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Iecavā atzīmē Spānijas nacionālo dienu AKTUĀLI
Anta Kļaveniece

Šajā numurā:
Vienā no pasākuma
aktivitātēm - spāņu
mūzikas karaoke
- cenšas iejusties
Domes izglītības
speciāliste Valda
Liekne (no labās),
kursu apmeklētāji
Imants un Gita
Zaķi un spāņu
valodas pasniedzējs
Visente Navas
Mesa. Pavisam
Spānijas nacionālās
dienas svinībās bija
ieradušies teju
20 interesenti.
12. oktobris ir īpaši svarīga
diena Spānijā, jo tiek svinēti
nacionālie svētki.
Cilvēki var apmeklēt militāro
gājienu, kur piedalās arī karaliskā ģimene un Valsts prezidents,
bez maksas apmeklēt muzejus,

ieturēt kopīgas pusdienas ģimenes lokā un, protams, tā ir brīvdiena visā valstī. Svinēt šo dienu
Iecavā, popularizējot Spāniju,
tās kultūru un valodu, aicināja
arī Visente Navas Mesa (Vicente Navas Mesa), īstens spānis,

Piedalās velobraucienā
Elīna Arāja
Aktīvās atpūtas piekritēji
sestdien, 13. oktobrī, baudīja
rudens vēsmas, traucoties pa
līkumoto Baldones šoseju.
Grāfa laukumā velobraucienu «Būsim aktīvi» sāka vairāk
nekā 30 dalībnieku, kuriem pamazām pievienojās vēl daži līdzbraucēji. Maršruts šogad tika
organizēts pa Baldones šoseju
gar Sarkano skolu līdz Būču
pagriezienam un atpakaļ. Par
12 kilometru garā ceļojuma drošību rūpējās policijas ekipāžas gan pavadot braucējus kolonnu
abos galos, gan regulējot satiksmi krustojumos. Pie dzelzceļa

bija pieturvieta, kur daži braucēji varēja atpūsties un sagaidīt
pārējos atpakaļceļā. Jāpiemin,
ka vienam riteņbraucējam radās
ķibele ar ātrumu pārnesumiem,
bet kādai meitenei ceļojums beidzās ar sašķiebtu riteni astotniekā un pamatīgu ceļa sasitumu. Taču par meitenes veselību
tūlīt parūpējās mediķe Lāsma
Četverga, kas velosipēdistus
pavadīja no starta līdz pat finišam.
«Visnotaļ pozitīvas emocijas
par pasākumu. Žēl tikai, ka tik
maz tādu piekritēju,» par sestdienas pasākumu gandarīta
Daina Rudzīte, kura īpaši priecājās par policiju, kas sargājusi
6.lpp.
velosipēdistus.

kurš daudziem iecavniekiem
ir pazīstams kā spāņu valodas
skolotājs.
Rit jau septītais mācību
gads, kopš spāņu valodas kursi tiek organizēti novada Domes
paspārnē.
5.lpp.

Bibliotekāres 2.
gūst pieredzi
pie Jūrmalas
kolēģiem
Pārbauda
kaulu
blīvumu

3.

5.

Pestīšanas
armijas Iecavas
korpusam - 20

SIA «Iecavas Siltums»
siltumenerģijas tarifs
2012. gada oktobrī –
48,89 Ls/MWh (bez PVN)

Zorģos izveidos jaunu
sabiedriskā transporta pieturvietu
Anta Kļaveniece

kuras darba kārtībā bija jautājums par grozījumiem Bauskas
Zorģu iedzīvotājiem, lai
pārvadājumu maršrutu tīklā un
nokļūtu Iecavā vai Bauskā,
līgumā «Par sabiedriskā transvairs nebūs jāiet uz diezgan
porta pakalpojumu pasūtījumu
attālo autobusu pieturvietu
Bauskas rajonā».
Rīgas-Bauskas šosejas malā.
Pamatojoties uz Bauskas
No 1. novembra Zorģu
pārvadājumu maršrutu tīkla
centrā tiks izveidota jauna
sabiedriskā transporta komisisabiedriskā transporta
jas 4. septembra sēdes protopieturvieta «Zorģu bibliotēka». kolu un saskaņā ar Sabiedriskā
Tur piestās SIA «AIPS»
transporta pakalpojumu likuautobusi, kas sešas reizes
mu, Zemgales Plānošanas redienā kursē turp un atpakaļ
ģiona Attīstības padome nolēma
maršrutā Bauska–Iecava–
apstiprināt grozījumus Bauskas
Dzimtmisa.
pārvadājumu maršrutu tīklā un
Otrdien, 16. oktobrī, Tērvetē maršruta Bauska–Iecava–Dzimtnotika Zemgales plānošanas re- misa 12 reisos iekļaut pieturvieģiona Attīstības padomes sēde, tu «Zorģu bibliotēka».
3.lpp.

2012. gada 19. oktobrī .

Mūža dienas viršu violetās

3. oktobra pēcpusdienā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā
pulcējās lasītāju kluba «Sāga» biedri un citi interesenti, lai
tematiskā pēcpusdienā «Mūža dienas viršu violetās» atzīmētu
tautā iemīļotās dzejnieces Lijas Brīdakas 80. gadskārtu.
Par dzejnieces dzīvi un daiļradi stāstīja un to attēlos prezentēja
Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozo-

liņa. Emocionālās dzejas vārsmas skandēja Anda Rācenāja. Ar šo
pasākumu tika aizsākta jaunā bibliotēkas lasītāju kluba sezona,
kurā gaidāmas interesantas tikšanās, literāri vakari un citi projekti. Gaidām ikvienu jaunu dalībnieku!
Anda Rācenāja,
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas vadītāja

Pilsētā uz viļņa
Rudenīgajā 5. oktobra dienā
Iecavas novada bibliotekāres
devās pieredzes apmaiņas
braucienā pie Jūrmalas
pilsētas kolēģēm.
Iepazināmies ar Jūrmalas
pilsētas Centrālās un Bērnu
bibliotēkas darbu. Ar lielu degsmi un aizrautību par sava darba
pieredzi mums stāstīja Bērnu
bibliotēkas vadītāja Ingūna Radziņa, kura pati šuj un darbojas
ar lellēm, kas tapušas literāru
tēlu iespaidā. Radošajā darbnīcā uzzinājām par dažādām metodēm un tehniku, kā lelles darināt, atdzīvināt un ļaut ar tām
darboties bibliotēkas apmeklētājiem. Pārrunājām aktuālākos
profesionālos jautājumus un
dalījāmies savstarpējā pieredzē.
Silta un sirsnīga atmosfēra
mūs sagaidīja Aspazijas mājāmuzejā, kur zinošas gides pavadībā iejutāmies laikā, kad tur
dzīvoja izcilā dzejniece, pavadot
sava mūža nogali. Aplūkojot
ekspozīciju un izstaigājot telpas, atklājām daudz jauna un
interesanta. Izstāžu zālē varēja
iepazīt dižā dzejnieka Raiņa un
Aspazijas rokrakstus un mīles-

Par mums raksta

Es gribu vairāk!

Brauciena dalībnieces: A. Rācenāja (no kreisās),
L. Šteinberga, R. Fiļimonova, A. Ezergaile, Z. Stūrmane,
Dz. Maračkovska un J. Ignate. Priekšplānā Jūrmalas Bērnu
bibliotēkas vadītāja Ingūna Radziņa.           
tības pilno saraksti vēstulēs.
Kolēģu mudinātas, iegriezāmies
Jūrmalas pilsētas muzejā, kura
krājumos atrodas eksponāti,
kas stāsta par dzīvi izcilajā kūrortā no 19. gadsimta beigām,
un aplūkojama lielākā peldkostīmu un tērpu kolekcija Latvijā,
senās pilsētas pastkartes un
izstādēs aplūkojami ievērojamu
mākslinieku darbi.
Atvadoties, vējam pierimstot

un saulei uzspīdot, vēl izbaudījām nelielu pastaigu gar jūru,
kura vienmēr iedvesmo, sniedz
enerģiju un dod spēku jauniem
darbiem. Paldies Iecavas novada
domei un deputātiem par doto
iespēju iepazīt kaimiņu vērtīgo
darba pieredzi!
Anda Rācenāja,
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas vadītāja

Žurnāla «Mājas Viesis»
5. oktobra numura
32. lpp. publicēts raksts
par iecavnieku Andi
Cildermani, kurš dzīvo
Anglijā, ir ieguvis bakalaura
grādu Southemptonas
universitātē aktiermākslas
specialitātē un tagad iestājies
Ekrāna aktiermeistarības
maģistrantūrā Londonā.
Rakstā Ilze Vītola atspoguļo
Anda dzīvi un studijas Anglijā:
«Andis Anglijā dzīvo jau piekto
gadu. Viņa nolūks ir apgūt filmu aktiera prasmes, lai justos
vienādi stiprs gan uz teātra skatuves, gan filmu ekrāna.» Rakstā Andis atzīst: «Man ir enerģija, mērķtiecība. Gribu pasaulei
pierādīt, ka latvieši ir spējīgi uz
daudz vairāk, nekā mēs domājam, uzskatām.»

.

2012. gada 19. oktobrī

Pārbauda kaulu blīvumu
Elīna Arāja
«Manas Aptiekas» klientiem
Iecavā pirmdien,
15. oktobrī, bija iespēja
noteikt osteoporozes risku.
Lai diagnosticētu šo slimību,
ar speciāliem aparātiem nosaka kaulu blīvumu. Šoreiz tika
veikts skrīninga mērījums, lai
apzinātu pacientus, kuriem jādodas uz nopietnāku pārbaudi
noskaidrot galīgo diagnozi. Skrīninga mērījuma procedūra notika ātri, tādēļ «Nycomed» firmas
pārstāve Darja Gorbenko dienas
laikā pieņēma ap 70 pacientu.
Speciāliste pacientiem uzreiz
izskaidroja iegūtos pārbaudes
rezultātus un ieteica, kā rīkoties tālāk. Pārsvarā uz pārbaudi
ieradās 50-80 gadus vecas personas, jo šiem cilvēkiem ir lielāks saslimšanas risks, taču arī
jaunie pacienti vēlējās zināt, cik
stipri ir viņu kauli. Kalcija trūkumu kaulos atklāj arvien biežāk
un arvien jaunākiem cilvēkiem,
stāsta D. Gorbenko. Šajos laikos
ir grūti ar pārtiku vien uzņemt
pietiekamo kalcija devu. Turklāt
bērniem bieži ir nepilnvērtīgs uzturs, un jaunietes mēdz aizrauties ar diētām. «Asinīs jābūt noteiktai kalcija normai. Ja kalcija
trūkst, organisms to izsūc no
kauliem,» stāsta D. Gorbenko.
Mēdz būt, ka asinsainā uzrādās

pietiekams kalcija daudzums,
bet, kāds tas ir kaulos, nevar zināt. Tādēļ jāveic šī kaulu blīvuma pārbaude. Speciāliste iesaka
topošajām māmiņām laicīgi parūpēties par pietiekamu kalcija
daudzumu organismā, lai tas
netrūktu ne bērniņam, ne pašai,
jo mazulis no mātes paņem ļoti
daudz kalcija.
Kas ir osteoporoze
Osteoporoze ir sistēmiska
skeleta saslimšana, kurai ir raksturīga zema kaulu masa un
kaulaudu mikroarhitektonikas
bojājumi. Osteoporoze progresē
bez redzamām pazīmēm, un bieži vien to atklāj tikai pie pirmajiem lūzumiem, skaidrots www.
osteo.lv. Ozteoporozei raksturīgākie ir gūžas locītavu, mugurkaula skriemeļu un plaukstas
pamatnes lūzumi. Slimībai attīstoties, kauli pastiprināti zaudē minerālvielas – kalciju un
fosforu, rezultātā kļūstot poraini
un dobumaini. Tie paliek trausli
un lūst pat pie nelielas slodzes
vai traumas.
Ēdīsim sieru un vingrosim
Lai nenonāktu līdz saslimšanai, svarīgas ir fiziskās aktivitātes un veselīgs uzturs.
Visai maldīgs ir uzskats, ka
biezpiens ir galvenais kalcija
avots. To var secināt pēc tabulas «Nycomed» izdotajā brošūrā,
kurā attēlots vairāku produktu

Ziņas lauksaimniekiem : : :

Piešķirts atlikušais degvielas apjoms,
kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums
Lauku
atbalsta
dienests
(LAD), pamatojoties uz Ministru
kabineta 2011. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 344 «Kārtība,
kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko
izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un
meža vai purva zemes apstrādei,
kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem
zivju dīķiem», lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem ir piešķīris atlikušo dīzeļdegvielas
apjomu (20 litri), kam piemēro
akcīzes nodokļa atbrīvojumu,
2012./2013. saimnieciskajam
gadam, t. i., no kārtējā gada 1.
jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.
Tādējādi līdz šī gada 12. oktobrim ir piešķirti 100 litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās
platības hektāru 2012./2013.

Seniore Zaiga daudzus gadus nostrādājusi Iecavas
putnu fabrikā, kur jau tolaik sajutusi veselības problēmas.
Šoreiz, izmantojot izdevību, viņa devās uz kaulu blīvuma
noteikšanu un ļoti priecājās, ka ir tādas pārbaudes:
«Labāk, lai zinu, kas man ir un kas nav!»
kalcija saturs. Biezpienā kalcija
ir pat mazāk nekā piena šokolādē, lazdu riekstos un konservētās Atlantijas sardīnēs, kurās
kalcija saturs ir vairāk kā 38
reižu lielāks nekā lašos. Interesanti, ka spēcīgi kaitnieki organismam ir kafija un tēja (melnā
un zaļā). Tie ir dzērieni, kas no
organisma izskalo lielu daudzumu kalcija. Toties ar kalciju
bagātākais produkts ir Krievijas siers, kuram seko Latvijas
siers. Piemēram, 55 gadus vecai
sievietei dienā būtu jāapēd 300
grami Krievijas siera.
Taču kalcijs viens pats organismā slikti uzsūcas, tādēļ
nepieciešams arī D3 vitamīns,
kuru mēs uzņemam ar sauli.
Šis vitamīns ir sastopams arī
aknās, olu dzeltenumā, zivīs,
īpaši - lašos, mencās un sardīnēs. D vitamīns cilvēkam ir noderīgs ne vien kaulu veselības
uzlabošanai un uzturēšanai, bet
arī daudzu citu funkciju veikšanai. Vairāk informācijas par kalciju, D vitamīnu produktos, par

saimnieciskajam gadam.
Jau pašlaik degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var
iegādāties no tirgotājiem, kuri
reģistrējušies šādas degvielas
tirdzniecībai. Degvielas tirgotāju saraksts regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā
«Akcīzes degviela».
LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās
sistēmu (EPS). Ar tās palīdzību
1.lpp.
iespējams sekot līdzi izlietotās
Atbilstoši šim lēmumam plādegvielas daudzumam un redzēt nots izdarīt izmaiņas sabiedrisatlikumu.
kā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā ar SIA «AIPS»,
Zivsaimniecības un valsts
atbalsta departaments kā arī izsniegt apliecinājumus
Valsts atbalsta daļa minētajiem reisiem no 2012.
Tālrunis: 67027326, gada 1. novembra līdz 2020.
67027204 gada 31. decembrim. Lēmums
Klientu apkalpošanas daļa stāsies spēkā ar 1. novembri pēc
Tālrunis: 67027693, saskaņošanas ar VSIA «Auto67027684 transporta direkcija».

slimības ārstēšanu un profilaksi
varat meklēt interneta vietnēs
www.kalcijs.lv un www.osteo.lv.
Pārbaudes «Manas
Aptiekas» klientiem
Divas reizes gadā «Manas
Aptiekas» klientiem Iecavā ir iespēja veikt kādu no pārbaudēm.
Kaulu blīvumu bijis iespējams
noteikt jau vairākas reizes, taču
pacienti aptiekā saņēmuši arī
holesterīna un cukura līmeņa
diagnostiku, stāsta farmaceites
Irēna Indāne un Astrīda Antipina. Kaulu blīvumu pārbaudījusi
jau liela daļa iecavnieku. Veselības pārbaudes aptiekā vienmēr
ir plaši apmeklētas; ir klienti,
kas dara to atkārtoti.
Par turpmākajiem diagnostikas piedāvājumiem varēs uzzināt, sekojot informācijai ikmēneša bezmaksas žurnālā «Mana
Veselība», kuru atradīsiet savā
pastkastītē vai aptiekā, Skolas
ielā 4. Jāatgādina, ka joprojām
aptiekā ik dienu par simbolisku
samaksu jebkurš var pārbaudīt
asinsspiedienu.

Zorģos izveidos jaunu
sabiedriskā transporta pieturvietu
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē piedalījās arī Iecavas novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis.
Par pieņemto lēmumu viņš ir
gandarīts un cer, ka priecīgi būs
arī Zorģu iedzīvotāji, kas bija izmaiņu iniciatori. Līdzšinējā pieturvieta atradās tālu, piedevām
gājiens gar šosejas malu bija nedrošs.
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Iecava ripo Spānijas Andalūzijā
Inga Čipena
internātpamatskolas direktora
vietniece izglītības jomā
Sākot ar 2012. gada rudeni,
Iecavas internātpamatskolas
skolēni un skolotāji
guvuši iespēju piedalīties
mūžizglītības programmas
«COMENIUS» daudzpusējās
partnerības projektā «Cycling
Europe» (Eiropa uz divriteņa),
kura mērķis ir popularizēt
riteņbraukšanu skolēniem,
skolotājiem un vecākiem.
Darbā tiks iesaistīti skolēni vecumā no deviņiem līdz 16
gadiem. Saskaņā ar šo mērķi,
partnerības laikā tiks organizētas aktivitātes, kas popularizē
riteņbraukšanu, plānotas veloceliņu un velonovietņu izbūves
iespējas, aktivizēta ekodārzu
veidošana un uzlabotas svešvalodu prasmes.
Par veiksmīgo iesaistīšanos
interesantajā projektā jāpateicas angļu valodas skolotājai Ivetai Klīdzējai. Personīgu iemeslu
dēļ Iveta projekta Latvijas koordinatora pienākumus turpmāk
deleģējusi man - Ingai Čipenai.
Oktobra pirmajā nedēļā tika
realizēta projekta pirmā mobilitāte Spānijā, kur pulcējās visu
partnerības valstu delegācijas.
Iecavas
internātpamatskolu
pārstāvēja komanda sešu cilvēku sastāvā – skolotājas Inga
Čipena, Dzidra Miezere un Ieva
Plēsuma, kā arī 9.c klases skolēni Loreta Līva Lazdiņa, Aigars
Dambis un Mairita Ezeriņa. Pārstāvjiem, viesojoties Andalūzijā, Navas de San Juan ciemata
skolā «San Juan Bautista», bija
iespēja iepazīties ar visu dalībvalstu komandām no Turcijas,
Itālijas un Vācijas, kā arī iejusties draudzīgajā spāņu skolas
kolektīvā. Sagaidīšana skolā bija
grandioza, skolēni demonstrēja
neslēptu prieku par mūsu ierašanos un sveica mūs ar apdullinoši skaļām ovācijām, vicinot
rokās pašu zīmētus partnervalstu karodziņus. Pēc sagaidīšanas
visi pulcējās zālē, lai uzstātos
ar prezentāciju par savu valsti,
skolu un izglītības sistēmu.
Trijās viesošanās dienās
skolēniem un skolotājiem bija
iespēja piedalīties dažādās veloaktivitātēs, vērot seno velosipēdu izstādi, videomateriālus un
citas interesantas sagatavotās
ekspozīcijas saistībā ar sportu
un velobraukšanu visās partnervalstīs. Skolēni piedalījās da-

žādās sporta sacensībās: volejbolā, basketbolā, futbolā, kā arī
ūdenspolo turnīrā vietējā sporta
centrā, savukārt koordinatoriem
nācās vienoties ar partneriem
par darba niansēm nopietnās
starpvalstu pārrunās. Par projekta aktivitātēm interesējās vietējā televīzija, ierakstos iemūžinot dalībnieku viedokļus.
Interesantākā programmas
daļa bija 14 kilometru velobrauciens no Andalūzijas pilsētiņas
Ubeda uz citu pilsētu – Baezu,
kur piedalījās gan skolēni, gan
izturīgākie skolotāji. Labi organizētais grupas brauciens ļāva
velosipēdistiem izbaudīt kalnainā apvidus estētiku un pārbaudīt savus spēkus, stumjot velosipēdu puskilometru smilšainā
kalnā cauri gleznainam olīvkoku dārzam. Arī es piedalījos šajā
braucienā un patiešām lepojos
ar savu spēju to godam paveikt!
Kopīgais piedzīvojums saliedēja
dažādo valstu dalībniekus, veidojot jaunas draudzības, kuras
turpināsies virtuāli un cerot sastapt draugus nākamajās mobilitātēs pārējās valstīs.
Spāņu partneri paralēli sporta aktivitātēm bija sagatavojuši
pārdomātu kultūras programmu, kas ļāva iepazīt Andalūzijas
vēstures pieminekļus, skaistas
pilsētas, dabas vērtības un pat
korridas buļļu audzēšanas nianses īsta, godalgām bagāta toreadora saimniecībā! Visapkārt rindojas olīvu birzis, cik tālu vien
sniedzas skats. Šī ainava uz ilgu
laiku iespiedīsies Spānijas mobilitātes dalībnieku atmiņā.
Ceļā uz Andalūziju, kas atrodas 300 attālumā no galvaspilsētas, Latvijas pārstāvji paviesojās arī Madridē, iepazīstot skaisto arhitektūru un raibo pilsētas
dzīvi.
Dalība projektā ir ne vien
izcils piedzīvojums un lieliska
pieredze, bet arī nopietns izaicinājums, jo ikvienam braucējam ir jābūt gatavam sazināties
svešvalodās – turklāt ar angļu
valodu vien nebūs līdzēts! Katram jābūt pa spēkam veikt fiziskās aktivitātes un iejusties cittautiešu ģimenēs. Varam patiesi
lepoties ar saviem skolēniem,
kuri lieliski tika galā ar visiem
izaicinājumiem! Latvijas partneru galvenais uzdevums turpmāk ir izveidot saziņas vārdnīcu
visās projektā iesaistīto valstu
valodās. Paralēli galvenajam uzdevumam ir jāveic virkne citu
nozīmīgu uzdevumu, kuri jāap-

no skolas albuma

Aigars un Līva gatavi 14 kilometru velobraucienam.

Spānijas koordinatori un Latvijas skolotāji:
Karolīna un  Deivids – malās;
Ieva, Dzidra, Inga – vidū.

Interesantākā programmas daļa bija
14 kilometru velobrauciens, kurā piedalījās
gan skolēni, gan izturīgākie skolotāji.
kopo projekta mājas lapā partnerības laikā divu gadu ilgumā.
Visnopietnākais izaicinājums
Iecavas internātpamatskolu sagaida aprīļa vidū, kad mums
jāorganizē projekta mobilitāte
mūsu skolā. Darbs solās būt ļoti

apjomīgs, jo Iecavu apciemos
visas projekta dalībvalstu grupas. Šajā laikā patiesi vēlamies
saulainu laiku un dīgstošu zaļu
zāli, lai varētu palepoties ar savu
skaisto zemi! Ceram, ka mums
viss izdosies lieliski.

.
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Iecavā atzīmē Spānijas nacionālo dienu
1.lpp.
Šajā laikā valodas prasmi
vieglākā vai sarežģītākā līmenī centušies apgūt aptuveni 70
cilvēki; pieci no viņiem valodu
apgūst kopš 2006. gada. Visenti
strādāt Iecavā uzaicinājusi Valda Liekne, kas šobrīd ir domes
izglītības speciāliste. 1999. gadā,
strādājot par Bauskas Pieaugušo izglītības centra vadītāju,
Valda ES Izglītības programmas
«Socrates» ietvaros toreizējo studentu Visenti uzaicināja strādāt
Misas vidusskolā par angļu un
spāņu valodas skolotāju. Pēc
gada Visente atgriezās Spānijā,
kādu laiku strādāja arī Anglijā,
taču Latvija viņam bija iekritusi sirdī. Pēc Latvijas iestāšanās
ES Valda no Visentes saņēma
e-pasta vēstuli: «Čau! Es esmu
Latvijā.» Visente bija uzsācis
darbu Valodu mācību centrā
Rīgā, bet 2006. gada septembrī
sāka braukt arī uz Iecavu, lai
mācītu spāņu valodu.
Uz pasākumu bija aicināti
gan spāņu valodas kursu apmeklētāji, gan citi interesenti,
kas kaut ko vairāk vēlējās uzzināt par Spāniju. Kultūras nama
mazajā zālē bija apskatāma
neliela izstāde, kurā izvietotas
dažādas ar Spāniju saistītas lietas: grāmatas par slavenībām,
piemēram, par spāņu sirreālisma gleznotāju Salvadoru Dalī,
skatu kartītes un kartes, nozīmītes, vēdeklis, t-krekls ar korridas simbolu vērsi, karogs, kas
2007. gadā atceļojis no Eiropas
basketbola čempionāta Seviljā,
un citas. Noskaņu papildināja
mūzika, sākot no Gipsy Kings
«Baila Me» un Los del Rio «Ma-

Mazliet no vēstures
Spāņu nācijas svētkos - Día de Hispanidad - piemin Kristoforu
Kolumbu (Cristoforo Colombo - tulkojot no itāļu valodas) jeb
Kristobalu Kolonu (Cristóbal Colón - tulkojot no spāņu valodas),
jo tieši 1492. gada 12. oktobrī slavenais jūrasbraucējs atklāja
Ameriku. Par ceļojumu maksāja Spānijas katoļu monarhi Ferdinands no Aragonas un Izabella no Kastīlijas.
Pēc Amerikas atklāšanas (kaut arī pats Kolumbs domāja, ka
bija aizbraucis uz Indiju) Spānijas katoļu monarhi sāka tās
iekarošanu, un tā radās Spānijas impērija. Mūsdienās šīs valstis
jau ieguvušas neatkarību, taču tām joprojām ir daudz kopīga
ar Spāniju, piemēram, valoda un kultūra. Nacionālos svētkus
atzīmē ne tikai Spānijā, bet arī citās spāniski runājošās valstīs.
12. oktobris Spānijā ir dubultsvētki, jo šajā dienā
svin arī Svētās Jaunavas Pilāras svētkus.
Interesanti, ka arī Iecavas vārds pirmo
reizi rakstos minēts 1492. gadā.
Uzziņai
Spāņu valoda pieder pie romāņu valodas grupas, kas veidojusies
no tautas (sarunu) latīņu valodas, kuru III gs. p.m.ē. Pireneju
pussalā ieviesa romiešu iekarotāji un kura drīz kļuva par vietējo
iedzīvotāju valodu.
Pašlaik spāņu valodā visā pasaulē runā aptuveni 325 miljoni
cilvēku. Bez Spānijas šajā valodā runā arī Latīņamerikas valstīs
(izņemot Brazīliju, kur galvenā valoda ir portugāļu, un Haiti, kur
pamatvaloda ir franču): Argentīnā, Bolīvijā, Čīlē, Dominikānas
Republikā, Ekvadorā, Hondurasā, Kolumbijā, Gvatemalā,
Kostarikā, Meksikā, Nikaragvā, Panamā, Paragvajā, Peru,
Salvadorā, Urugvajā, Venecuēlā un Filipīnās, bijušajās Spānijas
kolonijās Āfrikā, ASV dienvidu štatos u.c..
Balkānos un Vidējos Austrumos sastopama senā spāņu valoda
judeoespañol, kurā runā sefardi – to ebreju pēcteči, kurus
izdzina no Spānijas 1492. gadā.
carena» dejiskajiem ritmiem līdz
pat flamenko smeldzīgajam dziedājumam un ģitāras skaņām.
Protams, neiztika arī bez spāņu
sarkanvīna un spāņu tradicionālo uzkodu - piemēram, vītinātas
gaļas un olīvu – nogaršošanas.
Taču pasākuma dalībnieku vislielākā aizrautība bija vērojama,
cenšoties atbildēt uz Visentes

sagatavotajiem viktorīnas jautājumiem. Ne vienmēr gāja gludi. Piemēram, ja Spānijas karali
Huanu Karlosu I (Juan Carlos I)
un karalieni Sofiju (Sofia) zināja
nosaukt teju katrs, tad ar premjerministra nosaukšanu nevedās. Visente pačukstēja priekšā,
ka tas ir Marjano Rahojs (Mariano Rajoy). Jautājumu klāsts

Pilna zāle ģitāras skaņām...
13. oktobris Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas vēsturē
ieies kā Ģitāras mūzikas
diena. Šajā dienā notika jau
tik sen gaidītais un plānotais
pasākums – ģitāras spēles
pedagogu Modra Baumaņa un
Vladimira Kudrina koncerts
un meistarklases.
Apmeklēt koncertu bija aicināti visi interesenti. Abi pedagogi uzstājās duetā, atskaņojot
skaņdarbus no dažādiem laikmetiem – sākot no renesanses
līdz mūsdienu autoru opusiem.
Klausītāji varēja iejusties itāļu,
spāņu un brazīliešu mūzikas
ritmos. Vislielāko interesi radīja
skaņdarbi, kuros klasiskā ģitā-

ra skanēja kopā ar ukuleli. Lai
gan ukulele pēc izskata atgādina bērnu spēļu ģitāru, tomēr tās
īpatnējais skanējums un tembrs
ieinteresēja gan lielos, gan mazos klausītājus.
Pēc koncerta abi viesi meistarklasēs strādāja ar Iecavas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Meistarklašu mērķis
bija sniegt audzēkņiem iespēju
darboties citu pedagogu vadībā,
kas rosināja atklāt dažādus jaunus ģitāras spēles paņēmienus.
Šajās meistarklasēs savu audzēkņu spēli vēroja arī Iecavas
Mūzikas un mākslas skolas ģitāras spēles pedagogi Māra Bula
un Gatis Priekulis. Viņi ieguva

jaunus metodiskus paņēmienus
un idejas turpmākajam mācību
darbam.
Paldies G. Priekulim un M.
Bulai par audzēkņu sagatavošanu meistarklasēm, audzēkņiem,
kas piedalījās meistarklasēs, un
tās vadītājiem M. Baumanim
un V. Kudrinam. Jāpiebilst, ka
pasākums varēja notikt, pateicoties Iecavas novada domes
finansiālajam atbalstam. Uz tikšanos nākamajos koncertos!
Alise Veisa,
Stīgu instrumentu spēles
metodiskās komisijas vadītāja

bija plašs, aptverot gan Spānijas
ģeogrāfiju un tās iedzīvotājus,
gan kultūru, tradīcijas un nacionālo virtuvi, ļaujot pasākuma
dalībniekiem ne tikai paspīdēt
ar savām zināšanām, bet uzzināt arī daudz jauna.
«Pasākums bija izglītojošs.
Uzzināju interesantus faktus
par Spānijas politiku, ģeogrāfiju, literatūru un mākslu,» jau
vēlāk iespaidos dalījās Gita
Zaķe. «Spāņu valodas kursus
apmeklēju trešo gadu. Mācīties
pamudināja tas, ka vīrs Imants
devās uz Margaritas salu Venecuēlā un dzīvoja tur divus gadus. Venecuēlieši runā spāņu
valodā, un mūsu iecienīto angļu
valodu vietējie praktiski nezina.
Pāris reizes arī pati ciemojos
tur. Lai Karakasas vai Porlamaras lidostā vai kādā veikalā nerastos neveiklas situācijas, bija
jāzina elementāra sarunvaloda,
piemēram, ciparu nosaukumi,
pulksteņa laiki, pieklājības frāzes. Var teikt, ka valodu mācīties pamudināja praktiska nepieciešamība un arī tas, ka pats
skolotājs ir īsts spānis, dzimis
un audzis Spānijā. Spāņu valodu izmantot gan sanāk gaužām maz – tikai reizi gadā, nu
un, protams, vienu reizi nedēļā
- piektdienas vakaru nodarbībās. Imants spāņu sarunvalodu
pārvalda diezgan labi. Kaut arī
Margaritas salā un Venecuelā
oficiālā ir spāņu valoda, tomēr
laika gaitā daudzi spāņu vārdi
ir aizstāti ar vietējiem. Jauki, ka
mūsu skolotājs Visente zina arī
par tiem un vienmēr pasaka, kā
attiecīgo vārdu izrunā un raksta
Dienvidamerikā.»

«Iecavas Ziņu» redakcija ir
saņēmusi atklātu vēstuli no
Andras Biconas, kas adresēta
un nosūtīta arī redkolēģijai
un domes deputātiem. Tā
kā vēstulē skartā tēma
– iebildumi pret barjeru
ierīkošanu Kļavu un Pūpolu
ielā, kā arī jautājums par
pašvaldības iespējām pārņemt
Kļavu, Pūpolu un Bērzu
ielas savā īpašumā – jau bija
plaši iztirzāta 7. septembra
laikraksta publikācijā «Ielas
norobežojums sanaido
iedzīvotājus», tā netiks
publicēta. Interesenti ar
vēstules saturu var iepazīties
laikraksta «Iecavas Ziņas»
redakcijā domes darba laikā.
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Jau 20 gadus rūpējas par tiem, kam klājas grūti
Elīna Arāja
Sestdien, 6. oktobrī,
Starptautiskās kristīgās
organizācijas «Pestīšanas
armija» (PA) Iecavas korpusā
plašā viesu pulkā tika
nosvinēta 20 gadu jubileja.
Svinīgajā pasākumā viesojās
Iecavas korpusa pirmā vadītāja
norvēģiete Ruta Hansena (Ruth
Hansen), kura tagad vada PA
Bauskas korpusu. Ar muzikāliem sveicieniem zāli pieskandināja Rutas korpusa koris, stāsta Karīna Kozlovska, viena no
PA Iecavas korpusa vadītājām.
Starp sveicējiem bija arī pārējie
vadītāji, kas savulaik kalpojuši
Iecavā, kā arī pašvaldības vadītājs, Sociālā dienesta darbinieces un citi. Sirsnīgu muzikālo
priekšnesumu sniedza PA reģionālie vadītāji Pēteris un Ruta,
bet jaunieši nodziedāja novēlējuma dziesmu, kamēr mazie
bērni pūta ziepju burbuļus.
Tas bija toreiz…
Svētku dalībnieki nedaudz
arī pakavējās atmiņās par aizvadītajiem gadiem. Pestīšanas
armijas virsniece Ruta Hansena
Iecavā ieradās kādā saulainā vasaras dienā - 1992. gada 1. augustā. No tā brīža viņai šeit bija
jādzīvo, jākalpo Dievam un jārūpējas par cilvēkiem. Sākotnēji
sapulces notika tirgus laukumā,
vēlāk – internātpamatskolā, bet
nu jau krietnu laiku Iecavas
korpusa dalībnieku pastāvīgā
mājvieta ir nams Rīgas ielā 23.
Latvijā Pestīšanas armija
darbu uzsāka jau 1923. gadā,
Latvijas brīvvalsts laikā. Padomju gados tā darbojās slepeni, bet
līdz ar Atmodu tā tika oficiāli atjaunota.
Jaunas vadītājas
Pestīšanas armijā ir ierasta
korpusa vadītāju rotācija. Šajā
jubilejas gadā no 26. jūnija Iecavas korpusa vadītāju pienākumus pilda divas rīdzinieces:
leitnante L. Lazdiņa , kurai uzticēts vairāk kontaktēties ar pieaugušajiem, un leitnante Karīna Kozlovska, kura rūpējas par
bērniem un jauniešiem. Pēc divu
gadu mācībām viņas šovasar
tika iesvētītas par leitnantēm un
tūlīt norīkotas vadīt korpusu.
Nometnes bērniem
Karīna ar pilnu slodzi Iecavā darbojas kopš 1. augusta, jo jūlijā viņa vadījusi bērnu
nometni Ainažos. Nometnes ir
liels atbalsts bērniem, kas nāk
no maznodrošinātām un sabiedrības atstumtām ģimenēm.
«Viņiem tā ir iespēja atrauties
no skarbās ikdienas un ieraudzīt, ka dzīvē tomēr ir arī kaut
kas labs,» stāsta Karīna. Nomet-

nes tiek organizētas bērniem no
četru līdz 18 gadu vecumam,
lai gan reizēm tajās piedalās arī
veselas ģimenes. Ainažu nometnē bijuši bērni, kas pirmo reizi
mūžā redzēja jūru, tādēļ visi gājuši peldēties pat vairākas reizes
dienā. Lai bērniem nometnēs
būtu interesantāk, tām vienmēr
tiek izvēlēta īpaša tematika. Šīs
vasaras nometnes tēma «Spiegu
bērni» dalībniekiem likās īpaši
aizraujoša.
Karīna divus gadus strādājusi par brīvprātīgo audzinātāju
vairākās PA nometnēs Amerikā,
bet jau pusaudžu gados viņa
daudz vadījusi arī citas kristīgās
nometnes.
PA nometņu dalības maksu
trūcīgajām ģimenēm maksā ziedotāji, bet galvenokārt naudu
sagādā PA vadība, kas atrodas
Zviedrijā, jo Latvijā savākt ziedojumos pietiekami daudz līdzekļu
nav viegli.
Palīdzība iedzīvotājiem
PA galvenokārt strādā ar sociāli atstumtajām personām. Ne
velti Pestīšanas armijas moto
ir: zupa, ziepes un pestīšana.
Un viens no galvenajiem uzdevumiem - pabarot tos, kam īsti
nav, ko ēst. PA ir iesaistījusies
ziedot.lv projektā «Silta maltīte»,
kur saņem produktus no RIMI
veikalu tīkla. Šāds atbalsts būs
arī nākamgad. Lielu atbalstu zupas virtuvei sniedz arī AS «Balticovo», ziedojot tai olas.
Zupu var saņemt ēkas pirmajā stāvā. Agrāk zupu baudīt
ieradās ap desmit cilvēku, bet
nu jau pabaroto skaits krietni
pieaudzis, ziemā pie siltas maltītes tiek pat līdz 100 ēdājiem.
Zupas virtuvei daudz palīdzējusi Lūcija Muceniece, bet
lielākie dārzeņu piegādātāji ir
bijuši gan Vineta un Pāvels Muduri, gan Vilnis un Laima Kalderauski; lielu atbalstu sniedz
arī pašvaldība, zupas virtuvei šī
gada budžetā paredzot Ls 6000,
no kuriem līdz 30. septembrim
izlietoti 59,7%.
PA Iecavas korpusa ilggadējā
pavāre Lilita Lazdiņa ir sevišķi
novērtēta. «Praktiski Lilita šeit
ir galvenā. Viņa strādā ar pilnu
atdevi un vienmēr centīsies palīdzēt,» atzīst Karīna.
Zupu vāra katru dienu: trīs
reizes nedēļā pusdienās var ierasties jebkurš, bet divas dienas
ir atvelētas domes sociālo darbinieku aicinātajām personām.
Tiem, kuri nevar ierasties uz
pusdienām, PA saimnieces zupu
aizved uz mājām, pat uz Zālīti.
PA ir cieša sadarbība ar domes Sociālo dienestu, lai apzinātu, kam visvairāk nepieciešama
palīdzība. Dienas centra telpās
trūcīgie var saņemt arī drēbes

Pestīšanas armijas Iecavas korpusa vadītājas Liene Lazdiņa  (no kreisās) un Karīna Kozlovska.
un nomazgāties dušā, kā arī kāds vēlēsies, viņa var ierādīt arī
izmantot veļas mazgājamo ma- pirmās prasmes pašaizsardzībā.
šīnu. Tāpat PA Iecavā piedāvā
Jauks pasākums ik nedēļu ir
bez maksas apgūt angļu valodu «mājsavienība», kad cilvēki var
sarunvalodas līmenī, kā arī pie- sanākt kopā un apspriesties, iedalīties aerobikas nodarbībās. gūt jaunas zinības mājsaimnieReizi nedēļā notiek bērnu (7-12 cības lietās un tās praktiski arī
gadi) un jauniešu (13 gadi un iemēģināt, jo ir cilvēki, kas šķievecāki) klubiņi, bet katru svēt- tami vienkāršas lietas nemaz
dienu ir dievkalpojums. «Nav tā, nemāk vai nezina.
ka visi, kas apmeklē nodarbības,
«Visi ir mīļi aicināti uz nonāk uz dievkalpojumiem,» stāsta darbībām, centīsimies palīdzēt
Karīna, uzsverot, ka visas no- ikvienam. Aktivitātes ir atvērtas
darbības var brīvi apmeklēt bez visiem, bet var arī vienkārši nākt
kādām saistībām. Interesanti, un izkratīt sirdi,» saka Karīna.
ka Karīna māca arī viduslaiku Tāpat viņa aicina uz PA korpuzobenu cīņas mākslu. Lai to da- su nest apģērbu (ne lupatas), ko
rītu, viņa ieguvusi sertifikātu. Ja ziedot trūcīgajiem.

Piedalās velobraucienā
1.lpp.
«Parasti autovadītāji pret riteņbraucējiem izturas diezgan
šausmīgi, bet šoreiz šoseja piederēja mums.» Dainu sajūsmināja arī mazie skatītāji ceļmalā,
kas ar interesi vēroja garo riteņbraucēju rindu.   

Pasākumu
organizatori,
sporta skolas «Dartija» kolektīvs,
pateicas visiem brauciena dalībniekiem, kā arī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Bauskas un Iecavas iecirkņa
darbiniekiem, kas rūpējās par
riteņbraucēju drošību.

Riteņbraucēji izretojās kilometru garā ķēdē, izvēloties katrs
savu braukšanas tempu. Vidēji tas bija 16 km/h.

.
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Sporta ziņas
12. oktobrī vairākas Iecavas vidusskolas komandas piedalījās
Bauskas novada atklātajās sacensībās krosa stafetē.
2001./ 2002. gadā dzimušie:
Zēni (3 x 500m) 1. vieta – Jēkabs Ķurbe, Rūdis Pēteris Lasmanis,
Jēkabs Svarinskis;
Meitenes (3 x 500m) 1. vieta – 2. komanda – Emīlija Druviņa,
Linda Linka, Karīna Toniga;
2. vieta – 1. komanda – Enia Tīna Šusta, Beatrise Plukasa,
Paula Kaupe.
1999./2000. gadā dzimušie:
Meitenes (3 x 500m) 1. vieta – Annija Pļaviņa, Simona Vītoliņa,
Annemarija Dukure;
Zēni (3 x 750m) 1. vieta – Dāvis Lācis, Edijs Lācis,
Roberts Jānis Stančiks.
1997./1998. gadā dzimušie:
Zēni (3 x 1000m) 1. vieta – Mika Lejnieks, Ginters Plukass,
Žanis Sevastjanovs.
1993./1996. gadā dzimušie:
Zēni (3 x 1000m) 1. vieta – Rūdolfs Tonigs, Kārlis Ozoliņš,
Emīls Sevastjanovs.
Latvijas Jaunatnes basketbola līga (LJBL).
12. oktobrī Iecava/Vecumnieki-Jugla/VEF3 (Ķekava).
U-14 50:41 (K. Kreicšteins 17 p., M. Kačerauskis 13 p.)
U-19 85:51 (L. Jaunzems 34 p., I. Puļķis 10 p., J. Kozlovs un
G. Zaļmežs pa 9 p.)
LJBL Minispēles.
12. oktobrī Iecava-Ķekava/VEF 2
U-13 49:36 (T. Bundulis 13 p., T. Janeks 11 p.)
13. oktobrī Iecava-DSN 1
U-13 4:123
Iecava-DSN
U-13 17:48 (T. Janeks 7 p.)
14. oktobrī
Iecava-Jugla/VEF 1
U-13 16:69 (T. Janeks 5 p.).

«Rīgas sargi» ir 2007. gadā Latvijā uzņemta vēsturiska mākslas
filma par 1919. gada novembra notikumiem pēc 1. Pasaules
kara beigām, Brīvības cīņu laikā.
Filmas sižets: Pirmais Pasaules karš ir beidzies. Mārtiņš pēc
daudziem gadiem, kas pavadīti karojot svešumā, atgriežas
Latvijā pie līgavas Elzas. Viņš nenojauš, ka izšķirīgā cīņa – gan
par Elzas sirdi, gan par jaundibināto Latvijas valsti – vēl tikai
priekšā.

Laukumā starp biedrības «Arhīvs» ēku un
Sporta namu «Dartija»
pl.15:00 – 17:00:
/A. Tabūne/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Annai Taurenei,
dēlu traģiski zaudējot.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs
Varbūt zemes dziļumos,
Varbūt debess tālēs,
Varbūt zilos ūdeņos,
Varbūt zaļā zālē
Plauka, plauka, izplauka
Tava mūža dziesma.

Iecavas kultūras namā
pl.12:00 filma «RĪGAS SARGI».

Līdzjūtības
Tur viena lapa krita bezgalībā,
Un tava diena gāja meklēt to.
Vēl brīdi dega debesmala sārta,
Tad zuda it kā neatskārsta.

11. novembrī
LĀČPLĒŠA DIENA

•
karavīru lauku virtuve, kur būs iespēja sasildīties ar
karstu tēju un izsalkumu remdēt ar gardu zupu;
•
biedrības «ARHĪVS» telpās Lāčplēša dienai veltīta
vēsturiska ekspozīcija;
•

šaušana ar peintbola ieročiem mērķī;

•
ieroču tehnikas un karavīru ekipējuma apskate. Kopā
ar folkloras kopu «TARKŠĶI» mācīsimies un dziedāsim karavīru
dziesmas;
•
veidosim lukturīšus, lai kopā dotos gājienā uz Brīvības
pieminekli un izgaismotu to.
pl. 17:30

/V. Mora/

Gundara klasesbiedri un audzinātāja
skumst kopā ar piederīgajiem, viņam tā
pēkšņi bez atpakaļceļa aizejot.
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei –
Pārtrūkst stīgas, un viss paliek kluss...

/Ā. Elksne/

Skumjās esam kopā ar Arvi Taureni un viņa
ģimeni, tēvu pāragri mūžībā pavadot.
SK «Dartija» kolektīvs
Tagad klusēt gribas tā, kā klusē lauki,
Kad pār viņiem rudens lietus krīt...

/J. Grots/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dacei Siugalei,
no mammas uz mūžu atvadoties.
SK «Dartija» kolektīvs

•

piemiņas brīdis pie Brīvības pieminekļa.

Iecavas novada dome
lūdz atsaukties īpašniekus tiem dzīvokļiem,
kas saimnieku ilgstošas prombūtnes laikā
nav apdzīvoti, lai iegūtu informāciju
par īrēšanas iespējām.
Tālrunis 63941721; e-pasts dome@iecava.lv.

Aizsaulē aizgājuši
Aldis Treibergs (25.08.1954. - 11.10.2012.)
Ivans Besprozvannijs (28.08.1961. - 12.10.2012.)
Klaudija Voronko (05.07.1927. - 12.10.2012.)
Aleksandrs Romanovičs (29.10.1938. - 14.10.2012.)
Pavels Vasiļjevs (04.05.1934. - 15.10.2012.)

2012. gada 19. oktobrī .

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :

Kultūras namā

2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29269238.

21. oktobrī pl.18:00
ukraiņu cirks
«TRANSFORMERIS».
Ieejas maksa – Ls 2.
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā.

māju Robežu ielā 2.
Tālr. 22022053.

• Smilts, grants, šķembas
• Kūtsmēsli, būvgruži
• Pašizgāzējs 10m³ ar
iekrāvēju
• Kūtsmēslu virca ar
piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.
Tālr. 28288822.
20. oktobrī pl.10:00
Iecavas kultūras namā
Jāņa Zīvārta
piemiņas
turnīrs
Zolītē.
Pieteikšanās no pl. 9:30.
Dalības maksa Ls 5.

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
• skaldītu malku;
• zāģmateriālus pēc
pasūtījuma;
• meža stādāmo materiālu
(bērza, priedes, egles
ietvarstādus).
Tālr. 29452087.

• Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
• Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
• Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
• Grunts veltņa pakalpojumi

Dažādi : : :
Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam
dažādus jumta, mūrēšanas
darbus, būvējam arī terases,
nojumes un tml.
Tālr. 26060411.

Tālr. 29457686.

Iecavas novada dome aicina
uz Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas
PUBLISKO APSPRIEŠANU
no 12. oktobra līdz 10. novembrim.
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada plānošanas dokumentiem iespējams iesniegt līdz 12. novembrim.
Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties:
• pašvaldības mājas lapā www.iecava.lv
• kultūras namā katru darba dienu no plkst. 12:00 līdz
plkst. 21:00 (līdz plkst. 17:00 ieeja no administrācijas puses, pēc plkst.17:00 - pa centrālajām durvīm);
• novada domes Attīstības nodaļā darba dienās atbilstoši iestādes darba laikiem. Tālrunis uzziņām 63941937.
25. oktobrī no plkst. 19:00
Iecavas kultūras namā Rīgas ielā 18 notiks
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME.
Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2012. gada 9. oktobra lēmumu (prot. Nr.12, 3.p.) «Par nekustamā īpašuma Iecavas
novada «Ābeļdārzi» detālplānojuma apstiprināšanu galīgajā redakcijā» un saistošo noteikumu nr. 13 (prot. nr. 12, 3. p.) «Par
detālplānojuma Iecavas novada «Ābeļdārzi» grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem» ir apstiprināts
nekustamā īpašuma Iecavas novada «Ābeļdārzi» (apzīmējums kadastrā 40640103199, platība – 1,55 ha) detālplānojums galīgajā
redakcijā un izdoti saistošie noteikumi nr. 13., kas apstiprināti
ar Iecavas novada domes 2012. gada 9. oktobra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 12. 3. p.).
Ar detālplānojumu var iepazīties Iecavas novada domē, Iecavā, Skolas ielā 4, zemes ierīcības dienesta darba kabinetā.

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Iecavas taras punkts Edvarta
Virzas ielā 14 pieņem visu
veidu alus pudeles (Latvijā
ražotās un arī «Baltika»). Ja
ir vairāk kā 500 pudeles,
aizbrauksim pakaļ. Lēti pārdod
3 l burkas.
Tālr. 29166190, 29164600.

27. oktobrī pl. 18:00
izrāžu apvienība PANNA
piedāvā stand-up komēdiju
ar Lauri Dzelzīti izrādē
«LĪGAVAINIS».
Režisors Juris Rijnieks.
Ieejas maksa - Ls 4 un Ls 5.
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā.
3. novembrī pl. 19:00
Bauskas tautas teātris
ar L. Stumbres lugu
«KUĢĪTIS MIGLĀ».
Izrāde par cilvēku vienaldzību
pret līdzcilvēkiem, par
savstarpējām attiecībām
un, protams, par mīlestības
līkločiem.
Režisore I. Hegenbarte.
Ieejas maksa – Ls 1
16. novembrī pl.18:00
Latvijas Valsts
94. gadadienai
veltīts pasākums ar svinīgu
«Iecavas Gada cilvēks»
balvas pasniegšanu un
«LADY`S SWEET» koncertu.

AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

www.zams.lv
Tālr. 29121985
ZAMS

24. novembrī pl. 20:00
RUDENS RAŽAS BALLE.
Lustēsimies kopā ar grupu
«Roja». Ieejas kartes var
iegādāties Iecavas
kultūras namā.
Ieejas kartes cena - Ls 5.
Tuvākas ziņas
pa tālr.: 63941234; 26666126.

Mācību sākums
22. oktobrī

28. oktobrī plkst. 11:00
Baložu kapu
sakopšanas talka.

•

24. oktobrī
mazajā Zālītes skolā
Zālītē, Upes ielā 8
ATVĒRTO DURVJU DIENA.
Gaidām ciemos!
Tālr. 29125206.

•

•

•

30. novembrī pl. 17:00
Tikšanās
ar Inesi Zinģīti.
Līdzi jāņem:
frotē dvielītis 1,20m, lai var
apņemt plecus;
ērts apģērbs, lai var rīvēties
ar dvieli;
kājās jābūt īsajām zeķītēm,
lai var atbrīvot pēdas
masāžai;
laba oma un vēlme piekopt
veselīgu dzīvesveidu!
Ieejas maksa - Ls 1.
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