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Dzīves vitamīnus smeļas «Jautrajā apelsīnā» AKTUĀLI
Nesen noslēdzās
sabiedrības
«Veselības Pasaule»
rīkotais konkurss
«Nomet lieko!». Tajā
godpilno otro vietu
izcīnīja iecavnieks
Māris Rāzmanis.
Paralēli algotajam
darbam Māris
studē Latvijas Sporta
pedagoģijas
akadēmijā,
lai iegūtu izglītības
zinātņu bakalaura
grādu
sportā un
smagatlētikas
trenera
kvalifikāciju, bet
treniņus aizvada
fitnesa klubā
«Jautrais apelsīns»
(attēlā).
6.lpp.

Jāpiesaka kandidāti
goda nosaukumam
A: Anta Kļaveniece

Katru gadu, tuvojoties
18. novembrim, Iecavā tiek domāts, kurus ļaudis īpaši sumināt Latvijas valsts svētkos, lai
par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Iecavas novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā piešķirtu viņiem goda
nosaukumu «Iecavas Gada cilvēks».
Tādēļ Izglītības, kultūras un
sporta komiteja no deputātiem,
darba kolektīviem, juridiskām
un fiziskām personām, biedrībām un nodibinājumiem gaida
ierosinājumus, kurus cilvēkus
izvirzīt apbalvošanai. Iesnie-

gums jāiesniedz līdz 20. oktobrim, pievienojot tam izvirzāmās
personas īsu raksturojumu un
padarītā darba novērtējumu.
Nolikums «Par Iecavas novada Domes apbalvojumiem» nosaka, ka goda nosaukumu piešķir
ne vairāk kā trīs personām gadā.
Kopš 1995. gada, kad tika iedibināta šī tradīcija, goda nosaukumu saņēmuši jau 50 iecavnieki.
Goda nosaukuma ieguvējiem
tiek piešķirts Atzinības raksts,
ziedi un naudas balva valstī noteiktās minimālās algas apmērā.
Šogad Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienai veltītais svinīgais pasākums Iecavas
kultūras namā notiks 18. novembrī. IZ

Šajā numurā:

Zviedru
4.
labklājības
pamatā - darbs
un taupība
Harmoniju
meklējiet
mākslas
studijā

5.

Ziedi.
Dažādi

6.

Vāksim ziedojumus baznīcas
un ērģeļu atjaunošanai
16. oktobrī plkst. 19:00
Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā notiks
garīgās mūzikas ansambļa
LAUDETUR koncerts
ar mērķi vākt ziedojumus
baznīcas ēkas un vandāļu
sabojāto ērģeļu atjaunošanai.
Ansamblis nesen nosvinēja
divu gadu pastāvēšanas jubileju.
No veidošanas sākuma tajā darbojas Dace Dreimane (mecosoprāns, Irēna Sedola (ērģeles) un
Iecavas baznīcas ērģelniece Zaiga Lazdiņa (soprāns). Vēlāk viņām pievienojās tenors Ilmārs
Šnepsts. Nereti kopā ar LAUDETUR koncertē čelliste Ludmila
Ivanicka, flautiste Laima Lazdņa un altiste Daina Kasperoviča.

Ansamblis atskaņo dažādu
gadsimtu garīgo mūziku, sākot
no 16. gadsimta līdz mūsdienām. Koncertu programmās var
lasīt gan ļoti pazīstamu autoru
(J. S. Bahs, A. Vivaldi, V. A. Mocarts, C. Franks, G. Forē), gan
retāk dzirdētu komponistu vārdus. Katru gadu ansamblis sagatavo vismaz četras koncertprogrammas, bieži ar savu uzstāšanos kuplina dievkalpojumus un laulības. 16. oktobra
koncerts būs pirmais šogad uzsāktajā koncertu ciklā. Līdz Ziemassvētkiem Iecavas baznīcā
koncertēs Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris un kamerkoris «Austrums». Visi mīļi aicināti!
Patīkamu klausīšanos!
6.lpp.
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Skolu ziņas

1. septembrī ar pulcēšanos
skolas pagalmā Iecavas mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji
uzsāka jauno mācību gadu.
Šogad mācības mūsu skolā
uzsāka
17
pirmās klases
audzēkņi, deviņi sagatavošanas
klases audzēkņi un 11 bērni
muzikālās dotības attīstošajā
grupā. Interesi izrāda arī pieaugušie interešu izglītības programmā. Kopā mūzikas skolā šogad mācīsies 108 audzēkņi, ar
viņiem strādās 11 skolotāji.
Valsts mērķdotācija mūzikas
skolu skolotājiem ir sarukusi par
divām trešdaļām, un, pateicoties
novada pašvaldības finansiālajam atbalstam, skolas mācību
plānu izdevies saglabāt apmēram 80% apmērā. 1. un 2. klases
audzēkņiem samazinājies specialitātes stundu skaits no divām stundām uz pusotru. Arī
mūzikas mācība līdzšinājo divu
stundu vietā ir sarukusi uz vienu
stundu, samazinājies ir mūzikas
literatūras stundu skaits. Vispārējās klavieres audzēkņi apgūst
tikai 3. un 4. klasē. Jāpiebilst,
ka gan šo priekšmetu, gan specialitātes stundas skola var nodrošināt pilnā apjomā, ja vecāki
izvēlas maksāt par stundām. No-

vada pašvaldība ir apstiprinājusi
maksu par vienu individuālo
stundu - Ls 5, pēc savas vēlēšanās vecāki var papildus izvēlēties maksāt par bērnus interesējošu individuālo nodarbību.
Skolā joprojām darbojas koris, vijolnieku ansamblis, ģitāristu ansamblis, koklētāju ansamblis «Uguntiņa», flautu ansambļi, kā arī absolventu vokālais ansamblis, kur audzēkņi
mācās muzicēt kopā, plāno uzstāšanās koncertos un festivālos.
Mācību gadu uzsākot, ar
mums bija kopā novada Domes
priekšsēdētājs J. Pelsis. Viņš apliecināja, ka mūzikas skola ir nepieciešama mūsu novada bērniem un solīja skolu atbalstīt arī
turpmāk, vēlot visiem bērniem
un vecākiem novērtēt ieguldīto
laiku un gandarījumu, kas rodas, muzicējot gan sev, gan citiem.
Mūzikas izglītību Latvijā gaida ievērojamas pārmaiņas, bet
mēs ceram, ka mūsu skola ar 20
gadu tradīcijām Iecavā būs vienmēr nepieciešama gan bērniem
un viņu vecākiem, gan skolotājiem, gan mūsu koncertu klausītājiem - visiem kopā! IZ

Iecavas novada Dome piedāvā semināru

PIEDOŠANAS MĀCĪBA
24. oktobrī un 7. novembrī plkst. 10.00-17.00.
SOKRATA TAUTSKOLAS lektores Elvitas Rudzātes vadībā šī
semināra laikā iegūsiet informāciju par mūsdienīga cilvēka pasaules
uztveri, 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: 63941601 vai 29428476
līdz 13. oktobrim.

2.

Dzejas diena datoru mīlētājiem

Par Dzejas dienu moto izvēlējāmies Pētera Brūvera dzejoļa
«Dziesmas datoru mīlētājiem»
rindas: «Internetā visu, visu atrast vari, ja vien to ar saprašanu
dari». Katrā bibliotēkā ir lietotāji,
kuri vairāk izmanto informācijas
tehnoloģijas, nevis literatūras
krājumus. Cenšamies ar interneta starpniecību piesaistīt tieši
viņu uzmanību dzejai.
Gatavojoties pasākumam,
iekārtojām grāmatu izstādi «Dzejas valdzinājums», iepazīstinājām bērnus ar interneta resursiem, kuros var atrast dzejoļus,
piedāvājām sameklēt un izlasīt

mīļāko un interesantāko. Īpašu
atzinību guva datu bāzes Letonika sadaļa «Literatūra».
Uz pasākumu aicinājām bērnus no otrās līdz septītajai klasei. Katram dalībniekam tika
iedalīta kļavas lapa ar «starta»
numuru. Bērni deklamēja
I. Zanderes, J. Baltvilka, P. Brūvera, Raiņa, F. Bārdas, K. Čukovska dzejoļus par dabu, gadalaikiem, dzīvniekiem, skolu,
draudzību un pastāstīja, kāpēc
tieši šis darbs izvēlēts. Pēc dzejoļu noklausīšanās sekoja pašu
dalībnieku vērtēšana. Izskaņā
atcerējāmies aizejošās vasaras
skaistākos mirkļus un mielojāmies ar garšīgiem āboliem.
Gandarījums bija gan lietotājiem, gan bibliotekārēm - par
plašajām interneta iespējām
pilnveidoties un veicināt jaunatnes interesi par garīgām vērtībām. IZ

tā, vai darījums notiek vienā
operācijā vai vairākās operācijās). Šie ierobežojumi attiecas arī
uz darījumiem skaidrā naudā,
kas tiek veikti ārzemēs.
Par minēto likuma normu neievērošanu ir paredzēti administratīvie sodi, proti:
- par skaidrā naudā veikto
darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu summa pārsniedz mēnesī 3 000 latu, bet nepārsniedz
10 000 latu (izņemot kuģu un
gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumus un starptautisko autopārvadājumu un
kravas ekspedīcijas darījumus),
uzliek naudas sodu juridiskajām

personām piecu procentu apmērā no nedeklarētās summas;
- ja skaidrā naudā veiktā darījuma summa pārsniedz 10 000
latu, uzliek naudas sodu juridiskajām personām 15 procentu
apmērā no darījuma summas.
Piemēram, ja SIA «A»
3. augustā pārdeva Jānim Bērziņam, kas reģistrējis savu saimniecisko darbību VID, galdniecības iekārtu par 3001 latu, abiem
darījuma dalībniekiem jādeklarē
darījums līdz 2009. gada
15. septembrim.
VID Zemgales reģionālās
iestādes Bauskas nodaļas
vadītāja R. Raubišķe

A: F: Ludmila Šteinberga

Netradicionāli Dzejas
dienas norisinājās Iecavas
bērnu bibliotēkā. Šoreiz
skaistā dzejas pasaule
mijās ar interneta pasauli.

Informē VID : : :
Ar 2009. gada 23. jūniju stājās spēkā grozījumi likumā «Par
nodokļiem un nodevām», ar kuriem tika paplašināts to personu
loks, kam ir noteikti skaidrās
naudas lietošanas ierobežojumi.
Turpmāk ne tikai juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem, bet arī fiziskajām personām, kas reģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējas, katru mēnesi līdz
15. datumam Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā jādeklarē visi
iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktie
darījumi (neatkarīgi no tā, vai
darījums notiek vienā operācijā

vai vairākās operācijās), kuru
summa pārsniedz 3 000 latu.
Deklarācijas veidlapa apstiprināta ar Ministru kabineta
10.04.2007. noteikumiem Nr.
237, un to var atrast interneta
VID mājas lapā www.vid.gov.lv,
vai saņemt VID nodaļā pie konsultantiem.
Bez tam likums nosaka, ka
juridiskajām personām, individuālajiem komersantiem, un,
sākot ar 23.06.2009., fiziskajām
personām, kas reģistrējušas savu saimniecisko darbību VID,
nav atļauts veikt skaidrā naudā
darījumus, kuru summa pārsniedz 10 000 latu (neatkarīgi no
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Novada Domē
A: Beata Logina

Veselības un sociālo
jautājumu komiteja
17. septembra sēdē uzklausīja
logopēdes Vandas Korbes
ziņojumu par valodas
attīstības pārbaudēm
neorganizētajiem bērniem
4-5 gadu vecumā.
Laikā no 2006. gada, kad
Iecavas novadā tika uzsākts šis
sociālais pakalpojums, līdz
2009. gadam valodas attīstības
līmeņa pārbaude veikta 109 bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. 39 bērniem konstatēti komplicēti komunikācijas un valodas attīstības traucējumi, tikai 13 bērniem
valodas līmenis pilnībā atbildis
vecumam.
Par pašvaldības piešķirtajiem
līdzekļiem nosūtīti uzaicinājumi
bērnu vecākiem un logopēde veikusi bērnu pirmreizējo valodas
attīstības pārbaudi; tiem bērniem, kuriem konstatētas novirzes no normas, speciāliste veikusi padziļinātu pārbaudi un
ieteikusi turpmāko korekcijas
darbu, gan informējot bērnu ve-

cākus par artikulācijas aparāta
vingrinājumiem, gan nosūtot pie
bērnu neirologa, psihiatra, psihologa, ausu ārsta.
Bērniem, kuriem konstatēti
valodas attīstības traucējumi,
turpināta valsts veselības aprūpes finansēta palīdzības sniegšana. Par iegūtajiem rezultātiem
konkrētā aprūpē esošajiem pacientiem informēti ģimenes ārsti.
Komiteja līdzšinējo sadarbību ar logopēdi novērtēja pozitīvi
un nolēma iesākto turpināt.
Jaunajā mācību gadā daļa neorganizēto četrgadnieku jau apzināti. Deputāti lēma par grozījumiem sociālajā budžetā, lai nodrošinātu līdz gada beigām nepieciešamo finansējumu šo bērnu apsekošanai. Papildu līdzeļu
novirzīšanu logopēdes darba samaksai, koriģējot sociālo budžetu, atbalstīja arī Finanšu komiteja.
Domājot par nākamgad plānojamajiem darbiem, V. Korbe
ieteica pievērst uzmanību trīs
gadus veciem bērniem, jo, pārbaudot valodas uztveri, nākas
secināt, ka daudzi mazuļi nesaprot teikto un spēj komunicēt tikai primitīvā sadzīves līmenī.

Sargājiet savus īpašumus!
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
iedzīvotājus, kas būtu
jāievēro, lai pasargātu savu
īpašumu no apzagšanas.
Sarunās ar pazīstamu vai
mazpazīstamu personu nekad
neapspriediet jautājumu, kas
skar sev piederošu īpašumu, nestāstiet par iegādātām vērtībām
dzīvoklī, neapspriediet savu peļņas vai iztikas apgrozījumu, izvairieties no šīs tēmas apspriešanas un pārejiet uz citu tēmu.
Īpaši šajā grūtajā laikā daudzos cilvēkos vērojama nospiestība, izklāstot citiem savas problēmas, nedomājiet, ka tajās
kāds pārāk iedziļināsies. Protams, var aprunāties, bet jāņem
vērā iepriekš minētais.
Pirms izejat no dzīvokļa, nepieciešams pārliecinieties, vai
logi ir aizvērti. Atcerieties, ka ļoti
svarīgi ir ierīkot durvīs tā saucamo durvju actiņu, lai pirms durvju atvēršanas zinātu, kam atverat. Ja gadījumā tas nav iespējams, pajautājiet, kas ir šis nelūgtais viesis. Neatveriet durvis
nepazīstamām personām, kā arī
neielaidiet tās dzīvoklī.
Arī bērniem ir jāstāsta, kā rīkoties konkrētā situācijā, uzsverot, ka nedrīkst citiem stāstīt par

vecāku atalgojumu, mantu iegādi mājās, kā arī par vērtslietām.
Bērniem neļaujiet vest uz savu
dzīvokli paziņas, labāk dažus
draugus, par kuriem ir pārliecība, ka tie ir labi pazīstami un uzticami.
Gadījumā, ja aizbraucat uz ilgāku laiku, tad palūdziet tuvākiem cilvēkiem to ik pa laikam
pieskatīt.
Protams, ja ir iespējams apdrošiniet savu mājokli un īpašumu, kā arī uzstādiet signalizāciju. Parūpējieties par izturīgām
durvīm, drošākām slēdzenēm,
labāk ierīkot tās vairākas.
Dzīvokļu īpašniekiem lūgums
pabrīdināt gados vecākus kaimiņus par drošības pasākumu
ievērošanu.
Iedzīvotājam ir tiesības informēt policiju par nepazīstamām
personām, kas manītas kāpņu
telpā vai pie mājas, kuru rīcība
rada aizdomas, piemēram, tiek
nestas kādas mantas, uzdots
kāds jautājums par dzīvokļa
īpašnieku. Par gadījumiem, kas
rada aizdomas, ziņojiet policijai,
katra informācija tiks pārbaudīta.
Zemgales reģiona pārvaldes
uzticības tālrunis ar automātisko atbildētāju - 63022861. IZ

Deputāti ar speciālisti vienojās,
ka 2010. gada budžetā vajadzētu
iekļaut arī finansējumu informējoši izglītojoša semināra rīkošanai 1-3 gadu vecu bērnu vecākiem.
Veselības un sociālo jautājumu komiteja sprieda par modeļiem, kā maksimāli vienkārši
realizēt zupas virtuves pakalpojuma sniegšanu Iecavas novadā.
Tas šajā grūtajā laikā būtu noderīgs kā trūcīgām un maznodrošinātām personām, tā arī mājas
aprūpes klientiem.
Iepriekš Pestīšanas Armijas
īstenotais zupas virtuves pakalpojums nebija gluži apmierinošs, jo, gatavojot vairākus ēdienus katrai ēdienreizei, izmaksas
bija pārāk dārgas, turklāt pakalpojumu nesaņēma visas personas, kam tas būtu nepieciešams,
tāpēc pašvaldība vasaras beigās
pārtrauca līgumattiecības par šī
pakalpojuma pirkšanu, sēdē
skaidroja Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale.
Balstoties uz citu pašvaldību
pieredzi Zupas virtuves pakalpojuma organizēšanā, deputāti lēma par papildinājumiem Iecavas
novada Domes saistošajos noteikumos «Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem», pabalstu virknē nosakot arī pabalstu
uzturam, kas tiek izsniegts natūrā.
Lai jau oktobrī uzsāktu zupas
virtuves pilotprojekta īstenošanu, pēc komitejas sēdes Dome izsludināja pašvaldības iepirkumu. Tajā pieteicās tikai viens
pretendents - Pestīšanas Armijas Iecavas korpuss, kas arī tika
atzīts par uzvarētāju. Sākotnēji
paredzēts ik darbdienu ēdināt 40
cilvēkus, kuriem kā maznodrošinātām vai trūcīgām personām
Sociālas dienests izsniegs speciālus talonus zupas virtuves apmeklējumiem. Par katru Pestīšanas Armijas virtuvē sagatavoto
porciju, kas sastāv no puslitra
gaļas zupas un maizes šķēles,
pašvaldība maksās 50 santīmus.
17. septembra sēdē komiteja
iepazinās ar Iecavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Lindas

Majores atskaiti par Bāriņtiesas
darbu laika posmā no 2004. gada līdz 2008. gadam, kā arī izskatīja Sociālā dienesta vadītājas sagatavoto informāciju par
budžeta līdzekļu izlietojumu līdz
10. septembrim. S. Strautmale
informēja par dažādos Latvijas
pansionātos izmitināto iecavnieku skaitu un budžeta plānojumu, ja pansionātu veidotu Iecavas novadā. Deputāti diskutēja,
vai šim mērķim varētu pielāgot
stacionāra telpu daļu Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā. Pēc IVSAC direktores Mirdzas Brazovskas rosinājuma tika pārrunātas arī citas iespējas
šo telpu izmantošanai (dienas
stacionārs, sociālās aprūpes
gultas, paliatīvā aprūpe). Nenonākuši līdz lēmumam par konkrētu izmantošanas mērķi, deputāti tomēr vienprātīgi atzina,
ka šīs pašvaldības telpas jāsaglabā medicīniskajai aprūpei. IZ
I2g

Deputātu
sēdes oktobrī

Otrdien, 6. oktobrī,
plkst. 8.30 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres
komisijas sēde
Otrdien, 13. oktobrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
Ceturtdien, 15. oktobrī,
plkst. 8.30 Veselības
un sociālo jautājumu
komitejas sēde
Otrdien, 20. oktobrī,
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres
komisijas sēde
plkst. 15.00
Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 22. oktobrī,
plkst. 15.00 Administratīvās
komisijas sēde
Otrdien, 27. oktobrī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde

Melnās ziņas
- 29. septembrī Rīgas ielā tika
konstatēts, ka vīrietis dzīvo bez
deklarētas dzīvesvietas. Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
- Laika posmā no 28. septembra plkst. 15 līdz 29. septembra plkst. 7 Edvarta Virzas ielā
tika atlauztas SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» telpu durvis un no kanalizācijas sūknētavas nozagts zāles pļāvējs, trim-

meris, motorollers «Rexy 50»,
dārza frēze, motorzāģis «Still» un
dārza ratiņi. Uzsākts kriminālprocess.
- 29. septembra rītā ziņots,
ka no jaunbūves Pūpolu ielā nozagti septiņi m2 bruģakmens. Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Zviedru labklājības pamatā ir grūts darbs un taupība
A: Anta Kļaveniece

No 17. līdz 20. septembrim
sadraudzības pilsētā
Terebodā, Zviedrijā,
viesojās Iecavas
pašvaldības deputāti:
Jānis Pelsis, Juris Krievs,
Jānis Pastars un Guntis
Arājs. Braucienu viņi
realizēja par saviem
personīgajiem līdzekļiem.
Zviedru kolēģi vizīti bija izplānojuši, ņemot vērā iecavnieku
profesionālās intereses. Delegācija iepazinās ar pašvaldības un
tūrisma aktivitātēm, viesojās
lauksaimniecības, kā arī ceļu būves un uzturēšanas uzņēmumos.
Interesants bija pirmais tikšanās
vakars kopā ar bijušajiem un tagadējiem komūnas vadītājiem,
kuri iepazīti daudzo sadraudzības gadu gaitā. Rezumējums par
kopīgi paveikto, kas bagātināts
ar vēsturiskiem fotouzņēmumiem, bija saistošs gan pieredzējušajiem deputātiem, gan Jānim
Pastaram, kurš deputāta pienākumus pilda vien dažus mēnešus.
Vizītes otrajā dienā delegācija
devās uz kaimiņpilsētu Mariestādi. Tikšanās ar Zviedrijas ceļu
departamenta vietējās nodaļas
un pilsētas komunālā dienesta
ceļu nodaļas pārstāvjiem īpaši
saistoša bija Guntim Arājam,
VAS «Centrālā reģiona ceļi» filiāles, Bauskas ceļu rajona Iecavas
iecirkņa darbu vadītājam, un Jurim Krievam, SIA «Union Asphalttechnik» izpilddirektoram.
«Apmeklējuma programmā
ceļu būves un uzturēšanas jautājumi bija ietverti pirmo reizi, tāpēc interesanti bija uzzināt, ka
Zviedrijas ceļinieki pašlaik arī
piedzīvo reorganizāciju, kas saistīta ar optimizāciju un izdevumu
samazināšanu,» stāsta Juris
Krievs. «Kaimiņu pilsētu Mariestādes, Terebodas un Gullspangas komūnas ir apvienojušas
spēkus, nodibinot uzņēmumu
«MTG teknik», kas pārvalda visu
triju komūnu ceļu tīklu. Finansējumu ceļu uzturēšanai piešķir
ne tikai pašvaldības, bet arī
valsts. Ar būvuzņēmumiem tiek
slēgts 15 gadu līgums, kurš paredz ceļa izbūvi un uzturēšanu
atbilstošā kārtībā. Ceļu teicamais stāvoklis ļauj gan Zviedrijas
ceļu departamentam, gan pilsētu
ceļu pārvaldītājiem risināt cita
rakstura problēmas, nekā tas ir
pie mums, Latvijā. Ir ļoti daudz
projektu, kas saistīti ar veloceliņu izbūvi, satiksmes drošības
jautājumu uzlabošanu. Maksi-

Ronija Jonsona izveidotā
betona izgatavošanas un
iestrādes tehnika darbībā.
Publicitātes foto

māli visur tiek aktīvi uzklausīts
un ņemts vērā sabiedrības viedoklis.
Interesanti bija apskatīt tiltu,
kurš savieno sauszemi ar salu
Vanerna ezerā. Apspriežot tilta
būvniecības ieceri, sabiedrības
domas dalījušās 50 pret 50, taču
tilts tika uzcelts, un tagad visi ir
apmierināti. Tilts ne tikai pilda
noteiktās funkcijas, bet ir izbūvēts ar izteiktu izliekumu vidusdaļā tā, lai būtu vizuāli interesants un redzams no lielāka attāluma. Rezumējot viesošanos
Zviedrijā, man nāk prātā teiciens, ka «labi ceļi ved uz labklājību».»
Trešās dienas programma bija atvēlēta divu zemnieku saimniecību apskatei. Redzētais licis
secināt, ka arī zviedru fermeru
dzīvi pašlaik ļoti ietekmē lauksaimniecības produktu zemās
cenas, īpaši lopkopībā. «Taču tik
un tā tas bija skatījums uz rītdienas lauksaimniecību,» pēc atgriešanās Latvijā teica zemnieku
saimniecības «Bērziņi» vadītājs
Jānis Pastars. Vienā no saimniecībām gida lomu uzņēmās Kjells
Kindboms, kurš, starp citu, ir
viesojies arī Iecavā. Kopā ar kori
viņš uzstājās Iecavas 515 gadu
svinībās.
«Lai izdzīvotu un attīstītu savas saimniecības, zviedru fermeri kooperējas. Katram ir sava zeme, bet daļa tehnikas un raža ir
kopēja. Ja saimniekotu pa vienam, nekad nevarētu atļauties
tik modernas un ražīgas tehnikas iegādi. Piemēram, kooperatīvā, kurā viesojāmies un kurā apvienojušās trīs saimniecības, par
kopējiem līdzekļiem iegādāts
jauns un jaudīgs kombains
«John Deere»,» stāsta Jānis Pastars. «Kooperatīvs nav no tiem
lielākajiem, kopā tiek apsaimniekoti 260 hektāri zemes. Apvienojoties ņemts vērā katras saimniecības darbības profils: viena spe-

cializējusies cūkkopībā, otra graudkopībā, bet trešā - piena
lopkopībā. Nozares viena otru
papildina, palīdz ievērot labu
augu seku. Protams, lai nerastos
savstarpējas nesaskaņas, ļoti liela nozīme ir rēķināšanai, taču,
šķiet, zviedriem tas izdodas. Pārsteidza bankas zemie kredītprocenti. Par kredītu, kas izmantots
kombaina iegādei, kooperatīvs
bankai maksā tikai divus procentus. Mūsu zemniekiem kredītprocenti, ko piedāvā šīs pašas
zviedru bankas, ir nesalīdzināmi
lielāki. Neskatoties uz dažādām
priekšrocībām un zviedru fermeru senajām tradīcijām, saimniecības visbiežāk vada cilvēki gados. Zviedru jaunieši ne pārāk
raujas kļūt par lauksaimniekiem. No kooperatīvā iesaistītajām trim ģimenēm tikai vienas ģimenes dēls nolēmis apgūt šo arodu.»
Otra saimniecība, kurā paviesojās delegācija, pārsteidza ar
savu vērienīgumu. Pamatā tās
500 hektāros tiek audzēti graudi.
Fermeris Ronijs Jonsons no Kanādas iepircis modernu un ražīgu bezaršanas augsnes apstrādes tehniku, no akmeņu novākšanai līdz sējai un graudu novākšanai paredzētu. Jau tuvākajā
laikā saimniecībā plānots investēt prāvus līdzekļus graudu
pirmapstrādes kompleksa būvniecībā.
Papildu lauksaimnieciskām
nodarbēm saimniecībā izgatavo
arī mobilu betona izgatavošanas
un iestrādes tehniku. R. Jonsona
izstrādātā tehnoloģija ir tik unikāla, ka savulaik tās patentu vēlējies nopirkt pat pazīstamais
zviedru autobūves uzņēmums
Volvo, jo viņu speciālistiem neko
līdzīgu nav izdevies radīt. Taču
R. Jonsons patentu nav pārdevis
un uz Volvo vilcēja bāzes betona
izgatavošanas un iestrādes tehniku būvē pats kopā ar saviem

deviņiem saimniecības strādniekiem. Protams, process nav ātrs.
Piemēram, pēdējais auto tapis divu gadu laikā. Divas betona ražošanas iekārtas R. Jonsons pārdevis, taču pēc tam izlēmis, ka izdevīgāk ir piedāvāt pakalpojumu
pašam. Ir grūti aprakstīt šo
iekārtu specifiku, taču pieminēšanas vērts ir, piemēram, betona
mašīnas sūknis, kas gatavo javu
spēj aiztransportēt 42 metru attālumā.
Brauciena laikā gūtas arī jaunas ierosmes tūrisma attīstībai
savā saimniecībā, atzīst J. Pastars. Tūrisma attīstībā liela nozīme ir vietas pievilcībai, un Terebodā tas ir Gota kanāls. Piemēram, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, 2007. gadā
pašvaldība kanāla malā uzbūvējusi mūsdienīgu kempingu. Iecavas delegācija kempingā paviesojās dienā, kad tuvējās apkārtnes
iedzīvotāji tur svinēja Ražas svētkus. Dažādas aktivitātes kempinga teritoriju piepildīja visas
dienas garumā: mājražojumu tirdziņš ar pašu gatavotām sulām
un pārtiku, dažādiem vilnas izstrādājumiem un rotām, atrakcijas, uguns pūtēji, vizināšanās
kanālā, antīkās mašīnas, ēšana
un alus, vakara tumsā lāpām izgaismots kanāls - viss, kā jau
pienākas svētkos pēc kārtīgi aizvadīta darba cēliena.
«Rezumējot redzēto, man ir jāsaka, ka mājās esmu atvedis labi
zināmas lietas. Ir skaidrs, uz kurieni tiekties, jo zviedru fermeri
noteikti mums ir solīti priekšā.
Taču arī mēs to varam, jo nekādi
brīnumi tur nenotiek - viss ir sasniegts, pateicoties grūtam darbam, taupībai un ļoti rūpīgai
naudas rēķināšanai,» tā J. Pastars.
«Ir prieks, ka draudzība ar Terebodu ir gājusi plašumā,» pēc
atgriešanās no Zviedrijas sacīja
Iecavas pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis. «Tur pazīst mūsu vispārizglītojošo skolu un mūzikas
skolas pārstāvjus, lauksaimniekus, pašvaldības darbiniekus.
Teju visi Terebodas iedzīvotāji zina, kas ir Iecava un kā mums
klājas. Mūs sagaidīja ar lielu sirsnību kā senus un patiesus
draugus, kā arī lūdza nodot vissirsnīgākos sveicienus visiem sadarbības partneriem Iecavā. Terebodieši zina arī par šībrīža ekonomisko situāciju Latvijā un ir
gatavi iecavniekiem palīdzēt. Jau
tuvākajā laikā Veselības un sociālo jautājumu komitejai sadarbībā ar Sociālo dienestu jālemj,
kādu palīdzību zviedru draugiem
lūgt un kam tā būtu visvairāk nepieciešama.» IZ
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Harmoniju meklējiet mākslas studijā
A: Anta Kļaveniece
F: no «Iecavas Ziņu» arhīva

7. oktobrī plkst. 19
uz pirmo mākslas studijas
nodarbību Iecavas kultūras
namā aicina Aina Putniņa.
«Es priecātos, ja studijā pavadītais laiks dalībniekiem sniegtu
harmoniju un gandarījumu.
Studijas darbā galveno uzmanību domāju pievērst eļļas glezniecībai, ņemot vērā katra dalībnieka sagatavotības līmeni, prasmes un radošos nodomus,» par
savu ieceri stāsta māksliniece.
Pirmo nopietno soli pretī
mākslinieces karjerai A. Putniņa
spērusi uzreiz pēc vidusskolas
absolvēšanas, apmeklējot gleznotāja Bruno Celmiņa studiju.
Vēlāk sekojušas studijas Mākslas akadēmijas pedagoģijas no-

IZ

daļā. Pēc bakalaura grāda iegūšanas māksliniece uzsākusi darba gaitas Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejā, strādājot par mākslas nodaļas vadītāju. No 1993. gada A. Putniņa
strādā Bauskas mākslas skolā,
pasniedzot zīmēšanu, gleznošanu, darbus materiālā (parafīns),
datorgrafikas redaktorus «CorelDraw», «Illustrator», «Photoshop»
un digitālo animāciju.
A. Putniņas veikums bijis izstādīts Bauskas novadpētniecības muzejā, izstāžu zālē «Arsenāls» un plenēra «Bauskas vasara» noslēguma izstādēs. Darbi
atrodas Bauskas novadpētniecības muzeja kolekcijā, privātkolekcijās Lietuvā, ASV, Kanādā
u. c.
«2004. gada jūlija beigās ar
Bauskas rajona Padomes finansiālu atbalstu pirmoreiz organi-

zēju glezniecības plenēru «Bauskas vasara», kurā piedalījās mani kursa biedri un darba kolēģi.
Pirmā plenēra izstāde notika
mākslas salonā «Meistars Gothards»», stāsta A. Putniņa. «Pa
šiem sešiem plenēra pastāvēšanas gadiem dalībnieku skaits ir
dubultojies, publikas interese ir
neatslābstoša, un mākslinieki
apgalvo, ka Bauska ir ļoti gleznieciska - īpaši vecpilsēta.
Kultūras nams aicina
jaunus dalībniekus
6. oktobrī pl. 20:00 - Vidējās
paaudzes deju kol. „Iecava",
vad. Guntars Jansons
7. oktobrī pl.19:00 - Mākslas
studija (maksas),
vad. Aina Putniņa
Sīkāka informācija pa tālr.
63941234; 26666126.

Aina Putniņa
(attēlā no labās)

Reklāma un sludinājumi : : :
Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

7. oktobrī kultūras namā
VĀCU VALODAS kursu
pirmā nodarbība:
pl. 18:30 (bez priekšzināšanām)
pl. 20:00 (ar priekšzināšanām).
Skolotāja - Solveiga Lineja
Tuvākas ziņas pa tālr.
26666126; 29149940.
Rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 12. oktobrī
no plkst. 10 līdz 12.

Sporta namā
SJBL 2. divīzija
10. oktobrī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki VEF/Ķekava 2
17. oktobrī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki - Limbaži
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Dzīves vitamīnus smeļas «Jautrajā apelsīnā»
A: Normunds Norkus
F: no M. Rāzmaņa albuma

1.lpp.

Veselīgu un aktīvu dzīvesveidu popularizējošais konkurss
aizritēja visas vasaras garumā.
Tā ietvaros dalībnieku uzdevums
bija organizatoru noteiktajos termiņos vizuāli pārliecinošāk izkopt savu ķermeni. No kuplā
konkursantu pulka jūlija beigās
speciālistu komisijas un balsotāju izvēles rezultātā tika atsijāti 20
fināla dalībnieki. Noslēdzošajā
posmā viņi veica intensīvus treniņus ķermeņa reljefa uzlabošanai. Konkursa gaitā pretendenti
iesniedza žūrijas vērtējumam fotogrāfijas, kuras salīdzinot uzskatāmi bija redzams viņu treniņu darbā panāktais progress.
Neklātienes sacensības iznākumu finālā izšķīra interneta lietotāju balsojumi. Māris Rāzmanis konkursa finiša taisnē izrāvās līderpozīcijās, pateicoties necerēti lielam savu līdzjutēju atbalstam. Tomēr beigās Iecavas
stipriniekam nācās piekāpties
Reinim Gasjūnam, datoradministratoram no Rīgas. Uzvarētājs nopelnīja konkursa galveno
balvu 500 eiro apmērā, bet vicečempionam tika finālam speciāli
sagatavotas balvas - veselīgs diētiskais sporta uzturs no PowerBar sortimenta.
Māris ar smagatlētiku ir uz
«tu» jau vairākus gadus - viņš pastāvīgi apmeklē tradīcijām bagāto fitnesa klubu «Jautrais

6.

Ziedi.
Dažādi
A: Alma Spale

Vasaras sākumā Māris izcīnīja trešo vietu Latvijas
Republikas čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus (attēlā
pirmais no labās), bet septembrī ieguva otro vieta Baltijas
čempionātā WPC versijā.
apelsīns». Konkursa dalībnieka
pieteikuma anketā 22 gadus vecais censonis norādījis, ka trenējas divas līdz četras reizes nedēļā. Viņa sporta trofeju kolekciju
rotā prāvs skaits medaļu un citu
godalgu. Arī šogad gūti atzīstami
panākumi Latvijas un vietējā
mēroga sacensībās. Jūlijā Monstergym Latvijas atklātajā čempionātā Dobelē Māris savā vecuma grupā plūca uzvarētāja laurus svaru stieņa spiešanā guļus
svara kategorijā līdz 90 kg. Vairākus čempionu titulus šajās sacensībās izcīnīja arī Bauskas novada smagatlēti. Savukārt maijā
noritējušajās Bauskas rajona
pašvaldību pavasara sporta spē-

lēs Māris Rāzmanis 17 dalībnieku konkurencē izcīnīja otro vietu
šajā pašā sacensību disciplīnā
svara kategorijā līdz 82,5 kg, paceļot 127,5 kg smagu svaru stieni. Jāpiebilst, ka arī viņa lieliskie
rezultāti lielā mērā nodrošināja
Iecavas novada komandai otro
vietu sacensību kopvērtējumā.
Māra pamatprofesija ir mēbeļu galdnieks, kuru viņš apguvis
Jelgavas Amatniecības vidusskolā. Tajā iegūtās amatnieka profesionālās iemaņas viņam lieti noder darbā SIA «Spals».
Turēsim īkšķus par novadnieka pelnītajiem panākumiem
un atbalstīsim viņu tikpat azartiski arī turpmāk! IZ

Ziedi mums sagādā prieku
un pozitīvas emocijas. Ziedus izmantojam visur - dāvinām, dekorējam interjeru, ar tiem greznojamies.
Māksliniece Sandra Špīsa no
Ķekavas darinājusi unikālus ziedus no visdažādākajiem materiāliem: auduma, ādas, papīra,
pērlītēm. No 8. līdz 16. oktobrim
Iecavas kultūras namā būs aplūkojama šo ziedu izstāde, bet
13. oktobrī pl. 19:00 interesentiem būs iespēja tikties ar pašu
mākslinieci un pieteikties mākslīgo ziedu izgatavošanas kursos.
Nodarbībās māksliniece
iemācīs izgatavot ikdienā sastopamos ziedus: rozes, neļķes, lilijas, narcises, tulpes, kā arī eksotiskos ziedus, piemēram, orhidejas. Kursu dalībnieki apgūs
prasmes apstrādāt ādu un no tās
izgatavot ziedus, piespraudes
somām, cepurēm un kostīmiem.
Iegūtās iemaņas varēs izmantot
dāvanu, interjera priekšmetu izgatavošanā, kā arī papildināt savu garderobi ar jauniem aksesuāriem vai uzsākt savu biznesu.
Mācību kurss paredzēts sešiem mēnešiem, katru otrdienas
vakaru trīs stundas, bez tam
starpbrīdī omulīgi tērzējot pie
kafijas tases. Materiālus par zemām cenām būs iespējams pasūtīt pie pasniedzējas.
Sandra Špīsa laipni gaidīs
jūsu pieteikumus; iepriekšējas
zināšanas nav nepieciešamas.
Kontakttālrunis 29157738. IZ

Vāksim ziedojumus
baznīcas un ērģeļu
atjaunošanai
1.lpp.

Sirsnīgi pateicamies visiem
dāsnajiem ziedotājiem, kuri ziedoja naudu baznīcas sakristejas
remontam. Veiksmīgi esam beiguši 1. kārtas remontu, pavasarī
darbus turpināsim.
Iesvētes mācības, ko vada
mācītājs Rolands Radziņš, notiks katru piektdienu plkst.
18:30.
Iecavas evaņģēliski luteriskās
draudzes padome

7.
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Sporta ziņas

25. septembrī Iecavas parkā norisinājās bijušā Bauska rajona
skolu komandu krosa sacensības. Rezultāti:
1990./1993. g. dzim.
Zēni 4 x 2000 m
J. Ivanovs, T. Mudurs, V. Kursītis, R. Šastakovičs - 3. vieta
Meitenes 4 x 1000 m
M. Lindava, M. Bērziņa, S. Birze, E. Rampāne - 2. vieta
1994./1995. g. dzim.
Zēni 4 x 1000 m
R. Tonigs, E. Sevastjanovs, K. Ozoliņš, M. Liepiņš - 1. vieta
1996./1997. g. dzim.
Zēni 4 x 800 m
D. Špoģis, G. Plukass, Ž. Sevastjanovs, Ņ. Veremeičiks - 1. vieta
Meitenes 4 x 800 m
I. Logina, J. Zamarina, L. Šteinberga, I. Jēkabsone - 1. vieta
1998./1999. g. dzim.
Zēni 4 x 500 m
M. Kosijs, D. Lācis, J. Razumnijs, M. Kačerauskis - 3. vieta
Meitenes 4 x 500 m
V. Veremeičika, A. Grīnberga, Dž. Rodenkirhena, S. Vītoliņa - 2. v.
2000./2001. g. dzim.
Meitenes 4 x 500 m
K. Toniga, A. Dukure, B. Jašuka, E. Šusta - 1. vieta
Zēni 4 x 500 m
E. Lācis, R. Spickus, G. Bergs,
S. Brūvers - 1. vieta
Visi minētie skrējēji ir Iecavas
vidusskolas skolēni. Šajā
vecumā grupā veiksmīgi
startēja arī sākumskolas
«Dartija» bērnudārza
audzēkņu komanda (attēlā)
(2002./2003. g. dzim.),
kas kopvērtējumā ieguva
3. vietu. Komandas
dalībnieki bija Rihards
Svikša, Gatis Nille,
Gvido Miezers un
Alens Semjonovs.
F: Māris Ozoliņš
26. septembrī Iecavas sporta skolas «Dartija» komanda
piedalījās vieglatlētikas mešanas disciplīnu sacensībās
«Kokneses kauss», kur savu meistarību rādīja ne tikai
Latvijas, bet arī Lietuvas sportisti.
No iecavniekiem vislabāk veicās Rūdolfam Tonigam, kurš B grupā
diska mešanā izcīnīja 2. vietu ar rezultātu 39,90 m. Līdz kausam
viņam pietrūka tikai 12 centimetri.
Labu sniegumu demonstrēja arī C grupas dalībnieks Žanis
Sevastjanovs, kura mestais disks aizlidoja 21,76 metrus. Šāds
rezultāts ļāva Ž. Sevastjanovam ierindoties 4. vietā.
Jaunatnes basketbola līga:
Treneru Viļņa Gailuma un Voldemāra Pāruma audzēkņi jauno
sezonu sāka ar izbraukuma spēlēm Bolderājā 27. septembrī.
2. divīzijas Centra grupā Iecavas novada sporta skola «Dartija»
būs pārstāvēta ar pilnu komplektu - komandām piecās vecuma
grupās. Pirmajā spēļu dienā ar pretiniekiem bija jāmēro spēki
četrām mūsu basketbolistu vienībām.
BS Rīga 2 - Iecava/Vecumnieki
1996. g. dz. 61:67 (J. Pelēcis 33, T. Šķipars 21)
1995. g. dz. 64:70 (L. Jaunzems 27, R. Zariņš 16)
1993. g. dz. 58:87 (J. Eiduks 34, A.Taurenis un G. Zaļmežs 14)
1991./92. g. dz. 78:72 (K. Onzuls 31, no tiem astoņi - trīspunktu
metieni, D. Kravals 20)
Daugavas sporta nams 2 - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 13:69 (R. Zariņš 13, R. Lindavs 11)

Aizsaulē aizgājuši
Anna Kautova (27.09.1918. - 26.09.2009.)
Viktors Šamanovs (19.06.1968. - 26.09.2009.)

Ceļojuma piezīmes

Vidzemes iespaidos

Ekskursanti Alūksnes estrādē.
A: Laima Vēberga
F: Rita Sproģe

Nevar nepastāstīt par tiem
jaukajiem iespaidiem un
cilvēkiem, ar kuriem šajā
vasarā bija iespēja pabūt
kopā. Saku personīgu
paldies Represēto kluba
vadībai - Ērika kungam un
Skaidrītes kundzei - par
uzaicinājumu iekļauties
viņu rindās.
Neaizmirstami emocionālas
izjūtas, piedaloties represēto salidojumā Ikšķilē. Redzot klātienē šo daudzo cilvēku smagajā
darbā saliektās muguras, skarbajos apstākļos pārdzīvoto ciešanu izvagotās sāpju rievas,
grūti novaldīt asaras. Var tikai
novēlēt, lai viņi vēl ilgi turas. Lai
arī cik sūri pašreizējie dzīves apstākļi, viņi ir savā tēvu zemē.
Šoreiz ekskursijā mūs gaida
zaļumos slīkstošā, skaisto ainavu ieskautā Alūksne. Ceļš uz
vienu pusi ir gandrīz četru stundu garumā, bet tas paiet nemanot. Nav nevienas saīgušas
sejas, un laikam jau izdodas paklausīt aicinājumam aizmirst
ikdienu, bet redzēt un dzirdēt
kaut ko par citu mūsu nelielās
valsts novadu. Četras stundas
paiet dziesmās, ar kādu anekdoti, un šad tad atskan arī veselīgas smieklu brāzmas. Dzied visi,
un mums jau dziesmu nepietrūkst.
Jo tuvāk mūsu galamērķim,
jo lietus lāses sijājas stiprāk.
Alūksnē mums ir ļoti jauka gide
Una. Izkāpjot no autobusa, uz-

zied lietussargu krāsainība.
Ejam pār Pilssalas tiltu, kad
katram ir iespēja lolot kādu savu
vēlēšanos. Tāds ir sens ticējums, un mēs gides aicinājumam paklausām.
Gleznainā, bijušās pils mūru
ieskautā vietā ir pilsētas estrāde. Ja ir skatuve, tad jādzied, un
to mēs protam. Sarežģīta un nežēlīga ir bijusi šīs mazās pilsētas
vēsture. Te valdījuši zviedri, poļi,
vācieši un krievi. Divas alūksniešu paaudzes uzaugušas bez
savas pilsētas, slēpjoties un dzīvojot mežos.
Aizraujošs ir stāstījums par
tā laika inteliģento Alūksnes
mācītāju Gliku. Apskatām Fītinghofu dzimtas pili, lielo parku
ar rotondu, zem kuras atdusas
šīs dzimtas aizgājēji.
Bībeles muzejā redzama četrus kilogramus smagā Bībele,
kuru Gliks pārtulkojis latviešu
valodā. Muzejā var iegādāties arī
skaistas krūzītes ar imitētu Glika parakstu. Protams, daļa no
mums šo izdevību izmant, lai rīta kafija šajās krūzītēs atsauktu
atmiņā Alūksnes iespaidus.
Atpakaļceļā apmeklējam Līgatnes pazemes bunkurus. Vai
kāds agrāk varēja iedomāties,
ka zem rehabilitācijas ēkas atrodas tik nomācošs objekts. Atgriežoties pie autobusa pēc bunkura apmeklējuma, neviens nesmaida. Raugoties skaistajā dabas panorāmā, pamazām atplaukstam, un sākas dziesmotais mājupceļš.
Paldies par Jūsu optimismu,
izturību. Pārdzīvosim tumšos
rudens vakarus, sagaidīsim jaunu pavasari un brauksim atkal.IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
malku un skaldītu malku.
Tālr. 29360004.
labas, lietotas autoriepas.
Dažādi izmēri.
Tālr. 29495292.
vai izīrē 3 istabu dzīvokli
Iecavas centrā. Tālr. 29225808.
zāģmateriālus, veic
zāģmateriālu zāģēšanu pēc
klienta pasūtījuma, piegādā
jauktu koku skaldītu malku,
skujkoku šāļu malku.
Tālr. 29415851; 29460944.
kūdras briketes maisos (25 kg)
Cena - 70 Ls/t ar piegādi.
Skaidu briketes - 90 Ls/t ar
piegādi. Tālr. 26112140.

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

Izīrē : : :
vai pārdod ar izpirkuma
tiesībām 1 istabas dzīvokli
(42 m²) Iecavas centrā.
Tālr. 29785824.

Vēlas īrēt : : :
telpas birojam (līdz 50 m²)
1. stāvā Iecavas centrā.
Tālr. 29278985.

Maina : : :
2 istabu dzīvokli Lapmežciemā
pret 1 istabas dzīvokli Iecavā.
Tālr. 26684190.

Dažādi : : :
SIA «Kapu saimnieks»
apbedīšanas birojs Jelgavā,
Kazarmes ielā 16a - nelaiķa
nogādāšana morgā, morga
pakalpojumi, apbedīšanas
pakalpojumi. Tālr. 29278985.

SIA «Bauskas Pakalpojumi»
piedāvā iecavniekiem izmantot iespēju
veļas mazgāšanas un apģērbu ķīmiskās tīrīšanas,
spilvenu un paklāju tīrīšanas pasūtījumus nodot
Iecavā, Skolas ielā 4.
Pasūtījumus pieņems no pl. 10 līdz 17,
sestdienās līdz 15, brīvdienas - svētdiena, pirmdiena.
Izpildes termiņš - 48 stundas.
Telefons pasūtījumu pieņemšanas salonā
Iecavā - 63941061,
kontaktpersonas telefons Bauskā - 63924271.

Veic veļas mašīnu remontu,
pieslēgšanu un apkopi. Labo
mikroshēmas un maina sūkņus
klienta klātbūtnē, sarežģītākiem
remontdarbiem nodrošina
darbnīcas pakalpojumus.
Tālr. 26544450; 29105506.

8.

Kultūras namā
NACIONĀLĀ FILMU
FESTIVĀLA «LIELAIS
KRISTAPS 2009»
filmu programmas visiem vecumiem un gaumēm!
Ieeja - bez maksas.
·
2. oktobrī pl. 17:00
programma pusaudžiem
«Nebremzē!» (1 st. 42 min.)
·
2. oktobrī pl. 19:00
pr. jauniešiem «Vienas
vasaras varoņi» (2 st. 1 min.)
·
4. oktobrī pl. 11:00
pr. bērniem «Pasaule ir
pasaka» (1 stunda 26 min.)
·
4. oktobrī pl. 14:00
pr. «Esības apliecinājums» divas dokumentālas filmas
par leģendārām Latvijas
kultūras personībām:
režisoru Oļģertu Kroderu un
diriģentiem brāļiem
Kokariem. (1 st. 56 min.)
·
4. oktobrī pl. 17:00
«Tepat tālumā» (1 st. 44 min.)
15. oktobrī pl. 19:00

izrāde
TRĪS GRAŠU OMLETE
Biļešu iepriekšpārdošana!
Cenas: Ls 3 un Ls 3,50.
Vairāk informācijas par izrādi
meklējiet www.iecava.lv.

23. oktobrī pl. 19:00

HARIJS OZOLS &
SANTA ZAPACKA
un Didzis Rijnieks

5 gadu jubilejas
koncerts.
Biļešu iepriekšpārdošana!
Cenas: Ls 3 un Ls 4.
15. novembrī pl. 17:00

dziedātāja DONA
(Artūrs Šingirejs)
KONCERTS.
Biļetes cena - Ls 3.
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

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

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