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Dievdārziņa akmeņi ir klāt
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Aizvadītajā sestdienā akmeņkalis Uldis Sterģis (otrais no kreisās) ar saviem palīgiem atveda
un Dievdārziņa teritorijā uzstādīja abus izkaltos akmeņus. Uz nelielu svinīgu tikšanos
Dievdārziņa kopēji un interesenti gan tiks aicināti septembra sākumā, kad iecerēts atklāt
6.lpp.
arī informatīvo stendu un skatu platformu, kas pašlaik vēl top.

Futbola
6.
turnīrā triumfē
Santos

Rīgas ielā satrēgumi būs jāpacieš vēl apmēram mēnesi
A: Anta Kļaveniece
F: Austra Voitišķe

Rīgas ielas rekonstrukcijas
darbus plānots pabeigt šī gada
oktobrī, taču visus
asfaltēšanas darbus
būvuzņēmējs akciju
sabiedrība «Ceļu pārvalde»
varētu pabeigt jau septembrī,
informē uzņēmuma projektu
vadītājs Eižens Tiltiņš.
Šonedēļ turpināsies asfaltēšanas darbi posmā no Edvarta
Virzas ielas līdz Stelpes šosejai.
22. augustā, pēc asfalta seguma

virskārtas ieklāšanas, šo posmu
plānots atvērt divvirzienu kustībai. Līdz ar to satiksmes dalībniekiem vairs nebūs jāizmanto
apbraucamais ceļš pa Baldones
ielu. Satiksmes ierobežojumi gan
saglabāsies Rīgas un Edvarta
Virzas ielas krustojumā, kā arī
posmā no Edvarta Virzas ielas
līdz Sporta ielai, kur satiksmi pa
vienu brauktuves joslu regulēs
ar luksoforu palīdzību. Iespējami
satiksmes sastrēgumi.
Jautāts par problēmām, ar
kurām nācies saskarties rekonstrukcijas gaitā, Eižens Tiltiņš
atbild, ka to esot pietiekami.
5.lpp.

Jau tuvākājās dienās
divvirzienu satiksmei tiks atvērta Rīgas iela
posmā no Edvarta Virzas ielas līdz Stelpes šosejai.

2011. gada 19.augustā

Pedagogus aicina
pieteikties mērķstipendijām
Pamatojoties uz 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 998 «Noteikumi par darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti «Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos»» (Vien. nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
un Iecavas novada Domes priekšsēdētāja 15.08.2011. rīkojumu
Nr. 146 PA tiek izsludināta Iecavas novada izglītības iestāžu pedagogu pieteikšanās uz mērķstipendiju saņemšanu projekta 3. aktivitātē
«Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras
attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī
nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai».
Projekta 5. posmā uz jebkuru no piecām kvalitātes pakāpēm
iespējams pretendēt:
·
vispārējās (t. sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu
pedagogiem;
·
profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības
iestāžu pedagogiem;
·
interešu izglītības iestāžu pedagogiem;
·
atbalsta personālam: logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem.
Iesniedzamie dokumenti visiem pretendentiem: iesniegums,
CV, izglītības iestādes vadītāja apliecinājums (projekta 5. atlases
posmā kontaktstundu skaitā 3. aktivitātē var tikt iekļauta mācību
stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība), pedagoga pašvērtējums, apliecinājums par profesionālās meistarības pilnveidošanas kursiem.
(4.un 5. kvalitātes pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi
un papildu iesniedzamo dokumentu sarakstu skatīt zemāk pie papildu informācijas*).
Projekta 5. atlases posmā (2011. gada septembris/decembris) prioritātes atbalsta saņemšanai ir:
·
pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai
projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
·
pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanai (3. aktivitāte) uz 4. vai 5. kvalitātes pakāpi;
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 02.09.2011. līdz
plkst. 14:00
Pieteikumu iesniegšanas vieta - Iecavas novada Domes kanceleja, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Pieteikšanās nosacījumi (LR 01.09.2009.MK not. Nr. 998 ar grozījumiem) un iesniedzamo dokumentu (iesniegums, izglītības iestādes
vadītāja apliecinājums, CV, pedagoga pašvērtējums) formas (vai
veidlapas) ir pieejamas pie novada izglītības iestāžu vadītājiem un
pašvaldības portālā www. iecava.lv.
* Papildu informācija
4.un 5. kvalitātes pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi un papildu iesniedzamie dokumenti.
Pedagogs projekta 5. posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.
kvalitātes pakāpi, ja ievēroti šādi papildnosacījumi:
4. kvalitātes pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
·
desmit un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc
Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5. posma CV);
·
ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
- projekta atlases 1. posmā (2009. gada novembris/decembris
2010. gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis: 1., 2. vai 3. pakāpē 50 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai
iesniegtā projekta 5. posma CV) ;
- projekta atlases 2. posmā (2010. gada marts 2010. gada jūnijs)
vai 3. posmā (2010. gada septembris/decembris), vai 4. posmā
(2011. gada janvāris/aprīlis) un novērtēšanā ieguvis: 1. vai 2. pakāpē 60 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai
iesniegtā projekta 5. posma CV) ; 3. pakāpē 50 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5. posma
CV);

2.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
4. kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami
dokumenti:
·
dokumenti, kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
- mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
- pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),
- lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju pedagogu tālākizglītība; apliecinājums,
norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),
- multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie desmit gadi
(2001. gada janvāris - 2011. gada augusts);
·
izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija
5. kvalitātes pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
·
desmit un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc
Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5. posma CV);
·
ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
- projekta atlases 1. posmā (2009. gada novembris/decembris 2010. gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis: 1., 2. vai 3. pakāpē 60 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai
iesniegtā projekta 5. posma CV);
- projekta atlases 2. posmā (2010. gada marts 2010. gada jūnijs)
vai 3. posmā (2010. gada septembris/decembris), vai 4. posmā
(2011. gada janvāris/aprīlis) un novērtēšanā ieguvis: 1. vai 2. pakāpē 70 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai
iesniegtā projekta 5. posma CV); 3.vai 4. pakāpē 65 un vairāk punktu
(secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.
posma CV);
5. kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami
dokumenti:
·
dokumenti, kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
- mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
- pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),- lektora pieredzi un darbību tikai
pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot
vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju pedagogu
tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot
līguma priekšmetu),
- multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība).
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie desmit gadi
(2001. gada janvāris - 2011. gada augusts).
·
dokumenti, kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa
institūcijām, izņemot darbību attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā - ISEC/VISC, VIKNVA, PIC, VJIC, KRIIC,
IKVD:
- sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un
jauniešu nometņu vadītājs),
- izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija.
Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš - pēdējie desmit gadi
(2001. gada janvāris - 2011. gada augusts);
·
izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.
Projekta 5. atlases posmā uz 4. un 5. kvalitātes pakāpi var pretendēt un saņemt atbalstu vispārējās, t. sk. pirmsskolas, un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo piecu mācību gadu laikā (sākot no 2006./2007. mācību gada), kādā no mācību gadiem ir
bijušas sešas un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot iespēju
atbalsta saņemšanas periodā (01.09.2011.-23.12.2011.) novadīt trīs
mācību stundas. IZ
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

Kārtējā Domes sēde notika
9. augustā. Deputāti sēdes
gaitā izskatīja 22 jautājumus.
PAR IECAVAS NOVADA
BĀRIŅTIESAS LOCEKĻU
IEVĒLĒŠANU
Ar Domes 08.08.2006. lēmumu par Iecavas novada bāriņtiesas locekli (ar pilnas slodzes darba laiku) bija ievēlēta Vija Spalva
un par bāriņtiesas locekli (ar
stundas likmi) - Tatjana Kapusto. Ievēlēšanas termiņš abām
beidzās šī gada 8. augustā. Gan
V. Spalvas, gan T. Kapusto kandidatūra atbilst likuma prasībām, un viņas izteikušas piekrišanu atkārtotai ievēlēšanai. Dome par Iecavas novada bāriņtiesas locekli (ar pilnas slodzes darba laiku) uz pieciem gadiem ievēlēja Viju Spalvu un par bāriņtiesas locekli (ar stundas likmi) uz
pieciem gadiem ievēlēja Tatjanu
Kapusto. Lēmums stājās spēkā
9. augustā.
PAR SADZĪVES ATKRITUMU
TARIFA APSTIPRINĀŠANU
20. jūlijā SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» iesniedza
Domē iesniegumu «Par sadzīves
atkritumu tarifa apstiprināša-

nu», kurā lūdza no 16. augusta
apstiprināt aprēķināto sadzīves
atkritumu tarifu Ls 8,24 Ls/m3,
savukārt no 2012. gada 1. janvāra - Ls 8,56 Ls/m3. Iesniegums
pamatots ar to, ka Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 30. jūnijā pieņēmusi lēmumu «Par SIA «Zemgales EKO» sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu»,
kas no 16. augusta tiek paaugstināts no 13,30 Ls/t uz 15,79
Ls/t. Tāpat šī gada 1. janvārī stājās spēkā Dabas resursu nodokļa likuma grozījumi, kas nosaka,
ka no 01.01.2011. sadzīves atkritumu radītājam vai valdītājam tiek piemērota nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu
5,00 Ls/t, no 01.01.2012. – 7,00
Ls/t.
Jautājumu par sadzīves atkritumu tarifa apstiprināšanu
26. jūlija sēdē izskatīja Finanšu
komiteja un nolēma to virzīt izskatīšanai Domes sēdē. Dome
9. augusta sēdē jautājumu izskatīja, taču lēmumu nepieņēma.
Uz ārkārtas Domes sēdi
deputāti sanāca 16. augustā.
Tas bija nepieciešams tādēļ,
lai vēlreiz atgrieztos pie
jautājuma par sadzīves

atkritumu tarifa
apstiprināšanu.
15. augustā SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» iesniedza Domē atkārtotu iesniegumu
par sadzīves atkritumu tarifa apstiprināšanu 7,37 Ls/m3 ar precizētu sadzīves atkritumu tarifa
aprēķinu. Deputāti vienbalsīgi
nolēma ar 16. septembri noteikt
maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Iecavas novadā Ls 7,37 par m3 (bez PVN), ko
veido maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu Ls 4,14
par m3, atkritumu apglabāšanas
tarifs poligonā Ls 2,45 par m3,
dabas resursu nodoklis Ls 0,78
par m3.
Finanšu komitejas ārkārtas
sēde notika 16. augustā.
Deputāti lēma par līdzekļu
piešķiršanu kanalizācijas
spiedvada čaulas izbūvei.
Vēstuli ar šādu ierosinājumu
komitejai bija adresējis SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
valdes locekļa pienākumu izpildītājs J. Feldmanis. VAS «Latvijas valsts ceļi» pieprasa likvidēt
pašplūsmas sadzīves kanalizācijas vadu zem tilta pār Iecavas upi
pie Edvarta Virzas un Baldones
ielas krustojuma. Kanalizācijas
vads ir ierīkots uz upes gultnes

un palu laikā zem tilta rada sanesumus, kas ne tikai bojā tilta
konstrukciju, bet var arī pārraut
kanalizācijas vadu un radīt upes
piesārņojumu. SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ierosina izbūvēt kanalizācijas sūknētavu
un ieguldīt spiedvada čaulu zem
Iecavas upes gultnes, lai varētu
pieslēgties pie kanalizācijas sūknētavas Edvarta Virzas ielā 1.
Šobrīd Iecavā tiek realizēts projekts «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā». 22. augustā tā ietvaros plānots uzsākt ūdensvada upes
šķērsojuma izbūvi, un kanalizācijas spiedvada izbūves izmaksas varētu krietni samazināties,
ja šos darbus veiktu vienlaicīgi.
Neizmantojot šo iespēju, kanalizācijas spiedvada upes šķērsojuma izbūves izmaksas palielinātos no Ls 13 000 līdz Ls 20 000.
Finanšu komiteja, atklāti
balsojot, «par» - 4 (J. Krievs,
J. Ludriķis, A. Mačeks, J. Pelsis),
«pret» – 1 (A. Avots), «atturas» nav, nolēma atbalstīt iesniegumu un piešķirt Ls 13 000 no speciālajā budžetā saņemtā Dabas
resursu nodokļa (kas sākotnēji
bija paredzēts tehnisko projektu
izstrādei Zālītes un Zorģu
ūdenssaimniecības attīstības
projektu īstenošanai) kā ieguldījumu SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» pamatkapitālā. IZ

Pašvaldība uzsāk Attīstības programmas izstrādi
A: Ineta Bramane

Domes projektu vadītāja
Pamatojoties uz Iecavas novada Domes 09.08.2011.
lēmumu (prot. nr. 10, 19. p.)
tiek uzsākta Iecavas novada
Attīstības programmas 2013.2019. gadam izstrāde.
Plānotais izstrādes laika
periods ir no 2011. gada
9. augusta līdz 2012. gada
31. oktobrim.
Attīstības programmas mērķis ir nodrošināt Iecavas novada
ilgtspējīgu attīstību ar perspektīvu septiņiem gadiem, sekmējot
tautsaimniecisko attīstību, saglabājot dabas un kultūras mantojumu, kā arī radot veselīgu un
labvēlīgu dzīves vidi novada
iedzīvotājiem.
Sabiedrības iespējas piedalīties:
- nozaru darba grupās;
- aizpildot aptaujas anketas
interneta vietnē www.iecava.lv,

pašvaldības laikrakstā «Iecavas
Ziņas»,
- sabiedriskās apspriešanās
laikā, u. c., par ko būs papildu
informācija Attīstības programmas izstrādes procesā.
Lūdzam nozaru speciālistus
pieteikties līdzdalībai attiecīgo
nozaru darba grupās kvalitatīvai
Attīstības programmas izstrādei
līdz 30. septembrim Iecavas novada Domes Attīstības nodaļā,
Skolas ielā 4, Iecavā.
Tālr. 63941937, e-pasts:
ineta.bramane@iecava.lv.
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām
tiks ievietota pašvaldības mājas
lapā un nosūtīta uz sabiedrības
pārstāvja norādīto e-pastu.
Nozaru darba grupas:
- uzņēmējdarbības darba
grupa (tēmas: nozaru un uzņēmumu raksturojums, nodarbinātība un bezdarbs, darba samaksas līmenis, uzņēmējdarbības vide, Iecavas novada specia-

lizācija);
- veselības un sociālo jautājumu darba grupa (tēmas: sociālā
drošība, sabiedriskā kārtība, veselības aprūpe);
- izglītības, kultūras un sporta darba grupa (tēmas: izglītība,
kultūra, sports, tūrisms);
- satiksmes infrastruktūras
un transporta darba grupa (tēmas: satiksmes infrastruktūra
un satiksmes organizācija, transportlīdzekļi, pasažieru pārvadājumi);
- inženiertehniskās infrastruktūras darba grupa (tēmas:
siltumapgāde, gāzes apgāde,
elektroapgāde, sakari un informāciju tehnoloģija, ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana);
- vides, lauksaimniecības un
mežsaimniecības darba grupa
(tēmas: vides kvalitāte (gaiss,
ūdeņi, troksnis, vides riski, piesārņotās vietas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kapsētas),

atkritumu saimniecība, lauksaimniecība, meliorācijas sistēmas, mežsaimniecība);
- nekustamā īpašuma un
būvniecības attīstības darba
grupa (tēmas: nekustamais īpašums, pašvaldības īpašumu resursi, nekustamā īpašuma izmantošana, īpašumpiederība,
apsaimniekošana un problēmas
(mājoklis, ražošana, dabas resursu izmantošana, degradēti
un piesārņoti īpašumi, kultūras
pieminekļi u.c.), tostarp Iecavas
novada teritorijas plānojuma
kontekstā, nekustamā īpašuma
tirgus situācija, publisko teritoriju labiekārtojums);
- sabiedrības un apdzīvoto
vietu attīstības darba grupa (tēmas: sabiedrības līdzdalība, pašvaldības mārketings, e-pārvalde,
vienas pieturas aģentūra, novada centra un pārējo apdzīvoto
vietu attīstība (līdzsvarota teritorijas attīstība, pakalpojumu pieejamība). IZ

2011. gada 19. augustā

4.

Projektu realizācija mudina iesākto darbu turpināt
A: Austra Voitišķe

Sabiedrības aktīvistu grupas
izrādīja lielu interesi par šogad
pirmo reizi īstenoto Nīderlandes
fonda «Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij» (KNHM) konkursu «Iedzīvotāji veido
savu vidi». Tā kā atbalstītie projekti jāpabeidz līdz 31. augustam, vairāki no tiem ir jau īstenoti. Jau rakstījām par bērnu radošo dienu norisi Zorģu bibliotēkā,
bet šoreiz lūkojām, kā sokas ar
labiekārtošanas darbiem ev. lut.
baznīcā un estrādes apkārtnē.
Ūdens uz baznīcu vairs nav
jānes lielos spaiņos
Priecējošs jauninājums, ko
katrs var ievērot, atnākot uz
Iecavas luterāņu baznīcu, ir apzaļumotā ieeja, kas ir tapusi ar
Nīderlandes fonda KNHM un
pašvaldības atbalstītā projekta
palīdzību. Taču arī iekštelpās ir
redzami uzlabojumi: ar fonda līdzekļu atbalstu ir veikta dzeramā ūdens pievada un kanalizācijas izbūve, kā arī griestu siltināšana.
Draudzes padomes priekšsēdētāja vietniece Vanda Korbe
stāsta, ka baznīcai uzlabojumi
esot ārkārtīgi patīkams jaunums, jo beidzot varot aizmirst
par neērtībām, ko sagādājusi
ūdens nēsāšana lielos spaiņos.
Arī nosiltinātais jumts ziemā
sniegšot lielāku komfortu.
Baznīcas labiekārtošanā piedalījās draudze un palīgi, kas
veica tehniskos darbus. Arī citu
iecavnieku atsaucība bijusi liela.
Kopīgiem spēkiem ir apzaļumota
baznīcas ieeja gan ar stādiem,
kas iegādāti par Nīderlandes fonda līdzekļiem, gan ar baznīcas
labvēļu gādātiem košumkrūmiem. Juris Bite no savas saimniecības ziedojis tūju stādus un
mēslojumu un sniedzis arī noderīgus padomus, lai dārziņš būtu
iekopts pareizi un priecētu ilgu
laiku. Strādājot radusies doma,
ka vēl būtu nepieciešama neliela
apmale, kas pēc neilga laika ap
stādījumiem par baznīcas
līdzek-ļiem arī ierīkota.
Vanda Korbe stāsta, ka šis ir
pirmais veiksmīgi uzrakstītais
projekts, ar kura palīdzību piesaistīti papildu līdzekļi baznīcas
labiekārtošanai. Pašu spēkiem
paveikt ko tādu būtu ļoti grūti,
bet piešķirtais finansējums ir
liels atbalsts un arī labs pamudinājums turpināt iesākto.
Jau ir sperts nozīmīgs solis,
bet, lai iecerēto pabeigtu, vēl nepieciešamas flīzes un vēl pāris sīkumi. «Taču ideālā variantā mēs

baznīcu vēlētos iekārtot tā, lai
šeit būtu arī koncertzāle,» stāsta
Vanda Korbe. «Atjaunošanas
darbi ir jāsāk no torņa daļas un
jāturpina līdz pat lielajai zālei.»
Māksliniekiem no Rīgas esot interese šeit uzstāties, bet līdz šim
to kavējis labierīcību un ūdens
trūkums; arī zāle, kur pašlaik
notiek dievkalpojumi, koncertiem ir par mazu. Laiks rādīs un
varbūt kādreiz Iecavā būs skaista baznīcas koncertzāle, kurā
uzņemt māksliniekus.
Estrādes apkārtnē
sakuplo jauni stādījumi
Arī Iecavas estrādes apkārtne
par Nīderlandes fonda līdzekļiem
tikusi pie jauniem apstādījumiem. Projekts «Roc, stādi, laisti
un priecājies!» ir pašvaldības
dārznieces Dainas Rudzītes pirmais projekts, kas startējis ļoti
veiksmīgi. No sākuma projekta
autorei esot bijušas bažas, vai tā
rakstīšana nesagādās grūtības,
bet, ja protot pamatot, viss norisinās raiti. Lai paveiktu iecerēto,
Daina Rudzīte uzrunājusi iecavniekus, kas arī laipni piekrituši
palīdzēt. Vietu, kur stādīt jaunos
stādus, palīdzēja sagatavot simtlatnieki. Savukārt komanda, kurā darbojās Lūcija Muceniece,
Biruta Švītiņa, Sarmīte Birka,
Vladislavs Lukša, Andris Kopeika un Elīna Rudzīte, čakli strādāja, un visi pārējie darbi bija
pabeigti nedēļas laikā.
Stādījumi izveidoti tā, lai neizjauktu parka koncepciju.
Iestādīti daži koki un vairāki
krūmi ar dažādu lapu krāsojumu un ziediem. Daina Rudzīte
stāsta, ka projekta realizācijai šis
bija piemērots laiks: «Tikko
pabeigts darbs pie estrādes atjaunošanas un, ja cilvēki redz, ka
viss ir jauns, tad to arī vairāk
uzmana.» Tagad esot vēlme turpināt darbu un pavasarī parkā
iestādīt kādas sīpolpuķes un citus pavasarīgus ziedus, taču nepārspīlējot ar krāšņumu, jo jāatceras, ka šis ir ainavu parks.
Dārzniece cer, ka jaunie stādījumi netiks bojāti, jo pašu cilvēki ir strādājuši, lai uzlabotu
mūsu kopējo vidi. Daina Rudzīte
vēl iztēlojas, ka būtu ļoti skaisti,
ja uz estrādes varētu novietot
ziedošas puķu kastes, ja vien tās
netiktu demolētas. Tad pati estrāde būtu izdaiļota ne tikai pasākumu laikā, bet arī ikdienā. IZ

F: Austra Voitišķe

Priecējošs jauninājums pie Iecavas luterāņu baznīcas ieejas.

F: Elīna Rudzīte

Estrādes apkārtne saposta,
pateicoties čaklajiem palīgiem.

Melnās ziņas
- 11. augustā plkst. 9:55 Rīgas ielā nenoskaidrotos apstākļos notika sadursme starp automašīnu Mercedess Benz ar puspiekabi Smitch Sarbobul un
automašīnu Toyota Land Cruiser. Ceļu satiksmes negadījumā
bojātas abas automašīnas.
- Laika posmā no 11. augusta
plkst. 19:00 līdz 12. augusta
plkst. 17:45, atlaužot durvis, kādā darbnīcā nozagts kompresors
un dažādi instrumenti. Uzsākts
kriminālprocess.
- 14. augustā plkst. 11:40 ceļa Jelgava-Iecava 29. kilometrā
aizturēts 1952. gadā dzimis vīrietis, kas vadīja velosipēdu alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā
3,045 promiles.
- 14. augustā plkst. 16:55
Rūpniecības ielā aizturēta kāda
1964. gadā dzimusi sieviete, kas

vadīja velosipēdu alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija
izelpojamā gaisā 3,845 promiles.
- 14. augustā no plkst. 01:00
līdz 04:00 kādai mājai Krasta
ielā izsisti divi logi. Uzsākts kriminālprocess.
- 15. augustā plkst. 15:35 Rīgas ielā 2002. gadā dzimis zēns
ar velosipēdu izbrauca priekšā
tuvu braucošai automašīnai VW
Passat.
- 15. augustā plkst. 18:00
Iecavā kāds1964. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu Scania,
būdams alkoholisko dzērienu
iespaidā. Alkohola koncentrācija
izelpojamā gaisā 0,729 promiles.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Iecavas ev. lut. baznīcas zvanam - 435

Zvanu stāsts
Pirms 435 gadiem pirmais
zvans iezvanīja Iecavas baznīcas
mūžu. Tas notika 1576. gadā.
Zvans bija no čuguna. Uz tā bija
teksts: «da.man.schreib.1576.jar.lis.mich.dirich.hessen.geissen.»
Mācītājs Alberti šo tekstu latviski tulko tā: «Gaddā tūkstots
pieci simti septiņdesmit seš man
licis liet Dihrik Hess, tas ir ties.»
Šis zvans iezvanīja svētkus,
svētrītus, dievkalpojumus, un,
lēnākā ritmā, arī Aizsaules ceļus. Tā tas zvanīja 277 gadus,
līdz 1853. gadā tam piebiedrojās
divi lieli bronzas zvani. Nu tie savu zvanīšanas misiju veica trijatā. Valsts un baznīcas svētkos
vienmēr esot zvanījuši visi trīs
zvani, un šī trijotne zvanījusi arī
pēc pasūtījuma turīgu cilvēku ģimeņu godu reizēs. Bronzas zvaniem augšmalā bija akantu lapu
rotājums, bet apakšmalā teksts:
vienam zvanam - «EKAU ANNO
1853 EHRE SEI GOTT IN DER
HOHE», bet otram zvanam «EKAU ANNO 1853 FRIEDE AUF
ERDEN».
Iecavas baznīcas zvaniem
esot bijusi ļoti dzidra skaņa. Tā
plūdusi pāri koku galotnēm, un
zvanu skaņas cilvēki dzirdējuši
pat desmit kilometru attālumā.
Tā nebija tad, kad bija tikai pirmais zvans, jo vairāku gadsimtu
garumā baznīcai nebija torņa trūka naudas tā uzcelšanai. Līdz
pusei (jumtam) to uzbūvēja
1793.-1795. gadā, bet pilnīgi
174 pēdu augstumā to pabeidza
1874. gadā.
Vēstures griežos zvaniem dažādi klājies. Pirmā Pasaules kara
laikā no Latvijas uz Krieviju izve-

Edvarts Virza
Iecavas draudzes 360 g.
vecajam zvanam
Cauri gadu simtu vērēm,
Draudzes dvēsļu vara gans,
Kāzām, kristībām un bērēm
Skanējis tu, vecais zvans,
Ļaudis aicinot arvienu
Namā, kur kā pasauls gods
Nomirst dēļ mums katru dienu
Dievs pie krusta pienaglots.
Cik gan neesi jau vēlis
Skaņu, kuras dun un trīs Tu no torņa, kas ir cēlis
Tevi augstās debesīs!
Ieraugot, ka sirotāji
Tavu zemi važām žņaudz,
Savā vara sirdī krāj
Līdz ar tautu dusmu daudz.
Tāpēc jaunas brīves slavā,
Krāšņā it kā maija gaiss,
Rītā tajā balsī tavā
Runāja pats Varenais.
Lai dzird tevi audžu audzes,
Visu ļaužu vara gans,
Manas tēvutēvu draudzes
Gavilējošs, vecais zvans!
(Dzejolis sarakstīts1936. gadā)

da ap divtūkstoš Latvijas baznīcu zvanu, to skaitā visus trīs
Iecavas baznīcas zvanus. Pēc kara mājās atgriezās tikai ceturtā
daļa, to skaitā arī visi trīs Iecavas
zvani.
Otrā Pasaules kara laikā
1944. gadā bija rīkojums bron-

Iecavas baznīcas pirmais zvans (foto no mācītāja Jāņa Lūša
grāmatas «Iecavas draudzes vēsture», kas izdota 1936. gadā).
zas zvanus nodot kara vajadzībām. Naktī zvani pazuda. Tornī
palika tikai pirmais - čuguna
zvans, un viens veica zvana pienākumus līdz 1984. gadam. Baznīca bija nodegusi, drupas draudzei atsavinātas, tornis kara laikā cietis, un valdība nolēma torņa smaili nojaukt. To izdarīja
1984. gadā. Pēc tam konstatēja,
ka tornī vairs nav zvana. Bija dažādas versijas par to, kas ar zvanu noticis, bet rezultātā neko neuzzināja. Tikai šī gada jūlijā izdevās uzzināt patiesību: zvans bija
nokritis un stipri ieplīsis, un zvanīšanai vairs nav bijis derīgs. Tā
beidzies pirmā zvana mūžs.
Abus bronzas zvanus atrada
1960. gadā «Kūlāju» mājās, dziļi
apraktus kartupeļu bedrēs. Atradējs Širovs (Sirovs) tos nodeva
Bauskas Novadpētniecības muzejam. Tie glabājās Rundāles pils
muzejā. Tur tie arī esot zvanījuši
svētkos un sevišķās reizēs, kad
Latvijas ev. lut. Baznīcas vadība

Rīgas ielā satrēgumi būs
jāpacieš vēl apmēram mēnesi
1.lpp.

Ielai pieguļošo īpašumu īpašnieku iebildes un vēlmes pārsvarā uzklausītas mutiski un risinātas uzreiz. Kāds izteicis vēlēšanos iebraucamo ceļu paplašināt,
kāds cits - sašaurināt, divas nobrauktuves izbūvētas papildu.
Vēsturiskā tradīcija būvēties tuvu ielai ir traucējoša gan ceļu
būvniekiem, gan māju īpašniekiem, taču kompromiss esot jāatrod, spriež E. Tiltiņš.
Lielajās lietavās raizes būvniekiem sagādājuši izskalojumi

pie tilta, taču, pēc krasta papildu
nostiprināšanas, problēmu vairs
neesot. Nepatīkamu pārsteigumu sagādājuši garnadži, kas pamanījušies nozagt aptuveni 200
metrus jau iebūvēta apgaismes
kabeļa gan Grāfa laukumā, gan
Rīgas ielā. Regulāri pazūdot arī
aizsargbarjeru signāllampiņas.
Paralēli asfaltēšanas darbiem
Rīgas ielā tiks ierīkoti jauna apgaismes sistēma, luksofori uz
konsolēm, stingrākas gājēju drošības barjeras, jaunas ceļa zīmes. Pozitīvi, ka ielas rekons-

trukcija veicinājusi arī mūspuses ražotņu produkcijas noietu bruģēto gājēju celiņu izbūvei tiek
izmantota uzņēmuma SIA Ekobloks produkcija.
Jāatgādina, ka Rīgas ielas rekonstrukcijas kopējais plānotais
ieguldījums naudas izteiksmē
pārsniedz divus miljonus latu.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzekļiem un Valsts finansējuma daļas. Projekta pasūtītājs
ir valsts akciju sabiedrība «Latvijas valsts ceļi». IZ

lūdza zvanīt visu baznīcu zvaniem. Tad tie esot iznesti pils pagalmā un arī zvanījuši.
Viens no bronzas zvaniem uz
laiku esot bijis aizdots Biķeru
baznīcai. 1994. gadā abi zvani
atgriezās Iecavas baznīcas tornī.
Pirmo reizi tie zvanīja Ziemsvētku vakarā. Tikai tie neskanēja vairs dzidri un skaņas vairs
neplūda tālu... Izrādījās, ka
viens zvans guvis traumu - divus
lielus plīsumus, bet otrs zvans
joprojām zvana, veic savu misiju
un turpina skaitīt savas baznīcas gadus.
Vēstures materiālus
apkopoja Ausma Mežiņa

Aicināti atsaukties visi,
kam ir kāda informācija
par pazudušā
Iecavas zvana likteni.

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

Negatīvi
- Nepatīkami pārsteidza
redzētais, ejot uz mazdārziņu, naktī no svētdienas uz
pirmdienu kādi nezināmi
spēkavīri bija iegāzuši upē
pārvietojamo tualeti, kas
novietota pie futbola laukuma
bijušā stadiona teritorijā.
/Mazdārziņa īpašniece/
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Iecavas 7x7 futbola čempionātā triumfē «Santos»
A: F: Jevgēnijs Gedertsons

Aizvadītājā nedēļā ar play-off
kārtām tika noslēgts
ikgadējais «Iecavas novada
čempionāts 7x7 futbolā».
Turnīrā, kuru organizēja futbola klubs «Iecava», šogad piedalījās tikai sešas komandas, no
kurām četras bija vietējās («Santos», «Ballu Motors», «Basketbolisti», «Lats uz nedēļu»), bet divas
no Rīgas («Batoniņi», «Slīdošais
grafiks»). Pusotra mēneša laikā
komandas nospēlēja divu apļu
regulārā čempionāta daļu, pēc
kuras četras stiprākās komandas tika play-off kārtā, lai noskaidrotu godalgu ieguvējus.
Regulārā čempionāta daļā
jau pēc pirmā apļa varēja prognozēt, ka «Slīdošais grafiks»,
«Ballu motors» un «Santos» tiks
play-off, bet par ceturto vietu savā starpā cīnīsies «Batoniņi» un
«Basketbolisti». «Batoniņiem»,
kuriem čempionāta sākums bija
neveiksmīgs, laime uzsmaidīja
vēlāk - izšķirošajā spēlē komandai izdevās pieveikt «Basketbolistus».
Pirms play-off daudzi prognozēja, ka finālā tiksies «Slīdošais
grafiks» un «Ballu Motors», bet
liktenis izlēma savādāk. Jau pirmajā pusfinālā «Ballu Motors»
dramatiskā spēlē piekāpās «Santos». Uzvarētāju noteica tikai
pēcspēles soda sitienos.
Arī komandai «Slīdošais grafiks», kurai regulārajā čempionātā nebija zaudējumu, pusfinālā
nācās piedzīvot zaudējumu pret
«Batoniņiem». «Slīdošais grafiks»
un «Ballu Motors» tomēr tikās savā starpā, tikai šoreiz mazajā finālā - spēlē par 3. vietu, kur stiprāki izrādījās rīdzinieki. Savukārt lielajā finālā «Santos» iegūt
uzvaru atkal palīdzēja pēcspēles
soda sitieni, kuros «Batoniņiem»
nebija tik lielas pieredzes kā pre-

tiniekiem.
Pēc fināla pirmo trīs vietu
ieguvēji tika pie medaļām, kūkas
un šampanieša, bet čempioni saņēma arī kausu. Par turnīra labāko spēlētāju tika atzīts Aleksejs Osipovs («Slīdošais grafiks»).
Prieks, ka šogad kauss atgriežas Iecavā, jo iepriekšējā gadā tas aizceļoja uz Jelgavu. Kopumā turnīrs izdevās veiksmīgs,
savukārt nākamais turnīrs, kuru rīkos FK Iecava, notiks jau rudenī telpās. Tāpat futbola līdzjutēji tiek aicināti 30. augustā, 6.,
15. un 20. septembrī uz Iecavas
vidusskolas stadionu, kur
futbola klubs «Iecava» aizvadīs
mājas spēles Latvijas čempionāta 2. līgā. IZ

Saulaines Profesionālā vidusskola
turpina uzņemt šādās izglītības programmās:
Ar pamatskolas izglītību (mācību ilgums 4 gadi):
* Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs)
* Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu
speciālists)
* Autotransports (automehāniķis)
* Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists)
Pēc 7. klases (mācību ilgums 3 gadi):
* Ēdināšanas pakalpojumi (pavāra palīgs)
Izglītojamie saņem valsts stipendiju un ESF mērķstipendiju visās
izglītības programmās.
Dokumentu iesniegšana darba dienās 9.00 - 16.00
Tālrunis: 63925183, 63925179
E- pasts: saulaine@saulainespv.lv

Čempionāta uzvarētāju kausa ieguvēji - Santos futbolisti.

Dievdārziņa
akmeņi ir klāt
A: F: Anta Kļaveniece

1.lpp.

Informatīvā stenda izgatavošanai un ierīkošanai biedrība
«Sieviešu klubs «Liepas»» līdzekļus piesaistīja, piedaloties Iecavas novada Domes izsludinātajā
Nevalstisko organizāciju (NVO)
projektu līdzfinansēšanas konkursā. Arī līdzekļus akmeņu izkalšanai, atvešanai un uzstādīšanai atvēlējusi pašvaldība. Akmeņkalis Uldis Sterģis, norādot
uz Ēvaldu Kivilandu, kurš ir
viens no Dievdārziņa atjaunošanas iniciatoriem, gan noteic: «Ja
nebūtu šī vīra, kas kužina, tad
nebūtu arī akmeņu.» Pats Ēvalds
Kivilands, vērojot akmeņu uzstādīšanas procesu, ir gandarīts par
paveikto: «Akmeņu atvešana –
tas ir liels solis Dievdārziņa atjaunošanā. Jūtos, kā pēc labi padarīda darba. Prieks, ka varam
vismaz vienu no mācītāja Lūša
pieminētajām sešām latviešu senajām svētvietām atjaunot. IZ

Dievdārziņa lielāko akmeni
ar tajā iekaltu ornamentu
zarotais dārziņš un uzrakstu
Dievdārziņš plānots novietot
ceļa malā, bet otru akmeni
ar iekaltu Māras krustu
(attēlā) plānots novietot
tuvāk upes krastam.
No kreisās Ē. Kivilands
un U. Sterģis.

7.

2011. gada 19. augustā

Čempionātā atmaksājas
treniņos ieguldītais darbs

Latvijas U-16 izlases kadets Dāvis Geks Eiropas čempionāta
spēlē ar Vācijas valstsvienību.

A: Austra Voitišķe
F: no albuma

No 28. jūlija līdz 7. augustam
Čehijā notika Eiropas U-16
čempionāts basketbolā. Tajā
valsts godu Latvijas U-16
izlases sastāvā aizstāvēja arī
iecavnieks Dāvis Geks.
Kopumā čempionātā piedalījās 16 komandas. Nikolaja Mazura un viņa asistenta Jāņa Gailīša vadītajai U-16 izlasei vajadzēja startēt deviņās spēlēs. Latvijas valstsvienība čempionātā
izcīnīja godpilno sesto vietu, kas
ir otrs labākais rezultāts Latvijai
šajā vecuma grupā puišu basketbolā. Eiropas U-16 čempionātā pirms gada Latvijas izlase
ieņēma 14. vietu.
Dāvis Geks stāsta, ka šāds iznākums komandai bijis negaidīts, jaunieši neesot cerējuši uz
tik augstu rezultātu. «Domāju,
ka treneru kolektīvs un LBS (Latvijas Basketbola savienība) ir pilnībā apmierināta ar mūsu sniegumu!» vērtē jaunais sportists.
Ar savu dalību Eiropas čempionātā Dāvis ir apmierināts,
piebilstot, ka vienmēr var cerēt
uz labāku rezultātu. Jaunietis
pat noguruma brīžos esot pielicis

visas savas pūles, lai varētu nospēlēt spēli līdz galam, cik vien
labi iespējams. Vairākās spēlēs
Dāvis atzīts par rezultatīvāko
spēlētāju. Spēlē ar Horvātijas izlasi viņš guvis 16 punktus, spēlējot ar vienaudžiem no Itālijas
par iekļūšanu čempionāta ceturtdaļfinālā - 25 punktus, spēlē
ar Vācijas valstsvienību par 5.,
6. vietu 19 punktus.
Izlase lielajam uznācienam
Čehijā gatavojās divās nometnēs, kurās sportisti tika pamatīgi sagatavoti, lai laukumā varētu
būt labākajā formā. Treneris
esot bijis prasīgs, un katram vajadzējis strādāt ar pilnu atdevi.
Dāvis no čempionāta atgriezies mājās ar pamatīgu pieredzes
bagāžu. Viņš novērojis, ka spēlētāji citās komandās esot gan
augumā garāki un spēcīgāki,
gan arī ar lielāku pieredzi. «Tagad saprotu, ka vēl ir daudz jātrenējas un ar talantu vien ir par
maz,» notiec basketbolists.
Dāvis savulaik ir trenējies arī
Iecavā, bet pašlaik turpina savas
sportiskās gaitas basketbola
skolas «Rīga» komandas sastāvā.
Iecavnieka nākotnes plānos
ietilpst turpināt kāpt pa sportista karjeras kāpnēm un kļūt par
labu basketbolistu. IZ

IZ

Sporta ziņas

Latvijas Vieglatlētikas savienības kausa izcīņas ceturtā posma
sacensībās veiksmīgi startējuši B grupas (1996., 1997. g. dz.)
sportisti no Iecavas. Sacensības noritēja 9. augustā Daugavas
stadionā.
Daniels Špoģis izcīnīja 1. vietu 800 metru skrējienā (2:13,55), kas
kopvērtējumā pēc četriem aizvadītajiem posmiem ļāva viņam
ierindoties 2. vietā.
Mārtiņam Šteinam tāllēkšanā pirmo reizi izdevās pārsniegt sešu
metru atzīmi. Ar rezultātu 6,04 metri viņš izcīnīja 2. vietu un
kopvērtējumā ierindojās 3. vietā.
Ivars Porietis 400 metru skrējienā ieguva trešo vietu (59,55), un arī
kopvērtējumā viņam bronza. IZ
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu
1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu
Ar Iecavas novada Domes 09.08.2011. lēmumu nekustamā īpašuma «Kalna Vizmas», Iecavas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 2962, detālplānojuma 1. redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot.
Nr.10,4.p.).
Sabiedriskās apspriešanas termiņš: trīs nedēļas no datuma,
kad šis paziņojums ir publicēts laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 23. augustā
plkst. 17.00 Iecavas novada Domes zālē, Skolas ielā 4, Iecavā,
Iecavas novadā.
Sabiedriskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem var iepazīties Iecavas novada Domes kancelejā,
Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt
Iecavas novada Domes kancelejā Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas
novadā, LV-3913. Priekšlikumu iesniedzējam, fiziskām personām,
jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese,
juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 8.00
līdz 17.00 un trešdienās no 8.00 līdz 18.00, pusdienas
pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.30.
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē,
ka ar Iecavas novada Domes 2011. gada 16. augusta ārkārtas
sēdes lēmumu (prot. Nr. 11, 1. p.)
no 2011. gada 16. septembra
apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa - 7,37 Ls/m3.
Maksas palielinājums ir saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā «Grantiņi»,
ko apsaimnieko SIA «Zemgales EKO».
No 2011. gada 16. augusta vienas tonnas apglabāšana poligonā
«Grantiņi» maksā Ls 20,79 (bez PVN), t. sk. dabas resursu
nodoklis 5,00 Ls/t.

Līdzjūtība
Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
/K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību mūsu pirmsskolas skolotājām
Inārai Vējai un Egijai Vējai, brāli un krusttēvu
mūžībā pavadot.
Pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Sandra Rūtere (08.01.1964. - 13.08.2011.)
Anatolijs Lavrentjevs (22.02.1941. - 15.08.2011.)
Viktors Bergmanis (18.11.1928. - 15.08.2011.)
Lilija Lapiņa (07.05.1927. - 16.08.2011.)
Jānis Jansons (29.10.1934. - 17.08.2011.)

2011. gada 19. 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.
meža īpašumus.
Cena 1000-5000 Ls/ha.
Tālr. 29161998.
automašīnas avārijas stāvoklī
(vieglās, kravas un
lauksaimniecības tehniku),
elektromotorus. Demontē un
izved metāla konstrukcijas un
citus metāllūžņus.
Tālr. 26200989.
metāllūžņus (visu veidu).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.

Pārdod : : :
28. augustā
Iecavas luterāņu baznīcā

ZVANA SVĒTKI

Piedāvā darbu : : :
SIA «Dotnuvos projektai» lauksaimniecības tehnikas un
sēklu tirdzniecības kompānija aicina pievienoties savai
komandai ekspeditoruautomašīnas vadītāju.
Nepieciešama C,E kategorijas
vadītāja apliecība, štropētāja
apliecība.
Tālr. 67913161, e-pasts:
info@dotnuvosprojektai.lv.
SIA «Investment Property of
Latvia» iekštelpu apdares
speciālistiem un
palīgstrādniekiem darbam
Iecavā.
Tālr. 26060411.
SIA «AISHA» kokzāģētavas
operatoriem. Pieteikties Rīgas
ielā 55, Iecavā.

10:00 Izstādes atklāšana
10:30 Torņa mūzika
11:00 Dievkalpojums
Piedalās mūziķis
A. Kalniņš (Vācija)
12:30 Cienasts tornī
13:00 Draudžu ansambļu
koncerts
Laipni aicināti!

2 istabu dzīvokli renovētā
mājā (1/3). Tālr. 29426185.
Zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku un malku.
Tālr. 26138299.
1 istabas dzīvokli (30,8 m2,
1/4, ar visu iedzīvi, ) Iecavas
centrā. Cena - Ls 7000.
Tālr. 20070840.

Dažādi : : :
Izbraukšana uz
Latvijas politiski represēto
salidojumu
20. augustā plkst. 11:30,
pulcējoties pie
Iecavas novada Domes.
Iepriekš nav jāpiesakās.
Brauciens bez maksas.
PR kluba valde
Mācību gada sākums Iecavas
internātpamatskolā
1. septembrī plkst. 11.

Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
Veic jumtu segumu maiņu,
jumtu konstrukciju remontu,
iekšējās apdares darbus, kā arī
komunikāciju maiņu un
remontu.
Tālr. 26060411.
Izgatavo dārzeņu konteinerus
pēc pasūtījuma.
Tālr. 26064677.

8.

Parka estrādē
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

Kultūras namā
19. augustā pl. 19:00
Tv3 piedāvā noskatīties
iemīļotā pašmāju seriāla
UGUNSGRĒKS
6. sezonas atklāšanas sēriju
(vienu stundu gara)
Ieeja - bez maksas
25. augustā pl. 11:00
SKOLOTĀJU FORUMS.
Laipni aicināti visi novada
izglītības darbinieki!

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

turpmākajiem mēnešiem!
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