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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Iecavas iecirknī vislielāko atbalstu
saņem Zatlera Reformu partija
F: Anta Kļaveniece

17. septembrī Iecavas
novada iecirknī 11.
Saeimas vēlēšanās
piedalījās 4365 vēlētāji.
No vēlēšanu urnām
izņemtas 4312 derīgas
vēlēšanu zīmes, kas ir
par 90 vairāk nekā
10. Saeimas vēlēšanās,
informē Iecavas novada
Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs
Tālrīts Krastiņš.

konstrukcijas dēļ vēlētājiem bija
problemātiski piekļūt iecirknim.
«Neliels «fui» jāmet ceļinieku dārziņā, vismaz no Edvarta Virzas

varēja iesaistīties arī Iecavā
No 16. līdz 22. septembrim
Latvijā norisinājās Eiropas
Mobilitātes nedēļa (EMN).
Tās ietvaros jau desmito
reizi simtiem Eiropas
pilsētu aicināja savus
iedzīvotājus atbalstīt
ilgtspējīgu mobilitāti,
pievērst uzmanību kustību
un veselīga dzīvesveida
nozīmei.

Šajā numurā:

Gatavojas
Jaunatnes
forumam

Mobilitātes nedēļas aktivitātēs
A: Anta Kļaveniece

AKTUĀLI
2.
Dzejas
dienas - mazie
lasītāji tiekas
ar iemīļotu
darbu autori

A: Beata Logina, Anta Kļaveniece

Iecavas novada vienīgajā
iecirknī, kurš tradicionāli bija
ierīkots kultūras namā, balsotāju aktivitāte (66.53%) bija Zemgalē visaugstākā. T. Krastiņš saka paldies visiem balsotājiem,
kuri atnāca, jo Rīgas ielas re-

23.09.2011.

ielas barjeras varēja noņemt, jo
sestdien taču nekādi ceļu būves
darbi nenotika.»
4.lpp.

6.lpp.

Vieglatlēti
7.
atgriezušies
no Čehijas

Izkopsim pozitīvo domāšanu
A: Beata Logina

Iecava bija to 15 pilsētu un
apdzīvotu vietu vidū, kur notika
EMN aktivitātes Latvijā.
Iecavniekiem bija iespēja bez
maksas piedalīties velopārbraucienā, nūjošanā, jogas nodarbībā, krosa skriešanā un spēka dienas pasākumā, kā arī nomērīties, nosvērties, izmērīt
asinsspiedienu, noteikt cukura
un holesterīna līmeni. «Iecavas
Ziņas» šoreiz paviesojās jogas
nodarbībā, par ko arī plašāks apraksts.

2.

Oktobra sākumā startēs
bezmaksas nodarbību
kurss «Pozitīvās
domāšanas potenciāls»,
kuru organizē Iecavas
ģimeņu ar bērniem
biedrība «Marabella».
Četras sestdienas Iecavas
kultūras namā būs gaidīti tie interesenti, kas vēlas savā dzīvē
vairot prieku un mīlestību, apzināt likumsakarības, kuru ietekmē mēs veidojam karjeru un attiecības ar citiem cilvēkiem.
Nodarbības vadīs Mag.

Psych. Ieva Vaine.
Pirmajā nodarbībā 1. oktobrī
no pulksten 10 līdz 14 paredzēts
runāt par pozitīvās domāšanas
pamatnostādnēm, optimisma un
pesimisma pozīciju, kā arī par
personīgās izvēles un atbildības
nozīmi, veidojot savu dzīvi. Nākamās nodarbības plānotas
15. oktobrī, 29. oktobrī un
12. novembrī.
Iespējams apmeklēt gan atsevišķu nodarbību, gan visu lekciju kursu. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29268363.
Nodarbību organizēšanu
NVO projektu līdzfinansēšanas
konkursa ietvaros atbalsta
Iecavas novada Dome. IZ
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2.

Vienmēr ar blociņu un zīmuli kabatā
A: F: Anta Kļaveniece

Atzīmējot tradicionālās
Dzejas dienas, Iecavas
novada Bērnu bibliotēkā
uz tikšanos ar rakstnieci
un dzejnieci Ievu
Samausku (attēlā blakus)
15. septembrī bija
sanākuši vidusskolas
ceturto klašu skolēni
un skolotājas, kā arī daži
bibliotēkas lasītāji.
Interesantā sarunā ar dzejnieci atklājās, ka aizraujoši un
arī smieklīgi aprakstīt un apdzejot var pat ļoti ikdienišķas lietas.
Tieši tādēļ viņai vienmēr ir līdzi
parastais zīmulis un blociņš,
kur pēkšņi saskatītās lietas vai
idejas pierakstīt.
Pirmo dzejoli I. Samauska
uzrakstījusi jau pirmajā klasē,
taču tad ilgu laiku strādājusi par
žurnālisti, līdz apjautusi, ka vēlas nodoties tikai rakstīšanai.
«Es vienkārši darīju to, kas man
ļoti patika, nezinot, kā tas viss
veidosies un izaugs,» stāstīja
rakstniece.
Pirmā viņas grāmata «Starp
diviem sirdspukstiem: gandrīz
dienasgrāmata» tapusi, gaidot
savu meitiņu, un ir domāta pieaugušajiem. Tad sekoja grāmatas bērniem: dzejoļu krājums
«Kā uzburt sniegu», pēc kuras
veidota arī muzikāla izrāde Nacionālajā teātrī; «Betijas sarunas

jeb Kā es piedzimu», kurā pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem emocionālu, aizraujošu sarunu veidā sniegta izzinoša atbilde uz tik svarīgo jautājumu, kā es rados un kā vispār rodas bērni; garstāsts vidējā skolas
vecuma bērniem «Eņģelītis», kurš
2009. gada konkursā «Bērnu žūrija» 5.-7. klašu grupā ieguva
1. vietu; «Princešu grāmata», kurā var uzzināt gan to, kā pazīt īstu princesi un ko viņas velk mugurā, gan to, kādas ir pasaulē pazīstamākās princeses; un dzejoļu
krājums «Pilsēta no A līdz Z». Drīz
pie lasītājiem nonāks Ievas Samauskas septītā grāmata: pasaka-romāns «Šokolādes glābša-

Mazos lasītājus priecēja Ievas Samauskas darbi,
kuros jaušama dzīvība un nenogurstoša iztēle.
na». Rakstniece vien atzina, ka
grāmatas darbība risinās zemē
Vatlija, kur valda prezidents
Dodmanis, taču tas vien jau lika
nojaust, ka grāmata bērnus pārsteigs ar krietnu fantāzijas devu
un saistošu sižetu, kurā netrūkst ne nopietnības, ne joku.
No jau izlasītajām grāmatām
vairākiem sarunas dalībniekiem
atmiņā bija palikusi grāmata
«Eņģelītis». Arī skolotāja Gita Tamaša atzina, ka vairs neatceras
tās varoņu vārdus, taču sirdī
grāmata esot atstājusi mīļas un

gaišas atmiņas; lasot vajadzējis
gan smieties, gan birdināt asaras.
Krista Lineja pastāstīja, ka
viņai ļoti patikuši dzejoļi un bildes grāmatā «Pilsēta no A līdz Z».
Arī Luīzei Šlihtai šī grāmata likusies interesanta, bet vēl vairāk
aizrāvusi «Princešu grāmata»,
kura priecējusi ar skaistām bildēm un īstu princešu fotogrāfijām. Pēc tikšanās ar rakstnieci
Luīze sapratusi, ka vēlas izlasīt
arī pārējās Ievas Samauskas
grāmatas. IZ

Gatavojas Jaunatnes forumam
A: Beata Logina

12. oktobrī no pulksten
15 līdz 18 Iecavas
kultūras namā notiks
Jaunatnes forums,
informē tā rīkotāja
Jana Ādmine, pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste.
Pasākumā aicināti piedalīties visi interesenti vecumā no
13 līdz 25 gadiem, bet īpaši tiks
gaidīti četru izglītības iestāžu Iecavas vidusskolas, Dzimtmisas pamatskolas, Iecavas internātpamatskolas un Zālītes speciālās internātpamatskolas skolēni.
Organizatore lūgusi jaunie-

šus sagatavot prezentāciju Mana
skola piecās minūtēs, lai, akcentējot fotoattēlus, skolēni pavēstītu par tiem notikumiem, kas viņiem pašiem šķiet spilgtākie un
vislabāk raksturo konkrēto iestādi.
Slaidšovu par savu darbību
solījusi sagatavot arī biedrība
«Iecavas Jauniešu padome».
Otrajā daļā paredzēts organizēt darbu grupās, diskutēt par
pastāvošajām problēmām un izvirzīt priekšlikumus, ko mainīt,
kādus pasākumus rīkot. Lai darbu grupās būtu vieglāk organizēt,
no katras skolas gaidīs aktīvākos
10-15 skolēnus, turklāt vēlams,
lai tie pārstāvētu dažādus tematiskos strāvojumus - lai ir gan
dziedātāji un dejotāji, gan spor-

tisti un citu interešu aizstāvji.
Par godu faktam, ka aprit 20
gadu, kopš Latvija darbojas
UNESCO, pamatskolu klasēs izsludināts plakātu konkurss.
Darbi jāiesniedz līdz 7. oktobrim,
pēc tam labākie paraugi būs apskatāmi nelielā izstādē kultūras

IZ

namā. Foruma dalībnieki varēs
iepazīties ar jaunatnes lietu speciālisti, kura darbu pašvaldībā
uzsāka tikai šomēnes, savukārt
pati speciāliste cer ar šo pasākumu veicināt sadarbību un panākt ātrāku atgriezenisko saiti
no jauniešiem. IZ

Skolu ziņas

Iecavas vidusskolas 1.-4.
klašu skolēni 21. septembrī tikās ar Bauskas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecāko inspektori Lindu Zubāni, kura
stāstīja par ceļu satiksmes
dalībnieku drošības jautājumiem.

No 21. līdz 23. septembrim
skolā notiek 10. klašu iesvētību
pasākumi.
23. septembrī 5. klašu kolektīvi kopā ar audzinātājām
M. Lasmani, I. Ķurbi un M. Pīlādzi apmeklēs Dailes teātra izrādi «Vārnu ielas republika». IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

Veselības un sociālo
jautājumu komiteja
15. septembra sēdē runāja
par pašvaldības budžeta
iestāžu prioritārajiem
pasākumiem 2012. gadā.
Deputāti bija vienisprātis, ka
sociālajā jomā visi pašreizējie pabalsti arī nākamgad jāsaglabā
esošajā līmenī.
Pašvaldības iestāde «Iecavas
novada Sociālais dienests» līdzās
datortehnikas nodrošinājumam
un kondicionieru ierīkošanai
dienesta telpās kā prioritāru izvirzījusi arī autobusa iegādi personu ar kustību traucējumiem
pārvadāšanai. Vairāki komitejas
locekļi uzsvēra, ka atbilstīga
transporta līdzekļa iegāde noteikti uzturama kā prioritāte nākamā budžeta veidošanā, lai paplašinātu pakalpojumu klāstu
iedzīvotājiem. Ilze Vaičekone sacīja, ka jāaktivizē darbs invalīdu
socializēšanā - ir svarīgi mobilizēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, taču tādu personu pārvadāšana, nogādāšana dažādos
pasākumos, biedrību saietos
nav kvalitatīvi izdarāma ar pašlaik dienesta rīcībā esošajām
automašīnām.
Iestādes vadītāja Sigma
Strautmale apliecināja, ka nākamgad tiekot plānots papildu
darbs ar invalīdiem, speciālu
mācību un citu pasākumu orga-

nizēšana, tomēr vēl jāapsver, vai
jaunas transporta vienības iegāde būs rentabla, iespējams, pašvaldībai izdevīgāk ir pirkt
transporta pakalpojumus no kāda komersanta.
Deputāte Beāta Mīlgrāve rosināja dienestu apgūt citu pašvaldību pieredzi un nākamajā
gadā pievērsties jaunatnes nodarbinātības problēmu risināšanai.
Par pašvaldības aģentūras
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» (IVSAC) prioritātēm 2012. gadā informēja direktore Mirdza Brazovska. Būtiska
ir gan dotācija IVSAC budžeta
deficīta segšanai, gan līdzfinansējums diviem ERAF projektiem - «Ģimenes ārstu tīkla attīstība» un «Veselības centru attīstība». Finanšu līdzekļi nepieciešami arī garāžas jumta seguma,
noteku nomaiņai un ārējo sienu
remontam, invalīdu biedrības
«Rūķītis» un Sociālā dienesta telpu uzturēšanai.
Iepazinušies ar Sociālā dienesta vadītājas ziņojumu par
budžeta izlietojumu pabalstiem
gada pirmajos astoņos mēnešos,
deputāti sprieda par nepieciešamību veikt grozījumus budžetā,
lai līdz gada beigām nodrošinātu
visu pabalstu izmaksu, pārliekot
finansējumu no tām pozīcijām,
kur tas netiks apgūts plānotajā
apjomā. Tika aizsāktas diskusijas par grozījumiem Domes saistošajos noteikumos Nr.2 «Par pa-

Melnās ziņas
- 16. septembrī ap plkst. 17
Rosmē aizturēts 1948. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja automašīnu VW Golf, būdams alkohola
iespaidā (1,14 promiles). Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
- 17. septembrī ap plkst. 10
kādam 1994. gadā dzimušam
jaunietim, pielietojot vardarbību, nolaupīts telefons Samsung
un nauda. Par nodarījumu policijas darbinieki aizturējuši
1991. gadā dzimušu personu.
Sākts kriminālprocess.
- 17. septembrī policijai ziņots, ka plkst. 14 telefonā saņemta vēlēšanu aģitācijas īsziņa
(Balsojiet par savējiem).
- 18. septembrī ap plkst. 3 saņemts ziņojums, ka Misā kaimiņi blakus dzīvoklī skaļi atskaņo mūziku, tādējādi traucējot
naktsmieru. Uzsākta administratīvā lietvedība.
- 18. septembra pievakarē

Iecavas novada teritorijas mežā
atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
- Sākta administratīvā lietvedība par to, ka 18. septembra
naktī Rīgas ielā atskaņota skaļa
mūzika, kas traucē naktsmieru.
- 19. septembrī ap plkst.
21:25 kāds 1990. gadā dzimušais, būdams alkohola reibumā,
Rīgas ielā lauza apgaismes laternu stabus.
- 20. septembrī ap plkst.
16:15 ceļa Iecava-Lambārte
10. kilometrā braucošas automašīnas Ford Focus priekšā izskrēja buks. Lai izvairītos no sadursmes ar meža zvēru, 1976.
gadā dzimušais vadītājs iebrauca grāvī. Bojāts automašīnas
priekšējais aizsargstienis un radiators.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

balstu piešķiršanu, neizvērtējot
ienākumus», kā arī par varbūtējām izmaiņām aizgādņu pabalstā. Pie šī jautājuma deputāti
atgriezīsies nākamaja sēdē.
Attīstības komiteja
20. septembra sēdē lēma par
zemes gabalu atdalīšanu no diviem īpašumiem un iepazinās ar
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) un Domes izpilddirektora iesniegtajiem

2012. gada prioritāro pasākumu
sarakstiem. Neviens no priekšlikumiem par kapu apsaimniekošanu, labiekārtošanas darbiem pašvaldības teritorijās,
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu remontu netika noraidīts, taču deputāti vienojās, ka visām
iecerēm jāpievieno izvērstas un
precizētas tāmes, tad komiteja
tās vēlreiz skatīs ārkārtas sēdē
11. oktobrī. IZ

Viedoklis : : :

Kritika nebiedē
A: Jānis Pelsis, Iecavas novada

Domes priekšsēdētājs

Jau vairākus gadus lasītājiem un sabiedrībai nav noslēpums, ka Iecavas novada Domes
un laikraksta «Bauskas Dzīve»
dažu žurnālistu starpā nav saskaņas. Pagājušajā nedēļā Dome
saņēma e-pasta vēstuli, kurā
žurnāliste Antra Ērgle pārmet
pašvaldībai labas komunikācijas
principu trūkumu. Jāatzīst gan,
ka Iecavas novada pašvaldība ir
atvērta komunikācijai ar saviem
iedzīvotājiem un visiem interesentiem, taču jau pirms gada izlēmu izvairīties no sadarbības ar
laikrakstu «Bauskas Dzīve» un tā
žurnālisti A. Ērgli; nepiedalījos
un ignorēju «Bauskas Dzīves» rīkotās priekšvēlēšanu diskusijas
šoruden. Kāpēc?
Pašlaik, lai nenogrimtu ekonomiski ne tik vieglajā laikā,
laikrakstu lielākā sāpe ir auditorijas piesaistīšana, tādēļ ir ļoti izdevīgi publicēt dažādus skandalozus materiālus, kas publiku
tiešām rosina laikrakstu iegādāties. Bet, ja skandāla nav, tad var
censties to sensacionalizēt ar
mērķtiecīgiem pārspīlējumiem,
sagrozījumiem. Lasot «Bauskas
Dzīves» publikācijas, šķiet, ka
Iecavas pašvaldības paveiktais tas vienmēr ir slikti, bet tas, ko
paveic A. Ērglei pietuvināti
cilvēki, - tikai labi. Tāpēc rodas
vairāki jautājumi. Kāds ir žurnālistes publicēto rakstudarbu
mērķis un kvalitāte? Kur pazūd
žurnālista objektivitāte? Cik lielā
mērā laikraksta saturs ir pakļauts reklāmdevēju prasībām,
izdevēja spiedienam, ekonomiskajām un politiskajām interesēm? Vai vienmēr pastāv iespēja
sniegt publisku, necenzētu atbildi tām personām vai organizāciju pārstāvjiem, kuru viedoklis,
nostāja vai rīcība iztirzāta publikācijā, kā to nosaka Latvijas

Žurnālistu savienības Ētikas kodekss.
Uzskatu, ka pārspīlējums ir
metode, kuru ļoti labi var izmantot dažādās mākslas nozarēs, taču krāsu sabiezināšana noteikti
nepieder pie labas žurnālistikas
darba metodēm, jo žurnālista
profesionālais uzdevums ir
paust objektīvu informāciju un
saglabāt neitralitāti.
Nesen īpaši aizskāra A. Ērgles rakstītais Redakcijas slejā
(«Taupa, kā vien var»
05.09.2011.), kurā tika kritizēta
un ironiski izsmieta Iecavas novada Domes labā griba maksāt
naudas balvas pašvaldības ilgdzīvotājiem. Satrauc, ka regulāri
bez atsauces uz pašvaldības mājas lapu www.iecava.lv portālā
www.bauskasdzive.lv tiek ievietotas fotogrāfijas un cita informācija.
Tāpat nesaprotu, kā par labu
manieru neievērošanu pašvaldībai var norādīt žurnāliste, kas
pati klaji ignorē Iesniegumu likumā paredzēto informācijas
apriti ar pašvaldību, izmantojot
vien e-pasta vēstules un prasot
tūlītēju atbildi; Domes un komiteju sēdēs sarunājas ar blakussēdētājiem, no savas vietas skaļi
izsaka komentārus un smejas,
tā izrādot žurnālista ētikai neatbilstošu uzvedību.
Domes administrācija vairākkārt ir vērsusies pie «Bauskas Dzīves» vadības ar lūgumu
izskaidrot un novērst minētās
negācijas, diemžēl saņemtā atbilde ir viena - katram žurnālistam ir tiesības uz savu viedokli.
Mani nebiedē ne mana, ne
pašvaldības darba kritika un
kontrole, ja tā ir uz patiesiem
faktiem balstīta, taču esmu pret
publikācijām, kurās trūkst objektivitātes, pilsoniska godīguma un atbildīguma. To nevar nodrošināt žurnāliste, kura, dodoties darba gaitās, nespēj savas
personiskās intereses un nepatiku atstāt mājās. IZ
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4.

Iecavas iecirknī vislielāko atbalstu
saņem Zatlera Reformu partija
1.lpp.

Iecavas iecirknī vēlētājus apkalpoja 19 cilvēki - deviņi pastāvīgie komisijas locekļi un 10 pieaicinātas personas. Balsošanai
vēlētāju atrašanās vietās tika saņemti 100 pieteikumi, to skaitā
31 no Sociālās aprūpes centra.
Pamatojoties uz iepriekšējo vēlēšanu pieredzi, lai bez stresa varētu pagūt apbraukāt pieteiktos
vēlētājus, šoreiz vienas brigādes
vietā pie balsotājiem mājās devās divas ekipāžas. Komisijas vadītājs pateicas gan SIA «Lotek»,
ar kuru panākta vienošanās par
transporta līdzekļa izmantošanu, gan SIA «Viestarti», kas nodrošināja komisijas ēdināšanu.
Pagarinātajā darba laikā no
pulksten 20:00 līdz 22:00 iecirkni apmeklēja 160 pilsoņi. «Pēdējās divās stundās publikas lielākā daļa bija jaunieši, arī Zorģu
motokrosa dalībnieki un līdzjutēji,» novērojis komisijas vadītājs.
Balsu skaitīšanā tika izmantots ātrgaitas skeneris, ko Iecavas novada pašvaldība iegādājās
speciāli ārkārtas vēlēšanām.
Veiksmīgs izrādījās tikai datu
skenēšanas otrais mēģinājums,
atzīst T. Krastiņš, acīmredzot
pirmajā skenējamais apjoms bija
par lielu un programmiskas vainas dēļ apstrāde uzreiz neizdevās. «Bija paredzēts, ka skaitīs tikai ar vienu datoru, bet mēs izmantojām trīs datorus, kas ļāva
ievērojami samazināt manuālajai skaitīšanai atvēlēto laiku.
Tehniskais darbs, salāgojot skeneri ar datoriem, gan prasīja
krietnu laiku. Jācer, ka nākamajās vēlēšanās programmatiskais
nodrošinājums būs labāks.»
T. Krastiņš ir pārliecināts, ka
iegādātais skeneris arī pēc vēlēšanām nestāvēs dīkā un noderēs
dažādu dokumentu apstrādē
Domes administrācijā vai pašvaldības iestādēs, skolās.
Vaicāts par iecirkņa iekārtojumu un stabilākām vēlēšanu
kabīņu konstrukcijām, T. Krastiņš atzīst, ka šo jautājumu drīzāk varētu risināt pirms pašvaldību vēlēšanām. «Visās valsts finansētajās vēlēšanās naudu
mums ieskaita tikai 10 dienu
iepriekš un tik īsā laikā fiziski
nevar paspēt aprīkojumu saplānot un izgatavot. Varbūt pirms
pašvaldību vēlēšanām var laicīgāk sākt domāt par kabīņu dizai-
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Saraksti 11.Saeimas vēlēšanām

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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13.

VIENOTĪBA
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
“Zatlera Reformu partija”
Kristīgi demokrātiskā savienība
Šlesera Reformu partija LPP/LC
Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
“PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
“Par prezidentālu republiku”
“Pēdējā partija”
Zaļo un Zemnieku savienība
“Tautas kontrole”
Partija “Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām”

nu, lai tās ir arī viegli saliekamas
un transportējamas. Jāņem vērā, ka ir arī problēmas ar uzglabāšanu, pašreizējā vieta nav gluži atbilstīga, tajā ir par daudz
mitruma.»
Komentējot vēlēšanu rezultātus tieši Iecavas iecirknī, T. Krastiņš uzsver, ka pārsteigumu nav
izraisījusi vietējo kandidātu lielā
popularitāte. Izdarītās atzīmes
gan nav vērtējamas viennozīmīgi.
Piemēram, Nacionālās apvienības sarakstā Nr. 8 plusu un svītrojumu attiecībā iecavniece Agra
Zaķe tikai par nieka tiesu atpalika no saraksta līdera Imanta Parādnieka. «Arī svītrojumus varam
uztvert kā atzinīgu vērtējumu
kandidāta darbībai. Piemēram,
vidusskolas skolnieces svītroja
savu direktori, jo negrib viņu
laist prom no Iecavas,» tā komisijas vadītājs.
Katrās vēlēšanās gadās pa
kādam pilsonim, kurš deputātu
kandidātiem vēlas nodot personiskāku vēstījumu. Tā šoreiz
Iecavas iecirknī kāds balsotājs
aploksnē līdz ar Saskaņas centra
saraksta lapiņu ievietojis arī 20
latu naudas zīmi, uz kuras uzrakstījis: «A. Lemberga kungam
par viņa mūža lielo ieguldījumu
aktiermākslā.» «Pēc analoģijas ar
skandalozo O. Grinberga lietu,
varam tikai minēt, kuram
A. Lembergam šī naudas zīme
novēlēta, jo adresāta personas
kods uz naudas zīmes nav norādīts,» smaida T. Krastiņš. Viņš
par atradumu ziņojis Centrālajai
vēlēšanu komisijai un prognozē,
ka šī banknote nonāks Valsts Kases rīcībā.
Kā parasti, nav trūcis starpgadījumu ar nozaudētām pasēm.

Kāda kundze, kas pieteikusi balsošanu mājās, savā miteklī nav
varējusi atrast pasi, un komisijas pārstāvjiem nācies pie viņas
doties atkārtoti, kad balsotāja
savu personu apliecinošo dokumentu beidzot bija atradusi. Savukārt iecirknī komisija aktīvi
iesaistījusies kādas kundzes
briļļu meklēšanā, lai gan pēcāk
īpašniece acenes uzgājusi savā
mašīnā, stāsta T. Krastiņš.
Vairākiem vēlētājiem «Iecavas Ziņas» vaicāja: vai bija grūti
izdarīt izvēli, kas to noteica un
ko cilvēki sagaida no jaunās
Saeimas.
Ita Kļavinska no Dzimtmisas
sacīja, ka izvēle neesot bijusi
grūta. Ģimene visu iepriekšējo
nedēļu, arī vēl iepriekšējā vakarā
pirms vēlēšanām, cītīgi sekojusi
politiķu debatēm Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā. Sniegtās
atbildes uz dažādiem jautājumiem arī palīdzējušas izvēlēties.
«Ceru, ka jaunā Saeima panāks
darbavietu skaita pieaugumu, jo
iedzīvotājiem tas ir ļoti svarīgi,»
tā I. Kļavinska.
Elza Skrodele atzina, ka izvēli
izdarīt neesot bijis grūti. Viņa
uzskata, ka ārkārtas vēlēšanas
nemaz nebija vajadzīgas. «Vajadzēja ļaut strādāt esošajai valdībai, jo daudz kas jau sāka sakārtoties. Kas to lai zina, kā būs
tagad?»
Jaunu spēku ienākšanu
Saeimā ar savu balsojumu atbalstīja Diāna Liekne: «Izvēle bija grūta. Televīzijā paskatījos debates, papildu informāciju meklēju internetā un galu galā nolēmu par labu jauniem spēkiem,
jo politikā vajag jaunus cilvēkus.
Man ir svarīgi, lai jaunā Saeima

Derīgo balsu
skaits
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0.23%
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0.25%
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saglabā pabalstus, kas šobrīd
arvien sarūk; lai jebkurš solījums, kas izskanējis pirms vēlēšanām, nepaliek gaisā karājoties, bet virza valsti uz priekšu. Svarīgs ir arī latviešu valodas liktenis, jo mani biedē Saskaņas centra vēlme krievu valodu atzīt par otru valsts valodu.»
Līdzīgās domās bija arī Andris Mežapuķe: «Ja jau veco
Saeimu atlaida, tad jāļauj vietā
nākt jaunajiem. Man ir svarīgi,
lai cilvēkiem būtu darbs un
normāla samaksa par to. Uz rokas vajadzētu saņemt vismaz
400-500 latu, jo visam cenas ceļas, bet algas šobrīd ir smieklīgas.» IZ
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Ciemojas Aspazija

A: F: Beata Logina

«Čīkstēt var no rīta līdz vakaram, un ir, par ko. Bet
mēs cenšamies dzīvot ar pilnu
krūti,» saka Ilze Laine, Latvijas
Sieviešu invalīdu asociācijas

Reklāmas raksts

(LSIA) «Aspazija» prezidente (attēlā no labās).
Pagājušajā piektdienā asociācijas dalībnieces iegriezās
Iecavas kultūras namā, lai tiktos
ar sieviešu kluba «Liepas» pārstāvēm un dalītos pieredzē. Sa-

runās ar «Liepu» valdes priekšsēdētāju Agitu Hauku viešņas
noskaidroja, ka abām nevalstiskajām organizācijām ir daudz
kopīga. Kā sievietes invalīdes, tā
iecavnieces sākotnēji iedvesmojušās no zviedru sadarbības paraugiem; abām organizācijām līdzekļus telpu atjaunošanai un
remontam piešķīris Karalienes
Juliannas fonds no Nīderlandes.
Pat vasaras nometņu organizēšanā saskatāmas līdzības. «Aspazijas» dalībnieces šovasar trīs
dienas pavadīja Apšuciemā,
praktizējot kustību terapiju un
veidojot smilšu skulptūras. Arī
liepas meditāciju un kopīgu atpūtu piekopa Kurzemes jūrmalā,
tikai nedaudz tālāk - Bērzciemā.
«Mēs nerunājam par slimībām, bet nākam kopā pacelt savu dzīvesziņu, paaugstināt dzīves kvalitāti, lai justos labi,» par
«Aspazijas» daudzpusīgo darbošanos stāsta asociācijas prezidente. Tās ir ne tikai saviesīgas
tikšanās, savu bēdu un prieka
stāstu klausīšanās, bet arī kopīga mācīšanās, kopīgi jaunu
talantu, iespēju un sevis aplieci-

nāšanas meklējumi. «Regulāri
uzstājamies dažādos Rīgas pasākumos. Mūsu dienas centrā katra nedēļas diena atvēlēta konkrēta pulciņa nodarbībām, piedāvājumā ir pīšana, gleznošana,
floristika, dziedāšana, dejošana,
individuālas psihologa konsultācijas. Gaidītā trešdiena nozīmē
tikšanos ar populārām personībām.» Invaliditāte nav nekas
patīkams, atzīst I. Laine, bet,
darbojoties asociācijā, dāmas to
kompensē un atplaukst. «Mūsu
rindās ir ļoti daudz rokdarbnieču, radošums un gaišums plūst
no šīm sievietēm. Darbojas gan
tikai tās invalīdes, kas pašas pie
mums var nokļūt, tādas, kuras
neierobežo pārvietošanās ratiņkrēslā.»
Sievietes, kas uzvar gadus,
nevarību, sāpes - teikts par LSIA
senioru deju kopu, kas izpilda
Eiropas dejas. Katrā tematiskajā
nodarbību grupā ir kāds veterāns, kas rāda citiem priekšzīmi,
ka gadu skaits nav noteicošais,
lai kustētos un ietu sabiedrībā.
«Ļoti patīkami, ka nebija jāpaliek
vienai un savu 80. dzimšanas
dienu varēju nosvinēt grupā, kopā ar citiem cilvēkiem, parunāt,
interesanti pavadīt laiku,» atzīstas viena no asociācijas dalībniecēm. «Citādi cilvēki padodas pesimismam, domā tikai par to, ka
gals jau klāt. Tagad esmu enerģijas pilna, ieinteresēta gaidīt 90
gadu jubileju.»
Citas brauciena dalībnieces
piebalso un atzinīgi izsakās arī
par organizētajām medicīniskajām pārbaudēm un ārstu konsultācijām, arī tās dāmām cienījamos gados ir visnotaļ svarīgas.
«Aspazija» aicina pie sevis ne
tikai invalīdes, organizācija palīdz iekļauties sabiedrībā arī
vientuļajiem pensionāriem. Cilvēki saņem morālu atbalstu un
palīdzību dažādu problēmu risināšanā, iegūst jaunus draugus
un domubiedrus, papildina zināšanas, prasmes un vienkārši atpūšas.
Šogad Centrāltirgus sakņu
paviljonā iekārtots kiosks «Saulgriezes», kur var realizēt pašu izstrādājumus. «Ja ir labas domas,
idejas, tad tās materializējas,»
secina I. Laine. «Esam invalīdu
organizācija, kas visu dara ātri...
Jo ir jāpaspēj laikā, lai īstenotu
ieceres, iekļautos projektu nosacījumos.» «Aspazija» realizējusi
virkni dažādu projektu, arī šis
pieredzes apmaiņas brauciens ir
projekta «Sievietes radošums»
sastāvdaļa. Pēc ciemošanās pie
liepām «Aspazijas» autobuss devās uz Dievdārziņu, kur viešņas,
apskatījušas seno svētvietu, ļāva
vaļu savām skanīgajām dziedātāju balsīm. Tālāk žiperīgās
dāmas devās uz Bauskas novadu. IZ
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Joga palīdz kļūt
par sava ķermeņa un prāta saimnieku
A: F: Anta Kļaveniece

Otrdienas pievakarē Mobilitātes nedēļas ietvaros interesenti
varēja kļūt par jogas nodarbības
dalībniekiem. To vadīja Bauskas
jogas skolas dibinātājs, jogas
skolotājs Kriss (Jagadeeswara)
no Anglijas. Šo iespēju izmantoja
deviņi iecavnieki gana plašā vecuma amplitūdā. Pēc divām
sporta namā aizvadītajām stundām vismaz daži bija apņēmības
pilni jogas nodarbības turpināt.
Katram ir jāatrod savs veids,
kā rūpēties par ķermeņa veselību, un ne visiem tā būs joga, sacīja Kriss. Jogas prakse atšķiras
no daudzām mūsdienu fiziskās
kultūras sistēmām, kuras ir veidotas, lai attīstītu muskuļus, izmantojot mehāniskos vingrinājumus un atkārtojošas kustības.
Krisa ķermenis ir kalsns, viņam
nav milzīgu muskuļu, taču par
spēka trūkumu viņš nevar sūdzēties. Daudzus gadus viņš nodarbojies ar cīņas mākslu, ieguvis Eiropas čempiona titulu, bijis
instruktors. Paralēli praktizētā
joga palīdzējusi lokanības, spēka
un izturības ziņā, palielinājusi
koncentrēšanās spēju.
Joga ir balstīta ne tikai uz fiziskiem vingrinājumiem, tās pamatā ir prāta, ķermeņa un gara
vienotība, dzīve saskaņā ar noteiktiem morāles nosacījumiem,
pareizu uzturu. «Tikai tad, kad
mēs iemācāmies kontrolēt ķermeni, mēs varam kontrolēt arī
prātu. Kad ķermenis ir sasprindzis, kaut kas sāp, mēs nevaram
koncentrēt prātu un garu. Tas ir
arī dzīvības enerģijas jautājums,»
skaidroja Kriss, piebilstot, ka joga domāta tiem, kas vēlas būt veseli, ar asu prātu un atmiņu arī
vecumdienās.
Nodarbības dalībnieki pasniedzējam uzdeva jautājumu,
vai jogas piekritējiem ir jāievēro
arī kāda īpaša diēta. Lai gan
Kriss pats ir veģetārietis, viņš neuzstāj, ka tas jādara visiem. Viņš
iesaka vairāk domāt par uztura
kvalitāti, izvairīties no rafinētiem
produktiem – cukura, baltajiem
miltiem, kas organismā rada
daudz toksīnu. To vietā viņš
iesaka lietot medu, brūno cukuru, viegli sagremojamus produktus, lai organismam jātērē mazāk
enerģijas to pārstrādei.
Nodarbību visi sāka ar elpošanas vingrinājumiem, kas attīra
prātu un plaušas, nostiprina vē-

Jogas skolotāja Krisa (Jagadeeswara) vadībā
nodarbības dalībnieki apguva vairākas
dinamiskas pozu secības, attīstot lokanību,
spēku un izturību.

dera muskuļus, palielina plaušu
tilpumu un sportisko izturību.
Elpošanas vingrinājumiem sekoja iesildīšanās un dažādi vingrinājumi, kas uzlabo lokanību
un spēku.
Nodarbība šķita ļoti interesanta un demokrātiska, jo jogas
vingrinājumos ir svarīgi progresēt lēni un vienmērīgi, strādājot
savu spēju robežās. Nodarbību
vadītājs to salīdzina ar ceļojumu,
kurš jāizbauda lēnām, soli pa solim. Ja mēģinātu to paveikt pēc

iespējas ātrāk, zaudētu iespēju
baudīt tā nianses vai pat iekļūtu
kādā negadījumā.
«Jogas nodarbības noteikti
turpināšu, jo ir tik labi izkustēties pēc sēdoša daba un sēdēšanas mašīnā,» sacīja Sintija Nudiena. Līdz šim viņa apmeklējusi
kalanētikas nodarbības un pilates. Ja būs iespēja, Sintija turpinās gan iesākto, gan jogu, jo uzskata, ka fiziskās aktivitātes vienu reizi nedēļā ir par maz. Joga
viņai šķitusi fiziski grūtāka, jo

nākas ķermeni noturēt statiskās
pozās, ļoti koncentrēties uz to,
ko dari. Priekšrocība noteikti
esot tā, ka, pēc vingrojumu apgūšanas tos var pildīt arī mājās.
Fizisko nodarbību labvēlīgo
ietekmi uz veselību novērtē arī
Skaidrīte Jostmane. Drīzumā
enerģiskā kundze svinēs savu
70. dzimšanas dienu, taču joprojām ik rītu nodarbojas ar vingrošanu, brauc ar velosipēdu.
Pirms vairākiem gadiem viņa jau
apmeklējusi jogas nodarbības,
bet tagad nolēmusi tās atsākt.
«Mazliet jau esmu par stīvu, lai
izpildītu visus vingrinājumus,
taču nodarbība man ļoti patika.
Noteikti turpināšu. Arī nodarbību cena ir ļoti pieņemama, jo
bērniem, pusaudžiem un pensionāriem tiek piemērotas atlaides.»
Interesentiem, kuri nepaguva piedalīties iepazīšanās nodarbībā, jāatgādina, ka Iecavā jogas
nodarbības skolotāja Krisa (Jagadeeswara) vadībā notiek otrdienās pirmsskolas izglītības
iestādes «Dartija» telpās (pulksten 19 – iesācējiem, pulksten
20 – esošajiem dalībniekiem). IZ
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Sporta ziņas

LJBL: Pagājušajā nedēļā jaunās sezonas pirmās spēles aizvadīja
Iecavas novada sporta skolas «Dartija» basketbolisti. Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzijā iecavnieki piedalās piecās
vecuma grupās, bet minispēlēs startēs divas komandas.
2. divīzijas Centra grupa
15. septembrī
Iecava/Vecumnieki - Pļavnieku pamatskola
U-14 46:50 (R.Mežsargs 13, D. Vidrins 12)
17. septembrī
Cēsis - Iecava/Vecumnieki
U-14 44:30 (R. Mežsargs 11)
U-15 49:58 (E. Jašuks 23)
U-16 59:56 (T. Šķipars 24, J. Pelēcis 21)
U-17 76:56 (R. Zariņš 17, F. Lisovsksis 12)
U-19 69:43 (T. Balodis 10, R. Plēsnieks 9)
Cēsis 2 - Iecava/Vecumnieki
U-19 78:49 (I. Puļķis 10, R. Plēsnieks 9)
18. septembrī
Iecava/Vecumnieki - RSC «Sarkandaugava»
U-16 96:40 (J. Pelēcis 25, T. Šķipars 19, K. Neimanis 16,
H. Meļķis 10) IZ

·
·
·

6-8 g. jaunus bērnus,
9-18 g. jaunus bērnus,
pieaugušos bez vecuma
ierobežojuma.
Mācību maksa par vienu
nodarbību - Ls 6,00.
Pedagoģe Iecavas mākslas studijas
vadītāja Aina Putniņa.
Interesentu tikšanās 5. oktobrī plkst. 18:00
Iecavas mūzikas skolas
zālē.

Kultūras nama
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
sāk 2011./2012.g. sezonu
un gaida jaunus dalībniekus!

Vieglatlētiem starptautiska
meistarības pārbaude Čehijā
A: Beata Logina
F: no Ivara Porieša albuma

Septiņi Iecavas novada
sporta skolas «Dartija»
audzēkņi kopā ar treneri
Daci Vizuli atgriezušies no
Čehijas pilsētas Brno, kur
septembra vidū notika
Eiropas bērnu un jauniešu
vieglatlētikas sacensības.
Spēkiem mērojās ap 900
sportistu vecumā no 11 līdz 15
gadiem, pārstāvot deviņas valstis. Dažādu apstākļu dēļ visi labākie Iecavas vieglatlētu nodaļas
pārstāvji uz sacīkstēm netika,
toties iespēja aizbraukt radās
mūsu jaunākajiem C grupas
vieglatlētiem.
Sasniegtie rezultāti mūsējiem pieklājīgi, vērtē trenere. Vislabāk veicās Rūdolfam Štālam,
kurš izcīnīja sesto vietu lodes
grūšanā (12,35 m) un astoto vietu šķēpa mešanā (40,10 m). Arī
pārējiem iecavniekiem - Hugo
Zilbertam, Ivaram Porietim, Dāvim Lācim, Annemarijai Dukurei, Annijai Pļaviņai un Egīlam
Tarandam - tā bija vērtīga pieredze, jo visiem, izņemot Ivaru
šis bija pirmais starts ārpus Lat-

Iecavnieku delegācijas
pārstāvji Rūdolfs Štāls
(no labās) un Ivars Porietis.
vijas un tik lielā konkurencē.
Sacensību ietvaros katru gadu tiek rīkots tāllēcēja Zdenka
Prohacka piemiņas turnīrs, kurā
aicina piedalīties labākos čehu
un slovāku lēcējus, pasaules līmeņa zvaigznes un vietējos jauniešus. «Bērniem bija unikāla
iespēja klātienē skatīt tādus atlētus, kurus parasti viņi redz tikai televīzijas pārraidēs,» atzīst
Dace Vizule. Jauniešus iedvesmojis gan pilnīgi rekonstruētais
stadions, kurā risinājās sacensības, gan sporta pasākuma atklāšana ar iespaidīgu uguņošanu. IZ

Līdzjūtības
Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami...
/Z. Mauriņa/

Sigitiņ, Tavā skumju brīdī esam kopā ar Tevi un
ģimeni.
Kolēģi Zālītes skolā

Pirmā tikšanās:
*) Jauniešu deju kolektīvs „Jezga”, vadītāja Solveiga Lineja 23. septembrī pl. 19:30
*) Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Iecava”,
vadītājs Guntars Jansons - 4. oktobrī pl. 20:00
*) Jauktais koris „Iecava”, vadītāji Linda un Uģis Matveji 6. oktobrī pl. 19:00
*) Mākslas studija, vadītāja Aina Putniņa - 5. oktobrī pl. 17:00
(maksas)
*) Vācu valodas kursi, skolotāja Solveiga Lineja - 5. oktobrī
pl. 19:00 (ar un bez priekšzināšanām, maksas)
*) Teātra studija, vadītāja Aldonija Gaveika - 6. oktobrī
pl. 18:00

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.

/M. Jansone/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, no ANDRA JUNGAS
atvadoties.
Kaimiņi Ozolu ielā 15

Aizsaulē aizgājuši
Zoja Aņikejeva (30.04.1927. - 14.09.2011.)
Jānis Graumanis (05.06.1943. - 17.09.2011.)

2011. gada 23. septembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
PIEMINEKĻI, PLĀKSNES, APMALES.

Visu veidu uzraksti marmorā un granītā, vecu uzrakstu atjaunošana.
Iecavas nov. ‘’Jaun-Billes’’, Iecava-Jelgava 6 km kreisajā pusē

Pārdod : : :
zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku un malku.
Tālr. 26138299.

Pērk : : :
metāllūžņus (visu veidu).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
automašīnas avārijas stāvoklī
(vieglās, kravas un
lauksaimniecības tehniku),
elektromotorus. Demontē un
izved metāla konstrukcijas un
citus metāllūžņus.
Tālr. 26200989.

Izīrē : : :
mājas daļu (istaba, virtuve,
koridors, atsevišķa ieeja,
malkas apkure).
Tālr. 26398270.

Vēlas strādāt : : :
ASINS DONORU DIENA
3. oktobrī
plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru
centra specializētais
autobuss gaidīs donorus
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.
Lai cildinātu sievietes
uzņēmējas un veicinātu
sieviešu savstarpējo
solidaritāti, Eiropas
Parlamenta deputāte Sandra
Kalniete izsludina konkursu
“ATDZIMT NO PELNIEM”.
Pretendentes dalībai konkursā
piesaka trešās puses sabiedriskas organizācijas, par
pretendentes darbību informēti
un zinoši Latvijas iedzīvotāji,
pilsētu un pašvaldību pārstāvji,
uzņēmēju organizāciju vai
profesionālu asociāciju pārstāvji,
juridiskas un fiziskas personas,
kuras nav pretendentes pirmās
pakāpes radinieki.
Pieteikumus - vēstules žūrija
gaidīs līdz 23. oktobrim.

Vairāk - www.lidere.lv.

Sieviete (40 g.) meklē apkopējas
vai auklītes darbu. Izskatīs
visus piedāvājumus.
Tālr. 26987463.

Iecavas novada Dome
aicina pieteikties
šādiem KURSIEM:
Angļu valoda (iesācējiem)
Angļu valoda (ar
priekšzināšanām)
Spāņu valoda (iesācējiem)
Spāņu valoda (ar
priekšzināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus,
2 akadēmiskās stundas
1 reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 18,15.
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus,
3 akadēmiskās stundas
1 reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 27,20.
Pieteikties pa tālruņiem:
63941601 vai 29428476
līdz 1. oktobrim.

Dažādi : : :
Visu veidu veļasmašīnu,
trauku mazgājamo mašīnu un
metināmo aparātu remonts.
Tālr. 29105506.
Veic pakalpojumus zemes
aršanā, frēzēšanā, ganību un
citu teritoriju appļaušanā.
Tālr. 29244999.
Izgatavo dārzeņu konteinerus
pēc pasūtījuma.
Tālr. 26064677.

turpmākajiem mēnešiem!

8.

Kultūras namā
27. septembrī pl. 9:30
Liepājas leļļu teātra
IZRĀDE «NEZINĪTIS IKO».
Ieejas maksa - Ls 1.
29. septembrī pl. 13:00
Dzejas dienu ietvaros Dzejas stunda,
vadīs Eduards Aivars.
9.-12. klašu jaunrades
konkursa noslēgums.

Parkā
Skrējiens
«IECAVAS RUDENS»
8. oktobrī pl. 13:00.
Dalībnieku reģistrācija un
numuru izsniegšana
no plkst. 12:30
SAKS «Dartija» sporta namā.
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

30. septembrī
Iecavas novada izglītības
iestādēs OLIMPISKĀ DIENA.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Aisha» vajadzīgs
mehāniķis kokapstrādes
uzņēmumā (frēzes, ēvele, zāģi).
Pieteikties Rīgas ielā 55.
Tālr. 27711359.
SIA «Eko Bloks» meklē
sekretāri-lietvedi uz noteiktu
laiku. Prasības: labas iemaņas
darbā ar datoru un biroja
tehniku, grāmatvedības
zināšanas, zināšanas lietvedības
kārtošanā. CV lūdzam sūtīt uz
e-pastu: ekobloks@ekobloks.lv.
Biroja adrese: «Bucenieki»,
Iecavas novads.
Piemājas saimniecība
«Jaunzemdegas». aicina darbā
priekšstrādnieku, kas prot
celtnieku darbus, vēlams ar
traktorista tiesībām.
Tālr. 29244999.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
spēcīgs strādnieks pastāvīgam
darbam kokzāģētavā Dzimtmisā
(lentveida gateris). Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.
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