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5% barjeru pārvar pieci saraksti
Balsošanas
procesu Iecavas
kultūras namā
novēroja divi
pārstāvji no SCP un
PS, kā arī pa
vienam pārstāvim
no JL un LSDSP.
PS pārstāvis
arī devās līdzi
mājas balsošanā.
Māris Rauba no
LSDSP (attēla
kreisajā pusē)
pirmo reizi veica
novērotāja
funkcijas.
Balsošanas procesu
viņš vērtēja kā ļoti
korektu un atzina,
ka viss norit bez
starpgadījumiem.

F: Beata Logina

A: Klinta Kaufelde

Vidzemes augstskolas
Sociālo zinātņu fakultātes
Politoloģijas nodaļas
1. kursa studente
Pašvaldību vēlēšanās Iecavas
kultūras namā nobalsoja
51,44% vēlētāju jeb 3329 balss-

tiesīgo iedzīvotāju no 350. iecirknī reģistrētajiem 6471. Balsošanas iespēju mājās izmantoja
76 Iecavas novada vēlētāji. Lai
gan šoreiz, salīdzinājumā ar pagājušajām pašvaldību vēlēšanām 2005. gadā, vēlētāju aktivitāte ir palielinājusies, tā tomēr
nav uzskatāma par augstu.

Lifti gaida remontu
A: Beata Logina

Maija beigās Iecavas
novada Dome veica
iepirkuma procedūru, lai
visdrīzākajā laikā uzsāktu
divu liftu remontu
deviņstāvu mājās.
Ikgadējā pārbaudē tika konstatēts, ka pasažieru liftiem Tirgus ielā 3-3 un Tirgus ielā 5-2
nepieciešams kapitālais remonts, pretējā gadījumā to turpmāka ekspluatācija nav iespējama. Tādēļ Dome pagājušajā mēnesī veica budžeta grozījumus

un piešķīra papildu līdzekļus
šim mērķim.
Iepirkumā par divu liftu modernizāciju piedalījās divi pretendenti, no kuriem par uzvarētāju atzīta AS Latvijas lifts
Šindlers. Fiksētā līgumcena Ls 11 967,98. Tā kā iekārtas liftiem izgatavo individuāli, jārēķinās ar diezgan ilgu līguma izpildes termiņu - nomaināmo iekārtu izgatavošanai, piegādei un uzstādīšanai atvēlētas 13 nedēļas.
Paredzēts, ka atjaunotie lifti varētu atsākt darboties ap 24.
augustu, informē Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs. IZ

Vēlēšanu urnās iemestajās
3320 derīgajās vēlēšanu aploksnēs komisija saskaitīja 3257
derīgas vēlēšanu zīmes. Visbiežāk vēlētāju pieļautā kļūda bija
vairākas vēlēšanu zīmes ieliktas
vienā aploksnē vai balsošanas
urnā iemesta tukša aploksne.
3.lpp.

12.06.2009.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Panākums
komiksu
konkursā

2.

Tiekas
bijušie
progresieši

6.

Cienījamie lasītāji!
Līgo svētku nedēļā
«Iecavas Ziņas»
neizdosim, šī mēneša
pēdējais numurs
iznāks 19. jūnijā.
Lūdzam laikus plānot
un iesniegt redakcijai
publicējamos
materiālus.

Visus interesentus aicina
uz līgo meistardarbnīcām
A: Klinta Kaufelde

Šosvētdien, 14. jūnijā,
Iecavas novada «Kveriņos»
notiks Jāņu ielīgošana.
Pasākums sāksies pulksten
12.00, un visiem interesentiem
būs iespēja darboties siera siešanas, pīrāgu cepšanas un vainagu pīšanas darbnīcās. Piedalīsies arī mūsu novada folkloras
kopa «Tarkšķi».

Pulksten 15.00 Jāņu ielīgošanu atklās Ilga Reizniece.
Aicināti visi, kuri grib iemācīties svinēt īstus latviešu Jāņus
vai vienkārši vēlas labi pavadīt
laiku. Nokļūšana pasākumā ir
katra paša ziņā, taču, ja tomēr
nav iespējas tikt uz «Kveriņiem»
(iecavniekiem zināms kā Zakarīša atpūtas komplekss, kas atrodas aptuveni 10 km no Iecavas uz
Stelpes pusi), var sazināties ar
pasākuma organizatoru pārstāvi
Agitu Hauku - tālr. 29432338. IZ
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2.

Jauniešu domas atspoguļojas komiksos
A: Beata Logina

1. jūnijā Andrejsalā notika
pasākums «Bērniem un
jauniešiem ir ko teikt!».
Ar to noslēdzās biedrības
«Papardes zieds»
izsludinātie
radošie konkursi
«Pasaule ap mani».
Par komiksu «Lai nebūtu kā
Elvija sapnī, bet pa īstam» 2. vietu un iespēju dienu pavadīt augsto virvju kompleksā saņēma
iecavnieks Eduards Cers.
Konkursu darbi atspoguļoja
jauniešu domas par attiecībām,
dzīves kvalitāti, galvenajām problēmām un izaicinājumiem, ar
kuriem saskaras gan viņi paši,
gan draugi, gan viņu vienaudži
citās pasaules valstīs.
Pasākuma laikā varēja apskatīt labākās no iesūtītajām īsfilmām, galda spēlēm un fotogrāfijām par tēmu Pasaule ap mani,
komiksus par tēmu Pirmais randiņš Latvijā un citviet pasaulē, kā
arī veiksmīgākos simbolus, vel-

tītus attīstības sadarbībai. Tie
pasākuma dalībnieki, kuriem bija vēl kas nepateikts par šo pasauli, varēja to uzrakstīt uz dzeltena karodziņa. Visas šīs jauniešu idejas un atziņas kopā ar hēliju pildītiem baloniem izveidoja
iedvesmojošu varavīksni.
«Gribēju izmēģināt ko jaunu
un pavērot no malas, ko domāju
par pasauli ap mani,» saka
Eduards Cers, konkursa laureāts 15-16 gadu veco dalībnieku grupā. «Komiksu veidot nav
viegli. No sākuma sēdēju veselu
dienu pie datora un centos izdomāt, par ko varētu taisīt, tad
pēkšņi atcerējos, ka cilvēka sapnis ir viņa iekšējā pasaule (uztraukums, sašutums), tā arī izdomāju scenāriju. Pēc tam, atšķirībā no pārējiem dalībniekiem, nevis zīmēju, bet fotografēju savu komiksu, par modeļiem
izmantodams sevi un Lauru Arāju. Komiksā centos pateikt, kā ar
mīlestību un precībām notiek
citviet un kā izpausties varam
mēs - Latvijā.» Eduards atzīst, ka
konkurss devis izpratni ne tikai
par to, kā veidot komiksus, bet

F: konkursa

organizatori
Intervijā - komiksu konkursa 2. vietas ieguvējs Eduards Cers.
licis arī aizdomāties, kāpēc ir labi
dzīvot valstī, kur «cilvēkiem
svarīgākā nav tikai nauda, bet
arī mīlestība un enerģija».
Atalgojumu darbam, kas
ieguldīts komiksa izveidē, autors
cer saņemt no izklaides augsto
virvju kompleksā, kurp dosies
kopā ar komiksa aktrisi Lauru

Arāju un fotogrāfu, datorgrafiķi
Raimondu Šastakovicu. Kompleksa apmeklētājiem tiek piedāvāti uzdevumi, kas vairāk vērsti
uz dažādu grupu darbu un sadarbību, kā arī emocionālu pārbaudījumu, izaicinājumu un piedzīvojumu draudzīgā un drošā
vidē. IZ

Skani, mana Iecava!
A: Ludmila Šteinberga,

Zoja Stūrmane
Iecavas novada bērnu bibliotēkas
bibliotekāres

Noslēgumam tuvojas
UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas,
LU Literatūras, folkloras
un mākslas institūta
sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku
rīkotā projekta «Stāstu
laiks bibliotēkās» I posms.
Tā galvenais mērķis ir
atjaunot stāstīšanas
tradīciju dažādu paaudžu
cilvēku grupās.
Visi projekta dalībnieki, kas
bija īstenojuši izvirzītos uzdevumus, t. i., piedalījušies divās semināru nodarbībās, organizējuši
stāstīšanas pasākumu, sagatavojuši pārskatu, saņems sertifikātus. No Bauskas rajona projektā piedalās astoņas bibliotēkas, tostarp arī Iecavas novada
bērnu bibliotēka.
Realizējot praktisko darbu,
gribējām veicināt sava novada
kultūrvēstures izpēti un popula-

Teiku vakarā valdīja jautrība, smiekli un kustība.
rizēšanu, tāpēc organizējām teiku vakaru «Skani, mana Iecava!». Aicinājām uz sadarbību
folkloras kopas «Tarkšķi» dalībniekus un vadītāju Kristīni Kareli. Pasākums notika 1. jūnijā
bērnu dienas centrā «Iecava». Tajā piedalījās centra apmeklētāji,
pensionāri, bērnu vecāki un citi

interesenti. Bibliotēkas lasītājas
Elīna Zoltnere, Sintija Kavosa,
Meldra Madžule un bibliotekāre
Zoja Stūrmane stāstīja pašsacerētās teikas «Ieleja, cālīši un varavīksne», «Kā Iecavas radusies»,
«Skaistākā vieta pasaule». Savukārt folkloras kopas dalībnieces
Diāna Špoģe, Anna un Katrīna

Kareles izvēlējās teikas par Iecavas upi un Trīnītes tiltiņu no Latviešu folkloras krātuves materiāliem.
Teiku stāstīšanu lieliski papildināja «Tarkšķu» priekšnesumi. Bērni izpildīja Iecavā tapušas
un pierakstītas dziesmas «Cīrulīti, cīrulīti!» un «Cīrulīti, mazputniņi». Izskaņā jaunie folkloristi
parādīja publikai divus dančus «Iecavas Šmickus» un «Pirkstiņi».
Viņi iesaistīja klātesošos deju
virpulī.
Liels paldies visiem tarkšķiem par piedalīšanos teiku vakarā. Jūsu atraktīvais sniegums
kuplināja pasākumu ar mūziku,
dziesmām un neatkārtojamu kolorītu! Paldies Kristīnei Karelei
un Ivetai Cerai par atbalstu, atsaucību un praktisku padomu
sniegšanu. Īpašs paldies Raimondam Šastakovičam, kurš
laipni uzfilmēja pasākumu, lai
mēs varētu sūtīt pārskatu komisijai izvērtēšanai.
Gribam izteikt pateicību par
viesmīlību un sarūpēto saldējumu dienas centra darbiniekiem
Olgai Šulcai un Artūram Baltacim. Līdz jūnija beigām ar nepacietību gaidīsim rezultātus. IZ
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5% barjeru pārvar pieci saraksti
1.lpp.

Savukārt Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalījās 3291
balsotājs. Tika saskaitītas 3269
derīgas aploksnes, kurās bija
ievietotas 3194 derīgas vēlēšanu
zīmes. Visvairāk Iecavas novada
vēlētāju bija nobalsojuši par PS
(905), otrajā vietā ierindojot apvienību TB/LNNK (356) un trešajā vietā atstājot JL (302).
Vēlētāja Ligita Rudzīte piedalījās gan Eiropas Parlamenta,
gan pašvaldības vēlēšanās; par
ko balsot - izlēmusi, vadoties pēc
pieejamās informācijas par konkrēto partiju un kandidātiem.
Savu izvēli L. Rudzīte bija izdarījusi jau iepriekš un vēlēšanu
dienā par to nešaubījās.Arī
Oskars Sīga savu izvēli, par ko
balsot, bija izdarījis jau iepriekš,
kā galveno kritēriju minot kandidātu padarītos darbus un solīju-

mu pildīšanu. Kristīne Dobe sacīja, ka savu lēmumu pieņēmusi
viegli un ātri, jo zinot jau konkrētus cilvēkus, par ko balsot,
un viņu padarītos darbus.
Iecavas novada Domes vēlēšanās visvairāk balsu, 52,68%,
saņēmusi apvienība «Tēvzemei
un brīvībai/LNNK» un Centriskā
partija Latvijas Zemnieku savienība»; otra populārākā partija,
Jaunais laiks, ieguva 12,80%;
trešajā vietā ar 11,54% balsu
ierindojās Pilsoniskā savienība;
10,36% no kopējā balsu skaita
ieguva SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI; tālāk seko Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku
partija ar 7,35% balsu, politisko
partiju apvienība Saskaņas
centrs ar 2,02% balsu un
LPP/LC ar 1,36% balsu. T u r p māk, atšķirībā no līdzšinējā skaita - 11, Iecavas novada Domē
darbosies 15 deputāti.
4.lpp.

Informē VID : : :
VID Zemgales reģionālās
iestādes Bauskas nodaļa
informē par Galvenās nodokļu
pārvaldes atbildēm
uz nodokļu maksātāju
jautājumiem.
Manā īpašumā ir no 2001.
gada līdz 2004. gadam pirkti nekustamie īpašumi - trīs dzīvokļi
un pieci zemes gabali, kurus
iegādājos ar mērķi pārdot, īpašuma cenām pieaugot. Vai ienākums no šo īpašumu pārdošanas 2008. gadā ir apliekams ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli?
- Lai piemērotu likuma «Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli»
9. panta pirmās daļas 19. punktu, kurā noteikts, ka gada apliekamajā ienākumā netiek
ietverti un ar iedzīvotāju ienāku-

ma nodokli netiek aplikti ienākumi no sava īpašuma pārdošanas, ja ir izpildīti likumā minētie
nosacījumi, nepieciešams noskaidrot īpašuma iegūšanas, lietošanas un pārdošanas mērķi.
Minētajā tiesību normā ietvertie
vārdi «savs īpašums» interpretējams kā īpašums, ko persona
iegādājusies lietošanai personiskajām vajadzībām, nevis pārdošanai.
Sava īpašuma pārdošanas
ienākumus nodala no saimnieciskās darbības ienākumiem, izvērtējot darījumu ekonomisko
būtību un veikto darījumu regularitāti un apjomu. Jūsu aprakstītajā situācijā nekustamais
īpašums ir iegādāts ar mērķi
pārdot, nevis lietošanai personiskajām vajadzībām.

Tādējādi ienākumi no trīs
dzīvokļu un piecu zemes gabalu
pārdošanas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli kā
ienākumi no saimnieciskās darbības. Apliekamo ienākumu no
nekustamā īpašuma pārdošanas nosaka kā starpību starp
pārdošanas cenu un tā iegādes
vērtību (likuma «Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli» 8. panta trešās daļas 11. punkts, 9.panta
pirmās daļas «a» apakšpunkts,
11. panta 1.1daļa un pirmā daļa,
Ministru kabineta 2006. gada
26. septembra noteikumi nr. 793
54. Punkts).
Fiziska persona 1998. gadā nopirka dzīvokli, kurā bija
deklarēta personas pastāvīgā
dzīvesvieta un kura īpašumtiesības bija nostiprinātas ze-

mesgrāmatā, un 2008. gadā
to pārdeva. Vai ienākums no
šī dzīvokļa pārdošanas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli?
- Ienākums no sava īpašuma
pārdošanas, kas bijis personas
īpašumā vairāk par 12 mēnešiem un bija ierakstīts zemesgrāmatā līdz 2008. gada beigām, un
ko fiziskā persona ir lietojusi
personiskajām vajadzībām, nav
apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 9. panta
pirmās daļas 19. punkta «c»
apakšpunkts un pārejas noteikumu 37. punkts).
Nodaļas vadītāja
R. Raubišķe
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Iecavas novada Domē ievēlēti:
- no Apvienības «Tēvzemei un
brīvībai»/LNNK un Centriskā
partija Latvijas zemnieku
savienība - astoņi deputāti:
(alfabēta secībā) Jana Arāja,
Guntis Arājs, Juris Krievs,
Juris Ludriķis, Aivars Mačeks,
Jānis Pastars, Jānis Pelsis un
Agra Zaķe-Fridrihsone
- no Jaunā laika - divi
deputāti: Irīna Freimane un
Arnis Grundmanis
- no Pilsoniskās savienības divi deputāti: Beāta Mīlgrāve
un Astrīda Vītola
- no Sabiedrības citai politikai
- divi deputāti: Sergejs
Mašiņenkovs un Ilze Vaičekone
- no Latvijas
Sociāldemokrātiskās
strādnieku partijas - viens
deputāts: Atis Avots
Jautāju sarakstu līderiem,
kā partijas vērtē vēlēšanu
rezultātus.
Jānis Pelsis (Apvienība
TB/LNNK un Centriskā
partija Latvijas Zemnieku
savienība):
- Paldies par apvienībai
TB/LNNK un Centriskā partija
Latvijas zemnieku savienība dāvāto uzticību! Vēlēšanu rezultāts
- vairāk nekā puse no kopējā balsu skaita tieši mūsu apvienībai pierāda, ka ilgstoši darītais un
nākotnē iecerētais ir vajadzīgs
Iecavas ļaudīm un viņi to ir novērtējuši balsojot. Ar papildus
atzīmēm + izteiktā atzinība saraksta līderiem liecina, ka vēlētāji šiem cilvēkiem uzticas. Sarežģītajā laikā svarīgi ir saglabāt
stabilitāti un iecerēm rast optimālu risinājumu. Priecājamies,
ka no pārējiem sarakstiem vēlētāju atbalstu saņēmuši talantīgākie kandidāti, kas ir labs
priekšnoteikums darbam nākotnē.
Arnis Grundmanis (JL):
- Kā tauta balso, tā ir! Protams,
ka cerējām uz ko labāku, kā jau
visi, taču otrā vieta arī nav slikti.
Priecē, ka ievēlēti spējīgi deputāti; par tālāku norisi rādīs laiks,
kā Dome spēs sadarboties un ko
spēs piedāvāt. Vēlētāju aktivitāte vērtējama kā zema, iespējams,
vēlētāji nebija iepazinušies ar
piedāvāto partiju sarakstiem un
programmām.
Astrīda Vītola (PS):
- Paldies vēlētājiem, kas mūs ar
Beātu Mīlgrāvi ievēlēja. Priecājos
arī par kolēģu sasniegumiem un
ceru uz labu sadarbību, kā arī
produktīvu darbu. Liels prieks
arī par Eiropas Parlamenta vēlēšanu iznākumu, jo manis pārstāvētā partija ieguva lielu vēlētāju atbalstu.

4.
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Sergejs Mašiņenkovs (SCP):
- Nekad nevar būt apmierināts ar
sasniegto rezultātu, jo vienmēr
jau var labāk. Vēlētāju aktivitāte
bija lielāka nekā 2005. gada pašvaldību vēlēšanās, taču ne pietiekami liela. Vēlētājiem nepieciešams izrādīt lielāku interesi
par notiekošo viņu pagastā.

Atis Avots (LSDSP):
- Vēlēšanu rezultāti varēja būt
labāki, arī vietu skaita sadalījumu gribējās redzēt vienmērīgāku. No vēlētāju puses redzama
liela vienaldzība, jo balsošanas
aktivitāte bija ļoti zema.

Dzintra Kožujeva (SC):
- Rezultāti nepārsteidza, tādus
arī gaidījām. Mūsu partija kandidē pirmo gadu, un cilvēki vēl
nepazīst partiju, nezina, kā strādā. Vēlētāju aktivitāte gan ļoti zema; iespējams, cilvēki ir zaudējuši ticību, ka spēj ko mainīt un
ietekmēt, tāpēc nepiedalās vēlēšanās.

Aigars Luntēns (LPP/LC):
(atbilde redakcijai iesūtīta
rakstiski ar prasību tajā neveikt
nekādus labojumus)
- Vēlēšanu rezultāts nebija pārsteigums, arī dominējošs pārsvars, pie varas esošās komandas jau ir palicis par normu, kā
arī tas, ka no 7 sarakstiem Iecavas Novada pašvaldību pārstāvēs 5, bet 4 no tiem būs bāreņu
lomā bez reālām iespējām iespaidot kaut cik nopietni Iecavas dzīvi turpmāko 4 gadu gaitā. Neapšaubu vēlēšanu komisijas godīgumu, skaitot balsis, jo nav tam
pamata, bet lika aizdomāties interesants fakts, ka izņemot vadošo partiju apvienību, pārējie
saņēma ļoti tuvus ciparus balss
skaitīšanas rezultātā, t. i. vidēji
13;23;24;25 balss uz vienu kandidātu. Man ir 45 balsis, tātad
mans personīgais reitings ir
augstāks? Kaut gan paziņoja
man personīgi, ka balsoja par
mūsu partijas sarakstu nr. 7
daudz vairāk vēlētāju, acīmredzot biļeteni bija atzīti par nederīgiem? Tikai laiks rādīs, vai es
esmu sasniedzis galveno mērķi,
ejot vienatnē: t. i. pievērst sabiedrības uzmanību tam, ka
Iecavā ilgstoši valda monopols,
kas nebūt nav labi - tiek sagrauti
demokrātijas pamatprincipi un
mazākums var turpināt valdīt
vairākumu, neīpaši rēķinoties ar
tā viedokli. Kas attiecas uz
nākotni, pateikšu vienkārši
CĀĻUS SKAITA RUDENĪ! IZ
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Bez pagātnes nav nākotnes
Pie Sporta nama brauciena
dalībnieki iestādīja rozes.

A: Edvīns Ceiziņš, Līvija Jansone
F: Stepans Drozdovs

Agrā sestdienas rītā grupa bijušo padomju saimniecības «Progress» darbinieku - speciālisti,
mehanizatori, lopkopēji un citi
saimniecībā strādājušie, tagad
jau krietni gados pensionāri - sakāpa Sporta nama laipni piedāvātajā autobusā, lai apceļotu
kādreizējās saimniecības teritoriju.
Ne lai slavētu vai nopeltu
kādreizējo, bet lai redzētu tagad
notiekošo, tiktos ar bijušajiem
darba biedriem, dalītos atmiņās.
Par daudz ko dalībnieki bija
priecīgi, pārsteigti, gandarīti.
Kādreizējā graudu kaltē un daļēji
arī mehāniskajā sektorā izvietotā SIA «Iecavnieks» pārsteidza ar
silto uzņemšanu vārda vistiešākajā nozīmē, jo izgaršojām rapša
eļļā ceptas pankūkas, kaņepju
pavalga sviestmaizītes. Pārsteidza uzņēmuma darbības daudzveidīgums, ražošanas kultūra,
nākotnes nodomi. Lielu ceļa gabalu brauciena dalībniekus pavadīja «Iecavnieka» iekoptie un
krāšņi ziedošie rapšu lauki.
Tālā meža ielokā mūs sagaidīja nesen darbu uzsākušās
ūdeļu lielfermas «Baltic Devon
Mink» īpašnieks ar tulku. Priecājāmies par mazajiem zvēriņiem,
iepriecināja ražošanas mehanizācija, sakoptība, tieksme pēc
skaistuma. Blakus ar skujeņiem

Jolanta Brikovska
izrādīja, kā
tiek audzētas ūdeles
uzņēmumā
Baltic Devon Mink.

apstādītam uzkalniņam dīķī
draiskojās koikarpas, kas atvestas no Japānas.
Bijušajā Rosmes nodaļā redzējām, ka arī ļoti sarežģītos apstākļos iespējams strādāt, ražot
pienu.
Zorģu nodaļā bijām gandarīti, ka savu pielietojumu guvuši
bijušās «Gāršu» teļu fermas korpusi, kuros iekārtota mēbeļu ražotne.
Ar izdomu, oriģinalitāti, lielu
uzņēmību, siltu ģimeniskumu
mūs sagaidīja «Bērziņu» saimniecības «Labirinti». Savas spējas pārbaudījām dažādās atrak-

cijās. Priecājāmies par padarīto
un jaunajām iecerēm.
Skumjāka nots izskanēja, apmeklējot bijušo Misas nodaļu.
Kādreizējos iekoptajos dārzeņu
laukos saaugušas skaistas vasarsvētku meijas. Pielietojumu
nav atradušas fermu ēkas. Iedzīvotāju dzīves apstākļi nav sevišķi
iepriecinoši. Diemžēl tādas ainas
Latvijas laukos redzamas bieži.
Dienas noslēgumā dalībnieki
dalījās iespaidos, atmiņās, apmeklēja bijušo saimniecības vadītāju Ilmāru Bentu, kuram liegtas iespējas piedalīties braucienā. Atmiņās ar siltiem vārdiem ti-

ka pieminēts saimniecības dibinātājs Krišjānis Zaumanis.
Visi ceļotāji par veikto darbu,
silto uzņemšanu izsaka pateicību uzņēmumu vadītājiem Dainim Lagzdiņam, Maiklam Džordžam Koblebikam un Jolantai
Brikovskai, Nadeždai Bokovai,
Jānim Pastaram, kā arī Bogdasarovu un Markovu ģimenēm.
Par iespēju katru gadu progresiešiem pulcēties salidojumos liels paldies SAKS «Dartija»
Sporta nama kolektīvam un personīgi Guntim Pakalnam. Lai
krāšņi zied pie sporta nama
iestādītās rozes! IZ

Kaimiņos plaša programma Jāņu naktij
Īpaši Jāņu naktij Bauskas
pilskalna estrādē top
jauns koncertuzvedums sirdij un smiekliem, kurā
skatītāji varēs tikties ar
iemīļotiem skatuves
māksliniekiem, kārtīgi
izdejoties un piedalīties
dažādās Jāņiem
piemērotās atrakcijās.
Jāņu bērnus Bauskā visu
nakti priecēs grupa «Baltie lāči».
Spēkavīrs Raimonds Bergmanis
Jāņu pasākumam Bauskā ir
pulcinājis trīs brašus Vella kalpus, kuri vadīs uzvedumu un
iesaistīs publiku dažādās sacensībās, piemēram, cūkas ēšanā un citās everģēlībās. Balles
laikā Vella kalpi sola ne tikai uz-

raudzīt kārtību pasākumā, rūpēties, lai visi ir ēduši, dzēruši,
bet arī izdancināt visas tur esošās dāmas.
Ar īpašu Jāņu dienas vēlējumu koncertu ar vienmēr aktuālu
nosaukumu «DAUDZ NAUDAS»
pie skatītajiem atgriezīsies sen
neredzētās, bet neaizmirstās
Mildiņa Nabiņa un Skaidrīte
Krāniņa (Jānis Jarāns un Dainis
Porgants). Visu uzveduma laiku
tiks pieņemti apsveikumu pieteikumi no klātesošajiem un nodoti
muzikāli sveicieni.
Sirdi aizkustinošas un arī
jautras dziesmas visu nakti sola
dziedāt Harijs Ozols un Santa
Zapacka. Karstākas liesmas Jāņu ugunskurā un sirdī aizdedzinās Kaspars Antess un «Čigānu
mūzika», izpildot skaistākās un

trakulīgākās čigānu dziesmas
un dejas.
Biļetes uz pasākumu var
iegādāties jau tagad visās «Biļe-

Jāņu nakti jālīgo,
Vai iet šā, vai iet tā;
Tautiņās jādzīvo,
Vai iet labi, vai iet slikti.

šu Paradīzes» kasēs, kā arī
Bauskas pilsētas Tautas namā.
Pasākumu organizē Radošā
apvienība «Meistaru Teātris». IZ

Līgotāji, līgotāji,
Nav vairs tālu Jāņu diena:
Šī dieniņa, rīt dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

Tuvojas VASARAS SAULGRIEŽI! Ja TAVĀ albumā ir ievērības
cienīgi kadri no iepriekšējo gadu līgošanas, sūti šurp!
Fotogrāfijas gaidīsim līdz 15. jūnijam (e-pasts: avize@iecava.lv vai
info@iecava.lv). Neizmirsti norādīt foto nosaukumu un autora vārdu,
uzvārdu, telefonu/adresi. Interesantāko bilžu iesūtītāji saņems
ielūgumus uz Jāņu nakts pasākumu Bauskas pilskalna estrādē
un balvas no «Iecavas Ziņu» redakcijas.
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Māca dzīvot harmonijā A
A: Anta Kļaveniece

Beidzamajā laikā bieži ir dzirdēts, ka, saasinoties grūtībām,
cilvēki vairāk pievēršas garīgajai
izaugsmei un savstarpējai saskarsmei. Arī Iecavā ir cilvēki,
kuriem pievēršanās pašizaugsmei ļauj daudz vieglāk uztvert
valstī notiekošos procesus, būt
harmonijā ar sevi un sabiedrību.
«Es krīzi uztveru kā likumsakarīgu procesu, kurš katram liek
sakārtot savu vērtību mērus,
pārdomāt savus labos un ne tik
labos darbus, arī man,» apgalvo
Līga Grīnberga. Dzīves uztveri,
garīgo un fizisko pašsajūtu palīdzējušas harmonizēt jogas nodarbības, kuras viņa apmeklē
jau aptuveni piecus gadus. Paralēli jogas nodarbībām Līga daudz
lasa, cenšas izzināt visu, kas
saistīts ar veselīgu dzīvesveidu,
garīgo attīstību un dzīves filozofiju.
Iegūtās zināšanas Līgu
iedvesmojušas ap sevi pulcēt domubiedru grupiņu, kas viņas vadībā mācās gatavot veselīgu
ēdienu, bet 23. maijā, Līgas
uzaicināta, ar lekciju par Ajūrvēdu Iecavā viesojās ārste Ilona
Ābele.
I. Ābele beigusi Latvijas medicīnas institūtu, Ajūrvēdas sertifikācijas kursu Šrilankā, vada
Latvijas Holistiskās medicīnas
un naturopātijas asociācijas
Ajūrvēdas sekciju, ir veselības
centra «Aparmita» direktore. «Ceru, ka šeit ir sapulcējušies cilvēki, kuriem ir vēlme dzīvot citādāk, jo ir saprasts - tā kā iepriekš
dzīvot vairs nevar,» uzsākot nodarbību sacīja Ilona Ābele.

IZ

Pēc Ajūrvēdas katrs cilvēks
pieder kādam no trim konstitucionālajiem pamattipiem (došām) vai to savstarpējām kombinācijām. I. Ābele sniedza izsmeļošu informāciju, kā noteikt savu
piederību kādam no tipiem un
skaidroja, kāds uzturs un kāds
dienas režīms katram piemērots,
kā organismam palīdzēt atgūt
līdzsvaru un labsajūtu. Dzīve saskaņā ar Ajūrvēdu sākas ar uztura maiņu atbilstoši došai, jo tieši
ar uzturu var koriģēt daudzas veselības problēmas un profilaktiski pasargāt sevi no saslimšanas,
uzskata Ilona Ābele.
Interesanti, ka Ajūrvēdā
ēdienreize sākas ar saldo ēdienu.
Tam visam ir savs pamatots izskaidrojums: ogļhidrāti ātrāk sagremojas, pārstrādājas un grib
tikt ārā no kuņģa. Pēc tam seko
gatavoti dārzeņi, kartupeļi, rīsi
vai griķi. Arī tie ir ogļhidrāti, tikai
sarežģītāki. Pēdējais ēdiens ir gaļa, un to ēd atsevišķi, jo gaļa ir olbaltumviela, kas ļoti ilgi paliek
kuņģī. Ja gaļu ēd vispirms, tā nosprosto kuņģa izeju un neļauj ātrāk sagremojamiem ēdieniem
tikt prom.
Mazliet neparasti šķita, ka
svaigus dārzeņus, pretēji rietumnieku uzskatam, Ajūrvēdā uzskata par diezgan smagu ēdienu
un iesaka tos kombinēt ar gaļu,
nevis kartupeļiem, bet divu došu
pārstāvjiem vispār neiesaka. Atzīšos, ka pēc vienas lekcijas nekļuvu uzreiz par Ajūrvēdas sekotāju, taču varu apgalvot - ievērojot šo ēšanas secību, sajūtas pēc
maltītes ir citādākas, nekā
ierasts.
Arī kursu dalībniece Ligita

Sporta ziņas

22. un 23. maijā Iecavas vieglatlēti piedalījās Rīgas atklātajā
čempionātā.
A grupa:
Mārtiņš Ērglis - 2. vieta diska mešanā
Kristaps Gāga - 3. vieta augstlēkšanā
B grupa:
Emīls Sevastjanovs - 3. vieta trīssoļlēkšanā
Rūdolfs Tonigs - 2. vieta 110 m barjerskrējienā un 3. vieta 100 m
skrējienā
Iecavas novada sporta skola «Dartija» 2. jūnijā rīkoja
sadraudzības sacensības galda tenisā ar Jonišķu sporta skolu
(Lietuva).
Individuālajās sacensībās:
1. vieta - Justine Rimkevičūte
2. vieta - Romualds Franckaitis
3. vieta - Dārta Ozoliņa
Dubultspēlēs:
1. vieta - Romualds Franckaitis un Alise Pluce
2. vieta - Andrius Navasaitis un Justine Rimkevičūte
3. vieta - Dārta Ozoliņa un Līna Lauciņa IZ

jūrvēda tulkojumā no sanskrita nozīmē «mācība
par dzīvi». Tā ir galvenā Atharvavēdas sastāvdaļa,
kas savukārt ir ceturtā no Vēdām. Tūkstošgadīgais
Vēdiskās kultūras mantojums ir svarīgs visai cilvēcei, jo tās ir
zināšanas par to, kas un kā veido mūs, cilvēkus, un par
pasauli, kurā mēs dzīvojam.
Dažādas jogas un meditāciju metodes, kā arī Ajūrvēdas medicīna mūsdienu Rietumu pasaulē iegūst aizvien lielāku popularitāti. Ajūrvēdas medicīna, kuras pirmie pieraksti meklējami senajos Austrumos, galvenokārt Indijā, balstīta uz pārliecību, ka slimības rodas tad, kad cilvēka prātā, ķermenī vai
dvēselē zūd līdzsvars. Organisms ar slimībām pats tiek galā, ja
tas ir garīgā un fiziskā harmonijā. Ajūrvēda īpašu uzmanību
pievērš tieši pacienta psihes un ķermeņa individuālajām īpatnībām. Diviem cilvēkiem var būt viena un tā pati slimība, taču
ārstēšanas kurss katram var atšķirties. Ajūrvēdas medicīna
balstās uz organisma attīrīšanu un līdzsvarošanu, tās pamatā
ir uzturs, ārstēšana ar tējām, augu eļļām, masāžām, augiem,
uzlējumiem, eliksīriem, ievārījumiem. Var teikt, ka Ajūrvēdas
medicīnas būtība ir profilakse.

atzina, ka nodarbībā guvusi
daudz vērtīgu padomu: «No Ilonas Ābeles stāstījuma es uzzināju daudz praktisku lietu, kuras
ievērojot varu savā un ģimenes
dzīvē kaut ko mainīt uz labu. Par
jogu un Ajūrvēdu interesējos jau
gadus piecus vai sešus. Daudz
esmu lasījusi, tagad braukāju
no Saulkrastiem uz Līgas vadītajiem kursiem. Esmu apguvusi
daudz noderīgu zināšanu, iemācījusies, kā ar garšvielu palīdzību dažādot vienmuļus ēdienus,
ir uzlabojusies mana pašsajūta.
Piedevām - gatavošana kopā ar
domubiedriem un ļoti jauko Līgu ir interesants un radošs process.»
Ģimenes ārste Anna Krieva:
«Šī bija mana pirmā tiešā sa-

skarsme ar Ajūrvēdu, lai gan esmu par to lasījusi. Bija patiešām
interesanti. Savā profesionālajā
darbībā šīs zināšanas es pagaidām nepielietošu, jo Rietumu un
Austrumu medicīnas būtība krasi atšķiras. Taču personīgi ir padomi, kuros ir vērts ieklausīties.
Visinteresantākā man šķita tēma
par konstitucionālo tipu disbalansu, tā radīto izsīkumu un citām problēmām. Varu piekrist
arī Ajūrvēdas ēšanas principiem,
jo mēs tiešām ēdam ļoti piesārņotu pārtiku.
Ja Iecavā šādi kursi būtu vēl,
man noteikti būtu interese tos
apmeklēt. Izbraukāt uz Rīgu,
šķiet, nav iespējams, jo tas prasītu pārāk daudz laika un līdzekļu.» IZ

16. jūnijā plkst. 10.00 uzņemšana Iecavas
vidusskolas 10.klasē.

Iecavas vidusskola uzņem
audzēkņus vakarskolas
izglītības programmas
10., 11., 12. klasēs.
Pieteikties skolas kancelejā.

Papilduzņemšana
25. augustā plkst.10.00.
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Reklāma un sludinājumi : : :
Šā gada jūnijā vienu reizi
nedēļā, trešdienās,
pa skolēnu maršrutu
Iecava-Zorģi-Iecava
turpinās kursēt SAKS
«Dartija» autobuss.

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 5,25 Ls/45 min.

Autobuss aties no «Baltās
rozes» 8.oo un 13.oo.
Gaidām priekšlikumus pa tālr.
26520539 vai 29547410.
Kanalizācijas sūknēšana (10t)

Informatīvs paziņojums
Iecavas internātpamatskola
izsludina pieteikšanos
uz skolas ēkas pagrabstāva
(garderobju) remontu.
Tālr. 29469185, 63941372.

Zāles pļaušana
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

Pārdod : : :
smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.
privatizētu 2 istabu dzīvokli
Sila ielā (3. stāvs, 41 m²).
Tālr. 29596436.
zāģmateriālus: brusas, dēļus;
malku: klučos, nomaļus.
Izzāģējam pēc pasūtījuma,
impregnējam, ēvelējam.
Iespējama piegāde. Elastīgas
cenas. Tālr. 26975888.
malka, skaldīta malka,
zāģmateriāli, siltumnīcu stabi.
Tālr. 28392502.
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā vai maina pret 1 istabas
dzīvokli. Tālr. 26078101.

16 gadu veca auklīte meklē
darbu. Tālr. 29813302.

Dažādi : : :
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts,
tirdzniecība un noma.
Ja nepieciešams, ir pieejams
transports, 15 km radiusā
bez maksas. Tālr. 29683462.
Jumta seguma ieklāšanas
darbi. Skārda izgatavošana
pie meistara Iecavā. Tālr.
22048809, 29884534 (Mairis).

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

Skumjās paziņojam,
ka mūžībā aizgājusi
Ksaverija Agota
Stačkuniene (1922 - 2009).
Pateicamies visiem, kas mūs
atbalstīja šajā smagajā brīdī.
Meita un mazdēli

IZLAIDUMI - informācijā izmaiņas!
Iecavas vidusskolā:
·
12. jūnijs plkst. 19.00 - 9.b un 9.c klase
·
13. jūnijs plkst. 17.00 - 9.a, 9.d un 9.e(k) klase
·
20. jūnijs plkst. 15.00 - 12.a klase, plkst. 19.00 - 12.b, 12.c kl.
Iecavas internātpamatskolā:
·
11. jūnijs plkst. 16.00 - 9. kl.

Dzimtmisas pamatskolā:
·
13. jūnijs plkst. 16.00 - 9.kl.

Kultūras namā
20. jūnijā plkst. 18:00
ar sirsnīgām Latvijas
animācijas filmām
KINOBUSIŅŠ
iepriecinās gan lielus, gan
mazus skatītājus. Atnāc arī
Tu un paņem līdzi draugus!
Ieeja - 1 santīms!
23. jūnijā no plkst. 10:00
pie kultūras nama
LĪGO TIRDZIŅŠ.
Līgo dziesmas skandēs
folkloras ansamblis
no Svitenes
un pašmāju «Tarkšķi».

Estrādē
23. jūnijā plkst. 23:00
LĪGO NAKTS BALLE
kopā ar grupu «TRIJATĀ».
Ieeja brīva.

Vēlas strādāt : : :

ASINS DONORU DIENA
16. jūnijā
plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru
centra specializētais
autobuss gaidīs donorus
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.

8.

Zāles pļaušana, mazdārziņu
apstrāde, kultivēšana,
frēzēšana.Mazu birstošu kravu
pašizgāzēja pakalpojumi.
Tālr. 29360004.
Visu veidu veļas mašīnu
remonts.
Tālr. 29105506; 26544450.
No 1. jūnija tiek piedāvāta
organizēta bērnu pieskatīšana.
Laipni gaidīti pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērni.
Netālu no Iecavas (Bauskas
šoseja-A7). Cena - Ls 80
mēnesī. Tel. 29898415.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 5.stāva zālē
15. jūnijā plkst.10-16.

Izīrē : : :
labiekārtotu 1 istabas dzīvokli
Iecavā. Tālr. 26355002.

Palīdziet : : :
Pazudis melns kucēns.
Atradēju pret atlīdzību lūdz
zvanīt pa tālr. 29717189.

Pateicība
Ir vasara, viss zied un šūpojas...
(E. Zālīte)

Šovasar arī Iecava uzzied un
iegūst patīkamus vaibstus,
kas ir īpaši svarīgi šajā
saspringtajā situācijā.
Paldies Dzīvokļu komunālās
saimniecības darbiniekiem
un vadītājam Feldmaņa
kungam! Priecājamies par
jaukajām pārvērtībām. Ziedu
klēpis jums visiem!
Puķu cienītājas no
Tirgus ielas 3 pirmā korpusa
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