ISSN 1691-2055

9 771691 205005

41

Cena - Ls 0,25

Nr.41 (754)

NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

16.10.2009.

Jaunais olu ražošanas un šķirošanas komplekss AKTUĀLI
Šajā numurā:
ļaus darboties ar divkāršu jaudu
A: F: Anta Kļaveniece

Ar Iecavas mūzikas skolas
audzēkņu un perkusionistu
apvienības Pulsa Efekts
uzstāšanos, ar lāzeru
gaismām un populāro pavāru
Elmāru Tanni svētku vadītāja
lomā pagājušo piektdien tika
svinēti akciju sabiedrības
Balticovo olu ražošanas un
šķirošanas kompleksa
atklāšanas svētki.
Komplekss sastāv no deviņām modernām putnu novietnēm un olu šķirotavas. Trīs gados jaunjā kompleksā ieguldītie
18 miljoni latu ļaus uzņēmumam darboties ar divkāršu ražošanas jaudu.
5.lpp.

Lai arī jaunajā olu šķirošanas cehā vairums darbību ir automatizētas, pavisam bez cilvēku
klātbūtnes neiztikt. Jeļena Kļavinska sašķirotās olas ievieto kastēs, kas, atkarībā no
kvalitātes, tālāk tiks virzītas uz pārstrādi vai eksportu.

Aicina
Iecavas
Jauniešu
padome

3.

Problēma - 4.
legāla
apreibināšanās
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2009. gada oktobrī ir
36.27 Ls/MWh (bez PVN),
ievērojot piegādātās
dabasgāzes tirdzniecības
gala tarifu oktobrī
181.10 Ls/tkst.nm3.

Pamatojoties uz 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 998
«Noteikumi par darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība»
papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos»» un
Iecavas novada Domes 13.10.2009. lēmumu (Prot. Nr. 14, 27. p.),

Iecavas novada Dome izsludina Iecavas novada izglītības iestāžu pedagogu pietiekšanos
uz stipendiju/mēŗkstipendiju saņemšanu vienā no aktivitātēm:
1. Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu
uzņēmējdarbības prasmes un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību;
2. Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai;
3. Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās
karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un
pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Iesniedzamie dokumenti: pretendenta iesniegums, CV, izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, pedagoga pašnovērtējums.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 30.10.2009.
Pieteikumu iesniegšanas vieta - Iecavas novada Domes kanceleja, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Pieteikšanās nosacījumi (LR 01.09.2009. MK not. Nr. 998) un iesniedzamo dokumentu (iesniegums, apliecinājums, CV, pedogoga
pašnovērtējums) veidlapas ir pieejamas pie novada izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības portālā www.iecava.lv.
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Vai vīrietis var būt labs bērnudārza audzinātājs?

Codes, Bauskas. Seminārā ieguvām ļoti daudz informācijas. Paskatījāmies uz dzimumu vienlīdzību gan no likumiskā viedokļa,
gan mēģinājām nevienlīdzības
situācijas saskatīt, darba grupās
risinot dažādus uzdevumus.
Man šī tēma nav sveša, bet, tā kā
esam tie nemiera cēlāji, tad
mums ir jāiet tālāk un jāiedrošina cilvēki - ej, tev jādara, tev jāzina savas tiesības! Seminārā
esam ieguvušas to pavedienu, ko
nodot tālāk cilvēkiem. Jo darba
tirgū šī nevienlīdzība tomēr izpaužas, tāpat arī cilvēku domāšanā. Bieži vien pati sabiedrība
kultivē šo diskrimināciju. Daudziem liekas nepieņemami, ka
bērnudārza audzinātājs vai vizāžists ir vīrietis, bet sieviete, piemēram, autoceltņa vadītāja.
Bērnos šie pieņēmumi tiek
ieaudzināti jau no pašas mazot-

nes. Semināra mērķis ir izglītot
cilvēkus, liekot viņiem padomāt.»
Anita Sāne, semināra vadītāja, projekta nacionālā eksperte:
«Galvenais semināra mērķis ir
informēt vidējo un mazo uzņēmumu vadītājus un darbiniekus,
kā arī organizācijas un konsultantus, kas ar tiem strādā, par
dzimumu līdztiesības principu
ievērošanu savos uzņēmumos
un kāpēc to ir svarīgi darīt. Man
šķiet, ka dzimumu līdztiesība ir
aktuālāka, nekā spējam to ikdienā iedomāties. Katrā valstī, katrā
sabiedrībā ir izveidojusies zināma kultūra, kurā katram vīrietim
un katrai sievietei ir savas pieņemtās dzimumu lomas, kuras
viņi pilda un domā, ka tā tam arī
ir jābūt. Taču, ja paskatās dziļāk,
tad ne vīrieši, ne sievietes nejūtas
labi, pildot šīs uzliktās lomas. Vīriešiem dzimumu līdztiesības

jautājumi ir tikpat svarīgi kā sievietēm, pie tam viņiem tas ir dzīvības cenas jautājums. Viena no
Latvijas nozīmīgākajām problēmām ir vīriešu mirstība, kas ir
saistīta ar ārējiem cēloņiem. Viņi
izdara pašnāvības, iet bojā autoavārijās, mirst, lecot ūdenī no
augstuma. Tas viss noved pie
dzimumu disproporcijas dzimumattiecību ziņā, un neviens
no šī rezultāta nav laimīgs. Sabiedrība vīriešiem uzliek noteiktus pienākumus, kurus viņi nevar pildīt vai, pildot tos, rada šādas sekas. Tie ir smagi, bet noteikti risināmi jautājumi. Tos nerisinot, tiek traucēta sabiedrības
attīstība. Vēl tās redzamākās
dzimumu līdztiesības problēmas
ir saistītas ar darba attiecībām
un pienākumu sadalījumu ģimenēs. Sabiedrības kultūras jautājumu likumdošana var iespaidot, bet nevar pilnībā mainīt. Citādāka sabiedrības domāšana,
izpratne, pieņemšana prasa ilgu
laiku.»
Līga Stūre: «Dzimumu līdztiesība ir tēma, par kuru līdz šim
nebiju aizdomājusies. Tagad šīs
problēmas dzīvē labāk atpazīšu
un zināšu, kā tās var risināt. Noteikti ir bijušas situācijas, kurās
šo diskrimināciju es neesmu atpazinusi. Ikdienā tas bieži notiek
tāpēc, ka tādas ir tradīcijas un tā
ir pieņemts.
Pirms kāda laika man tika
piedāvāts amats kādā uzņēmumā. Par savu darbu es prasīju
noteiktu samaksu. Mani šajā
darbā nepieņēma, jo uzskatīja,
ka es gribu pārāk daudz. Pēc tam
šajā darbā pieņēma vīrieti ar tādiem pašiem nosacījumiem un
tādu pašu atalgojumu kā prasīju
es. Tātad, visticamāk, savu lomu
nospēlēja dzimuma faktors.» IZ

vairāk nekā 3800 skolēnus vides
izglītības programmas «Izzini
mežu» aktivitātēs. Šajā projektā
darbosies arī Dzimtmisas pamatskolas 1. klase ar audzinātāju Evitu Žeikari, 5. klase ar
audzinātāju Sintiju Leimani,
6. klase ar audzinātāju Velgu Ērgli.
Šajā mācību gadā skolēniem
dota iespēja kvalificētu pedagogu vadībā izkopt savus talantus
vizuālajā un lietišķajā mākslā,
floristikā, tautiskajās dejās,
sportā, tūrismā, mūzikā.
Jaunāko klašu skolēni devās
tradicionālajā rudens ekskursijā - šogad iepazinās ar Vecumnieku novadu. Skolēnus ar kaimiņu novadu iepazīstināja vēstu-

res skolotāja Ingrīda Vaisjune.
8. oktobrī Rīgā starptautiskā
«Eurofortis» organizētajā konferencē piedalījās direktore Jana
Arāja un direktores vietniece izglītības jomā Lolita Krēmere.
Konferencē tika prezentēts projekta «Want2B» galaprodukts, ar
kura palīdzību ikviens interesents var paaugstināt savu profesionālo kompetenci uzņēmējdarbības attīstīšanas jomā. Par
savu pieredzi stāstīja Dānijas,
Čehijas, Lielbritānijas, Grieķijas,
Portugāles skolotāji un pasniedzēji. Arī mūsu skolas skolēni
piedalījās projektā. Viņi izmēģināja un analizēja projekta koordinatoru, dāņu kolēģu, sastādītās didaktiskās spēles un rota-

ļas, mācījās tās analizēt, pielietot gan mācību procesā, gan ārpusstundu darbā. Didaktisko
spēļu materiālu analīzē un
rezultātu apkopošanā aktīvi
iesaistījās skolotāja Natālija Šabanoviča.
Konferencē direktore prezentēja mūsu skolu, stāstīja par
inovatīvo metožu pielietošanu
mācību un ārpusstundu darbā,
par pozitīvo pieredzi dažādu projektu darbā. Sarunu gaitā guvām jaunu pieredzi, iespaidus,
atziņas.
Esam gandarīti par to, ka arī
mūsu skolēni un skolotāji ir piedalījušies metodisko materiālu
izveidē, kurus izmantos daudzi
interesenti visā pasaulē. IZ

A: F: Anta Kļaveniece

Cik aktuāli mūsdienās ir
dzimumu līdztiesības
jautājumi, kā tos risināt, kā
uzņēmumu konkurētspēju var
uzlabot dzimumu stereotipu
pārvarēšana darba vidē,
atbildes uz šiem un vēl citiem
jautājumiem sniedza
seminārs «Lauziet dzimumu
stereotipus, dodiet talantam
iespēju!».
Eiropas Komisijas iniciatīvas
ietvaros semināri par šo tematiku norit 27 Eiropas Savienības
valstīs, arī Īslandē un Norvēģijā.
Latvijā aizvadītos trīs seminārus
organizēja biedrība «Līdere»;
viens no tiem 2. oktobrī notika
Iecavas kultūras namā.
Dzimumu stereotipi nozīmīgi
ietekmē darba tirgu un biznesa
sektoru. Lai arī uzņēmumi nevar
atļauties izšķērdēt talantus, stereotipi par to, kas ir vairāk atbilstošs vīriešiem vai sievietēm, bieži darbojas kā barjeras.
Piemēram, daudzi nezina, ka
gandrīz 60% no visiem augstskolu beidzējiem un apmēram 80%
no biznesa administrācijas studentiem Eiropā ir sievietes; sievietes ir atbildīgas par vairāk nekā 70% lēmumiem par pirkšanu;
darbības, kuras veicina dzimumu līdztiesību, atstāj pozitīvu
iespaidu uz darbinieku motivāciju, radošumu un produktivitāti;
kompānijas, kurās ir novērojami
labi rezultāti sieviešu virzīšanā
augstos amatos, ir rentablākas,
nekā vidējās kompānijas tajā pašā nozarē.
Agita Hauka: «Semināra
auditoriju pārsvarā veidoja sieviešu kluba «Liepas» dalībnieces,
bet bija arī cilvēki no Tukuma,

IZ

Seminārā gūtās zināšanas palīdzēs iedrošināt arī citus cilvēkus pastāvēt par savām tiesībām, ir pārliecinātas semināra
dalībnieces. «Dzimumu līdztiesība nenokritīs no gaisa, ja paši
nemainīsim savu rīcību,» tā Agita Hauka (trešā no labās).

Skolu ziņas

Dzimtmisas skola gatavojas
iegūt Ekoskolas nosaukumu, tādēļ esam nodibinājuši Eko padomi, izvirzījuši darbības mērķus, virzienus pirmajam gadam.
Esam novērtējuši esošo situāciju
skolā un tās tuvākajā apkārtnē.
Šajā darbā iesaistīsies visi skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki, arī vecāki. Pirmajā gadā strādāsim veselīga dzīvesveida popularizēšanas jomā. Projekta darbu
koordinēs dabaszinību skolotāja
Velga Ērgle. Apzināmies, ka darāmā ir daudz, bet kopīgiem spēkiem mēs to paveiksim.
Dalībai Mammadaba meistarklasē šajā mācību gadā pieteikušies 256 skolotāji no Latvijas
124 izglītības iestādēm, iesaistot

2009. gada 16. oktobrī

3.

Iecavas Jauniešu padome
atver durvis uz pašizaugsmi

Valsts autoceļu
uzturēšanas klases
ziemas sezonā
VAS «Latvijas valsts ceļi» Centra reģiona Bauskas nodaļa informē,
ka valsts autoceļu uzturēšana 2009.-2010. gada ziemas sezonā (no
1. novembra līdz 31. martam) tiek organizēta saskaņā ar Ministru
kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 871 «Par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes
kontroli».
Autoceļu uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā
autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti,
autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu uzturēšanai plānoto
finansējumu un autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi.
Šeit skatāms valsts vietējo autoceļu vai to posmu (Iecavas novadā)
saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2009./2010. gada ziemas sezonā, saskaņā ar 3. pielikumu, kas apstiprināts ar LR Satiksmes ministrijas 2008. ga-da 23. septembra rīkojumu Nr. 01-0103/196.

Autoceļa
indekss

Autoceļa nosaukums

Uzturēšanas posms
no km līdz km

B uzturēšanas klase
V7
Baloži-Plakanciems-Iecava
V1047 Iecava-Lambārte (Sila iela)

28,843 29,443
0
0,557

C uzturēšanas klase
V5
V7
V9
V1004
V1004
V1008
V1009
V1010
V1011
V1012
V1012
V1039
V1040
V1047

Piebalgas-Dzelzāmurs-Rātstraute
Baloži-Plakanciems-Iecava
Iecava-Baldone-Daugmale
Iecavas stacijas pievadceļš
Nobrauktuve (Balticovo ceļš)
Iecava-Emburga
Ozolgaiļi-Zālītes stacija
Stūri-Ziemeļi
Pārslas-Misas stacija-Šarlotes
Zvirgzde-Misa-Dāviņi
Zvirgzde-Misa-Dāviņi
Iecava-Rožkalni-Irbītes
Pievadceļš Iecavas pansionātam
Iecava-Lambārte
(no Sila ielas līdz Upeniekiem)

0
19,463
0
0
0
2,07
0
0
0
0
8,78
0
0

7,551
28,843
19,365
3,095
0,8
6,7
4,3
5,8
12,897
7,88
20,114
3,756
3

0,557

3,9

4,3
3,9

4,9
14,09

D uzturēšanas klase
V1009 Ozolgaiļi-Zālītes stacija
V1047 Iecava-Lambārte (no Upeniekiem)

Informāciju par braukšanas apstākļiem valsts autoceļos Bauskas rajonā Jūs varat iegūt no Bauskas rajona ziemas dienesta dežuranta, zvanot pa diennakts telefonu 26443392.
Informāciju par braukšanas apstākļiem valsts nozīmīgākajos
autoceļos visā Latvijā Jūs varat iegūt Satiksmes informācijas centrā,
zvanot pa diennakts telefonu 65025555.
Ar sūdzībām un ierosinājumiem par valsts autoceļu uzturēšanu
Jūs varat vērsties VAS «Latvijas valsts ceļi» Bauskas nodaļā, kas atrodas Bauskā, Mēmeles ielā 3, telefons 63923179; 29365583, Nodaļas darba laiks no 8.00 līdz 17.00 darbdienās.
Informācija par valsts galveno un reģionālo autoceļu uzturēšanas klasēm ziemā publicēta laikrakstā «Latvijas Vēstnesis». IZ

Mēs esam deviņi aktīvi
Iecavas patrioti, kas pirms
trim mēnešiem radīja,
iespējams, nozīmīgāko
jaunatnes organizāciju
Iecavā - biedrību «Iecavas
Jauniešu padome» (IJP).
Mēs esam dažādi un tai pašā
laikā unikāli, jo ikviens no mums
var dot savu ieguldījumu jauniešu dzīves pilnveidē, sakārtošanā
un attīstībā. Ikviena IJP biedra
nodarbošanās atšķiras - mūsu
vidū ir pieci studenti, skolotājs,
Finanšu ministrijas ierēdne, deputāts un veiksmīgs uzņēmējs,
kā arī jurists.
Mēs zinām, ka arī Tu, aktīvais un pašpārliecinātais jaunieti, esi gana unikāla un spilgta
personība, lai ar savām idejām,
darbu un nākotnes redzējumu
spētu kopā ar mums pilnveidot
pats sevi. Tev būs iespēja pieredzēt pašizaugsmi un iegūt vienreizēju pieredzi, organizējot, plānojot un īstenojot vistrakākās,
radošākās un pārdrošākās idejas. Tu redzēsi, kā doma pārtop
par īstenību, kā solījums pārtop
reālos darbos! Pievienojies!
Tu varēsi:
·
aktīvi un radoši izpausties;
·
attīstīt savas idejas un - galvenokārt - pats sevi;
·
pārstāvēt jauniešu intereses Iecavas novadā un citviet
Latvijā;

·
uzlabot mūsu izglītības,
kultūras, sporta u. c. vidi atbilstoši jauniešu kompetencei;
·
piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā (Iecavas novada Filmu festivāls, Iecavas jauniešu labdarības pasākumi,
Sporta svētki u. c.)
Tu iegūsi:
·
jaunas zināšanas un plašāku redzesloku;
·
iespēju būt Iecavas nozīmīgāko notikumu centrā;
·
neatsveramu pieredzi turpmākajai dzīvei;
·
līdera spēju un publiskās
runas attīstīšanu ;
·
jaunus draugus un paziņas;
·
lietderīgi pavadītu laiku un
gandarījumu par paveikto.
Tev jābūt:
·
vismaz 14 gadus jaunam
Iecavas patriotam;
·
aktīvam, pašpārliecinātam
un mērķtiecīgam;
·
ieinteresētam darboties
Iecavas novada jauniešu interesēs.
Līdz 23. oktobrim gaidām
Tavu pieteikumu un CV uz epasta adresi: iecavasjp@inbox.lv
vai pasta adresi Ozolu iela 9-1,
Iecava. Sazināsimies ar Tevi, lai
uzaicinātu uz tuvāku iepazīšanos.
Tava
Iecavas Jauniešu padome

Melnās ziņas
- 3. oktobrī aizturēts
1980. gadā dzimis vīrietis, kurš
vadīja automašīnu Subaru Legacy, atkārtoti gada laikā būdams
alkoholisko dzērienu iespaidā.
Uzsākts kriminālprocess.
- 7. oktobrī sastādīti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli par velosipēda vadīšanu alkohola reibumā. 1973., 1967. un
1971. gadā dzimuši vīrieši alkoholisko dzērienu iespaidā ar velosipēdu pārvietojušies pa Upes,
Krasta un Rīgas ielu. Arī 10. oktobrī par tādu pašu pārkāpumu
sastādīts protokols 1964. gadā
dzimušam vīrietim.
- 8. oktobrī plkst. 15:30 Rīgas
ielā aizturēta 1959. gadā dzimusi sieviete, kura sabiedriskā vietā
atradās tādā alkohola reibumā,
kas aizskar citu cilvēku cieņu,
savukārt 12. oktobrī plkst. 10:10
Edvarta Virzas ielā līdzīgā stāvoklī aizturēts 1964. gadā dzimis
vīrietis.
- 9. oktobrī plkst. 7:15 ceļa
Rīga-Bauska-Lietuvas robeža

42,147. km notika automašīnu
Ford Mondeo un Audi A6 Avant
sadursme, kurā cieta 1970. gadā
dzimušais Ford vadītājs un
1973. gadā dzimusī pasažiere.
Uzsākts kriminālprocess.
- 9. oktobrī plkst. 7:23 ceļa
Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
42,1. km 1957. gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu Volvo
S4, neizvēlējās drošu distanci ar
priekšā braucošo automašīnu
Ford Escort, tāpēc notika sadursme, kurā abas automašīnas tika bojātas.
- Laikā no 12. oktobra plkst.
22:00 līdz 13. oktobra plkst. 7:00
no automašīnas Mercedes Benz
divām degvielas tvertnēm dīzeļdegviela.
- 13. oktobrī netālu no kādas
mājas Iecavas novadā tika atrasta nesprāgusi Otrā pasaules kara mīnmetēja mīna.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Pēc legālas apreibināšanās spiesti saukt ātro palīdzību.
Sekas var būt graujošas
Kas ir narkomānija?

A: Anta Kļaveniece

Pēdējo divu trīs nedēļu
laikā Iecavas novadā
straujus apgriezienus
uzņem tā saucamo legālo
narkotiku problēma.
Vēlme apreibināties bieži vien
beidzas ar neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukšanu, jo sākotnēji izraisītā jautrība drīz vien pārvēršas sliktā
dūšā, pamatīgās sirdsklauvēs
un realitātes zudumā.
«Sekas ir dramatiskas,»
skaidro NMP Iecavas
brigādes feldšere.
«Vienas maiņas
laikā, īpaši piektdienās un sestdienās,
divi trīs izsaukumi ir
saistīti ar cie tušajiem, kas
lietojuši apreibinošās
vielas. Pārsvarā tie ir 17-18 gadus veci jaunieši, bet
esam snieguši palīdzību arī 15 un 35 gadus
veciem cilvēkiem. Vienā
gadījumā sekas bija tik s m a
gas, ka pacientu nācās vest uz
Gaiļezera slimnīcu.»
Maldīgs ir priekšstats, ka ātrā palīdzība varētu izārstēt narkomānu vai cīnīties ar narkomāniju, skaidro feldšere. Jebkuram, kurš pērk un lieto jebkādas
apreibinošas vielas, ir jāapzinās,
ka tas notiek pilnīgi brīvprātīgi.
Jebkurš cilvēks, kurš labprātīgi
sevi ir nolēmis indēt ar jebkuru
no apreibinošām vielām (alkoholu, narkotikām, zālīti u. c.), pats
uzņemas pilnu atbildību par
iespējamajām sekām un savu veselību un dzīvību.
Pašvaldības Kārtības dienesta vecākā inspektore Lūcija Muceniece atzīst, ka problēma tiešām pastāv, taču, piemēram, policija šo apreibinošo vielu izplatības apturēšanā ir bezspēcīga.
Dažādu smēķējamo maisījumu,
aromatizētāju, vīraka un citu apreibinošo vielu izplatīšana Latvijā nav ar likumu aizliegta, jo vielas nav iekļautas aizliegto narkotisko un psihotropo vielu sarakstā. Tāpat šīs vielas nav traktētas kā tabakas izstrādājums, tādēļ brīvi pārdodamas arī nepilngadīgām personām. Pirms kādu
no vielām aizliegt, tā laboratoriski jāidentificē, jāsaņem narkologu vērtējums par tās iedarbību,
kā arī jāveic daudz citu forma-

litāšu, kas nesokas tik ātri. Tieši
tādēļ sabiedrībai - vecākiem,
skolotājiem, mediķiem - nevajadzētu klusēt par jebkuru no šādiem gadījumiem. Ātrāka seku
apzināšana, iespējams, paātrinātu šo vielu iekļaušanu aizliegto sarakstā, uzsver L. Muceniece.
Par šo problēmu nupat vēstījis arī 10. oktobra laikraksts
«Zemgales Ziņas»; augustā par
legālo apreibināšanos rakstīja
interneta portāls «Kas jauns?».
Narkologs Jānis Strazdiņš
publikācijā skaidrojis, ka ikviena apreibinoša viela var
izraisīt atkarību, tāpēc ir
bīstama veselībai. Turklāt narkotiku tirgotāji
izdomā aizvien jaunus
veidus, kā pieradināt cilvēkus pie narkotikām. Bijuši gadījumi, kad uztura
bagā t inātājiem
tiek
piejauktas
narkotikas. Ārsta
pacientu vidū ir cilvēki, kuri lietojuši it
kā nevainīgu preparātu un kļuvuši
atkarīgi .
Strazdiņš uzskata, ka
dažādu uztura bagātinātāju un pīpēšanai paredzē tu aromātu ievešana netiek pietiekami kontrolēta. Cilvēki nav pasargāti un, pašiem nezinot, var nonākt narkotiku gūstā.
Atšķirībā no alkohola un īstajām narkotikām apdullinošo
augu reibums izgaist ļoti ātri un
noteikt to ļoti grūti, pusaudži neuzvedas skaļi un uzvelk dūmu
nelielos pulciņos, parasti pie kāda mājās, nenonākot policijas
uzmanības lokā, tādēļ vecākiem
jāpievērš īpaša uzmanība savu
atvašu uzvedībai. Apreibinošu
vielu lietošana ietekmē atmiņu,
koncentrēšanās un darba spējas; pusaudzis var kļūt noslēpumains, uzsvērt savu pārākumu.
Ja viņa istabā parādās agrāk neredzēti, dīvaini priekšmeti, saplacinātas plastmasas pudeles,
pelni, vecākiem vajadzētu kļūt
uzmanīgiem un varbūt pat konsultēties ar speciālistu.

Diemžēl pašlaik bērnus
no apreibinošo vielu lietošanas var pasargāt tikai viņi
paši, viņu vecāki, skolotāji,
draugi. Valstij aizsardzības
mehānisma pagaidām nav. IZ

Narkomānija ir nepārvarama tieksme lietot narkotiskās vielas.
Jebkura narkotisko vielu grupa var izraisīt narkomāniju. Bez
tam pirmā reize var būt arī liktenīga - var pamēģināt narkotikas,
pārdozēt tās un nomirt.
Narkomānijas nozīmīgākās pazīmes ir:
·
tieksmes rašanās pēc narkotiskās vielas un psihiskā atkarība
no tās, jo iedarbības rezultātā cilvēks jūt eiforiju;
·
pakāpeniska tolerances attīstība, jo labsajūtas iegūšanai nepieciešamas arvien lielākas devas;
·
narkotiskās vielas iedarbībai beidzoties, rodas grūti paciešami
psihiski un fiziski traucējumi - abstinence, kuras dēļ nav
iespējams atteikties no narkotiskās vielas tālākas lietošanas.
Patīkamās eiforijas izjūtas narkotisko vielu reibuma laikā
izraisa tieksmi tās izjust vēl un vēl. Šī tieksme pakāpeniski
nomāc visas pārējās vēlmes un intereses, kļūstot par galveno
cilvēka dzīvē - izveidojas atkarība. Svarīgi, ka arī pēc
atteikšanās no narkotikām šī tieksme saglabājas. Narkotiskās
vielas labsajūtu sniedz tikai sākumā. Tas ir tā saucamais
narkomānijas «medus mēnesis». Pēc tam narkomāni
narkotikas spiesti lietot, lai izvairītos no abstinences
parādībām. Abstinences smagums un ilgums ir atkarīgs no
lietoto vielu grupas.
Lielai daļai narkomānu zūd interese par darbu, mācībām un
apkārt notiekošo. Viņi kļūst noslēgti un noslēpumaini. Parasti
mainās paziņu un draugu loks, kas galvenokārt sastāv no
citiem narkomāniem vai narkotiku izplatītājiem. Narkomāni
parasti savas gaitas slēpj un kļūst melīgi. Ģimenes locekļiem
vai draugiem, pamanot augstāk minētās izmaiņas,
nekavējoties jāmeklē speciālista palīdzība, jo narkomāni paši
parasti to dara reti.

Kas draud, lietojot narkotikas?
Pirms uzsākt lietot narkotiskās vielas, būtu
jāzina nelaimes, ko tās izraisa:
·
Atkarības veidošanās, kas sīkāk apskatīta jau iepriekš.
·
Narkotiku pārdozēšana, jo negribot jeb kļūdoties var
paņemt lielāku devu, kas var izraisīt smagu organisma
intoksikāciju vai pat nāvi.
·
Neprognozējama reakcija uz lietoto narkotisko vielu.
Nekad iepriekš nevar paredzēt cilvēka reakciju. Nevar zināt, cik
stipra ir nopirktā narkotika. Reizēm narkotika ir pārāk tīra,
tāpēc tiek ieņemta pārāk liela deva. Narkotiku darbība atkarīga
arī no garastāvokļa un organisma īpatnībām.
·
Narkotiku sajaukšana var radīt neaprēķināmu efektu.
Nekādā gadījumā narkotikas nedrīkst lietot ar alkoholu, jo tam
var sekot letāls iznākums.
·
Inficēšanā ar HIV vai hepatīta C vīrusu. Cilvēka
imūndeficīta vīruss izraisa AIDS, kas skar visu organismu un
ir pagaidām neizārstējama slimība. Arī vīrusa C hepatīts ir
neizārstējama slimība, kas bojā aknu audus un veicina aknu
vēža attīstību.
·
Likuma pārkāpums. Pērkot, pārdodot vai lietojot
neatļautās narkotiskās vielas, tiek pārkāpts likums, ko soda
pēc kriminālkodeksa noteikumiem. Bez tam narkotiku
lietošana ir dārgs prieks, kas cilvēkus bieži mudina uz
zādzībām un laupīšanām, kas tiek veiktas abstinences dēļ.

Kur meklēt palīdzību?
Jelgavas narkoloģiskā slimnīca
Adrese: Filozofu iela 69/7, Jelgava, LV-3000.
Tālr.: 63028110; 63020970; 63020347.
Narkoloģijas centrs
Adrese: Hospitāļu iela 55, Rīga, LV-1013. Tālr.: 67312306,
67373089. Fakss: 67312307. E-pasts: narko_c@latnet.lv
Narkoloģijas centra interneta mājas lapas adrese: www.narko.lv
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Jaunais olu ražošanas un šķirošanas komplekss
ļaus darboties ar divkāršu jaudu
1.lpp.

Ja līdz šim stundā tika šķiroti 90 tūkstoši olu, tad jaunajā
šķirotavā stundas laikā tiks
šķiroti 180 tūkstoši olu. Jaunajā kompleksā var saražot 500
miljonus olu gadā.
«Tā kā tuvāko 1500 kilometru attālumā nav nevienas līdzvērtīgas ražotnes, tad droši varam teikt, ka esam kļuvuši par
lielāko un modernāko olu ražošanas un šķirošanas uzņēmumu Ziemeļeiropā,» svinību dienā sacīja Balticovo valdes
priekšsēdētājs Arnis Veinbergs.
Jau tagad 70% uzņēmuma produkcijas tiek eksportēta un ir
pieejama visā Eiropā, izņemot
Lielbritāniju, Spāniju un Portugāli.
Stabilitāti Eiropas tirgū uzņēmumam vēlēja Iecavas novada Domes priekšsēdētājs Jānis
Pelsis, simboliski dāvinot olu
trauciņu ar pašvaldības logo:
«Lai jūsu ražotās olas Eiropas
tirgū turas tikpat stabili, kā tā
ola, kuru ieliksiet šajā turētājā!»
Darbinieku nozīmi uzņēmuma izaugsmē uzteica A. Veinbergs, sakot, ka kopā ar šo kolektīvu varētu spert arī nākamo, vēl lielāku soli, lai pēc gadiem Latvija kļūtu par olu lielāko eksporta valsti Eiropā. «Šobrīd lielākās eksporta valstis ir
Vācija, Polija un Itālija. Pateicoties ražošanas intensitātei,
augstākai produkcijas kvalitātei un zemākai pašizmaksai,
esam maksimāli palielinājuši

IZ

Mūzikas
skolas
audzēknes
Anda
Vaičekone
un Krista
Dārziņa
ne tikai
skaisti
muzicēja
pasākuma
dalībnieku
priekam,
bet arī
izmantoja
izdevību
pie
pazīstamā
pavāra
Elmāra
Taņņa
iemācīties
pagatavot
omleti no
veselīgajām
Balticovo
olām.

savu īpatsvaru Eiropas Savienības tirgū. Mēs turpināsim attīstību, jo nākotnē mums ir izvirzīti jauni mērķi,» tā Arnis Veinbergs.
Jaunajā ražošanas kompleksā ieviestas vismodernākās
no pasaulē pieejamajām tehnoloģijām. Šķirotavā uzstādīta
augstas ražības šķirošanas
iekārta ar unikālu olu kvalitātes skeneri no kompānijas «Moba» (Nīderlande). Jaunās iekārtas mazumtirdzniecības vajadzībām ļauj safasēt olas bez cilvēku roku pieskāriena, kas ga-

Redakcijas pastā

Ir atkal rudens pienācis
ar lietu, vēju, aukstumu,
bet mūsu mājas Sila ielā 14
iedzīvotājiem ir silts, jo jau ir
uzsākta kurināšanas sezona.
Šis ir mūsu cerību laiks, ka
nosiltinātie bēniņi ar ekovati, no
jauna ieliktie pagraba lodziņi,
ieliktās ārdurvis un izolētās caurules dos mūsu mājas iedzīvotājiem iespēju maksāt mazāk kā
pagājušajā gadā.
Arī sienu biezums mūsu mājai esot lielāks nekā citām mājām, tā atzina pirmais eksperts,

ko novada Dome mums atsūtīja.
Ir radusies doma katru dienu
nolasīt no skaitītāja izlietoto siltumenerģijas daudzumu, lai varētu secināt, kas ietekmē siltuma
patēriņu - temperatūra ārā, vējš
vai citi nenoskaidroti apstākļi.
Maksājumi vēl priekšā, bet
prieks par jaunajiem cilvēkiem,
kas darbojas mūsu mājas labiekārtošanā, talkās, darbu organizēšanā. Mums tā ir cerība saimnieki mājai ir radušies.
Pensionāri no mājas
Sila ielā 14

rantē augstākā līmeņa higiēnas
prasību izpildi.
Savukārt olu ražošanā
ieviestas kompānijas «Tecno»
(Itālija) mini voljera tipa iekārtas, kas atbilst 2012. gada ES
regulas prasībām. Vistām tās
garantē augstus higiēnas un
labturības nosacījumus. Deviņās jaunās putnu novietnēs atrodas 1 450 000 dējējvistu.
Jaunajā iekārtā ir dējējvistām
domātās nagu vīlītes, laktas,
ligzda un brīva pārvietošanos
pa plašu būri 2,4 metru garumā. IZ

AR SMAIDU
Elmārs Tannis vaicā
pasākuma dalībniekiem:
- Cik darbinieku strādā
Balticovo?
- 150, 200, 199 atskan saucieni no
pasākuma dalībnieku pūļa.
- Nepareizi, publiku kaunina E. Tannis.
- Vai tad jūs nezināt,
ka Balticovo
visčaklākās darbinieces
ir viens miljons
450 tūkstoši
vistu?!

Iecavas novada Dome
piedāvā semināru

Piedošanas mācība
24. oktobrī un 7. novembrī plkst. 10.00-17.00.
SOKRATA TAUTSKOLAS lektores Elvitas Rudzātes vadībā
iegūsiet informāciju par mūsdienīga cilvēka pasaules
uztveri, Jūs apgūsiet zināšanas, ar kuru palīdzību gan
stresi, gan bailes, gan vainas izjūta, kas nemitīgi iesakņojas
ikvienā no mums, var tikt transformēta visaptverošā
harmonijā un mīlestības enerģijā, kas mūs atbrīvo no
jebkuras slimības, nīgruma un diskomforta, kas ļauj
ieraudzīt pasauli un līdzcilvēkus no pilnīgi cita - pozitīva un
priekpilna - skatpunkta.
Dalības maksai SOKRATA TAUTSKOLA lūdz dalībnieku
ziedojumus.
Pieteikties pa tālruni: 63941301 līdz 23. oktobrim.
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Dambretes turnīrs
piesaista seniorus
A: Anta Kļaveniece
F: turnīra organizatora foto

10. oktobrī Iecavā
aizritējis tradicionālais
starpvalstu turnīrs
64 lauciņu dambretē,
informē turnīra
organizators
Arnolds Šimkuss.
Dambretisti uz turnīru pulcējās jau 27. reizi. Pēdējos divus
gadus sacensības notiek individuāli, galvenokārt piesaistot senioru vecuma sportistus, bez
komandu cīņas par Iecavas kausu.
Šīgada turnīrā piedalījās vairāku Latvijas novadu un Rīgas
dambretisti, kā arī kaimiņvalstu
pārstāvji no Lietuvas un Igaunijas, kopumā ap 30 sportistu.
Turnīra ilgo pastāvēšanu veicinājusi labā organizētība un tā
labvēļu finansiālais atbalsts,
kas nepieciešams telpu īrei, balvām un citiem izdevumiem.
A. Šimkuss lielu paldies teic
viesu nama Dārta apsaimniekotājiem, kas bija pacentušies, lai,
sagaidot sportistus, telpās ir
mājīgi silts. Tāpat pateicība pienākas arī citiem jau ilggadējiem
atbalstītājiem: uzņēmumam
Union Asphalttechnik, Jaunalko,
Lielzeltiņi, Dārta-93, Jaunpagasts Plus, Iecavnieks, Kokaģentūra, Balticovo un Bauskas novada Domei.

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

Turnīra rezultāti
Dāmas
1. vieta sporta meistare
(s. m.) Regīna Pironena
(sporta klubs «Dartija»)
2. vieta s. m. Ketrīna
Vainonena (Tallina,
Igaunija)
3. vieta Valda Meire
(Liepāja)
Kungi

Spēle pēc spēles visas turnīra dienas garumā. Priekšplānā
Igaunijas pārstāvis Pauls Ansārs (no kreisās) un
meistarkandidāts no Jelgavas Alberts Vilcāns.

1. vieta s. m. Vladimirs
Daņilovs (Rīga)
2. vieta
meistarkandidāts (m. k.)
Juris Neimanis (Cēsis)
3. vieta Algo Laidve
(Kuresāre, Igaunija)
Seniori 60+
1. vieta s. m. Vidas Igaris
(Jaunakmene, Lietuva)
2. vieta s. m. Vitālijs
Kravcovs (sp. k. «Dartija»)
3. vieta m. k. Gunārs
Meistars (Cēsis)
Seniori 70+
1. vieta s. m. Juris
Zanders (Rīga)
2. vieta s. m. Jānis
Kalējs (Vecumnieki)
3. vieta m. k. Laimonis
Jansons (Rīga) IZ

Otrās vietas ieguvēju 60+ grupā Vitāliju Kravcovu sveic
turnīra atbalstītājas SIA Union Asphalttechnik pārstāvis
Juris Krievs (no kreisās), turnīra organizators Arnolds
Šimkuss un galvenais tiesnesis Ivars Mauriņš.

Izglītības, kultūras un
sporta komiteja līdz
20. oktobrim gaida
ierosinājumus, kurus
cilvēkus izvirzīt
apbalvošanai ar goda
nosaukumu «Iecavas
Gada cilvēks».
Iesniegumam jāpievieno
izvirzāmās personas īss
raksturojums un padarītā
darba novērtējums.
Goda nosaukuma ieguvējiem
piešķir naudas summu valstī
noteiktās minimālās algas
apmērā, pasniedz arī
Goda rakstu, sudraba Goda
zīmi un ziedus.
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Sastāva izmaiņas palielina konkurenci komandā
A: F: Beata Logina

2009./2010. gada sezonai
BK «Dartija» sastāvā
pieteikti 14 spēlētāji:
Mārcis Eglītis
Armands Švītiņš
Juris Brūveris
Aldis Beitiņš
Gundars Brička
Māris Gailums
Armīns Dīcis
Jānis Saveļjevs
Dāvis Kravals
Ģirts Hauks
Ivars Zemītis
Jānis Ozoliņš
Jānis Eiduks
Jānis Ivanovs

Kā vairāki līderi
sapratīsies? Kurš no
pamatsastāva spēlētājiem
vairāk sēdēs malā? Tādi
jautājumi rodas, iepazīstot
Basketbola kluba «Dartija»
komandas sastāvu pirms
Amatieru basketbola līgas
(ABL) jaunās sezonas, kas
iecavniekiem sāksies
nākamnedēļ.
ABL Centra grupā gatavojas
cīnīties 12 komandas. «Starp favorītiem varētu būt Kursa, Rīdzene,» minējumus izsaka «Dartijas»
galvenais treneris Voldemārs Pārums, norādot, ka ik gadu visās
komandās notiek lielākas vai
mazākas izmaiņas. «Kad būs
zināmi komandu sastāvi, tad vismaz pēc uzvārdiem varēs
spriest.»
Pēc iepriekšējās sezonas Iecavas basketbolistiem kluba vadība prasību latiņu pacēlusi augstāk, kā pirmo uzstādījumu nosakot iekļūšanu Centra grupas
labāko piecniekā, lai tiktu uz
play-off turnīru, kurā pievienosies arī trīs veiksmīgākās komandas no Austrumu grupas.
«Dartijas» gatavošanās jaunajai ABL sezonai sākusies jau
vasaras vidū. Uzmanība pievērsta fiziskajai sagatavotībai,
spēlēts arī futbols un rīkotas pat
aerobikas nodarbības. Intensīvi
treniņi ar bumbām zālē gan sākušies tikai septembrī.

IZ

Tāpat kā pērn arī šosezon «Dartijas» sastāvā redzēsim Māri
Gailumu (no kreisās) un Armandu Švītiņu.
Salīdzinot ar pagājušo gadu,
izmaiņas «Dartijas» sastāvā palielina iekšējo konkurenci un komandas vadībai dod iespēju vieglāk variēt, protams, ar nosacījumu, ja spēlētāji apmeklē treniņus
un pietiekami kuplā skaitā ierodas uz spēlēm.
Lai darbībā testētu jauno vienības modeli, aizvadītas divas
pārbaudes spēles ar Lielvārdes/Elvi komandu no Austrumu
grupas. 25. septembrī izbraukumā «Dartija» zaudēja ar rezultātu
58:63 (M. Eglītis 12, J. Saveļjevs
10, J. Ozoliņš 8, Ģ. Hauks 7), bet
2. oktobrī savā laukumā uzvarēja
ar 85:75 (G. Brička 17, Ģ. Hauks

Sporta ziņas

Aizvadītās nedēļas nogale Iecavas sporta skolas basketbolistiem
bija ļoti veiksmīga - visās Swedbank Jaunatnes līgas spēlēs viņi
izrādīja pārākumu pār saviem pretiniekiem 2.divīzijas Centra
grupā.
Sestdiena, 10. oktobris, Iecava/Vecumnieki - Ķekava/VEF 2
1995. g. dz. 97:43 (L. Jaunzems 31, R. Zariņš un R. Lindavs pa
16)
1994. g. dz. 74:39 (A. Taurenis 20, I. Puļķis 18)
1996. g. dz. 62:35 (J. Pelēcis 18, E. Kauķis 12)
1993. g. dz. 105:47 (J. Eiduks 39, J. Plēsnieks 26)
1991./92. g. dz. 97:60 (D. Kravals 25, R. Tūmanis 19)
Svētdiena, 11. oktobris
VEF 3 - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 44:79 (R. Zariņš 16, R. Lindavs 15)
1994. g. dz. 38:52 (A. Taurenis 18, I. Puļķis 9).
3. BJSS 2 - Iecava/Vecumnieki
1996. g. dzim. 33:53 (E. Kauíis 17, T. Ðíipars 16)
1991./92. g. dzim. 75:100 (D. Kravals 35, E. Avots 22)

Aizsaulē aizgājusi
Antoņina Kosmatova (20.05.1918. - 08.10.2009.)

16, J. Eiduks un M. Eglītis pa 9,
J. Brūveris 8, M. Gailums 7,
A. Švītiņš un A. Beitiņš pa 5).
Līdz ABL sezonas oficiālajam
sākumam ieplānotas vēl divas
pārbaudes spēles. Šo piektdien,
16. oktobrī, iecavnieki dosies uz
Tukumu, lai mērotu spēkus ar
basketbolistiem, kuri startēs atsevišķi noformētajā Kurzemes
zonā. Pēc tam jādomā par tukumnieku atbildes vizīti.
Izņemot «garo galu», «Dartijas» sastāvu var uzskatīt par
nokomplektētu. Diemžēl nav izdevies atrisināt gara auguma
spēlētāju trūkumu, bet jau pārbaudes spēles parādīja, ka izteikta centra klātbūtne Iecavas
komandai noderētu.
Ierindā joprojām ir universālais kareivis Aldis Beitiņš, kura
vārds ierakstīts arī trenera postenī. Ārējā līnijā vērtīgi spēlētāji,
kas nebaidās mest un gūt punktus, ir Gundars Brička un Mārcis Eglītis.
Saspēles vadītāja meklējumi
vainagojušies ar divu «svešo» piesaistīšanu - no Ķekavas klāt nācis Jānis Ozoliņš un no Jelgavas - Juris Brūveris. No Zemgales lielākās pilsētas kluba «Pērkons SK» šosezon «Dartijā» atgriezies arī Ģirts Hauks.
Savukārt no Bauskas «Kvēles» iecavniekiem pievienojies
Ivars Zemītis, kurš, kā uzsver
V. Pārums, kādu laiku nav varējis piedalīties regulārā treniņdarbā, un tas atspoguļojas ne pārāk
drosmīgos uzbrukumos grozam,
tomēr treneris cer, ka tuvākajos
mēnešos forma tiks atgūta.
No Jaunatnes līgas pārstāvjiem vērtīgs papildinājums «Dartijai» varētu būt Jānis Eiduks un
Dāvis Kravals; kā īpaši perspek-

Amatieru basketbola līgas
Centra grupa:
BJSS Rīdzene 91/Barons; BJSS
Rīdzene 92/Barons; BK «Dartija»; BK «Ķeizarmežs»; BK «Kursa
MRU»; «Fēnikss/Jūrmala»; Jūrmalas sports/Jūrmalas SS; BK
«Kvēle»; Latvijas Universitāte;
Mārupe/kas jauns.lv; Saulkrasti; VEF
tīvus V. Pārums vērtē pirmā puiša dotumus : «Eidukam ir gan
augums, gan metiens, gan atbilstīga domāšana». No citiem jaunajiem (piemēram, Edžus Avots,
Roberts Tūmanis, Kārlis Onzuls)
neesot sagaidīta īpaša interese
par treniņiem kopā ar «Dartiju».
«Nezinu, varbūt viņi negrib
cīnīties par vietu sastāvā, bet
iepriekšējā sadarbība rāda, ka
pēc treniņiem kopā ar pieredzējušajiem basketbolistiem
jaunajiem ir augstāka spēles
kvalitāte,» novērojis V. Pārums.
Pēc pārbaudes mačiem, vērtējot saspēles vadītāju sniegumu, galvenais treneris atzīst, ka
laukumā produktīvāk darbojas
J. Brūveris. Diemžēl sezonas laikā «Dartija» itin bieži nevarēs rēķināties ar jelgavnieka palīdzību,
jo viņam laiks jāsadala starp divām citām prioritārām nodarbēm - studentu komandas vadīšanu un basketbola spēļu tiesāšanu. J. Ozoliņu, kurš pirms pāris gadiem Basketbola līgā bija
redzams Līvānu vienībā, V. Pārums raksturo kā uzbrūkošā tipa spēlētāju, taču pagaidām basketbolistam nav izdevies pietiekami sevi pierādīt. Jācer, ka līdz
sezonas sākumam jaunpienācējs iejutīsies kolektīvā un sadarbība ar komandas biedriem
būs ražīga.
«Jāliek akcents uz aizsardzību, jāpārbauda dažādas variācijas, bet īstos plusus un mīnusus
redzēs oficiālajās spēlēs,» par sagatavošanās pēdējo posmu saka
«Dartijas» galvenais treneris. IZ

2009. gada 16. oktobrī
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Reklāma un sludinājumi : : :

SIA «Bauskas Pakalpojumi», sākot ar oktobri,
piedāvā iecavniekiem izmantot iespēju
veļas mazgāšanas un apģērbu ķīmiskās tīrīšanas,
spilvenu un paklāju tīrīšanas pasūtījumus nodot
Iecavā, Skolas ielā 4 (veikala «Šūpoles» telpās).
Pasūtījumus pieņem no pl. 10 līdz 17,
sestdienās līdz 15, brīvdienas - svētdiena, pirmdiena.
Izpildes termiņš - 48 stundas.
Telefons pasūtījumu pieņemšanas salonā
Iecavā 63941061,
kontaktpersonas telefons Bauskā 63922530.

Pārdod : : :
smiltis un melnzemi ar
piegādi. Tālr. 29484578.
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.
Ja nepieciešams, aizved Jūsu
veco TV. Tālr. 29148500.
malku un skaldītu malku.
Tālr. 29360004.
vai izīrē 3 istabu dzīvokli
Iecavas centrā. Tālr. 29225808.

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

zāģmateriālus, veic
zāģmateriālu zāģēšanu pēc
klienta pasūtījuma, piegādā
jauktu koku skaldītu malku,
skujkoku šāļu malku.
Tālr. 29415851; 29460944.

8.

Kultūras namā
23. oktobrī pl. 19:00

HARIJS OZOLS &
SANTA ZAPACKA
un Didzis Rijnieks

5 gadu jubilejas
koncerts.
Biļešu iepriekšpārdošana!
Cenas: Ls 3 un Ls 4.

23. oktobrī pēc koncerta
- pl. 21:00
aicinām uz DISKOBALLI
kopā ar DJ Ivaru
Vietas pie galdiņiem
lūdzam pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa - Ls 2.
Darbosies kafejnīca.
15. novembrī pl. 17:00

dziedātāja DONA
(Artūrs Šingirejs)
KONCERTS.
Biļetes cena - Ls 3.
18. novembrī pl. 19:00

Pērk : : :
papīrmalku, malku, sniedz
transporta pakalpojumus.
Tālr. 26185699.
cirsmas, mežus īpašumā.
Tālr. 26185699.

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana

skuju koku zāģbaļķus.
Arī sausus, stāvējušus,
šķembainus. Ir transports,
Valmet.
Tālr. 28888719; 26975888.

(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

latviešu mākslinieku gleznas,
senlaiku radio, mēbeles,
lustras, kartītes, atklātnes,
dārza priekšmetus, betona
dekoratīvās vāzes u. c. Var būt
sliktā stāvoklī, nerestaurētas.
Tālr. 29148500.

Tālr. 29457686

16. oktobrī plkst. 19:00
Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
notiks garīgās mūzikas
ansambļa LAUDETUR
koncerts ar mērķi
vākt ziedojumus baznīcas
ēkas un vandāļu sabojāto
ērģeļu atjaunošanai.

Piedāvā darbu : : :
Vajadzīgi divi strādnieki
siltumnīcu remontdarbiem.
Tālr. 29428723.

Izīrē : : :
kvalitatīvi pakalpojumi, pieņemamas cenas

SIA «Kapu saimnieks»
apbedīšanas birojs
Iecavā, Rīgas ielā 49a,
darba laiks 9–14
· apbedīšanas pakalpojumi
un piederumi
· nelaiķa iezārkošana vai
nogādāšana morgā
· morga pakalpojumi
. kapu pieminekļi un apmales
Diennakts tālr. 29278985.

1 istabas dzīvokli Iecavā.
Tālr. 28355992.
vai pārdod ar izpirkuma
tiesībām 2 istabu dzīvokli
(55 m²) Iecavā.
Tālr. 20315982.
25. oktobrī plkst. 11 notiks
Baložu kapsētas
SAKOPŠANAS TALKA.

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.
24. oktobrī visi interesenti
aicināti uz
NŪJOŠANAS pasākumu
pie sporta nama.
Konsultēs Latvijas Tautas
sporta asociācijas
instruktori.
Plkst. 11:30 nūju izdale;
plkst. 12:00 nūjošanas
sākums.

Sporta namā
SJBL 2. divīzija
17. oktobrī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki - Limbaži
Bauskas rajona sacensības
galda tenisā skolu
komandām
23. oktobrī pl. 10:00
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