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Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Iecavas apakšstacijas brigāde - medicīnas
māsa Svetlana Baranova (no kreisās), feldšere Vēsma Balode un šoferis Andris Vilciņš atzīst, ka vislielāko gandarījumu darbā sniedz izglābto cilvēku teiktais paldies.
A: F: Anta Kļaveniece

Slimnīcu reorganizācija
izsaukusi iedzīvotāju
neapmierinātību, jo
neskaidrība par iespējamo
medicīniskās palīdzības
saņemšanu rada
nedrošības sajūtu.

Neatliekamās medicīniskās
palīdzības (NMP) Iecavas apakšstacijas brigādes vadītāja, feldšere Vēsma Balode uzskata, ka
bažas par reorganizāciju visvairāk ietekmējusi iedzīvotāju neziņa. Iespējams, ir pārāk maz detalizētas informācijas, kādi medicīnas pakalpojumi joprojām
būs pieejami Bauskas slimnīcā
un ka bez palīdzības neviens nepaliks. No 1. septembra Bauskas

slimnīcā ir pieejams diennakts
traumpunkts, kur dežurē ķirurgs un reanimatologs. Šeit tiek
sniegta palīdzība pacientiem,
kurus nav nepieciešams stacionēt. Saglabātas arī divas gultas
vietas un aparatūra intensīvās
terapijas nodaļā, paredzot situācijas, kad pacienta stāvoklis ir
kritisks un to nepieciešams stabilizēt pirms pacienta pārvešanas uz reģionālo slimnīcu. 2.lpp.
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6.

Izraudzīta jaunās Vēlēšanu komisijas vadība
A: Beata Logina

Pirmajā jaunievēlētās Iecavas
novada Vēlēšanu komisijas sēdē,
ko Domes priekšsēdētājs bija sasaucis 3. septembrī, piedalījās

astoņi no deviņiem apstiprinātajiem locekļiem.
Likums pieļauj komisijas
darbību 7-15 cilvēku sastāvā.
Pašvaldības deputāti vēlējās apstiprināt komisiju 11 locekļu sa-

stāvā, bet, tā kā izsludinātajā
termiņā tik daudz kandidātu nepieteicās, Dome nobalsoja par
deviņu pretendentu apstiprināšanu.
Pirmais jaunizveidotās komi-

sijas uzdevums bija priekšsēdētāja un sekretāra ievēlēšana.
Klātesošie vienprātīgi atbalstīja
Mairas Mālas ierosinājumu
vadītāja pienākumus uzticēt Tālrītam Krastiņam.
3.lpp.
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2.

Bez palīdzības neviens nepaliks
1.lpp.

Slimnīcā saglabāts arī dienas
stacionārs, kurā ar speciālista
vai ģimenes ārsta nosūtījumu
uzņem pacientus, kuriem nepieciešama dažādu injekciju veikšana un citas ambulatoras manipulācijas, bet diennakts uzraudzība stacionārā nav nepieciešama. Dienas stacionārā tāpat uzņem akūtus pacientus un pacientus hronisku slimību saasināšanās gadījumā pēc dežūrējošā speciālista nozīmējuma.
Jautāju, kā izmaiņas medicīnas sistēmā ietekmē neatliekamās medicīniskās palīdzības
(NMP) nodrošināšanu Iecavas
novadā. Vēsma Balode: «Bērnus,
dzemdētājas, ķirurģiskus un terapeitiskus pacientus vedam uz
Jelgavas slimnīcu, bet infekcijas
slimniekus - uz Dobeli. Domāju,
ka iecavniekiem nav jāsatraucas. Esam uzņēmuši laiku un secinājuši, ka pacientus līdz Jelgavas slimnīcai var nogādāt pat ātrāk, nekā vedot uz Bausku, jo attālums ir aptuveni vienāds, bet
ceļš uz Jelgavu mazāk noslogots.»
V. Balode stāsta, ka pagaidām vēl spēkā ir līgums, kurš
līdz gada beigām paredz Iecavas
NMP brigādes pakļautību Bauskas slimnīcai. Īstas skaidrības,
kad sāks darboties vienotās NMP
Jelgavas reģionālā bāze, vēl nav.
Bijušā Bauskas rajona teritorijā
joprojām strādā četras NMP brigādes: divas Bauskā, viena Vecumniekos un viena Iecavā. Iecavas apakšstacijas darbu nodrošina trīs feldšeres, sešas medicīnas māsas un četri autovadītāji.
Darbs, strādājot ātrajā palīdzībā, nav viegls. Ik dienas nākas saskarties ar negaidītām un
arī nepatīkamām situācijām, kurās ir jāprot ātri reaģēt un ātri
pieņemt lēmumus. Taču V. Balode atzīst, ka medicīniska rakstura situācijas NMP darbiniekus nespēj nobiedēt, jo profesionālais rūdījums ir pietiekams.
Vairāk sāp dusmu izgāšana pār
ātrās palīdzības darbinieku galvām un nepamatoti apvainojumi.
Darbu atvieglotu arī jaunāks
auto, jo šobrīd izmantotā mašīna
ir pārāk zema, kas traucē noteiktu manipulāciju veikšanai.
Pamatīgu fizisko slodzi prasa nokļūšana kādā no deviņstāvu māju augšējiem stāviem nakts
stundās, kad nedarbojas lifts.

MK noteikumi Nr. 1046 «Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība»
(spēkā no 2009. g. 1. jūlija)
VI. Neatliekamā medicīniskā palīdzība
111. Ja cietušais (saslimušais) ir dzīvībai un veselībai
kritiskā stāvoklī, neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz:
111.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes
brigāde;
111.2. ārstniecības iestāde;
111.3. Katastrofu medicīnas centrs.
112. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigāde
neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam (saslimušajam)
sniedz notikuma vietā, kā arī transportēšanas laikā uz
ārstniecības iestādi šādos gadījumos:
112.1. nelaimes gadījumi, avārijas, katastrofas, smagas
mehāniskās, termiskās, ķīmiskās un kombinētās traumas,
elektrotraumas, svešķermeņi elpošanas ceļos, slīkšana,
smakšana, saindēšanās;
112.2. pēkšņa saslimšana vai trauma sabiedriskā vietā;
112.3. pēkšņa saslimšana vai hronisku slimību
paasināšanās, kas apdraud pacienta dzīvību:
112.3.1. sirds un asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas
sāpes, smakšanas lēkmes vai aizdusa, auksti sviedri,
sirdsdarbības ritma traucējumi, samaņas zudums;
112.3.2. perifēro asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas
pēkšņas sāpes rokās vai kājās, roku vai kāju aukstums,
bālums;
112.3.3. centrālās vai perifērās nervu sistēmas saslimšanas,
kurām raksturīgi pēkšņi apziņas traucējumi, krampji,
ģībonis, galvas vai muguras sāpes, jušanas vai kustību
traucējumi;
112.3.4. kuņģa vai zarnu trakta saslimšana, kurai
raksturīgas pēkšņas sāpes vēderā, vemšana, auksti sviedri,
nepārtraukta caureja;
112.3.5. urīnceļu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas
sāpes jostas un krustu apvidū vai akūti urinācijas
traucējumi;
112.3.6. akūti psihiskās darbības traucējumi, kuriem
raksturīga agresīva rīcība vai pašnāvības mēģinājums;
112.3.7. dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiņošana;
112.3.8. dzīvībai bīstamas jebkuras izcelsmes alerģiskas
reakcijas;
112.3.9. bronhiālās astmas lēkme;
112.4. ja veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī nepieciešama
pacienta neatliekama pārvešana atbilstoši šo noteikumu
76.1.apakšpunktam un 84.punktam, kā arī dzemdētājas
nogādāšana attiecīgajā ārstniecības iestādē;
112.5. (svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem nr.919).
113. Gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 112.punktā,
neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes
sniegtais veselības aprūpes pakalpojums ir maksas
pakalpojums saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas
pakalpojumu cenrādi, izņemot gadījumu, kas minēts šo
noteikumu 117.2 punktā, kā arī ja neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigāde konstatējusi nāves faktu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2009. noteikumiem
nr.692)

Un Mērfija likums dzīvē darbojoties itin bieži - parasti kaut kas
atgadās tieši naktī un bieži vien
ēkas augšējos stāvos. Augšup ar
somu un kardiogrāfu padusē,
bet kā vēl dabūt lejā pacientu,
kurš pats nav spējīgs pārvieto-

ties un kuram katra kavēšanās
minūte var izrādīties dzīvības
vērta? Te nu Vēsma saka lielu
paldies policijas puišiem, ar kuriem izveidojusies laba sadarbība, un šādās kritiskās situācijās
viņi palīdzējuši ne vienu reizi

vien. Viņa atceras gadījumu,
kad no astotā stāva steidzami
lejā bi-ja jānogādā kāda jau
bezsamaņā esoša paciente.
Mirkli pēc Vēs-mas izmisīgā
zvana policisti jau bijuši klāt, un
gados vēl jaunās sievietes
dzīvību izdevies glābt, laicīgi
viņu nogādājot slimnīcā.
Sniedzot neatliekamo palīdzību, darbinieki saskaras ar
dažāda rakstura saslimšanām
un traumām. No Iecavas apakšstacijas mediķi diennaktī dodas
vidēji sešos septiņos izsaukumos, bet vīrusu saslimšanu laikā izsaukumu skaits pieaug divkārt.
Kādi izsaukumi uzskatāmi
par pamatotiem vai nepamatotiem, nosaka Ministru kabineta
noteikumi (Nr. 1046), tāpēc pacientiem vienmēr jāizvērtē, vai
tiešām nepieciešams saukt ātros. Var gadīties, ka, izvērtējot
situāciju, NMP dispečers sniegs
padomu, kā rīkoties, lai situāciju uzlabotu, vai brīdinās, ka
par mediķu izbraukumu būs jāmaksā. Ja izsaukums tiks atzīts
par nepamatotu, pacientam būs
jāšķiras no desmit latiem.
Visbiežāk šajā ziņā tiekot grēkots ar paaugstinātu temperatūru, taču jāatceras, ka NMP
brigāde šādā gadījumā var palīdzēt ar tiem pašiem medikamentiem, kurus ikviens var
iegādāties aptiekā. Paracetamola svecīti bērnam var ielikt arī
paši vecāki. Katram pašam ir jābūt tik atbildīgam, lai mājas aptieciņā šie pirmās nepieciešamības medikamenti būtu. «Cilvēkiem ir jābūt saprotošiem, jo
varbūt brīdī, kad krāmējamies
ar paracetamola svecīti, kādam
tiešām ir nepieciešama palīdzība,» skaidro V. Balode. Šie ir gadījumi, kad jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu, kurš nozīmēs
ārstēšanas kursu, jo vīrusu saslimšanu vienā dienā vai vienā
stundā izārstēt nevar.
Vēl viņa vēlas pievērst to cilvēku uzmanību, kuri sauc NMP,
redzot uz ielas nokritušu cilvēku. «Ja esi tik labs cilvēks, tad
vispirms pieej pie tā gulošā un
pajautā, vai viņam šī palīdzība ir
nepieciešama. Ja cilvēks ir vienkārši piedzēries, tad jāsauc policija, nevis jātrenkā mūsu dienests. Bijušas neskaitāmas reizes, kad aizbraucam uz norādīto
vietu, bet cilvēka tur vairs nav:
iereibušais ir nācis pie jēgas,
piecēlies un aizgājis.» IZ
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Izraudzīta jaunās Vēlēšanu komisijas vadība
1.lpp.

F: Beata Logina

Līdz ar to notikusi atgriešanās jau iepazītā vietā - Tālrīta
Krastiņa vadībā Iecavas Vēlēšanu komisija darbojās divus sasaukumus pēc kārtas. Pēc tam
divus sasaukumus viņš izlaida,
taču šogad, domubiedru mudināts, nolēma atkal likt lietā savulaik iegūto pieredzi.
Jaunievēlētais priekšsēdis,
kura pamatnodarbe ir zemes ierīcības inženieris SIA «Metrum»,
paredz, ka arī turpmāk Iecavas
novadā būs tikai viens, bet liels
vēlēšanu iecirknis, kas prasa
daudz darba. Tāpēc nepieciešams palielināt Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu līdz 11 vai pat
līdz 15, jo uz konkrētu notikumu, piemēram, vēlēšanām vai referendumu, pieaicinātajiem darbiniekiem nav paredzēts veikt visus pienākumus, kuri noteikti
komisijas locekļiem, daudz darāmā ir jau sagatavošanās periodā.
Pēc līdzšinējās prakses spriežot,
vismaz astoņiem cilvēkiem jāstrādā pie galdiem, komisijas
priekšsēdētājam un sekretāram
ir savas funkcijas, vēl kādam ir
jādodas pie vēlētājiem ārpus
iecirkņa, uzskaita T. Krastiņš.
Sekretāra darba lielākā daļa
saistīta ar naudas līdzekļu apgūšanu un dokumentu noformēša-

Atsķirībā
no Inas
Magones
(attēlā
no
kreisās),
Antra
Bāgante
un
Arnita
Kauķe
iepriekš
Vēlēšanu
komisijā
nav
strādājušas.
nu, tāpēc priekšroka dodama
pretendentam ar iemaņām grāmatvedībā. Visi sēdes dalībnieki
nobalsoja par Arnitas Kauķes
kandidatūru sekretāres amatam - viņa strādā par grāmatvedi
Iecavas internātpamatskolā.
Pēc T. Krastiņa domām, vissmagākais process ir pašvaldību
vēlēšanas, pārējais, ko organizē
valsts, ir samērā viegli paveicams, pamatojoties uz daudz
un dažādiem priekšrakstiem.
Jūnijā notikušajās pašvaldību
vēlēšanās viņš pārstāvēja «Sabiedrību citai politikai» kā novērotājs un par redzēto netaupa arī
kritiku: «Spriežot, piemēram,

Iecavas novada Dome ir iesaistījusies
Nodarbinātības valsts aģentūras projektā
«DARBA PRAKSE PAŠVALDĪBĀS».
Projekta mērķis - nodrošināt ar iztikas līdzekļiem personas
bez ienākumiem. Atlīdzība par dalību pasākumā ir stipendija
100 latu apmērā. Bezdarbnieki iesaistīsies pašvaldības organizētos sabiedrībai derīgos darbos un strādās 40 stundas nedēļā.
Pasākums ilgs no šā gada septembra līdz 2010. gada beigām;
viens bezdarbnieks varēs strādāt no divām nedēļām līdz sešiem
mēnešiem.
Ja vēlies strādāt, taču neesi reģistrējies kā bezdarbnieks,
dodies uz Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli Bauskā, Grāfa
laukumā 4. Vari interesēties par darba iespējām Iecavas novada
Domes Sociālajā dienestā, Dzirnavu ielā 1, 108. kab., vai vērsties
pie Iecavas novada Domes kārtībniekiem Lūcijas Mucenieces un
Igora Stepančenko.
Sociālā dienesta telefons informācijai: 63942243.

Iecavas novada Dome PIEDĀVĀ SEMINĀRU:

Pašmasāža veselības nostiprināšanai
19. septembrī plkst.10.00-18.00
SOKRATA TAUTSKOLAS lektores Irēnas Rudzātes vadībā
šī semināra laikā iegūsiet informāciju par pašmasāžas
iedarbību un pamatiemaņas pašmasāžas veikšanā. Iegūtās
iemaņas varēsiet praktiski pielietot, ikdienā palīdzot gan paši
sev, gan ģimenes locekļiem. Dalības maksai
SOKRATA TAUTSKOLA lūdz dalībnieku ziedojumus.
Pieteikties pa tālruni: 63941301 darba laikā
līdz 17. septembrim.
Bez pieteikšanās semināru nevarēs apmeklēt!

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko
literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka.

Zinātniskā un uzziņu
literatūra

pēc tā, cik ilgi naktī tika skaitītas
balsis, man izskatījās, ka komisijas vadītāja strādāja neprofesionāli, bet, iespējams, nebiju
pietiekami iedziļinājies, varbūt
pie vainas bija nogurums.»
«Viss ritēja korekti, komisija
bija uzticama,» par pēdējām pašvaldības vēlēšanām saka
A. Kauķe, kuru novērotājas postenī bija deleģējusi partija «Pilsoniskā savienība». Pēc sieviešu
kluba «Liepas» kolēģu iniciatīvas
viņa nonākusi arī pašreizējā komisijas sastāvā. Tajā ievēlētie locekļi ir arī D. Rundze, A. Runcis,
A. Bāgante, I. Magone, R. Latkovskis, M. Māla un S. Vītoliņa. IZ

v
Baltiņa D. «Diagnoze - vēzis»
v
Čepmens G. «Mīlestība kā
dzīvesveids»
v
Gēbels V. «Bērns»
v
Jegorovs A. «Uzvedības atkarības»
v
«Kā būt veselai»
v
Karuters Ī. «Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt
domas»
v
«Mārketings»
v
Plaudis J. A. «Latvijas zemes dziedinošais spēks»
v
«100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā»
v
Ziedars J. «Šūpo šūpuli»

Oriģinālliteratūra
v
Dreika D. «Patiesības izrakumi»
v
Einfelds J. «Melu dzīres»
v
Repše G. «Stāsti par mācekļiem»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Džimsa E. «Dzīves krustceles»
v
Naita I. «Visa mana dzīve»

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem
noderīga informācija ir pieejama Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) interneta mājas lapā
http://www.nva.gov.lv/. Sadaļa CV/ vakanču portāls
katru dienu tiek papildināta ar brīvo darba vietu sarakstu.

Melnās ziņas
- 1. septembra naktī Zorģos
no mājas virtuves nozagta DNB
NORD kredītkarte un aizdevuma
līgums.
- 2. septembrī ap plkst. 10
kāds 1952. gadā dzimušais Edvarta Virzas ielā atradās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu. Viņš sabiedriskā vietā aizturēts atkārtoti gada laikā no administratīvā soda uzlikšanas brīža.
- No 2. septembra plkst.
19:00 līdz 3. septembra plkst.
7:25 Rīgas ielas 41 a stāvlaukumā automašīnai AUDI A6 AVANT
nozagtas abas valsts numura zīmes HH 4635.
Laikā no 4. septembra plkst.
22:00 līdz 5. septembra plkst.
9:00 Raņķos no dārza mājiņas
nozagta radiomagnetola

GRUNDIG ar CD atskaņotāju un
četrvietu telts. Materiālais zaudējums 100 latu.
5. septembrī plkst. 19:30 ceļa
Dzelzāmuri - Ratstrauti 6. km
automašīnas MAZDA 626 vadītājs, 1984. gadā dzimis vīrietis,
izbraucot uz tā no mazāksvarīga
ceļa, nepalaida motociklu, kuru
vadīja 1974. gadā dzimis vīrietis,
un notika sadursme.
- 6. septembrī plkst. 13:10
Iecavas autoostas teritorijā kāds
vīrietis no nepazīstamas personas iegādājās uz uzglabāja paciņu cigarešu MORE ar Krievijas
akcīzes marku.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Vasara kopā ar latviešiem ASV
A: Kristīne Karele
F: no personīgā albuma

Šovasar septiņas garas un
reizē pavisam īsas nedēļas
pavadīju ASV, Garezerā latviešu centrā, kur notika
vasaras skola turienes
latviešu bērniem. Mans
uzdevums bija mācīt
folkloru - gan mācību
stundās, gan pulciņā
pēcpusdienās.
Mācības
Šogad Garezera vasaras vidusskolā mācījās 115 bērni vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Jāsaka, mācījās pavisam nopietni latviešu valodas gramatiku, literatūru, Latvijas ģeogrāfiju un
vēsturi, runas mākslu, reliģiju,
sabiedrības mācību, tautas dejas un arī latviešu folkloru. Mācības notika sešas dienas nedēļā
līdz pulksten vieniem dienā. Pēc
pusdienām bērni varēja izvēlēties sev interešu grupas - dažādus sporta veidus (burāšana, volejbols, futbols, basketbols,
kanoe u. c.), drāmu, vijoļspēlēšanu (trīs bērni no 2.b klases (15
gadus veci), kas vijoli mūžā rokās
nebija turējuši, manā vadībā
iemācījās nospēlēt kādus sešus
septiņus latviešu dančus tīri ciešami, tātad nav netalantīgāki par
mūsējiem, Iecavas bērniem); un
vēl daudzas citas nodarbības.
Skolēni par padarīto saņēma
atzīmes piecu ballu sistēmā; bija
arī liecības, kur vēl bez vērtējuma katrā priekšmetā lika arī
atzīmi par centību, kārtību klasē
un mītnes vietā, kā arī savstarpējās sarunās. Pilnīgi visi 115
bērni ļoti labi māk runāt un izteikties latviski, tomēr, tā kā viņu pirmā un ikdienas valoda ir
angļu (lielākā daļa bērnu bija no
ASV, kāds pulciņš arī no Kanādas), tad savā starpā ārpus stundām viņiem vieglāk ir sarunāties
angliski, kaut arī tas ir aizliegts.
Tad nu šis vērtējums liecībās par
savstarpējām sarunām parādīja,
cik ļoti bērns cenšas latviešu valodu iedzīvināt savā ikdienā.
Jāatzīst, ka lielākā daļa
skolēnu bija ļoti centīgi un apzinīgi. Tā kā mācību maksa par
skolu ir diezgan liela (2150 dolāru), tad bērni cenšas iegūt pēc
iespējas augstākas atzīmes, jo
tad ir lielāka iespēja no dažādiem
fondiem saņemt līdzfinansējumu

mācību maksai. 4.klases - izlaiduma klases - skolēni kārtoja
arī ļoti nopietnus eksāmenus
latviešu valodā un latviešu literatūrā, uz kuriem ieradās tērpušies tautastērpos. 3. klases
noslēgumā ir vēstures eksāmens, bet 2. klases - ģeogrāfijas.
Mēs, skolotāji, bijām gan no
Latvijas, gan arī vietējie - Amerikas vai Kanādas latvieši. Vēl bija
arī pulciņš audzinātāju, kas organizēja vakara nodarbības, kā
arī pieskatīja jauniešus mītnēs
un ballīšu laikā.

Dzīvošana
Garezera latviešu centrs atrodas meža vidū, divu skaistu
ezeru krastā. Tā ir diezgan plaša
teritorija, kur iekārtojusies ne tikai vasaras vidusskola, bet arī
sagatavošanas skola (vēl aptuveni 50 bērni vecumā no 11 līdz 13
gadiem), bērnu nometne (6-10
gadīgajiem), kā arī bērnudārzs,
kur nodarbības notika tikai četras stundas dienā. Liela daļa no
vidusskolēniem ir gājuši cauri
visiem šiem posmiem.
Meža vidū ir sabūvētas kempinga tipa mājiņas, arī lielākas
telpas, kur notiek mācības, vairākas zāles un skaists brīvdabas
paviljons koncertiem un ballēm.
Tuvākā apdzīvotā vieta ir 15
minūšu braucienā ar mašīnu
Three Rivers. Tuvākais sabiedriskais transports ir pieejams
stundas braucienā ar mašīnu.
Tātad faktiski bez mašīnas dzīve
tur ir neiedomājama.

Reliģija

Kopā ar citiem skolotājiem pēc Talantu koncerta. Vīrs ar
akordeonu -«Čikāgas piecīšu» vadītājs Alberts Legzdiņš.

Latviešu valodas eksāmenā.

Skolas moto ir «Dievam un
Latvijai», tāpēc katrs rīts skolā
iesākās ar rīta lūgšanu, kur dziedājām kādu korāli, mācītājs lasīja sprediķi, ko noslēdzām ar
Tēvreizi, tad izrunājām dienas
aktualitātes un noslēgumā nodziedājām kādu tautasdziesmu.
Katru svētdienu brīvdabas
baznīcā (ļoti skaistā, koku
ieskautā vietā) notika dievkalpojums, vēl trīs reizes - ceturtdienu
vakaros - svecīšu dievkalpojumi.

Pie Mičiganas ezera.

Daži no 4. klases skolēniem pirms eksāmena.
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Latvietība
Katru darba nedēļu iesākām
un noslēdzām ar Latvijas himnu.
Jāsaka - bērni ir ļoti lepni, ka viņi ir latvieši, viņiem ir ieaudzināta cieņa pret Latviju, Latvijas
simboliem; viņi vairākkārt, arī
neformālās sarunās, uzsvēra, ka
latvietība ir tas, kas viņus atšķir
no viņu vienaudžiem, viņiem ir
svarīgi to kopt un nodot arī saviem bērniem nākotnē.
Interesanta ir viņu latviešu
valoda. Te varētu minēt divas
iezīmes - lielākajai daļai gan bērnu, gan pieaugušo tā ir diezgan
«vecīga» - proti, saglabājusies tāda, kā tā skanēja Latvijas laikā
pagājušā gadsimta 30. gados.
Piemēram, viņi joprojām lieto r
mīkstinājuma zīmi - Gaŗezers.
Otra lieta - tā vairāk iezīmīga
jauniešiem - viņi veido teikumus
pēc angļu valodas parauga, pa
taisno tulkojot no angļu valodas.
Regulāri dzirdējām tādas frāzes
kā: «Es iešu uz māsiņas», kas nozīmēja ambulances apmeklējumu. Ir arī interesanti vārdi, kas
viņiem iegājušies: rakstulis
(pildspalva), biļetes (eksāmeni),
kabīnes (mājiņas), sviedru krekli
(svīteri, džemperi), kociņi (tā
saucamie fleši). Viņi ļoti cenšas
latviskot visu moderno lietu nosaukumus, tāpēc, piemēram,
nespēja saprast kā mēs puzli varam saukt par puzli nevis par
spēli, kas sastāv no daudziem
gabaliņiem.

Ekskursijas
Visa skola trīs milzīgos autobusos devās ekskursijā tikai
vienreiz - uz Mičiganas ezeru,
kas ir tik milzīgs, ka atgādina jūru ar baltām pludmales smiltiņām un skaistu kāpu. Ezerā
ietek upīte, pa kuru visi gāja bra-

2. klases jaunieši
pie Mičiganas ezera
nosmērējušies
ar māliem.

rotaļlietas. Arī manai Annai vārda dienā tika Šipšivanas tirgū
iegādāta indiāņu meitene tautastērpā.

Lielums

Čikāgā
Millenium
parkā.
dāt un iesmērēties ar upītes gultnē un krastos pagrābjamiem,
sevišķi veselīgajiem māliem.
Mēs, daži skolotāji no Latvijas, kas ASV bijām pirmoreiz,
divas dienas pavadījām arī Čikāgā, debesskrāpju pilsētā (apmēram trīs stundu attālumā no
Garezera). Čikāga ir apburoša!
Nekad nebiju iedomājusies, ka
man tik ļoti varētu patikt šāda
mūsdienīga pilsēta! Tur bija pasakaini skaisti! Izbraucām ar
kuģīti pa Čikāgas upi, izmetām
arī līkumu pa Mičiganas ezeru,
uzbraucām tūristu iecienītajā
Sears Tower (otrajā augstākajā
tornī pasaulē), apskatījām Millenium parku, noskatījāmies Amerikas Neatkarības dienas salūtu
Navy Pier (mols), kas gan ne ar
ko īpašu neizcēlās. No filmām
par Neatkarības dienas svinī-

bām es biju sacerējusies ieraudzīt kaut ko krietni pacilājošāku,
bet cilvēku nebija pārāk daudz
un ne ar kādu īpašu patriotisma
izrādīšanu arī viņi neizcēlās.
Vēl vienu jauku dienu pavadījām Šipšivanā, pilsētiņā, kur
dzīvo āmīši - reliģiski cilvēki, kas
neatbalsta modernu lietu ienākšanu savā ikdienā, mājās nelieto
elektrību, nebrauc ar mašīnām,
sievietes valkā garas kleitas un
aubītes, vīrieši melnas drēbes un
garas bārdas. Interesanti un
savdabīgi. Izstaigājām viņu tirgu, bet nezinu, cik no sastaptajiem āmīšiem bija patiesi līdz
sirds dziļumiem tādi, jo liela daļa
no pilsētiņas iedzīvotājiem ir
iemācījušies labi pelnīt naudu
no sava savāduma - vadā tūristus zirgu pajūgos, pārdod dažādus mājās gatavotus ēdienus un

Amerikā viss ir liels - mašīnas
lielas, attālumi lieli, mājas augstas, daudzi cilvēki - ļoti lieli, pārtikas iesaiņojumi - ļoti lieli (mazu
čipsu paku nav iespējams iegādāties, ir tikai mega izmēri), lielveikalā vienu atsevišķu, mazu
saldējumu nav iespējams nopirkt, jāpērk uzreiz 10-12 saldējumu paka utt.
Viņu drēbju izmēri arī ir lielāki nekā mūsējie - neesmu nekāda tievule, bet iegādājos sev tikai S vai XS drēbes.
Cenas savukārt gan nav nekādas lielās. Pat ļoti zemas - gan
pārtikai, gan apģērbiem, pie tam,
ja vēl trāpi uz atlaidēm, tad par
smiekla naudu var pusveikalu izpirkt (labi, ka čemodānu svars lidojumiem ir ierobežots).

Nobeigums
Man tā bija lieliska pieredze,
pirmkārt, pirmoreiz apskatīt un
piedzīvot kādu valsti ārpus Eiropas.
Otrkārt, sastrādāties ar Amerikas jauniešiem, par kuru
audzināšanu vai, pareizāk sakot,
neaudzinātību pirms tam biju
dzirdējusi briesmu lietas. Tā nebija patiesība, šie bērni bija ļoti
motivēti un ļoti disciplinēti, jā,
arī prasīgi gan pret sevi, gan pret
saviem skolotājiem, bet tas ir lieliski, manuprāt.
Esmu aicināta braukt uz Garezeru arī nākamgad, kopā ar visu
ģimeni. Tas šķiet ļoti vilinoši, lai
arī finansiāli gandrīz neiespējami. Bet kas to zina, kā tās lietas
vēl pēc gada iegrozās. Šī vasara
bija lieliska! IZ

Tarkšķi kuplināja
Seno amatu dienu
A: F: Kristīne Karele

Sestdien, 5. septembrī, Brīvdabas muzejā notika Seno amatu diena, kurā dažādi sava amata pratēji (audēji, rotkaļi, podnieki, vīžu pinēji, koka laivu darinātāji, zivju kūpinātāji, kalēji un
citi meistari) rādīja, ko māk, kā
arī gribētājiem ļāva pašiem izmēģināt savu roku senajās mākslās. «Tarkšķiem» bija tas gods
piedalīties pasākuma kuplināšanā pie skolas ēkas, kur bija apmeties brīnišķīgs seno koka ro-

taļlietu meistars Aldonis Baldiņš. «Tarkšķi» dancoja, dziedāja, rotaļājās un spēlējas no
sirds un ar lielu iedvesmu, arī
skatītāju un līdzdarboties gribētāju netrūka.
14. septembrī pl. 17.30 Iecavas Kultūras namā notiks sezonas pirmais oficiālais mēģinājums, uz kuru gaidām arī jaunus
bērnus vecumā no 3 līdz 18 gadiem. 19. septembrī brauksim uz
Pasvali, kur muzicēsim pilsētas
svētkos, kas apvienoti ar Lietuvas tūkstošgades svinībām. IZ

Palaists koka vilciņš, kurš zīmē rakstus uz lapas.
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Sirdspukstu pārraidi nodrošināja iecavnieces
A: Anta Kļaveniece

23. augustā visu trīs Baltijas
valstu iedzīvotāji piedalījās vairāk nekā 600 kilometru garajā
vienotības skrējienā. Tika pieminēti «Baltijas ceļa» notikumi un
ar lepnumu atkārtots tā maršruts. Skrējējiem, kas Rīgai tuvojās gan no Tallinas, gan no Viļņas puses, pa priekšu brauca
busiņi, no kuriem bez pārtraukuma tika filmēta visa pasākuma
gaita. Katrā mikroautobusā atradās arī mediķis, kas sekoja
sportistu veselības stāvoklim, kā
arī veica sirdspukstu uzskaiti, jo
tāda bija pasākuma galvenā ideja - skrējēju sirdspukstus pierakstīt kopējā Baltijas kardiogrammā kā pierādījumu nacionālās
apziņas dzīvotspējai.
Interesanti, ka šo svarīgo misiju - elektrodu piestiprināšanu
katra kilometra vadošajam skrējējam, lai tiktu nodrošināta
sirdspukstu pārraide, - veica arī
divas iecavnieces. Neatliekamās
palīdzības feldšere Vēsma Balode
savu uzdevumu veica no Viļņas
līdz Grenctāles robežpunktam,
bet topošā ģimenes ārste Lāsma
Četverga - no Igaunijas robežas
līdz Rīgai.
«Tas bija tāds īsts, labām
emocijām piepildīts piedzīvojums,» stāsta Vēsma. Skrējēju
aktivitāte Lietuvā bija zemākā
nekā Latvijā, taču skrējēju un garāmbraucēju pozitīvā attieksme
un kopības sajūta ļāva aizmirst

par busiņā aizvadītajām garajām
stundām un nogurumu. Bijuši
gan klusāki, gan skaļāki un emocionālāki skrējiena posmi: ar raķetēm naksnīgajās debesīs, ar
dziesmām un karogiem, ar zīdaini tēta ķengursomā…
Emocionālas atmiņas par akciju «Sirdspuksti Baltijai» saglabās arī Lāsma Četverga. «Mani
sirdspuksti Baltijai sākas piecos
no rīta pie Igaunijas-Latvijas robežas Valmieras rajonā. Ierodamies stundu ātrāk. Iekšā tāds savāds satraukums. Satraukums
par pašu notikumu, un tad vēl
nezināmais, kā tas viss noritēs,
jo nekad nekas tāds vēl nav darīts. No «Baltijas ceļa» pirms 20
gadiem neko daudz neatceros, jo
man tad bija deviņi gadi. Toreiz
dzīvoju Liepājas pusē un par šo
notikumu uzzināju tikai no TV
un pieaugušo runām. Bet tagad
būt tajā visā iekšā un darīt atbildīgu darbu - nodrošināt sirdspukstus, kurus visi varēs dzirdēt.... Sadzirdu arī savus sirdspukstus par šo zemi.
Uz robežas sāk pulcēties cilvēki gan no Igaunijas, gan Latvijas. Pie robežstabiņa sakurts
ugunskurs, kura liesmas izgaismo robežu. Un tas ir tikai pirmais, jo tādus ugunskurus vēl
redzam katras Valmieras rajona
lauku mājas ceļa galā.
Bākuguņu pavadībā robežai
tuvojas igauņu skrējēji, un mūsu
jaunie sportisti pārņem skrējienu. Aši saņemu aparatūru un
norādījumus no kolēģes Helgi.
Mans darbs ir sācies.

Sportisti skrien, un viņiem
pievienojas pārējie cilvēki. Ir
nakts, bet ugunskuri izgaismo
ceļu. Ir skaisti un sirsnīgi, jo blakus šiem ugunskuriem stāv ļaudis ar sirmiem matiem. Viņu acīs
ir savāds mirdzums. Blakus viņiem stāv mazi bērni, kas māj ar
lauku puķēm. Ir satikušās paaudzes, kas viena otrai nodod
tautas mantojumu. Uz to visu
skatoties, pārņem divējādas izjūtas - par cilvēku uzticību mūsu
zemei un par valsts attieksmi
pret cilvēkiem. Ir drusku sāpīgi.
Bet skrējiens turpinās: ir jauni
cilvēki, jaunas emocijas.
Visskaistākos skrējiena mirkļus dāvā tieši cilvēki, kas skrien
ar smaidu sejā un pat dziedot.
Sirsnīgi, kad vecāki ar mazuļiem
ratiņos vai rokās skrien savu kilometru. Cēsīs skrējienā piedalās
pat kāds sportisks jaunlaulāto
pāris, vēl kāds jaunais pāris
skrējienam pievienojas arī Siguldā - skrien un dzied dziesmas.
Cilvēku smaidīgās sejas, kas sagaida skrējējus, pozitīvās emocijas, kuru vibrācijas sajūtamas
gaisā, dod spēku veikt uzticēto
pienākumu, kaut nogurums ir
pietiekams.
Un nu jau esam Rīgā, kur
skrējēju ir tik daudz. Mūsu skrējējiem pievienojas sportisti no
Igaunijas un Lietuvas. Sirds
strauji sitas, ir skaisti. Vienkārši,
bet skaisti. Sportistu vidū pamanu puisi, kas brauc ar riteni. No
robežas līdz Rūjienai viņš skrēja,
bet tālāk līdz Brīvības piemineklim brauca ar riteni. Diez kādu

Pārstāvēs Iecavu Valmieras maratonā
A: Anta Kļaveniece

Apvienoties un
27. septembrī pārstāvēt
savu novadu Valmieras
maratonā interesentus
aicina iecavniece
Sandra Filipsone.
Viņa uzskata, ka, domubiedru grupā apmeklēts, šis pasākums varētu sniegt daudz vairāk
pozitīvu emociju. Arī savstarpējam atbalstam un lētākai nokļūšanai pasākumā ir būtiska nozīme. Sandra varētu ņemt kādu
līdzbraucēju savā automašīnā,
bet, ja aktīvistu pulciņš izveidotos lielāks, varbūt visiem kopā ir
vērts padomāt par lielāka transportlīdzekļa īri.

Sandra ir pārliecināta, ka
skriešana viņai palīdz uzturēt
sportisko formu un labu garastāvokli. Pie profesionāļiem viņa
gan sevi nepieskaita, jo ar skriešanu sava prieka pēc sākusi nodarboties tikai aizvadītajā gadā.
Reizēm Sandrai piebiedrojas
brālēns; šogad viņa jau paspējusi piedalīties arī vairākos masu
skrējienos un sapratusi, ka tajos
gūstams milzu gandarījums un
brīnišķīga kopības sajūta. Šovasar Sandra piedalījusies Nordea maratona piecu kilometru
skrējienā, 11 kilometru skrējienā apkārt Vaidavas ezeram, Kuldīgas pusmaratonā un O kartes
skrējienā Rīgā.
Valmieras maratons turpina
savu popularitātes augšupeju
un ir pārtapis ne tikai par pro-

fesionālu sportistu sanākšanas
vietu. Tas pulcē arī aktīva un veselīga dzīves veida piekritējus,
kuriem svarīgākais nav sasniegt
augstus rezultātus, bet iegūt pozitīvas emocijas un gandarījumu
par paveikto. Dalībnieki varēs izvēlēties distanci atbilstoši savām
spējām:
- satelītskrējienu (5,7 km);
- pusmaratona skrējienu
(21,097 km);
- maratona skrējienu (42,195
km);
- nūjošanas pārgājienu (5 km
un 15 km);
- bērnu skrējienu (300 m un
600 m).

Ja arī tevi šī informācija
ir ieinteresējusi, zvani Sandrai pa tālruni 29268363. IZ

jūtu vadīts viņš to darīja?
Arī pati noskrienu kādu kilometru kopā ar sportistiem.
Temps nemaz nav tik lēns viens kilometrs četrās minūtēs.
Man, kas ar sportu regulāri nenodarbojas, pēc skrējiena sirds
strauji pukst. Toties kāds iekšējs
prieks un gandarījums, kaut arī
nekas dižs jau nav izdarīts - ir
noskriets tikai kilometrs. Taču tā
sajūta katram, kas skrēja, noteikti ir saprotama.
Nonākot pie Brīvības pieminekļa, redzu neskaitāmu cilvēku
laimīgas sejas. Skan prezidenta
uzruna. Skatos uz Brīvības pieminekli un saprotu, ka ikdienā
neesmu pamanījusi tā cildenumu. Šodien es to sajūtu un saprotu tā būtību…»
Nedēļu pēc vienotības skrējiena tā organizatori bija aicināti
uz pieņemšanu pie Valsts prezidenta Valda Zatlera. Tagad gan
Vēsmas, gan Lāsmas mājās goda
vietā stāv viņa pasniegtais pateicības raksts, kurā teikts: «Paldies par Jūsu entuziasmu un
ieguldīto darbu akcijas «Sirdspuksti Baltijai» organizēšanā.
Paldies, ka ļāvāt sirdīm pukstēt
vienotībā par mūsu Baltiju! Novēlu, lai piepildās arī vispārdrošākās nākotnes ieceres!
Patiesā cieņā, Valdis Zatlers.»
Latvijas Valsts prezidenta parakstītu pateicības rakstu saņēma arī Iecavas novada Dome tas ir paldies visiem pašvaldības
darbiniekiem, kuru atsaucība
palīdzēja īstenot šo vēsturisko
notikumu. IZ

Kultūras nama
kolektīvi sāk
2009./2010. gada
sezonu un aicina
jaunus dalībniekus!
14. septembrī pl.17:15 Pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīvs
(2 g.- 5 g.) (maksas),
vadītāja Solveiga Lineja

14. septembrī pl. 17:30 Folkloras kopa
„Tarkšķi",
vadītāja Kristīne Karele

17. septembrī pl. 19:00 Jauktais koris „Iecava",
diriģenti Linda un
Uģis Matveji
Sīkāka informācija pa tālr.:
63941234; 26666126.
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Ceļojuma piezīmes
A: Laima Lāce
F: Dzintra Orava

Ir agrs, saules apmirdzēts
22. augusta rīts, kad
atstājam Iecavu un
uzņemam kursu
Kurzemes virzienā.
Kaut gan mūsu vidū ir
krietns pulciņš bērnu, viņu acīs
neredz neizgulētā miega sekas.
Ekskursantu vidū ir 10 jaunpienācēji, un viņi tiek sveikti ar katram veltītu poētisku raksturojumu un saldām dāvaniņām.
Dodamies Tukuma virzienā.
Visapkārt zeltītie Zemgales līdzenumi. Baudot dabas skaistumu,
tuvojamies kino pilsētiņai - Cinevillā mūs sagaida gids Gunārs
Rudzītis. 16 ha platībā ir radīts
viss nepieciešamais filmas «Rīgas sargi», kā arī jaunās J. Streiča filmas «Rūdolfa mantojums»
uzņemšanai.
G. Rudzītis pats kā aktieris
piedalījies «Rīgas sargu» tapšanā
un sīki mūs informēja par filmas
uzņemšanas norisēm, tehniskajiem trikiem, piedzīvojumiem un
pārdzīvojumiem. Ar sevišķu atsaucību bērni un jaunieši iejutās
Rīgas sargu lomās. Matīss un
Dāvis nodemonstrēja savu fizisko sagatavotību, pārvietojoties
pār tiltu. Kādā intervijā galveno
lomu atveidotāji bija atzinušies,
ka minētā epizode fiziski bijusi
viena no visgrūtākajām filmā. Tā
ka Iecava var lepoties ar mūsu
brašajiem «zemes sargiem».
Tālāk mūsu ceļš ved uz pakalnu un mežu ieskauto Kurzemi. Pirmo skatām Buses pilskalnu, ko no visām pusēm apskauj
Imulas upe. Mūsdienās ekskursantus piesaista spēcīgais enerģētiskais lauks, kas konstatēts
senajā pilskalnā. Objekts ir
iekļauts Eiropas kultūras mantojuma sarakstā, divas reizes
(1999. un 2001.) apbalvots ar
Eiropas kultūras mantojuma
karogu.
Veicot noteiktu rituālu, arī
mums bija iespēja pārbaudīt, ar

kādu enerģiju katrs esam uzlādēts. Gids pastāstīja par pilskalna vēsturi, par izrakumiem, kas
veikti zinātniskos nolūkos, kā arī
par laimes meklētājiem, kuri cerējuši tur atrast apslēptus dārgumus.
Padzērušies no svētavota kalna pakājē, dodamies uz Sabili.
Pilsēta atrodas valsts mēroga nozīmīgā kultūrvēsturiskā vidē Abavas ielejā, kas iekļauta pasaules unikālo objektu sarakstā.
Šauras, līkumotas, senlaiku koka mājiņas - tāds ir Sabiles vēsturiskais centrs. Tajā vietu atradusi leļļu izstāde, kas sevišķu
sajūsmu izraisa mazajos ekskursantos. Leļļu darinātāji ar izdomu pielietojuši apģērbus un
sadzīves atribūtiku. Redzam latvju zelteni, kura sēž pie ratiņa un
darina sev pūru, datorspeciālistu, bērnudārza audzēkņus, kuri
audzinātājas vadībā dodas pastaigā, bomzi ar konservu kārbu
ziedojumiem un pusizdzertu pudeli kabatā utt.
Pārbraukuši pāri Abavas tiltam, pilsētas jaunajā rajonā apciemojam «Bērnu pasauli». Laipnais māju saimnieks izrāda
eksponātus. Visplašāk pārstāvētas šlipses, kas bez tradicionālā
pielietojuma izmantotas arī kājceliņu, paklāju izgatavošanai.
Apskatām arī senus darba rīkus
un degustējam dažādu šķirņu vīnus - ābolu, ogu.
Tālākais mūsu ceļa mērķis ir
Riežupes alu labirinti. To kopējais garums ir 460 m, maksimālais dziļums - 10 m, nemainīga
temperatūra (ziemā, vasarā) +8
grādi. Tā ir tikai statistika. Emocionālo iespaidu īsti var izjust,
nonākot alu labirintos, kur,
prasmīga gida vadīti, gūstam neaizmirstamus pārdzīvojumus.
Pēdējo apskatām Pelču pili,
kura celta no 1900. līdz 1904.
gadam. 1922. gadā tā pārbūvēta
skolas vajadzībām. Laika posmā
līdz mūsdienām pils skolai slēgta
bija tikai Otrā pasaules kara beigu periodā, kad tur atradās vācu
armijas grupējuma «Kurland»
štābs, kas 1945. gada maijā kapitulēja. Vēl pagājušajā mācību

Līdzjūtība
Ziedēj’ visi kapu kalni,
Košajās puķītēs;
Kā tiem bij neziedēt,
Pilni dārgu dvēselīšu.

/L.t.dz./

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Līgai,
māmiņu mūžībā aizvadot.
9.b klases skolēni un audzinātāja

Tur, kur Kurzeme

Viesojoties Buses pilskalnā, sastapām bijušo Iecavas
vidusskolas skolotāju Asju Bokmelderi (centrā),
kuru dzīve pašlaik piesaistījusi šai vietai.
gadā skolu apmeklēja 70 skolēnu, bet šoruden Pelču pamatskola beigusi eksistēt. Tālākais
pils liktenis nav zināms. Pašreiz
tur valda klusums un pamestas
ēkas aukstums. Izstaigājam vēl
zaļumos ieskauto pils parku, pa-
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smeļam ūdeni svētavotā. Saņēmuši tik daudz gan enerģētiskā,
gan garīgā lādiņa, skanot dziesmai «Sen tas bij' pie Ventas ziedu
laikos», atvadāmies no teiksmainās Kurzemes un sākam ceļu
mājup. IZ

Sporta ziņas

Pirmdien, 7. septembrī,
ar 6.-7. klašu komandu
sacensībām sākās
Iecavas novada skolu
futbola turnīrs.
1. vietu sacensībās izcīnīja
vidusskolas 7.a klases komanda, kurā spēlēja Dairis Feldmanis, Oskars Dudurs, Linards
Jaunzems, Ivars Porietis, Matīss
Mītins, Kristaps Sviķis un Edijs
Vanags.
2. vietā ierindojās internātpamatskolas 6.c klases komanda: Raimonds Ivenkovs, Ro-

māns Taņiņecs, Guntis Kļaviņš,
Einārs Kūla, Elvis Rožens, Ingus
Usjukovs, Raitis Baltrušaitis un
Artjoms Dogadkins.
Godpilno 3. vietu izcīnīja vidusskolas 7.b klase: Aleksandrs
Morguns, Edžus Kauķis, Mārtiņš Šteins, Daniels Špoģis, Rūdolfs Kauķis un Edgars Bogviļons.
Organizatori priecājas, ka
sacensībās piedalījās arī Zālītes
speciālās internātpamatskolas
7. klases komanda un Dzimtmisas pamatskolas 6. klases komanda. IZ

Pateicības
Paldies Iecavas Patērētāju
biedrības veikala pārdevējai
Rasmai Skujai, kas man
atdeva aizmirsto naudas
atlikumu. Darbinieces
godprātīgās attieksmes dēļ
turpmāk iepirkšos tikai šajā
veikalā.
Velta Bruce

Skaistākie rudens ziedi un
liels paldies Mačeka kungam
un Veinberga kungam par
atsaucību akas izveidē
Jaunkalniņu kapos, kur
ūdens nebija vairākus gadus.
Jaunkalniņu kapos apglabāto
tuvinieki

Aizsaulē aizgājuši
Zinaida Pentjuhova (20.02.1924. - 04.09.2009.)

2009. gada 11. septembrī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
kūdras briketes maisos (25 kg)
Cena - 70 Ls/t ar piegādi.
Skaidu briketes - 90 Ls/t ar
piegādi. Tālr. 26112140.

ar ‘‘Weyergans high care’‘ metodēm:

salmu ruļļus.
Tālr. 29255434.
smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.
visu veidu zāģmateriālus,
nomaļu malku, siltumnīcu
latas, līstes. Zāģējam pēc
pasūtījuma, impregnējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 26975888.

8.

Piedāvā darbu : : :
Vajadzīgi strādnieki (-ces)
kartupeļu šķirošanai.
Tālr. 26246870.

Izīrē : : :
vai pārdod 3 istabu dzīvokli
Iecavas centrā (4. stāvs).
Tālr. 63942931; 22057481.

Atradumi : : :
Iecavas parkā atrasta
Unibankas i-bankas karte.
Interesēties pa tālr. 29981947.

Pērk : : :
stikla taru - alus pudeles
(3 sant.) un dažādas burciņas.
Dzimtmisā (Ziemeļi, blakus
«Lazdām»), Aleksandrs.
Tālr. 29166190; 29164600.

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

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

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Izgatavo un uzstāda kapu
pieminekļus, futrāļus, pulēta
granīta apmales. Augsta
kvalitāte, patīkamas cenas,
labas atsauksmes.
Tālr. 22114477.

SATIKSMEI BŪS SLĒGTS

Frēzēju zemi. Aeratora
pakalpojumi. Ātri, kvalitatīvi
un par saprātīgu cenu.
Tālr. 26029720.
SPORTA PASĀKUMI
Iecavas novada skolu
sacensības futbolā
14.septembrī pl.15 8.-9.kl.

tilts pār Iecavas upi pie spirta rūpnīcas

(vidusskolas futbola laukumā)

(vietējās nozīmes autoceļa V1047 Iecava-Lambārte 0,023 km),

Rudens kross
15. septembrī pl. 8:15
Iecavas novada skolām

jo no tilta konstrukcijām tiks demontēts
vidējā spiediena gāzes vads.

(no 0 līdz bilancei), (160 st.).

Pasniedzēja - ekon. zin.
dokt., profesionāla
grāmatvede (sertif. Nr. 64)
Beatrise Gabante.
Pieteikšanās līdz 15. septembrim.
Sīkāka informācija
pa mob. t. 29406495.

Dekoratīvais apmetums, ēku
siltināšana. Tālr. 26800412.

Tālr. 29457686

15. septembrī no plkst. 8 līdz 17

SIA „Audits R un B”
Bauskā organizē
dienas un vakara praktiskos
kursus GRĀMATVEŽIEM:
- kvalifikācijas
paaugstināšanai (140 st.)
- iesācēju sagatavošanai

(Iecavas parkā)

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

Galvenais arhitekts
A. PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domē
14.septembrī plkst.10-12.
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