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Šajā numurā:

12. c klases
audzinātāja
Zanda Zīvārte
pasniedz
atestātu
Mārtiņam
Makauskim.
A: F: Līga Lasmane

Vasara 12. klases absolventiem ir īpaša, jo tās laikā beidzas
viens dzīves posms un sākas nā-

kamais. Tas jāsaplāno un jāizvēlas mācību iestāde, kurā savus
sapņus realizēt. Lai varētu izvērtēt, kur labāk turpināt mācības,
absolventiem nepieciešams zi-

nāt eksāmenu rezultātus. Piektdien, 16. jūlijā, tas mirklis bija
klāt - absolventi oficiāli saņēma
ates-tātus un eksāmenu sertifikātus.
2.lpp.

Domes
sēdē
pieņemtie
lēmumi

3.

Vai mūsu
vēlmes
uzklausa
Briselē

6.

Sacensību
reportāža
no Zorģu
mototrases

7.

Improvizatori gurķojas
A: F: Dace Greiža

Iecavas vidusskolas skolotāja
Kad izdziedāti, izdejoti un
izbaudīti skolēnu dziesmu un
deju svētki, uz savu vasaras
nometni devās Iecavas
vidusskolas improvizatori.
Droši var teikt, ka laiks no
13. līdz 15. jūlijam Talsu puses
kempingā Veccepļi bija viena vienīga gurķošanās. Nē, nē, gurķi
nebija ne jāravē, ne jālaista, ne
arī jālasa, taču programmā ietilpa viss, kas attaisnoja nometnes
nosaukumu «Improgurķis».
Liels paldies pasākuma organizatorei - Talsu novada skolu
teātra entuziastei Ingai Kazakai
un viņas palīgiem, kas uzaicinā-

ja iecavniekus un šajā karstajā
vasarā sagādāja radošiem jauniešiem brīnišķīgu veldzējumu
miesai un garam. Ūdensrožu,
gulbīšu, debess atspulgu gleznas un ūdensprieki Spāres ezerā
mijās ar improvizācijas nodarbībām mājīgajā viesu nama zālītē,
visus vienoja prieks par iespēju
būt kopā ar savējiem. Jaunākais
nometnes dalībnieks bija beidzis
4. klasi, bet vecākie jau skolu
beiguši, bet no improvizācijas
neatteikušies jaunieši. Trīs dienas nostiprināja vecās un radīja
jaunas draudzības, kā arī ienesa
līdz šim improvizācijā nebijušas
nodarbes - makšķerēšanu, kas
beidzās ar kopīgi vārītu un bau2.lpp.
dītu zivju zupu.

Laima un Arta izbauda peldi Spāres ezerā.
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Sāksies jauns dzīves posms
1.lpp.

«Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, šogad vidusskolēni
eksāmenus nokārtojuši labāk,
ar augstāka līmeņa vērtējumu,»
tā par rezultātiem saka Solveiga
Lineja, Iecavas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā.
Kopumā vērtējot eksāmenu rezultātus, var secināt, ka visgrūtāk saņemt augsta līmeņa sertifikātu ir bijis matemātikā un
angļu valodā.
No 207 saņemtajiem eksāmenu vērtējumiem trīs vidusskolas
klasēs 24,2% ir A un B līmeņu
sertifikātu, 30,4% ir C līmeņa
sertifikātu, 36,7% D līmeņa sertifikātu, 7,7% E un 1% F līmeņa
sertifikātu.
Tatjanai Tiščenko, tāpat kā
vidusskolas gada vērtējumā, arī
eksāmenos ir stabilākais rezultāts: A līmeņa sertifikāts latviešu
valodā, krievu valodā un matemātikā, B līmeņa angļu valodā.
A līmeņa sertifikātus latviešu valodas eksāmenā saņēmušas arī
Evija Andiņa, Madara Bērziņa,
Zane Cēsniece, Liene Sagate,
Eva Rampāne, Elīna Spolīte, Jana Vizule. Zane un Jana ir priecīgas par A līmeņiem arī citos
mācību priekšmetos - Zanei A lī-

Par eksāmenu
rezultātiem
priecājas 12. b
klases absolventes
Marta Mežsarga
(no kreisās),
Laura Dubova un
Jana Vizule.
meņa sertifikāts vēsturē, bet Janai - ķīmijā. Viktorija Šaveiko A
līmeni ieguvusi krievu valodas
eksāmenā.
Papildus obligātajiem eksāmeniem varēja izvēlēties arī citu
mācību priekšmetu eksāmenus,
piemēram, fiziku, ķīmiju, vēsturi, kultūras vēsturi un bioloģiju.
Šajā ziņā jāuzteic divi jaunieši,
kas kopumā izvēlējās kārtot vis-

vairāk eksāmenu: Katrīna Onzule un Dāvis Mediņš eksāmenu
sesijā kārtoja piecus eksāmenus. No tiem labākos rezultātus
Katrīnai izdevies iegūt ķīmijas
eksāmenā (A līmenis), kā arī latviešu valodā un matemātikā (B
līmenis), savukārt Dāvis augstākos novērtējumus (B līmeņa sertifikātus) ieguvis angļu valodā,
matemātikā un ķīmijā.

Atestātus 16. jūlijā saņēma
arī desmit vakarskolas 12. klases absolventi.
Daudziem šis laika posms no
eksāmenu uzrakstīšanas līdz rezultātu saņemšanai ir bijis stresa pilns, jo, lai iestātos iecerētajās augstskolās, ir jābūt konkrētiem rezultātiem. Taču tagad
viss ir zināms un nu ir laiks sākt
lielo dzīvi. IZ

Improvizatori
gurķojas
1.lpp.

Nometnes noslēgumā improgurķa titulu ieguva arī iecavnieki
- treneres Valdas Prokopenko
pamatskolas un Daces Greižas
vidusskolas posma improvizatori. Atceļā līdz mājām autobusā
skanēja dziesmas, kam pievienojās arī ģitāras pavadījums. Mūsu
skolas autobuss draudzīgi atvizināja arī kaimiņus ķekavniekus,
kā arī rīdziniekus studentus mūsu nodarbību vadītājus Tomu
un Jāni. Ja nometne vienprātīgi
tika atzīta par lielisku, tad diskusijā par to, vai trīs dienas bez veikala tuvumā ir labi vai slikti, domas dalījās.
Jāatzīst, ka šī bija pirmā
nometne, kurā arī pedagogi varēja atpūsties, jo jaunieši bija patiešām pašdisciplinēti. Liels paldies vecākiem un Iecavas vidusskolai, kas nodrošināja iespēju
piedalīties šajā radošajā nometnē. IZ

Iecavnieki uz improvizācijas skatuves dabā.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Turpinām informēt par
Iecavas novada Domes
13. jūlija sēdes lēmumiem.
Dome vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības aģentūras
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» 2009. gada publisko pārskatu. Tas pieejams interneta mājaslapas www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība/Veselība.
Par piedalīšanos projektos
Biedrība «Bauskas rajona
lauku partnerība» saskaņā ar
2009. gada 13. janvāra MK noteikumiem Nr. 33 «Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumam «Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā»
un pasākumam «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā»» ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku
attīstības programmas 2007.2013. gadam ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Dome vienprātīgi
nolēma atbalstīt projektu vadītājas I. Bramanes sagatavotos divu
projektu iesniegumus, lai konkursa kārtībā pretendētu uz minētajā programmā pieejamo finansējumu.
Projekta «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Iecavas novada
Zorģu apdzīvotās vietas iedzīvotājiem» kopējās aptuvenās realizācijas izmaksas tiek plānotas
Ls 16 940 apmērā (tai skaitā PVN
- Ls 2940).
Iecavas novada Zorģu bibliotēka ir izvietota divās mazās telpās 27 kvadrātmetru platībā.
Bibliotēkā ir izvietots arī interneta pieejas punkts ar četrām lietotāju vietām, lasītava un bibliotekāra darba vieta. Ņemot vērā ikdienas apmeklētāju skaitu, bibliotēkas pakalpojumu pieprasījumu un nozīmīgumu attālinātās apdzīvotās vietās, kā arī lai
dažādotu vietējiem iedzīvotājiem
sabiedriskās aktivitātes, Dome
2009. gadā iegādājās plašākas
telpas bibliotēkas pārvietošanai.
Pašlaik norit darbs pie telpu tehniskā projekta izstrādes. Projekta ietvaros plānots bibliotēkas
jaunās telpas aprīkot ar atbilsto-

šām mēbelēm, datorvietām,
iekārtot lasītavas (mēbeles un
aprīkojums), kas vienlaikus kalpos par telpu semināriem, tematiskajiem pasākumiem, kā arī
vietu aktīvo iedzīvotāju pašizpausmes aktivitātēm, un tehniskās palīgtelpas.
Savukārt projekta «Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana
bērniem Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā» kopējās
aptuvenās realizācijas izmaksas
plānotas Ls 14 900 apmērā (tai
skaitā PVN - Ls 2586).Vēsturiski
izveidojies, ka ārstniecības pakalpojumi, kas Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrā tiek
sniegti bērniem, ir izvietoti vienā
no iestādes korpusiem. Lai izveidotu mazajiem pacientiem piemērotu, radošu vidi, kas, gaidot
vizīti pie ārsta, atvieglotu bērnu
un viņu vecāku uzturēšanos medicīnas iestādē, paredzēts veikt
renovācijas darbus pirmā stāva
gaitenī un aprīkot uzgaidāmo telpu ar bērnu rotaļlietām, mēbelēm un apmeklētāju krēsliem.
Projektu atbalsta intensitāte
ir 75% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums
25% un PVN 21%, kas ir neattiecināmās izmaksas, ir iespēja saņemt avansu līdz 20%.
Par izglītības nodaļas
izveidošanu
Lai uzlabotu Iecavas novada
Domes darba organizāciju un
kvalitāti izglītības jomā, Izglītības, kultūras un sporta komiteja
6. jūlija sēdē izskatīja un atbalstīja ieceri izveidot Izglītības nodaļu. Domes deputāti vienbalsīgi
nolēma ar šī gada 2. augustu
Iecavas novada Domē izveidot Izglītības nodaļu, iekļaujot tās sastāvā jau esošās štata vienības izglītības speciālistu un izglītības metodiķi. Tika apstiprināts
arī Izglītības nodaļas Nolikums.
Par budžeta grozījumiem
Dome apstiprināja virkni Finanšu komitejas atbalstītu grozījumu pašvaldības budžetā, tostarp lēmumu piešķirt nepieciešamo finansējumu Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra
(IVSAC), kā arī Iecavas internātpamatskolas un internāta ēkas
energoaudita sagatavošanai, lai
kvalitatīvi izstrādātu pieteikumu
Vides ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu atklātajam konkursam
«Kompleksi risinājumi siltum-

nīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās». Lai
samazinātu energoresursu patēriņu pašvaldības sabiedriskajās
ēkās, Dome mērķtiecīgi vairāku
gadu garumā veic to renovāciju,
ietverot arī energoefektivitātes
pasākumus. Renovācijas darbi
attiecībā uz energoresursu samazinājumu būtu jāveic arī
IVSAC un internātpamatskolā,
kur līdz šim ir veikti daļēji energoresursu patēriņa samazināšanas pasākumi - logu nomaiņa un
jumta siltināšana.
Papildu finansējumu - gandrīz 10 000 latu - no pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem Dome atvēlēja trīs
tualešu remontam PII «Cālītis».
Pārējās četrās bērnudārza tualešu telpās jau rit kapitālais remonts, kam finansējums jau sākotnēji bija paredzēts šī gada budžetā.
No speciālajā budžetā saņemtā dabas resursu nodokļa
Ls 1205 piešķirti kā ieguldījums
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», lai Zālītes ciematā izbūvētu kanalizācijas spiedvadu un
nosēdakas.
No pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem nolemts piešķirt 100 latu
organizācijas «Tēvzemes Daugavas Vanagi» salidojuma rīkošanai Iecavā 1. augustā.
Par Domes sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumiem
Ņemot vērā ekonomiskās krīzes ietekmi uz sabiedrību un
izvērtējot pašreizējo situāciju
laikraksta «Iecavas Ziņas» veidošanā un izplatīšanā, laikraksta
redkolēģija atkārtoti iesniedza
Finanšu komitejai izskatīšanai
priekšlikumus par izmaiņām
Domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumos, proti, par
laikraksta mazumtirdzniecības
cenas un abonēšanas maksas
samazināšanu no nākamā gada
sākuma. Finanšu komiteja
29. jūnija sēdē atbalstīja šo redkolēģijas priekšlikumu.
Redkolēģija arī izskatīja sešu
deputātu (A. Vītola, B. Mīlgrāve,
S. Mašiņenkovs, A.Grundmanis,
I. Freimane, I. Vaičekone) iesniegumu, kurā ierosināts izvērtēt
iespēju «Iecavas Ziņas» izplatīt
bez maksas. Tādējādi tiktu vairākkārt palielināta laikraksta tirāža un izdevums nonāktu katrā
mājsaimniecībā, pamato iesnieguma autori.
Tā kā valstī nav noteiktas
normatīvo aktu bāzes par to, kādam jābūt pašvaldības izdotam
laikrakstam un kā jānotiek tā iz-

platīšanai, bez tam likums neuzliek par pienākumu pašvaldībām vietējos laikrakstus izdot
bez maksas, tad šajā jautājumā
pastāv atšķirīgi viedokļi.
Iecavas novada Dome savu
izdevumu izplata mazumtirdzniecībā un abonēšanā, tādējādi
da-ļēji tiek segti laikraksta
izdoša-nas izdevumi. «Iecavas
Ziņas» ir pieejamas arī bez maksas visu novada bibliotēku apmeklētājiem, pašvaldības iestādēs, kapitālsabiedrībās, bez
maksas laikraksts pilnā apjomā
lasāms arī pašvaldības interneta
mājaslapā www.iecava.lv.
Ja Dome nolemtu, ka tās izdevums jāizplata bez maksas,
saruktu ieņēmumu daļa un pieaugtu izdevumu apjoms atkarībā no tā, cik liela tad būtu tirāža
un kādu izplatīšanas modeli Dome izvēlētos. Sešu deputātu parakstītajā iesniegumā nebija minēts neviens priekšlikums, kā
realizēt izdevuma bezmaksas izplatīšanu. Redkolēģija, izvērtējot
dažādus Latvijas pašvaldības izdevumu izplatīšanas modeļus,
ņēma vērā, ka lielākoties tie iznāk vienu reizi vai divas reizes
mēnesī.
Atkārtoti pārrunājuši visus
diskutējamā jautājuma aspektus, redkolēģijas locekļi vienojās,
ka «Iecavas Ziņu» izplatīšanā jāsaglabā līdzšinējais modelis, taču, lai izdevums būtu pieejamāks plašākai sabiedrībai, mazumtirdzniecības cena un abonēšanas maksa jāsamazina par
40%.
Pamatojoties uz šo ierosinājumu, Dome, atklāti balsojot,
«par» - 9 (J. Arāja, A. Avots,
A. Grundmanis, J. Krievs,
J. Ludriķis, A. Mačeks, J. Pastars, J. Pelsis, A.Zaķe), «pret» - 2
(A. Vītola, B. Mīlgrāve), «atturas»
- 2 (I. Freimane, S. Mašiņenkovs), nolēma no 2011. gada 1.
janvāra samazināt laikraksta
«Iecavas Ziņas» mazumtirdzniecības cenu melnbaltajiem numuriem no pašreizējās Ls 0,25
uz Ls 0,15, bet daudzkrāsu numuriem no Ls 0,30 uz Ls 0,20, kā
arī samazināt laikraksta abonēšanas maksu:
*) no Ls 1 uz Ls 0,60 - vienam
mēnesim;
*) no Ls 3 uz Ls 1,80 - trīs mēnešiem;
*) no Ls 6 uz Ls 3,60 - sešiem
mēnešiem;
*) no Ls 12 uz Ls 7,20 - gadam
jeb 12 mēnešiem.
Tādējādi Domes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis apstiprināts jaunā redakcijā. IZ
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4.

Pašvaldības budžeta izpilde pirmajā pusgadā
A: Anta Kļaveniece

Par Iecavas novada
pašvaldības budžeta izpildi šā
gada pirmajā pusgadā informē
Domes Finanšu nodaļas
vadītāja Indra Latviete.
Iecavas novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu izpilde
2010. gada sešos mēnešos pret
gada plānu ir 60,9%.
Pirmajos sešos mēnešos Iecavas novada pašvaldība no Valsts
kases sadales kontā pārskata
gadā ieskaitītā iedzīvotāju ienākuma nodokļa saņēma 1 261
406 latus.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1. jūliju saņemts
50,7% apmērā no 2010. gada
plāna jeb 101,4% apmērā no
pašvaldības plānotajiem ieņēmumiem pirmajā pusgadā.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2010. gada sešos mēnešos saņemts par Ls 17 020 vairāk nekā
plānots. Nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumi pirmajā pusgadā ir Ls 130 647, kas ir 72,0%
no gada plāna.
No azartspēļu nodokļa saņemti 8 554 lati, t.i., 50,3% no
plānotā 2010. gadam.
Nenodokļu ieņēmumu, t.i.,
valsts un pašvaldību nodevas, ko
ieskaita pašvaldības budžetā, izpilde pret gada plānu ir 61,1%.
Maksas pakalpojumi saņemti 51,3% apmērā no plānotā
2010. gadam.
Transferti no valsts budžeta šogad ir saņemti 72,5%
apmērā no plānotajiem 2010. gada ieņēmumiem.
Pašvaldības budžetā valsts
budžeta dotācijas sešos mēnešos saņemtas 58,3% apmērā,

t.sk.:
1) saņemta dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai pirmo
klašu skolēniem Ls 3501
(31,5%);
2) no Kultūras ministrijas saņemta dotācija mūzikas skolas
pedagogu atalgojumam un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajiem maksājumiem
Ls 24 684, t.i., 68,8% no gada
plāna;
3) no Izglītības un zinātnes
ministrijas saņemta dotācija
sporta skolas pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem
maksājumiem 9 174 lati, t.i.,
50,0% no gada plāna.
4) saņemta dotācija mācību
grāmatu iegādei Ls 659.
Pašvaldības budžetā 2010.
gada sešos mēnešos valsts budžeta mērķdotācija saņemta
89,2% apmērā.
Mērķdotācijas izglītības
iestāžu pedagogu atalgojumam
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar likumu «Par valsts budžetu 2010. gadam» ir plānotas
tikai astoņiem mēnešiem. Atbilstoši plānotajam, 2010. gada sešos mēnešos saņemti Ls 1 222
690, t.i., 88,1% apmērā no plānotā.
Saņemta 2009. gada decembrī un 2010. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī un maijā izmaksātā garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta un mājokļa pabalsta atmaksa no valsts
budžeta līdzekļiem Ls 25 055.
Saņemtā mērķdotācija no
valsts budžeta pašvaldībām
bezmaksas interneta nodroši-

TV priekšapmaksas kodi
tagad nopērkami arī Maximā
Virszemes TV priekšapmaksas
kodi nopērkami arī Iecavas
veikalā Maxima.
Palielinoties iedzīvotāju pieprasījumam pēc Lattelecom
ieviestās priekšapmaksas televīzijas, Lattelecom ir vienojies ar
mazumtirdzniecības tīklu Maxima un vairāk nekā 200 individuālo uzņēmēju veikaliem visā
Latvijā par Virszemes televīzijas
atjaunošanas kodu tirdzniecību.
Tagad arī Bauskas, Rundāles,
Iecavas un Vecumnieku novadu
iedzīvotāji pārtikas veikalos varēs iegādāties priekšapmaksas
televīzijas atjaunošanas kodus.

Atjaunošanas kodu var iegādāties veikalu kasēs, bet to aktivizēt var Lattelecom mājas lapā
vai nosūtot mobilā telefona īsziņu. Uzreiz pēc tam tiek aktivizēta
pieeja izvēlētajai Virszemes TV
maksas kanālu pakai.
Virszemes TV priekšapmaksas kodus varēs iegādāties kopumā 723 tirdzniecības vietās visā
Latvijā -129 Maxima veikalos, ap
200 individuālo uzņēmēju veikalos, kā arī 242 Narvesen un 152
PlusPunkts kioskos.
Jānis Palkavnieks,
Lattelecom Komunikācijas daļas
projektu vadītājs

nāšanai par 34 latiem pārsniedz plānoto - saņemti
1824 lati.
Pašvaldību budžetā saņemta
dotācija no finanšu
izlīdzināša-nas fonda 46,5%
apmērā no plā-notā.
Pašvaldību budžetā saņemtie
valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti saņemti
62,7% apmērā no Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra
plānotajiem ieņēmumiem no Veselības norēķinu centra.
2010. gada pirmajā pusgadā
pašvaldības budžetā saņemti
Ls 116 491 valsts budžeta
transferti Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.
Pašvaldību budžeta transfertu plāns izpildīts par 88,0% saņemti 24 523 lati par Iecavas
novada pašvaldības izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Iecavas novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu plāns
2010. gada sešos mēnešos izpildīts par 48,6% jeb dažādu pašvaldības funkciju realizācijai
izlietoti Ls 2 551 712.
Skatoties izdevumus nozaru
griezumā, vidējo līmeni pārsniedz izdevumi ekonomiskai
darbībai un izglītībai.
Ekonomiskai darbībai izlietoti 54,4% no 2010. gada plāna.
Šeit kā galvenie izdevumi, kas
veido šo augsto izlietojuma procentu, ir izdevumi pašvaldības
ceļu uzturēšanai. No plānotajiem Ls 47 500 līdz 1. jūlijam izlietoti jau Ls 29 121, t.i., 61,3%
no plānotā.
Izglītībai izlietoti 54,1% no
gada plāna. Galvenie izdevumi,
kas veido šo augsto izlietojuma
procentu, ir atlīdzība, jo pedagoģiskajiem darbiniekiem izmaksājamā atlīdzība pagaidām ir
plānota tikai astoņiem mēnešiem.
Sociālajai aizsardzībai pirmajā pusgadā izlietoti 209 692
lati jeb 42,3% no gada plāna.

Procentuāli visvairāk līdzekļu iztērēts sociālo izdevumu pozīcijām:
1) garantētā minimālā ienākuma pabalstiem, kas izmaksāti
Ls 40 190 apmērā, t. i., 72,4%
no plānotā 2010. gadam;
2) dzīvokļa pabalstos izmaksāts 27 330 latu, kas ir 54,2%
no gada plāna.
Skatoties izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, vidējo līmeni pārsniedz:
1) subsīdijas un dotācijas
biedrībām un nodibinājumiem
(EKK 3000), kas izmaksātas
88,8% apmērā no plānotā;
2) izdevumi atlīdzībai (EKK
1000) 58,6%;
3) uzturēšanas izdevumi
transferti (EKK 7000) 54,5%.
Materiālu, energoresursu un
preču iegādei izlietoti 35,6%, bet
kapitālajiem izdevumiem līdz
1. jūlijam izlietoti tikai 19,5% no
2010. gadam plānotā.
Naudas līdzekļu atlikums
pašvaldības pamatbudžetā
30.06.2010. bija Ls 887 107, no
kuriem dažādu projektu realizācijai Valsts kases kontos Ls 128 906.
Speciālā budžeta (īpašiem
mērķiem iezīmēti līdzekļi) precizētais ieņēmumu plāns 2010. gada sešos mēnešos izpildīts par
53,4%.
Mērķdotācija autoceļu fondam atbilstoši plānotajam saņemta 50,0 % apmērā no
2010. gada plāna.
Pirmajos sešos mēnešos saņemtais dabas resursu nodoklis
par Ls 2 713 pārsniedz plānotos
ieņēmumus. Līdz 1. jūlijam dabas resursu nodoklis saņemts
71,7% apmērā no gada plāna.
Naudas līdzekļu atlikums
speciālajā budžetā 30.06.2010.
bija Ls 19 599, no kuriem Ls 12
673 ir dabas resursu nodokļa
atlikums, Ls 6055 autoceļu
fonda līdzekļi, Ls 578 privatizācijas fonda līdzekļi, Ls 293 pārējie speciālā budžeta līdzekļi. IZ

Melnās ziņas
-16. jūlijā plkst. 16:38 Rosmē
1971. gadā dzimis vīrietis vadīja
velosipēdu, būdams alkohola
reibumā.
- 18. jūlijā plkst. 21:20 Iecavā,
Pļavu ielā, 1994. gadā dzimis
jaunietis, vadot mopēdu Rīga 13,
vienādas nozīmes krustojumā
nepārliecinājās par manevra
drošību un, nogriežoties pa labi,
izraisīja sadursmi ar automašīnu Audi 80, kuru vadīja 1989.

gadā dzimis vīrietis.
- 19. jūlijā no plkst. 8 līdz 14
Iecavā no dzīvokļa Rīgas ielā nozagta nauda - 800 latu un 1300
eiro, kā arī zeltlietas. Zagļi dzīvoklī iekļuvuši caur neaizslēgtu
logu.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Izzina godu vēsturi un uzpošas tautas tērpos
A: F: Anta Kļaveniece

Sestdien, 17. jūnijā, notika
projekta «Iecavas sieviešu
kluba «Liepas» sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana»
noslēgums. Projekta
īstenošanai biedrība šā gada
sākumā saņēma finansējumu
no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai.
Projekta gaitā tā dalībnieces
vāca dažādus materiālus par latviešu tautas tradīcijām, Zemgales tautas tērpiem, kā arī aptaujāja vecākā gadagājuma iecavniekus par latviešu tradicionālo
svētku – Līgo, Ziemassvētku,
Lieldienu, Apkūlību un citu
svētku - svinēšanu Iecavas novadā līdz 1940. gadam. Tāpat
projekta ietvaros 22 Liepu dalībnieces tika pie Zemgales tautas
tērpiem, un, tajos tērpušās, kopā ar vēl vairāk nekā 40 dalībniekiem 21. jūnijā Iecavas novada «Rinkās» svinēja Vasaras
Saulgriežu svētkus.
«Lai arī daudzas mūsu tautas
bagātības zudušas likteņu griežos, daudzi mūsu vecā gadagājuma novadnieki aizgājuši aizsaulē, tomēr priecājamies, ka
mums izdevās sastapt divas ļoti
interesantas kundzes: Rasmu
Mažāni no Iecavas novada «Ūdriem» un Ilzi Maniku no Iecavas
novada «Lielklāšķiniem. Tāpat
Priecājamies, ka Iecavā dzīvo
Ēvalds Kivilands, kurš nesavtīgi
darbojas un apkopo informāciju
par Iecavas un iecavnieku vēsturi,» stāsta projekta vadītāja Astrīda Vītola. «Rasmas kundzei
saglabājušies Iecavas novada
darba brunči, kas ir ļoti skaisti,
kā arī daudz brīnumskaistu rokdarbu. Savukārt, Ilze Manika
(dzimusi Spalviņa) pastāstīja
daudz interesanta par savu
mammu Irmu Berzinsku (19031980) un mammas māsu Mirdzu
Berzinsku (1912-2008). Viņu vecāki ļoti rūpējušies, lai bērni būtu izglītoti; visi (divas māsas un
brālis) pabeidza ģimnāziju Jelgavā. Abas māsas mācījušās Kaucmindes mājturības seminārā. Irma Kaucmindē iegūtās zināšanas izmantojusi gan sabiedriskajā darbā, gan vadot rokdarbu
pulciņu, kurā piedalījās apkārtējo māju sievietes. Tur izgatavoti arī etnogrāfiskie Zemgales tautas tērpi.
Mammas māsa Mirdza Berzinska piedzimusi Klāšķinu mājās zemnieku ģimenē kā jaunākais bērns. Darba gaitas viņa uzsāka pirms kara, strādājot slimnīcā par ēdināšanas pārzini. Pēc

kara 1945. gadā iestājās Lauksaimniecības Akadēmijā un studēja agronomiju, tomēr turpmākajā dzīvē liktenis viņu piesaistīja Latvijas Zinātņu akadēmijas
Literatūras, folkloras un mākslas institūtam. Tur Mirdza strādāja kopā ar Latvijā izcilākajiem
folkloristiem un vasarās piedalījās folkloras vākšanas ekspedīcijās, papildinot Kr. Barona veikumu. Kopā ar J. Vītoliņu un citiem
folkloristiem sakārtoti un izdoti
vairāki latviešu tautas dziesmu
sējumi. Šis darbs Mirdzai deva
lielu gandarījumu, un viņa institūtā strādāja līdz 70 gadu vecumam. Pēc tam Mirdza vēl desmit
gadus turpināja strādāt LZA
Fundamentālajā bibliotēkā, aizejot pensijā 80 gadu vecumā. Darbā bija aizvadīti gandrīz 60 mūža
gadi. Mirdza Berzinska 90 gadu
vecumā 2002. gadā saņēma Lielo
folkloras gada balvu par mūža
ieguldījumu folkloras vācējas un
apkopotājas darbā.
Tā kā ģimene netika izsūtīta,
tad ģimene ir saglabājusi gan
pašgatavotos Zemgales tautas
tērpus, gan fotogrāfijas.»
Iecavas sieviešu kluba «Liepas» dalībnieces ir pārliecinātas,
ka tautas tradīciju apzināšana
līdz ar šī projekta noslēgumu
nebeigsies. Viņas ir iecerējušas
turpināt darbu pie iecavnieku
vēsturisko atmiņu un tradīciju
apkopošanas. IZ

Projekta noslēguma pasākuma goda viešņu statusā
bija tautas vēstures glabātājās: Ilze Manika (no labās) un
Rasma Mažāne. Viņas ir gandarītas, ka Iecavā atdzimst
interese pat tautas tradīcijām.

F: no A. Vītolas personīgā arhīva

Projekta vadītāja Astrīda Vītola (no labās) un Liepu
dalībniece Līga Stūre (no kreisās), viesojoties
Ilzes Manikas (vidū) mājās Lielklāšķini, tērpušās dzimtas
tautas tērpos. Lielklāšķinu mājas ģimenei pieder jau kopš
1806. gada un Ilzes kundzes mazmeita ir devītā
šo māju iemītnieku paaudze.
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Mūsu viedoklis Eiropas lauksaimniecības
politikas veidošanā ir svarīgs
Beļģu zilās
šķirnes govīm
teliņi ir tik lieli,
ka to
piedzimšanai
vajadzīgs
ķeizargrieziens.
Šī govs ir jau
deviņu teliņu
mamma.

Brigi. Tur mani pārsteidza vecpilsēta: neviena elektrības staba,
nevienas antenas vai lieku skursteņu. Un laivas, kuras veikli
manevrē pa kanāliem kā mazā
Venēcijā. Brige ir uz tūrismu
orientēta pilsēta. Tās vecpilsētā
ir izdevies saglabāt senatnes elpu, un mēs to sajutām.
Visas trīs dienas apspriedām

arī Latvijas problēmas. Ir
skaidrs, ka tikai kopā mēs varam
ES pierādīt, ka Latvijas KLP pēc
2013. gada ir mums ļoti aktuāls
jautājums un mēs esam ieinteresēti tā īstenošanā.
Agita Hauka,
Latvijas Zemnieku
federācijas (LZF) valdes
priekšsēdētāja

Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta
«Zemgales tradīcijas» ietvaros

24. jūlijā Iecavā notiks
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
projekta SVĒTKI
ZIEDU
«Zemgales tradīcijas» ietvaros

No 14. līdz 16. jūlijam
Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP)
grupa apmeklēja Eiropas
Parlamentu (EP).
Viesojāmies pie EP deputāta
A. Rubika, iepazināmies ar EP
struktūru un darba procesu. Var
teikt, ka darbs rit lēni, jo visi lēmumi ir jāsaskaņo ar visām ES
dalībvalstīm, tāpēc ir labi, ja EP
ir aktīvi Latvijas deputāti, kuri
izsaka savas valsts viedokli un
kuriem rūp Latvijas nākotne.
Nākamā darba vizīte bija
Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejā (EESK), kur mūs
iepazīstināja ar KLP Kopējāas
lauksaimniecības politikas reformu. Referents bija vācietis
Lutz Ribbe, un, protams, galvenie papildus jautājumi bija par
nodokļiem Vācijā. Arī Latvija ir
iesniegusi savu pozīciju par KLP
veidošanu pēc 2013. gada.
Pēc tam devāmies uz
COPA/COGECA - Profesionālo
lauksaimniecību organizāciju
un kooperatīvu sadarbības padomi Briselē, kur pārrunājām
KLP. Mums interesēja, vai mūsu
viedoklis vispār tiek uzklausīts
un sadzirdēts. Saņēmām apgalvojumu, ka jā.
Ļoti interesanta bija otrā diena. Apmeklējām ciltslietu centru, kurā saimnieko ciltslietu

asociācija. Beļģijas šķirnes lopkopji savus vaislas buļļus nodod
šai asociācijai, kura rūpējas (arī
zinātnieki) par šķirnes spermas
savākšanu un pārdošanu. Ieguvēji ir visi. Par to pārliecinājāmies, viesojoties vienā no šķirnes lopu saimniecībām Ciney
apkaimē. Lopkopim ir 27 hektāri
zemes un aptuveni 200 liellopi.
Pamatnodarbošanās ir kvalitatīva vaislas liellopu selekcija, bet
izbrāķētie liellopi tiek izaudzēti
gaļai. Interesants fakts teliņi ir
tik lieli, ka to piedzimšanai ir vajadzīgs ķeizargrieziens. Tālākai
pavairošanai Beļģu zilā tiek
krustota ar Holšteinas šķirni, lai
teliņš sākotnēji nebūtu tik liels.
Fermas saimnieks strādā arī
algotu darbu, jo saimniecība ir
par mazu, lai nodrošinātu viņu
četru bērnu ģimeni. Ir ļoti laba
sadarbība ar kaimiņiem. Blakus
dzīvojošā graudkopības ferma
apmaiņā pret kūtsmēsliem nodrošina fermu ar salmiem. Zemi
papildus viņš neiepērk, jo tā ir ļoti dārga. Papildus jautājumi,
protams, atkal par nodokļiem.
Nodokļi Beļģijā ir augsti, taču
iedzīvotāji lieliski sajūt nodokļu
valstisko pielietojumu, savukārt, zemnieki rūpīgi izmanto
visas iespējas, lai iegūtu nodokļu
atvieglojumus.
Nākamajā dienā devāmies uz

24. jūlijā iemūžini mirkli no «Ziedu svētkiem» un parādi to
visiem! Lai tēma «Kur vien eju - ZIED!» ir galvenais
noteikums tavām vislabākajām fotogrāfijām no svētkiem!
Notvertos mirkļus sūti uz redakcijas e-pastu
avize@iecava.lv līdz 30. jūlijam.
Iesūtīto fotogrāfiju galeriju publicēsim portālā
www.iecava.lv, bet puķaināko un radošāko darbu autori
saņems balvas!

Pie kultūras nama

24. jūlijā notiks ZIEDU SVĒTKI
no pl. 12:00 akcijas «Dzijām savienotās pilsētas» ietvaros
ietērpsim svētku rotā Iecavas vēsturiskos objektus lielgabalus. Ar lustīgām dziesmām Iecavas adītājas
uzmundrinās folkloras kopa «Tarkšķi».
pl. 12:30 ekskluzīva instrumenta skrabalai koncerts
akordeona pavadījumā (Lietuva).
pl. 13:00 Latvijas otrā ātradīšanas čempionāta posms kopā ar
TV seju Māri Ozoliņu.
no pl.14:00 interesentiem Iecavas novada sakoptāko sētu
apskate - autobuss aties no kultūras nama.

Parka estrādē
no pl. 14:00 bērnu radošais rīts - radošās darbnīcas
(floristikas, mākslas, filcēšanas, origami...)
Paralēli:
pl. 14:15 Jelgavas Jaunā teātra lielo masku uzvedums
«Vasaras raibumi» un rotaļu programma bērniem.
pl. 15:15 vokālās studijas «Aprīļa pilieni» solistu un Īslīces
bērnu deju grupas koncerts.
pl. 16:00 Iecavas novada jauno izpildītāju konkursa «Cālis
2010» laureātu un vokālās studijas «Saulīte» bērnu koncerts,
radošo darbu izstāde, dalībnieku sumināšana.
no pl. 17:00 pieaugušo radošā pēcpusdiena
- Nevalstisko organizāciju prezentēšanās.
pl. 17:30 Rundāles novada teātra studijas «Savējie» un
Bērnu un jauniešu centra popgrupas «Miljons» muzikālā
programma Deja vu.
pl. 18:00 Līnijdejas.
pl. 18:00 Floristu komandu radošais darbs - transporta
līdzekļa dekorēšana bērnu svētkiem.
- Mājasdarbu un grupu darbu vērtēšana, balsu skaitīšana.
pl. 20:00 koncerts, kurā piedalās Iecavas novada un
sadarbības partneru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
- Floristikas konkursa un konkursa «Iecavas novada daiļdārzs»
uzvarētāju apbalvošana.
Visas dienas garumā:
· Lielā andele «Izvēlies Latvijas preci» .
· Dekoratīvo koku un krūmu stādu tirdziņš.
· Piepūšamās atrakcijas un velokarti (maksas).
· Vizināšanās zirga karietē pa Upes ielu no Brīvības tiltiņa
(maksas).
· Izjādes ar zirgiem (maksas).
· Amatnieku paraugdemonstrējumi.
· Vēdera baudai - bufete no Lietuvas ar lietuviešu
tradicionālajiem ēdieniem.
pl. 22:00 lustīga balle kopā ar DJ Ivaru - mūzika visām
gaumēm.
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Lai motori rūc!
A: Līga Lasmane
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F: Līga Lasmane un S
Ir svētdiena, 18. jūlijs.
Cilvēki dodas uz Zorģiem, jo
tur notiek Sudmaļa kausa
izcīņa motokrosā.
Tur brauc 76 lieli un mazi
motosportisti vecumā no trim
līdz 65 gadiem, sešās klasēs, ar
kvadricikliem un motocikliem,
lai karstumā visātrāk pieveiktu
«Latsvillas» trasi un iegūtu godalgotas vietas.
Kausa izcīņā piedalās gan
Latvijas Motosporta federācijas,
gan Latvijas Alternatīvās motosporta asociācijas (L.A.M.A.)
sportisti. Šis ir ļoti ģimenisks pasākums, tādu ģimeņu komandu
darbu nepiedzīvo katrs sporta
veids. «Mūsu ģimenei tas ir
dzīvesveids, ne tikai sports,» atzīst šo sacensību galvenā tiesneša palīdze un motokrosa fane
Gunita Zuze, kuras vīrs ir kaislīgs motobraucējs. Un arī brālis
tieši 18. jūlijā pirmoreiz izmēģina
braukt motokrosā.
Šeit var vērot, kā lielais pirms
starta palīdz mazajam, bet vēlāk
pats cīnās par uzvaru savā klasē;
šeit brauc un sacenšas dēli kopā
ar tēviem. Viņus vērot ir aizraujoši, jo viss notiek lielā ātrumā
un pāri tramplīniem lec pilnīgi
visi. Visai bīstams un spriedzes
pilns sporta veids.
Kristiāns Vasiļjevs, kas ieradies pirmoreiz vērot šo pasākumu, atzinīgi vērtē trasi: «Tā ir ļoti
labi pārredzama, skatītājs, stāvot kalnā, var redzēt pilnīgi visu.»
Viņš atzīst, ka turpmāk motokrosus klātienē vēros biežāk.
Galvenais tiesnesis Sandis Čalpa, kas piedalījies visās «Latsvillas» trases sacensībās un arī trases labiekārtošanas talkās, atzīst, ka tā ir ideāli sagatavota, ar
dažādu segumu un ļoti plata.
Lai gan organizatoriski ir padomāts par visu: gan par peldi
karstajā laikā, gan par vēderpriekiem un atrakcijām bērniem, Ainārs Vilciņš, L.A.M.A.
valdes loceklis un Zorģu trases
īpašnieks, jūtas vīlies par to, ka
cilvēki ir palikuši kūtrāki un neizmanto iespēju ierasties uz pasākumu, kura ieejas maksa ir visai zema (Ls 2), līdz tai var aiziet
pat kājām, bez tam pensionāriem un bērniem ieeja ir bez
maksas.
Šis motokross pārsteidz gan
ar lielo karstumu, gan ar pēkšņi
uznākušo pērkona negaisu un
spēcīgām lietus gāzēm. «Pietrūka
tikai sniega,» par laika apstākļiem ironizē Sandis Čalpa. Viņš
šajā dienā debitē kā motokrosa

dalībnieks, taču tas netraucē ne
viņam, ne arī citiem sportistiem
izbraukt savu trasi, bet skatītājiem - izbaudīt šo motokrosu īpašā atmosfērā. «Vieglāk braukt tomēr ir negaisa laikā, nekā plus
30 grādos,» smaidot saka Sandis.
L.A.M.A. četru gadu vēsturē
šis ir trešais negaiss sacensību
laikā, piefiksējis Ainārs Vilciņš.
«Laikapstākļi rada vēl labākas,
asākas izjūtas. Braucēji turas
godam, un to redzēt vien ir
vērts,» saka skatītāja Madara
Lindava. Sacensību tiesneša
iecavnieka Edgara Kreņģeļa pienākums ir pat lietusgāžu laikā
stāvēt un pieskatīt, vai kāds motobraucējs nav nobraucis no trases. «Pasākums ir ļoti labs. Lai
arī negaisa laikā nav patīkami
stāvēt zem klajas debess, tas tomēr bija veldzējoši,» secina Edgars. Kā tiesnesis šajā pasākumā jau otro reizi piedalās arī 12
gadu vecais Kristaps Anspoks,
kas par negaisu neuztraucas,
bet ar apbrīnu vēro vecākos motokrosa dalībniekus. Ainārs Vilciņš šajā sakarā saka paldies Jurim Rudzītim (Rīga) un Dāvim
Mušam (Saldus). Viņu entuziasms jauniešus visvairāk
iedvesmo pievērsties šim sporta
veidam, liek iemīlēt to uz mūžu.
Galvenā tiesneša un tiesneša
palīdzes galvenie pienākumi ir
ļoti atbildīgi: salikt braucējus pareizā secībā uz starta, sekot līdzi
sacensībām, palīdzēt organizētājiem sagatavot trasi, pirms sacensību sākuma instruēt distanču tiesnešus, kas atrodas trasē
uz tramplīniem, palaist un noņem no trases sportistus treniņbraucienos, rādīt startu un finišu, braucienu laikā sekot, kā
strādā distanču tiesneši un vai
sportisti ievēro dzeltenā karoga
signālus. Gunita Zuze atzīst, ka
šis motokross ir lielisks. Starpgadījumu nav, jo puiši ievēro noteikumus un vispār - lamā brauc
paši labākie. Sandim gan būtu
gribējies vēl vairāk dalībnieku,
taču viņš pasākumu novērtē ar
«desmit no desmit».
Ainārs Vilciņš saka paldies
par sadarbību Iecavas novada

Godalgotās vietas Retro klasē saņem
Dāvis Muša (Saldus) (no kreisās),
iecavnieks Jānis Upelnieks un Aivars Pipirs (Līgatne).

Edgars Kreņģelis (pirmais no kreisās) kopā ar citiem
tiesnešiem pēc darba negaisa laikā ir vēl
enerģijas pilns un turpina smaidīt.
Domei, atbildīgajiem puišiem,
kas rūpējās par kārtību pasākuma laikā, neatliekamās palīdzības darbiniekiem, Latūnu ģimenei, Kasparam un Gunitai Zuzēm, Jurim Rudzītim, laikrakstam «Iecavas Ziņas», kā arī visiem pārējiem, kas palīdzēja
veiksmīgai motokrosa norisei.
Motosportisti ar savu azartisko
braukšanu ir iedvesmojuši daudzus skatītājus. Piemēram, Dārta Ozoliņa pieļauj domu, ka varētu kādreiz nodarboties ar šo
sporta veidu, savukārt tiesnesis
E. Kreņģelis mājās atjauno savu
motociklu «Minsk», lai kādreiz
varētu kaut nedaudz pietuvoties
ekstremālajām motosportistu
braukšanas sajūtām.
18. jūlija pēcpusdiena atalgo

visus izturīgos motokrosa varoņus - labākie motosportisti
iegūst savā īpašumā dažāda lieluma kausus, diplomus, kā arī
speciālbalvas un tradicionālās
šampanieša pudeles. Ikvienam
iesaku apmeklēt arī nākamos
motokrosa pasākumus. Tuvākais L.A.M.A. turnīra posms noritēs 31. jūlijā Alojā, taču Zorģu
trasē motokrosu varēs vērot
28. augustā L.A.M.A. turnīra
desmitajā posmā un 25. septembrī turnīra noslēgumā. Lai motori rūc!
Ar sacensību rezultātiem var
iepazīties interneta vietnē
www.motolama.lv, bet vairāk fotogrāfiju no pasākuma var aplūkot novada portālā www.iecava.lv un arī www.motolama.lv. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Anna Stepanoviča (30.11.1921. - 19.07.2010.)
Vera Beresteviča (03.02.1924. - 20.06.2010.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.

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

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

Izīrē : : :
Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 2,80 Ls/m² (bez PVN).
Mob. 28809966, 28645305.

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

garāžu Skolas ielā 1.
Tālr. 29472051.

vai pārdod labiekārtotu
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā (1. stāvs, 42 m2).
Tel. 29426185.

Dažādi : : :
Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

Veic jumta seguma remontu,
seguma maiņu, kā arī citus
būvniecības un remontdarbus.
Tālr. 26060411.
AS «Sadales tīkls» informē, ka
28. jūlijā no plkst. 8 līdz 13
sakarā ar plānotajiem
darbiem elektroapgādes tīklā
tiks pārtraukta
elektroenerģijas piegāde
Iecavas novada Sila kapu
kapličā.

Piedāvā darbu : : :
strādniekiem mežu kopšanā
ar personīgo krūmzāģi.
Tālr. 29937963.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578
Ņemot vērā lielo pieprasījumu,
- sestdien, 31. jūlijā plkst. 9,
uzsākam apmācības
brīvdienu grupā (B kat.)
- svētdien, 1. augustā plkst. 12,
uzsākam apmācības
A kategorijas iegūšanai
(braukšanas apmācības notiek Jelgavā).

Pieteikšanās: www.unamiks.lv,
tālr. 20016386.

Svētdien,
25. jūlijā no plkst. 9:00,
suņu meitene Žozefīne visus
interesentus aicina uz pirmo
iepazīšanos tirgus paviljona
ZOOVEIKALĀ.
Jūs patīkami pārsteigs ne
tikai patīkami zemās cenas,
bet arī kupls pulciņš mīļu,
krunkainu šarpeju.

lopkopējai/-am ar darba
pieredzi darbam liellopu fermā.
Tālr. 26316474.

Sestdien, 24. jūlijā,
Ziedu svētku ietvaros
salonā «CIKU-CAKAS»,
Rīgas ielā 33,
NETRADICIONĀLU ZIEDU
TRAUKU - PUDEĻU IZSTĀDE.
Laipni aicināti!
14. augustā plkst. 13.00
Birzuļu kapsētā KAPU
SVĒTKI ar mācītāju.

8.

Kultūras namā
NO 24. JŪLIJA
mazajā zālē apskatāma
iecavnieces
BIRUTAS RŪSIŅAS GLEZNU
IZSTĀDE.
Izstāde būs atvērta Ziedu
svētku laikā un darbdienās
no plkst. 10:00

Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes
KAPU SVĒTKI
17. jūlijā
plkst. 11 Rumbu kapsēta
plkst. 12 Smedes kapsēta
plkst. 13 Sila kapsēta
24. jūlijā
plkst. 11 Upuru kapsēta
plkst. 12 Baložu kapsēta
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23. jūlijā pl. 18:30 Iecavas
evaņģēliski luteriskajā
baznīcā Ērģeļu iesvētes
desmitgades jubilejas
labdarības koncerts.
Piedalās ansamblis
«Laudetur».
Ieeja par ziedojumiem.
Iecavas Romas katoļu
draudze organizē braucienu
uz Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
SVĒTKIEM AGLONĀ
14. un 15. augustā.
Sīkāka informācija
pa tālr. 26851965 (Zenta).
Bijušās Zālītes skolas
absolventu salidojums
25. jūlijā plkst. 14.
Tiksimies pie vecā ozola.
Informācijas precizējums
Latvijas politiski represēto
salidojums notiks Ikšķilē
31. jūlijā pl. 13 (nevis pl. 14,
kā tika ziņots iepriekš), līdz ar
to izbraukšana pl. 11:30,
pulcēšanās pie Iecavas
novada Domes. Būs lielais
autobuss. Iepriekšēja
pieteikšanās nav vajadzīga.
PR kluba valde
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