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Aizvadītās
nedēļas vidū
Iecavā
piestāja divi
spāņu puiši,
kas ar
velosipēdiem
mēro ceļu no
Eiropas
dienvidiem
līdz tās
ziemeļu
galējam
punktam un
atpakaļ.
A: Līga Lasmane
F: Anta Kļaveniece

Neviens cilvēks pavisam droši
nezina, kā beigsies šodiena
un ko dzīve piedāvās jau rīt.
Diviem aizrautīgiem spāņu
ceļotājiem tā neplānoti lika
uzkavēties Iecavā.

Ja aizvadītajā nedēļā vienam
no ceļotājiem Rīgā nebūtu nozagta pase, vadītāja apliecība un
bankas karte un viņš to nebūtu
pamanījis tieši Iecavā, tad nebūtu arī šī raksta.
Kā gan spāņu ceļotāji nokļuva Iecavā? Izrādās, ka savu ceļojumu viņi uzsāka jau 25. aprīlī,

Divām komandām bronza
A: Līga Lasmane un

Anta Kļaveniece

Augusta iesākums atnesis
labus jaunumus Iecavas
basketbola pasaulē. No 5. līdz
8. augustam Somijas pilsētā
Tamperē norisinājās
gadskārtējais, šoreiz
23. starptautiskais basketbola
turnīrs «Delfin Basket».
Iecavu tajā pārstāvēja četras
komandas, no kurām divas
izcīnīja godalgotās bronzas
medaļas.
Turnīrā kopumā piedalījās
232 komandas no Somijas, Taivānas, Turcijas un Latvijas. No

iecavniekiem vislabāk veicās
1996. gadā dzimušo zēnu un
sporta kluba Dartija komandai.
Viļņa Gailuma ternētie 1996. gadā dzimušie audzēkņi izcīnīja
trešo vietu sešu komandu konkurencē, ar rezultātu 39:38 uzveicot Somijas komandu WB. Lai
gan arī trešā vieta komandai ir
labs sasniegums, tā bija arī ļoti
tuvu finālam, par diviem punktiem zaudējot Somijas komandai JKS (35:37). Komandas sastāvā spēlēja: Edžus Kauķis, Rūdolfs Kauķis, Ginters Plukass,
Jānis Pelēcis, Toms Šķipars,
Kristofs Brunovskis, Ritvars
Priede, Helvijs Meļķis, Juris Antonovs, Elnurs Muļars un Kristers Veģis.
4.lpp.

un puišu mērķis ir, braucot ar
velosipēdiem, pieveikt ceļa posmu no Eiropas dienvidiem līdz
tās galējam ziemeļu punktam un
tad atgriezties savā dzimtajā pilsētā Serdānijā (Cerdanya), kas
atrodas aptuveni simt kilometru
no Barselonas.

Uzvar ziedu
paklāju
festivālā
Ventspilī

2.

Domes
sēdē

3.

Pirmās

5.

klases
skolēniem
dāvina mobilos
telefonus

4.lpp.

Piedzīvojumu tīkotājiem
A: F: Anta Kļaveniece

Jūlija beigās savus pirmos
apmeklētājus uzņēma «Filipu
parka» kvadriciklu trase.
Lai arī tas noticis bez
pompozas un skaļas
atklāšanas ceremonijas,
dažu nedēļu laikā trasei
izveidojies jau savs pastāvīgu
braucēju pulciņš.
Pārsvarā tie ir 10-15 gadus
veci puikas, taču ne mazāk talantīgas braucējas ir arī meitenes, piemēram, kāda astoņus
gadus veca meitene, kas nāk uz
parku regulāri, - viņai patīk un
arī padodas braukt ar kvadricik-

lu. Jaunākajam braucējam ir tikai četri gadi.
Kvadriciklu trasi savā privātīpašumā «Filipi», kas atrodas
iepretim pirmsskolas izglītības
iestādei «Cālītis», izveidojis Nedko Pašovs, bulgārs, kurš ar savu
ģimeni te pārcēlies dzīvot pirms
dažiem gadiem. «Kad pārcēlāmies uz Iecavu, mūsu dēlam Filipam bija divi gadi. Bērnudārza
vadītāja toreiz pateica - paņemsim, kad viņam būs pieci. Lai Filipam nebūtu garlaicīgi, raugoties pār sētu, kā citi bērni spēlējas, man radās ideja par neliela
atrakciju parka izveidi. Tā sanāca, ka jau pēc neilga laika Filips
tika bērnudārzā, taču no idejas
5.lpp.
atteikties negribējās.»
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Iecavnieces gūst uzvaru ziedu paklāju festivālā
A: Elīna Rubina

Ar laureātu titulu jauniešu
grupā esam atgriezušās no
10. Baltijas ziedu paklāju
festivāla, kas norisinājās
iepriekšējā nedēļas nogalē
Ventspils 720. jubilejas
svētku ietvaros.
Šogad festivāls bija ievērojams gan ar savu apaļo desmit
gadu jubileju, gan vērienīgumu
kopumā žūrijai bija jāizvērtē deviņi jauniešu un 36 pieaugušo
paklāju profesionalitāte un vizuālais noformējums.
Dalībniekiem bija jāapliecina
sava meistarība, veidojot apaļus,
diametrā 2,8 metrus platus paklājus par tematu «Ziedu saktas». Iecavas komanda: Zane Cera, Sanita Ūdre, Elīna Rubina un
skolotāja Iveta Cera izveidoja paklāju «Saktas ziedu tirgus». Žūrija atzinīgi novērtēja vārdu spēli,
kādu bijām izvēlējušās, jo mūsu
balti lillā zieds izcēlās uz daudzo
saktas formas paklāju fona.
Šis gads mūsu komandai bija
īpašs ne tikai ar uzvaru, bet arī
ar grūto darbu - paklāju veidojām 24 stundas. Negaidīts pārsteigums mūs sagaidīja no rīta:
tieši stundu pirms žūrijas vērtējuma visus darbus un dalībniekus nesaudzēja stiprs lietus un
vējš, kā rezultātā bija nepieciešams krietni pielabot gandrīz noslīkušos paklājus. Lai arī šis bija
konkurss, netrūka konkurentu,
kas ātri kopīgiem spēkiem palīdzēja pielabot visvairāk cietušos
paklājus, tajā skaitā arī mūsējo.
Festivālā piedalījās floristi no
visas Latvijas, kā arī viesi no
Baltkrievijas, Lietuvas un Krievijas. Pēc apbalvošanas ceremonijas dalībniekus gaidīja kopīga

Konkursa uzvarētājas Sanita (no kreisās), Elīna un Zane kopbildē ar Aivaru Lembergu.

fotografēšanās ar Ventspils mēru Aivaru Lembergu, svinīgā vakara daļa ar dziedāšanu un dejošanu Brīvdabas muzejā, kā arī
salūta vērošana pie uzvarētāju
paklāja Ventspils ostas promenādē.
Lielu paldies gribam teikt visiem draudzīgajiem dalībniekiem, kas konkursu padarīja par
patīkamu floristu kopā sanākšanu, kā arī radiem, draugiem un
uz vietas satiktajiem ventspilniekiem, kas palīdzēja ar puķu sagādi un uzmundrinājumiem. Pašas no festivāla esam guvušas
lielu gandarījumu par paveikto,
pieredzi un pozitīvas emocijas
trīs dienu garumā.

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

Oriģinālliteratūra
v
Ābele Inga «Kamenes un
skudras»
v
Mežābele Santa
«Skaistulis un mežinieka
meita»
v
Žuravska Dzintra «Būt
sievietei baltā» Sēr. Lata
romāns

Tulkotā daiļliteratūra
v
Ambroza Stāra «Mīla
vasaras naktī»
v
Bells Heinrihs «Eņģelis
klusēja»

v
Berijs Stīvs «Nodevība
Venēcijā»
v
Bredforda Barbara
«Pārkāpjot noteikumus»
v
Dirģēla Petrs «Slēptais
brasls»
v
Filipa Gregorija «Dzimusi
karaliene»
v
Fleišhauers Volframs
«Purpura līnija»
v
Kaplinskis Jāns «Acs»
v
Keins Toms «Misija»
v
Kobens Harlans «Klubs
Jaguārs»
v
Koreckis Daniels «Krievu
ziema Vīnē»

Iecavnieču darinātais ziedu paklājs.

v
Kuipere Alise «Dzīve uz
ledusskapja durvīm»
v
Lārsons Stīgs «Meitene,
kas spēlējas ar uguni»
v
Liss Deivids «Vērtspapīru
sazvērestība»
v
Martilji Karlo A.
«Mirandolas noslēpumu
sargs»
v
Orvels Džordžs «Mācītāja
meita»
v
Pārksa Adele «Mirāža»
v
Peinkofers Mihaels «Rūnu
brālība»
v
Redings Mario
«Nostradama pareģojumi»
v
Šarlēne Harisa «Miris līdz tumsai»
v
Verbērs Bernards «Eņģeļu
impērija»
v
Višņevskis Janušs
«Vientulība tīmeklī»

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
Brensons Ričards «Kailā
patiesība par biznesu»
v
Cikovskis Voldemārs
«Iekšdedzes motori 1. daļa
v
Džeja Ronija «Lai bērni
būtu laimīgi»
v
«Ēdieni, kuros ir maz
holesterīna»
v
Filips Dāvids
«Sabiedriskās attiecības
tiešsaistē»
v
Grīrs Džons M. «Zudušā
simbola noslēpumi»
v
Haringtons Pauls
«Noslēpums. Domu spēks
jauniešiem»
v
Izaksons Valters
«Einšteins»
v
Knops Gvido «SS vēsture
brīdina»
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Novada Domē
Iecavas novada Domes
kārtējā sēde notika
10. augustā.
Dome izskatīja gandrīz 30 darba
kārtības jautājumus.
Par sadarbības līguma
slēgšanu ar Bauskas novada
Domi par tūrisma
pakalpojumu izmantošanu
Iecavas novada Domē ar piedāvājumu izskatīt Bauskas tūrisma informācijas centra piedāvājumu un noslēgt sadarbības
līgumu ar Bauskas novada Domi
vērsās centra vadītāja Inese Turkupole-Zilpure. Jautājums izskatīts un atbalstīts gan Attīstības komitejas sēdē, gan Finanšu
komitejas sēdē. Arī Domes deputāti piekrita slēgt sadarbības līgumu ar Bauskas novada Domi
tūrisma informācijas jomā uz diviem gadiem un pilnvaroja novada Domes priekšsēdētāju Jāni
Pelsi pārstāvēt Iecavas novada
pašvaldību, lai vienotos par būtiskiem līguma nosacījumiem, kā
arī noslēgt un parakstīt līgumu
ar Bauskas novada Domi. Tāpat
deputāti apstiprināja tūrisma
pakalpojumu izmantošanai plānotos Iecavas novada pašvaldības izdevumus 2010. gadam –
Ls 906.
Līgums paredz sadarbību tūrisma informācijas koordinēšanā, kopīgu tūrisma karšu un
bukletu izdošanā, tūrisma maršrutu izstrādē un kopīgas tūrisma
datu bāzes uzturēšanā.
Par zemes iznomāšanu
biedrībai Lokanie bērzi
20. jūlijā Iecavas novada Domē saņemts biedrības Lokanie
bērzi iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošā zemes
gabala Iecavā, Sporta ielā 4 daļu,
lai īstenotu projektu «Bērnu rotaļu laukuma «Nāc spēlēties» izbūve Iecavā» ES Lauku attīstības
programmas 2007.-2013. gadam
pasākuma «Vietējās attīstības
stratēģijas» ietvaros.
Ar Iecavas novada Domes
2008. gada 23. septembra lēmumu minētais zemes gabals
1,5211 ha platībā atzīts par
pašvaldībai piederošu.
Biedrības Lokanie bērzi
iesniegums skatīts Iecavas novada Domes Attīstības komitejas
20. jūlija sēdē. Tajā biedrības
pārstāvis G. Ziemelis izteicis nepieciešamību zemes nomas līgumu slēgt uz septiņiem gadiem –
divi gadi paredzēti projekta realizācijai, bet piecus gadus realizētajam projektam jānes sabiedriskais labums. Attīstības komiteja
biedrības iesniegumu atbalstīja.

Jautājums skatīts arī Finanšu
komitejas 27. jūlija sēdē un
atbalstīts.
Dome nolēma iznomāt biedrībai Lokanie bērzi zemes gabala
Iecavā, Sporta ielā 4 daļu 0,2
hektāru platībā īstenošanai uz
septiņiem gadiem bez apbūves
tiesībām, kā arī noteica, ka zemes nomas līgums stājas spēkā
pēc ES fondu līdzfinansējuma
piešķiršanas un projekta apstiprināšanas, saņemot LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta
dienesta Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes lēmumu. Tāpat deputāti nolēma
atļaut uz iznomātā zemes gabala
izvietot pagaidu būves, kas saistītas ar īstenojamā projekta mērķi, kā arī noteica zemes nomas
maksu par iznomāto zemes gabalu atbilstoši Ministru kabineta
2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 735 «Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu» – 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības. Tāpat
lēmumā teikts, ka iznomātais zemes gabals nav nododams atsavināšanai.
Par līdzfinansējuma
nodrošināšanu autobusu
iegādei skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. jūlija rīkojumu Nr. 446 «Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošanas ietvaros
2010. gadā skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai», Valsts reģionālās attīstības aģentūrai no
valsts pamatbudžeta programmas «Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošana» ir piešķirti
līdzekļi 1 505 000 latu apmērā
tām 24 pašvaldībām, kurās izglītības sistēmas reformas rezultātā izglītības iestādes ir slēgtas, lai
iegādātos 43 autobusu skolēnu
pārvadāšanai, kā arī 1 085 000
latus tām 18 pašvaldībām, kurās
izglītības sistēmas reformas rezultātā izglītības iestādes ir reorganizētas, lai iegādātos 31 autobusu skolēnu pārvadāšanai.
Iecavas novada Dome 2008.
gada 11. martā ir pieņēmusi lēmumu «Par sākumskolas «Dartija» reorganizāciju» un saskaņā
ar augstākminēto MK rīkojumu,
Iecavas novada pašvaldībai ir
piešķirti līdzekļi divu autobusu
iegādei.
Piešķiramā valsts budžeta finansējuma apmērs – 90% no autobusa iegādes cenas, kas noteikta iepirkumu regulējošos
normatīvos aktos noteiktā kār-

tībā, bet ne vairāk kā 35 000
latu. Iecavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 10% no autobusa iegādes cenas,
kas noteikta iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktā
kārtībā.
Dome nolēma programmas
ietvaros iegādāties divus autobusus skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, kā arī nodrošināt
līdzfinansējumu vismaz 10% apmērā no autobusu iegādes cenas, kas noteikta iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā no pašvaldības
2011. gada pamatbudžeta līdzekļiem.
Spraigas deputātu diskusijas
izvērtās par DzKS apsaimniekoto liftu saimniecību. Parādu dēļ uzņēmums jau atslēdzis
divus liftus un, ja situācija ar parādniekiem neuzlabosies, līdzīgu
spriedumu uzņēmuma vadība
gatavojas pieņemt attiecībā uz
vēl vienu liftu. Taču deputātu
vairākums atbalstīja lēmumu,
ka dažu nemaksātāju dēļ nav jācieš pārējiem māju iedzīvotājiem
un liftiem ir jādarbojas.
Par citiem Domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem lasiet nākamajā laikraksta numurā. IZ

Negaisa laikā
televizori
un dekoderi
jāatslēdz no strāvas
Lattelecom stipra pērkona
negaisa laikā rekomendē
atslēgt no strāvas televizoru
un dekoderu, kā arī atvienot
antenas vadu, kas savieno
dekoderu ar jumta antenu.
«Tā kā šovasar Latvijā ļoti bieži plosās pērkona negaiss ar zibeni, speciālisti iesaka stipra negaisa laikā no elektrotīkla atvienot
visas mājās esošās elektroierīces, lai izvairītos no šo ierīču
bojājumiem gadījumā, ja elektrotīklu skar zibens spēriens,»
skaidro Lattelecom Televīzijas
pakalpojuma vadītājs Arvils
Kupris, norādot, ka tikpat būtiski ir no televizora vai dekodera
atvienot arī antenas vadu, lai gadījumā, ja zibens iesper antenā,
netiktu bojāts televizors vai
dekoders.
Lai turpinātu skatītos Virszemes TV, atliks vien atkal pieslēgt
iepriekš atvienotās ierīces. IZ

Melnās ziņas
- Laika posmā no 29. jūlija
plkst. 00:00 līdz 1. augusta
plkst. 9:00 garnadži, izņemot loga rūti, iekļuvuši kādā dārza mājiņā un nozaguši šūpuļkrēslu
Ls 80 vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.
- 6. augustā plkst. 00:20
Iecavā, brīvi iekļūstot kādas mājas verandā Rīgas ielā, nozagts
mobilais telefons un nauda. Uzsākts kriminālprocess.
- 6. augustā plkst. 11:45
stāvlaukumā pie veikala Maxima
1959. gadā dzimusi autovadītāja
atpakaļgaitā vadīja automašīnu
Toyota RAV4 un, būdama neuzmanīga, uzbrauca automašīnai
Hyundai.
- 7. augustā plkst. 9:00 netālu no Iecavas stacijas, kādreizējā
cukurbiešu pieņemšanas punkta teritorijā, veicot zemes darbus, atrasts nesprādzis kara laika artilērijas lādiņš.
- Laika posmā no 7. augusta
plkst. 13:00 līdz 8. augusta
plkst. 01:30, izsitot loga rūti kāda privātīpašuma vasaras mājā,
tajā iekļuvuši zagļi un no ledusskapja nozaguši pārtiku. Uzsākts kriminālprocess.
- 8. augustā plkst. 10:10
skvērā pie ev. lut. baznīcas atrasts pamests zīdainis - šī gada
maijā dzimis puika bez veselības

problēmām un kārtīgi aprūpēts.
Klāt bijusi arī bērna barošanas
pudelīte. Zīdaini pamanījuši
iedzīvotāji, kas par notikušo ziņoja policijai. Par notikušo paziņots arī medicīnas iestādei, informēta bāriņtiesa. Pēc kāda brīža upes tuvumā netālu no baznīcas policijas darbinieki atraduši
arī 1979. gadā dzimušo bērna
māti. Sākotnējā informācija liecina, ka māte ar bērnu braukusi
no Ogres uz Rīgu, pēc tam uz
Iecavu. Konstatēts, ka mātei ir
garīgās veselības problēmas, viņa nogādāta medicīnas iestādē
Jelgavā, bet bērns nodots mediķu aprūpē. Lietas apstākļi tiek
noskaidroti, uzsākts kriminālprocess.
- 8. augustā plkst. 01:30 no
mājas pagalma Baldones ielā nozagts motorollers Yiying.
- Laika posmā no 11. augusta
plkst. 01:20 līdz plkst. 06:00,
pārkniebjot žogu, zagļi iekļuvuši
kādā Baldones ielas privātmājas
pagalmā un no saimniecības
ēkas nozaguši divus velosipēdus,
zāles pļāvēju, elektrisko krūmgriezi un motorzāģi. Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Divām komandām bronza
1.lpp.

Arī trenera Jura Orinska vadītā 2000. gadā dzimušo zēnu
komanda no Misas piedalījās šajā turnīrā un desmit komandu
konkurencē ierindojās 5. vietā.
Tās sastāvā ir arī divi iecavnieki:
Toms Janeks un Toms Bundulis.
1999. gadā dzimušo zēnu komanda, kuru trenē Voldemārs
Pārums, 13 komandu konkurencē ierindojās 6. vietā. Ja apakšgrupas trīs spēlēs iecavnieki bija
pārāki par saviem pretiniekiem,
tad spēlē par iekļūšanu četriniekā, kaut ar nelielu punktu zaudējumu – 23:28, tomēr nācās
piekāpties Somijas komandai
Kouvot.
Spēlē par 5.-8. vietu iecavniekiem veicās mazliet labāk un ar
rezultātu 24:23 viņi pieveica
Tamperes komandu RaPy. Turnīra beidzamajā spēlē ar Turku
komandu NMKY mūsu spēlētājiem nācās atzīt pārākumu –
27:32, taču kopvērtējumā rezultāts atzīstams – 6. vieta.
Šajā vecuma grupā startēja
arī komanda no Kuldīgas, kas
palika vienu soli aiz iecavniekiem, viņiem 7. vieta.
No spēlētājiem treneris īpaši
vēlas atzīmēt Rihardu Mežsargu,
kurš visās spēlēs izrādīja sportisku stabilitāti un bija rezultatīvākais komandas spēlētājs, kā arī
Miku Kačerauski, kurš sevi lieliski pierādīja, spēlējot aizsardzībā.
Liels paldies arī sportistu ve-

cākiem - gan atbalstītājiem, gan
līdzbraucējiem. Riharda, Mārtiņa
un Toma mammas – Sandra Mežsarga, Endija Atava-Čudare un
Beāta Mīlgrāve ne tikai aizveda
puikas uz Sarkaniemi atrakciju
parku, bet palīdzēja sadakterēt
arī traumas guvušos sportistus.
Savukārt Riharda māsa Sindija
centīgi iemūžināja foto mirkļus
no turnīrā piedzīvotā. Paldies arī
iecavnieku šoferim Viktoram Indriksonam.
Basketbola komanda Dartija Kaspars Buls, Gundars Brička,
Roberts Tūmanis, Aldis Beitiņš,
Jānis Saveļjevs, Ģirts Hauks, Jānis Ivanovs, Dāvis Kravals, Ivars
Zemītis un Jānis Eiduks – no turnīra pārbrauca ar bronzas medaļām. 32 komandu konkurencē
iecavniekiem izdevās izcīnīt trešo
vietu.
Visas trīs apakšgrupas spēles
Dartija pieveica, svinot uzvaru,
taču pusfinālā nācās piekāpties
somu Vestside Connection komandas spēlētājiem. Interesanti,
ka šī pati komanda, kuras sastāvā pārsvarā spēlē melnas ādas
krāsas profesionāļi, Dartijai pusfinālā stājās pretī arī pērn. Toreiz
mūsu puiši viņiem zaudēja divus, bet šogad – desmit punktus.
Spēle ritēja ļoti spraigi un interesanti, taču tās beigu daļā mūsējiem nedaudz nepaveicās, atzīst
komandas treneris Voldemārs
Pārums.
Spēlē par trešo vietu Dartijas
spēlētāji ātri izvirzījās vadībā,

Medaļnieki - V. Gailuma trenētie 1996. gadā dzimušie zēni...

F: Sindija Mežsarga

... un sporta kluba Dartija komanda.
pretinieki zaudēja iniciatīvu un,
izpaliekot sīvai cīņai, iecavnieki
ar rezultātu 66:41 varēja svinēt
uzvaru. Sāpīgi, ka mūsu komandas divi spēlētāji turnīra gaitā
guva traumas: potītes izmežģīju-

mu guva gan Kapars Buls, gan
Ģirts Hauks. Toties ar labu sportisko sniegumu komandas sastāvā iekļāvās jaunie basketbolisti - Dāvis Kravals un Jānis Saveļjevs, uzsver treneris. IZ

Starpgadījums piespiež uzkavēties Iecavā
1.lpp.

Kad ceļotāji ieradās Iecavā,
spidometrs rādīja, ka pieveikti
jau 7834 kilometri. Viņi jau šķērsojuši Franciju, Luksemburgu,
Beļģiju, Nīderlandi, Vāciju, Dāniju, Zviedriju un Somiju, pabijuši Norvēģijā, Eiropas ziemeļu
punktā - Nordkina ragā (Nord
kapp – norvēģiski). Nu jau ceļš
pamazām vijas uz māju pusi.
Kopumā puiši plāno pieveikt
12 000 kilometru garu ceļu,
braucot tikai un vienīgi ar velosipēdiem. Dienā nomītais attālums ir vidēji simt kilometru, taču tas ir ļoti aptuvens, jo Eiropu
veido gan kalnains, gan līdzens
reljefs, turklāt arī vēja virziens
nav vienmērīgs.
Alekss (Alex) ir 28 gadus
jauns kalnu slēpošanas instruktors, savukārt Bernatam (Bernat) ir 26 gadi un viņš studē arhi-

tektūru. Tā kā abiem vasaras sezona ir brīva, viņi to nolēma veltīt
aptuveni sešus mēnešus ilgajam
ceļojumam. Iepriekšējas tik garu
braucienu pieredzes viņiem nav,
lai gan pagājušā gada vasarā
puiši 15 dienas ar velosipēdiem
ceļoja no Spānijas austrumiem
uz rietumiem.
Šīs vasaras ceļojums licis
Aleksam atvadīties no saviem garajiem dredainajiem matiem –
Somijā viņš tos nogriezis. Dažādie laika apstākļi – lietus un karstums, kā arī ne vienmēr pieejamā iespēja tos izmazgāt, lika izlemt par labu īsam matu griezumam. Taču visaizraujošākais
esot visā ceļojuma laikā satiktie
cilvēki, vienbalsīgi saka abi spāņi. Viņi slavē arī Iecavā sastaptos
ļaudis, it īpaši Lūciju Mucenieci,
kas par viņiem ļoti rūpējās: gan
palīdzēja nokārtot ar pazudušajiem dokumentiem saistītās formalitātes, gan pacienāja ar kar-

stu kafiju un pat izrādīja Iecavas
skaistākās vietas. Arī Spānijas
vēstniecībā Rīgā dokumentu atjaunošana ritējusi apbrīnojami
ātri, un jau nākamajā dienā ceļotāji varēja turpināt ceļu. «Spānijā
šis process ilgtu vismaz nedēļu,»
saka Bernats.
Abi ceļotāji nakti pavadīja teltī pie Iecavas policijas iecirkņa.
Viņi bija pateicīgi policijas darbiniekiem arī par piedāvāto rīta kafiju, iespēju nomazgāties un izmazgāt netīrās drēbes. Tieši vietējo cilvēku atsaucība ikvienā
valstī ļauj ceļotājiem neieslīgt lielos tēriņos – dienā viņi vidēji iztērē piecus, sešus eiro, kas pārsvarā tiek tērēti pārtikas iegādei.
Puiši nakšņo teltī, netērējot naudu maksas kempingos. Kā atzīst
ceļotāji, visgrūtākais un ekstrēmākais ceļojuma posms aizvadīts ceļojuma tālākajā punktā Nordkina ragā, kur naktīs temperatūra tuvojās nullei un tuvā-

kajā apkārtnē nav bijis ne māju,
ne cilvēku.
«Mēs ceļojam prieka pēc,» atzīst abi. Savus piedzīvojumus viņi apraksta interneta dienasgrāmatā jeb blogā http://apedalxeuropa.blogspot.com. Lai to
veiksmīgi varētu darīt, viņiem līdzi ir neliels portatīvais dators.
Vietās, kur ir pieejams WiFi bezmaksas internets, ceļotāji dienasgrāmatā ievieto jaunāko informāciju un samontētos video.
«Ir ļoti jauki lasīt blogā ievietotos
komentārus. Tie dod vēl vairāk
enerģijas turpināt ceļojumu,»
priecīgi stāsta Bernats.
Varbūt arī tu, vērojot bloga
video, kā ceļotāji gaiņājas no milzīga izmēra moskītiem vai pirmoreiz mūžā pavisam tuvu ierauga
ziemeļbriežus, aizdomāsies, kādiem notikumiem bagāts ir tavs
iepriekšējais pusgads. Un arī par
to, ka nekas dzīvē tomēr nav tā
īsti paredzams… IZ
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Piedzīvojumu tīkotājiem
atvērta«Filipu parka» kvadriciklu trase

Kvadriciklu trases
saimnieks Nedko Pašovs plāno kādreiz
sarīkot arī sacensības.
1.lpp.

«Starp citu, ja gribas ar bērnu Iecavā kaut kur aiziet, īsti jau
nav kur. Ir parks, bet cik ilgi tāpat vien staigāsi? Bērnam jau
gribas darboties. Tā kā dārzeņus
savā piemājas zemē audzēt netaisos, ierīkoju tur 250 metrus
garu kvadriciklu trasi,» stāsta
«Filipu parka» saimnieks.
Trasē var doties ar vienu no
pagaidām diviem 110 cm3 kvadricikliem. Tie domāti bērniem,
taču, ja svars nepārsniedz 65 kilogramus un auguma garums
nav lielāks par 165 centimetriem, trasē var doties arī pieaugušie. Sākotnēji Nedko noteicis

maksu - viens lats par piecu apļu
veikšanu, taču tagad izlēmis, kāpēc gan nepiedāvāt braucējiem
iespēju veikt arī vienu apli, maksājot par to 20 santīmus. Toties,
ja esi veicis piecus apļus bez
ietriekšanās trases norobežojumā, saņem bonusu - puišiem vēl
viens aplis bez maksas, meitenēm - divi. Drīzumā trases braucamrīku klāstu varētu papildināt arī bagijs.
Braukšana ar kvadriciklu
«Filipu parka» trasē ir droša, uzskata saimnieks. Braucamrīkiem ir regulējams ātrums un
mazākajiem braucējiem tas tiek
noregulēts tā, lai Nedko paspētu
izstaigāt kvadriciklam līdzi.
Brauciena laikā obligāts ir ekipē-

Vizināšanās ar kvadriciklu ir aizraujoša izklaide arī
saimnieku teju sešus gadus vecajam dēlam Filipam, kurš
meistarīgi demonstrē braukšanas prasmi.
jums - ķivere un mazākajiem
bērniem arī ceļu un elkoņu sargi,
kas pieejami pirms starta. Līdz
desmit gadu vecumam bērni trasē var doties tikai vecāku uzraudzībā.
Lai «Filipu parks» varētu oficiāli darboties, N. Pašovs ir reģistrējies kā individuālais uzņēmējs, ieviesis kases aparātu un
uzskaites žurnālu, savu darbību
saskaņojis ar pašvaldību un nokārtojis visas nepieciešamās formalitātes. Taču viņš nedomā apstāties tikai pie kvadriciklu trases. Līdz nākamā gada pavasarim uzņēmējs iecerējis izveidot
arī 62 m2 lielu laukumu pašiem
mazākajiem parka apmeklētājiem, kur vizināties ar elektromo-

bīļiem un kājminamām mašīnām, iegādāties piepūšamās atrakcijas, lecambumbas un citu
inventāru aktīvām nodarbībām.
Par atrakciju parka rentabilitāti saimnieks pārāk nesatraucas: «Ja kādu dienu neviens neatnāks, es nebankrotēšu, jo
kvadricikli nav zirgi, kas katru
dienu jābaro. Taču bērni dzimst
visu laiku, un viņiem dažādas
aktivitātes ir nepieciešamas
vienmēr.»
«Filipu parks» klientiem ir atvērts katru dienu, izņemot svētdienas, no plkst. 11 līdz 14 un no
plkst. 15 līdz 19, taču iepriekš
piezvanot pa tālr. 26017499,
iespējams vienoties arī par citu
apmeklējuma laiku. IZ

Bezmaksas mobilais telefons katram pirmklasniekam
A: Līga Lasmane
Lai vecākiem nebūtu jātērējas
mobilā telefona iegādei savam
bērnam, Latvijas populārākie
mobilo sakaru operatori arī
šogad pirmklasniekiem
dāvinās telefonus.
Tele2 dāvinās ZZ Pirmklasnieka komplektu. Tajā ietilpst
mobilais telefons Samsung C3010, kas pieejams četrās dažādās
krāsās, Zelta Zivtiņas starta
komplekts un trīs pakalpojumu
kombinācija – Superkombo, kas
ietver sevī Nulles tarifu zvaniem,
bezmaksas īsziņas Tele2 tīklā un
īpaši izdevīgu tarifu datu pārraidei. To var saņemt pirmklasnieku vecāki no 5. augusta līdz

12. septembrim jebkurā Tele2
klientu apkalpošanas centrā
Latvijā, kā arī pilsētās, kurās piestās Tele2 mobilais veikals.
Tiem, kas vēlēsies iegūt savā īpašumā jauno tālruni, jāņem līdzi
topošā skolnieka dzimšanas apliecība un sava pase. Informāciju
par to, kur atrodas Tele2 apkalpošanas centri un, kur piestās mobilais veikals, var aplūkot interneta vietnē www.zeltazivtina.lv.
Savukāt LMT bezmaksas dāvātos mobilos telefonus Samsung GT-E2121 un O!Kartes
komplektus varēs saņemt no
16. augusta līdz 12. septembrim.
Vecāki, ņemot līdzi topošā skol-

nieka dzimšanas apliecību, būs
gaidīti LMT dīleru veikalos. Apmaiņā pret to LMT aicina atnest
simbolisku dāvanu citiem bērniem - grāmatu. Pērn savāktās
grāmatas tika dāvātas Latvijas
maznodrošināto ģimeņu bērniem, internātskolām un bērnu
namiem, kā arī lauku bibliotēkām un pansionātiem, tāpēc
LMT aicina pieteikties organizācijas un iestādes, kā arī ģimenes
ar bērniem, kuras labprāt vēlētos
saņemt šīs grāmatas. Pieteikties
var, rakstot uz e-pastu:
info@lmt.lv ar norādi «Pirmklasnieka grāmatas».
Lai atvieglotu pirmo skolas
gadu arī pirmklasnieku vecā-

kiem, LMT viņiem nodrošinās
50% atlaidi abonēšanas maksai
un zvaniem LMT tīklā. Nepieciešams tikai pieslēgt pakalpojumu
«Pirmklasnieks», ko var izdarīt
bez maksas jebkurā LMT Abonentu apkalpošanas centrā vai
pie kāda no LMT dīleriem. Vairāk
informācijas www.lmt.lv.
Labdarībai pievērsusies arī
Zelta Zivtiņa, kas ir iesaistījusies
www.ziedot.lv projektā «Skolas
soma». Tā mērķis ir atbalstīt
maznodrošinātos pirmklasniekus, palīdzot piepildīt viņu skolas somas ar visu mācībām nepieciešamo. Ikviens ir aicināts
zvanīt pa ziedojumu tālruni
90006383, ziedojot vienu latu. IZ
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Ceļojuma piezīmes
A: Laima Vēberga

Salīdzinājumā ar citu gadu
braucieniem, šoreiz represēto
kluba ekskursija bija pavisam citā rakursā. Šoreiz nevis garie kilometri, bet mūsu tautai nozīmīgas un vēsturiskas vietas. Un šie
brauciena objekti nesaistītu apmeklētāju interesi, ja mūs nesagaidītu tik atraktīvi, zinoši un fanātiski sava darba mīlētāji - gidi.
Īsi sakot - cilvēki savā vietā.
Pavisam netālu no mums,
Jelgavas un Dobeles novados, ir
ļoti interesanti un vērtīgi apskates objekti, kuros būtu ieteicams
paviesoties. No savas pieredzes
varu teikt, ka mūsu Latvija ir
bezgala interesanta un apskates
objektiem bagāta. Tāpēc saku uz priekšu!
Kādā no apskates objektiem
gids teica, ja viņš nedēļas laikā
savā darbības laukā nav kaut ko
jaunu atradis vai uzzinājis,
jūtoties kā slims. Varu vēl tikai
piebilst, ka sadarbību ar šo gidu
turpināsim, jo viņa darbības
lauks ir pietiekami plašs.
Un tad vēl - vislielākā apbrīna
un pateicība mūsu brauciena
mazākajiem dalībniekiem, jo
vēsturisko faktu izklāsts vēl viņiem ir pāragrs un tomēr - ne vismazākās čīkstēšanas vai kaprīzītes. Paldies mazajai Līvai par
dzejolīti, paldies skanīgajam
dziedājumam «Pikšās».
Nekad jau nevar būt absolūta
pilnība un ne jau visiem viens un
tas pats interesēs, bet, ja nu
kāds ar braucienu ir mazāk apmierināts, lūdzu, piedodiet.
Tā kā lielākā daļa apskates
objektu ir jau kādreiz aprakstīti,
neatkārtošos.
Manā skatījumā - paldies Jūsu izturētībai un uzmanībai. IZ

Pa vēstures takām

«Ziemassvētku
kauju muzejā» ar
interesantu
stāstījumu mūs
iepriecināja gids
Māris.
«Ziemassvētku
kauju muzejs» ir
Latvijas Kara
muzeja filiāle, un
tas atrodas
Valgundes novada
«Mangaļu» mājās.

Pabijām pirmā
Latvijas Valsts
Ministru
Prezidenta un
pēdējā pirmskara
Latvijas
Prezidenta Kārļa
Ulmaņa piemiņas
vietā, viņa
dzimtajās mājās
«Pikšas».

Zemniekus aicina uz sadarbību
Akciju sabiedrība «Čiekurkalns», kuras īpašumā ir Čiekurkalna tirgus, jau daudzu gadu
garumā to veido par Latvijas
zemnieku un vietējo ražotāju tirgu. Tirgū ir 190 tirdzniecības vietas (pārtikas precēm – 103, rūpniecības precēm – 87), 16 noliktavas un saldētavas. Tirgus teritorijā ir izveidotas ražotnes –
konditoreja un piena pārstrāde,
gaļas sadales cehs, sakņu un
dārzeņu vairumtirdzniecības
noliktava, autoserviss.
Tirgus ir reģistrēts PVD kā
pārtikas apritē iesaistīts uzņēmums. Tirgū ir iekārtots dzīvnieku tirgus, izbūvēts gaļas sa-

6.

dales cehs un pārtikas produktu
vairumtirdzniecības noliktava.
Tirgū izveidotais zemnieku
kooperatīvs «Austrumkalns»,
kuram nodotas vairāk kā 15
tirdzniecības vietas, zemnieku
atbalstam un ērtībām piedāvā:
zemnieku saimniecībām tirdzniecības vietas ar 30-50% nomas
maksas atlaidi, daļēji vai pilnīgi
nokomplektētas tirdzniecības
vietas ar tirdzniecības iekārtām,
t.sk. aukstumiekārtām, darbam
sagatavotus pārdevējus, ieņēmumu inkasāciju par realizēto
produkciju un nogādāšanu zemnieku saimniecībai.
Tāpat tirgū zemniekiem tiek

nodrošināta apsardze, pārtikas
un veterinārā dienesta pakalpojumi, autostāvvieta, atliktie nomas maksājumi un citi pakalpojumi.
Piedāvātie pakalpojumi rada
iespēju zemniekiem koncentrēties darbam savā saimniecībā un
atvieglo sarūpētās produkcijas
realizāciju. Līdz ar šo zemniekiem un ražotājiem radīsies
iespēja realizēt savus ražojumus, bet pircējiem – lietot Latvijā
audzētu un ražotu veselīgu produkciju.
Tālrunis sīkākai informācijai
29219613 – Aivars Piternieks. IZ

IZ Vērtējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī TAVUS
pozitīvos un negatīvos
vērtējumus!

Negatīvi
- Katru vakaru dodos pastaigā
uz parku. Diemžēl nākas
novērot šo to arī ne pārāk
patīkamu. Jaunieši regulāri
mēdz parkā pulcēties un sēdēt
uz soliņu atzveltnēm. Pēc tam
pensionāri nevar apsēsties, jo
sēdvietas ir nobradātas netīras,
it īpaši pēc lietus. Varbūt
atbildīgās institūcijas varētu
pievērst šai problēmailielāku
uzmanību.
/Pensionārs no Skolas ielas/

7.
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Sporta ziņas

Sestdien, 7. augustā, norisinājās Bauskas novada pašvaldību
1. atklātās vasaras sporta spēles. Sacensībās piedalījās arī
iecavnieki, pārstāvot gan vairāku sporta veidu komandas, gan
startējot individuāli.
Komandu sacensībās visaugstākos rezultātus sasniedza mūsu
novada šāvēji: Dainis Upelnieks, Jānis Upelnieks, Diāna Upelniece
un Ilona Ābele. Viņiem tikai pavisam nedaudz pietrūka, lai kļūtu
par sacensību uzvarētājiem, taču kopvērtējumā patiesi atzīstams
rezultāts - 2. vieta.
Dodoties cīņā bez galvenajiem basketbola līderiem amatierkomandas «Dartija» spēlētājiem, kas atradās turnīrā
Somijā, Iecavas basketbola komandai diezgan sīvā deviņu
komandu konkurencē tomēr izdevās ierindoties godpilnajā trešajā
vietā. Iecavnieku balsts bija veterānu komandas dalībnieki, kam
cīņā ar daudz jaunākiem pretiniekiem bija jāiztur milzu slodze,
taču viņi pierādīja savu cīņassparu un ar nelielu punktu starpību
padevās tikai Vecumnieku un Bauskas novada spēlētājiem, aiz
sevis atstājot sešas pretinieku komandas. Komandā spēlēja Aivars
Hauks, Gunārs Plucis, Dzintars Zaumanis, Māris Ozoliņš, Aļģis
Mudurs, Toms Mudurs, Juris Jašuks un Jānis Krūze.
10. vietu lielajā stafetē ar tūrisma un vieglatlētikas elementiem
izcīnīja iecavnieku komanda, kurā startēja Bruno Bahs, Laine
Baha, Agnese Gāga, Māris Ozoliņš, Māris Depša un Toms Mudurs.
Individuāli startējot, iecavnieku labākie rezultāti bija šādi:
Šķēpa mešana vīriešiem - Emīls Sevastjanovs 6. vieta
Tāllēkšana vīriešiem Emīls Sevastjanovs 1. vieta; Pauls Ķurbe 2.
vieta
Lodes grūšana sievietēm (līdz 24 g.v.) - Agnese Gāga - 3. vieta
400 m skriešana vīriešiem - Emīls Sevastjanovs - 3. vieta
100 m skriešana vīriešiem - Emīls Sevastjanovs - 4. vieta;
Pauls Ķurbe - 5. vieta
100 m skriešana sievietēm - Madara Bērziņa - 5. vieta
4x100 m stafete jauktajām komandām - Laine Baha, Madara
Bērziņa, Pauls Ķurbe, Emīls Sevastjanovs - 2. vieta.
Svara stieņa spiešana guļus:
Dāmu klase Open - Ina Preimane - 4. vieta
Vīrieši svara kategorijā līdz 67,5 kg - Normunds Berņa - 2. vieta;
Arvis Kalnenieks - 4. vieta
svara kategorijā līdz 75 kg - Vadims Vaņukovs - 1. vieta,
Atis Akons - 2. vieta, Viktors Golasko - 3. vieta
svara kategorijā līdz 82,5 kg - Edgars Bumbieris 3. vieta
svara kategorijā līdz 90 kg - Māris Rāzmanis - 1. vieta
svara kategorijā līdz 110 kg - Andis Kaspars - 2. vieta
svara kategorijā virs 110 kg - Andrejs Mūrnieks - 1. vieta,
Sandris Preimanis - 2. vieta, Renārs Žogla - 4. vieta
Nesaprotama bija futbolistu attieksme, kuri neieradās uz
sacensībām, par to neinformējot Iecavas novada komandas
organizatorus.
Lai nu kā, Iecavas novadam kopvērtējumā 4. vieta. Organizatori
izsaka pateicību visiem sportistiem, kuri pārstāvēja Iecavas
novadu šajās sacensībās.
Iecavas novada pludmales volejbola sacensību 2. posms
norisināsies 19. augustā no plkst. 17.30 atpūtas vietā
«Spirtnieki». IZ
Iecavas mūzikas skola aicina pieteikties audzēkņus
2010./2011.mācību gadam:
YAMAHA skolā - no 5 mēn. līdz 4 g.v.
Pirmsskolas muzikālo dotību attīstošajā grupā - 5 un 6 g. v.
Sagatavošanas klasē:
klavierspēle, vijoļspēle un kora klase - 6 un 7 g. v.
sitaminstrumentu spēle, ģitāras spēle, kokles spēle,
akordeona spēle un flautas spēle - 7 un 8 g. v.
Pieaugušo izglītības klasē - bez vecuma ierobežojuma.
Pieteikties līdz 24. augustam Iecavas mūzikas skolā,
Raiņa ielā 3.
Pieteikuma anketas var saņemt katru darba dienu no 8.30 14.00 pie lietvedes (2.stāvā) vai arī iesūtīt elektroniski
iecavasms@inbox.lv
Sīkāku informāciju un pieteikuma anketu meklējiet mūzikas
skolas mājas lapā www.iecavasms.lv
Tālrunis uzziņām: 26364864, 63942469.

Trenējas vietā,
kur saprot basketbolu
A: Līga Lasmane

Pēdējo vasaras mēnesi
Biznesa augstskolas «Turība»
basketbola komanda aizvada
treniņnometnēs. Visu augustu
sportisti trenēsies savai
jaunajai un ļoti nozīmīgajai
basketbola sezonai, jo
komanda pirmoreiz ir
izcīnījusi vietu Latvijas
Basketbola līgas (LBL)
1. divīzijā. Tas nozīmē dalību
čempionātā, kurā spēlē
Latvijas spēcīgākie basketbola
klubi. No 2. līdz 7. augustam
tieši Iecavā aizritēja viņu
pirmā nometnes nedēļa.
Tajā 15 puiši galvenā trenera
Pētera Višņēvica stingrā uzraudzībā uzlaboja savas basketbola
prasmes. Komandā patlaban
spēlē dažāda vecuma puiši: gan
vecāko kursu studenti, gan arī
topošie studenti, kas studijas
augstskolā uzsāks tikai šogad.
Treniņnometne bija ļoti saspringta un veidota tā, lai puiši
pēc iespējas vairāk koncentrētos
uz darbu. «Studenti neredz neko,
izņemot ēšanu, gultu un treniņus,» - tā par nometnes ikdienu
sacīja treneris. Sportisti trenējās
katru dienu no rīta līdz vēlam vakaram. Rīta cēliens sākās plkst.
8.15 ar 45 minūšu ilgu rīta rosmi, kurai sekoja brokastis. Pēc
tam puišiem bija 90 minūšu treniņš Iecavas parkā un 45 minūšu treniņš zālē. Rīta cēlienam sekoja pusdienas, bet līdz vakariņām puiši treniņus pavadīja svaru zālē, trenējās atlētikā, tehnikā
un metienos. Savukārt pēc vakariņām beidzamais treniņš sporta

nama «Dartija» zālē ilga līdz pat
plkst. 22.30.
Kopumā puiši treniņam atvēlēja sešas līdz septiņas stundas
dienā. Iemesls šādam saspringtam darba grafikam ir tas, ka komandas iepriekšējais sastāvs ir
krietni mainījies: jau pieredzējušus spēlētājus nomainījuši jaunie studenti. «Mēs cenšamies
kompensēt pieredzes trūkumu ar
milzīga, milzīga apjoma darbu,»
skaidroja Pēteris Višņēvics. Treneris atklāja, ka par komandas
treniņu vietu izvēlēta Iecava, jo
pirms gadiem desmit viņa basketbola dzīve jau bijusi saistīta ar
šo vietu. Liela nozīme esot arī
tam, ka Iecavā ir spēcīga basketbola vēsture un tradīcijas.
Pašlaik treneris vēl nezina,
kur komanda aizvadīs LBL mājas
spēles, taču iespējamās sporta
nama «Dartija» un «Turības» labās sadarbības rezultātā, tās varētu norisināties arī Iecavā. Pēteris Višņēvics pastāstīja, ka liela
loma šādai izvēlei ir tam, ka Iecavā publika saprot basketbolu.
«Tie, kas vienosies ar mums par
mājas spēlēm, varēs baudīt labāko Latvijas spēlētāju sacensības,
jo pirmajā divīzijā spēlē jau visiem zināmi basketbola klubi:
«Ventspils», «Barons», «VEF Rīga», «Valmiera», «Liepājas Lauvas», «Zemgale» u.c. «Ja tagad
pieminētu «Turības» labākos spēlētājus, iecavniekiem šie uzvārdi
neko neizteiktu, taču mēs darīsim visu, lai arī mūsu komanda
un spēlētāji kļūtu atpazīstami visā Latvijā,» ar stingru apņēmību
sacīja basketbola komandas BA
«Turība» galvenais treneris Pēteris Višņēvics. IZ

Līdzjūtības
Skumju brīdī esam kopā ar Īrisu Korčaginu,
tēti smilšu kalniņā pavadot.
Sporta skolas «Dartija» kolektīvs

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jurim, Daigai
un Veltai, no māmiņas un māsas
Dzidras Nolbergas uz mūžu atvadoties.
Šmitu ģimene Dimzukalnā

Aizsaulē aizgājuši
Dzidra Nolberga (03.09.1943. - 05.08.2010.)
Vasilijs Zverevs (05.03.1946. - 06.08.2010.)

2010. gada 13. augustā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 2,60 Ls/m² (bez PVN).
Mob. 28809966, 28645305.

Kultūras namā

Pārdod : : :
sienu un sniedz graudu
kombaina pakalpojumus.
Tel. 29484578.
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.

Dažādi : : :
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
Pērk, demontē, griež, izved
krāsainā un melnā
metāla konstrukcijas
(angāri, l/s un kravas
tehnika u. c.);
attīra
teritoriju.
Tālr.
26200989.

29. augustā plkst. 11:00
Iecavas ev. lut. baznīcā
JAUNAJAM MĀCĪBU
GADAM VELTĪTS
DIEVKALPOJUMS.
Koncertēs
Aivars Kalniņš no Vācijas.
Laipni gaidīti skolu direktori,
pedagogi, vecāki un skolēni.

Pateicība

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

turpmākajiem
mēnešiem!

Paldies ērģeļu iesvētes
jubilejas koncerta
dalībniekiem un viesiem.
Tā kā pēkšņais negaiss
pārtrauca elektrības padevi,
koncerts turpinājās
romantiskā sveču gaisotnē.
Pie instrumenta muzicēja
visas līdzšinējās draudzes
ērģelnieces: A. Orrava,
D. Siliņa, Z. Lazdiņa.
Pateicība arī lauksaimniekam
Jurim Bitem par dāsno
tomātu dāvinājumu
draudzei.
Iecavas ev. lut. draudze

13. augustā pl. 20:00
Kinopunkta akcijas filma
«Sapieris»

Kultūras namā

Ieejas maksa - 1 santīms.

zāģmateriālus, brusas, dēļus,
latas, ēvelētus un spundētus
dēļus, nomaļu malku.
Tel. 26138299.

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

8.

Piedāvā darbu : : :
SIA «M» sadarbībā ar
Nodarbinātības Valsts
aģentūru aicina darbā
pārdevēju.
Tālr. 29288382; 63941487.
Iecavas vidusskola piedāvā
darbu apkopējai.
Tālr. 20398328; 63960752.

Atgādinām, ka
sludinājumi rubrikā
«Vēlas strādāt» un
«Piedāvā darbu» tiek
publicēti bez maksas.

12. septembrī pl. 17:00
teātra izrāde
Aleksejs Slapovskis
«NE TĀDS KĀ VISI CITI»
Komitraģēdija 1 daļā
Lomās: Andris Bērziņš
(Vīrietis), Esmeralda Ermale
vai Ligita Skujiņa (Sieviete),
Akvelīna Līvmane vai
Esmeralda Ermale (Sievietes
draudzene), Lidija Pupure vai
Ilze Vazdika (Māte)
Režisore - Anita Sproģe
Biļetes cena - Ls 6
(Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā katru
darbdienu).

Iecavas Romas katoļu
draudze organizē braucienu
uz Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
SVĒTKIEM AGLONĀ
14. un 15. augustā.
Sīkāka informācija
pa tālr. 26851965 (Zenta).

Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes
KAPU SVĒTKI
28. augustā
plkst. 14 Gruzduļu kapsētā.

Iecavas novada Dome
izsludina
PAŠVALDĪBAS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU
LĪDZFINANSĒŠANAS ATKLĀTU KONKURSU.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš
no 20. augusta līdz 20. septembrim.
Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams pašvaldības
portāla www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība/ Nevalstiskās
organizācijas vai pie pašvaldības projektu vadītājas I. Bramanes
Domes 2. stāvā, Skolas ielā 4.
Iecavas novada Dome
piedāvā bezmaksas kursus
«NO IDEJAS LĪDZ PROJEKTAM»
(bez priekšzināšanām projektu veidošanā)
Nodarbības notiks 19. un 20. augustā no plkst. 11 līdz 16
Iecavas novada Domes sēžu zālē.
Pieteikties līdz 16. augustam
pa tālruni: 63941601, 29428476.
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