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Iedzīvotāji realizē savus projektus
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Projektu
«Kustīgs bērns
- vesels bērns»
organizēja Ilva
Prauda (otrā
no labās) kopā
ar vecāku
padomi, bet
projekta
realizācijā
piedalījās
27 vecāki.
A: Annija Jakovļeva
F: no Irīnas Freimanes albuma

Projektu konkursa
«Iedzīvotāji veido savu vidi
2012», kuru organizē Iecavas
novada Dome sadarbībā ar
Nīderlandes fondu
Koninklijke Nederlandsche
Heide Maatschappij (KNHM),
apstiprinātie projekti

pamazām iziet finiša taisnē.
Šobrīd par jaunu iekārtu var
priecāties pirmsskolas
izglītības iestādes «Dartija»
mazie audzēkņi, bet Ozolu
ielas 15 nama iedzīvotāji - par
labiekārtotu gājēju celiņu.
Projektu «Kustīgs bērns -vesels bērns» organizēja Ilva Prauda kopā ar vecāku padomi, bet
projekta realizācijā piedalījās 27

vecāki. Līdz šim bērnudārzā nebija piemērotu ierīču, kuras būtu draudzīgas gan videi, gan bērniem un kuras nodrošinātu programmā paredzētos uzdevumus,
tāpēc bija nepieciešams iegādāties jaunu iekārtu, kas papildinātu iestādes sporta laukumu ar
mūsdienīgu, drošu, bērniem vajadzīgu ierīci kāpšanai un līdz3.lpp.
svara attīstīšanai.

Diskutē par Iecavas novada ilgtspējīgas stratēģijas izstrādi
A: F: Annija Jakovļeva

25. jūlijā Kultūras nama
telpās norisinājās Iecavas
novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2037.
gadam izstrādes seminārs,
kurā apsprieda četrus
iespējamos attīstības
scenārijus, veica to analīzi un
balsoja par piemērotāko
Iecavas novada turpmākās
attīstības scenāriju.
Semināra diskusiju iesāka
Gatis Pāvils, «NK Konsultāciju

Biroja» Stratēģiskās un telpiskās
plānošanas departamenta projektu vadītājs, ar jautājumiem
semināra dalībniekiem: ar ko
asociējas Iecava; vai novadam
vajadzētu attīstīties citādi; kas
patīk, kas nepatīk līdzšinējā novada attīstībā. Dalībnieku vairākums Iecavu asociē ar parku, uzņēmumiem, baznīcu, deviņstāvu
ēkām, kā arī akcentēja to, ka
Iecava ir stabila lauksaimniecības jomā.
G. Pāvils stāstīja par Iecavas
novada esošo situāciju, proti, atrašanās vietas priekšrocībām un

resursiem; uzsvēra, ka Iecava ir
ģeogrāfiski izdevīgā vietā, jo to
šķērso Latvijas valsts autoceļš
A7. Iecavas novads izskatās ļoti
labi: tīra un sakopta vide; ciemiem neraksturīgas blokmājas;
atrašanās tuvu galvaspilsētai (šo
iespēju var izmantot loģistikas
centri); tuvu Bauskai un Jelgavai; auglīga, ērti apstrādājam zeme; esoši pārtikas apstrādes uzņēmumi; meži; VIA Baltica nākotnē; dzelzceļš; stabilas attīstības iespējas. Iecavai ir viens liels
uzņēmums – «Balticovo», trīs vidējie un 252 mazie.
4.lpp.

Apseko
latvāņu
pārņemtos
laukus

2.

2.
Goda
nosaukuma
kandidāti
jāizvirza līdz
20. septembrim
6.
Nedēļas
nogalē
8.
pludmales
volejbols un
jātnieku sporta
sacensības
Iecavas novada Dome teic
lielu paldies viesiem un visiem, kuru klātbūtne un darbošanās pasākumā «Iecavai
520» vairoja svētku sajūtu un
sekmēja to izdošanos! Liels
paldies arī atbalstītājiem par
dāvinājumu salūtam un svētku noformējumam - uzņēmumam AS «Balticovo», SIA «JL»,
SIA «Ķīši», SIA «Floretina»,
SIA «Karels», SIA «Skujenieki»,
SIA «Raivita», SIA «R&CO»,
SIA «Kalējs+KO», SIA «Optikart», SIA «Astarte Nafta»,
SIA «Jumis A», SIA «Jautrais
apelsīns», SIA «Jumat» un
ZS «Medīgas».
Domes vārdā –
priekšsēdētājs Jānis Pelsis
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Apseko latvāņu pārņemtos laukus
A: Anta Kļaveniece

18. jūlijā pašvaldības Zemes
ierīcības dienesta vadītājs
Aivars Mačeks un
lauksaimniecības
organizatore Ruta Priede
apsekoja latvāņu invadētās
platības. Latvāņu pārņemti
lauki ir gan akciju sabiedrības
«Balticovo» teritorijā, gan
Zorģos un Rosmē.
Apsekošanas laikā fiksētas
gan līdz šim zināmas latvāņu
pārņemtas teritorijas, gan arī
jaunas.
Augu aizsardzības likums
nosaka, ka Latvijā invazīvās sugas augus - latvāņus (Heracleum
sosnowskyi, Heracleum mantegazzianum) - audzēt ir aizliegts.
Zemes īpašnieka vai valdītāja
pienākums ir šīs invazīvās augu
sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā. Pēc apsekošanas 22 īpašniekiem nosūtītas
vēstules ar brīdinājumu, ka līdz
23. augustam latvāņu invadētās

platības ir jānopļauj. Ja tas netiks darīts, ziņas tiks nodotas
Lauku atbalsta dienestam (LAD),
kas invadēto zemju īpašniekiem
var liegt saņemt platību maksājumus. Pasākuma mērķis gan
nav zemju īpašniekus sodīt, bet
panākt, lai latvāņi pēc iespējas
mazāk izplatītos novada teritorijā. Īpaši bīstami tas ir publiski
pieejamās vietās, jo latvāņi ziedēšanas laikā ir bagāti ar fotodinamiski aktīvām vielām, kas, nonākot uz ādas, saules ultravioleto staru ietekmē izraisa smagus
apdegumus, niezi, kā arī ādas
pietūkumu un čūlas.
Pie latvāņu
apkarošanas nakamgad
ķersies arī VARAM
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) prognozē, ka latvāņu apkarošanas pasākumi, kuri sāksies nākamgad, ilgs vairākus gadus, ziņo LETA.
Ministrijas speciālisti lēš, ka
latvāņu apkarošanas pasākumi

būs jāveic vismaz desmit gadu
garumā, turklāt pirmie pieci gadi
latvāņu apkarošanā būs īpaši intensīvi, informē VARAM sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Barševska.
Latvāņu apkarošanas pasākumos ir īpaši svarīga visu pušu
sadarbība, ņemot vērā arī to, ka
latvāņi izplatās aizsargjoslu teritorijās, piemēram, zem elektrības līnijām, kā arī gar dzelzceļu,
proti, teritorijās, kurās nenotiek
aktīvi zemes apsaimniekošanas
pasākumi, kas varētu mazināt
latvāņu izplatību.
Pēdējos gados nenotika aktīva latvāņu apkarošana, jo Latvijā
netika rasta iespēja piešķirt
valsts atbalstu latvāņu izplatības apkarošanas pasākumiem.
VARAM nākamgad nolēmusi
nopietni ķerties pie latvāņu apkarošanas, bet šogad tikšot sākti
sagatavošanās darbi. Patlaban
tiekot apzināts, cik plašas valstī
ir latvāņu skartās teritorijas. Lai
to noskaidrotu, VARAM speciālisti sadarbojas ar Zemkopības

Gaidīs ierosinājumus
apbalvošanai ar goda nosaukumu
A: Anta Kļaveniece

10. aprīļa Domes sēdē
deputāti apstiprināja jaunu
nolikumu «Par Iecavas novada
Domes apbalvojumiem», kas
nosaka apbalvojumu
piešķiršanas un pasniegšanas
kārtību. Tajā ietvertas
vairākas izmaiņas. Viens no
tiem - ierosinājumu par
apbalvošanu ar goda
nosaukumu «Iecavas Gada
cilvēks» Izglītības, kultūras
un sporta komitejai
jāiesniedz līdz kārtējā gada
20. septembrim. Tā ka līdz
noteiktajam datumam laika
vairs nav daudz, būtu īstais
brīdis sākt apdomāt par
piemērotām kandidatūrām.
Goda nosaukums «Iecavas
Gada cilvēks» ir apbalvojums par
atsevišķu izcilu darbu iepriekšējā gada laikā vai par ilgstošu,
priekšzīmīgu un panākumiem
bagātu darbību vai nopelniem ilgākā laika posmā Iecavas novada attīstībā, saimnieciskajā vai
sabiedriskajā darbībā vai citā
novadam nozīmīgā jomā.
Iesniegumam jāpievieno iz-

virzāmās personas īsu raksturojumu un padarītā darba novērtējumu. Ierosinājuma izvērtēšanu
veic Izglītības, kultūras un sporta komiteja, bet lēmumu par apbalvošanu pieņem novada Domes sēdē. Nolikums nosaka, ka
goda nosaukumu ar Domes lēmumu piešķir ne vairāk kā trīs
personām gadā. Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts,
uz goda nosaukumu atkārtoti
var pretendēt ne agrāk kā pēc
desmit gadiem. Apbalvojumu
pasniedz Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā.
Jaatgādina, ka goda nosaukuma saņēmēju godināšana notiek kopš 1995. gada. Sakotnēji
tā bija «Iecavas pagasta balva»,
bet no 2004. gada – goda nosaukums «Iecavas gada cilvēks».
Kopš 1995. gada goda nosaukumu ir ieguvuši 59 cilvēki.
Kopš 2009. gada novadā tiek
pasniegts arī goda nosaukums
«Iecavas novada Goda pilsonis».
Līdz šim to saņēmuši trīs cilvēki:
2009. gadā Karls Hakans Lundkvists un Kjels Oke Eilerts Hāglunds no Zviedrijas pilsētas Ernšeldsvīkas sabiedriskās organizācijas «Latvijas draugi Iecavai»,
un 2011. gadā novadpētnieks

Ēvalds Kivilands.
Goda nosaukums «Iecavas
novada Goda pilsonis» ir apbalvojums par izciliem un ilgstošiem nopelniem Iecavas novada
labā, kas var izpausties kā ieguldījums valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, sporta, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā jomā vai uzņēmējdarbībā.
Iesniedzot ierosinājumu par
personas apbalvošanu, tajā norāda: apbalvojuma piešķiršanas
pamatojumu, vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot, uzsverot sevišķus
nopelnus Iecavas novada labā;
ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos; iesniedzēja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu,
ieņemamo amatu un dzīvesvietu
vai iesniedzēja – juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.
Ierosinājumu izvērtēšanu
veic Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Lēmumu par apbalvošanu pieņem novada Domes
sēdē. Izvērtējot ņem vērā: pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;
pozitīvu valsts un novada tēla
veidošanu un popularizēšanu;
ilggadēju darbu novada un
valsts labā. IZ

ministriju un apzina šīs platības,
jo dati par šī auga izplatību ir
novecojuši.
Pēc tam, kad tiks noskaidrots, cik liela ir latvāņu izplatība,
varēs lemt par konkrētiem pasākumiem, kā tos apkarot un par
nepieciešamo finansējumu. Visticamāk, līdzekļus latvāņu apkarošanai meklēs valsts budžetā.
Saskaņā ar līdz šim apkopoto
informāciju visvairāk latvāņu ir
sastopami Madonas, Cēsu, Dagdas, Siguldas, Neretas un Viļānu
novadā.
Sosnovska latvānis Latvijā
ieviests mākslīgi 1948. gadā, kad
tas tika atvests no Kaukāza republikām kā lopbarības augs.
Gadu gaitā tas izpleties savvaļā
un tagad ir bīstamākā no Latvijā
sastopamajām invazīvajām sugām. Sosnovska latvānis izplatās nekoptās lauku zemēs, kurās
agrāk tika veikta lauksaimnieciskā darbība, vietām pāriet mežos, upju ielejās, krūmājos. Auglīgā augsnē tas var sasniegt pat
četru metru augstumu. IZ

Skumji par
kapu svētkiem...
28. jūlijā arī «Upuru» kapsētā
norisinājās svētbrīdis,
kurā reizi gadā esam
kopā, godinot aizgājušo
mīļo piemiņu.
Diemžēl skumji nākas secināt, ka arī šī latviešu tautas tradīcija iet zudībā. No aptuveni
50 potenciālajiem kapsētas apmeklētājiem bijām 12. Protams,
bija daži, kuri apkopuši savu piederīgo kapus, aizsteidzās uz
svētkiem citos novados, taču lielākā daļa savu tiešo pienākumu
izpildījuši, ātri aizbrauca, necienot ne tradīcijas, ne ļoti erudīto
mācītāju Rolandu Radziņu, kurš
svētbrīdi padarīja ļoti patīkamu
kā ticīgajiem, tā arī neticīgajiem
(kā man).
Nepatīkami, taču nākas secināt, ka «simtlatnieku» programma «iegriezusi» ne tikai ražošanai, bet arī tradīciju lietām. Tagad nav iespējams noorganizēt
kapsētu sakopšanas talkas, jo
kāpēc jātalko, ja to izdarīs citi.
Līdz ar to veidojas vakuums kopības sajūtās un tradīcijās. Būtu
labi zināt līdzcilvēku domas šajos jautājumos.
Sarmīte
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Iedzīvotāji realizē savus projektus
1.lpp.

Projekta realizācijas laikā vecāku padomes pārstāvji izvērtēja
dažādu rotaļu iekārtu variantus,
vecāki piedalījās talkās, lai demontētu veco iekārtu un uzstādītu jauno. Pašlaik jaunā iekārta
ir vispieprasītākā mazo iecavnieku vidū, jo tā imitē kalnā kāpšanu un virvē rāpšanos, turklāt attīsta bērna līdzsvara izjūtu un
koordināciju.
Projektu finansēja Nīderlandes fonds KNHM (Ls 333,04),
pašvaldība (Ls 166,52) un vecāki
(Ls 256,52). «Šī ideja par rotaļu
un sporta laukuma iekārtas nomaiņu mums bija jau daudzus
gadus, jo iekārtas ir vairāk nekā
30 gadu vecas. Saprotam, ka
pašvaldība nevar vienmēr piešķirt visu nepieciešamo finansējumu, tāpēc vecāki piekrita paši
kaut ko darīt lietas labā. Esmu
ļoti priecīga un pateicīga bērnu
vecākiem par sniegto atbalstu,»
stāsta pirmsskolas izglītības
iestādes «Dartija» vadītāja Irīna
Freimane. «Dartija» ar iepriekšējā gadā vecāku savāktajiem ziedojumiem ir iegādājusies arī
līdzsvara dēli.
«Lai kājas neķeras
un darbi sokas!»
Daudzdzīvokļu ēka Ozolu ielā
15 ir celta 1989. gadā; celiņi pie
tās bija fiziski un morāli novecojuši, apdraudēja iedzīvotāju un
blakus namu iemītnieku veselību. Projektu «Lai kājas neķeras
un darbi sokas!» iesniedzēja Irīna Freimane kopā ar darba komandu - Aivaru Hauku, Jāni Eglīti, Agnesi Laubergu, Ojāru Rozenfeldu un Vitāliju Ostrovski -

talku laikā veica dažādus palīgdarbus: demontēja veco celiņu,
izlauza vecās taciņas malas, veco
smilti nomainīja ar grants segumu un piegādāja bruģi. Grāmatvedības darbos palīdzēja Jānis
Strazdiņš. Patiecoties šim projektam, uzlabojas iedzīvotāju
dzīves kvalitāte, satiksmes drošība un samazinās bērnu traumatisms. Sākotnēji bija iecerēts,
ka vecās celiņa plāksnes tiks izmantotas automašīnu stāvlaukuma iekārtošanai, tomēr laika
gaitā tās bija pārāk nolietotas,
tādēļ šī ideja netika realizēta. Tomēr automašīnu stāvlaukuma
iekārtošanas ideja ir aktuāla un
tiks domāts par to, kā to realizēt.
Irīna Freimane ir priecīga ne tikai par sakopto vidi mājas pagalmā: «Pozitīvi ir arī tas, ka blakus
mājas iedzīvotāji, noskatoties
mūsu mājas rosībā, arī turpinās
gājēju celiņa labiekārtošanu.»
Projekta izmaksas tika segtas ar
KNHM fonda (Ls 351,40), pašvaldības(Ls 175) un mājas fonda līdzekļiem (Ls 547).
Bez šiem konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi 2012» projektiem šogad tiks realizēti vēl trīs,
padarot Iecavas iedzīvotāju dzīvi
labāku: rotaļu laukuma «Lācīšu
ciems» izveide pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» teritorijā;
Iecavas evaņģēliski luteriskās
baznīcas centrālās daļas sakārtošana; Ozolu ielas 11. nama koridora remonts un ieejas kāpņu
pārbūve.
Šogad apstiprināto piecu projektu īstenošanai Nīderlandes
KNHM fonds atvēlējis
Ls 1738,15, Iecavas novada Dome - Ls 868,38, projektu darba
grupas - Ls 1393,58. IZ

Kāds bijis JŪLIJS
Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā mēnesī
izsniegtas septiņas miršanas apliecības un reģistrētas četru
pāru laulības, informē vadītāja Edīte Jančone.
Jūlijā iecavnieku ģimenes papildinājuši seši jaundzimušie –
piecas meitenes un viens zēns. Viņiem izvēlēti šādi vārdi:
Milāna, Karlīna (divas reizes), Melānija, Linda un Kristaps. IZ
Tālākizglītības kursi
par interneta iespējām mācību procesā
V/a «Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra»
starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning
ietvaros izsludina pieteikšanos izglītības iestāžu darbinieku
profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas kursam
«Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam».
Nodarbības no 22. līdz 24. augustam notiks Rīgā, Biznesa
augstskolas «Turība» telpās.
Pieteikšanās termiņš – 16.augusts, aizpildot pieteikuma
anketu tiešsaistē http://ej.uz/etwin_sem.

Daudzdzīvokļu ēka Ozolu ielā 15 ir celta 1989. gadā; celiņi
pie tās bija fiziski un morāli novecojuši, apdraudēja
iedzīvotāju un blakus namu iemītnieku veselību.

Labiekārtošanas darbi pirms projekta noslēguma, lai Ozolu
ielas 15 mājas iedzīvotāji varētu pārvietoties drošāk.

Melnās ziņas
- Pagājušajā nedēļā reģistrēti
vairāki gadījumi, kad no automašīnām nozagta degviela, caururbjot to bākas. 20. jūlijā no
plkst. 10:00 līdz 12:20 tas noticis
Zemgales ielā, no automašīnas
VW Passat Variant nozogot 30 litrus E 95. markas benzīna. Divas
šādas zādzības notikušas arī
naktī no 23. uz 24. jūliju. Tirgus
ielā no automašīnas Audi A4
nozagti 15 litri E 95. markas degvielas, bet Zemgales ielā no automašīnas Honda Civic nozagti 20
litri E 95. markas benzīna.
- 26. jūlijā plkst 02:15 Zemgales ielā no automašīnas
Mercedes Actros degvielas tvertnes nozagti aptuveni 400 litri dīzeļdegvielas.
- 26. jūlijā plkst. 16:34 ceļu
A-7 un Jelgava-Iecava krustojumā nezināms automašīnas Opel
Astra vadītājs nedeva ceļu automašīnai Škoda Octavia, kuru pa

galveno ceļu vadīja 1982. gadā
dzimusi sieviete. Ceļu satiksmes
negadījumā bojātas automašīnas, taču vainīgais atstājis notikuma vietu, policijai neziņojot.
- 29. jūlijā plkst. 22:20 ceļa
A-7 42. kilometrā 1967. gadā dzimis vīrietis, stumjot velosipēdu,
izgāja uz ceļa braucamās daļas
pārāk tuvu braucošai automašīnai Setra un ceļu satiksmes negadījuma rezultātā guva miesas
bojājumus. Cietušais nogādāts
slimnīcā Rīgā.
- Laika posmā no 27. jūlija
plkst. 19:00 līdz 30. jūlija plkst.
08:20 Iecavas dzelzceļa stacijas
teritorijā no automašīnas MAN
TGA, atlaužot degvielas tvertnes
vāciņu, nozagti 280 litri dīzeļdegvielas.

Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Diskutē par Iecavas novada ilgtspējīgas stratēģijas izstrādi
1.lpp.

Semināra vadītājs uzskaitīja
arī mīnusus: Iecavā ir mazāka
uzņēmējdarbības aktivitāte, nekā tas ir cituviet. Iedzīvotāju
skaits kā Latvijā, tā arī Iecavas
novadā samazinās; pēdējos gados straujāk par iedzīvotāju
skaitu samazinās skolēnu
skaits; Iecavā nav profesionālās
izglītības iestādes, bet ir vērts
domāt par šādu iestāžu attīstību; pirmsskolas izglītības iestādes pašlaik nespēj uzņemt visus
rindā gaidošos; pēc aptaujas datiem liela daļa jauniešu tuvāko
piecu gadu laikā neplāno palikt
Iecavā, par iemeslu minot mazās
darba iespējas jauniešiem. Lai
gan Rīgas tuvums ir kā pluss, tas
ir arī mīnuss, jo daudzu Iecavas
iedzīvotāju darba vietas atrodas
galvaspilsētā, nevis Iecavā, tas
nozīmē, ka Iecavā ir kvalificētā
darbaspēka trūkums.
Pēc kafijas pauzes sekoja piedāvāto scenāriju analizēšana
grupās. Lai gan sākotnēji bija
paredzēti četri scenāriji - «Guļamrajons», «Industrija», «Uzņēmējdarbība» un «Inerce», semināra vadītājs kopā ar dalībniekiem no scenārija «Inerce» atteicās, jo tas paredz turpināt Iecavas novada iesākto attīstību bez
pārmaiņām. Katra grupa strādāja ar savu scenāriju, aprakstot
priekšrocības un trūkumus, teritorijas plānojumu un veicamos
darbus.
Pašlaik novads saskaras ar
kvalificētu darbinieku trūkumu,
viesstrādnieku lielo skaitu, nodokļu politikas problēmām, nestabilitāti un konkurenci (pilsētu tuvums). Scenārija «Uzņēmējdarbība» mērķis ir veidot pēc
iespējas vairāk jaunu vietējo uzņēmumu un atbalstīt jau esošos.
Ja par Iecavas novada attīstības
pamatu pieņemtu scenāriju «Uzņēmējdarbība», tad priekšrocības būtu šādas: jaunas darba
vietas, novads nezaudētu cilvēku resursus, attīstītos dažādu
nozaru pakalpojumi, stabils pašu radīts ekonomiskais pamats,
zemāki sociālās palīdzības izdevumi, kā arī ģimenēm būtu stabils budžets. Pēc šī scenārija būtu vairāk jāattīsta teritorijas pie
Dimzukalna, Rosmes, savukārt
Zālītes teritorijā jāattīsta loģistika. Jāveic apmācības un mūžizglītības pasākumi maziem uzņēmumiem. Arī jauniešiem jāpiedāvā dažādi pakalpojumi, izglītības iespējas, jo tā ir ļoti nozīmīga
sabiedrības daļa. Neils Kalniņš,
«NK Konstulāciju Biroja» valdes
priekšsēdētājs: «Ir jāatrod sava
niša šeit, Iecavā, kuru attīstīt; ir
nozares, kuras attīstīt Rīgā ir
bezcerīgi, jo tur zeme ir dārgāka,

taču Iecavas novadā tas varētu
būt veiksmīgi.»
Scenārija «Guļamrajons»
mērķis ir atvilināt uz novadu pēc
iespējas vairāk cilvēku, kuri
nakšņo Iecavā, bet dienas laikā
strādā citur. Ieguvumi – vairāk
iedzīvotāju, kas ietekmē nodokļu
maksāšanu, stimuls saglabāt tīru vidi. Darba grupa, kura analizēja scenāriju «Guļamrajons»,
ieteica šādus nākotnes pasākumus: pašvaldības īres dzīvokļu
cenu iespējama pazemināšana,
māju renovēšana, kompleksas
sporta bāzes attīstīšana, drošības infrastruktūras sakārtošana. Šādi pasākumi ir nepieciešami, jo pašvaldības izglītības
iestādēs trūkst vietu, daudzdzīvokļu mājas nākotnē būs novecojušas, ir maz izklaides iespēju
un maz ekonomiski aktīvu
iedzīvotāju. Realizējot šo scenāriju, Iecavai nevajadzētu visas
ieceres sākt no jauna: «Tradicionāli Iecava ir veidojusies kā guļamrajons, tāpēc nebūtu jāsāk
no nulles, bet gan viss jāattīsta
tāāk,» komentēja Neils Kalniņš.
«Industrijas» mērķis ir atvilināt uz novadu investorus, kuri
šeit uzceļ ražotnes un palielina
darba vietu skaitu. Ieguvumi –
daudz darba vietu, apkalpojošie
uzņēmumi un rosība novadā.
Darba grupa piedāvāja izpētīt
konkurentus, attīstīt loģistikas
industriju, lauksaimniecību, attīstīt un sakārtot zonu ap Iecavas upi, apzināt visus novada uzņēmējus, zināt to problēmas un
finansiālo stāvokli, apzināt arī
zemes īpašniekus, lai iegūtu viņu akceptu nepārdot zemi. Iecavas novadam ir auglīga, ērti apstrādāja zeme, tāpēc kā papildu
uzdevums būtu aicināt uzņēmējus un zemes īpašniekus piedalīties izstādēs gan Eiropā, gan
Krievijā, lai informētu ārzemju
uzņēmējus.
Pēc darba grupu prezentācijām sekoja balsošana par piemērotāko scenāriju Iecavas novada
attīstībā. Kā nepiemērotāko semināra dalībnieki uzskatīja «Industriju», pēc tam «Guļamrajonu», bet kā piemērotāko - «Uzņēmējdarbību». Rezultātus komentē G. Pāvils: «21. gadsimtā tranzītceļš un Rīgas tuvums novada
iedzīvotājiem liek vērtēt iespēju
veidot Iecavu kā Pierīgas «guļamrajonu» vai attīstīt šeit loģistikas
pakalpojumus un rūpniecību,
tomēr novada tēlu gan pašu novadnieku acīs, gan citur Latvijā
nosaka salīdzinoši auglīgās un
ērti apstrādājamās zemes.» Arī
pēc dalībnieku domām viena no
galvenajām Iecavas priekšrocībām ir lauksaimniecība, kas nākotnē noteikti ir jāattīsta tālāk.
Labi, ka iecavnieki apzinās - «In-

Darba grupa, analizējot scenāriju «Industrija», diskutē par
svarīgākajiem darbiem, kurus būtu nepieciešams veikt.

«Uzskatu, ka industrijai ir nākotne Iecavas novadā, taču tā
ir pārdomāti jāattīsta, sākot ar konkurentu izpēti. Bet uz to
nevajag arī pārāk «iespringt». Ja vēlamies apturēt un
ieinteresēt tūristus, ir jādomā par Latvijas valsts autoceļa
A7 zonas attīstīšanu Iecavas novadā,» sprieda Ģirts Pēkals,
analizējot scenāriju «Industrija».
dustrija» ietver loģistiku, kurai ir
nepieciešams daudz darbaspēka, kas Iecavā diemžēl nav, uzskata Neils Kalniņš.
Scenāriju analīzes būtība bija diskusijas laikā noskaidrot tās
problēmas, jautājumus un nozares, kuras būtu vēlams risināt
un attīstīt Iecavā turpmākajā nākotnē. Balsojuma rezultāts nenozīmē, ka Iecavas nākotne tiks
veidota tikai pēc «Uzņēmējdarbības» principa – daži veicamie pa-

sākumi un darbi tiks aizgūti arī
no pārējiem scenārijiem.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju plānots izstrādāt līdz nākamā gada 1. februārim. Pirmo redakciju paredzēts izstrādāt līdz
2012. gada 1. oktobrim, un sabiedriskā apspriešana reizē ar
novada Attīstības programmu ir
plānota oktobrī – novembra sākumā. Ikviens iedzīvotājs ir aicināts paust savu viedokli un ierosinājumus. IZ
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Seniori aktīvi piesakās bezmaksas datorapmācībām.
Iecavnieki pagaidām nesteidzas
A: Anta Kļaveniece
F: no interneta

Ņemot vērā senioru lielo
interesi par projekta
«Pieslēdzies, Latvija!» ietvaros
rīkotajām bezmaksas
datorapmācībām, joprojām arī
skolotāji ir aicināti
pievienoties, lai līdz šī gada
novembrim kopīgiem spēkiem
īstenotu mērķi 6000
senioriem palīdzētu spert
pirmos soļus datorprasmju
apguvē, informē Līga Bite,
Lattelecom Sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja.
Iecavas novadā projektam
pieteicies datorzinību skolotājs
Guntis Ērglis, kurš strādā Zālītes speciālajā internātskolā. Ar
pieaugušo apmācību grupām
viņš strādā labprāt. «Bērni datorprasmju apgūšanā ir apķērīgāki,
toties pieaugušie ir daudz motivētāki, ātrāk ir redzams sasniegtais rezultāts, tāpēc man patīk
vadīt pieaugušo grupas,» stāsta
G. Ērglis. Pirms vairākiem gadiem skolotājs sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru
mācījis datorzinības bezdarbnieku grupām.
Kopš Lattelecom organizētā
senioru apmācības projekta «Pieslēdzies, Latvija!» izsludināšanas
šī gada aprīlī, projektā iesaistījušies 80 skolotāji no visas Latvijas, tomēr, kā liecina pirmo divu
mēnešu pieredze - senioru interese un saņemto pieteikumu
skaits - pieprasījums pārsniedz
apmācību iespējas. Pirmo pāris
mēnešu laikā uz projekta tālruni
ir saņemti vairāk nekā 1500 pieteikumu tikpat, cik pagājušā
gadā tika apmācīti kopumā. Tā
kā pieteikties var arī pie skolotājiem individuāli, tad faktiskais
mācīties gribētāju skaits ir vēl
lielāks. Maijā un jūnijā, paralēli
skolotāju apmācībām, pirmie seniori atgriezās skolas solā, un
līdz Līgosvētkiem jaunās zināšanas bija apguvuši 500 seniori jeb
40 grupas.
«Tie ir savi līdzcilvēki, kaimiņi, novadnieki un daudzi citi, kuriem varam palīdzēt spert pirmos
soļus datorprasmju apguvē, līdz
ar to paplašinot viņu iespējas vienam atrast darbu, citam saziņu ar tuviniekiem, vēl kādam atvieglot piekļuvi jaunākajām ziņām. Mācīties gribētāju netrūkst, turklāt daudzviet pieprasījums pārsniedz iespējas, tāpēc
aicinām arī citus skolotājus pieteikties projektam. Vēl ir vairāk
nekā četri mēneši laika, un pieeja ir gana elastīga - skolotājs

Bezmaksas apmācības kursiem var pieteikties
ikviens vecumā pēc 50 gadiem
«Pieslēdzies, Latvija!» sasniegts jauns rekords - pie
datorprasmju apgūšanas ķērušies 91 un 93 gadus veci
seniori, apliecinot, ka vecums nepavisam nav šķērslis
jaunām zināšanām
Pieteikties apmācībām var, zvanot uz
«Pieslēdzies, Latvija!» bezmaksas tālruni 80000822
Apmācību grafiku nosaka grupas pasniedzējs,
piemēram, veidojot dienas/vakara grupas, tāpat mācības
var notikt secīgi - trīs dienas pēc kārtas vai ar pauzēm,
piemēram, mēneša garumā
Iecavas novadā mācības notiek Zālītes speciālajā
internātpamatskolā pie skolotāja Gunta Ērgļa
pats nosaka apmācību grafiku
un vietu. Joprojām ir visas iespējas par labo darbu gūt gandarījumu un kā pateicību - saņemt
portatīvo datoru,» stāsta Kerli
Gabriloviča, Lattelecom komercdirektore. «Protams, reģionos situācija ir atšķirīga dažviet nav
nevienas skolas, piemēram, Valkā, Saldū, Aizkrauklē, Krāslavā,
bet Rīgas apkaimē pat 17 skolas
nespēj uzņemt daudzos interesentus. Interneta vietnēs
www.piesledzieslatvija.lv un
www.1188.lv var aplūkot karti ar
apmācību vietām.»
Sociāli nozīmīgais projekts
«Pieslēdzies, Latvija!» norisinās
ar LR Labklājības, Izglītības un
zinātnes ministriju atbalstu,
aicinot iesaistīties informātikas
skolotājiem un skolas piešķirt
telpas apmācību norisei. Skolotājam jāveic piecas senioru grupu datorapmācības, sniedzot
gan teorētiskās, gan arī praktis-

kās iemaņas darbam ar datoru,
atbilstoši izstrādātajai apmācību
programmai. Pateicībā par skolotāju ieguldīto darbu, Lattelecom dāvinās jaudīgu portatīvo
datoru.
Ikviens interesents vecumā
pēc 50 gadiem apmācībām var
pieteikties līdz pat oktobrim, zvanot uz «Pieslēdzies, Latvija!» bezmaksas tālruni 80000822, kā arī
interesējoties savas pilsētas pensionāru biedrībās. Skolotāji, kuri vēlas iesaistīties projektā, aicināti zvanīt uz minēto tālruņa numuru. Turklāt šovasar atbildes
uz neskaidrajiem jautājumiem
par datoru lietošanu palīdz rast
konsultanti Lattelecom klientu
apkalpošanas centros visā Latvijā: Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī
un Rīgā (Brīvības ielā 33 un
tirdzniecības centrā «Spice») katru trešdienu plkst.11:00-14:00
līdz pat augusta beigām.

Pagājušajā gadā vairāk nekā
1500 seniori apguva pirmās
iemaņas darbam ar datoru un
internetu. Šogad, pateicoties
skolotāju iesaistei Lattelecom organizētajās apmācībās «Pieslēdzies, Latvija!», projekts notiek
ar vēl plašāku vērienu - plānots
ne tikai četrkāršot apmācāmo
skaitu, bet arī paplašināt apmācāmo loku, bezmaksas datorapmācības piedāvājot cilvēkiem vecumā pēc 50 gadiem. Apmācības, tāpat kā pērn, tiek organizētas nelielās grupās - pa 14 dalībniekiem katrā grupā. To ilgums
ir trīs dienas, apmācībām veltot
četras mācību stundas (45 minūtes katra) ik dienu. Projekts
norisināsies visā Latvijā līdz pat
rudenim, tāpēc apmācībām joprojām var pievienoties ikviens
seniors. IZ

Jaunieši - bezdarbnieki
varēs apgūt iemaņas
darbnīcās
No 2012. gada rudens
jauniešiem bezdarbniekiem
būs iespēja iesaistītes
aktīvajā nodarbinātības
pasākumā «Darbnīcas
jauniešiem», kur deviņu
nedēļu laikā varēs iepazīt trīs
profesionālās jomas un tām
nepieciešamās prasmes.
Valdības 24. jūlijā atbalstītie
Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi «Noteikumos par
aktīvo nodarbinātības pasākumu
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas
un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem» paredz, ka «Darbnīcās jauniešiem» varēs iesaistīties bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem.
Pasākuma ietvaros jaunieši izglītības iestādē iepazīs trīs profesionālās jomas un katrā jomā darbosies trīs nedēļas, lai iepazītos ar
to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jaunietim bezdarbniekam
ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu. Pasākuma ietvaros jaunietim nodrošinās
stipendiju, kā arī apmaksās ar viņa
apmācību saistītos izdevumus.
Piedaloties «Darbnīcās jauniešiem», bezdarbnieks saņems
ikmēneša stipendiju 40 latu apmērā proporcionāli iesaistes dienām
pasākumā, kopā pasākuma laikā
saņemot stipendiju 81,90 Ls apmērā jeb Ls 1,82 par dienu.
Lai varētu iesaistīties šajā nodarbinātības veicināšanas pasākumā, jaunietim ir jābūt 15 līdz 24
gadus vecam bezdarbniekam, kurš
nav ieguvis profesionālo izglītību
vai nav bijis iepriekš nodarbināts,
proti, nav bijis darba tiesiskajās
attiecībās, valsts civildienestā u.c. IZ
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Svētdien jādodas
uz sacensībām jātnieku sportā

Mums jautā

Sūdzas par gājēju celiņiem
A: F: Annija Jakovļeva

Vasara ir laiks, kad Iecavā
visaktīvāk risinās dažādi remontdarbi, lai mūsu mājas padarītu vēl skaistākas. «Ir prieks
par jau paveiktajiem Iecavas ielu
un pagalmu labiekārtošanas
darbiem, bet esmu neapmierināta par gājēju ceļa situāciju starp
abām deviņstāvu mājām,» tā
laikrakstam vēstī kāda Iecavas
iedzīvotāja. Sieviete skaidro, ka
ir ierīkots bruģēts celiņš starp
abām deviņstāvu ēkām, taču virzienā uz centru ceļš beidzas ar
lielu dubļu bedri - gājējiem jāspēj
izvairīties, lai neiekāptu dubļos,
kuri izveidojas lietus laikā. Tāpat
sieviete pauž neapmierinātību
par kāpnītēm Tirgus ielā 5, kuras ved lejup uz sadzīves atkritumu konteineriem: «Viens no pa-

6.

kāpieniem ir nogruvis, no tā laukā iznākušas dzelzs konstrukcijas, aiz kurām var aizķerties.» Šī
iela ir slīpa, tāpēc ziemā deviņstāvu namu iedzīvotāji, īpaši gados vecāki cilvēki, pārvietojas ar
bailēm. Līdzīga situācija ir automašīnu stāvlaukumā, kuru arī
būtu vēlams atjaunot.
Uzklausot iedzīvotājas sūdzības, jautājām Dzīvokļu komunālās saimniecības projektu vadītājam Jānim Feldmanim, vai gājēju zonas tiks savestas kārtībā,
taču namu iedzīvotājiem būs vēl
jāpaciešas: «Esam informēti par
iedzīvotāju neapmierinātību, kā
arī plānojam labiekārtot gājēju
celiņus un kāpnes Tirgus ielā 5,
bet šobrīd nevaru sniegt atbildi
par konkrēto laiku, jo šajā gadījumā finansējums ir atkarīgs no
Iecavas novada Domes.» IZ

Šogad pirmo reizi Iecavas novada «Drostalās» notiks
sacensības jātnieku sportā «Drostalu kauss 2012». Sacensībās
paredzēti pieci maršruti un to sākums svētdien, 5. augustā,
plkst. 9.00, informē «Drostalu» saimniece Linda Arāja.
Pasākums gan iecerēts ne tikai kā sacensības, bet arī kā lieliska
atpūtas diena visiem interesentiem. Pasākumu ar savu dalību
kuplinās folkloras kopa «Tarkšķi», klauni un poniji no «Poniju
dārziņa», sacensības laikā darbosies «Sombrero» bufete, darbosies
tirdziņš, kurā varēs iegādāties dažādu amatnieku darinājumus,
lauku labumus, apskatīt L. Šternbergas gleznas. Tāpat
interesantus gaidīs rokdarbu darbnīca «Ciku Cakas», būs
nopērkamas zirgu barības, segas un sedziņas, būs atvērta
zirglietu Andele – Mandele, kur visi interesanti varēs nodot lietas
realizācijai. Visus gaida arī pārsteigumi un simpātiju balvas visas
dienas garumā, sola sacensību organizatore.
Pasākuma norises vietā var nonākt aptuveni trīs kilometrus
braucot pa Iecavas–Emburgas ceļu līdz autobusa pieturai «Meķi»,
bet tad jāseko norādēm. Ieejas maksa – Ls 1. Vairāk informācijas
www.drostalas.com. IZ

IZ Ziņas lauksaimniekiem : : :
Biogāzes ražotnē notiks seminārs
par digestātu kā vērtīgu mēslošanas līdzekli
A: Anta Kļaveniece

Kāpnītes
Tirgus ielā 5
kļuvušas
nedrošas.
Viens no
pakāpieniem
ir nogruvis, no
tā laukā
iznākušas
dzelzs
konstrukcijas,
aiz kurām var
aizķerties.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Valsts
Lauku tīkla pasākuma ietvaros piektdien, 3. augustā, tiek
organizēts demonstrējumu seminārs «Digestāta kā mēslošanas
līdzekļa efektivitātes novērtējums kukurūzas sējumā».
Seminārs notiks SIA «Agro Iecava» biogāzes ražotnē Iecavas novada
Latvall-Jaunlūčos no plkst. 10:00. Semināru rīko LLKC Bauskas
nodaļa.
Semināru atklās un informāciju par demonstrējumu sniegs Ieva
Litiņa, SIA LLKC Bauskas KB augkopības speciāliste. Par
kukurūzas audzēšanas tehnoloģiju pastāstīs Jānis Bartuševics,
LLU pētnieks. Pēc kafijas pauzes ar biogāzes ražotni, tajā
pielietotajām tehnoloģijām, digestāta uzglabāšanu un
izkliedēšanas tehniku iepazīstinās Agris Savielis, SIA «Zeltezeri»
vadītājs. Pēc tam semināra dalībnieki dosies uz SIA «Zeltezeri»
demonstrējuma kukurūzas lauku, kur demonstrējuma variantu
izklāsts Ieva Litiņa un Agris Savielis. Pēc tam ieplānotas
diskusijas, kā arī iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem.
Plānots, ka seminārs ilgs līdz plkst. 13:30. IZ

Viedoklis

Notiks seminārs par šķiedras kaņepju audzēšanu

Starp abām
deviņstāvu
ēkām ir
ierīkots
bruģēts celiņš,
taču virzienā
uz centru ceļš
beidzas ar lielu
dubļu bedri gājējiem jāspēj
izvairīties, lai
neiekāptu
dubļos, kuri
izveidojas
lietus laikā.

Piektdien, 10. augustā, pulksten 10 Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) mācību un pētījumu saimniecībā
«Pēterlauki» Jelgavas novada Platones pagastā notiks zinātniski
praktisks seminārs par šķiedras kaņepju audzēšanu, informē
Juris Kālis, LLU preses sekretārs.
Minēto semināru rīko LLU zinātnieki sadarbībā ar Latvijas
Industriālo kaņepju asociāciju (LIKA), un tajā aicināti piedalīties gan
lauksaimnieki industriālo kaņepju audzētāji, gan ražotāji šķiedras
izmantotāji, kā arī citi interesenti.
Šogad saskaņā ar asociācijas rīcībā esošo informāciju kaņepju
sējumi Latvijā aizņem jau aptuveni 600 hektāru lielu platību.
Zemnieku izrādītā aktivitāte gan iepriecina, gan liek nopietni
pārdomāt turpmāko darbību, lai sekmīgāk veiktu kā kaņepju
novākšanu tā pārstrādi, panākot augstāku darba ražīgumu un
lielāku pievienoto vērtību saražotajai produkcijai. Tālab LLU
Lauksaimniecības fakultātes profesora Aleksandra Adamoviča
vadīto lauka izmēģinājumu apmeklējums plašam interesentu lokam
ir laikā un vietā. Tā būs lieliska iespēja uzzināt visu aktuālāko par
augsnes un šķirņu izvēli, izsējas normām, kaņepju sējas laiku un
mēslošanu, kā arī par novākšanas un sadarbības iespējām starp
audzētājiem un pārstrādātājiem. Tāpat semināra laikā plānots
sniegt lietišķu informāciju par asociācijas novitātēm un
turpmākajām iecerēm, par kaņepju novākšanas un pirmapstrādes
tehnikas iegādes piedāvājumu, kā arī citām novitātēm. IZ
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Līdzjūtības

Sporta ziņas : : :

Latvijas jaunatnes čempionāts vieglatlētikā 28. un 29. jūlijā
norisinajās Ventspilī.
Rūdolfs Tonigs - 2. vieta 100 metru skrējienā (11,36 sek.) un
2. vieta 200 metru skrējienā (23,07 sek.)
Daniels Špoģis - 5. vieta 800 metru skrējienā (2 min. 10,32 sek.);
4. vieta 4 x 100 metru stafetē, kurā startēja arī Rūdolfs Tonigs,
Dairis Feldmanis, Daniels Cjaputa un Matīss Mītins. IZ

Sacensībās «AutoEuro 6 H un
4 H Kauss» startēs arī OSCar eO!
A: Iveta Kaminska

sacensību organizatore
Jau svētdien, 5. augustā,
karjeru «Akmenscūciņas» un
«DSG karjeri» teritorijā
Ozolnieku novadā (netālu no
Emburgas) norisināsies
izturības sacensību «AutoEuro
6 H un 4 H Kauss» 3. posms.
Kā jau iepriekšējos posmos,
cīņas vienlaicīgi notiks trīs dažādās trasēs - pa ārējo apli četras
stundas no vietas brauks motociklisti un kvadriciklisti, vidējā
aplī tiks noteikti spēcīgākie starp
4x4 sporta automašīnu ekipāžām, bet iekšējā trasē sacentīsies
vieglās sporta mašīnas, kur uzvarētāji tiks noteikti sešu stundu
ilgā braucienā.
Šoreiz īpaši ir padomāts par
tā saucamajiem amatieriem, kuriem nav sporta automašīnu, bet
vēlēšanās braukt sacensību režīmā un pārbaudīt savus spēkus ir
liela. Tāpēc papildus atsevišķi
ierīkotā trasē notiks «AutoEuro
3 H Kauss» izturības sacīkstes
standarta 4x4 automašīnu īpašniekiem. Sacensību formāts tāds
pats - ekipāžas sastāvā var būt
divi līdz četri piloti, kas, savstarpēji mainoties, trijās stundās
cenšas veikt visvairāk apļu. Galvenie drošības nosacījumi kārtīgs sēdeklis ar trīs punktu drošības siksnu un aizsargķivere
(rekomendējoši: sporta beņķis
un četru punktu drošības siksna.)
«AutoEuro 6 H kauss» izcīņā
savu dalību pieteicis arī Andris
Dambis, kas pirmo reizi Latvijā
sacensību režīmā startēs ar elektromobili OSCar eO. Šis auto ir
guvis rūdījumu gan Dakaras
maratonrallija tuksnešu smiltīs,
gan pārbaudījumu stiprajās lietusgāzēs Krievijā maratonrallijā
«Zīda ceļš», bet kā tam veiksies
Latvijas trasē, kur nāksies izbaudīt gan dolomīta karjera stipro segumu, gan mīksto pļavas

melnzemi, kas mīsies ar šaurajiem meža celiņiem, to uzzināt
varēs tikai sacensību gaitā.
Starts tiks dots plkst. 11:00
sporta automašīnām, plkst.
12:00 standarta 4x4 mašīnām,
bet motocikliem un kvadricikliem plkst.12:30.
Visa dokumentācija un nolikumi publicēta internetā: automašīnām - www.laf.lv, www.crosscountry.lv, www.4rati.lv,
bet motocikliem un kvadricikliem - www.lamsf.lv, www.endurosports.lv, www.appasaule.lv.
Jāatzīmē, ka ikviens skatītājs
var piedalīties foto konkursā un
iemūžināt interesantākos mirkļus sacensībās. Sezonas beigās
iesūtītie darbi tiks izvērtēti divās
fotogrāfu kategorijās amatieri
un profesionāļi, no kuriem labākie tiks izstādīti foto izstādē «Visiem, kam patīk motorsports un
azarts!» Katrā kategorijā trīs labāko darbu autori iegūs veicināšanas balvas: firmas «Canon» dāvāto tehniku PowerShot D20 fotokameru amatieriem, profesionāļiem - Seedlite 320ex zibspuldzi, «Epson» foto printeri un «fineArtPrint.lv» dāvanu karti
50 latu vērtībā foto izdrukai.
Tiekamies «AutoEuro 6 H, 4 H
un 3 H Kauss» sacensībās, kas
notiks 5. augustā un 6. oktobrī
karjeru «Akmenscūciņas» un
«DSG karjeri» teritorijās netālu
no Emburgas, Ozolnieku novadā.
Uzmanību! Ceļa posms Iecava-Jelgava 6. km pa kreisi, norāde «Karjers Akmenscūciņas»
3,7 km tiks slēgts no plkst. 8:20
līdz 18:30. Pēc tam piebraukšana sacensību vietai, braucot no
Jelgavas puses cauri Emburgai,
bet no Iecavas puses ceļš IecavaJelgava 1,5 km pa kreisi. Tālāk
sekot norādēm «6 H un 4 H
Kauss».
Uzziņas pa tālruni 26427833
(Iveta) vai rakstot info@autoeuro.lv. IZ

Sēru vēsts
Tava dzīve kā svētavots bijusi,
Mūsu dzimtas saknes ar dzīvību
Saules lāsēm lai padzirdītu.
/K. Apškrūma/
Dziļās sērās paziņojam, ka 31. jūlijā
no mums šķīrusies mīļā mamma, vecmamma,
vecvecmamma un sieva, skolotāja Marta Bente.
Izvadīšana piektdien, 3. augustā, plkst. 14
no Sila kapu kapličas.
Tuvinieki

Uz ievu ziedēšanu
viņa neatnāks.
Uz ābeļu un ķiršu
viņa neatnāks.
Uz rudens uguns vājprātību
viņa neatnāks.
Vairs ne uz kādiem ziediem
viņa neatnāks.
Jo viņa visiem ziediem cauri ziedēs…

/O. Vācietis/

Darbabiedriem Iecavas novada Domē sāp
sirdis kopā ar Mārītes Mediņas tuviniekiem.
Laiks pārvērš pelnos daudzas vērtības,
Laiks mūsu dienas smalkās dzijās ārda,
Bet paliek dzīvot vienmēr atmiņās
Viss tas, ko cilvēks sēj ar savu vārdu.
/K. Apškrūma/
Skumjās esam kopā ar tuviniekiem, Mārītei aizejot.
Iecavas novada Domes grāmatvedības
un finanšu nodaļas darbinieki
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
/Ā. Elksne/
Jūtam līdzi lielajās bēdās Mārītes Mediņas tuviniekiem.
Iecavas novada Sociālais dienests
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
/V. Kokle-Līviņa/
Esam kopā ar Sintiju Januševiču lielajās bēdās,
māti zaudējot.
9.a klases skolēni un audzinātāja
Viss satīts nu kamolā ciešā
Kur katrai dienai mezgls siets,
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts. /M. Jansone/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Martas Bentes piederīgajiem,
no viņas uz mūžu atvadoties.
Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 3
Saņem labā zemes māte
Vienu sirmu māmulīti
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

/Tautasdziesma/

Esam kopā ar Martas Bentes piederīgajiem,
viņu aizsaulē pavadot.
«Progresa» saieta dalībnieki
Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.
Vēji šalciet, vēji dziediet
Mūžs ir bijis goda vērts.

/A. Krūklis/

Izsakām līdzjūtību Ritiņai un visām Bentu ģimenēm,
aizvadot mūžībā māmiņu, vecmāmiņu, dzīvesbiedri.
Ozolu ielas pirmā nama iedzīvotāji
Reiz pienāk diena nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdīs sāp.

/O. Skuja/

Izsakām līdzjūtību Ilmāram, no Martiņas atvadoties.
Ruta un Stepans

Aizsaulē aizgājuši
Marta Bente (28.10.1925. - 31.07.2012.)
Mārīte Mediņa (26.01.1969. - 31.07.2012.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
vai maina labiekārtotu
2 istabu dzīvokli ķieģeļu mājā
(42 m2) pret 1 istabas dzīvokli
(līdz 30 m2).
Tālr. 28244407.

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli, būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju
l
Kūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.

Tālr. 28288822.

A kategorijas kursi

Ls 30

Mācību sākums 13. augustā

Akcija 40%

iklošana,
Balkonu iest gi, durvis.
plastikāta loeru profils.
Vācu 6-kam

Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Grunts veltņa pakalpojumi

Tālr. 29457686

Tālr. 25540055, 25505112.
Hei, Zemgales jaunieti!
Ja esi vecumā no 17 līdz 25 gadiem, aicinām Tevi
piedalīties apmācībās par komunikācijas un prezentācijas
prasmju pilnveidošanu (divās daļās)
«UZMANĪBU, RUNĀ ZEMGALE!».
Apmācības notiks viesu namā «Bērzkalni», Īslīces pagastā,
Bauskas novadā,
7.-9. septembrī un 12.-14. oktobrī (jāpiedalās abās daļās).
Apmācības ir bezmaksas un aģentūra sedz uzturēšanās,
ēdināšanas un apmācību izdevumus, taču ceļa izdevumi uz
norises vietu Tev būs jāsedz pašam.
Apmācībām piesakies līdz 20. augustam.
Dalībnieku atlasē priekšroka tiks dota tiem jauniešiem, kuri
šobrīd nestrādā vai/un nemācās, vai/un ir no lauku apvidus.
Apmācības rīko V/A «Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra» Latvijas un Šveices sadarbības programmas
«Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos
reģionos» sadarbībā ar Zemgales reģionālo sadarbības partneri
- nodibinājumu «Baltijas Reģionālais fonds».
Vairāk informācijas meklē www.iecava.lv vai sazinies ar
Gintu Salmiņu pa tālr. 292 56 888
vai e-pastā: ginta.salmina@gmail.com.

Iecavas novada Domes kasē var iegādāties Iecavas jubilejas
monētu. Monētas cena blistera iepakojumā - Ls 2,50.
Monētu aversu rotā Iecavas ģerbonis, bet reversu suvenīrmonētu kopīgo logo.
Domes darba laiks:
pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās pl. 8-17;
trešdienās pl. 8-18; piektdienās pl. 8-16.
Pusdienas pārtraukums pl. 12.30-13.30.

garāžu Klusajā ielā 4, zem
kuras ir liels pagrabs. Ir
zemesgrāmatā.
Tālr. 29521672.
aramzemi (5 ha) pie Gulbju
karjera.
Tālr. 29521672.

Pērk : : :
bērza un skujukoku
papīrmalku mežā pie ceļa.
Sniedz kokvedēju
pakalpojumus.
Tālr. 26463188.

Dažādi : : :
Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam dažādus
jumta, mūrēšanas darbus,
būvējam arī terases,
nojumes un tml.
Tālr. 26060411.
Zemgales ielas rajonā pazudis
sarkanausu bruņurupucis.
Īpašas pazīmes – 12cm garš ar
sarkanām ausīm. Atradēju pret
atlīdzību lūgums zvanīt
pa tālr. 26333906.
Iecavai 520 svētku laikā ap
pusnakti pie sporta nama
mūzikas skatuves pie manis
pienāca sieviete (gaišmate
brūnas krāsas apģērbā) un
uzrunāja mani – kungu ap 40
gadiem. Biju apmulsis,
noklausījos viņas teikto, bet
nepaguvu atbildēt. Pat vārdu
nepajautāju. Vēlos Tevi atrast
un atbildēt! Atbildēšu tikai uz
SMS. Tālr. 28653299.

8.

Katra mēneša otrajā pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
Nākamā pieņemšanas reize 13. augustā.
11. augustā plkst. 13
KAPU SVĒTKI
Birzuļu kapsētā.

Sports
3. augustā plkst. 16:00
atpūtas vietā «Spirtnieki»
IECAVAS NOVADA
SACENSĪBAS PLUDMALES
VOLEJBOLĀ.
Sacensību nolikums www.iecava.lv.
11. augustā plkst. 11:00
skeitparka sporta laukumā
IECAVAS NOVADA IELU
BASKETBOLA 3:3 TURNĪRA
«SOLOBASKET-2012»
4. POSMS.
Apvienotajai grupai
sacensību sākums
plkst. 13:00
Sacensību nolikums www.iecava.lv.
Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
jas
uni
a
g
Tel. 28828288.
I
No

Piedāvā darbu : : :
SIA «Pranit Exim» Iecavas
novada «Mākonīšos» meklē
darbiniekus darbam ražotnē,
darbam pie frēzes un
zāģmateriālu sagatavošanā,
darbam gleznu rāmīšu
sagatavošanā.
Tālr. 63963925, 29121697.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr. 29120419.
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