkā esošās minimālās
darba algas valstī, ja nepieder
naudas līdzekļu uzkrājumi un
vērtspapīri, nav parādsaistību,
aizdevumu, nepieder īpašums,
kuru var izmantot ienākumu gūšanai u. tml.). Izziņu, kas apliecina trūcīgās personas statusu, izsniedz tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā
iedzīvotājs ir deklarēts.
Atbalsta pasākumi trūcīgajiem pacientiem no 1. oktobra ir šādi:
1. Trūcīgie pacienti tiek atbrīvoti no pacientu iemaksas.
No 1. oktobra trūcīgajiem pacientiem nekādas pacientu

iemaksas nav jāmaksā (ne pie ģimenes ārsta, ne pie speciālista,
ne par izmeklējumiem, ne slimnīcās). Bez tam trūcīgās personas būs atbrīvotas arī no pacienta līdzmaksājuma 15 latu apmērā par vienā ārstēšanās reizē
slimnīcā veiktajām ķirurģiskajām operācijām.
2. Trūcīgajiem pacientiem
nebūs jāmaksā līdzmaksājums
par kompensējamajām zālēm,
ja iegādāto zāļu līdzmaksājuma summa kalendārā gada laikā sasniedz 50 latus.
Pašlaik pacienti, kuriem piešķirts trūcīgas personas statuss,
iegādājoties medikamentus, kas
iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā un kuri nav ar 100% atlaidi, bet gan ar 75% vai 50% atlaidi, maksā noteikto līdzmaksājumu 25% un 50% apmērā.
Turpmāk, saņemot kompensējamās zāles, trūcīgajam pacientam
ir jāsaglabā maksājumus apliecinošie dokumenti (čeki), kuros
norādīts pacienta vārds, uzvārds, personas kods un atzīme,
ka iegādātas kompensējamās
zāles. Ja šo čeku summa kalendārā gada laikā sasniedz 50 latus vai no šā gada oktobra līdz
31. decembrim 12,5 latus, tad
pacientam jādodas uz Veselības
norēķinu centru (bij. VOAVA) Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3 (6. ieeja),
tālr. 67043700, vai tā filiālēm
Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī,
Smiltenē, un jāsaņem speciāla

izziņa. Tālāk, uzrādot izziņu, ģimenes ārsts vai speciālists izrakstīs šim pacientam kompensējamos medikamentus kā trūcīgai personai, receptē norādīs zļu kompensāciju 100% apmērā,
un par kompensējamajām zālēm
vairs jāpiemaksā nebūs.
3. Trūcīgie pacienti atbrīvoti no maksas par uzturēšanos «slimnīcu viesnīcās».
Veselības aprūpes sistēma
pašlaik tiek pārorientēta no
slimnīcu aprūpes uz ambulatoro. Daudzās slimnīcās tiek vairāk attīstītas ārstēšanās un izmeklējumu iespējas dienas laikā. Tomēr daudziem pacientiem
no lauku reģioniem rodas problēmas izbraukāt uz ārstēšanos
katru dienu. Lai šo problēmu risinātu, slimnīcas sāk veidot tā
sauktās «slimnīcu viesnīcas»,
kurās pacientiem tiks piedāvāta
iespēja nakšņot pirms vai pēc
plānotās ārstēšanās vai izmeklēšanas. Tādējādi pacienti, kuri
ārstēsies ambulatori, ietaupīs uz
transporta izdevumu un uzturēšanās izdevumu rēķina.
Sociālā drošības tīkla ietvaros trūcīgajām personām slimnīcā izveidoto viesnīcas tipa gultu
samaksa tiks kompensēta un
būs par velti.
4. Tiek paplašināta mājas
aprūpe trūcīgajiem pacientiem ar smagām slimībām.
Mājas aprūpe izveidojusies
2009. gadā un ir pieejama pa-

cientiem ar smagām, hroniskām
slimībām, tādējādi samazinot
nepieciešamību pacientam ar
vienkāršām aprūpes lietām doties uz ārstniecības iestādi, kas
izmaksā daudz dārgāk. Trūcīgajām personām, kas saņem mājas
aprūpes pakalpojumu, jau pašreiz pacienta iemaksa nav jāmaksā. Bet, pateicoties sociālās
drošības pasākumu atbalstam,
mājas aprūpes pakalpojumus
trūcīgajiem pacientiem plānots
paplašināt, mājas aprūpes sniedzēju tīklam piesaistot pārprofilējamās slimnīcas un to darbiniekus reģionos, kas būtiski atvieglos arī sociālo situāciju darbiniekiem šajās iestādēs. Mājas
aprūpe tādejādi tiks nodrošināta
lielākam skaitam pacientu.
5. Trūcīgie pacienti ar garīgām slimībām tiks vairāk aprūpēti speciālos dienas centros.
Latvijā ir ļoti daudz garīgi slimu pacientu, kuru stāvoklis nav
ļoti nopietns, bet tomēr viņi ir
spiesti uzturēties slimnīcās. Attīstot dienas centrus pacientiem
ar hroniskām garīgās veselības
problēmām, būs iespējams efektīvāk izmantot esošo slimnīcu
gultu skaitu un aprūpēt vairāk
pacientu. Pacientiem, savukārt,
būs iespējams saņemt aprūpi
pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai un labāk iekļauties sabiedrībā. Šādu dienas centru izveide
tiks uzsākta tuvākajā laikā. IZ

Meklē risinājumus mazo uzņēmumu atbalstam
A: Agita Hauka, kluba «Liepas»

valdes priekšsēdētāja
F: biedrība «Līdere»

Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK)
rosināts, Iecavas sieviešu
klubs «Liepas» 14. oktobrī,
Rīgā, Benjamiņu namā
piedalījās Mazo un vidējo
uzņēmumu (MVU)
platformas izveidē un
parakstīja sadarbības
memorandu.
Memoranda mērķis ir radīt
veiksmīgus priekšnosacījumus
mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā.
Tika aicinātas kopā MVU apvienojošas organizācijas, lai rastu risinājumus MVU atbalstam
Latvijā, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi. Ar MVU platformas

ietvaros iekļautajām aktivitātēm
tiks izveidoti konkrēti priekšlikumi MVU atbalsta politikas izstrādei, lai tiktu īstenoti pārdomāti, mērķtiecīgi, sistemātiski
un izmērāmi rīcības virzieni.
Aiva Vīksna, LDDK viceprezidente, biedrības «Līdere» un Latvijas Privāto investoru asociācijas valdes priekšsēdētāja, uzsvēra MVU platformas nepieciešamību, jo mikro un mazajiem uzņēmumiem ir ļoti sarežģīts uzņēmējdarbības process, tāpēc tas ir
jāatvieglo, jo mēs Eiropas Savienībā neesam konkurētspējīgi.
Un tas ir jādara mums uzņēmējiem, jo valdības pārstāvji «mūsu
kurpēs neiekāps».
90. gados no Latvijas peļņā
izbrauca darba meklētāji, bet tagad izbrauc uzņēmēji kopā ar ģimenēm. Ģimeņu izbraukšana
kļuvusi ļoti pamanāma. Mūsu
darbaspēka un ideju resursi

strauji samazinās, un mums,
palikušajiem, ir steidzami jāsāk
rīkoties. Aicinu Iecavas mikro un
mazos uzņēmumus būt aktī-

viem, izteikt savas problēmas un
risinājumus, zvanot man pa tālruni 29432338 vai rakstot uz epastu: iecavasliepas@inbox.lv. IZ

Elīna Egle, LDDK ģenerāldirektore, īsi
pastāstīja par esošo situāciju Latvijā
un par sasniegto.
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Durvis vēris jauns apbedīšanas birojs
A: F: Anta Kļaveniece

Šomēnes Iecavā darbu
uzsācis SIA «Kapu
saimnieks» apbedīšanas
birojs. Uzņēmums Jelgavā
darbojas kopš 2000. gada,
bet tagad, klientu
rosināts, tā īpašnieks
Jānis Lauva (attēlā)
izlēmis atvērt filiāli arī
mūspusē. Birojs iekārtots
Iecavā, Rīgas ielā 49a.
Biroja pakalpojumus Jelgavā
izmantojuši daudzi Bauskas un
Iecavas puses iedzīvotāji, atzīstot, ka izvēle uzņēmumā «Kapu
saimnieks» ir daudz plašāka. Kapa vietu sētiņu, pieminekļu, futrāļu un citu kapu apsaimniekošanai un apbedīšanai nepieciešamie priekšmetu klāsts ir gana
plašs, piemēram, zārki - gan drapēti, gan lakoti - aptuveni 20 veidi. Tos gan izgatavo pašu uzņēmumā, gan iepērk no Lietuvas.
Uzņēmuma lepnums - pirms
gada uzceltais jaunais morgs ar
aukstuma kameru 20 vietām.
«Jelgavā slimnīcas morgs bija no-

Kapu vieta,
kuras
ierīkošanā
izmantoti
uzņēmumā
«Kapu
saimnieks»
pasūtītie
priekšmeti:
sētiņa, kapu
futrāļi,
piemineklis.
Zem keramzīta
seguma ieklāts
ģeotekstila
materiāls,
kurš laiž cauri
mitrumu, bet
nezāles tam
cauri neaug,
tādēļ kapu
vieta vienmēr
izskatās
sakopta.

vecojis, bet cenas augstas. Mēs
tagad cilvēkiem ļaujam izvēlēties. Pie mums ir modernāk un
lētāk,» stāsta Jānis Lauva un, lai
priekšstats būtu saprotamāks,
piebilst, ka aukstuma kamera ir
tāda, kā var redzēt seriālā par
komisāru Reksi.
Lai gan pagaidām uzņēmuma «Kapu saimnieks» apbedīšanas birojs Iecavā vēl nav ieņēmis
stabilu vietu savā darbības nišā,
tā īpašnieks ir pārliecināts, ka
veselīga konkurence darīs savu
un pakalpojuma izmantotājiem
tas nāks tikai par labu - cenām
vajadzētu kristies.
Birojs piedāvā pilnu apbedīšanas un kapu apsaimniekošanas servisu. Visu, ko nav iespējams paveikt uzņēmuma darbinieku spēkiem, paveiks sadarbības partneri, kuru varēšana pārbaudīta jau sešu septiņu gadu

F: «Kapu saimnieks»

garumā. J. Lauva uzsver, ka izmantot pilnu uzņēmuma apbedīšanas servisu gan ir izdevīgāk,
taču klientiem nekas netiek uzspiests. Ja kāds ir izrēķinājis, ka
zārku pirkt vienā, bet katafalku
un izvadītāju nolīgt citā vietā ir
izdevīgāk, lai tā notiek. Taču, ja
klients uzņēmumā pirks tikai
zārku, viņam tas izmaksās dārgāk, nekā ja izmantos vēl kādu
no «Kapu saimnieka» pakalpojumiem.
Jānis Lauva apbedīšanas biznesam pievērsies, jo komunālās
saimniecības vadītāja amats Zaļenieku pagastā šķitis pārāk niecīgi atalgots. Sākotnēji paša dibinātā uzņēmuma birojs atradies Olainē, bet vēlāk atrastas labākas telpas Jelgavā, Kazarmes
ielā 16a.
Viņš pats ir ne tikai priekšnieks, bet uzņēmumā veic arī vi-

Paplašina pakalpojumu klāstu
Jau gadu Iecavā darbojas
apbedīšanas birojs
«Krustceles», kurš ierīkots
ēkā Edvarta Virzas ielā 11.
Uzņēmuma i. k. «Autlan»
īpašnieks Edmunds Dremakovs
gan uzsver, ka ar apbedīšanas
pakalpojumu sniegšanu viņš
nodarbojas jau kopš 1998. gada.
E. Dremakovs ir ieguvis kaprača

sertifikātu, pats gravē uz kapakmeņiem jebkuras sarežģītības
tekstus.
Nodibinot uzņēmumu, paplašinājies pakalpojumu klāsts. Uzņēmums spēj realizēt visus ar
apbedīšanu un kapu apsaimniekošanu saistītos pakalpojumus.
Noturēt cenas salīdzinoši zemā
līmenī ļauj pašu ražotne, kur tiek
izgatavoti zārki, krusti un citi ap-

bedīšanas priekšmeti. Nupat arī
panākta vienošanās ar pašvaldību par divvietīgas dzesēšanas
kameras nomu. Tuvākajā laikā
pēc līguma parakstīšanas dzesēšanas kameru izvietos Iecavas
evaņģēliski luteriskās baznīcas
kapličā. Tas atvieglos Iecavā dzīvojošo tuvinieku rūpes, jo līdz
šim nelaiķi vajadzēja vest uz
morgu Bauskā vai Jelgavā. IZ

sus nepieciešamos pienākumus.
Pat apguvis akmeņkaļa prasmes, jo uzņēmuma akmeņkalis,
vecs vīrs, mīlējis iedzert, bet, lai
pasūtījumus izpildītu laikā, nācies pašam ķerties pie instrumentiem.
Ar sava darba specifiku,
šķiet, J. Lauva ir jau saradis. «Tā
kā uzņēmumam ir diennakts tālrunis, jebkurā mirklī man var
piezvanīt. Pat nakts vidū man jābūt vienmēr gatavam ar skaidru
galvu un tiesībām kabatā,» mazliet ar smaidu teic J. Lauva. Ceļu
policisti, ieraugot katafalku, gan
parasti griežot muguru. Tāpat
arī auto stopētāji. IZ

LATVIJAS PASTĀ
ir sākusies
preses izdevumu

ABONĒŠANA
2010. gadam.
Laikraksta
«Iecavas Ziņas»
indekss - 3077;
abonementa cena:
1 mēnesim – Ls 1,00
3 mēnešiem – Ls 3,00
6 mēnešiem – Ls 6,00
12 mēnešiem – Ls 12,00

2009. gada 23. oktobrī

7.

IZ

Sporta ziņas

Turpinot gatavošanos Amatieru basketbola līgas (ABL) sezonai,
BK Dartija pārbaudes spēlē 16. oktobrī Tukumā uzvarēja
mājiniekus ar rezultātu 87:69.
Visvairāk punktu guva M. Eglītis - 18, J. Brūveris 15, M. Gailums
un G. Brička pa 10, I. Zemītis 9, A Beitiņš 6, J. Saveļjevs un
J. Ivanovs pa 5, M. Ivanovs 3.
Trešdienas, 21. oktobra, vakarā tukumnieki ieradās atbildes
vizītē, bet ABL pirmā spēle Iecavas komandai ieplānota svētdien,
25. oktobrī, izbraukumā pret Rīdzene 91.
SJBL 2. divīzijas Centra grupa
17. oktobrī Iecavā Iecava/Vecumnieki - Limbaži
1996. g. dz. 64:38 (T. Šķipars 29, J. Pelēcis 22)
1994. g. dz. 64:60 (A. Taurenis 29)
1993. g. dz. 64:94 (J. Eiduks 26, R. Plēsnieks, R. Bicons un
A. Taurenis pa 10)
1991./92. g. dz. 81:94 (D. Kravals 27, K. Onzuls 13)
18. oktobrī Siguldā Sigulda - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 58:73 (L. Jaunzems 22, R. Zariņš 20)
1994. g. dz. 96:56 (A. Taurenis 17, I. Puļķis 13)
Sākušās Bauskas rajona sacensības galda tenisā sacīkšu pirmajā kārtā, kura risinājās 17. oktobrī, piedalījās arī
20 sportisti no Iecavas, informē trenere Baiba Gāga.
Dalībnieki ir sadalīti trīs līgās. 2.līgā meiteņu konkurencē pirmo
vietu izcīnīja Sintija Januševiča, bet trešo vietu - Lāsma Mežaka.
1. līgā visu goda pjedestālu ieņēma iecavnieces: vislabāk veicās
Alisei Plucei, otrajā vietā ierindojās Agnese Gāga, trešajā - Karīna
Taranda. Augstākajā līgā Roalds Cildermanis triumfēja vīriešu
grupā, savukārt Ludmila Bulaha ieguva trešo vietu starp
sievietēm. Sacensību nākamā kārta paredzēta novembrī. IZ

Izsludināta biznesa
mentoringa programma
A: Zane Smilga

20. oktobrī REA Mentoru
Klubs un Rīgas Ekonomikas
augstskola sadarbībā ar
Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru (LIAA) ir
izsludinājusi pieteikšanos uz
mentoringa programmu,
kuras ietvaros topošie un
jaunie uzņēmumi var saņemt
biznesa mentoru konsultāciju
atbalstu laika periodam līdz
sešiem mēnešiem.
Programmas realizācija tiek
nodrošināta LIAA «Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas» ietvaros, un to finansē
Eiropas Reģionālais Attīstības
fonds.
Mentoringa programmas
mērķis ir stiprināt Latvijas jauno
un topošo uzņēmumu kapacitāti
un sekmēt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā. Programmas ietvaros uzņēmumiem tiks piedāvātas biznesa
mentoru konsultācijas, kas
ietvers praktiskus biznesa padomus, stratēģiskas konsultācijas,
idejas un jaunus skatījumus uz
uzņēmējdarbības attīstības
iespējām, kā arī citus ar biznesa
attīstību saistītus jautājumus.
Kā biznesa mentori darbosies
Latvijā sekmīgi un pieredzējuši
uzņēmumu vadītāji un speciālisti. Mentoru konsultāciju atbalsts
uzņēmumiem būs pieejams konkursa kārtībā. Galvenie priekšnoteikumi dalībai programmā
būs pārliecinoša biznesa idejas

vai modeļa potenciāls un komandas kapacitāte tā realizācijai.
Programma tiks realizēta līdz
2010. gada septembrim.
Uzņēmumu pieteikumi tiks
pieņemti līdz 2010. gada 12. februārim. Ir paredzēts pieteikumus izskatītīt katru mēnesi,
sniedzot uzņēmumam atbildi
par dalības iespējām programmā
aptuveni trīs nedēļu laikā pēc
pieteikuma saņemšanas. Kopumā dalība mentoringa programmā tiks nodrošināta 30 Latvijas
uzņēmumiem, piedāvājot biznesa mentoru konsultācijas laika
periodam līdz sešiem mēnešiem.
Informēšanai par programmas realizāciju, mentoringa instrumentu un pieteikšanos mentoringa pakalpojumiem tiek organizēti informatīvi semināri Cēsīs (3.novembrī), Rīgā (10. novembrī) un citās pilsētās, par kuru norises laikiem informācija
būs pieejama vēlāk. Ar semināru
programmām un pieteikšanās
procedūru uzņēmumi var iepazīties REA Mentoru Kluba mājas
lapā www.mentoruklubs.lv.
REA Mentoru Klubs jau kopš
2007. gada organizē biznesa
mentoringa programmu Latvijā,
kā arī biznesa diskusijas un forumus saviem biedriem, kas darbojas kā biznesa mentori, un uzņēmumiem - mentoringa programmas dalībniekiem. Kā biznesa mentori Klubā darbojas aptuveni 60 Rīgas Ekonomikas
augstskolas absolventi, kas pašreiz ir spēcīgi uzņēmumu vadītāji
un speciālisti. IZ

PASAULES DIABĒTA DIENĀ IECAVAS VESELĪBAS CENTRĀ
4. novembrī laikā no plkst. 8:30 līdz 12:00
piedāvājam ikvienam interesentam un bez samaksas:
- noteikt augumu, svaru un ķermeņa masas indeksu;
Iecavas novada Dome
piedāvā semināru

Piedošanas mācība
24. oktobrī un 7. novembrī plkst. 10.00-17.00.
SOKRATA TAUTSKOLAS lektores Elvitas Rudzātes vadībā
iegūsiet informāciju par mūsdienīga cilvēka pasaules
uztveri, Jūs apgūsiet zināšanas, ar kuru palīdzību gan
stresi, gan bailes, gan vainas izjūta, kas nemitīgi iesakņojas
ikvienā no mums, var tikt transformēta visaptverošā
harmonijā un mīlestības enerģijā, kas mūs atbrīvo no
jebkuras slimības, nīgruma un diskomforta, kas ļauj
ieraudzīt pasauli un līdzcilvēkus no pilnīgi cita - pozitīva un
priekpilna - skatpunkta.
Dalības maksai SOKRATA TAUTSKOLA lūdz dalībnieku
ziedojumus.
Pieteikties pa tālruni: 63941301 līdz 23. oktobrim.

- izmērīt asinsspiedienu;
- noteikt cukura līmeni asinīs;
- ārsta endokrinologa dr. Ī. Vīnšteines konsultāciju;
- saņemt informatīvos materiālus par diabētu un svara
problēmām;
- saņemt informāciju par glikometriem un citiem paškontroles
līdzekļiem.

Aizsaulē aizgājuši
Diāna Baranovska (16.11.1964. - 05.10.2009.)
Nikolajs Zaicevs (11.12.1951. - 15.10.2009.)
Gunārs Zvejnieks (03.11.1944. - 17.10.2009.)

2009. gada 23. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā, steidzami, lēti.
Tālr. 29795331; 27118682.

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

smiltis un melnzemi ar
piegādi. Tālr. 29484578.
neapzāģētus dēļus (65 Ls/m³),
brusas, latas, dēļus (80 ls/m³),
nomaļu malku. Imprignējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 28888719; 26975888.

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

malku un skaldītu malku.
Tālr. 29360004.

Atgādinu, ka vecākiem,
kuri ir pieteikuši bērnu
rindā PII «Cālītis», pēc
iestādē noteiktās kārtības
katru gadu oktobrī
jāveic pārreģistrācija.
Nepārreģistrācijas
gadījumā vieta rindā
tiek zaudēta.
PII «Cālītis» vadītāja

NŪJOŠANAS pasākumu
pie sporta nama.
Konsultēs Latvijas Tautas
sporta asociācijas instruktori.
Plkst. 11:30 nūju izdale;
plkst. 12:00 nūjošanas
sākums.

25. oktobrī plkst. 4.00

(naktī no sestdienas
uz svētdienu)
Latvijā notiks pāreja
atpakaļ no vasaras
laika, kad pulksteņa
rādītāji jāpagriež
par vienu stundu
atpakaļ.

Kultūras namā
23. oktobrī pl. 19:00

HARIJS OZOLS &
SANTA ZAPACKA
un Didzis Rijnieks

zāģmateriālus, veic
zāģmateriālu zāģēšanu pēc
klienta pasūtījuma, piegādā
jauktu koku skaldītu malku,
skujkoku šāļu malku.
Tālr. 29415851; 29460944.

(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

24. oktobrī visi
interesenti aicināti uz

8.

25. oktobrī plkst. 11 notiks
Baložu kapsētas
SAKOPŠANAS TALKA.

1. novembrī plkst. 16
Birzuļu kapos SVECĪŠU
VAKARS ar mācītāju.

Pērk : : :
papīrmalku, malku, sniedz
transporta pakalpojumus.
Tālr. 26185699.
cirsmas, mežus īpašumā.
Tālr. 26185699.
skuju koku zāģbaļķus.
Arī sausus, stāvējušus,
šķembainus. Ir transports,
Valmet.
Tālr. 28888719; 26975888.

Piedāvā darbu : : :
Vajadzīgi divi strādnieki
siltumnīcu remontdarbiem.
Tālr. 29428723.

Sporta namā
Bauskas rajona sacensības
galda tenisā skolu
komandām
23. oktobrī pl. 10:00
Amatieru basketbola līga
30. oktobrī pl. 20:30
Dartija - Rīdzene 92
4. novembris pl. 15.00.
Tautas bumba 5. klasēm.
25. novembrī pl. 15.00.
Mini basketbola stafetes
4. klasēm

5 gadu jubilejas
koncerts.
Biļešu iepriekšpārdošana!
Cenas: Ls 3 un Ls 4.
23. oktobrī pl. 21:00
aicinām uz DISKOBALLI
kopā ar DJ Ivaru.
Vietas pie galdiņiem lūdzam
pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa - Ls 2.
Darbosies kafejnīca.
15. novembrī paredzētais

dziedātāja DONA
KONCERTS TIEK PĀRCELTS
uz nākamā gada sākumu.
Sekojiet informācijai!
17. novembrī pl. 19:00
vēsturiska spēlfilma

«VIENĪGĀ FOTOGRĀFIJA»
Biļetes cena - Ls 1.
18. novembrī pl. 19:00

Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīts pasākums
«Iecavas Gada cilvēks» balvas
pasniegšana un
svētku koncerts.
Ieeja - bez maksas.
19. novembrī pl. 10:00

Liepājas Leļļu teātra izrāde
«Saldais sapnis».
Biļetes cena - Ls 1.

Nekas vēl nav
nokavēts!
Iecavas kultūras namā

Dažādi : : :
Celtniecības un remonta
darbi; santehnikas, mēbeļu
remonts, jumta darbi.
Tālr. 26060411.
Sagatavoju auto ikgadējai
valsts tehniskajai apskatei.
Veicu ritošās daļas remontu
un laboju citus defektus.
Nodarbojos ar auto virsbūves
un salona tīrīšanu,
pulēšanu, vaskošanu.
Tel. 29780080 Kristaps.

Vācu valodas kursi trešdienās pl.19:00
Mākslas studija pirmdienās no pl.17:00
trešdienās no pl.18:00
Mākslīgo ziedu
veidošana otrdienās pl.19:00

Izīrē : : :
1 istabas dzīvokli Iecavā.
Tālr. 28247688.
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