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A: F: Anta Kļaveniece

10. martā ir uzsākta
Kultūras nama mazās zāles
renovācija. Līgumu par
veicamo darbu izpildi
Iecavas novada Dome
noslēdza dienu iepriekš.

Cenu aptaujā par tiesībām
veikt renovāciju piedalījās 13
pretendenti, taču par uzvarētāju
tika atzīts uzņēmums SIA «Baltijas projektu birojs».
Kultūras nama mazās zāles
renovācija pašvaldībai izmaksās
Ls 36 505,72 (ar PVN), informē
pašvaldības iepirkumu speciāliste Evita Heidemane. Līgums

Iecavas novada Dome informē, ka nelabvēlīgo laika apstākļu un
pavasara šķīdoņa dēļ no 26. marta ir ierobežota

satiksme, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 (masas
ierobežojums 7 t ), uz šādiem pašvaldības ceļiem:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

V1040 - Roņi - Tāmas - Renceles - A7;
Klētnieki - Alejas - Bemberi - Mētras;
A7- Alejas - Lapskalni - Roņi;
A7 - Jānumi - Vīleikas - V7;
Vārnas - Tīrumi - Pukšeļi - Jānumi;
Vārnas - Kalniņi - Stabiņi;
A7 - Dimzukalns - Lejas Dimzas - Gruntes;
V1008 - Dāzēni - A7;
V1008 - Baltmeķi - Viesturi;
V1008 - Rumbu kapi - Laivenieki;
V1008 - Podāzeļi - Jaunsibras - novada robeža;
A7 - Papardes - Gāršas - Spītes - Podāzeļi;
Vārpas - Upuri - Novadi - V9;
A7 - Lejas Smedes - Kļaviņas.

paredz, ka renovācijas darbi jāpabeidz līdz 18. maijam.
Renovācijas darbu projekts
Iecavas Kultūras nama mazajai
zālei Rīgas ielā 18 ietver vispārīgos celtniecības, elektroinstalācijas un interjera noformēšanas darbus.
3.lpp.

Piesakies
Lielajai
talkai!

4.

Nepadodas
krīzei, tirgo
apģērbus

5.

6.
Galda
tenisistes un
basketbolisti
sacenšas
Polijā

Radi prieku ar vaļasprieku!
A: Valda Liekne

Domes pieaugušo izglītības
speciāliste

Kas šajā grūtajā laikā
mums varētu sagādāt
prieku, sniegt
mierinājumu?
Vaļasprieks! Katram savs,
radošs un neatkārtojams.
Šis ir laiks, kad visapkārt
dzirdam un redzam visdažādākos bēdu stāstus un pozitīvu ziņu ir grūti atrast. Mūsu dvēseles

ir izsalkušas pēc skaistuma, mīļuma un labestības. Par to liecina tas, ka, neskatoties uz finansiālajām grūtībām, ir tik
daudz Kultūras nama pasākumu apmeklētāju. Gribas izmantot katru iespēju, lai sagādātu
sev pozitīvas emocijas. Ir pavisam viegls veids, kā to izdarīt, un
tas nemaksā neko - smaids, labi
vārdi un piedošana par spīti
visam... Prieks, ko sagādāsi citam, nāks pašam atpakaļ ar uzviju.
5.lpp.

2009. gada 27. martā

IZ

Skolu ziņas

Dzimtmisas pamatskola pavasarīgās noskaņās
A: Lolita Krēmere

Sākumskolas skolēni gatavojas pavasarim un rotā klases gadalaikam atbilstošās noskaņās.
Comenius projekta ietvaros dabaszinību stundās skolēni plaucē zarus, audzē zaļumus - sīpollokus un zirņus, pēta un pieraksta savus novērojumus, analizē
un veic salīdzināšanu.
Skolā notiek aktīvs mācību
darbs, piedalāmies mācību
priekšmetu olimpiādēs. Rajona
matemātikas olimpiādē piedalījās 5. klases skolēni Raivo
Vorona un Gvido Vorona un
6. klases skolnieks Toms Šķipars. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Māra Slapiņa.
Trīs sestdienās Bauskā notika vizuālās mākslas olimpiādes
un piecgadīgo, sešgadīgo bērnu
vizuālās mākslas konkurss, tajā
piedalījās Monta Šmithena. Viņai bija jāsagatavo mājas darbs
vizuālajā mākslā un jāveido savs
radošais uzdevums. Esam gandarīti, ka Bauskas rajona vizuālās mākslas olimpiādē mūsu
skolēni ieguva trīs godalgotas
vietas: 2. klases skolniecei Agnesei Mūrniecei 3. vieta 1.-2. klašu
grupā; atzinība 3. klases skolniecei Esterei Romanovskai 3.-4.
klašu grupā un atzinība 9. klases skolniecei Lailai Škaparei 9.12. klašu grupā. Skolēnus olimpiādei sagatavoja vizuālās mākslas skolotāja Jana Arāja.

9. klases skolnieks Edgars
Alksnis ar labiem rezultātiem
startēja valsts mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē Rīgā, jo izcili rezultāti bija rajona olimpiādē.
8. un 9. klašu skolēni apmeklēja izstādi «Skola 2009», lai iepazītos un atrastu sev interesējošo
mācību iestādi, kurā turpināt izglītoties, absolvējot skolu.
13. martā 5. klašu skolēni
piedalījās Bauskas rajona skolu
basketbola sacensībās. Tagad
skolēni gatavojas sacensībām
šahā.
Rajona organizētajā pedagogu radošo darbu konkursā piedalījās Dzimtmisas pamatskolas
1. klases skolotāja N. Šabanoviča ar darbu «Cimdi», kā arī angļu
valodas un latviešu valodas skolotāja I. Salgrāve ar darbu «PowerPoint prezentāciju izmantošana angļu valodas stundās,
mācot gramatikas elementus pamatskolā». Skolotājas I. Salgrāves darbs guva īpašu atzinību.
No visiem pretendentiem tikai ar
Dzimtmisas pamatskolas skolotāju tiks noslēgts līgums par
darba pilnīgu izstrādi un popularizēšanu citās rajona skolās.
Priecājamies par skolotājas sasniegumiem un vēlam veiksmi
arī turpmāk!
20. martā mūsu skolas ilggadējo šefpavāri Viju Fedotovu
viss skolas kolektīvs godināja
skaistajā dzīves jubilejā. IZ

DZIMTMISAS PAMATSKOLA
piedāvā individuālu pieeju
katram skolēnam.
Aicinām pieteikt bērnus
mūsu izglītības iestādē.
Sīkāka informācija pa tālruņiem: 63946129; 63946975.

Iecavas vidusskolā 24. martā notika jauniešu organizācijas
«Tellus» seminārs, kurš paver
iespēju skolēniem diskutēt par
ES un Latvijā aktuālām tēmām.
25. martā vidusskolēni ar skolotājām S. Kozlovu un M. Pīlādzi
nolika ziedus pie komunistiskā
genocīda upuru pieminekļa.
27. martā risināsies valsts
konkurss ekonomikā «Ceļš uz
ekonomisko domāšanu», kā arī
rajona krievu valodas metodiskās apvienības organizētais krie-

2.

vu dziesmu konkurss, kurā piedalīsies vidusskolas klašu ansambļi un solisti.
28. martā notiks Zemgales reģiona bērnu folkloras kopu sarīkojums «Mežs». Gada garumā
folkloras kopas pētīja šo tēmu un
veidoja programmu, kas būs
skatāma sarīkojumā.
Apliecību par piedalīšanos
50. Ķīmijas valsts olimpiādē saņēma Mārtiņš Vilands, Maksims
Čerkasovs (12.a kl.) un Marija Vinogradova (9.b kl.). IZ

F: Lāsma Bunere

Sākumskolā «Dartija» marts ir pasludināts par teātra
mēnesi. Pirmie savu sniegumu atrādīja 2. klase ar izrādi
«Gribi tici, gribi nē!». Paldies izrādes režisorei Andai Tauriņai
par pavasarīgas noskaņas radīšanu.

Zelta diploms savā kategorijā
A: Anda Šteina

7. un 8. martā
J. Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā notika
valsts mūzikas skolu koru
un ansambļu konkurss.
Kolektīvi startēja vairākās
kategorijās - jaunāko klašu kori
un ansambļi, lauku mūzikas
skolu kori, kora klašu kori un kori ar starptautisku konkursu
pieredzi. Konkurss tika organizēts sadarbībā ar Spānijas koru
festivālu organizatoru, un konkursa galvenā balva - koncertbrauciens uz Spāniju.
Iecavas mūzikas skolas kora
uzstāšanās noritēja 7. martā,
grupā startēja 11 kori. Mūsu koris ar diriģenti Madaru Strazdiņu
un kormeistari Alisi Veisu bija
iestudējis izteiksmīgu repertuāru - divas latviešu tautas dziesmas un spilgto spāņu autora
dziesmu «Giole canto» (Dziedam
ar prieku). Liels bija pārsteigums, uzzinot žūrijas lēmu-

mu, ka korim jādzied pirmās
dienas noslēguma vakarā un apbalvošanas ceremonijā. Gandarījums un ovācijas bija milzīgas,
uzzinot žūrijas vērtējumu, - Zelta diploms savā kategorijā! Un
vēlreiz pārpildītajai zālei skanēja
Madaras diriģētā temperamentīgā «Giole canto»!
Bija patīkami saņemt apsveikumus gan no žūrijas komisijas,
gan Mūzikas akadēmijas pasniedzējiem, gan kolēģiem citās
mūzikas skolās. Lūk, Mālpils
mūzikas un mākslas skolas direktora atzinība: «Jūsu korim ir
ļoti skaista un enerģiska diriģente, koši, izteiksmīgi tērpi,
spilgti un temperamentīgi visus
pārsteidza spāņu dziesma, bet
pats galvenais - visu dziedātāju
apgarotās sejas un atdeve uzstāšanās brīdī. Jūs to bijāt pelnījuši!»
Gandarījums par šo panākumu saglabāsies vēl ilgi. Jau aprīļa sākumā kori un citus mūzikas skolas audzēkņus dzirdēsim uzstājamies Iecavā. IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

10. marta sēdē Dome lēma
par vairāku aizdevumu
ņemšanu.
Par aizņēmumu sociālās
mājas «Aizupieši»
rekonstrukcijai
2008. gadā tika pabeigta sociālās mājas «Aizupieši» rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde. Kopējās - rekonstrukcijas projektēšanas, būvdarbu, teritorijas labiekārtošanas un ārējo inženiertīklu būvniecības - izmaksas varētu būt aptuveni Ls
595 420. Pērn ir uzsākti rekonstrukcijas būvdarbi, bet šogad ir plānots veikt ēkas rekonstrukcijas, teritorijas labiekārtošanas un ārējo inženiertīklu būvniecības darbus par Ls
553 847.
7. janvārī no Ekonomikas ministrijas ir saņemts rīkojums,
kas apliecina, ka Iecavas novada
Domei ir piešķirta valsts mērķdotācija dzīvokļa jautājumu risināšanai sociālās dzīvojamās mājas «Aizupieši» rekonstrukcijai
Ls 99 670,50.
Dome no pašvaldības 2009.
gada pamatbudžeta ieņēmumiem projekta realizācijā ir plānojusi ieguldīt Ls 154 080 un

Ls 300 097 apmērā izdevumus
segt ar kredīta līdzekļiem.
Lai 2009. gadā sekmīgi varētu realizēt renovāciju, Dome
vienbalsīgi nolēma turpināt
2008. gadā uzsākto sociālās mājas rekonstrukciju, ņemt aizdevumu no Valsts kases EUR
427 000 apmērā (ar Valsts kases
noteikto aizņēmuma procentu
likmi) un aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar
2010. gada 20. martu, aizņēmumu atmaksāt līdz 2024. gada
20. decembrim.
Par aizņēmumu
pamatkapitāla
palielināšanai «DzKS»
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība», kurā Iecavas novada pašvaldībai pieder 100% sabiedrības pamatkapitāla, ir
iesaistījusies projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 pašvaldībās Zemgalē».
Projekta mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes
uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības
paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot
vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmējot

Maija vidū mazajai zālei
jābūt gatavai
1.lpp.

Zālē ar palīgtelpām, kuru kopējā platība ir 235,2 kvadrātmetri, paredzēta esošo sienas paneļu
un riģipša konstrukciju nomaiņa pret jaunām riģipša konstrukcijām, to apstrāde un sienu
krāsošana, zāles grīdas seguma
nomaiņa ar jaunu oša parketa
grīdu, kā arī mazās skatuves
gulšņu un seguma nomaiņa.
Zāles griestu noformējums
tiks veidots trīs pakāpēs no riģipša konstrukcijām. Paredzēta
durvju nomaiņa, kā arī palodžu,
radiatoru un cauruļu moldingu
apdare. Logus noformēs ar romiešu žalūzijām, bet skatuves
un bāra letes noformējumam
tiks izmantots analogs aizkaru
audums. Renovācijas darbu apjomā ir iekļauta arī esošās elek-

troinstalācijas un sadales skapja nomaiņa.
Uzsākot remontdarbus, gan
atklājies, ka ne visi nepieciešamie darbi ir iekļauti tehniskajā
projektā, jo tos nevarēja konstatēt objekta apsekošanas laikā,
informē pašvaldības kapitālās
celtniecības speciālists Vladimirs Skvorcovs. Demontējot veco riģipsi no kolonnām, konstatēts, ka zāles nesošā kolonna ir
sašķēlusies, tādēļ to būs nepieciešams savilkt ar metāla konstrukcijām. Arī demontējot riģipsi no sienām un ailām, konstatēts, ka vecās koka pārsedzes ir
sapuvušas, tādēļ nepieciešams
veikt jaunu pārsedžu montāžu.
Šie darbi kopējās renovācijas izmaksas palielinās par Ls
1 187,41 (ar PVN). IZ

ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
Lai SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» 2009. gadā sekmīgi
varētu realizēt plānotos pasākumus - sagatavošanas darbus
projekta uzsākšanai: nostiprināt
kapitālsabiedrības materiāli tehnisko bāzi, tādējādi nodrošinot
priekšnosacījumus projektā paredzēto aktivitāšu realizācijai, kā
arī pabeigt projekta tehniskās
dokumentācijas un rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi
Iecavas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai, novada
pašvaldības 2009. gada budžetā
šim mērķim ir plānoti izdevumi
Ls 115 000.
Dome vienbalsīgi nolēma SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» pamatkapitāla palielināšanai ņemt aizdevumu no Valsts
kases EUR 162 600 apmērā (ar
Valsts kases noteikto procentu
likmi), aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2010. gada
20. martu, aizņēmumu atmaksāt līdz 2024. gada 20. decembrim.
4. Par atmaksas garantu
noteikt pašvaldības budžetu.
Par aizņēmumu
peldbaseina būvniecībai
Skolas ielā 37
2007. gada 13. novembrī Dome apstiprināja investīciju plānu 2008.-2011. gadam. Atbilstoši šim plānam aizvadītajā gadā ir
renovēta sākumskola «Dartija»,
kapitāli izremontēts Iecavas kultūras nams, uzbūvētas jaunas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
«Ziemeļi» Dimzukalnā un uzsākta sociālās mājas «Aizupieši»
rekonstrukcija.
Atbilstoši plānam šajā gadā ir
jāuzsāk Iecavas mūzikas un
mākslas skolas būvniecība,
peldbaseina būvniecība pie Iecavas vidusskolas un Iecavas
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» rekonstrukcija.
Aizvadītajā laika periodā ir
veikti lieli priekšdarbi, izzināta
līdzīgu būvju labākā pieredze
Latvijā un sagatavoti būvējamo
un rekonstruējamo ēku un būvju tehniskie projekti. Apzinoties
sarežģīto ekonomisko situāciju
valstī, uz nenoteiktu laiku Dome
ir atteikusies no mūzikas un
mākslas skolas būvniecības un
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» rekonstrukcijas. Bet,
ņemot vērā novada iedzīvotāju
vēlmes, peldbaseins novadam ir
vajadzīgs un tā būvniecība ir jāuzsāk šogad.
Projekta «Peldbaseina Skolas
ielā 37 būvniecība» kopējās izmaksas, saskaņā ar izstrādāto

tehnisko projektu, tiek plānotas
Ls 1 850 485.
Dome, atklāti balsojot, «par» 7 (S. Drozdovs, A. Grīnbergs,
A. Grundmanis, J. Krievs, A. Mačeks, J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone), «pret» - 2 (A. Avots, S. Mašiņenkovs), «atturas» - 1 (B. Gāga), nolēma 2009. gadā uzsākt
peldbaseina būvniecību Skolas
ielā 37 un tā būvniecībai ņemt
aizdevumu no Valsts kases EUR
711 500 apmērā (ar Valsts kases
noteikto procentu likmi); aizņēmuma pamatsummas atmaksu
sākt ar 2010. gada 20. septembri
un atmaksāt līdz 2025. gada
20. jūnijam. Tāpat kā «Aizupiešu» un SIA «DzKS» aizņēmuma
gadījumā, arī peldbaseina aizņēmumam par atmaksas garantu
tiek noteikts pašvaldības budžets.
Par PII «Cālītis» sniegtajiem
maksas pakalpojumiem
Vispirms Finanšu komiteja
un pēc tam arī Dome izskatīja
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» vadītājas Ļ. Momotas
lūgumu paaugstināt maksu par
bērnu ēdināšanu par Ls 0,05, lai
varētu turpināt īstenot «skolas
piena» programmu, kurai ES finansējums ir saglabāts, bet
valsts savu līdzfinansējumu šogad vairs nepiešķir. Dome vienbalsīgi nolēma apstiprināt maksu par PII «Cālītis» sniegtajiem
maksas pakalpojumiem par bērnu ēdināšanu:
bērniem vecumā no 3 līdz
7 gadiem - 1,00 Ls/dienā:
* brokastis - Ls 0,20;
* «skolas» piens - Ls 0,05;
* pusdienas - Ls 0,45;
* launags - Ls 0,30.
bērniem vecumā no 1,5 līdz
3 gadiem - 0,90 Ls/dienā:
* brokastis - Ls 0,18;
* «skolas» piens - Ls 0,05;
* pusdienas - Ls 0,42;
* launags - Ls 0,25.
Lēmums stājas spēkā ar
2009. gada 10. aprīli.
Dome vienbalsīgi nolēma arī
nodot SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» apsaimniekošanā
Iecavas novada Sila kapus un Sila kapu kapliču, Gruzduļu kapus, Jaundedžu kapus, Upuru
kapus, Stīveru kapus, Smedes
kapus, Baložu kapus, Pleču kapus, Misas kapus, Kraukļu kapus, Jaunkalniņu kapus, Rumbu kapus un Raņķu kapus; apstiprināja Noteikumus par kārtību, kādā Iecavas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu,
kā arī lēma par citiem jautājumiem. Lēmumi pieejami interneta portālā www.iecava.lv. IZ

2009. gada 27. martā

Vairāk nepieciešama sociālā palīdzība
A: Beata Logina

Lai ekonomiskās
lejupslīdes apstākļos
palīdzētu vairāk
cilvēkiem ar zemiem
ienākumiem, sākot ar
18. martu, trūcīgā statusu
var piešķirt arī cilvēkiem
ar kredītsaistībām. Tāpat
ir atviegloti nosacījumi,
nosakot atbilstību trūcīgā
statusam, informē
Labklājības ministrija.
No 18. marta, nosakot cilvēkam trūcīgā statusu, pašvaldības var izvērtēt cilvēka kredītsaistības un noteikt labvēlīgākus nosacījumus trūcīgā statusa piešķiršanai. Līdz šim personu vai ģimeni nevarēja atzīt par
trūcīgu, ja tai bija parādsaistības. Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu papildināti,
nosakot, ka par parādsaistībām
nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti, kredīti mājokļa pielāgošanai invalīdiem, kā arī parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem.

Pašvaldība var noteikt arī citus labvēlīgākus nosacījumus
attiecībā uz citiem parādsaistību
veidiem, piemēram, kredītu par
mājokli. Turpmāk pašvaldība,
nosakot trūcīga statusu, varēs
neņemt vērā arī cilvēka uzkrātos
līdzekļus, kas ir mazāki par valstī noteikto minimālo darba algu – 180 lati. Tāpat tā varēs vērtēt tikai ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli, papildu neizvērtējot atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus.
Samazināts arī administratīvais
slogs, pieprasot trūcīgā statusa
noteikšanu. Turpmāk iesniegumu varēs parakstīt pieprasītājs
un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi, bet deklarāciju varēs sagatavot elektroniski un to parakstīs tikai trūcīgā statusa pieprasītājs. Pašvaldībai būs jārisina
problēmsituācija, ja cilvēks deklarācijas iesniegšanas brīdī būs
palicis bez iztikas līdzekļiem.
Labklājības ministrija prognozē, ka aizvien vairāk cilvēku
nonāks sociālo dienestu redzes
lokā un varēs saņemt nepieciešamo sociālo palīdzību. Pašvaldības trūcīgiem cilvēkiem un ģimenēm piešķir GMI un dzīvokļa
pabalstu. Izvērtējot savas finansiālās iespējas, pašvaldības var

Piesakies Lielajai talkai!
A: Anta Kļaveniece

18. martā Latvijas
Universitātes Lielajā aulā
notika plānotās Lielās
Talkas koordinatoru
sanāksme. Tajā piedalījās
227 dalībnieki, tostarp
Iecavas pašvaldības
dārzkope Daina Rudzīte.
Jau rakstījām, ka, turpinot
pērn aizsākto tradīciju, šā gada
18. aprīlī visā Latvijas teritorijā
tiks organizēta otrā vides sakopšanas akcija «Lielā talka», aicinot
tajā piedalīties ikvienu iedzīvotāju.
Lai nodrošinātu veiksmīgu
talkas norisi mūsu novadā,
D. Rudzīte aicina iedzīvotājus,
zvanot pa tālruni 29419247,
viņu informēt gan par piesārņotajām vietām, gan par iniciatīvas grupām, kuras vēlas sakopt kādu konkrētu teritoriju.
Piemēram, Zorģu iedzīvotāju

grupa, kas plāno sakopt sava
ciemata teritoriju, ir jau pieteikusies. Tas nepieciešams, lai
labāk apzinātu sakopjamās teritorijas, kā arī lai noorganizētu
savākto atkritumu izvešanu.
Pirmos simts cimdus un tikpat maisu D. Rudzīte jau atvedusi no koordinatoru sanāksmes,
taču, kā sola pasākuma rīkotāji,
tos talkas dienā varēs saņemt arī
veikalos Rimi un Supernetto. Savukārt atkritumus, kas savākti
Lielās talkas laikā, atkritumu
poligonos varēs nodot bez maksas.
Projekta mērķis - desmit gadu laikā padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē. Šogad Latvijas aicinājumam organizēt talku atsaukušās arī mūsu kaimiņvalstis - Lietuva, Igaunija,
Polija un Sanktpēterburgas apgabals.
Vairāk informācijas par
18. aprīļa talku interneta vietnē
www.talkas.lv. IZ

noteikt arī citus palīdzības veidus trūcīgo un maznodrošināto
cilvēku un ģimeņu atbalstam.
Jāatgādina, ka no 1. marta
Veselības ministrija ir noteikusi
trūcīgiem cilvēkiem līdzmaksājumu pacienta iemaksām 50%
apmērā.
Ģimeni atzīst par trūcīgu, ja
ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no spēkā esošās
minimālās darba algas valstī.
Izmaiņas likumdošanā un kā
tās atsaucas uz palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem Iecavas novada Domes Veselības un sociālā
komiteja pārrunāja 24. marta sēdē. Deputāti jau atkārtoti debatēja par nepieciešamajām izmaiņām 2008. gada 11. novembra
saistošajos noteikumos «Par dzīvokļa pabalstu». Sociālā dienesta
un komitejas ieteiktie grozījumi
tiks nodoti apstiprināšanai Domes sēdē.
Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale informēja par pieprasīto pabalstu apjomu un budžeta līdzekļu izlietojumu no
1. janvāra līdz 10. martam. Pabalstos komunālajiem maksājumiem šajā periodā pieprasīti Ls
11 325, savukārt GMI pabalstiem - vairāk nekā Ls 6350. IZ
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Izslēdz
apgaismojumu!
Latvija ir viena no 63
valstīm, kas apņēmušās
iesaistīties vispasaules
akcijā Zemes stunda 2009.
28. martā pulksten 20:30 Pasaules Dabas Fonds rīko akciju
Zemes stunda, kuras laikā katrs
ir aicināts uz vienu stundu izslēgt apgaismojumu, lai simboliski pievērstu uzmanību klimata
pārmaiņām un demonstrētu
vienotu nostāju Kopenhāgenas
ANO galotņu tikšanās dalībniekiem, kuri 2009. gada beigās
lems par jaunu globālo vienošanos klimata pārmaiņu jautājumos. Klimata pārmaiņas, ko izraisa CO2 izmeši, šobrīd rada lielākos draudus planētai. Vienīgi,
mainot visas sabiedrības attieksmi pret CO2 emitējošajiem
enerģijas ražošanas veidiem,
iespējams mazināt šos draudus.
Pastāsti saviem draugiem par
Zemes stundu! Kopā jūs varat ne
tikai izslēgt apgaismojumu Zemes stundas laikā, bet arī organizēt vakariņas sveču gaismā
vai pat akustisku koncertu. Ļauj
vaļu iztēlei! Vairāk info:
http://www.earthhour.org/abo
ut/lv:lv IZ

Ziņas lauksaimniekiem
Ceturtdien, 2. aprīlī, pulksten 10.00 Iecavas novada Domes telpās notiks seminārs
laukos dzīvojošiem lauksaimniekiem par šādām tēmām:
1. Lauku attīstības programmas pasākumi meža īpašniekiem:
·
Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana;
·
Mežsaimniecības ražošanas
potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana;
·
Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana.
Informāciju sniedz Bauskas
rajona mežsaimniecības konsultants V. Vinogradovs
2. Lauku attīstības programmas pasākumi (2007.-2013. gadā) - aktualitātes:
·
Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem;
·
Lauku saimniecību modernizācija;
·
Daļēji naturālās saimniecības;

·
Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
dažādošanu);
·
Tūrisma aktivitāšu veicināšana.
3. LEADER aktivitāšu ieviešana:
·
Vietējās attīstības stratēģijas;
·
Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu
lauku attīstībai pasākumam
«Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un pasākumam «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».
Informē A. Paura, Zemgales
plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra konsultante par Lauku attīstības programmas pasākumiem.
Seminārs ir bezmaksas. Tas
notiks līdz plkst. 14.00 ar kafijas
pauzi plkst. 13.00.
Stepans Drozdovs
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Katrai precei atrodas savs pircējs
A: F: Anta Kļaveniece

Liene Skuja
pašas dibinātā
uzņēmuma
Iecavas
tirgotavā.
Gadu un
četrus mēnešus
jaunās
meitiņas
Patrīcijas
audzināšana
uzņēmīgajai
mammai
nav šķērslis,
lai tiektos
sasniegt
iecerēto.

Ja laiki mainās, jāmainās
tiem līdzi. Vaimanas par
krīzi noteikti nepalīdzēs,
ir pārliecināta Liene Skuja.
Viņas nesen dibinātais
uzņēmums IK «LS»
šomēnes atvēris divas
jaunu un lietotu apģērbu
tirgotavas - Bauskas
Bauzes tirgū un
Iecavas tirgū.
Tā kā kioska reklāmas gaismas izkārtne vēl top, daudzi, redzējuši tirgotavas reklāmu mūsu
laikrakstā, jautā: «Kur tad atrodas šis grūti pamanāmais
kiosks numur trīs?» Pareizā atbilde - tas ir blakus jaunatvērtajai zemnieku saimniecības «Krišjāņi» piena produktu tirgotavai.
Kamēr vieni vēl neziņā rausta
plecus, citi jau paspējuši tikt pie
jaunas drēbju kārtas. Tirgotavā
nopērkami gan lietoti apavi un
apģērbi, gan arī jauni - kā nedzirdētu, tā pazīstamu zīmolu apģērbi, kurus iepērk kā noliktavas
pārpalikumus un šeit var nopirkt
par ievērojami zemāku cenu. Piemēram, pazīstama zīmola džinsu
bikses par cenu, kas nepārsniedz
desmit latus.
Liene ir pārliecināta, ka
daudz interesanta savas garderobes papildināšanai te var atrast gan jaunieši, gan cilvēki ar
lielāku dzīves pieredzi. Tirgotavā
nopērkami arī bērnu apģērbi un
apavi. Pavisam drīz sortimentu
iecerēts papildināt ar dažādiem

aksesuāriem - somām, jostām
un citiem. Iecerēts ieviest arī veikala klientu karti, kas pastāvīgajiem klientiem ļautu iepirkties izdevīgāk.
Saimniece stāsta, ka lietoto
apģērbu tirdzniecība viņai nav
sveša. Ar šo biznesu viņa nodarbojusies jau pirms 12 gadiem.
Mainījusies likumdošana - lai
nodarbotos ar šāda veida tirdzniecību, vajadzējis dibināt uzņēmumu, taču tolaik priekšroka
dota izglītībai, kuru Liene ieguvusi augstskolas «Turība» Ekonomikas fakultātē, kā arī darba
pieredzei citu uzņēmēju paspārnē.

Esot dzirdēti pārmetumi, ka
cenas tirgotavā ir augstākas nekā citviet. Liene to pamato ar apģērbu rūpīgu atlasi, ko viņa
iepērk no četriem pieciem piegādātājiem. «Nevelkamas drēbes
veikalā neizliekam,» uzsver Liene, piebilstot, ka viņai ir svarīgi,
lai klients no veikala aiziet apmierināts un ir motivēts tajā
iegriezties vēl. Piedāvājuma sortiments mainās gandrīz katru
dienu, jo tirgotavas telpas ir diezgan mazas, lai vienlaicīgi izliktu
visu, kas iepirkts. Bauskas tirgotava esot daudz plašāka, tur arī
izvēle lielāka.
Iecavas tirgotavā strādā pār-

Radi prieku ar vaļasprieku!
1.lpp.

Radoša darbība ir pašizteiksmes process, kurā tiek radītas
vērtības, kas dod vislielāko gandarījumu ne tikai pašam radītājam, bet arī ielīksmo citu cilvēku
sirdis. Bieži, tikai pateicoties radošam darbam, cilvēks sajūt savas dzīves jēgu un izdzīvo grūtās
situācijās. Arī radīšanas vēlme
atnāk tieši dzīves grūtākajos brīžos, kad parādās vēlēšanās izteikt savu individualitāti. Radošam cilvēkam ir vieglāk atrast izeju no sarežģītas situācijas, bet,
tādā nonākot, atrast pašam savus individuālos veidus, kā aizsargāties pret graujošo stresu,
ātri atjaunot savu iekšējo psiholoģisko labsajūtu un uzlabot

emocionālo noskaņojumu.
Iecavas novadā ir daudz cilvēku, kuru vaļasprieks ir radoša
darbība: zīmēšana, gleznošana,
adīšana, tamborēšana, klūdziņu
pīšana, aušana un citas, par kurām apkārtējie pat nenojauš. Lai
šīs radošās aktivitātes iepriecinātu ne tikai pašus radītājus,
bet plašāku sabiedrību, aicinām
visus, kas kaut ko rada savā brīvajā laikā, piedalīties izstādē
«Dvēseles varavīksne». Neturēt
sveci zem pūra un dalīties savā
priekā ar citiem aicinām arī tādēļ, lai tie, kas vēl nav atraduši
savu radošo dzirkstelīti, varētu
smelties idejas sava potenciāla
izpausmei.

Šis gads visā Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas
radošuma un inovāciju gadu.
Cilvēku radošais potenciāls ir
pamats inovāciju radīšanai, kas
savukārt ir pasaules ekonomiskās attīstības priekšnoteikums.
Visus radošos Iecavas
iedzīvotājus lūdzam savus darbus - gleznojumus, pinumus,
tamborējums, adījumus un citus izstrādājumus - iesniegt
Valdai Lieknei Iecavas novada
Domes 4. stāvā no 14. līdz
17. aprīlim. Izstāde būs skatāma Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā no 20. līdz 22. aprīlim.
Dalīsimies savā priekā ar citiem! IZ

devēja Inga, bet Bauskā klientus
pagaidām apkalpo pati Liene.
Bauzes tirgus trešajā stāvā
iekārtots arī uzņēmuma birojs.
Lienei tas nepieciešams ne tikai
veikalu vajadzībām, bet arī nākamā projekta īstenošanai.
Lienes idejas šobrīd tiek realizētas, veidojot jaunu sabiedrisku
interneta portālu www.milumaa.
lv, kas būšot līdzīgs draugiem.lv,
taču ar plašākām uzziņu un konsultēšanas iespējām izglītības,
veselības, bērnu audzināšanas
un citās jomās.
Portāla atklāšana ieplānota
aprīlī, un tad arī Liene sola par to
informēt plašāk. IZ

IZ Foto konkurss
Tuvojoties smieklu
dienai – 1. aprīlim,
laikraksta «Iecavas
Ziņas» un pašvaldības
portāla www.iecava.lv
veidotāji aicina novērtēt
fotogrāfijas konkursā
«Jocīgs mirkļa foto».
Tikai līdz 30. martam
varat balsot par bildēm,
kuras apskatāmas
www.iecava.lv.
Balvu dāvināsim tās
fotogrāfijas iesūtītājam,
kura būs saņēmusi
visvairāk balsu. IZ
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Skolojas pie Polijas labākajiem treneriem
A: Beata Logina

Pagājušo nedēļu Iecavas galda tenisa
pārstāves aizvadīja Polijas pilsētā
Novi Targā (Nowy Targ),
kur risinājās starptautiska
nometne un turnīrs.
Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
trenere Baiba Gāga savām audzēknēm Alisei
Plucei un Karīnai Tarandai deva iespēju pilnveidot meistarību pie Polijas labākajiem galda tenisa treneriem. No pirmdienas līdz
piektdienai astoņas stundas ik dienu tika
veltītas smagam treniņdarbam, ko meitenes
godam izturēja.
Sestdien un svētdien iecavnieces piedalījās turnīrā, kur sacentās ar 1996. gadā dzimušām un jaunākām sportistēm minikadetu
grupā. Lai gan mūsu tenisistes finālā neiekļuva un savā vecuma grupā bija spiestas
samierināties ar dalītu 5.-6 vietu, tā bija vērtīga sagatavošanās Latvijas komandu čempionātam jauniešiem (šo sacensību kārta paredzēta 11. aprīlī), kā arī Latvijas Skolēnu
spēlēm, kas notiks maijā. Starptautisku sacīkšu atmosfēru Iecavā varēs izjust 7. un
8. aprīlī, kad galda tenisisti no vairākām
valstīm sacentīsies par sporta skolas «Dartija» balvām. IZ

Basketbolisti
atved kausu
A: Beata Logina

Sportiskā braucienā uz
Poliju bija devušies arī
Iecavas jaunie basketolisti.
No 20. līdz 22. martam 9.
Starptautiskajā basketbola turnīrā Žirardovā sacentās astoņas
meiteņu un 10 zēnu komandas.
Turnīrs tika organizēts vienai vecuma grupai - 1996. gadā dzimušiem un jaunākiem basketbolistiem.
Trenera Viļņa Gailuma vadītā
komanda piecās izspēlētajās
spēlēs piedzīvoja tikai vienu zaudējumu un kopvērtējumā ierindojās 3. vietā. Iecavas/Vecumnieku puikas ar rezultātu 33:50
piekāpās mājiniekiem - Žirardovas vienībai, kas kļuva par
turnīra uzvarētāju. Ar 54:38 tika
pieveikta Ļubļinas komanda, ar
67:26 - čehu vienaudži no Bruntales, ar 58:36 - Katovices komanda, bet spēlē par 3. vietu
V. Gailuma audzēkņi ar 52:32
uzvarēja citus Latvijas pārstāvjus - 3. BJSS komandu no Rīgas.
Kā labākos no savas komandas 10 spēlētājiem šajā turnīrā

treneris uzslavē Jāni Pelēci, Tomu Šķiparu un Edžu Kauķi. Par
iegūto 3. vietu komanda nopelnījusi kausu, kas tagad novietots
līdzās citām godalgām sporta
skolā «Dartija». Basketbolistiem
par sacensībām atgādinās sponsoru dāvinātie sporta krekliņi,
zeķītes un atslēgu piekariņi ar
turnīra simboliku, kā arī atmiņas par jauki pavadīto laiku ne
vien basketbola laukumā, bet arī
peldbaseinā. IZ

Kalnu ieskautā
Polijas pilsēta
treneri Baibu
Gāgu un viņas
audzēknes
Karīnu
Tarandu un
Alisi Pluci
sagaidīja ar
biezu sniegu.

Draudzes ziņas
Šis laiks, ko kristīgā pasaule
pazīst kā ciešanu, gavēņa, klusuma un atturības laiku, Latvijā
gluži simboliski ir paralēls laikam, ko dēvējam par krīzes periodu.
Ekonomiskā krīze ir likusi
daudziem no mums apstāties, lai
izdzīvotu savas sāpes un ciešanas. Daudzi no mums jūtas pamesti un vientuļi. Krīze šīs sajūtas tikai pastiprina. Valstī mutuļo bezcerības vilnis un izmisums.
Cilvēks šajos notikumu virpuļos
bieži uzdod jautājumus: «Kāpēc
tā notiek ar mani? Kāpēc es? Kāpēc tā? Kā dzīvot tālāk?» Vai tiek
saņemta arī atbilde? Kas mums
var sniegt atbildi? Kas mums var
palīdzēt pārciest šo laiku un notikumus?
Mēs skaidri zinām, ka viens
telefona zvans, viena vai vairākas vizītes pie psihologa var sakārtot cilvēka domas un sniegt
atbildes uz vairākiem jautājumiem. Bet... neba mums visiem
ir iespējas par pakalpojumu samaksāt. Ne visiem ir tik daudz
laika un spēka, lai sagaidītu savas vizītes dienu. Patiesā un neatliekamā palīdzība ir daudz tuvāk par telefona zvanu un psihologa apmeklējumu. Vienīgais,
uz ko mēs šobrīd varam droši paļauties, ir Dievs. Un nesaki, ka
tas Tev neder, pirms neesi mēģi-

nājis, pirms neesi Viņam palīdzību lūdzis. «Klaudziniet, un jums
taps atvērts. Lūdziet, un jums
taps dots,» māca Bībele. Kā lai
Dievs jums dod, ja neesat lūguši?
Lūdziet! Lūdziet vienatnē, lūdziet ģimenes lokā, bet, ja vēlaties lūgt kopā ar domu biedriem
un uzklausīt Dieva vārda lasījumus, nāciet uz Iecavas Evaņģēliski luterisko baznīcu. Katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā pulksten 17:00 notiek Svētdienas skolas nodarbības, kurās
bērni pieredzējušu pedagogu vadībā aktīvi darbojas, iepazīstoties ar Bībeles tēliem un sižetiem.
Pēc nodarbības pulksten 18:30
notiek Bībeles stunda pieaugušajiem. To vada mācītājs R. Radziņš. Svētdienās dievkalpojumi
notiek pulksten 11:00.
Nākamā Svētdienas skolas
nodarbība notiks piektdien,
3. aprīlī, pulksten 17:00, pēc tam
pulksten 18:30 Bībeles stunda
pieaugušajiem, bet nākamais
dievkalpojums notiks svētdien,
5. aprīlī, pulksten 11:00.
Lielās Piektdienas dievkalpojums notiks 10. aprīlī pulksten
11:00, bet Lieldienu dievkalpojums - 12. aprīlī pulksten
11:00. Nāciet! Būsim kopā!
Draudzes vārdā
Iveta Salgrāve
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Sporta ziņas

Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
21. martā Jugla - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 45:47 (R .Zariņš15, R. Lindavs 14)
1994. g. dz. 52:45 (A. Taurenis 24, G. Zaļmežs 8)
1993. g. dz. 62:89 (J. Eiduks 31, A. Taurenis 19)
1990./91. g. dz. 102:62 (J. Saveļjevs 21, J. Ojāru 20)

Amatieru basketbola līgas spēlē 20. martā Saulkrastu
komanda atzina BK Dartija pārākumu ar rezultātu
96:106.
Beidzot pirmo ceturtdaļu, iecavnieki atpalika par četriem
punktiem, bet spēles vidū rezultāts jau bija neizšķirts 51:51.
Atklātā basketbola princips - kurš vairāk iemet, tas uzvar - šoreiz
vairāk attiecās uz Dartijas komandu. Treneris Voldemārs Pārums
apliecina, ka svarīgākajos brīžos mūsu spēlētāji laukumā darbojās
pietiekami labi un, izpildot metienus ar atzīstamu precizitāti
(divpunktu metieni - 57% un trīspunktu metieni - 45%), pamazām
pieaudzēja rezultāta pārsvaru līdz +10 punktiem.
Diemžēl Iecavas vienībai nācās spēlēt bez Mārča Eglīša, kam pēc
ceļgala traumas šī sezona jau ir beigusies.
Toties varens punktu guvums šoreiz padevās Gundaram Bričkam 40 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 3 pārtvertas bumbas; Armands
Švītiņš - 19 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 2 rezultatīvas piespēles;
Aldis Beitiņš - 17 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 6 rezultatīvas
piespēles; Māris Gailums - 16 punkti, 9 izcīnītas bumbas,
2 rezultatīvas piespēles, 4 pārtvertas bumbas, 3 bloķēti metieni;
Juris Ojāru - 9 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 5 rezultatīvas
piespēles; Jānis Saveļjevs - 3 punkti; Mārtiņš Ivanovs - 2 punkti;
spēlēja arī Jānis Ivanovs.

23. martā savā laukumā Dartija ar rezultātu 93:82
pārspēja Kursa/MRU basketbolistus.
Abas komandas bija ieradušās septiņu spēlētāju sastāvā. Mājinieki
jau otro spēli pēc kārtas divpunktu metienos uzrādīja precizitāti
virs 50% (Dartijai - 53%, viesiem - 43%); arī cīņā par atlēkušajām
bumbām Iecavas basketbolisti bija nedaudz veiklāki (39:37), un
pretinieki nespēja pilnvērtīgi izmantot savu auguma pārsvaru.
V. Pārums uzskata, ka mūsu basketbolisti diezgan labi tikuši galā
ar Kursas meistarīgāko spēlētāju segšanu, lai gan niecīgais
piešķirto soda metienu skaits liecina, ka Iecavas komanda varētu
darboties arī agresīvāk. Izvērtējot spēles neveiksmīgākos posmus,
treneris atzīst, ka brīžiem pārlieku lielā aizraušanās ar
tālmetieniem par labu nenāk. Īsā rezervistu soliņa dēļ dažiem
spēlētājiem slodze iznāca pamatīga, 40 minūtes laukumā aizvadīja
Gundars Brička un Aldis Beitiņš; bez tam komandas kapteinis
A. Beitiņš īpaši jāuzteic par sasniegto «triple double» jeb
rezultativitāti virs 10 punktiem trīs statistikas rādītājos: šoreiz viņa
kontā 20 gūti punkti, 11 izcīnītas bumbas, 12 rezultatīvas
piespēles un 4 pārtvertas bumbas.
G. Brička - 22 p., 10 izc. b., 4 rez. piesp., 4 pārtv. b.; Armīns
Dīcis - 21 p., 4 izc. b., 4 rez. piesp., 2 pārtv. b.; A. Švītiņš - 16 p.,
6 izc. b., 2 bloķēti metieni; J. Ojāru - 6 p., 4 izc. b.; J. Ivanovs 6 p., 2 pārtv. b.; M. Ivanovs - 2 p.
Pēc šīs uzvaras Dartija atrodas trešajā pozīcijā starp komandām,
kuras cīnās par 9.-16. vietas sadalījumu. Tagad spēļu kalendārā
Dartijai pāris nedēļu pauze - līdz 8. aprīlim, kad iecavniekiem
jādodas izbraukumā uz LSPA, lai mērotos spēkiem ar VEF. IZ

Startēs konkurss «Mans veikals»
Jau trešo gadu tirdzniecības
aprīkojama piegādātājs Latvijā
uzņēmums HL Display Latvia organizē konkursu «Mans veikals»,
kura mērķis ir veicināt mazās un
vidējās uzņēmējdarbības attīstību Latvijas lauku reģionos. Tagad ir laiks, kad ir īpaši nepieciešams atbalsts mazajiem un vidējiem lauku uzņēmējiem. Konkursā var piedalīties ikviens vei-

kals, kuru kā labāko izvirza paši
pircēji. Konkursa norises gaitā
pircēji tiek aicināti aizpildīt anketas, kas būs publicētas reģionālajos laikrakstos, un sūtīt tās
konkursa organizētājiem. Pēc
anketu skaita tiks noteikts viens
uzvarētājs katrā reģionā (Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē).
Konkursa norises laiks – no
1. līdz 30. aprīlim. IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Paziņojums par detālplānojumiem
Saskaņā ar Iecavas novada Domes 10.03.2009. sēdes lēmumiem (protokols nr. 3; 2.1. p., 2.2. p. un 2. 3. p.) sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota zemesgabalu
«Stropi» (kad. nr. 4064 010 2723), «Grāvmalas» (kad. nr. 4064
010 0224) un «Birzīte» (kad. nr. 4064 010 0079), zemesgabala
«Žagari» (kad. nr. 4064 002 0240) un zemesgabala «Kalna Vizmas» (kad. nr. 4064 010 2962) detālplānojuma 1. redakcija.
Sabiedriskā apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas no datuma,
kad šis paziņojums ir publicēts laikrakstā «Latvijas Vēstnesis». Ar
detālplānojumu 1. redakciju var iepazīties Iecavas novada Domē
(Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, Bauskas rajons) Domes
darba laikā.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 31.03.2009.
plkst. 16 Iecavas novada Domes telpās. Atsauksmes par detālplānojumiem jāiesniedz rakstiskā veidā SIA «Valgund» (Valgundas, Ropaži, Rīgas rajons, LV-2135) līdz 14.04.2009.
Iecavas novada Dome 10.03.2009. ir pieņēmusi lēmumu «Par
nekustamā īpašuma Bauskas rajona Iecavas novada «Mazpļaviņas» un «Lielie Pakavi» detālplānojuma apstiprināšanu
galīgajā redakcijā» un izdevusi Iecavas novada Domes saistošos
noteikumus Nr. 4 «Par detālplānojuma Iecavas novada «Mazpļaviņas», «Lielie Pakavi» grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem» (protokola Nr. 3, 6. p.).
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Iecavas novada Domē, Iecavas novadā, Skolas ielā 4, izpilddirektora M. Veinberga kabinetā, pašvaldības darba laikā.

Piesakies pārvērtībām!
«Iecavas Ziņas» sadarbībā ar frizieru studiju «Bon Vivant» aicina
interesentus pieteikties pārvērtību projektam. Ja vēlies kaut ko
mainīt savā izskatā un saposties pavasarim, šis ir īstais mirklis!
Piesakies, un par tavām pārvērtībām – jaunu matu sakārtojumu un
grimu - parūpēsies profesionāls frizieris un vizāžists.
Pārvērtību pretendentu fotogrāfijas un motivācijas vēstules
gaidīsim e-pastā: iecavas_parvertibas@inbox.lv vai nosūtītas pa
pastu uz adresi: «Iecavas Ziņu» redakcijai, Skolas ielā 4, LV 3013.
Nekavējies - piesakies jau tagad, un jau pavisam drīz par
realizētajām pārmaiņām lasi mūsu laikrakstā.

Ienāksi uz kafiju?
Iecavas Kultūras nams
aicina jauniešus 24. aprīlī
uz «Dirty Deal Teatro»
izrādi «Ienāksi uz kafiju?».
Kāda kādu uzaicinās nodarboties ar seksu. Kāds būs iznākums - to redzēs izrādes gaitā.
Jaunais režisors Valters Sīlis izrādi veidojis, izmantojot aktieru
(A. Jaunzeme, E. Kaufelds) un
savu spēju improvizēt, izdomāt
notikumus mēģinājumu procesā.
Izrāde stāsta par pāra iepazīšanos, kurā ir gan «tauriņi vēderā», gan atskārtums, cik daudz
nepazīstamam cilvēkam var at-

klāt sevi un kādiem jābūt vislabākajiem iepazīšanās apstākļiem, vietai un laikam.
Režisors V. Sīlis par izrādi
stāsta: «Izrādi būvēju no laimes
pilniem mirkļiem, kas redzēti kino, no savas un aktieru personīgās pieredzes, jo gribēju atklāt,
kas cilvēkā ir spēcīgāks iepazīšanās procesā, būt standartam
ar „+” zīmi, vai arī pastāstīt, kā
īstenībā jūties. Gribēju stāstīt
par neērto situāciju iepazīšanās
procesā, kad esi pateicis par
daudz vai ar otru nav par ko runāt un kā tad tas izskatās no malas.» IZ

2009. gada 27. martā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
Laipni lūdzam
jaunajā

SALDUMU veikalā
Iecavā, Tirgus ielā 7a - 31

(pretī tirgum).

Pārdod : : :

Kanalizācijas sūknēšana (10t).
Smilts, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju).
Ekskavatora un
buldozera pakalpojumi.
Tālr. 29457686

zāģmateriālus, malku.
Tālr. 28392502.
elektrisko ripzāģi (ripas diam.
64 cm). Tālr. 26703638.

SIA «Skujenieki» Iecavā pārdod
skaldītu malku un
zāģmateriālus. Tālr. 29452087.
malku (Ls 14 par steru).
Tālr. 25995121.
brusas, līstes, malku, nomaļus
zāģējam pēc pasūtījuma
ar piegādi.
Tālr. 29245515; 26800412.

pacienta
iemaksa
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:
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Veselības ministrija nolemj:

Kultūras namā
11. aprīlī
pl.18:30 un 20:30
Daugavpils Oranžā kora
koncerts
Ata Auzāna vadībā.
Visas biļetes pārdotas.

keramzīta blokus (3 Mpa, visi
izmēri, 45 Ls/m³ (bez PVN) un
5 Mpa, 47 Ls/m³ (bez PVN), ar
piegādi) un dažādu izmēru
bruģakmeņus. Tālr. 29274725.
Steidzami pārdod 4 istabu
dzīvokli Iecavas centrā.
Tālr. 63941248 (vakaros),
26440747.

––––

8.

Dažādi : : :
Visu veidu veļas mašīnu
remonts. Tālr. 29105506.

17. aprīlī pl. 19.00
Iecavas Kultūras nama
Jauniešu deju kolektīva un
draugu koncerts.
18. aprīlī pl. 18.00 Senioru
deju kolektīvu sadancis.
21. aprīlī
plkst.9:30 un plkst.11:00
Liepājas Leļļu teātra izrāde
«PĒDĒJAIS PŪĶĪTIS UN
ARTURS Ū-Ū»
Biļetes cena - Ls 1.
24. aprīlī pl. 19:00
«Dirty Deal Teatro»
izrāde jauniešiem
«IENĀKSI UZ KAFIJU?»
Biļetes cena - Ls 3.
12. aprīlī no pl. 11:00
LIELDIENU JAMPADRACIS
Iecavas parkā.
- Valmieras Masku teātra
Lieldienu piedzīvojums
bērniem;
- dažādas rotaļas, atrakcijas,
knaulēšanās gan lieliem,
gan maziem;
- savu zaķa lēcienu varēsi
pārbaudīt piepūšamajās
atrakcijās, bet veiklību ar velokartiem;
- kārtīga izšūpošanās,
balvas un pārsteigumi;
- būs arī izjādes ar zirgiem;
- darbosies bufete un vēl Lielais katls...

Sporta namā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Bauskas
nodaļa informē, ka traktortehnikas gadskārtējās
tehniskās apskates Iecavas novadā paredzētas:
2. aprīlī plkst. 10.30 Rosmē, Zorģos, 11.30 SIA «Iecavnieks»
27. aprīlī plkst. 10.30 Rakmentē, 11.30 Zālītē
10. jūnijā plkst. 10.30 a/s «Balticovo», 11.30 z/s «Jumis»
Uzziņas pa tālruni 63925013; 29284575.

Aizsaulē aizgājuši
Lelde Bikova (20.03.2009. - 20.03.2009.)
Uldis Kazāks (29.06.1951. - 23.03.2009.)

29. martā
(naktī no sestdienas
uz svētdienu)
plkst. 3.00 Latvijā

NOTIKS PĀREJA
UZ VASARAS LAIKU,
kad pulksteņa rādītāji
būs jāpagriež par
vienu stundu uz
priekšu.

Bauskas rajona
individuālās sacensības
galda tenisā jauniešiem
27. martā pl. 10:00

12. aprīlī plkst. 21:00
Iecavas sporta namā
LIELDIENU BALLE.
Spēlēs Marex no grupas
BRĪVDIENA.
Galdus pieteikt pa tālr.
63942832; 26520539.
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