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Sportisti un skatītāji atzinīgi vērtē jauno trasi AKTUĀLI
Latsvillas
trasē Zorģos
šīs bija otrās
sacensības,
jo trase
atklāta tikai
šī gada
jūlijā.
Taču
interesantais
trases reljefs,
kvalitatīvais
segums
un labā
pārredzamība
jau paspējusi
iepatikties
gan motobraucējiem,
gan
skatītājiem.

Motoru rūkoņa, izplūdes gāzes, sacensību gars, labs garastāvoklis un mazliet nosaluši deguni raksturo
sestdien aizvadītās motokrosa sacensības Latsvillas trasē. Šī gada Latvijas Alternatīvās Motosporta
asociācijas (LAMA) organizētā turnīra noslēdzošajā 12. posmā piedalījās 205 dažādu vecumu sportisti no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Jaunākajam dalībniekam bija trīs gadi, vecākajam - 63.
7.lpp.

Vairāk apkuri pieslēdz
Dartijas mikrorajonā
A: Beata Logina

Centralizētās apkures
sezona Iecavā uzsākta pirms
pāris nedēļām: pirmajā
objektā - bērnudārzā
«Cālītis» - apkure pievienota
27. septembrī, informē
SIA «Iecavas siltums»
lietvede Sanita Žogla.
2. oktobrī apkure pieslēgta
Iecavas mūzikas skolai, bet vairāk patērētāju pie siltuma tikuši
šīs nedēļas sākumā: 5. oktobrī
sākumskola «Dartija», viesu
nams «Dārta», Iecavas internātpamatskola, Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs, Dzī-

vokļu komunālās saimniecības
administrācijas ēka, daudzdzīvokļu nami Ozolu ielā 1, Ozolu
ielā 5, Ozolu ielā 7, Ozolu ielā 15
un nams Rīgas ielā 25a, savukārt 6. oktobrī - Sila iela 8 un Sila iela 14.
Iedzīvotāji Iecavas centrā pārsvarā ir nogaidoši un nesteidz
rakstīt iesniegumus par apkures
pieslēgšanu - cenšas taupīt, dzīvojot bez apkures, cik vien iespējams ilgi. «Piemērojot jauno tarifu, kurš stājās spēkā 1. oktobrī,
apkure iznāk par 30% lētāka nekā pagājušajā gadā,» norāda SIA
«Iecavas siltums» galvenā grāmatvede Laimdota Saliete. IZ
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Zelta ogas
Iecavas
pievārtē

6.

Kas būs vajadzīgs novadiem?
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un
sporta komiteja 6. oktobra
sēdē izskatīja Bauskas
rajona Izglītības pārvaldes,
Sporta nodaļas, Bauskas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas, kā arī Bauskas
Centrālās bibliotēkas
pakalpojumu piedāvājumus.
Pēc šovasar notikušās reģionālās reformas bijušās rajona
padomes struktūrvienības un
iestādes līdzšinējā veidā darbosies līdz 2009. gada beigām. Lai
apjaustu, kādi pakalpojumi katrai pašvaldībai turpmāk būs nepieciešami un kādas iestādes varētu veidot kopā, pašlaik notiek
intensīva jauno novadu aptauja.

Pēc komitejas locekļu domām, gandrīz visas noteiktās
funkcijas nākamgad būs jāveic
pašu spēkiem. Skatoties pēc novada maciņa biezuma un kvalitatīvākajām sadarbības iestrādēm, gan varētu lemt par dažu
kopīgu pasākumu, sacensību
organizēšanu un kāda pakalpojuma pirkšanu no kaimiņu novadu izveidotām iestādēm. Lai konkrētāk pārrunātu aktulitātes bibliotēku un sporta nozarē, uz komitejas ārkārtas sēdi 26. oktobrī
tiks aicinātas Iecavas novada
sporta skolas un bibliotēku vadītājas. Attīstības komitejai savā
kārtējā sēdē būs jāspriež par jautājumiem attiecībā uz būvvaldes,
tūrisma informācijas centra u. c.
piedāvājumiem.
3.lpp.
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2.

Pirmais solis bērna izglītībā
A: Ļubova Momota

PII «Cālītis» vadītāja
F: Ingūna Lāce

Nemanot, darba steigā,
reaģējot uz pārmaiņām,
kas skar arī pirmsskolas
izglītību, pagājis
septembris - gan ar
ikdienas darbiem,
gan ar svētku svinēšanu,
jo dzīves un darba ritmu
nosaka gadalaiku ritums.
Katrs mācību gads pie mums
bērnudārzā sākas ar Zinību dienas svinībām, kad dziedam savas iestādes himnu, pasaku tēli
sveic visus audzēkņus, ejam
jautrās rotaļās un bērnu grupām
tiek sagādātas dāvaniņas. Šajā
svētku dienā sveicam arī jaunos
pedagogus.
Tradicionāli septembra vidū
priecājāmies par Dzejas dienām
veltītu krāšņu rudens ziedu izstādi, ko sagatavoja vecāki. Miķeldienas tirdziņā bērni «iepirkās», ēda ļoti garšīgus, ar mizu
vārītus kartupeļus, augļus, medus maizi, pīrāgus, dzēra tējas,
bet otrā dienā no visas sirds izdancojās disenītē. Paldies vecākiem, kuri ar lielu izdomu tradicionālajai Miķeļdienas izstādei
no rudens veltēm bija pagatavojuši dažādus darinājumus, ko
var nosaukt par mākslas darbiem.
Vecāku sapulcēs aktualizē-

Ar bērniem strādā pirmsskolas izglītības skolotāja
Santa Trokša.
jām novitātes šajā mācību gadā,
jo izglītības sistēmas reformu dēļ
iespējams, ka 2010. gadā bērniem no sešu gadu vecuma būs
jāsāk mācīties 1. klasē.
Šis valdības lēmums beidzot
arī pielika punktu jautājumam,
vai 5-6 gadīgo bērnu sagatavošana skolai ir vajadzīga?! Pastāv
četri soļi bērna izglītībā: bērnudārzs, sākumskola, pamatskola
un vidusskola. Katra bērna attīstības temps ir atšķirīgs dažādu iemeslu dēļ. Nevar neņemt
vērā ģimenes ietekmi uz bērna
attīstību, to, cik daudz ar viņu
nodarbojas vecāki, kāds ir vecāku audzināšanas stils u. c.
Liekot pamatus bērna izglītībai
jau agrā vecumā, nodrošinot apstākļus, kuros bērns apmierina
savas vajadzības, intereses un

Tumšajā laikā
jānēsā atstarotāji
A: Ieva Sietniece

Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieka palīdze
Diennakts tumšajā laikā
atstarotājam vai kādam
gaismu atstarojoša materiāla
elementam ir jābūt katram
iedzīvotājam, kurš šķērso
brauktuvi vai pārvietojas pa
brauktuves nomali.
Diemžēl ir gājēji, kas klaji ignorē šo prasību, tādējādi apdraudot savu dzīvību. Ir jāsaprot, ka autovadītājiem, braucot
ar transportlīdzekli tumšajā
diennakts laikā, ir grūti pamanīt
gājējus un velosipēdistus, kuriem nav atstarojošo elementu.
VP ZRP aicina iedzīvotājus

nebūt pārgalvīgiem un neignorēt
policistu prasības. Vecākiem būtu jānodrošina bērni ar atstarotājiem, jāstāsta, cik svarīgi ir lietot atstarotājus tumšajā laikā,
kā arī būt pašiem par paraugu to
nēsāšanā. Arī policijas darbinieki, uzsākot akciju «Drošības dienas skolās 2009», informēs skolēnus par dažādu drošības pasākumu ievērošanu.
Jāpiebilst, ka par minēto prasību neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība - pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no pieciem līdz
20 latiem. Tumšajā rudens laikā
policijas darbinieki pastiprināti
pievērsīs uzmanību atstarotāju
nēsāšanai. IZ

Mēbeles par ražotāja cenām!

jūtas kā bērns, soli pa solim «caur zīmuļa galiņu, caur smaržu, krāsu un otiņu, caur dzejolīti
un notiņu, pa taciņu līkumu līkumiem, caur ļoti svarīgiem sīkumiem ved pēdas mazītiņas» notiek bērna attīstības veicināšana; tā pamatā (80%) notiek
līdz piecu gadu vecumam - to
arī var nosaukt par bērna sagatavošanu skolai. Bērnudārza
apmeklēšana bērniem līdz četru
gadu vecumam ir brīvprātīga,
bet piecgadīgo bērnu sagatavošana skolai ir obligāta.
Arī tad, ja bērns apmeklē bērnudārzu, vecākiem ir jābūt līdzatbildīgiem par bērna izglītošanu jau agrā bērna vecumā, jo nevar sākt būvēt māju no otrā vai
trešā stāva, tas ir - domāt par
bērna izglītošanu tikai no piecu

gadu vecuma vai sākot skolas
gaitas. Bērnu sagatavošana skolai būtībā nav tikai iemācīt bērnu lasīt un rēķināt, bet arī mācīt
bērnu sadarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, apgūt turpmāk dzīvē noderīgas
pašapkalpošanās, kultūrhigiēniskās, uzvedības, kā arī nepieciešamās mācību prasmes.
Kā bērns jutīsies skolā, vai
jutīsies drošs - tas ir saistīts ar
ģimenes un pirmsskolas skolotājas kopējo ieguldījumu un atbildību.
Skolai sagatavots bērns ir
tāds, kuram mācību slodze nerada nepārvaramas grūtības un
nepasliktina viņa veselību. Ņemot vērā to, ka pirmsskolas vecuma posms (līdz septiņiem gadiem) ir bērnības un rotaļu laiks,
mēs ceram, ka 1. klases programmu un mācību nodarbības
rotaļu veidā kvalificētu pedagogu vadībā varēs īstenot arī
pirmsskolas iestādēs, kur ir nepieciešamie apstākļi - vieta rotaļām, mācībām un atpūtai - , kas
ir piemēroti pirmsskolas vecuma
bērna spējām un vajadzībām un
var palīdzēt zināšanu un prasmju apguvei.
Neraugoties uz pašreizējiem
izaicinājumiem izglītības jomā,
iestādes pedagogi, saglabājot
labestības gaisotni, godprātīgi
un atbildīgi veic savu darbu, gatavojoties jaunam darba posmam, jo mēs dzīvojam laikā, kurā notikumi mainās tik strauji,
ka ar šo situāciju nevaram nerēķināties. IZ

Nakts dancotājiem
A: Kristīne Karele

Folkloras kopas «Tarkšķi»
vadītāja
Sestdien, 3. oktobrī,
«Tarkšķi» piedalījās
starptautiskā festivāla
«Baltijas danču naktis»
centrālajā pasākumā, kas
notika Rīgā, VEF Kultūras
pilī. Tas bija apvienots ar
Rīgas Danču kluba 20 gadu
jubileju, tāpēc dalībnieku
un dancot gribētāju
bija milzum daudz.
Arī «Tarkšķu» pulciņš bija
kupls - 36 brašuļi. Priekšnesumā rādījām Džūkstē pierakstīto
«Zagli», ko reiz iemācījāmies

danču nometnē tepat Iecavā, kā
arī kādu laiciņu spēlējām dančus visiem dejotgribētājiem.
Pasākumu vadīja Ilga Reizniece, tajā piedalījās arī daudzas
Latvijā pazīstamas folkloras kopas: «Skandinieki», «Savieši»,
«Dandari», «Vīteri», «Kokle» u. c.,
kā arī viesi no Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas.
Bija arī dziesmu istaba, kurā
dancotnogurušie varēja veldzēties kādā kopdziesmā. «Tarkšķi»
ar sajūsmu starp dziedātmācītājiem atpazina arī Vītolu ģimeni
no Dziedošo ģimeņu šova.
Liels paldies mūsu atbalstītājiem - studentu korporācijai «Talavija», kas saziedoja līdzekļus
transporta izdevumiem! IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja
29. septembra sēdē lēma
par vairāku atļauju
izsniegšanu.
Tika pagarināta atļauja SIA
«Kreiči» veikt izbraukumu tirdzniecību pa līdzšinējiem maršrutiem. SIA «Bauskas pakalpojumi» saņēma atļauju pieņemt veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pasūtījumus veikala «Šūpoles» telpās, Skolas ielā 4. Komiteja akceptēja arī SIA «Iecavnieks» ieceri uz sava automašīnu
servisa bāzes izveidot transportlīdzekļu savākšanas un pārstrādes punktu. Taču tika noraidīts
SIA «RIBKA» lūgums atļaut picērijā «Mania» tirgus teritorijā tir-

got izlejamo alkoholu. Deputāti
atļāva par simbolisku samaksu
(Ls 1 mēnesī) iznomāt IK «Autlan»
morga saldējamo iekārtu, kas
savulaik saņemta no Zviedrijas
sadraudzības partneriem un līdz
šim bija nodota Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centra pārraudzībā.
Uz sēdi bija aicināti kluba
«White house» apsaimniekotāji,
lai pārrunātu iedzīvotāju sūdzības par naktsmiera traucēšanu
un draudiem sabiedriskajai kārtībai nakts pasākumu laikā. Organizatori solīja novērst pieļautās kļūdas, lai kaimiņiem nebūtu sūdzību un pašvaldībai nevajadzētu lemt par jauniešu kluba
darbības atļaujas anulēšanu. Tika izskatīti arī citi jautājumi. IZ

Kas būs vajadzīgs novadiem?
1.lpp.

Par funkcijām, bez kurām
pašvaldība nākamgad neiztiks,
un par veidiem, kā tās taps īstenotas, vajadzētu tikt skaidrībā
līdz oktobra beigām, lai nepieciešamo finansējumu varētu laikus
iekļaut 2010. gada budžeta projektā.
Komiteja izskatīja sākumskolas «Dartija» vadītājas I. Freimanes iesniegumu par nakts
grupas atjaunošanu. Finanšu
ekonomijas dēļ šovasar šis ekskluzīvais pakalpojums tika pārtraukts, taču septembrī vecāku
aptaujā noskaidrots, ka vairākām ģimenēm iespēja nevadāt
bērnus uz bērnudārzu katru dienu ir ļoti svarīga. Lai atjaunotu
grupas darbu, jāpieņem darbā
naktsaukle un audzinātājām jāpagarina darba laiks par četrām
stundām nedēļā - grupas darbības nodrošināšanai līdz
2009. gada beigām nepieciešams
papildu finansējums Ls 1248,
informēja I. Freimane, nenoliedzot, ka iestādei joprojām nav izdevies atgūt iepriekšējos parādus, ko par šo pakalpojumu
iekrājuši iepriekšējo audzēkņu
vecāki. Komitejas priekšsēdētājs
J. Krievs atgādināja, ka Finanšu
komitejas lēmums bijis par šī
pašvaldībai dārgā pakalpojuma
pārtraukšanu un piebilda:
«Mums nav jānodrošina audzēkņu nokļūšana bērnudārzā, tāpēc
nelēmām par esošo skolēnu
autobusu maršrutu pagarināšanu, bet bērndārzniekus, kuriem
ir izdevīgi pašreizējie maršruti
un kuri tos izmanto, no skolēnu
autobusa neviens ārā nedzen.»
Ja piecgadīgo un sešgadīgo

sagatavošana skolai ir jānodrošina, tad kaut kā šie bērni līdz
bērnudārzam ir jānogādā, sacīja
I. Freimane. Arī A. Zaķe piekrita,
ka jānāk pretī tiem vecākiem,
kuri nespēj katru dienu savas atvases izvadāt uz bērnudārzu, un
jāsniedz kāda palīdzība. Balsojot
(3 par - I. Freimane, A. Zaķe, B.
Mīlgrāve, 1 pret - J. Krievs, 1 atturas - J. Arāja) komiteja nolēma
ieteikt Domei izskatīt papildu līdzekļu piešķiršanu nakts grupas
atjaunošanai.
Deputāti vienbalsīgi atbalstīja Domes priekšsēdētāja J. Pelša
ierosinājumu piešķirt nosaukumu «Iecavas Goda pilsonis» Eilertam Haglundam un Hakanam
Lundkvistam, kuri pārstāv organizāciju «Zviedrijas draugi Latvijai». Pateicoties abu šo kungu
iniciatīvai un nesavtīgai vēlmei
palīdzēt, jau kopš 1993. gada
daudzas Iecavas novada iestādes
un ģimenes ir saņēmušas materiālu palīdzību. Goda nosaukums «Iecavas novada Goda pilsonis» ir šogad iedibināts apbalvojums par nopelniem Iecavas
novada labā, kas var izpausties
kā ieguldījums valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras,
sporta, izglītības, zinātnes,
saimnieciskajā darbā vai uzņēmējdarbībā. Goda nosaukuma
ieguvējiem paredzēts piešķirt
Goda rakstu, zelta Goda zīmi un
ziedus.
Komiteja arī izskatīja Iecavas
internātpamatskolas, Iecavas vidusskolas un Dzimtmisas pamatskolas nolikuma izmaiņas
un nolēma ieteikt Domei apstiprināt visus trīs nolikumus jaunā
redakcijā. IZ

Pagarina termiņus pastāvīgā
lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanai
Saeima 24. septembrī
galīgajā lasījumā atbalstīja
Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas
komisijas sagatavotās likumu
izmaiņas, tādējādi pagarinot
termiņus pastāvīgā lietošanā
piešķirtās zemes izpirkšanai.
«Daudzi cilvēki, kuri zemi apstrādā un ir izteikuši vēlmi to
iegūt savā īpašumā, vēl nav spējuši nokārtot visas ar to saistītās
formalitātes. Lielā mērā tas saistīts ar straujo ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, jo gan
zemes robežu plānu sagatavošana, gan zemes izpirkšana prasa
ievērojamus līdzekļus,» skaidroja atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
«Valsts nāk pretī saviem iedzīvotājiem, pagarinot termiņus un
būtiski atvieglojot zemes nomaksas nosacījumus.»
Saskaņā ar jauno kārtību līdz
2010. gada 31. augustam ir pagarināts termiņš, līdz kuram zemes lietotāji, kuri ir samaksājuši
priekšapmaksu par pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi, bet nav
veikuši šīs zemes kadastrālo uzmērīšanu, var iesniegt zemes robežu plānus un ar iesniegumu
vērsties Valsts zemes dienestā
(VZD), lai lūgtu pieņemt gala lēmumu.
Tāpat ir pagarināts gala lēmuma pieņemšanas termiņš gadījumā, ja zeme ir uzmērīta, bet
lēmums vēl nav pieņemts. Šīs
personas ar attiecīgu iesniegumu VZD varēs vērsties līdz
2010. gada 31. maijam.

Ņemot vērā, ka daudzviet zeme ir uzmērīta, bet cilvēkiem nav
naudas zemes iegūšanai savā
īpašumā, ir atviegloti zemes izpirkšanas nosacījumi. Turpmāk
līgumu ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku par zemes izpirkšanu varēs slēgt uz laiku līdz
desmit gadiem, netiks prasīta
pirmā iemaksa, un zemes lietotāji varēs lūgt atlikto maksājumu. Līdz šim spēkā esošā kārtība
līgumus ļāva slēgt uz laiku līdz
pieciem gadiem un tiek prasīta
pirmā iemaksa 25 procentu apmērā no līguma kopējās summas. Personas, kuras jau ir noslēgušas zemes izpirkšanas līgumus, nosacījumus varēs mainīt
atbilstoši jaunajām likuma normām.
Likuma izmaiņas nosaka, ka
arī tie zemes lietotāji, kuri iekļāvās iepriekš noteiktajos termiņos
un ir saņēmuši VZD lēmumu par
zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu, varēs zemi izpirkt par
2010. gadam noteikto kadastrālo vērtību. Lai to izdarītu, viņiem
būs jālūdz VZD izziņa par jauno
īpašuma kadastrālo vērtību. Gadījumā, ja tā būs zemāka par
iepriekš noteikto, līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku
varēs slēgt saskaņā ar zemāko
vērtību.
Grozījumi vienlaikus ir veikti
divos likumos - Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā un likumā «Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos». IZ

Kāds bijis SEPTEMBRIS
Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā iepriekšējā mēnesī
reģistrētas trīs pāru laulības; vienas kāzas notika zīmīgajā
datumā 09.09.2009., informē nodaļas vadītāja Edīte Jančone.
Septembrī arī izsniegtas 13 miršanas apliecības un reģistrēti
septiņi jaundzimušie. Iecavas novada iedzīvotājiem pievienojušies
četri puisīši un trīs meitenītes, kuriem doti šādi vārdi: Nikita, Iļja,
Artis, Gustavs Georgs, Anna, Elza Renarta un Aleksandra. IZ

Melnās ziņas
- 1. oktobra vakarā kādā no
Iecavas novada mājām, vīrietim
nevērīgi apejoties ar gāzes balonu, tas uzliesmoja un aizdegās
virtuves siena.
- 3. oktobrī kādā no Iecavas
novada privātmājām ar vardarbīgas nāves pazīmēm, durtām
brūcēm, tika atrasts 1964. gadā
dzimuša vīrieša līķis. Aizdomās
par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kam par iemeslu bijis

savstarpējs konflikts un alkohola lietošana, aizturēts 1990. gadā dzimis jaunietis. Uzsākts kriminālprocess.
- 4. oktobra vakarā sabiedriskā vietā alkohola reibumā aizturēts 1978. gadā dzimis vīrietis.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Mācību gadam vārti vaļā
A: Ligita Putniņa

Iecavas internātpamatskolas
direktores vietniece
F: Egija Belova

Kad mācību gada ritums kļūst
stabils un ierasts, ir skaidrs, ka
septembris jau aiz muguras.
Jaunu skolas gadu uzsākot, ir
tik daudz darāmā! Un tad nāk
Skolotāju diena ar sakārtotības
un gandarījuma sajūtu, kad var
atskatīties uz jau paveikto un
piedzīvoto, lai droši dotos tālāk.

Bibliotēkas aktualitātes
Iecavas internātpamatskolā
šogad tiek uzsākta Bērnu žūrijas
darbība. Skolēni katrā klašu grupā lasa un vērtē jaunas bērnu
grāmatas. Pēc grāmatas izlasīšanas tiek sniegts vērtējums par
grāmatas vizuālo noformējumu,
saturu un izdomāts reklāmas
teksts, kas uzrunātu citus potenciālos lasītājus. Bērnu žūrijas
darbība veicina skolēnu lasītprasmi un interesi par literatūru.

Dzejas dienas
Tradicionālie Dzejas dienu
pasākumi šoruden notika trīs
daļās. Ievaddaļa tika veltīta pasaku zemes ķēniņam Ansim Lerham-Puškaitim, tādējādi atzīmējot stāstnieka 150 gadu atceres
jubileju. 6.c klase kopā ar audzinātāju Ievu Plēsumu pēc A. Lerha-Puškaiša pasakas motīviem
iestudēja nelielu teatralizētu uzvedumu «Cilvēks kopā ar lopiem
noņem laupītājiem māju». Izrāde
notika 16. septembrī V. Plūdoņa
dzimtajos «Lejeniekos» pasaku
karalim veltīta pasākuma ietvaros. Otrajā Dzejas dienu pasākumu daļā 1.-4. klases viesojās Raiņa pasaulē. Skolēni mācījās dižā
dzejdara liriku un deklamēja to.
Trešā daļa tika veltīta Zemgalei,
suminot Bauskas pilsētu tās
400. gadu jubilejas gadā.
A: F: Beata Logina

25. septembrī ilggadējie
iecavnieku draugi no Zviedrijas
pilsētas Ernšeldsvīkas Eilerts
Haglunds un Hakans Lundkvists kopā ar četriem profesionālās skolas skolotājiem (attēlā) viesojās Iecavas novada Domē, lai sarunā ar priekšsēdētāju
Jāni Pelsi ieskicētu turpmākās
sadarbības iespējas.
Latvijā profesionāli tehnisko
skolu sistēma praktiski ir sagrauta, tāpēc zviedru veiksmīgā
pieredze mums varētu būt noderīga. Viesi par savu skolu stāstīja, ka tajā jaunieši no 16 gadu

Piedalījāmies
Likteņdārza
tapšanā.

Ekskursijas
Rudens ir iecienīts laiks ekskursijām un mācību izbraukumiem. Klases dodas tuvos un tālos ceļojumos, iepazīstas ar Iecavas novada teritoriju un apmeklē
ievērojamas vietas. 6.a klases
skolēni viesojās Iecavas katoļu
draudzes baznīcā, kur iepazinās
ar mācītāju un draudzes locekļiem. 8.c klasei patika aktīvā atpūta Iecavas peldvietā, līdzi ņemot bumbu un dārza spēli. 6.c
klase devās tālāk - uz Bruknas
muižu, kur savu mājvietu ir radusi Kalna svētību kopiena, kas
ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem
cilvēkiem. Bruknas muižā skolēni iepazinās ar kopienas iemītniekiem, kas savu dzīvi mēģina
sakārtot ar dzīves un darba terapiju. Skolēni pēc pārgājieniem
un izbraucieniem veido klašu
hronikas un dokumentē piedzīvoto. Oktobrī ekskursijās dosies
arī citas klases.

Zviedru draugi
Septembrī skolā viesojās arī
mūsu zviedru draugi, kuriem
ceļš uz Latviju jau ierasts. Šoreiz
pieredzes apmaiņā līdzi bija ieradušies arī četri Lilje skolan Vanvecuma apgūst kādu no piedāvātajām 12 izglītības programmām
(transporta līdzekļu vadītāji,
automehāniķi, ugunsdzēsēji u.
c.). Mācības ilgst trīs gadus. Nākamā gada iecerēs ir viena skolotāja un trīs studentu vizīte mūsu
valstī, lai, uzturoties te dažas
dienas, iepazītu norises Latvijā
un pastāstītu interesentiem par
savu nodarbošanos. Būtu labi,
ja izdotos iedzīvināt savstarpēju
studentu apmaiņas programmu.
Ja vidusskolas vecuma skolēniem no Iecavas būs interese par
kādu no piedāvātajiem arodiem,
jārisina sarunas par iespējām izglītoties Zviedrijā. IZ

nas skolotāji no Zviedrijas ziemeļdaļas Umea pilsētas. Skola,
kurā mācās ap 1000 skolēnu, sagatavo dažādu profesiju speciālistus: šoferus, ugunsdzēsējus,
traktoristus un citus. Zviedru
skolotāji iepazinās ar darbu mūsu skolā, Saulaines profesionālajā vidusskolā, kā arī tikās ar Iecavas ugunsdzēsējiem. Lai gan ciemošanās laiks bija tikai trīs dienas, viesi mūsu vadībā paspēja
apskatīt gan Iecavu, gan Rīgu,
gan Rundāles pili. Ciemiņi devās
mājās, cerot, ka būs reiz iespēja
atgriezties, jo ir gandarījums par
redzēto un uzzināto, kā arī vēlme
sadarboties ar tagad iepazīto Latviju.

Skolotāju diena
2. septembrī kolektīvs devās
tradicionālajā Skolotāju dienas
ekskursijā. Pirmā pieturas vieta
bija viesmīlīgā Daugmales pamatskola, kur ciemojoties pedagogi guva ieskatu skolas un novada vēsturē, kā arī Mazpulku
organizācijas darbā, kas atspoguļots pārdomāti veidotā muzeja
ekspozīcijā. Tālākais ceļš veda uz
Likteņdārza salu Koknesē, kur
ekskursijas dalībnieki sniedza
savu nelielo ieguldījumu piemi-

ņas vietas veidošanas darbā. Lai
gan diena bija lietaina, šajā mirklī mākoņi pašķīrās, lai ļautu
skolotājiem veikt uzticēto darbu.
Kolektīvs apmeklēja arī Skrīveru «Gotiņu» konfekšu ražotni
un maizes ceptuvi «Liepkalni»,
lai «sasildītu Latviju» ar savu atbalstu, iepērkot mūsu valstī ražotu produkciju.
Brauciena laikā autobusā
skanēja dziesmas un jautrība,
uzturot optimismu un dzīvesprieku. Pasākums noslēdzās
«Kaktiņu» mājās, kur saimniece
stāstīja par dzīves laikā uzkrātajām vēstures liecībām, kuras apkopotas savdabīgā privātā muzejā. Šeit apkopoti gan priekšmeti no ļoti senas, ne tik senas
un pavisam nesenas pagātnes,
ļaujot apjaust dzīves mainīgo
dabu. Pēc muzejisko vērtību apskates viesi tika aicināti pie lielā
galda, kur, izsaiņojuši atvesto
cienastu, pavadīja pāris jaukas
stundas.
Guvuši spēkus un labu noskaņojumu, aizvirzot negatīvās
tendences ārpus redzesloka,
Iecavas internātpamatskolas
darbinieki, kā vienmēr, gatavi
atbildīgajam ikdienas darbam. IZ

5.

2009. gada 9. oktobrī

Reklāmas raksts

2009. gada 9. oktobrī

6.

Zelta ogas Iecavas pievārtē
Sauja
smiltsērkšķu
ogu
sniedz
tūlītēju
možumu
pēc
nogurdinošas
darbdienas,
teic
Daila
Kronberga.

A: F: Anta Kļaveniece

Rudens košums iemeties ne
vien kļavu lapās un ābolos,
bet arī smiltsērkšķu dzelteni
oranžajās ogās. Pagaršojot tās
ir skābas, toties pēc sastāva pašas vērtīgākās no visām
Latvijā audzētajām ogām.
Arī Iecavas tuvumā, Rosmes
pusē, vairākos hektāros var redzēt augam nelielus, zarainus
krūmus ar smalkām, pelēcīgi zaļām lapām, kuros kā krelles
satupušas vitamīniem bagātās
ogas. Par saimniecības izveidi un
smiltsērkšķu audzēšanu stāsta
zemnieku saimniecības «Dārzi»
saimniece Daila Kronberga.

Sūtība
Pēc profesijas esmu dārzniece. Viss mans mūžs ir saistīts ar
lauksaimniecību, ar augļu dārziem, ar lauku cilvēkiem. Ilgus
gadus strādāju par augļkopības
brigadieri, biju lauku attīstības
speciāliste, bet tagad jaunajā
Bauskas novadā pildu Ceraukstes pagasta pārvaldes nekustamo īpašumu apsaimniekotājas
pienākumus.
Mantojums
1992. gadā atguvu vecāsmammas īpašumu - Iecavas novada «Dulķus». Cik zinu no nostāstiem, vecvecāki ēkas un zemi
no Iecavas muižas izpirka,
audzējot zosis. Tagad mājas vairs
nav. Kā padomjlaikos gāja meliorācija pāri, tā te visriņķī likvidēja
vairākas mājas. Toreiz jau bija tā
mode - visus dzina ciematos.
Daudzus arī izsūtīja, tādēļ maz
kas no kādreiz blīvi apdzīvotas
vietas palicis pāri.
Tagad mantotajā saimniecībā
saimniekojam kopā ar bērniem.

Izvēle
Zeme «Dulķos» vienmēr bijusi
smilšaina, nekas te prātīgi neaug. Sasēj labību - līdz Jāņiem
skaisti aug un zaļo, bet pēc tam
viss nokalst. Izvēlējāmies smiltsērkšķus. Pagaidām krūmi aug kā
dabā, bez laistīšanas, kaut gan
arī smiltsērkšķim ūdens un laistīšana ir vajadzīga. Šobrīd ražojo-

šie stādījumi aizņem deviņus
hektārus, bet jaunie, šogad stādītie, 2,6 hektārus. Ogulāji sāk
ražot ceturtajā gadā. Rudenī
ogas ar visiem zariem nogriež un
saldētavā sasaldē. Tad ogas nopurina no zariem, attīra un var
pārstrādāt. Nogrieztam krūmam
nākamā raža veidojas uz jaunajām atvasēm pēc diviem gadiem.
Ierīkojot lauku, šis periodiskums jāņem vērā: pusi krūmu
griežam šogad, otru pusi - nākamgad.
Ogas
Smiltsērkšķi ir ļoti vērtīgs organisma apgādātājs ar dabiskajiem vitamīniem, jo tā lapas un
ogas satur praktiski visus dabā
esošos vitamīnus. Šo augļu regulāra ēšana būtiski palīdz papildināt organisma vitamīnu
krājumus, stiprināt imūnsistēmu, mazināt iekaisumus.
Smiltsērkšķus izmanto gan
svaigus, gan dažādu pārtikas
produktu pagatavošanā, kā arī
tautas medicīnā. Smiltsērkšķi
satur vairāk nekā desmit taukos
un ūdenī šķīstošos vitamīnus.
Bez tam, pateicoties smiltsērkšķu sastāvam, šie vitamīni ļoti
labi saglabājas un organismam
tos viegli uzņemt. Smiltsērkšķos
ir minerālvielas, dzelzs, mangāns, varš. Atšķirībā no citām
sulām, smiltsērkšķu sula satur
arī B grupas, PP un K vitamīnus,
kā arī vairāk nekā 15 dažādu
mikroelementu.

Smiltsērkšķi bagātīgi satur
gan taukos, gan ūdenī šķīstošus
antioksidantus, kas samazina
brīvo radikāļu izraisītos organisma bojājumus. Jau gadu desmitiem smiltsērkšķu preparātus
iesaka lietot pārmērīgas starojuma devas, arī staru terapiju saņēmušu cilvēku veselības stāvokļa uzlabošanai un audzēju
profilaksē.
Tirgus
Šogad esam ieguvuši bioloģiskās saimniecības sertifikātu. Nelietojam nekādas ķīmijas un nekādas indes. Dažreiz tikai blakus
esošā ūdeļu ferma gaisu pasmirdina (smejas - red.). Saimniecība
ir reģistrēta Pārtikas un veterinārajā dienestā kā ogu audzētāja
un pārstrādātāja. Pircējiem piedāvājam simtprocentīgi tīru
smiltsērkšķu biezsulu, smiltsērkšķu sulas un medus dzērienu, smiltsērkšķu marmelādi, kas
tirdziņos ir diezgan pieprasīts
produkts. Arī sulu cilvēki pērk
labprāt. Domāts par eļļas spiešanu, bet pagaidām to ierobežo finanses. Vedam produkciju uz
tirdzniecības vietām, kur ir zaļie
tirdziņi - pie tirdzniecības centriem «Alfa» un «Spice», «Berga
bazārā» un citur. Tirgū ir jāieiet
un atpazīstamība lēnām jāiegūst.
Saistības
Ja ilggadējo stādījumu ierīkošanai nebūtu izmantots subsīdiju atbalsts, diez vai otrreiz šādā

avantūrā mestos. Līgums paredz, ka vismaz septiņus gadus
pēc dārza ierīkošanas stādījumi
tiks kopti. Ja ne - subsīdiju nauda jāatdod atpakaļ. Smiltsērkšķi
ir sen zināma kultūra, taču man
pašai to audzēšanas un pārstrādes process ir jauns. Agrāk Ceraukstē audzēju zemenes un,
šķiet, ka tas tomēr ir vieglāk.
Audzējot smiltsērkšķus, tehnoloģijas nākas meklēt darba procesā. Kaut gan visur vajadzīgas
zināšanas un jāiegulda milzīgs
darbs.
(Bez)Cerība
Uz Latvijas lauku nākotni
skatos visai drūmi. Kamēr valdības politika attiecībā uz ražotājiem nemainīsies, neko labu tur
neredzu. Vairāk būtu jādomā
par ražošanas attīstību, par atbalstu ne tikai lielajiem, bet arī
mazajiem ražotājiem un ne tikai
īpaši atbalstāmajās teritorijās.
Kā tie nabaga zemnieki tagad
mokās ar pienu, tas nav normāli.
Agrāk pienu savāca no katras
govs, bet tagad, ja tev ir četras
piecas govis, to pienu nav kur
likt. Kāda mums var būt attīstība? Jaunieši pastrādājuši redz,
ka nekas neiet, un laižas prom
no šīs valsts. Kas būs pēc desmit
divdesmit gadiem, ja lielākā daļa
jauno būs aizbraukuši?
Var teikt, ka šobrīd lauksaimniecība turas uz pašu cilvēku iniciatīvas. Cik vēl būs spēka
plēsties, tik ilgi turēsies. Vai tas
ir normāli, ka savulaik zemniekiem valsts uzspieda stingrus
standartus, bet tagad viņiem
pārmet, ka ir ņemti kredīti, lai visu vajadzīgo sapirktu un jaunās
tehnoloģijas ieviestu. Pie mums
visas šīs prasības bija stipri pārspīlētas. Pabraucot pa Poliju vai
Vāciju, nekur neredz ne tās modernās mēslu krātuves, nekā.
Tāpat biešu audzētāji sapirka visu nenormāli dārgo tehniku, bet
pēc tam cukura nozari valsts likvidēja, nemaz nepainteresējoties, kā tas zemnieks izķepurosies. Kāda interesēs jau tas nostrādāja, bet solījumi par lētāku
cukuru no ārzemēm tā arī nav
piepildījušies. IZ

Eksponēs lauku apsaimniekotājiem derīgas lietas
Kompleksā «Rāmava»
no 8. līdz 11. oktobrim
interesentus gaida izstāde
«Lauksaimniecības tehnika
2009. Lauku sēta 2009».
Tur iespējams apskatīt un
konsultēties par zemes apstrā-

des un ražas novākšanas tehniku, tehniku un materiāliem
mežizstrādei un lopkopībai,
enerģētiskajām iekārtām un atjaunojamajiem energoresursiem, komunālo, ceļu būves un
kopšanas tehniku un materiā-

liem. Apmeklētāji var uzzināt arī
par tehnikas rezerves daļām,
darba aizsardzības inventāru un
darba apģērbu, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu pārstrādi. Tiem, kuri interesējas par lauku sētas veidošanu,

izstādes organizatori piedāvā tādas tēmas kā bioloģiskās daudzveidības un ainavu saglabāšana,
nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība, ēku un būvju projektēšana un citas. Izstādes darba
laiks - no plkst. 10 līdz 17. IZ
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Sportisti un skatītāji atzinīgi vērtē jauno trasi
1.lpp.

Iecavas novadu sacensībās
pārstāvēja pieci sportisti, kas
iesaistījušies Ikšķilē bāzētā motokluba «WMR» rindās: Kaspars
Zuze, Jānis Upelnieks, Rihards
Augucevičs, Rinalds Spickus un
Jānis Pāps. «Iecava ir aktīvs motosportistu reģions. Tagad nākamās paaudzes turpina pirms
daudziem gadiem motosporta
entuziastu iesākto,» teic trases
īpašnieks un kluba vadītājs
Ainārs Vilciņš.
Vislabāk no sestdienas sacensībās startējušajiem iecavniekiem veicās desmitgadīgajam
Rihardam Augucevičam, kurš
savā 65cc klasē izcīnīja otro vietu. Arī visā sezonā viņš uzrādījis
labus rezultātus un turnīra kopvērtējumā ierindojies otrajā vietā. Visus turnīra rezultātus
iespējams apskatīt LAMAs
interneta mājas lapā
www.motolama.lv.
Interesanti, ka turnīra noli-kums pieļauj kluba šūnu veidot
no sportistiem, kas dzīvo tuvāko
50 kilometru rādiusā. Tas nozīmē, ka ir izskausta iespēja labākos sportistus pārpirkt. Klubā
tiek apvienoti tuvākās apkārtnes
entuziasti, kas grib un var
braukt. Un braucēju netrūkst.
Interese par LAMA organizētajiem sportiskajiem pasākumiem tikai aug augumā. Par to
gan nav sajūsmā Latvijas Motosporta federācija, kurai nepatīk
rēķināties ar pieaugošo konkurenci. Par dalību LAMA pasākumos tā pat draudējusi sportistiem ar represijām un iegūto
punktu anulēšanu, stāsta A. Vilciņš. Tieši tādēļ vairāki pazīstami
motosportisti sestdien Latsvillā
bija skatītāju rindās, nevis trasē.
Taču bija motosporta autoritātes, kas sacensībās tomēr piedalījās: Raivis Elksnis, Leons Kozlovskis, Raivo Freibergs un citi.
Uzrunātie sacensību skatītāji
visi kā viens teica atzinīgus vārdus par Zorģu trasi un par pasākuma labo organizētību. Iecavas
novada iedzīvotājs Mārcis Strēlis
sacīja, ka vēl atceras kādreiz

IZ

Imanta Sudmaļa saimniecības
laikā tapušo trasi, kas atradās
netālu no šīs. Toreiz trasi veidojuši un motosporta tradīcijas aizsākuši Ilmārs Veidelis, Normunds Grinbergs, Herberts
Feldmanis, Egons Lindavs, Jānis
Šimiņš, Augucēviču ģimene un
citi. Tieši tādēļ esot milzīgs
prieks, ka kādreiz labi aizsāktās
tradīcijas atdzimst. «Kolosāla
trase,» teica M. Strēlis. «Cepuri
nost tās veidotājiem un arī sacensību organizatoriem, jo viss
rit bez jebkādas aizķeršanās. Varu droši teikt, ka šī ir labākā motokrosa sacensību vieta, kurā es
esmu bijis.»
Arī Vladimirs Ņikiforovs atzina, ka ir priecīgs par jauno trasi. Saistībā ar to viņš varot izbaudīt arī vairākas priekšrocības: atnākt uz trasi, jo dzīvo netālu, un apmeklēt sacensības,
netērējot naudu, jo pensionāriem un bērniem ieeja ir bez
maksas. Kādreiz saimniecības
laikos viņš šajā vietā ar vācu
kombainu pļāvis zāli, bet, iespējams, tagad šī kļūšot par vietu,
kuru pazīst visā Latvijā un pat
ārpus tās.
Ivars Kiršteins no Saldus rajona bija ieradies uz sacensībām,
lai atbalstītu sava drauga dēlu.
Deviņus gadus vecais Matīss Palēvics startēja kvadriciklu Q50
klasē un kopvērtējumā izcīnīja
piekto vietu. «Šajā trasē biju pirmo reizi, un mani iepriecināja ļoti labā sacensību organizācija,»
sacīja I. Kiršteins. «Trase ir interesanti un kvalitatīvi izveidota,
labs, smuks segums, arī skatītājiem viegli pārredzama.»
Turnīrs ir noslēdzies un vietas sadalītas, taču lielākais pārsteigums dalībnieku komandām
vēl priekšā. 7. novembrī Ogrē norisināsies sezonas noslēguma
pasākums. Tajā tad arī tiks paziņotas komandas, kuras saņems
turnīra kopvērtējuma godalgas
un trīs galvenās balvas: motociklu Honda 250F, krosa motociklu
Generic 50cc un motorolleri Rocky 50cc. IZ

Atšķirībā no profesionālajam sportam paredzētajām trasēm Zorģu
trase veidotā tā, lai lēcieni būtu nedaudz zemāki un īsāki. Arī trasē
pavadīto apļu skaits amatieru sportā ir mazāks. Tas tādēļ, lai trase
būtu pa spēkam pēc iespējas plašākam braucēju pulkam, arī gados
pavisam jaunajiem sportistiem un senioriem. «Man ir milzīgs prieks
gan par vecākiem, kas spēj atvest uz sacensībām savus bērnus,
gan par senioriem, kas spēj sasparoties un laiski negulēt mājās uz
dīvāna. Domāju, ka motobraukšana ir daudz aizraujošāks brīvā
laika pavadīšanas veids, nekā sēdēšana krogā vai pie televizora,»
ir pārliecināts trases saimnieks A. Vilciņš.

Aināra
Vilciņa
vadītā
Ikšķiles
motokluba
«WMR» jeb
«Wolf
Motors»
atbalstītāji
pasākumam
bija
sagatavojušies īpaši.

Sporta ziņas

Trīs spēles izbraukumā aizvadījuši sporta skolas «Dartija»
jaunie basketbolisti. Minispēlēs 3. oktobrī, spēlējot Bauskā,
divās cīņās nācās atzīt mājinieku pārākumu.
Bauska - Iecava/Vecumnieki
1998. g. dz. 43:31 (R. Mežsargs 15)
1997. g. dz. 64:47 (G. Plukass 15, E. Jašuks 14)
Bauska 2 - Iecava/Vecumnieki
1998. g. dz. 12:53 (K. Ozoliņš 18, D. Vidrins 10)

Otrajam
sacensību
braucienam
65cc klasē
koncentrējas
iecavnieks
Rihards
Augucevičs.

2009. gada 9. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

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

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

Darbu sācis
SIA «Kapu saimnieks»
apbedīšanas birojs
Iecavā, Rīgas ielā 49a.
Darba laiks 9–14.
· apbedīšanas pakalpojumi
un piederumi;
· nelaiķa iezārkošana vai
nogādāšana morgā;
· morga pakalpojumi.
Diennakts tālrunis:
29278985.

Iecavas PII «Cālītis»
13. oktobrī pl.11:30
atsāk nodarbības
«Mazulīšu skoliņa».
Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

·
Šajās nodarbībās rotaļu
veidā ir apvienoti:
mūzika, ritmika,
tēlotājmāksla, pirkstiņu
spēles un daudzi citi
mazuļu attīstībai svarīgi
elementi.
·
Vissvarīgākais bērna
attīstības faktors ir drošības
sajūta. To mēs cenšamies
bērniņā nostiprināt.
·
Ļoti svarīgs ieguvums
Mazulīšu skoliņā ir
kontakts ar citiem
vecākiem, kuriem ir līdzīgi
jautājumi un problēmas.
Pieteikties pa tālr.
26829858 vai 25918028.

Sporta namā
SJBL 2. divīzija
10. oktobrī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki VEF/Ķekava 2
17. oktobrī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki - Limbaži

Iecavas novada Dome piedāvā semināru

Piedošanas mācība

24. oktobrī un 7. novembrī
plkst. 10.00-17.00. Pieteikties pa tālruni:
63941601 vai 29428476 līdz 13. oktobrim.

Aizsaulē aizgājuši
Imants Horsts (27.04.1937. - 02.10.2009.)
Kazimirs Imināvičus (23.01.1966. - 02.10.2009.)
Vitālijs Jastreba (05.04.1934. - 03.10.2009.)
Žanis Jēkabsons (03.10.1918. - 03.10.2009.)
Juris Nebijs (05.06.1964. - 03.10.2009.)

Pārdod : : :
neapzāģētus dēļus (65 Ls/m³),
brusas, latas, dēļus (80 ls/m³),
nomaļu malku. Imprignējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 28888719; 26975888.
krāsu televizorus (37-72 cm).
Piegāde. Cenas no Ls 18.
Tālr. 29148500.
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.

Pērk : : :
skuju koku zāģbaļķus.
Arī sausus, stāvējušus,
šķembainus. Ir transports,
Valmet.
Tālr. 28888719; 26975888.
latviešu mākslinieku gleznas,
senlaiku radio, mēbeles,
lustras, kartītes, atklātnes,
dārza priekšmetus, betona
dekoratīvās vāzes u. c. Var būt
sliktā stāvoklī, nerestaurēti.
Tālr. 29148500.

Izīrē : : :
vai pārdod ar izpirkuma
tiesībām 2 istabu dzīvokli
(55 m²) Iecavā.
Tālr. 20315982.
vai pārdod ar izpirkuma
tiesībām 1 istabas dzīvokli
(42 m²) Iecavas centrā.
Tālr. 29785824.
Zemnieku saimniecība sakarā
ar darbības paplašināšanu
AICINA DARBĀ

virtuves darbinieku(-ci),
pavāru(-i) un
pārdevējus(-as).
Tālr. 29233274; 28819777.

8.

Kultūras namā
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

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

Rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 12. oktobrī
no plkst. 10 līdz 12.

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