ISSN 1691-2055

9 771691 205005

31

Cena - Ls 0,15

Nr. 31 (846)

NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Pozitīvu emociju 17 reizes vairāk
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Ceturtdienas
rītā bērni
apgleznoja
audekla
gabalus. Pēc
nožūšanas tos
bija plānots
sašūt kopā un
ierāmējot
izveidot gleznu
bibliotēkas
telpu
dekorēšanai.
A: Anta Kļaveniece
F: Austra Voitišķe

Aizvadītajā nedēļā jaunā
Zorģu bibliotēka bija
pārvērtusies par nelielu
izstāžu zāli. Uz palodzēm
rotājās jau gatavi dekori,
gleznas, rotaslietas, bet uz
grīdas vēl žuva nesen tapušie

mākslas darbi. Izstāžu zālei
raksturīgā klusuma gan
nebija. Skanēja bērnu smiekli,
čaukstēja papīri un švīkstēja
otas, smaržoja pankūkas.
Nama saimniece, bibliotēkas
vadītāja Aina Ezergaile bija ļoti
centusies, lai 17 bērniem vecumā no septiņiem līdz 14 gadiem
radošās dienas «Es tev, tu man visi kopā» paliktu atmiņā kā
viens no vasaras spilgtākajiem

notikumiem. Bērni gandrīz nedēļu radošā gaisotnē varēja aizvadīt pateicoties pašvaldības un
Nīderlandes fonda Koninklijke
Nederlandsche Heide Maatschappij (KNHM) kopīgi organizētajam projektu konkursam
«Iedzīvotāji veido savu vidi 2011»,
kurā Zorģu radošās kopas uzrakstītais projekts guva atbalstu
un 327,55 latus radošo dienu
organizēšanai.
2.lpp.

4.
Izvēlēta
pašvaldības
jaunatnes lietu
speciāliste

Jaunajiem
5.
futbolistiem
Igaunijā zelts
un bronza
Sporta
6.
klubs realizē
projektu
«Spēka
Mitriķis»

Ieviestas izmaiņas maršrutā Rīga-Iecava-Bauska
A: Anta Kļaveniece

No 1. augusta braucējiem ir
jārēķinās ar izmaņām
sabiedriskā transporta
kustības maršrutā RīgaIecava-Bauska. Pēc divu gadu
pārtraukuma pasažierus atkal
vedīs SIA «AIPS» autobusi;
diemžēl būs arī jāsamierinās
ar samazinātu reisu skaitu.
Reisos, kad nav plānots liels
skaits pasažieru, līnijā dosies
mazākas ietilpības autobusi.

18. jūlijā Autotransporta direkcijas (ATD) valde pieņēma lēmumu par līgumu slēgšanu ar
desmit pārvadātājiem, kuri cenu
aptaujā bija iesnieguši izdevīgākos piedāvājumus sabiedriskā
transporta pakalpojumu nodrošināšanai maršrutos, kas
iepriekš bija iekļauti lotē
«Centrs-1», informē Sandra Maļuha, VSIA «Autotransporta direkcija» preses sekretāre. Lotē
«Centrs-1» iekļauti 28 dažādi
maršruti, kuri pamatā koncentrējas Latvijas vidienē.

Vēlmi strādāt maršrutā RīgaBauska bija izteikuši uzņēmumi
no Liepājas, Talsiem un Bauskas, kā arī līdzšinējais pārvadātājs SIA «B-Bus», taču cenu aptaujas rezultātā tiesības slēgt līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu šajā
maršrutā ieguva SIA «AIPS». Šis
uzņēmums vedīs pasažierus arī
maršrutos Jelgava-Eleja-Bauska, Jelgava-JaunsvirlaukaBauska un Rīga-EmburgaBauska, bet SIA «B-Bus» ieguvis
tiesības slēgt līgumu tikai par

pakalpojumu sniegšanu maršrutā Bauska-KroņauceDobele.
S. Maļuha skaidro, ka cenu
aptaujas rezultātā tika izvēlēti
ekonomiski izdevīgākie piedāvājumi, līdz ar to gada laikā ATD
cer ietaupīt gandrīz vienu miljonu latu. Tā kā valsts budžeta finansējums sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai
salīdzinājumā ar pagājušo gadu
ir samazināts par 20%, līdzekļu
ietaupījums esot vitāli nepieciešams sabiedriskā transporta tīkla saglabāšanai.
4.lpp.
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Pozitīvu emociju 17 reizes vairāk

Radošo dienu dalībnieki Zorģu bibliotēku pārvērtuši par
izstāžu zāli - uz palodzēm rotājas izgatavotie darbi:
rokassprādzes, parafīna vāzes, izdekorētas sveces, kolāžas.
1.lpp.

Piešķirto naudu nometnes
organizatores gan izlietoja tikai
materiālu iegādei, bet tā kā nodarbības ilga no pulksten 10 līdz
16, tad ieplānotajai tējas pauzei,
pusdienām un izklaidei līdzekļus
ziedoja gan pati nama saimniece,
gan pārējā Zorģu sabiedrība. Tomāti, augļi, maizītes, sulas, pankūkas - viss pirkts un sarūpēts
pašu spēkiem. Arī divu stundu
bezmaksas izklaidi atrakciju
parkā Labirinti bērniem ik dienas
atvēlēja Pastaru ģimene.
«Vecāki ir laimīgi, ka bērni ir
nodarbināti,» pastāstīja A. Ezergaile, neslēpjot, ka radošo dienu
organizēšana prasa milzu spēku.
Vakaros esot jūtams milzīgs nogurums, taču gandarījums par
bērnu prieku - daudz lielāks.
Katru nometnes dienu bērniem radošos darbiņus ierādīja
floriste Vineta Lamberte: «Man
ļoti patīk šeit darboties. Zorģu
bērni ir tik dabiski, visu pieņem,
visu grib darīt. Mūsu starpā valda tāda īsta kopības sajūta, dzīvīgums, bērni viens no otra mācās. Strādājot veikalā, bija sanācis ierādīt kaut ko vienam bērnam, bet te viņi ir 17. Tātad pozitīvu emociju arī 17 reizes vairāk.»
Ceturtdienas rītā bērni apgleznoja audekla gabalus. Pēc
nožūšanas tos bija plānots sašūt
kopā un ierāmējot izveidot gleznu bibliotēkas telpu dekorēšanai. Radošās nodarbības papildināja dažādas aktivitātes. Trešdien pie bērniem viesojās Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra darbinieces Sarmīte
un Iveta, vadot dažādas literārās
spēles. Visi nometnes dalībnieki
tika arī pie balviņām - šī gada

Bērnu žūrijas sponsora dāvinātajām «Bubblicious» košļenēm.
Vēl kādu dienu par bērnu izklaidi
parūpējās kādreizējā Zorģu iedzīvotāja un bibliotēkas lasītāja
Ginta, kura vasaras brīvdienās
bija ieradusies no Grobiņas apciemot mammu. Bērnu azarts un
jautrība atraisījās viņas vadītā
mēmā šova laikā. Nometnes noslēgumā uz bibliotēkas telpām tika uzaicināti arī bērnu vecāki, lai
svētku noskaņā apskatītu nedēļas laikā tapušos darbiņus, savukārt bērnu centība tika atalgota,
pasniedzot viņiem radošo dienu
atzinības rakstus.
Dienu pirms nometnes noslēguma radošo dienu dalībniece
Arta Riekstiņa pastāstīja, ka viņa
jau paguvusi uzmeistarot rokassprādzi, parafīna vāzi un augu
kolāžu. Piedalīties nometnē viņai
piedāvāja mākslas nodarbību vadītāja Vineta Zariņa. Tā kā rokdarbi Artai ir mīļa nodarbe, viņa
uzreiz piekritusi mērot ceļu no
Iecavas, lai varētu pavadīt laiku
atjaunotajā Zorģu bibliotēkā.
Lielāko prieku jaunajai rokdarbniecei sagādājušas abas Bērnu
literatūras centra darbinieces,
kuras visus nometnes dalībniekus iesaistīja jautrās rotaļās. Arta nometnē ir ieguvusi arī kādu
noderīgu atziņu - lai paveiktu kādu darbu, ir vajadzīga liela pacietība. Ņemot to vērā, viņa parasti
nodarbību telpu atstāj pēdējā, izmantojot tai visu atvēlēto laiku.
Sandijs Albiņš vasaras brīvdienās laiku parasti atvēl rotaļām ar draugiem un peldēm netālajā dīķī. Zēns pastāstīja, ka viņam atliek laiks apmeklēt arī
Zorģu bibliotēku, jo šeit ir iespēja
izlasīt viņa mīļākos žurnālus
«Ilustrētā Zinātne» un «Auto

Uzminiet nu, kādu vārdu mēmajā šovā pārējiem radošo dienu
dalībniekiem liek uzminēt Ralfs Spickus.
Bild». Nometnē Sandijam interesanta šķitusi rokdarbu veidošana un gleznošana, savukārt, labākā atpūta esot «Labirintos»,
kur var braukāt ar velokartiem
un lēkāt uz batuta.
Arī Līna Anspoka paralēli savām mīļākajām nodarbēm - peldēšanai un braukšanai ar riteni
bieži apmeklē Zorģu bibliotēku,
kur viņa labprāt lasa dažādus
žurnālus, arī savu iecienīto «Sīrupu». Nometnē meitenei lielāko
prieku sagādājusi iespēja izgatavot rokassprādzes un ar dažādiem materiāliem aplīmēt sveces.
«Man ļoti patīk tas, ko daru.
Nelielu pieredzi darbā ar bērniem esmu uzkrājusi, strādājot
Tarkšķu nometnē, bet pedagoga
izglītības man nav,» sacīja
V. Lamberte. A. Ezergaile tūdaļ
gan piebilda, ka Vinetai darbs ar
bērniem izdodas brīnišķīgi. Tāpat, kā veidojot floristikas darbus, arī darbs ar bērniem prasa
milzu pacietību, un Vinetai tā
noteikti piemīt. Nav joka lieta, ja
pēc padoma prasa pieci bērni
vienlaikus. «Sarunās ar citiem
bērniem esmu sapratusi, ka šādu vasaras nometņu un darbnīcu ļoti pietrūkst. Arī uz šīm akti-

vitātēm Zorģu bibliotēkā netika
visi, kas vēlējās,» savos novērojumos dalījās V. Lamberte. «Domājot par bērnu vasaras aktivitātēm, varēja rakstīt projektus arī
citi. Iespēja piesaistīt finansējumu taču bija. Laikam jau trūkst
uzņēmības, jo iesaistīties projekta rakstīšanā un realizēšanā nav
viegli, vajadzīga liela uzņēmība,
entuziasms un pašatdeve,»
sprieda A. Ezergaile. Arī viņas
pienākums būtu tikai izsniegt lasītājiem grāmatas. «Pārējo es daru no sirds, lai arī prasīts nav tik
daudz. Man patīk rezultāts,» tā
bibliotēkas vadītāja.
Jāpiebilst, ka Zorģu iedzīvotāji bijuši visaktīvākie, rakstot
pieteikumus novada Domes un
Nīderlandes fonda KNHM kopīgi
izsludinātajam projektu konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi».
Zorģu radošās kopas otrs projekts «Lapene Zorģu grāmatu tārpiem» saņēmis finansējumu
702,80 latu apmērā, bet Zorģu 4
iedzīvotāju projekts «Izejmateriālu iegāde rotaļu laukuma izveidei» - 231,59 latus. Pavisam projektu konkursā atbalstu guva
desmit vides uzlabošanas projekti, kuru kopējais finansējums
ir Ls 5 622,43. IZ

3.

2011. gada 5.augustā

Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

26. jūlija Finanšu komitejas
sēdes darba kārtībā bija 19 jautājumu.
PAR IECAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS 2012. GADA
BUDŽETA SASTĀDĪŠANU
Lai nodrošinātu Iecavas novada pašvaldības 2012. gada budžeta sastādīšanu atbilstoši
1994. gada 24. marta likumam
«Likums par budžetu un finanšu
vadību» un 1995. gada 29. marta
likumam «Par pašvaldību budžetiem», kā arī, lai noteiktu un pamatotu kāds līdzekļu apjoms
pašvaldībai nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildei, Finanšu komiteja nolēma, ka budžeta prioritāšu noteikšanai: pašvaldības budžeta
iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem līdz 5. septembrim jāsagatavo un jāiesniedz priekšlikumi par iestādes vai kapitālsabiedrības prioritārajiem pasākumiem 2012. gadā; Iecavas novada Domes pastāvīgajām komitejām līdz 2011. gada 15. oktobrim
jāizvērtē īstenojamie projekti un
pasākumi, jāsarindo tie prioritārā secībā; Finanšu nodaļas vadītājai līdz 2011. gada 20. oktobrim jāapkopo budžeta izpildītāju
un pastāvīgo komiteju iesniegtie
priekšlikumi un jānodod izvērtēšanai Finanšu komitejai; Finanšu komitejai jāizvērtē pastāvīgo
komiteju akceptētie budžeta
prioritārie pasākumi atbilstoši
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem un jānosaka
pašvaldības budžeta prioritātes,
kurām paredzēts piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta.
Iecavas novada pašvaldības
budžeta iestāžu un to struktūrvienību 2012. gada ieņēmumi un
uzturēšanas izdevumi jāplāno
atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par pašvaldības
iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzību, t.sk. pedagogu
un ārstniecības personu darba
samaksu, pakalpojumu, materiālu un energoresursu cenām
un tarifiem.
Pašvaldības budžeta iestādēm budžeta pieprasījumi jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši
nolikumam «Par Iecavas novada
pašvaldības budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas kārtību».
Iecavas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību vadītājiem jāiesniedz projekti un tāmes par
2012. gadam plānotiem pašvaldības ieguldījumiem uzņēmumos: investīciju projektu realizā-

Parādus deldēt nav viegli
A: Anta Kļaveniece

cijai, rekonstrukcijai, kapitālajiem remontiem.
Iecavas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību, budžeta
iestāžu un to struktūrvienību
vadītājiem 2012. gada budžeta
pieprasījumus ar paskaidrojumiem un detalizētiem aprēķiniem līdz 2011. gada 10. novembrim jāiesniedz Iecavas novada
Domes kancelejā.
PAR LĪDZEKĻU
PIEŠĶIRŠANU LATVIEŠU
ZĪMĒM IZKALTU AKMEŅU
UZSTĀDĪŠANAI
DIEVDĀRZIŅĀ.
Komiteja izskatīja deputātes
Beātas Mīlgrāves iesniegumu,
kurā viņa Dievdārziņa sakopšanas un labiekārtošanas grupas
vārdā lūdz piešķirt no Domes
budžeta neparedzētajiem līdzekļiem Ls 3000 divu akmeņu izkalšanai un uzstādīšanai Dievdārziņā.
Dievdārziņs ir kultūrvēsturisks piemineklis, kurš pateicoties daudzu iecavnieku entuziasmam atguvis skaistas un sakoptas vietas izskatu. Iesāktie darbi
Dievdārziņā tiek turpināti: šajā
gadā tur tiks uzstādīts informatīvs stends, Iecavas upes krastā
izveidota platforma. Plānots arī
atjaunot stādījumus un uzstādīt
divus akmeņus, kuros izkaltas
latviešu zīmes. Akmeņu izkalšana un to uzstādīšana uzticēta
akmeņkalim Uldim Sterģim no
Ulbrokas, minēts iesniegumā.
Stopiņu novadā dzīvojošais
un strādājošais akmeņkalis izkalis tūkstošiem kapu plākšņu
un viņa mūža darbs ieguldīts
Latvijai nozīmīgu cilvēku un notikumu piemiņas zīmju veidošanā. Taču vizuāli izteiksmīgākie
Ulda Sterģa darbi ir akmens rakstu zīmes Līgo parkā, kurā pirmais – Līgo – akmens uzstādīts
pirms vairāk nekā divdesmit gadiem.
Dievdārziņa lielāko, 220 centimetrus augsto akmeni ar tajā
iekaltu ornamentu zarotais dārziņš un uzrakstu Dievdārziņš
plānots novietot ceļa malā, kreisajā pusē pie ieejas objektā. Otru
akmeni ar iekaltu Māras krustu,
kas, pēc autora teiktā, ir viens no
svarīgākajam Dieva rakstiem,
plānots novietot tuvāk upes
krastam. Akmeņkalis apņēmies
abus akmeņus izkalt un uzstādīt
līdz 18. novembrim.
Komiteja izskatīja arī jautājumus par papildu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm
un kapitālsabiedrībai, budžeta
grozījumiem un citus. Vairākos
gadījumos galavārds jāsaka Domei. IZ

Daudziem ziemā uzkrātos
parādus pakalpojumu sniedzējiem SIA DzKS un SIA Iecavas siltums samazināt arī vasarā ir grūti. Vienam saasinājušās veselības prblēmas, citam nav darba,
vēl kāds vispirms cenšas maksāt
bankai dzīvokļa kredītu, jo baidās palikt uz ielas. Šādus bēdu
stāstus nācās uzklausīt Dzīvokļu un īres komisijas pārstāvjiem
2. augusta sēdē. Kā jau ierasts,
uz sēdi tika aicināti lielākie parādnieki, lai rosinātu viņus meklēt risinājumu. No 19 uzaicinātajiem seši bija pašvaldības dzīvokļu īrnieki. Komisijas nostāja bija
barga - ja parādu summa līdz noteiktam laikam nesaruks, īrniekiem būs jādomā par pārcelšanos uz citām, mazāk komfortablām telpām.
Dažu dzīvokļu īpašnieku pa-

rādu summa jau sasniegusi vairāk neka trīs, četrus un pat sešus tūkstošus latu. SIA Iecavas
siltums nostāja ir strikta: pret
vairākiem parādniekiem ir uzsākta tiesvedība un šis process
tiks turpināts, bet mājās ar lielāko parādu summu, sākoties apkures sezonai, visticamāk paliks
bez siltuma.
Arī SIA DzKS pret vairākiem
parādniekiem ir uzsākusi tiesvedību, taču tik un tā parādu summa šobrīd pārsniedz 120
tūkstošus latu.
Iedzīvotāju parāds SIA Iecavas siltums šobrīd ir 154 835,22
lati (3. augusta dati). Uzņēmums
aicina ieskatīties tabulā, kurā
redzams māju kopējais parāds
par siltumenerģiju un rosina
māju vecākos un iedzīvotājus
pabikstīt nemaksājošos kaimiņus, lai pašiem rudens drēgnumā nav jāmitinās aukstumā. IZ
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Izvēlēta jaunatnes
lietu speciāliste
A: Anta Kļaveniece

Uz Iecavas novada Domes izsludināto jaunatnes lietu speciālista amatu līdz noteiktajam datumam, 22. jūlijam, bija pieteikušies deviņi pretendenti. Uz
darba pārrunām 29. jūlijā komisija aicināja tos sešus pretendentus, kuru uzrādītās prasmes
bija atbilstošas amata pienākumu pildīšanai, informē Domes
Izglītības nodaļas izglītības speciāliste Valda Liekne. Komisijai,
kuru vadīja vidusskolas direktore Agra Zaķe un darbojās piesaistītie speciālisti - Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale, bāriņtiesas locekle Vija Spalva, Valda Liekne un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs Juris Krievs, nācās atzīt, ka trīs no pretendentiem ir ļoti spēcīgi konkurenti,
taču par vispiemērotāko jaunajam amatam tā atzina Janu Ādmini. Jaunatnes lietu speciālis-

tes pienākumi viņai jāsāk pildīt
1. septembrī.
Jana Ādmine ir Iecavas vidusskolas absolvente, kas vēlāk
LU Humanitāro Zinātņu fakultātē ir ieguvusi bakalaura grādu
Āzijas studijās. Jaunajā amatā
Janai Ādminei būs iespēja pielietot savas līdz šim iegūtās zināšanas un pieredzi. Viņa pārvalda ne
tikai angļu un krievu valodu, bet
var brīvi sarunāties arī vācu un
ķīniešu valodā. Pieredze
starptautisko konferenču organizēšanā, tulka un klientu konsultanta darbā, kā arī prasme
debatēt lieti noderēs jaunā amata izpildē. Jaunatnes lietu speciālista pienākums būs veidot
saikni starp jaunatnes organizācijām, novada jauniešiem un
pašvaldības institūcijām. Amata
pienākumos ietilpt arī jauniešu
vecumam piemērotu informatīvu
un izglītojošu pasākumu, projektu, ekskursiju un nometņu
organizēšana u.c.. IZ

Melnās ziņas
- Laika posmā no 24. jūlija
plkst. 12:00 līdz 27. jūlija plkst.
12:00 no kāda mazdārziņa Iecavā nozagti dārzeņi. Uzsākts kriminālprocess.
- 26. jūlijā plkst. 14:30 kādas
Tirgus ielas mājas pagalmā
automašīnai VW Passat saskrāpētas durvis.
- 27. jūlijā saņemts iesniegums par to, ka laika posmā no
13. jūlija plkst.12 līdz 27. jūlija
plkst. 9:30 no kāda mazdārziņa
regulāri pazuduši kartupeļi, gurķi un citi dārzeņi.
- 28. jūlijā plkst. 12:35 Liepu
un Baldones ielas krustojumā
aizturēts 1952. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu alkoholisko dzērienu iespaidā. Alkohola koncentrācija izelpojamā
gaisā 0,92 promiles.
- 28. jūlijā plkst. 14:32 ceļa
Iecava-Stelpe 1. kilometrā kāds
1974. gadā dzimis vīrietis vadīja
velosipēdu alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā
gaisā 2,34 promiles.
- 28. jūlijā plkst. 19:57 Edvarta Virzas ielā 1979. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu
Chrysler Stratus alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,63 promiles.
- 30. jūlijā plkst. 17:36 Upes
ielā aizturēts 1956. gadā dzimis
vīrietis, kurš vadīja velosipēdu
alkohola reibumā. Alkohola kon-

centrācija izelpojamā gaisā
1,38 promiles.
- 30. jūlijā plkst. 20:10 ceļa
Iecava-Stelpe 1. kilometrā kāda
1959. gadā dzimusi sieviete vadīja automašīnu Toyota Corolla,
būdama alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā
gaisā 1,65 promiles.
- 31. jūlijā plkst. 17:52 Dzintaru ielā 1968. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu bez vadītāja
apliecības un būdams alkohola
reibumā. Alkohola koncentrācija
izelpojamā gaisā 2,66 promiles.
- 31. jūlijā plkst. 20:00 Edvarta Virzas ielā 1951. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā
2,16 promiles.
- 1. augustā plkst. 11:18
Dzirnavu ielas stāvlaukumā
automašīnas Audi 100 vadītājs
izraisīja sadursmi ar stāvošu
automašīnu BMW 318 un aizbrauca no notikuma vietas, neziņojot policijai.
- 1. augustā plkst. 22:38 saņemta iedzīvotāju sūdzība par
to, ka kaimiņi klausās skaļu mūziku un traucē mieru. Uzsākta
administratīvā lietvedība.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

4.

Ieviestas izmaiņas
maršrutā Rīga-Iecava-Bauska
1.lpp.

Līgumi starp pārvadātājiem
un ATD tiks slēgti uz laiku no
1. augusta līdz tiesvedības beigām vai jauna konkursa noslēgumam, bet ne ilgāk kā līdz
2012. gada 31. decembrim. Jāatgādina, ka joprojām norit tiesāšanās starp direkciju un pieciem
pārvadātājiem, kuri 2008. gadā
zaudēja konkursā par pakalpojumu sniegšanu lotē «Centrs-1».
Līgumu nosacījumi paredz,
ka pasažieru pārvadājumi ir jāveic ar transportlīdzekļiem, kas
atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. SIA «AIPS»
valdes loceklis Uldis Kolužs informējis, ka Rīgas maršrutā reisā gatavi doties deviņi autobusi.
Jaunākais ir ražots 2009. gadā,
bet vecākais - 1993. gadā.
Samazina reisu skaitu
Ņemot vērā nepieciešamību
iekļauties pasažieru pārvadājumu veikšanai paredzētajā valsts
budžeta finansējumā, Autotransporta direkcija (ATD) pieņēmusi lēmumu par 112 autobusu
reisu slēgšanu, galvenokārt
maršrutos, kuros nodrošināta
vilcienu satiksme: uz Sloku, Ogri
un Tukumu. Taču arī maršrutā
Rīga-Bauska atcelti četri reisi
katrā virzienā un mainīti citu reisu izpildes laiki.
Kā skaidroja ATD, nepieciešamība samazināt ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu saistītos izdevumus radusies tādēļ, ka šim mērķim paredzētais valsts finansējums salīdzinājumā ar pagājušo
gadu ir sarucis par aptuveni
20%. Pārvadātāju plānotā vidējā
viena kilometra pašizmaksa samazinājusies par 31%, salīdzinot ar 2011. gada pirmā ceturkšņa rezultātiem. Saskaņā ar
veiktajiem aprēķiniem uz samazinātās pašizmaksas un optimizētās maršrutu tīkla daļas rēķina ATD kalendārā gada laikā varēs ietaupīt aptuveni 1,22 miljonus latu, kas palīdzēs iekļauties
samazinātajā valsts finansējumā.
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas izpilddirektors
Imants Zālītis uzskata, ka reģionālo starppilsētu un vietējo pa-

sažieru pārvadājumu maršrutu
sistēmas optimizācija ir jāveic,
taču nevarot apgalvot, ka Satiksmes ministrijas plāns ļaus atrisināt finanšu problēmas un samazinās izdevumus par desmit
miljoniem latu, ziņo LETA.
Maršrutu optimizācijas plāni,
kurus rosinājuši Satiksmes
ministrija un ATD, vienlaikus
esot nepieciešami un obligāti
jāīsteno, «citādi pienāks oktobris
vai novembris, piešķirtā nauda
būs izlietota, un tad būs milzīgas
problēmas».
Ar autobusu kustības jauno
sarakstu var iepazīties interneta
vietnes www.iecava.lv sadaļā
Uzziņas.
Kāda autoostā satikta iecavniece, kas nevēlējās publicēt savu vārdu, pastāstīja, ka katru rītu brauc uz Rīgu. SIA «Aips» pasažierus pārvadā tikai pāris dienas, bet viņai jau gadījies braukt
uz darbu ar mazo busiņu. Sieviete un arī pārējie cilvēki bijuši neapmierināti, jo nācies stāvēt kājās. Arī biļetes cena neatšķiroties, vai autobusā ir sēdvieta vai
nav. Stāvot kājās mazajā busiņā
jāizjūt diskomforts. Arī transportlīdzekļu kvalitāte vairs neesot tik laba kā iepriekš. Par to
bija vienisprātis arī kāds vīrietis,
kuru «Iecavas Ziņas» sastapa,
tikko atgriežoties no Rīgas. Viņš
piemetināja, ka agrāk autobusi
bijuši modernāki un braukšana
tajos patīkamāka. Savukārt,
kāds portāla www.iecava.lv apmeklētājs paudis neapmierinātību par vēlo reisu atcelšanu. «Vai
tagad no Rīgas būs jānāk kājām?» viņš neizpratnē jautā.
Arī reisu izpildes grafika izstrādātājs ATD atzīst, ka pēc
ieviestajām izmaiņām saņem pasažieru sūdzības, kuru pamatotība tiek izskatīta un uz kurām
iespēju robežās tiek sniegtas atbildes. Līdz 10. augustam pārvadājumu intensitāte un tās atbilstība pasažieru plūsmai tiks pastiprināti pētīta, tādēļ kustību
grafikos vēl varētu tikt ieviestas
kādas izmaiņas, pielāgojot reisu
izpildi pasažieru vajadzībām.
Jau šobrīd ir zināms, ka no
8. augusta tiks atjaunots reiss
no Rīgas plkst. 23.00. IZ

Kāds bijis JŪLIJS
Aizvadītajā mēnesī Iecavas Dzimtsarakstu nodaļā ir salaulāti
septiņi pāri, izsniegtas deviņas miršanas apliecības un 11
dzimšanas apliecības. Iecavnieku pulku papildinājuši seši zēni un
piecas meitenes. Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies šādus
vārdus: Mikuss, Rodrigo, Kristers, Kristaps, Daņila, Soni
Soulehandro, Gabriela, Anna, Annija, Sannija un Jeļizaveta. IZ
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FK Iecava juniori no Tartu pārved medaļas
Ceļojuma piezīmes

A: F: Jevgēnijs Gedertsons

Aizvadītajās brīvdienās
futbola kluba (FK) «Iecava»
juniori piedalījās turnīrā
«Tammeka Cup 2011», kas
norisinājās Igaunijas pilsētā
Tartu. Jaunie sportisti lieliski
pierādīja savu varēšanu un no
sacensībām atgriezās ar 1. un
3. vietas medaļām un
kausiem.
Šogad uz turnīru iecavnieki
deleģēja 2002., 2003., un
2004. gadā dzimušos zēnus ar
treneriem Andreju Tiščenko un
Raimondu Aleksandrovu. Braucienā piedalījās arī bērnu vecāki
un radi, kuri sniedza milzīgu atbalstu. Kopumā futbola klubs
organizēja trīs dienu braucienu,
kurā dalībnieki apmeklēja gan
turnīru, gan vietējo akvaparku
un iepazina pilsētu.
Pirmajā sacensību dienā
2004. gada dzimušie futbolisti
aizvadīja pilnu turnīru, bet
2002. gadā dzimušo komandai
turnīrs ievilkās uz abām dienām.
Otrajā dienā šo zēnu komanda
nospēlēja atlikušās trīs spēles,
bet 2003. gadā dzimušie zēni
spēlēja pilnu turnīru. Tā kā
2002. gadā dzimušo grupā bija
tikai četri atbilstoša vecuma spēlētāji, viņiem palīgā nāca jaunākie, 2003. un 2004. gadā dzimušie futbolisti. Diemžēl šī nesabalansētā sastāva dēļ mūsu vecākā
grupa piedzīvoja zaudējumus visās spēlēs, taču šo sniegumu nevar uztvert negatīvi, jo gados jaunākie futbolisti guva labu pieredzi.
Tomēr pirmā diena nebija tik
bēdīga, jo 2004. gadā dzimušie
futbolisti pēc pirmajām veiksmīgi nospēlētām spēlēm radīja
cerības tikt pie godalgām. Kluba
visjaunākie spēlētāji sešās spēlēs izcīnīja četras uzvaras un divas reizes piedzīvoja zaudējumus, kas septiņu komandu konkurencē palīdzēja ierindoties
3. vietā, iegūstot bronzas medaļas un kausu.
Tā kā otrā diena vecākajai
grupai atkal nenesa veiksmi,
iecavnieki visas cerības lika uz
2003. gadā dzimušo zēnu komandu. Lielisko atbalstītāju
klātbūtnē komanda rādīja lielisku futbolu, no sešām spēlēm izcīnot piecas sausas uzvaras un
tikai vienu reizi piedzīvojot zau-

Spēlējam kopā ar prāmja pasažieriem.

Prieks un gandarījums par veiksmīgo dalību futbola turnīrā ir visiem gan jaunajiem futbolistiem, gan treneriem un līdzjutējiem.
dējumu, kopā gūstot 13 vārtus
un ielaižot tikai vienus. Šis lieliskais sniegums ļāva ierindoties
pirmajā vietā un atvest mājas
zelta medaļas un lielo kausu.
Priecē arī tas, ka Daniels Raginskis sava vecuma grupā tika atzīts par turnīra labāko spēlētāju,
balvā saņemot «Casio» pulksteni.
Kopumā gan treneri, gan spēlētāji novērtēja šo braucienu kā
ļoti veiksmīgu, un nākotnē plāno atkal piedalīties šajā vai līdzīgā turnīrā. Plānots līdzīgu turnīru sarīkot arī Iecavā.
Futbola klubs «Iecava» aicina
pieteikties futbola treniņiem
2002., 2003., un 2004. gadā dzimušos zēnus. Tāpat, uzsākoties
rudens sezonai, klubs sāks uzņemšanu 2005. gadā dzimušo
grupā.
Pieteikties un iegūt informāciju var pie treneriem: Andreja
Tiščenko (tālr. 26166778) un
Raimonda Aleksandrova
(tālr. 29285989), ka arī rakstot
uz e-pastu fkiecava@inbox.lv. IZ

Daniels Raginskis sava
vecuma grupā tika atzīts
par turnīra labāko
spēlētāju un balvā saņēma
«Casio» pulksteni.
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Mācās iegūt spēku, pareizi trenējoties un ēdot
A: F: Andis Kaspars un

Austra Voitišķe
Ar Iecavas novada Domes
nevalstisko organizāciju
projektu līdzfinansēšanas
konkursa atbalstu no 28. līdz
31. jūlijam Iecavas novada
«Brīviņos» notika seminārs
«Spēka Mitriķis», kuru
organizēja sporta klubs
«FORTE IECAVA WPC».
Seminārs tika rīkots pateicoties pēdējā laikā interesi guvušajam sporta veidam pauerliftingam jeb spēka trīscīņai dažāda
vecuma grupās, īpaši jauniešu
vidū.
Šāda sporta veida seminārs
Latvijā notika pirmo reizi. Semināra organizatoru mērķis - popularizēt pauerliftingu Iecavas
novadā un Latvijā, stimulēt jauniešus pievērsties sportam un
sabiedriskajai dzīvei, dot iespēju
jaunajiem sportistiem iegūt jaunas zināšanas izvēlētajā sporta
veidā, atrast domubiedrus un
dalīties personīgajā pieredzē.
Semināra laikā apspriedām
jautājumus par pareizas treniņa
programmas izstrādi, pareizu un
sabalansētu uzturu, izvairīšanos no traumām treniņu laikā,
bērnu un jauniešu pienākumiem un tiesībām. Lekciju laikā
iegūtās zināšanas nostiprinājām
praktiskajās nodarbībās svara
stieņa spiešanā guļus ar un bez
ekipējuma, pietupienos ar stieni
ar un bez ekipējuma, svara stieņa vilcē.
Lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja: Raivo Čaps,
biedrības «WPC-WPO Latvija»
priekšsēdētājs, WPC pauerliftinga un svara stieņa spiešanas guļus versijas Latvijas prezidents,
svarcelšanas un pauerliftinga
sporta meistars un treneris ar
15 gadu stāžu, Latvijas, Eiropas
un Pasaules čempionātu organizators, sertificēts WPC Starptautiskās kategorijas tiesnesis;
Ivars Cīrulis starptautiskais
sporta meistars svara stieņa
spiešanā guļus un pauerliftingā
WPC, IPF un GPC versijās,
2007. gada ASV «Arnold Clasic»
ietvaros profesionālās pauerliftinga (WPO) versijas turnīra
2. vietas ieguvējs, Latvijas absolūtā rekorda īpašnieks pauerliftingā un svara stieņa spiešanā
guļus, kompānijas «FA Nutrition» pārstāvis Latvijā, sertificēts
fitnesa treneris; Daiga Antonova,
Jelgavas pašvaldības policijas
pārstāve; Jurijs Andruškēvičs,
sporta kluba «Dobeles Atlēts»
svarcelšanas treneris; Normunds Jurāns, kultūrists,
2008. gada Latvijas čempions,

Vilces tehniku rāda Ivars Cīrulis.

Projektu
«Spēka Mitriķis»
sporta klubs «FORTE
IECAVA WPC»
realizēja sadarbībā ar
Iecavas novada Domi,
biedrību
«WPC-WPO Latvija»,
žurnālu
«The Best Magazine»,
IU «Tornis»,
SIA «Viduļi serviss»,
SIA «ASA baseini»,
SIA «Latfert».

Stiepšanās
vingrinājumus
semināra dalībniekiem
demonstrē Jurijs
Andruškēvičs.
2009. gada Eiropas čempionāta
amatieriem 2. vietas ieguvējs,
2009. gada Eiropas «PRO» čempionāta 3. vietas ieguvējs, Pasaules čempions Krievijā notikušajā Pasaules čempionātā,
2007. gada Pasaules «PRO» divīzijas čempionāta 5. vietas ieguvējs.
Semināru apmeklēja 31 dalībnieks, no kuriem trīs bija sievietes. Vislielāko atzinību dalībnieku vidū guva praktiskās nodarbības ar Ivaru Cīruli, jo to laikā tika pētīta katra dalībnieka

vingrinājumu izpildes tehnika
un ieteikts optimālākais veids,
kā veikt vingrinājumus. Pēc Normunda Jurāna lekcijas daudzi
dalībnieki jau tajā pašā dienā ķērās pie sava uztura revidēšanas.
Pēc Raivja Čapa ieteikumiem ne
mazāk revīzijai pakļāvās daudzu
sacensībās startējošo sportistu
treniņu programmas pirmssacensību periodā. Par traumām
un to ārstēšanas ilgumu, par to,
kā izvairīties no tām, stāstīja un
parādīja Jurijs Andruškēvičs.
Diskusiju vilnis semināra zāli

pārņēma Daigas Antonovas lekcijas laikā par jauniešu tiesībām
un pienākumiem. Pēdējā dienā
pie sarunu galda dalībnieki dalījās semināra iespaidos un ieguvumos.
Viktors Golasko pirms diviem
gadiem sāka nodarboties ar spiešanu guļus, taču tagad jau kādu
laiku viņa sporta veids ir spēka
trīscīņa. «Ar spēka trīscīņu sāku
nodarboties, jo tas mani ļoti ieinteresēja, likās, ka tas ir tas sporta veids, ar ko es vēlos nodarbo7.lpp.
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ties visu mūžu, kamēr veselība
atļaus,» stāsta jaunais sportists.
Viņš atzīst, ka seminārā ieguvis
ļoti daudz noderīgas informācijas, apguvis vingrinājumu tehnisko izpildi, uzzinājis, kā pareizi
sev sastādīt treniņu programmas, iepazinis pareiza uztura
nosacījumus.
Arī Sandijs Ilvess ar spēka
trīscīņu izvēlējies nodarboties
pirms neilga laika, jo šajā sporta
veidā atšķirībā no spiešanas guļus ir jānodarbina visas muskuļu grupas, tā ir arī fiziski daudz
grūtāka. Spēka trīscīņa ir kā pamats, jo visi bāzes vingrinājumi
ietilpst tieši šajā spēka sporta
veidā. Seminārs Sandijam sniedzis daudz informācijas, kas būs
nepieciešama arī turpmāk, piemēram, kā veidot savu treniņprogrammu un uzlabot tehniku
visiem bāzes vingrinājumiem spiešanai, pietupieniem un vilcei. Kā sev noderīgāko viņš vērtē
lekciju par uzturu - ko lietot
pirms un pēc treniņa. Noderīgi
šķituši arī ieteikumi staipīšanās
vingrinājumiem, kas ir ļoti svarīgi šajā sporta veidā, lai iztiktu
bez traumām. «Iepazinos ar jauniem cilvēkiem, ar kuriem varēju
dalīties personīgajā pieredzē,
kas arī ir ļoti svarīgi!», teic jaunais sportists.
Seminārā sastaptās Vita
Skuja un Arta Briede pastāstīja,
ka ieradušās uz semināru intereses vadītas. Draudzenes iemē-

ģinājušas spēkus šajā sporta
veidā, kā arī uzzinājušas daudz
ko jaunu. Vita Skuja atklāj: «Tagad centīšos ievērot pareizu uzturu un cītīgi iesildīšos pirms un
pēc treniņiem!»
Sandis Riekstiņš ar spēka
trīscīņu vēl nenodarbojas, bet
pēc semināra «Spēka mitriķis»
katrā ziņā esot vēlme tam pievērsties. «Iecavā, manuprāt, spēka trīscīņa ir viens no retajiem
sporta veidiem, kurā mēs pat ļoti
izceļamies uz visas Latvijas fona,
tāpēc droši varu apgalvot, ka
spēka trīscīņa Iecavā ir populārs
sporta veids,» stāsta Sandis. Seminārā jaunietis ieguvis ļoti
daudz, sākot ar vēlmi pievērsties
tieši šim sporta veidam un beidzot ar pasaules mēroga atlētu
padomiem. Šeit viņam bijusi
iespēja izjust arī nelielu fizisko
slodzi, kas pa vasaras mēnešiem
bija palikusi novārtā. Sandis saka lielu paldies Andim, Andrejam un arī pārējam personālam
par to, ka viņi ko tādu paveica.
Cepuri nost!
Interesantu secinājumu izteica pieredzējis sportists, kam ir
piecu gadu sacensību stāžs, piecus gadus viņš esot spiedis
svara stieni guļus nepareizi un
tagad viss būšot jāsāk no jauna.
Bet jaunie sportisti tagad zina,
kā iegūt spēku un kilogramus uz
stieņa, pareizi trenējoties un
ēdot. Semināram beidzoties, visiem dalībniekiem tika pasniegti
sertifikāti. IZ

Bērnu bibliotēka aicina uz izstādi
A: Zoja Stūrmane

Iecavas bērnu bibliotēkas
bibliotekāre
No 8. līdz 14. augustam
Iecavas novada bērnu
bibliotēkā būs aplūkojama
ceļojošā izstāde «UNESCO
programma «Pasaules
atmiņa».
Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar UNESCO programmu «Pasaules atmiņa», tās starptautisko reģistru un Latvijas nacionālo reģistru, kā arī atzīmēt
20. gadadienu kopš Latvijas pievienošanās UNESCO. Visi interesenti tiek lūgti apmeklēt izstādi darba dienās no plkst. 11 līdz
18.
Izstāde sastāv no astoņiem
krāsainiem plakātiem, un tās tematika saistīta ar atmiņām un
dokumentāro mantojumu:
* Latvija UNESCO un UNESCO Latvijā - 20 gadi;
* UNESCO programma «Pasaules atmiņa» Latvijā starptautiskais un nacionālais reģistrs;

* Baltijas Ceļš - cilvēku ķēde
trīs valstu vienotiem centieniem
pēc brīvības;
* Dainu skapis;
* Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.;
* Sibīrijā rakstītas vēstules uz
bērza tāss 1941.-1956.;
* Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste 1894.-1929.;
* Latvijas Centrālās Padomes
Memorands, Rīga, 1944. gada
17. marts.
Šis gads UNESCO Latvijas
Nacionālajai komisijai ir īpašs ar
to, ka aprit 20 gadi, kopš Latvija
pievienojusies Apvienoto Nāciju
Izglītības, zinātnes un kultūras
organizācijai (UNESCO), lai īstenotu kopīgus mērķus, kuru pamatā ir pārliecība, ka, veicinot
nāciju sadarbību caur izglītību,
zinātni, kultūru, informācijas
apmaiņu un pieejamību, ir
iespējams nodrošināt ilgtspējīgu
attīstību pasaulē un veicināt ikviena pasaules iedzīvotāja dzīves
kvalitāti. IZ

Jāgatavojas svētkiem
un krāmu tirdziņam
A: Anta Kļaveniece

Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 2. augusta sēdes
darba kārtībā bija divi
jautājumi.
Deputāti akceptēja biedrības
«Arhīvs» ieceri rīkot publisku pasākumu «Krāmu tirdziņš 2011».
Biedrības valdes loceklis Dzintars Zaumanis informēja, ka
krāmu tirdziņš paredzēts kā
publisks, atraktīvs pasākums,
kurā interesenti par simbolisku
samaksu varēs pārdot, atdāvināt
vai mainīties ar lietām, kuras
zaudējušas savu aktualitāti mājsaimniecībā: saimniecības piederumi, darba rīki, sadzīves tehnika, mājamatniecības ražojumi, interjera priekšmeti, grāmatas, skolēnu sporta inventārs
u.t.t.
Pasākumā piedalīsies arī uzņēmums Vides Serviss, kas organizēs nerealizēto priekšmetu savākšanu un nolietoto elektropreču bezmaksas pieņemšanu, kā
arī ar reklāmas akcijām popula-

IZ

rizēs atkritumu šķirošanu. Pasākuma laikā paredzētas arī dažādas sportiskas aktivitātes, izsoles, viktorīnas, pūtēju orķestra
priekšnesumi. Visa pasākuma
laikā no plkst. 9 līdz 18 būs arī
atvērta «Arhīva» ekspozīcijas zāle
ar atjaunināto ekspozīciju. Pasākumu Grāfa laukumā 3 iecerēts
organizēt 27. augustā .
Deputātu akceptu svētku
«Iecavai 120» sarīkošanai nākamā gada 18. augustā saņēma
kultūras nama direktore Alma
Spale. Tas nepieciešams, lai laicīgi varētu sākt svētku plānošanu, piesaistītu sponsorus, apjaustu nepieciešamās izmaksas,
jo budžeta iestāžu vadītājiem jau
līdz 5. septembrim Domei jāiesniedz priekšlikumi prioritārajiem pasākumiem 2012. gadā.
Deputāti vienbalsīgi atbalstīja ieceri par svētku rīkošanu.
«Mazi svētki mums jau ir, tādēļ
reizi piecos gados varam saspringt un saviem iedzīvotājiem
arī kaut ko lielāku sarīkot,» sacīja komitejas pārstāve Irīna Freimane. IZ

Sporta ziņas

Iecavas novada 7x7 čempionāta futbolā turnīra tabula:
(Vieta. Komanda - punkti/ vārtu attiecība)
1. Slīdošais grafiks - 18 / 32:8
2. Ballu Motors - 17 / 21:8
3. Santos - 14 / 24:13
4. Basketbolisti - 9 / 15:33
5. FK Batoniņi - 8 / 16:15
6. Lats uz nedēļu - 4 / 14:45
Labākie vārtu guvēji: M. Macuks (Slīdošais grafiks) - 9 vārti,
G. Kalnmalis (Santos) - 7 vārti, K. Novikovs (Ballu Motors) - 7 vārti.

Līdzjūtība
Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi Tie palika šai saulē.

/Tautasdziesma/

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu ilggadējās
darbinieces Ausmas Bērziņas tuviniekiem, viņu
mūžībā aizvadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Elmārs Banga (15.10.1939. - 28.07.2011.)
Ivans Anaņjevs (20.06.1930. - 31.07.2011.)
Alberts Stašāns (16.05.1952. - 02.07.2011.)
Rimma Kuricina (28.06.1935. - 03.08.2011.)

2011. gada 5. augustā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :
zemes ar mežu, zemes ar jaunu
un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr.
+37129829750,+37122114382.
Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.

Mācību sākums 17. augustā
meža īpašumus.
Cena 1000-5000 Ls/ha.
Tālr. 29161998.

Izīrē : : :
istabu ar virtuvīti
vienam cilvēkam privātmājā
Iecavas centrā.
Tālr. 29717189.

Vēlas īrēt : : :
māju, lauku māju vai dzīvokli
(ar izpirkuma tiesībām).
Tālr. 26200989.

Iecavas novada bērnu
bibliotēkā apskatāma
Lienes Feldmanes
foto izstāde
«ZIEDU VALDZINĀJUMS».
Interesentus laipni gaidīsim
visu augustu, darbdienās
no plkst.11 līdz 18.
Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkā pirmdien,
8. augustā plkst. 17:00
Ēvalda Kivilanda grāmatas
«IECAVAS NOVADS DAUDZU
CEĻU KRUSTOJUMĀ»
atvēršanas svētki.
Ar interesentiem tiksies
grāmatas autors un
izdevniecības pārstāvji.
Laipni aicināti!
Papilduzņemšana Iecavas
vidusskolas 10. klasē
22. augustā plkst. 10:00.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 8. augustā
no plkst. 10 līdz 12.

Iecavas svētā Antona
katoļu draudze
organizē
BRAUCIENU UZ AGLONU
14. un 15. augustā.
Sīkāka informācija
pa tālr. 26851965 (Zenta).

Pateicība
Izsakām sirsnīgu pateicību
kaimiņiem un visiem
pārējiem, kas bija kopā ar
mums skumju brīdī, no
Ausmas Podiņas atvadoties.
Vilnis un Kristīne

ražošanas ēku vai lauku māju
individuālajam darbam
(ar izpirkuma tiesībām).
Tālr. 26200989.

Piedāvā darbu : : :
Zemnieku ssaimniecība
«Bitītes» strādniekiem/-cēm
lauku dārzeņu novākšanā.
Tālr. 26246870.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs jauns,
spēcīgs strādnieks pastāvīgam
darbam kokzāģētavā
Dzimtmisā uz lentveida gatera.
Iespējama apmācība.
Tālr. 29120419.

Dažādi : : :
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
19. augustā organizē
braucienu uz brīvdabas izrādi
«Grēka kalna dēkaiņi» Bauskā.
Pieteikties pa tālr. 20238936.

8.

Parka estrādē
12. augustā pl. 22:00

GRUPA «TRANZĪTS»
Vakara viesi:
DJ YAN FABRIC
DJ LORENZO
DJ NAURIS
Ieeja:
no pl. 22:00-23:00 - Ls 2,50
pēc 23:00 - Ls 3
26. augustā pl.19:00
Stelpes amatierteātra
uzvedums
Nora Vētra-Muižniece

«RIKŠIEM LAIDU
KUMELIŅU!»
Pēc latviešu tautas pasakām
veidota komēdija 2 cēlienos.
Jautras ainas no baronu
laikiem, kā ar izveicību un
asprātību arī latvietis var
tikt pie mantas.
Izrādē piedalās Stelpes
pagasta deju kolektīvs
(vadītāja Lāsma Skābuliņa).
Visu kopā salikusi režisore
Lilita Berliņa.
Izrādes garums ~ 1,5 st.
Ieeja - Ls 0,50
Lai gūtu pozitīvas emocijas,
gaidot jauno mācību gadu,
27. augustā pl. 19:00
aicinām uz

LAURA REINIKA
KONCERTU
Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 4
koncerta dienā - Ls 5
pensionāriem un bērniem
no 7 līdz 12 gadiem - Ls 2

Futbols
Iecavas vidusskolas laukumā
Iecavas novada 7x7
čempionāts futbolā
4. augustā
20:00 Ballu Motors : Batoniņi
8. augustā
19:00 Lats uz nedēļu : Santos
20:00 Slīdošais grafiks : Batoniņi
9. augustā
20:00 Basketbolisti : Batoniņi
10. augustā
19:00 pirmais pusfināls
20:00 otrais pusfināls
12. augustā
19:00 spēle par 3. vietu
20:00 fināls
21:00 apbalvošana
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