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Izbūvēs dalīto atkritumu šķirošanas laukumu AKTUĀLI

Jaunizveidotā nojume Tirgus ielā 3.

A: F: Anta Kļaveniece

14. septembra Domes sēdē
deputāti nolēma piešķirt 5814
latus SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS) pamatkapi-

tāla palielināšanai kā pašvaldības ieguldījumu ar mērķi uzlabot kapitālsabiedrības materiāli
tehnisko bāzi un ieguldīt līdzekļus dalīto atkritumu šķirošanas
laukuma izbūvei, esošo sadzīves

Sestdien vēlēšanas
10. Saeimas vēlēšanas
notiks vienu dienu 2. oktobrī.
Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti
no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji drīkst balsot jebkurā
vēlēšanu iecirknī pēc izvēles.
Iecavas novada teritorijā ierīkots
viens iecirknis - Iecavas kultūras namā (tālrunis 63941234).
Tiesības piedalīties Saeimas
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem
Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu
vecumu.
Lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, balsotājam nepieciešama

derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks izdarīta atzīme par dalību
vēlēšanās.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, var pieteikties
balsošanai savā atrašanās vietā.
Tas izdarāms, iesniedzot attiecīgu iesniegumu tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iespēju nobalsot vēlētāja atrašanās vietā drīkst izmantot arī šo vēlētāju kopēji. Vēlēšanu komisijas iesniegumus
pieņem jau no 22. septembra.
Iecavas vēlēšanu iecirknī komisija apmeklētājus pieņems vēl 30.
septembrī no plkst. 14 līdz 18 un
1. oktobrī no plkst. 10 līdz 14. IZ

Ja nojumes nav,
konteineros līst
lietus un snieg
sniegs, tāpēc to
satura svars krietni
palielinās. Tas
nozīmē, ka
uzņēmums maksā
vairāk
par atkritumu
nodošanu
«Grantiņu» poligonā
un maksa palielinās
arī iedzīvotājiem.
Lai izdevumus
samazinātu,
SIA «DzKS»
nolēmusi tuvākajā
laikā nojumes
izveidot visos
atkritumu
savākšanas
laukumos, informē
uzņēmuma vadītājs
Alvis Feldmanis.

atkritumu laukumu labiekārtošanai un jaunu atkritumu konteineru iegādei šķirotiem atkritumiem. Līdzekļi piešķirti no speciālajā budžetā saņemtā dabas
resursu nodokļa.
4.lpp.

Šajā numurā:

Lasītājus
2.
apkalpos
automatizēti
Sēdes un
3.
apmeklētāju
pieņemšanas
laiki oktobrī
Ceļojumā
6.
pie Sibīrijā 7.
palikušajiem
tautiešiem

Atgriežas lielais basketbols
A: Beata Logina

Jaunajā sezonā Iecavā
spēlēs Latvijas spēcīgākie
basketbola klubi, jo
Biznesa augstskolas (BA)
Turība komanda
mājas spēles aizvadīs
sporta namā «Dartija».
24. septembrī no Latvijas
Basketbola savienības (LBS) saņemts akcepts, ka BA Turība komanda Latvijas Basketbola līgas
(LBL) 1. divīzijā mājas spēles
drīkst rīkot Iecavā, apstiprina
SAKS «Dartija» valdes priekšsē-

dētājs Guntis Pakalns. Gan izglītības iestādes, gan LBS pārstāvji pēc sporta nama «Dartija»
apskates devuši zaļo gaismu sadarbībai. Tātad iecavniekiem
būs iespēja klātienē vērot Ventspils, Barona, VEF Juniors, Zemgales un citu Latvijas spēcīgāko
basketbola vienību spēles.
Kopš augusta strādāts, lai
pielāgotu sporta bāzi jaunajai
sezonai un izmaiņām basketbola noteikumos, kuras stājas spēkā 1. oktobrī, stāsta G. Pakalns.
Pārveidots laukuma zīmējums,
veiktas korekcijas tablo sekunžu uzskaites ierīcē.
5.lpp.

2010. gada 1. oktobrī
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Bibliotēkas darbu automatizācijā sperts nākamais solis
A: Anda Rācenāja

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas
vadītāja

Oktobrī Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkā
tiek uzsākta automatizētā
lasītāju apkalpošana.
No sešām Iecavas novada
bibliotēkām tā būs otrā,
kas ieviesusi šo
pakalpojumu. Jau gadu
ar šo sistēmu strādā
Iecavas bērnu bibliotēka.
Līdz sistēmas ieviešanai bija
nepieciešams liels sagatavošanas darbs - bibliotēkas krājuma

izvērtēšana, nolietotās, saturā
novecojušās literatūras atlase un
norakstīšana. Pēc tam katram izdevumam piešķirti un ielīmēti
svītrkodi, nomarķēta katra krājuma vienība - 9731 eksemplārs.
Izveidots bibliotēkas lietotāju reģistrs.
2010. gadā veikta krājuma rekataloģizācija - datu ievadīšana
kopkatalogā par izdevumiem, kurus bibliotēka iegādājusies pirms
1998. gada.
Bibliotēka iegādājusies svītrkodu nolasīšanas skeneri. Lasītāju izvēlēto grāmatu svītrkodi
tiks ieskenēti, un dati saglabāsies
bibliotēkas informācijas sistēmā.
Automatizētā literatūras iz-

sniegšana/saņemšana ļaus uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tā būs ērtāk apkalpot lasītājus, dos iespēju ātrāk uzzināt, pie
kura lasītāja ir grāmata, ja tā neatrodas plauktā, kā arī izsniegšanas termiņu. Varēs ātrāk apzināt
arī kavētājus, iegūt citus statistikas rādītājus, ko nodrošina bibliotēku informācijas sistēmas
Alise programma. Lietotājiem
būs iespēja arī internetā rezervēt
un pasūtīt grāmatas no elektroniskā kopkataloga. Izmantojot
Bauskas Centrālās bibliotēkas
(CB) veidoto elektronisko katalogu, varēs pārliecināties, vai pieprasījums ir izsniegts, vai atrodas uz vietas. Pavisam Bauskas

CB elektroniskajā kopkatalogā
pieejama informācija par 42 000
iespieddarbu nosaukumiem. Katalogā ievadīti dati par visām bijušā Bauskas rajona bibliotēkām.
Lai automatizācijas ieviešana
noritētu sekmīgi, bija nepieciešams sistemātisks, precīzs un
rūpīgs darbs. Tāpēc sirsnīgs paldies Iecavas novada Domei par IS
Alise uzturēšanu un atbalstu,
programmas speciālistiem par
sniegto palīdzību. Jo īpaši Bauskas CB Informācijas resursu attīstības nodaļai par ilgstošo
un veiksmīgo sadarbību un IS
ALISE administratorei Aelitai Biķerniecei. IZ

Pasaule tuvumā un tālumā Vairāk iespēju piekļūt vērtīgiem materiāliem
A: Ludmila Šteinberga

Iecavas novada bērnu bibliotēkas
vadītāja
2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu, uzsverot, ka, līdzīgi kā dabas
bagātības slēpjas tās dažādībā,
arī kultūru krāšņums un vērtības atklājas, tikai spējot iedziļināties tajā un saprast visā to
daudzveidībā.
Atzīmējot starptautisko Miera
dienu, Latvijas bibliotekāru biedrība un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 21. septembrī rīkoja akcijas «Pasaule
t@vā bibliotēkā» noslēguma semināru «Pasaule tuvumā un tālumā. Jaunas partnerības un
tehnoloģijas pasaules izzināšanai», kurā piedalījās vairāk nekā
40 bibliotēku no visas Latvijas.
Tika runāts par diviem interesantiem projektiem - UNESCO
LNK izveidoto bibliotēku sadarbības tīklu «Stāstu bibliotēkas», kā
arī par akciju «Pasaule t@vā bibliotēkā», kurā aktīvi iesaistījušās
30 Latvijas bibliotēkas, kas rosināja savus lasītājus izzināt citas
valstis, to dabu un kultūru, veicināja grāmatu lasīšanu un interneta resursu pētīšanu.
Latvijā akcija «Pasaule t@vā
bibliotēkā» tika atklāta 2010.
gada 29. aprīlī «Radošuma
nedēļas» ietvaros un turpinājās
līdz 8. septembrim.
Projekts «Pasaule t@vā bibliotēkā» ir IFLA (Starptautiskā bibliotēku asociāciju federācija» un
ALA (Amerikas Bibliotēku asociācija) iniciēta izglītības programma, kas radīta, lai vērstu
uzmanību uz bibliotēkas un

bibliotekāru nozīmi 21. gadsimtā. Tā ir radīta, lai izceltu publisko, skolu, akadēmisko un speciālo bibliotēku lomu visā pasaulē. Akcijas mērķis ir apzināties bibliotēkas vērtību mūsdienu sabiedrībā, apgūt tās piedāvātos resursus un neierobežotās
iespējas.
Pasaules kampaņa ir izveidota, balstoties uz Amerikas bibliotēku ilggadējo izglītības programmu. Akcija oficiāli sākusies
2001. gada augustā IFLA konferences laikā Bostonā, kad tika
pieņemts arī oficiālais logo
«@your library». Pateicoties plašajai interesei visā pasaulē, kampaņas logo tika pārtulkots IFLA
oficiālajās valodās un vēlāk arī
visās citās, kuras piedalās kampaņā.
Semināra programma bija ļoti
daudzveidīga un pārdomāta. Ceļošana, ceļotāju piedzīvojumu
stāsti, citu kultūru iepazīšana,
jaunas tehnoloģijas un partnerības pasaules izzināšanai, kartes
bērniem un valodu prasme - šie
jautājumi tika iekļauti darba
kārtībā. Dalībnieki runāja par
saviem iespaidiem, dalījās pieredzē un izvērtēja projektu.
Pasākums noslēdzās ar aktīvāko dalībnieku sumināšanu un
apbalvošanu. Katra bibliotēka
saņēma Atzinības rakstus un
simboliskas dāvanas - izdevniecības «Jāņa sēta» globusus. Klātesošos patīkami pārsteidza Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
audzēkņu ansambļa muzikālais
sveiciens.
Bauskas reģionā akciju atbalstīja un tajā piedalījās Bauskas Centrālā un Bērnu bibliotēka, Pilsrundāles bibliotēka
un Iecavas novada bērnu bibliotēka. IZ

A: Baiba Pare, LNB ERAF projekta

informācijas projektu vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB) ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF)
atbalstu īsteno apjomīgu
projektu - veic bibliotēkas
krājumu masveida
digitalizāciju, kas pavērs
iespējas piekļūt unikāliem un
vērtīgiem materiāliem no
jebkuras Latvijas vietas un
citu pilsētu bibliotēkām.
LNB projekta «Digitālās bibliotēkas izveide - 2. kārta» ietvaros līdz 2012. gadam tiks ieskenētas un apstrādātas 3 500 000
grāmatu un laikrakstu lappušu,
kas ir aptuveni 10% no LNB krājuma. Kā uzsver LNB Digitālās
bibliotēkas vadītājs Uldis Zariņš,
šis apjoms ir ievērojams, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Digitalizācija ir vienīgais veids, kā
mēs varam nodrošināt to, ka kritiskā stāvoklī esošo LNB krājuma
daļu varēs izmantot arī mūsu
bērni un bērnubērni. Krājuma
digitalizācija arī paver iespējas
ikvienam piekļūt, izlasīt un izpētīt vērtīgus un vecus materiālus, kurus pašlaik bibliotēka saglabāšanas nolūkos lasīšanai neizsniedz. Arī turpmāk bibliotēkas
krājums lasītājiem būs pieejams
par brīvu, neatkarīgi no tā, vai to
lasa LNB telpās vai kādā citā Latvijas Gaismas tīkla bibliotēkā,
vai internetā.
Krājuma digitalizācijā prioritāte ir tiem materiāliem, kuri ir

vistrauslākie un vistuvāk sairšanas robežai, jo grāmatām un
laikrakstiem ir noteikts laika periods, kad papīrs kļūst vecs un
sāk drupt, tādējādi nebūtībā var
aiziet unikālas kultūras vērtības
un vēsture.
Autortiesību jautājums, ar ko
jāsastopas digitalizācijas procesā, ir aktuāls ne vien Latvijā, bet
arī citās valstīs. Likums nosaka,
ka bibliotēku krājumā esošie materiāli (gan drukātie, gan digitālie) bibliotēkas apmeklētājiem ir
pieejami bez maksas. Savukārt
internetā brīvi pieejami ir tie materiāli, kurus vairs neaizsargā
autortiesības (pagājuši vairāk
nekā 70 gadi kopš autora nāves).
LNB, veicot digitalizācijas darbus, seko līdzi jaunumiem autortiesību tiesiskajos regulējumos
Eiropā.
Projekta «Digitālās bibliotēkas izveide - 2. kārta» ietvaros
pašlaik pilnā sparā norit LNB
krājuma skenēšana, ko veic Lattelecom BPO. Tam sekos materiālu pēcapstrāde, kas ļaus izstrādāt jaunus e-pakalpojumus,
kā arī bibliotēkas kartīšu digitalizācija un kultūrvēsturisku interneta lapu saglabāšana. Projekts
tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālu atbalstu. Pilnā apjomā ar
projekta rezultātiem sabiedrība
varēs iepazīties 2012. gada vidū,
taču jau pašlaik tiešsaistē ir pieejams šā projekta prototips
www.periodika.lv, kurā aplūkojamas 350 000 pagājušā gadsimta laikrakstu lappuses. IZ

3.

2010. gada 1. oktobrī

Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja 28. septembra sēdē atbalstīja Veselības
un sociālo jautājumu komitejas
ieteikumu palielināt pamatbudžeta izdevumus sociālajai jomai, novirzot 8 766 latu garantētā minimālā ienākumu līmeņa
(GMI) pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksai.
Šādu summu Iecavas novada
Dome ir saņēmusi no Labklājības ministrijas kā atmaksu par
jūlijā un augustā izmaksātajiem
pabalstiem. Līdzekļi, kas pašvaldības budžetā paredzēti GMI pabalstam, līdz 1. septembrim iztērēti 75,87% apmērā, bet dzīvokļa
pabalstam - 66,22% apmērā, informēja Sociālā dienesta vadītāja
Sigma Strautmale. Ja dienests
prognozē, ka līdz gada beigām ar
atlikušajām summām var nepietikt, deputāti nolēma visu turpmāko no valsts saņemto atmaksāto finansējumu novirzīt minēto pabalstu izmaksai.
Finanšu komiteja apstiprināja Izglītības nodaļas sagatavoto
valsts budžeta mērķdotāciju un
dotāciju sadalījumu novada izglītības iestādēm laika periodam
no 1. septembra līdz 31. decembrim. Atsevišķi ir noteikts finansējums vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas

obligātajām iemaksām (VSAOI),
interešu izglītības programmu
īstenojošo pedagogu darba samaksai un VSAOI, internātskolām un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kā
arī piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pedagogu darba samaksai un
VSAOI.
Komiteja nolēma ieteikt Domei apstiprināt grozījumus pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumos. Pamatojoties uz Izglītības nodaļas izglītības speciālistes Valdas Lieknes
ierosinājumu, paredzēts noteikt
izcenojumu par valodu kursiem
Ls 18 mēnesī (t. sk. PVN) un par
datorapmācību Ls 27 mēnesī (t.
sk. PVN).
Deputāti akceptēja Iecavas
novada sporta skolas «Dartija»
direktores Baibas Gāgas lūgumu
piešķirt 200 latu, lai novada skolu komandas varētu piedalīties
1. Zemgales reģionālajās sporta
spēlēs.
Tā kā pēdējā gada laikā
pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) «Dartija» teritorijā vairākkārt ir plīsis ūdensvads, kavējot
iestādes darbu, PII vadītāja Irīna
Freimane lūdza piešķirt 1668 latus no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem ūdensvada pārbūvei. Komiteja nolēma lūgumu
atbalstīt. Pamatojoties uz komitejas ieteikumu, Dome veiks attiecīgus budžeta grozījumus. IZ

Radošo darbnīcu sezonu sāk ar filcēšanu
A: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotekāre

Jauno sezonu Zorģu
radošās dāmas ievadīja ar
ziepju filcēšanas darbnīcu
saulainajā svētdienā,
26. septembrī. Kaut arī
valda atvasara un rudens
darbi vēl nav beigušies,
sapulcējāmies vairāk nekā
25 jaunākas un vecākas
dāmas ar atvasītēm.
Ar floristes Vinetas Lambertes padomiem nomierinoši maigas glāstīšanas procesā savēlām
vilnu filcā ap smaržīgiem ziepju
gabaliņiem, kas noderēs gan pašām tīkamās ūdens procedūrās,
gan dāvanai mīļam cilvēkam.
Iepazināmies ar grāmatām par
filcēšanu.
Nākamreiz esam iecerējušas
tikties 17. oktobrī, lai darinātu

dekorus no košām rudens lapām
vai sausajiem ziediem. Jau plānojam Ziemassvētku nodarbības, kurās darināsim dāvanas.
Šajā sezonā iecerētas ne tikai
praktiskas darbnīcas, bet arī citādas tematiskās sanākšanas pārsteigumi.
Darbnīcas joprojām notiek atpūtas centrā «Labirinti» pie viesmīlīgajiem saimniekiem Pastaru
ģimenes, jo bibliotēkas jauno telpu iekārtošana vēl nav pabeigta,
taču projekts rit.
Draudzīgā un radošā gaisotne
iesaista visus - uz pirmo nodarbību sanāca gan jau pieredzējušas
darbnīcu dalībnieces zorģinieces, gan atbrauca jaunas praktiskas darbošanās piekritējas no
Iecavas un Dzimtmisas. Viņas ir
arī Zorģu bibliotēkas lasītājas,
par ko esam ļoti iepriecināti.
Fotogrāfijas skatāmas mājaslapā www.zorgi.lv. IZ
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Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki oktobrī
Otrdien, 5. oktobrī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 11. oktobrī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis, A. Vītola
Otrdien, 12. oktobrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 13. oktobrī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 14. oktobrī,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 19. oktobrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 21. oktobrī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 26. oktobrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Ceturtdien, 28. oktobrī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde

Melnās ziņas
- Caurskatot videonovērošanas kameru uzfilmēto video,
konstatēts, ka 20. septembrī
plkst. 17:59 kāds jaunietis veikalā Maxima nozadzis 0,2 litru
degvīna pudeli Nemiroff Berezova un šokolādes batoniņu Snickers. Sākts kriminālprocess.
- 22. septembrī laikā no plkst.
8 līdz 11.10 pie mājas Tirgus ielā
nenoskaidrotas automašīnas vadītājs iebrauca stāvošā automašīnā Audi 100 un aizbrauca, policijai neziņojot.
- 22. septembra pēcpusdienā
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols 1949. gadā dzimušam vīrietim, kurš pa ceļu
A-7 vadīja automašīnu Opel Astra Caravan, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā (2,9 promiles).
- 22. septembra vakarā sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols par to, ka 1955. gadā
dzimis vīrietis vadīja velosipēdu

pa Skolas ielu, būdams alkohola
reibumā (1,9 promiles).
- Laika posmā no 23. septembra plkst. 21 līdz 24. septembra
plkst. 8 no mājas pagalma Tirgus
ielā nozagta automašīna VW
Transporter (1991. gada izlaidums). Sākts kriminālprocess.
- 25. septembrī ap plkst.
13:30, veicot kokmateriālu izvešanu pie ceļa Iecava-Baldone, atrasts nesprādzis kara laika lādiņš. Par atradumu ziņots Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienībai.
- 26. septembrī ap plkst.
00:10 ceļa Baloži-PlakanciemsIecava 28. km aizturēts 1972. gadā dzimis vīrietis, kurš alkohola
reibumā (1,55 promiles) vadīja
automašīnu Audi 80.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Izbūvēs dalīto atkritumu šķirošanas laukumu
1.lpp.

Drīz vien pēc līdzekļu piešķiršanas Iecavā ir jau redzams, kā
tie tiek likti lietā.
Jau veikti labiekārtošanas
darbi atkritumu savākšanas
laukumos, piemēram, Tirgus
ielā 3 izveidota jauna nojume.
Kopumā par piešķirtajiem līdzekļiem paredzēts izveidot arī
betonētu un nožogotu atkritumu
savākšanas laukumu Edvarta
Virzas ielā 27, iežogot esošo
laukumu Dārza ielā 4, iegādāt
jaunus atkritumu konteinerus
šķirotajiem atkritumiem, izvietošanai sadzīves atkritumu laukumos Edvarta Virzas ielā 27, Sila
ielā 12, Skolas ielā 2, pie vidusskolas, pie internātpamatskolas,
tirgū, Rosmē un citviet, kā arī izbūvēt dalīto atkritumu šķirošanas laukumu Iecavas Notekūdens attīrīšanas iekārtu (NAI) teritorijā.
Tas gan ir tikai pirmais solis,
lai Iecavā nodrošinātu Latvijas
normatīvajiem aktiem atbilstošu
dalīto atkritumu savākšanas sistēmu. Nepietiek tikai šķirotos at-

kritumus savākt, ir jāmeklē sadarbības partneri, kas tālāk tos
novirza otrreizējai pārstrādei vai
utilizē.
DZKS ir izdevies panākt vienošanos ar SIA «Gofra Baltija»
par šķiroto atkritumu – plēves
un papīra – nodošanu. Jau aizvadītajā nedēļā uzņēmums nodevis DzKS apsaimniekošanā
20 m3 papīra presi, kura tiks novietota jaunizveidotajā dalīto atkritumu šķirošanas laukumā.
Iedzīvotāji jau no 1. oktobra ir
aicināti turp vest savus nevajadzīgās makulatūras krājumus,
kurus iespējams nodot bez maksas. Jāatgādina, kā arī par šķiroto atkritumu konteineru izmantošanu iedzīvotājiem nav jāmaksā un tajos savus sašķirotos
atkritumus var mest ikviens
iedzīvotājs.
Tā kā Iecavā šķiroto un videi
bīstamo atkritumu apsaimniekošana vēl nav pilnībā ieviesta,
bija interesanti uzzināt, kā šis
jautājums tiek risināts Bauskā.
SIA «Vides Serviss» Atkritumu
saimniecības vadītājs Dzintars

Kļava pastāstīja, ka uzņēmums
ir noslēdzis trīspusēju līgumu ar
Latvijas Zaļo punktu un SIA «Eko
Reverss». «Vides Serviss» šķirotos atkritumus savāc no iedzīvotājiem, nogādā šķirošanas laukumā, kur vēlreiz tie tiek pāršķiroti, sagatavoti pārstrādei un
sapakoti. Tad tos savāc «Eko Reverss», kas jau tālāk atkritumus
piegādā pēc piederības pārstrādātājiem.
Šķiroto atkritumu laukumos,
atbilstoši jaunajiem normatīviem, ir izvietoti divu krāsu konteineri: dzelteni - papīram, kartonam, PET pudelēm, plastmasai un plēvei; zaļi – stikla tarai.
Šķiroto atkritumu savākšanas
laukumā Bauskā, Biržu ielā 8,
iedzīvotāji bez maksas var nodot
arī videi bīstamos atkritumus:
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, dienasgaismas
spuldzes, atstrādātu motoreļļu,
eļļas filtrus, svina akumulatorus, baterijas un riepas. Par to
savākšanu SIA «Vides Serviss»
noslēdzis līgumus ar SIA «Eko
Osta» un AS «BAO».

Vairākās Bauskas pašvaldības kapsētās «Vides Serviss» ir
izvietojis bioloģiski sadalāmo atkritumu konteinerus, kuru saturu – lapas un citus bioloģiskos
atkritumus - ved uz atkritumu
poligona «Grantiņi» komposta
kaudzi. Pēc gada šo trūdmateriālu izmanto sadzīves atkritumu
nosegšanai.
«Atkritumu šķirošana ļauj ne
tikai taupīt dabas resursus, bet
arī diezgan būtiski samazina sadzīves atkritumu daudzumu.
Tas nozīmē, ka arī iedzīvotājiem
par šo pakalpojumu jāmaksā
mazāk,» stāsta Dzintars Kļava.
«Mūsu uzņēmumam atkritumu
šķirošana peļņu nenes, taču
cenšamies strādāt rentabli ar
pārējo atkritumu apsaimniekošanu, lai izdevumus izlīdzinātu.
Starp citu, arī jaunais Atkritumu
apsaimniekošanas likums, kurš
drīzumā stāsies spēkā, paredz,
ka šķiroto atkritumu apsaimniekošana jānodrošina tam operatoram, kas attiecīgajā teritorijā
nodarbojas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.» IZ

Katru septembri svin Pasvales svētkus
A: F: Beata Logina

Septembra vidus ir laiks,
kad Iecavas novadam
draudzīgais Pasvales rajons
Lietuvā svin savus
svētkus. Šogad no 16. līdz
19. septembrim risinājās
pasākumi par godu
Pasvales 513. gadskārtai.
Ievada daļā parasti tiek rīkotas dažādu izstāžu atklāšanas
un iespieddarbu atvēršanas
svētki bibliotēkā un muzejā. Arī
šis gads nebija izņēmums - apmeklētāji tika aicināti aplūkot fotogrāfiju, skatu kartīšu un citu
oriģināldarbu ekspozīcijas. Varēja vērot dramatiskā teātra poētisku uzvedumu, kā arī dzīvot līdzi
vietējo radošo entuziastu speciāli
iestudētai mistērijai par eņģeļiem. Savi piekritēji bija lietuviešu un latviešu basketbola spēlei,
savi - arī folkloras grupu priekšnesumiem. Bet sestdien, svēku
centrālajā dienā, pasvaliešus un
viesus priecēja ielu koncerti un
tirgošanās, sakoptāko īpašumu
sumināšana un neiztrūkstošā
uguņošana kulminācijā.

Tradicionāli Pasvales svētkos
notiek floristu darbu
izstādes un konkursi.
Organizatori atzīstas, ka
pirms vairākiem gadiem šo
ideju noskatījuši Ventspilī.

Svinību galvenajā dienā cauri pilsētai vijās teatralizēts
gājiens, kura dalībniekiem bija dots uzdevums apspēlēt tēmu
CEPURES.

Nevar nepieminēt, ka Latvijas
un Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros izremontētajā Pasvales muzejā nupat pilnībā atjaunota pastāvīgā ekspozīci-

ja, izmantojot pamīšus bīdāmās
planšetes gar sienām un tajās
iebūvētos, apmeklētājam atveramos plauktus ar eksponātiem no
krājumiem. Izdots arī gaumīgs

muzeja katalogs. Apskatot ekspozīciju, pakavējos arī pie stenda,
kas atgādina par 1999. gadā noslēgto Pasvales un Iecavas pašvaldības sadarbības līgumu. IZ
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Pašu vārsmas un mūzika

Viesturs Mauševics
* * *
Šīs krāsainās rudens lapas
Ir domas par mīlu,
Ko rozā vējš nes
Starp diviem mīlētājiem.
Lapu mūzika stāsta par
mīlu,
Un vējiem mūzika stāsta par
mīlu.
Re, skaties, mākoņi uz
zemes un debesīs
Svin kāzas.
Es mīlā šodien tāds priecīgs,
Ka gribas dejot un dejot...
Un rudens lapas
Kā diskotēkas krāsainās
uguntiņas
Aicina ieiet romantikā.
Saulei ir tavas acis,
Debesīm ir tavas acis,
Naktij ir tavas acis,
Romantikai ir tavas acis.

Dzejas dienā savus darbus lasīja Andris Kopeika (no kreisās), Andis Balodis,
Viesturs Mauševics un Jānis Stuģis.
A: Helga Pīlādze

sociālā darbiniece
F: Jolanta Ignate

Sestdien, 25. septembrī,
sadarbībā ar Edvarta
Virzas Iecavas bibliotēku
Valsts sociālās aprūpes

centra «Zemgale» filiālē
«Iecava» notika Dzejas
diena.
Pasākumā viesojās Iecavas
dzejnieks Andris Kopeika. Viņš
pie mums ir ciemojies arī citus
gadus. Pēdējā kopīgā sadarbība
ar Andri bija Dievdārziņa sakopšanas talkās.
Savas vārsmas runāja arī ap-

rūpes centra iemītnieki Viesturs
Mauševics, Andis Balodis un Jānis Stuģis. Pasākumā piedalījās
arī klientes Svetlanas Kuzminas
radinieki. Andis Balodis savus
dzejoļus, kā vienmēr, bija ietērpis pašsacerētā mūzikā, kura visiem patika.
Aprūpes centra klienti arī apskatīja bibliotēkas grāmatu izstādi. IZ

IZ

Der zināt

Iecavas novada Dome ir
saņēmusi informāciju no
Olaines novada Domes, ka tā
18. jūnijā nolēmusi uz pieciem gadiem aizliegt pašvaldības teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus. Tāds pats aizliegums
noteikts arī Iecavas un Vecumnieku novadā. IZ

Atgriežas lielais basketbols
1.lpp.

Lai nodrošinātu optimālu
temperatūru, no ārpuses un
iekšpuses nosiltināti sporta zāles logi. «Logu nomaiņu finansiālu apsvērumu dēļ pašlaik nespējam veikt, malkas cenas aug dramatiski. Vēl jāatrisina daži tehniski jautājumi, lai atbilstoši
prasībām nodrošinātu LBL spēļu norisi un iespēju pārraides
translēt televīzijā. Vēl tiek lemts,
vai un cik liela būs ieejas maksa

uz LBL spēlēm,» tā G. Pakalns.
Viņš arī atklāj, ka pašlaik top
trīspusējs sadarbības līgums
starp BA Turība, SAKS «Dartija»
un Basketbola klubu «Dartija» ar
ieceri nākamajā sezonā kopīgiem spēkiem no BA Turība un
BK Dartija spēlētājiem veidot komandu, kura varētu startēt LBL
2. dīvizijā.
BA Turība basketbolisti vienu sagatavošanās posmu Iecavā
aizvadīja jau vasarā - intensīvs
treniņdarbs galvenā trenera Pē-

tera Višņēvica vadībā te ritēja no
2. līdz 7. augustam. Treniņi
sporta namā «Dartija» komandai
notika arī 25. un 26. septembrī,
bet pirmā mājas spēle Turībai
Iecavā plānota 12. novembrī pret
Baronu. Mājas spēļu sākums
būs pulksten 18:30.
P. Višņēvica darba gaitas savulaik jau bija saistītas ar Iecavu, un viņš pārliecinājies, ka
līdzjutēji te saprot basketbolu.
Jācer, ka atkalredzēšanās Iecavā būs patīkama gan trenerim

un jaunajai komandai, gan publikai. Pašlaik kalendārs rāda, ka
pāris reizes pēc LBL spēles sporta namā «Dartija» sekos Amatieru līgas mačs: tā 24. novembrī
un 22. decembrī pulksten 18:30
spēlēs Turība, bet pulksten
20:30 - Dartija. Amatieru basketbola līgas sezonu Dartija sāks
ar divām izbraukuma spēlēm,
pirmā no tām - 16. oktobrī. Savā
laukumā Voldemāra Pāruma
trenētā komanda pirmo spēli
aizvadīs 10. novembrī. IZ
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Ceļojumā pie Sibīrijā palikušajiem tautiešiem
A: Anta Kļaveniece
F: no Skaidrītes Jostmanes

albuma
Režisore un producente Dzintra Geka jau aptuveni desmit gadus apkopo materiālus par represētajiem latviešiem, vāc atmiņas par Sibīrijas bērniem un dokumentē vietas, kur viņi dzīvojuši. Šogad televīzijā demonstrēja
pērn tapušās videofilmas «Piemini Sibīriju» pirmo daļu, bet filmas
otro daļu veidoja šovasar, kad filmēšanas grupa devās uz tālajiem
Ziemeļiem un Tomskas apgabalu.
No 21. jūlija līdz 5. augustam
18 cilvēki, tostarp arī pieci Sibīrijas bērni, kuriem pēc izsūtījuma
bija lemts atgriezties dzimtenē,
vēlreiz devās garajā ceļā uz savām bērnības vietām, lai uzstādītu piemiņas plāksnes Sibīrijā palikušajām mātēm un bērniem.
Ceļā pa maršrutu Rīga-Pēterburga-Noriļska-Dudinka-Krasnojarska-Ačinska-Tomska-MaskavaRīga devās arī iecavniece Skaidrīte Jostmane, piepildot sen lolotu sapni. Līdzekļus braucienam
viņa vairākus gadus atlicinājusi
no pensijas, pārdevusi dārziņā
izaudzēto, bet daļu nācies vēl aizņemties.
S. Jostmani kopā ar mammu
un gadu vecāko brāli izsūtīja no
Liepājas rajona Medzes ciema
1949. gadā, kad Skaidrītei bija
vien septiņi gadiņi. Vectēvs savulaik ieskaitīts kulaku kārtā,
un, lai cilvēku būtu vairāk, izveda arī Skaidrītes ģimeni. No
Voskresenskas ciema Omskas
apgabala Boļšerečenskas rajonā
S. Jostmane ar mammu un brāli
atgriezās 1957. gadā, bet tēvs gāja bojā Vorkutā.
Izsūtījuma vietā S. Jostmane
ciemojusies divas reizes. 1965.
gadā viņa devusies tālajā ceļā, jo
uzzinājusi, ka kāds no ciema vīriem varētu pastāstīt kaut ko vairāk par tēvu, taču satikties diemžēl nav izdevies. 1985. gadā
Skaidrīte turp vedusi savus bērnus, bet lietavu dēļ ceļi bijuši
braukšanai nepiemēroti un līdz
ciemam viņi nav tikuši. Toties
paviesojušies pie izsūtījuma laika draudzenes Omskā.
«Kad ar vilcienu ieradāmies
Pēterburgā, nedaudz apskatījām
pilsētu un vakarā devāmies uz
lidostu. Taču tur saņēmām ziņu,
ka Noriļska mūs nepieņem,»
stāsta Skaidrīte Jostmane. Izrādījies, ka iebraukšanai Noriļskā nepieciešamas Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB)

Tomskā - Ziemeļsibīrijas pilsētā ar vairāk nekā pusmiljonu iedzīvotāju. Pilsētas parkā
atrodas piemiņas vieta, kur saviem represētajiem tautiešiem piemiņas akmeņus uzstādījuši
igauņi, poļi, kalmiki. Latviešu braucēji nosprieda, ka pilsētā būs jāatgriežas. Nākamreiz ar
piemiņas zīmi represētajiem latviešiem.
atļaujas. (Starp citu - arī visu ceļojuma laiku latviešu ceļotājus
nemanāmi uzmanījuši drošības
dienesta darbinieki.) Lai arī Noriļskā tobrīd bijusi dziļa nakts, jo
laika starpība ir piecas stundas,
formalitātes tomēr izdevies nokārtot. Bija ļoti svarīgi izlidot paredzētajā laikā, jo Dudinkā vajadzēja paspēt uz motorkuģi,
kurš kursē tikai divas reizes nedēļā. Lai ar to brauktu, iedzīvotāji jau krietnu laiku iepriekš
pierakstās rindā. Skaidrīte stāsta, ka, nonākot Noriļskā, diskomfortu radījusi ne tikai lielā
laika atšķirība, bet arī polārā
diena, jo visu laiku bijis gaišs, kā
arī milzīgie knišļu un odu bari.
No Dudinkas pa Jeņiseju ar
nelielu motorkuģi, kurā ir 32
vietas, braucēji devās uz tālāko
brauciena punktu Karaulu, kas
atrodas apmēram 300 kilometrus no Noriļskas, gandrīz pie
Ziemeļu ledus okeāna. Tur atrodas apmetne Tolstij Nos un Pimenas kapsēta, kurā atdusas
brauciena dalībnieces Livetas
Sprūdes vecmāmiņa.
Apmešanās vietā braucēji
nonāca naktī, taču, neskatoties
uz vietējo atrunām, vienojās, ka
uz Pimenas kapsētu dosies, negaidot rītu. Liveta līdzi bija atvedusi piemiņas zīmi un Latvijas

zemi; mācītājs Guntis Kalme aizlūdza par visu Sibīrijā palikušo
dvēselēm.
No rīta pēc dažu stundu
gulēšanas bija jāsteidzas atpakaļ
uz kuģi, lai atgrieztos Dudinkā,
taču bija sākusies vētra, kuģis
vairs nevarēja piestāt krastā un
braucējus uz kuģi pārcēla ar laivu. Skaidrīte atceras, ka brauciens laivā bijis diezgan neomulīgs: ļoti spēcīgs vējš, viļņi šļakstījušies virsū, bet temperatūra tikai plus astoņi grādi. Pati Jeņiseja ir ļoti plata - no viena krasta otru nevar redzēt, un vētras laikā tā bangojas kā jūra. Skarbā
klimata dēļ arī augu valsts ir nabadzīga. Daudz zemu krūmu un,
jo tuvāk Noriļskai, jo vairāk nokaltušu koku. Tas gan tādēļ, ka
Noriļska ir viena no piesārņotākajām vietām pasaulē, pilsētā joprojām darbojas niķeļa un vara
pārstrādes rūpnīcas.
No Dudinkas līdz Noriļskai bija jāmēro aptuveni simt kilometru, šoreiz gan ar autobusu.
«Ceļi Sibīrijas ziemeļos ir plaši,
bet ļoti grambaini. Rīta pusē
pirms Noriļskas mūsu autobuss
salūza, tādēļ līdz viesnīcai mūs
nogādāja ar ātrās palīdzības
transportu,» stāsta S. Jostmane.
Aizkustinoša bijusi nākamās
dienas tikšanās ar represēto

apvienības dalībniekiem, arī divām māsām latvietēm, Noriļskas
muzejā. Pie tējas galda pulcējušies arī vietējās pašvaldības un
preses pārstāvji. Kopā nodziedājuši Latvijas himnu, bet kāda
vietējā iedzīvotāja nodziedājusi
«Kur tu teci, gailīti?», kuru viņai
senāk iemācījuši pazīstami latvieši. Vietējie brauciena laikā ne
vienu reizi vien stāstījuši, ka
daudz labu tikumu pārņēmuši
no izsūtījumā esošajiem latviešiem - puķu audzēšanu, dažādus rokdarbus, ēst gatavošanu.
Noriļskas muzejā brauciena dalībnieki atstāja vienu no piecām
piemiņas plāksnēm, apmeklēja
arī Šmita kalnu, kur izveidots
piemiņas memoriāls akmeņogļu
raktuvēs bojā gājušajiem. Viņu
vidū arī daudzi latviešu: karavīri, leģionāri, virsnieki.
Turpmākais brauciena mašruts veda uz Lamas ezeru, pie
kura atrodas 1942. gadā nošauto Latvijas armijas artilērijas
virsnieku atdusas vieta. «Paviesojāmies arī Lamas ezera tūristu
bāzē, kuras īpašnieks ir latviešu
strēlnieka mazdēls Oļegs Kraševskis. Latvijā viņš nav bijis, taču mūs uzņēma ļoti sirsnīgi,
nakšņošanu, pirti un maltīti
pasniedzot mums kā dāvanu.
7.lpp.

7.
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«Daba pie Lamas ezera ir brīnišķīga. Kalnu virsotnēs vēl bija
saglabājies 23. jūlijā uzkritušais
sniegs, lejup pa klintīm tecēja
ūdens tērcītes, daudzviet izveidojušies ūdenskritumi,» brauciena atmiņās kavējas Skaidrīte
Jostmane.
Tūristu bāzes īpašnieks ir
aizrāvies ar šamanismu un muzeja ierīkošanu: trīsstāvu tūristu bāzes telpas rotā dažādi vietējo tautu - ņencu un evenku - sadzīves priekšmeti. O. Kraševskis
ir aizrautīgs mednieks - viņš nomedījis 21 lāci. Brauciena dalībniekus saimnieks pacienāja ar
tradicionālu vietējo ēdienu
Strugaņinu - saldētu jēlu sīgu
dzimtas zivi, kuru šķērē plānās
loksnēs un ēd.
No Noriļskas brauciena dalībnieki ar lidmašīnu devās uz
Krasnojarsku. Tur visspilgtāk
atmiņā palicis brīvdabas muzeja
Stolbi apmeklējums. Padomju
laikā te piedzīvots nebijis notikums - vietējie iedzīvotāji protestējuši pret unikālo dabas veidojumu, akmens klinšu izmantošanu būvmateriālu ražošanā

IZ

Ceļojums bija fiziski un
emocionāli smags, tomēr
Skaidrīte Jostmane ir
gandarīta, ka izdevies
piepildīt sen loloto sapni.
un panākuši savu. Tagad te izveidots dabas parks un alpīnisma treniņu vieta. Dabas parka
veidotāji cīnās arī par taisnīgas
tautas vēstures saglabāšanu,
un šis cēlais mērķis darbam piesaistījis daudzus entuziastus.
Sirsnīgas bija tikšanās ar Si-

Sporta ziņas

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) 2. Divīzijas
Centra grupas komandu spēles notika 26. septembrī Bauskā.
Bauska - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 56:50 (G. Plukass 18, E. Jašuks 14, H. Meļķis 12)
1996. g. dz. 79:56 (T. Šķipars 24, J. Pelēcis 17)
1994. g. dz. 58:75 (L. Jaunzems 26, A. Taurenis 17)
1992./93. g. dz. 58:52 (J. Eiduks 15, D. Kravals 12, K. Onzuls 11)
Sportiska pagājusī nedēļa bija Iecavas vidusskolas skolēniem,
informē sporta skolotāja Īrisa Korčagina. 20. septembrī Iecavas
novada rudens krosa distancei spēkus atrada 429 skolēni.
22. septembrī skolā notika sporta diena visiem, kuri mācās
1.-12. klasē. 24. septembrī skolas komandas piedalījās Bauskas
rudens krosā. Iecavas vidusskolas skrējēji atgriezās mājās
ar spožu godalgu birumu.
1999./2000. gadā dzimušie skolēni izcīnīja 1. vietu 4 x 800 m
krosa stafetē (Lība Madžule, Amanda Grīnberga, Violeta
Veremeičika un Simona Vītoliņa), 2. vietu 4 x 800 m stafetē
(Krista Lideiķe, Annemarija Dukure, Dace Renebuša, Annija
Pļaviņa) un 3. vietu 4 x 800 m stafetē (Jēkabs Ķurbe, Dāvis Lācis,
Rauls Spickuss, Roberts Stančiks).
1997./1998. gadā dzimušie zēni (Ginters Plukass, Helvijs Meļķis,
Deivids Špoģis, Kristaps Anspoks) un meitenes (Jeļena Alfjorova,
Linda Šteinberga, Jana Zamarina, Ieva Jēkabsone) ieguva 1. vietu
4 x 800 m stafetes skrējienā.
Arī 1995./1996. gadā dzimušie puiši tika pie uzvarētāju medaļām.
Komandā startēja Rūdolfs Tonigs, Reinis Zariņš, Edgars Beņķis
un Daniels Špoģis. Meitenes izcīnīja 2. vietu 4 x 1000 m krosa
stafetē (Sintija Raginska, Ieva Straujā, Santa Šuherte, Mendija
Nungure).
Vidusskolas meitenes izcīnīja 3. vietu 4 x 1000 m stafetes
skrējienā 1991./1994. gadā dzimušo grupā (Madara Lindava,
Malvīne Kreņģele, Elīna Plešņa un Madara Šmite). IZ

bīrijas bērniem, kas joprojām
dzīvo Ačinskā un Biruļusos. Biruļusu muzejā brauciena dalībnieki atstāja piemiņas plāksni,
apmeklēja kapsētu, kur atdusas
daudz latviešu. Pa ceļam uz
Tomsku ceļinieki iegriezās Kolpaševā, Starokorotinā un Parabeļā. Apciemojuši 79 gadus
vecu latvieti, kas pirms izsūtījuma dzīvojusi Alūksnē. Pirms dažiem gadiem ciemā nomirusi viņas draudzene, arī latviete, un
nu vairs nav neviena, ar ko parunāt dzimtajā latviešu valodā.
Taču valodu viņa joprojām nav
aizmirsusi.
Interesantu atgadījumu Starokorotinā piedzīvoja divas
brauciena dalībnieces - caur žoga apakšu ielīda savā bijušajā
skolā un atrada pat savu klasi.
No Tomskas brauciena dalībnieki lidoja uz Maskavu, taču
Domodedovas lidostā lidmašīnu
nevarēja nosēdināt - Maskavu
bija pārņēmis šīsvasaras kar-

stums un smogs. Beigu beigās
pēc 25 minūšu riņķošanas lidmašīnu veiksmīgi nosēdināja,
bet jau nākamajā dienā lidosta
bija slēgta. Vēl tikai emocionāla
iespaidu apmaiņa vilcienā Maskava-Rīga, un 16 ceļojuma dienas bija galā.
Brauciens bija grūts gan fiziski, gan arī morāli, jo ceļotāji
veica ne tikai garu ceļu, bet arī
bezgalīgus attālumus atmiņās.
Toties ir gandarījuma sajūta. Šajās ciešanu un sāpju vietās,
iesvētot piemiņas plāksnes, pārņēmusi apbrīnojami gaiša un
viegla sajūta. «Šķita, ka simtiem
un tūkstošiem pateicīgu dvēseļu
noraugās uz mums ar ticību un
cerību par dzīvajiem, kuri turēs
svētu piemiņu un nepieļaus jaunu traģēdiju,» teic Dzintra Geka.
Viņas veidotās filmas «Piemini
Sibīriju» otro daļu, kurā būs atspoguļoti šī brauciena iespaidi,
televīzijā plānots demonstrēt nākamā gada 14. jūnijā. IZ

Par čempiona titulu sacentās
270 motosportisti
A: Anta Kļaveniece

Pagājušajā sestdienā Latsvillas mototrasē Zorģos noritēja
Latvijas Alternatīvā motosporta
asociācijas (LAMA) turnīra fināls,
pulcējot sacensībās rekordlielu
dalībnieku skaitu - 270, informē
trases īpašnieks un LAMA valdes
loceklis Ainārs Vilciņš. Viņš uzsver, ka tas ir ne tikai trases sasniegums, bet rekords arī Baltijā.
Trasē, sīvi punkts punktā cīnoties par čempiona titulu, devās
sportisti no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas, padarot šīs sacensības
baudāmas arī daudzajiem skatītājiem. Lai saulainajā atvasaras
dienā baudītu motosporta aktivitātes, skatītāji bija ieradušies no
malu malām, arī mērojuši ceļu
no Igaunijas. «Skatītājiem trase
ir iepatikusies. Lai cilvēkiem patiktu šeit braukt, arvien domājam arī par viņu ērtībām. Piemē-

ram, šogad esam paplašinājuši
automašīnu stāvlaukumu, lai
braucamais nav jāatstāj kaut
kur tālu ceļa malā,» tā A. Vilciņš.
Skaistā, dalībniekiem bagātā
diena un dzērvju kāšu atvadu
saucieni saulainajās debesīs viņu rosinājuši uz pārdomām par
aizvadīto sezonu un cerībām, ka
nākamgad interese par motosportu tikai pieaugs. Lielu paldies viņš sūta Didzim Traumanim, Latūnu ģimenei un Iecavas
novada pašvaldībai par atbalstu,
kas ļauj trasei attīstīties un kļūt
par nozīmīgu objektu sportisko
aktivitāšu mīļotājiem.
Līdz ar motokrosa šīs sezonas
noslēgumu aktivitātes Latsvillas
mototrasē gan vēl nebeidzas. Ziemas periodā skatītājus atkal
priecēs skijorings.
Aizvadīto sacensību rezultātus un pasākumu foto galerijas
var apskatīt LAMA mājas lapā
www.motolama.lv. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Ruta Āzena (20.03.1943. - 22.09.2010.)

2010. gada 1. oktobrī
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Reklāma un sludinājumi : : :

jaunu dušas kabīni (Itālija,
pusapaļa, viss komplekts,
teicama kvalitāte). Steidzami,
lēti. Palīdzēšu ar piegādi.
Tel. 26781733.

Sakarā ar
firmas
darbības
paplašināšanu
mūsu biroja jaunā adrese:
Rīgas ielā 49a, Iecavā.
Tālr. 63941056; 29574633.

o
o
o
o
o

Piedāvā darbu : : :
SIA «Timber Grinvalde»
kokzāģētavai Zālītē (bij. armijas
daļa) vajadzīgi darbinieki:
lentzāģa operators (vēlams ar
darba pieredzi kokzāģētavā,
varam arī apmācīt),
kokmateriālu garinātājs
(vēlams ar darba pieredzi
kokzāģētavā).
Tālr. 27848844.

Fiziskā apsardze
Tehniskā apsardze
Drošības pakalpojumi
Mobilās apsardzes grupa
Kinologu pakalpojumi

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)

Vladimirs Smirnovs piedāvā
darbu metāla griezējam auto,
lauksaimniecības tehnikas un
metāla konstrukciju izjaukšanā.
Tālr. 26200989.

Tālr. 29484578
SIA „SKUJENIEKI”
piedāvā:
- skaldītu malku
(tālr. 29452087);
- dekoratīvos skuju un lapu
kokus,
- sertificētus stādus meža
atjaunošanai
(tālr. 29453700).
Adrese: „Jaunaudzes”,
Iecavas novads.

Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
piektdien, 1. oktobrī,
pl. 18:00
lūgšanu vakars.
Aizlūgsim par Latviju.
Svētdien, 3. oktobrī,
pl. 11:00 Pļaujas svētku
dievkalpojums.

Bauskas novada
Būvvaldes vadītājs,
galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 11. oktobrī
no plkst. 10 līdz 12.

Dažādi : : :
Veicam kosmētisko un kapitālo
remontu, jumta darbus un
mūrēšanas darbus.
Tālr. 26060411.
Pērk lietotas automašīnas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, vadus;
demontē metāla konstrukcijas
un attīra teritoriju no metāla;
kompensē. Tālr. 26200989.

turpmākajiem mēnešiem!
Sludinājumus laikraksta
«Iecavas Ziņas» rubrikās
PIEDĀVĀ DARBU un
VĒLAS STRĀDĀT
publicējam bez maksas!

Līdzjūtība
Klusa paliek tēva sēta,
Klusa tēva istabiņa.
Nav vairs tēva mīļo soļu,
Nav vairs tēva padomiņa.

Pārdod : : :

Iecavas parkā
/Latviešu t. dz./

Izsakām līdzjūtību Artūram Dambergam,
pavadot tēvu kapu kalniņā.
8.a klases audzinātāja un klasesbiedri

Skrējiens
IECAVAS RUDENS
9. oktobrī plkst. 13:00.
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

8.

Kultūras namā
9. oktobrī pl. 20:00
SKOLOTĀJU dienas
BALLE.

Kultūras namā

23. oktobrī pl. 19:00
grupas «SESTĀ JŪDZE»
akustiskais koncerts.
Biļešu cenas: Ls 3; Ls 4; Ls 5.

29. oktobrī pl. 20:00
MEDIĶU BALLE.
31. oktobrī pl. 17:00
aktrise Zane Daudziņa
monoizrādē
«TĀDA ES ESMU».
Biļešu cenas: Ls 4; Ls 5; Ls 6.

Jaunā stand-up
komēdija «Tāda es esmu»
ir komiski nopietns
mēģinājums celt latviešu
sievietes pašapziņu.
Galveno lomu izrādē
attēlos populārā aktrise
Zane Daudziņa, uzdodot
skatītājiem jautājumu vai ir kāda ķermeņa
daļa, ar ko jūs pats esat
apmierināts. Vēlamā
atbilde?
- Tai būtu jābūt galvai.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
2. oktobrī no pl. 11:00
Iecava - Cēsis
3. oktobrī no pl. 11:00
Iecava - Jūrmala
9. oktobrī no pl. 11:00
Iecava - Jūrmala/Sloka
24. oktobrī no pl. 11:00
Iecava - VEF/Ķekava
Iecavas novada atklātās
sacensības galda tenisā
30. oktobrī

Internātskolas
stadionā
Skolu sacensības futbolā:
8.-9. klases
6. oktobrī pl. 15:00.
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.
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