ISSN 1691-2055

Cena – Ls 0,15

Nr. 35 (952)

Stāda ozolus Likteņdārzā

30.08.2013.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

23. augustā, Staļinisma un nacisma upuru atceres dienā, Iecavas novada pašvaldības
pārstāvji - domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis (no kreisās) un politiski represēto kluba valdes
priekšsēdētājs Ēriks Grants - Likteņdārzā iestādīja ozolu kā piemiņas zīmi iecavnieku
likteņiem, kas cietuši no pagājušajā gadsimta politiskā režīma.
5.lpp.

Skolēnu
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kustības
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Sakārtos
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Jau pavisam 4.
drīz «Baltā
nakts» Iecavā

Pašvaldība ir samierinājusies, Septembrī indeksēs
ka šogad stadiona varētu nebūt pensijas un atlīdzības
Anta Kļaveniece
Finanšu komitejas
27. augusta sēdē deputāti
izskatīja desmit darba
kārtības jautājumus, taču
visasākās diskusijas raisījās
par nekvalitatīvi veiktajiem
būvniecības darbiem Iecavas
stadionā.
Lai gan strauji tuvojas sporta kompleksa–Iecavas stadiona
būvniecības I kārtas nodošanas termiņš – 9. septembris, ir
kļuvis skaidrs, ka tā nodošana
kavēsies. Objekta būvuzraugs,
SIA «Jurēvičs un partneri» pār-

stāvis Māris Jurēvičs, būves pasūtītāju – Iecavas novada domi
– ir informējis, ka nepieņems
stadiona skrejceļa asfaltēšanas
darbus, kas neatbilst projekta
nosacījumiem, materiālu specifikācijai un prasītajai kvalitātei.
22. jūlijā darbi tika apturēti,
jo skrejceliņu pamatne nebija
sagatavota atbilstoši projekta
prasībām. Neskatoties uz to,
būvfirma bez būvuzrauga akcepta turpināja darbus, ieklājot
stadionā asfaltu, kura sastāvs
neatbilst iepirkuma procedūrā
prasītajam, turklāt arī klājums
veikts nekvalitatīvi, veidojot nelīdzenu virsmu.
3.lpp.

2013. gada septembrī
indeksēs visas pensijas (bez
piemaksas) līdz Ls 200, bet
politiski represētajiem visas pensijas neatkarīgi no
pensijas apmēra, atgādina
Labklājības ministrija (LM).
Tas nozīmē, ka pensijas indeksēs tiem vecuma pensiju,
invaliditātes pensiju, izdienas
pensiju un apgādnieku zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem
pensijas piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2013. gada 31. augustam un to apmērs nepārsniedz
200 latus. Piemaksas indeksācijā neņems vērā, jo tās nav pensiju sastāvdaļa. Kopumā vecu-

ma pensijas mūsu valstī saņem
479 921 cilvēks.
Savukārt politiski represētajiem cilvēkiem indeksēs visas
pensijas, neņemot vērā to apmēru. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas, 2013. gada jūnijā pensijas
izmaksāja 16 451 politiski represētajam.
Tāpat septembrī indeksēs arī
atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, kas piešķirtas
sakarā ar nelaimes gadījumu
darbā vai konstatēto arodslimību, ja šo atlīdzību apmērs nepārsniedz Ls 200.
6.lpp.
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Skolēnu autobusu
Mācību gada
kustības saraksts
sākums
Iecavas novada 2013./2014. mācību gadā
izglītības iestādēs
Iecavas vidusskolā
2. septembrī
plkst. 9:00 – 2.-11. klašu skolēniem
plkst. 10:00 – 1. un 12. klašu skolēniem
plkst. 18:00 – vakarskolas klasei

Iecavas internātpamatskolā
2. septembrī
plkst. 11:00 tiksimies pasākumā «Stāsts par skolu»
plkst. 12.00 tikšanās klases stundā «Atkal esam kopā»
plkst. 14.00 svētku dienu izrotās dziedātāja Ingūna
Lipska ar koncertprogrammu «Krāsainie sapnīši»
Vakarpusē - sporta aktivitātes.
Informācija vecākiem:
•
Skolas vadība jūs gaidīs uz sarunu.
•
Būs iespēja sarūpēt savējiem nepieciešamās lietas.

Dzimtmisas pamatskolā
2. septembrī plkst. 12:00.
Skolēnu autobuss no autoostas uz skolu
aties plkst. 11:20.

Zālītes speciālajā internātpamatskolā
2. septembrī plkst. 10:00.
Skolēnu autobuss no autoostas uz skolu
aties kā parasti pirmdienās.

Pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis»
2. septembrī ierašanās līdz plkst. 9:00.

Pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija»
2. septembrī ierašanās līdz plkst. 9:00.
Lūgums bērniem ierasties āra sporta tērpos,
jo notiks svinīga jaunā sporta stadiona atklāšana.

Mūzikas un mākslas skolā
3. septembrī plkst. 17:00.
Pasākums notiks skolas pagalmā,
bet lietus gadījumā – kultūras namā.

Uz vidusskolu

2. septembrī

No 3. septembra

No Zorģu bibliotēkas

8:20

7:30

No Tāmām

8:10

7:10

No Rosmes

8:20

7:20

No Reikaļu krustojuma

7:50

6:55

No Zālītes stacijas

8:15

7:15

No Zālītes centra
(caur Raņķiem)

8:25

7:30

No Zālītes centra

8:20

No Misas

8:10

7:20

No Audrupiem

8:20

7:50

No vidusskolas

2. septembrī

Uz Zālīti 1. reiss

11:00

14:40

Uz Zālīti 2. reiss

12:00

16:50

Uz Rosmi - Tāmām
Uz Zorģiem

No 3. septembra

14:40
11:00

15:25

Uz Audrupiem - Dainām 11:00

16:10

Uz Rosmi - Tāmām

12:00

16:55

Uz Zorģiem

12:00

17:40

Iecavas Mūzikas un mākslas skola
organizē

papildu uzņemšanu 1. mākslas klasē.
Papildu uzņemšana notiks
5. septembrī plkst. 17.00
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas mākslas klasē Sporta ielā 1.
Gaidām skolēnus, kuri šajā mācību gadā iet 3., 4. vai 5. klasē.
Gaidām arī skolēnus, kuri iet 1. vai 2. klasē topošos mākslas sagatavošanas klases audzēkņus.

Iecavas novada dome
aicina pieteikties šādiem kursiem:
ANGĻU VALODA (iesācējiem);
ANGĻU VALODA (ar priekšzināšanām);
SPĀŅU VALODA (iesācējiem);
SPĀŅU VALODA (ar priekšzināšanām).

Izsludināta Iecavas novada izglītības iestāžu pedagogu
pieteikšanās uz profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanu.

Kursi notiek astoņus mēnešus,
divas akadēmiskās stundas vienu reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 18,15 mēnesī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
1.-3. pakāpei - līdz 10. septembra plkst. 16:00
attiecīgās izglītības iestādes vadītājam;
4. un 5. pakāpei - līdz 10. septembra plkst. 16:00
Iecavas novada domes kancelejā.

DATORZINĪBAS (iesācējiem);
DATORZINĪBAS (padziļināti).

Plašāka informācija:
pašvaldības mājaslapas www.iecava.lv
sadaļā Izglītība > Izglītības nodaļa > Aktualitātes.

Kursi notiek četrus mēnešus,
trīs akadēmiskās stundas vienu reizi nedēļā
Dalības maksa Ls 27,20 mēnesī.
Pieteikties pa tālr. 63941601, 29428476
līdz 30. augustam.
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Novada domē

Pašvaldība ir samierinājusies, ka šogad stadiona
varētu nebūt, taču no savām prasībām neatkāpsies
1.lpp.
Finanšu komitejas sēdē būvnieki bija ieradušies, cerot, ka
pašvaldība kā pasūtītājs neņems
vērā būvuzrauga strikto nostāju
- ieklātais asfalts ir jāizfrēzē un
jāklāj jauns. SIA «RERE04» projektu vadītājs Imants Strauts atzina, ka ieklātā asfalta marka un
frakcija ir nepareiza, taču uzņēmums veicis asfalta laboratoriskos pētījumus un piesaistītais
eksperts - SIA «Ceļu eksperts»
pārstāvis Aigars Strežs - atzinis,
ka asfalta porainība ir ūdens
caurlaidības prasībām atbilstoša. Būvuzraugs Māris Jurēvičs
gan iebilda: «Projektā bija saskaņots viss, tad kāpēc vajag visus
mānīt un nedarīt kā norunāts?
Piedevām asfaltā ir lieli negludumi, kas sadārdzinātu gumijotā seguma virskārtas ieklāšanu; arī asfalta biezums neatbilst
projektā paredzētajam. Domāju,
ka Iecava ir pelnījusi ko labāku,
visu to, par ko ir samaksājusi.
Jūs taču veikalā lāpītas bikses
arī nepirksiet, maksājot kā par
jaunām. Uzskatu, ka ilgtermiņā
ir ļoti svarīgi, lai viss būtu paveikts tehnoloģiski pareizi.»
Deputāts Juris Krievs (VL-

TB/LNNK, LZS): «Iepirkumā ir
minēta konkrēta asfalta marka.
Vai tā ir ieklāta? Vai par savu
naudu esam dabūjuši to, ko
pasūtījām, vai maksāsim par
kaut ko citu? Mums ir jāpaļaujas uz būvuzrauga spriedumu,
nevis piekāpjoties visai Iecavai
jāskaidro sava rīcība.» Šim viedoklim piekrita arī pašvaldības
vadītājs Jānis Pelsis (VL-TB/
LNNK, LZS), deputāti Juris Ludriķis un Aivars Mačeks (VL-TB/
LNNK, LZS). Arī deputāts Atis
Avots (LSDSP) bija neizpratnē:
«Kāpēc tāda bezdarbība no 22.
jūlija? Vai tiešām, atnākot uz
sēdi, būvnieki cerēja panākt, ka
ļausim turpināt bez asfalta frēzēšanas?»
Diemžēl kavēšanās iespaido
arī nākamo būvniecības procesu – gumijotā seguma uzklāšanu skrejceļiem. Personu grupas
otrs būvuzņēmējs SIA «Reaton»
jau 29. jūlijā atsaucis 15 darbiniekus no Norvēģijas un Somijas un sagādājis materiālus, lai
varētu sākt darbu, taču joprojām gaida. Nav gan skaidrs, vai
sagaidot, kad būs izfrēzēts nekvalitatīvais asfalts un ieklāts
jauns, vēl būs piemēroti laika

Prasībām neatbilstošais un nekvalitatīvi ieklātais
asfalts būs jānofrēzē un tā vietā jāieklāj jauns.
apstākļi virsseguma ieklāšanai.
«Pašvaldība jau ir samierinājusies, ka šogad stadiona nebūs,
tāpēc no savām prasībām neatkāpsies. Gaidīsim kaut vai līdz
nākamā gada aprīlim vai maijam, bet stadionam jābūt kvalitatīvam,» tā Jānis Pelsis.
Līgumu par sporta kompleksa–Iecavas stadiona I kārtas
būvniecību novada dome noslē-

dza ar personu grupu «REATONRERE04» pagājušā gada jūlijā par
summu Ls 993 912,88. Pašlaik
būvdarbi paveikti aptuveni 80%
apmērā un to rezultāts priecē,
taču skrejceļu un stadiona sektoru izbūve futbola laukuma galos
būvniekiem radījusi problēmas.
Pēc 9. septembra būvniekiem
nāksies maksāt soda naudu par
līguma termiņa neievērošanu.

Sola sakārtot teritoriju pie veikala «Maxima»
Elīna Arāja

21. augustā notika Attīstības
komitejas sēde, kurā
viens no izskatāmajiem
jautājumiem bija par
teritorijas sakopšanu pie
veikala «Maxima»
13. augustā saņemts iesniegums no deputātes Astrīdas
Vītolas (Vienotība), kurā viņa
pauž neapmierinātību ar teritorijas labiekārtojumu pie veikala
«Maxima» un tā sakopšanai iesaka piesaistīt dārzkopi. «Pēdējo gadu laikā Iecava ir kļuvusi
sakopta, prieks par gaumīgi iekārtotajiem ziedu un daudzgadīgo augu stādījumiem. Tomēr
pašā Iecavas centrā atrodas
lielveikals «Maxima», kuram ap-

kārt esošā teritorija joprojām
nav labiekārtota. Stāvlaukums
aiz lielveikala šķembots, lietus
laikā uz tā veidojas peļķes. Dobes pie stāvlaukuma ar dēļu
malām izskatās negaumīgi.»
SIA «Maxima Latvija» ir tikai
telpu nomnieks un ēkai piegulošo teritoriju neapsaimnieko.
Ar teritorijas labiekārtošanu un
apsaimniekošanu nodarbojas
ēkas īpašnieks, tādēļ uz Attīstības komitejas sēdi ieradās īpašuma saimnieks Jānis Tepfers,
kā arī pašvaldības dārzkope
Sarmīte Avota.
J. Tepfers paskaidroja, ka
šķembotais laukums aiz veikala pieder citam īpašniekam un
tiek iznomāts kā apgriešanās
laukums preču piegādātāju

transportam. Ar zemes īpašnieku kontaktēties nomniekam
nav izdevies un asfalta segumu
uz tā bez viņa atļaujas nemaz
nedrīkst ieklāt, tā nosaka likums. Taču J. Tepfers solīja, ka
bedres gan izlīdzināšot. Turpretī viņš lūdz iedzīvotājus ievērot
aizlieguma zīmi un šajā teritorijā neiebraukt.
Uz repliku par bezgaumīgo
puķu dobes apmali J. Tepfers
atbildēja, ka ir dabīgu materiālu
piekritējs, bet apstādījumu ierīkošanā savulaik konsultējies
ar iepriekšējo novada dārzkopi
Dainu Rudzīti. Taču, ja kāds
uzskata, ka situācija puķu dobēs ir kļuvusi tik briesmīga,
viņš labprāt tiksies ar dārznieci
S. Avotu un kopīgi sakārtos te-

ritoriju.
Komitejas vadītājs Aivars
Mačeks (VL-TB/LNNK, LZS) lūdza skaidrojumu arī par autoostas nojumi - kad tā tiks sakārtota, jo tās priekšpusē dzegas dēļi izļodzījušies un draud
izgāzties. J. Tepfers nojumi piedāvā nodot pašvaldības pārziņā
un iesaka uz sienām izvietot
reklāmas, tādējādi iegūstot līdzekļus nojumes uzturēšanai.
Deputāts Jānis Pastars (VLTB/LNNK, LZS) piebilda, ka
iedzīvotāji pie viņa vērsušies ar
jautājumu, vai nevarētu zem
nojumes izvietot papildu soliņus autobusu gaidīšanai. J. Tepfers atklāj, ka jau bija ieplānojis ierīkot vismaz vienu soliņu
pie ēkas ieejas.
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7. septembris – kultūras forums «Baltā nakts» Iecavā

Nāc, vēro, piedalies un izbaudi!
Kārlis Sinka
biedrības «Arhīvs» valdes loceklis
Arhīva «Balto nakti» Iecavā
ievadīs 2. karikatūristu čempionāts. Tā vadītājs Bruno
Bahs šogad uzaicinājis Latvijā
labi zināmo karikatūristu Gati
Šļūku, kurš nelielā seminārā
iepazīstinās dalībniekus ar dažādiem karikatūru zīmēšanas
paņēmieniem un piedalīsies arī
darbu vērtēšanā.
Krāmu tirgus un radošās
darbnīcas Grāfa laukumā sāksies plkst. 19:00.
Būs iespēja pastrādāt radošajās darbnīcās, darinot zīmējumus vai apgleznojot T-kreklus,
būs Arnolda Ziemeļa «Radošā
dzelžu darbnīca», neizpaliks arī
Iecavas sieviešu kluba «Liepas»
aktivitātes, dažādas sporta sacensības un Jāņa Krūzes «Vakara Zupa».
Iecavas jaunieši rādīs savu
veikumu jauniešu iniciatīvas
projekta ietvaros, redzēsim jaunās fotogrāfes Martas Tamules mini izstādi, bet, iestājoties
tumsai, notiks filmas «Iecava
caur skype» pirmizrāde.
Vakara koncertā uzstāsies
jaunais talants Verners Martinovs, jaunie dzejnieki un Iecavas Improvizācijas teātra studijas dalībnieki, bet noslēgumā
- DJ Andre Crash sets.
«Arhīvs» durvis vērs plkst.
20:00. Telpās būs aplūkojama
Zentas Dzividzinskas fotogrāfiju un Jura Tīfentāla gleznu izstāde «Māja upes krastā», Bauskas mākslas skolas un Iecavas
mākslas skolas audzēkņu, radošo iecavnieku darbi, kā arī
pagājušā gadsimta beigu bērnu
«pedāļmašīnu» kolekcija un «Arhīva» jaunieguvumi.
Mazliet par viesiem
Verners Martinovs (Weron
Martin) savu darbību sācis kā
latgaliešu populārās mūzikas
pārstāvis, sadarbojoties ar Ingaru Viļumu («Prāta Vētra» bass,
producents) dziesmā «Dabasi
raud» un izdevniecību MicRec.
2009. gadā dibina grupu «Res-

tauratori», kura uzstājas daudzos pašmāju festivālos, spēlē Rīgas klubos. «Bildēs 2009»
izveidojas laba sadarbība ar
Juri Kaukuli un grupa iesilda
vairākus «Dzelzs Vilka» koncertus. 2011. gadā vairāki grupas
dalībnieki dodas gūt pieredzi
ārzemēs un tā beidz pastāvēt.
Vernera «muzikālā atgriešanās»
ar domubiedriem notiks Iecavā
7. septembrī. Verners saka: «Mēs
ķeram sajūtas, lai pēc tam tās
restaurētu un pārvērstu jaunā,
klausītājiem tveramā dimensijā.» Ir vērts aiziet un paklausīties jauno talantu.
Normunds Labrencis ir vīna
darītājs no Ogres. Doma par vīna
gatavošanu radās deviņdesmito
gadu sākumā, kad kādā necilā
augļkopībai veltītā bukletā atrada sadaļu par vīna gatavošanu.
2003. gadā ielika pirmo Latvijas
vīnogu vīnu. 2011. gadā izveidoja savu vīna darītavu.
Saviem vīniem Normunds ir
izvēlējies zīmolu «Vīna ceļš», kas
simbolizē procesus dabā, sākot
ar pumpuru plaukšanu pavasarī, augļu ienākšanos vasarā un
rudenī un kvalitatīva vīna gatavošanas procesu, bez sulfītu izmantošanas.
Normunda Labrenča darinātais rabarberu vīns atzīts par
labāko sauso baltvīnu grupā
Latvijas Vīnkopju un vīndaru
biedrības rīkotajā Latvijas augļu un ogu vīnu konkursā, ķiršu
vīns - kā viens no labākajiem
pussauso/pussaldo sarkanvīnu
grupā.
In vino Veritas! Vīnā ir patiesība!
Tas būs nebijis notikums
Iecavā – biedrības «Arhīvs» rīkotajā «Iecavas Baltās nakts» pasākumā uzstāsies viens no vadošajiem un slavenākajiem Latvijas dīžejiem DJ Andre Crash
(Latvijas DJ Nr.1 2006., 2009;
Nr.2 2012.).
Andrejs par sevi teic: «Es izaugu Iecavā un joprojām uzskatu šo pilsētu par savām dzimtajām mājām, kurās man vienmēr ir prieks atgriezties. Kopš
13 gadu vecuma esmu saistīts ar
elektronisko deju mūziku. Kopš
1998.gada uzstājos kā DJ.»
DJ Andre Crash regulāri uz-

sniedz ieskatu fotomākslinieces
Zentas Dzividzinskas (1944–
2011) un gleznotāja Jura Tīfentāla (1943 – 2001) daiļradē, kas
ilgus gadus bija cieši saistīta ar
Iecavu.
Iecavas noskaņas un motīvi vistiešāk atspoguļojas Jura
gleznās, kuras radītas 1970. un
1980. gados.
Zenta bija viena no pirmajām sievietēm fotomāksliniecēm
1960. gadu Latvijā. Viņas domubiedru un kolēģu vidū šajā
desmitgadē bija tādi autori kā
Gunārs Binde, Jānis Kreicbergs,
Jānis Gleizds un citi. Pirmo atZentas Dzividzinskas
zinību fotomāksliniece guvusi ar
fotogrāfijas un Jura
fotogrāfiju ciklu «Rīgas PantomīTīfentāla gleznas
Izstāde «Māja upes krastā» ma» (1965-1969).

stājas labākajos Latvijas, Baltijas, Eiropas, NVS un ASV (Sanfrancisko) deju klubos. Nozīmīgākie pasākumi, kuros Andre
ir piedalījies – Sensation White, Essential Knockout, Summer Sound, Baltic Beach Party,
Moonlight Party festival.
Andrejs veido savus oriģinālos skaņu trekus, kuru tapšanā ir piedalījušies arī pazīstami
un slaveni ārzemju un latviešu
mūziķi: Niks Gothems (Kanāda),
Ainars Virga (ģitāra, bandžo),
Dzintars Beitāns (vijole).

Piebiedrojies un radi
idejas «Baltajā naktī»!
Ginta Zaumane
Sestdienas, 7. septembra,
vakarā Grāfa laukumā «Baltās
nakts» ietvaros notiks
dažādas jauniešu sadarbībā ar
biedrību «Arhīvs» organizētas
radošās aktivitātes, kurās
aicināts piedalīties ikviens
Iecavas novada iedzīvotājs un
ciemiņš.
Paralēli daudzām citām aktivitātēm varēs izmēģināt spēkus
un attapību, pielietot zināšanas
un prasmes vai iemācīties kaut
ko no jauna trijās radošajās
darbnīcās un trijās sacensībās:
Darbnīca 1 - T-kreklu «Iecavas fans» dizainēšana. Gatavos
kreklus varēs turpat ar knaģiem
piestiprināt auklā žūrijas vērtēšanai – labākajai idejai gaidāms
pārsteigums! Krāsas un otas
mums būs, bet T-krekls katram
jāatnes savējais.
Darbnīca 2 - kopējā darba
«Esmu iecavnieks!» veidošana.
Esam izveidojuši miniatūru sejiņu sagataves un aicinām tās izkrāsot pēc katra paša ieskatiem.
Krāsas un otas mums būs, Tev
tikai jāpiedalās!
Darbnīca 3 - mozaīkas «Salūts Iecavai» līmēšana. Kopīgi izveidosim lieldarbu no daudziem

maziem mozaīku fragmentiem,
kurus līdz ar tumsas iestāšanos
katrs varēs paņemt līdzi.
Konkurss 1 - Iecavas skatu
puzles likšana uz ātrumu. Īstas
sacensības ar balvu uzvarētājam.
Konkurss 2 - Atpazīsti Iecavas novada fotoskatus! Balva
viszinošākajam par precīzākajām atbildēm.
Konkurss 3 - Iesēdies īpašajā «IDEJu krēslā» un paud ģeniālas idejas! Mēs palīdzēsim ar
trim jautājumiem. Lieliskākās
idejas autoram tiks kāda piemiņas velte.
Pasākuma laikā varēs aplūkot jaunās fotogrāfes Martas
Tamules mini izstādi, bet, iestājoties tumsai, notiks filmas
«Iecava caur skype» pirmizrāde
uz lielā ekrāna.
Radošās aktivitātes organizētas un filma tapusi projekta
«Tūrisma attīstības veicināšana
Iecavā» ietvaros, apvienojoties
neformālajām jauniešu grupām
«IDeja» un «GTA».
Šis projekts tiek finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.
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Stāda ozolus Likteņdārzā
Elīna Arāja
1.lpp.
Likteņdārza ieceres īstenotājs «Kokneses fonds» sadarbībā
ar Latvijas Televīziju jau piekto
gadu rīkoja labdarības akciju
«Top Latvijas Likteņdārzs!». Šī
gada akcijas mērķis bija savākt
ziedojumus, lai pabeigtu akmeņu krāvumu «Sirmais saulriets»
Likteņdārza amfiteātra daļā.
Ziedot varēja uz vietas piemiņas
parkā, zvanot pa tālruni, dāvinot bruģakmeni ar savu vārdu
vai citādāk. Jau jūlijā fonds aicināja katru pašvaldību ziedot
Ls 1000, piedāvājot iespēju Likteņdārza centrālajā daļā iestādīt
vienu ozolu, kas būtu veltījums
sava novada represētajiem. Pagaidām Ozolu godasardzes veidošanu un pelēko laukakmeņu
krāvumu, kas simbolizē saulrietu, atbalstījušas 34 pašvaldības,
kopā iestādot 15 kokus. Vairākas pašvaldības ozolus stādīja
kopīgi, taču astoņas pašvaldības
var lepoties pašas ar savu ozolu,
arī iecavnieki. Ziedošanas akcija
turpināsies, jo godasardzē plānots iestādīt 38 kokus. Akmeņu
krāvuma veidošanai līdz 2010.
gadam cilvēki no visas Latvijas
bija saveduši ap 11 000 pelēko
laukakmeņu, taču, lai «Sirmo
saulrietu» pabeigtu, nepieciešami Ls 30 000. Šīs akcijas laikā
«Kokneses fonds» ziedojumos ir
savācis 35 282 latus.
Iecavā dzīvo gandrīz 100 komunistiskā genocīda upuri, no
kuriem aptuveni 40 ir apvienojušies Iecavas politiski represēto klubā. Ē. Grants, kuru izsūtīja desmit gadu vecumā 1949.
gadā, saka: «Likteņdārzs ir veltīts Latvijai. Tā ir iedzīvotāju dāvana Latvijas cilvēku likteņiem.
Esmu lepns par Iecavas pašvaldību, kas piedalās piemiņas
vietas izveidē, un mums tagad ir
pašiem savs ozols Likteņdārzā.
Tā ir goda lieta. Mēs vairs nebūsim, bet mūsu ozols vēl stāvēs.
Latvijā ir ļoti daudz piemiņas
vietu, vairāk nekā simts, taču
nebija vienas kopīgas vietas, kur
atcerēties un pieminēt likteņus,
kas cietuši politiskā režīma dēļ.
Tagad tāds ir Likteņdārzs, kuru
paredzēts pabeigt līdz Latvijas
100. dzimšanas dienai 2018.
gadā. Līdz šim politiski represēto salidojums ik gadus notika Ikšķilē, bet drīz jau varēsim
sanākt uz tikšanos Koknesē,

Plāksnīte pie iestādītā ozola.
Likteņdārzā. Gribētos, lai katru
gadu iecavnieki atcerētos 23.
augustu un šajā dienā visi kopā
dotos uz Likteņdārzu. Katrai
latviešu ģimenei taču ir savi likteņi, kurus pieminēt. Cietuši ir
ne tikai izvestie, bet arī radi un
bērni, arī draugi.»
Sirsnīga piemiņas vieta
Likteņdārzs ir nacistiskā un
komunistiskā okupācijas režīma upuru piemiņas vieta, kas
izveidota kā skaists parks. Tajā
simboliski tiek pulcinātas visas
pasaulē zudušās latviešu dvēseles — gan karā kritušas, izsūtītas, gan citādi no dažādām
varām cietušas. Piemiņas parks
atrodas netālu no Kokneses
pilsdrupām uz salas - Kokneses
pašvaldībai piederošas zemes 22
ha platībā. Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne: šeit rod mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmo
piepildīt savus sapņus nākotnē,
skaidro dārza veidotāji.
Likteņdārzs top ar visas Latvijas tautas atbalstu. Parka ansambļa idejas autors ir Japānas
ainavu arhitekts Shunmyo Masuno. Dārzs ir patīkama pastaigu vieta un atpūta visai ģimenei.
Šeit salaulājušies jau vairāki
pāri. Parka ansamblī paredzēts
parks ar ziedotāju stādītiem kokiem, laivu piestātne ar skatu
terasi, multifunkcionāla sabiedriskā ēka un citi elementi. Būs
arī apaļa piemiņas ēka, uz kuras sienām būs eksponēti izsūtīto vārdi. Ir aplēsts, ka to varētu
būt ap 600 tūkstošiem.
Pirmie darbi dārzā uzsākti
2008. gadā. Aptuvenā summa,
kas nepieciešama projekta realizācijai, ir ap desmit miljoniem
latu. Vairāk par Likteņdārzu
varat uzzināt vietnē www.liktendarzs.lv.

Gandarīti par padarīto - Jānis Pelsis (no kreisās) un
Ēriks Grants pie iestādītā ozola.

www.abfoto.lv
Fotogrāfijā atzīmēta vieta, kur iestādīts ozols
Iecavas novada represēto piemiņai.

GE Money bankas klientiem
jāmaina bankas konti
Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē klientus par
nepieciešamību mainīt
AS «GE Money bankas»
kontus, jo banka pārtrauc
savu darbību Latvijā. Tā
turpinās klientu apkalpošanu
tikai līdz šā gada
20. septembrim (ieskaitot).
Lai LAD varētu saviem klientiem izmaksāt finanšu līdzekļus,
laicīgi jāatver konts citā bankā,
par to jāinformē LAD, iesniedzot
personīgi vai elektroniski ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par konta maiņu.

Sīkāk par GE Money bankas darbības pārtraukšanu informāciju var lasīt mājas lapas
www.gemoneybank.lv
sadaļā
Par mums > Jaunumi > Klientiem.
Sīkāk par LAD klientu datu
izmaiņām var lasīt LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē LAD
klientu reģistrācija.
LAD Sabiedrisko
attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 29420515
LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000
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Cīņa pret krauķiem
vēlamo efektu nedod

www.selgasfoto.lv
Iecavas novada dome
vairākkārt ir saņēmusi
iedzīvotāju mutiskas un
rakstiskas sūdzības par krauķu
koloniju apmešanos Iecavas
parkā un citviet novada
teritorijā.
Putni ligzdo Iecavas parkā
un līdz šim īpašas rūpes nesagādāja, taču tagad novērojams,
ka ligzdojuma areāls ar katru
gadu ievērojami paplašinās, kas
rada neērtības – tiek piemēslota
apkārtne, ir neciešams troksnis
visu diennakti, no putnu uzlidojumiem barības meklējumos
cieš novada iedzīvotāju mazdārziņi. Pārlidojumu laikā prāvie
putnu bari apdraud iedzīvotāju
un tūristu pārvietošanos, jo var
tikt aptraipīti ar putnu ekskrementiem gan Iecavas parkā, gan
galvenajā gājēju – Edvarta Virzas
ielā – un nu jau arī pašā Iecavas
centrā.
Tā kā krauķu uzturēšanās
un izturēšanās ir izvērsusies par
problēmu, ko iedzīvotāji lūdz risināt pašvaldībai, Iecavas novada
dome vērsās pie Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) speciālistiem ar lūgumu ieteikt iespējamo
risinājumu putnu pārvietošanai
no Iecavas parka un Iecavas centrālās daļas, lai rastu kompromisu starp vidi un cilvēkiem.
7. augustā pašvaldība saņēma LOB atbildes vēstuli, kuru

parakstījis
biedrības
valdes
priekšsēdētājs Viesturs Ķerus:
«Mūsu rīcībā nav informācijas
par efektīviem krauķu koloniju
pārvietošanas paņēmieniem, tāpēc tālāk minētie ieteikumi ir tikai teorētiski. Līdz šim vairākās
pašvaldībās izmantotie pasākumi – ligzdu nojaukšana vai koku
zaru izzāģēšana - vēlamo efektu
nedod, jo putni ligzdas uzbūvē
no jauna (ja nepieciešams - citā
vietā turpat netālu).
No krauķu kolonijas droši var
atbrīvoties, nozāģējot kokus, bet
tas dažādu apsvērumu dēļ visbiežāk nav saprātīgs risinājums.
Iespējams, rezultātu varētu dot
ligzdu nojaukšana ārpus ligzdošanas sezonas, to kombinējot ar
putnu atbaidīšanu no ligzdošanas vietām pavasarī pirms ligzdošanas uzsākšanas. Šādai rīcībai noteikti nepieciešama atļauja
no Dabas aizsardzības pārvaldes,
jo Sugu un biotopu aizsardzības
likums nosaka, ka ir aizliegta
putnu ligzdu iznīcināšana (nenorādot konkrētu sezonu) un apzināta putnu traucēšana.
Visticamāk, krauķu ligzdošanu un skaita pieaugumu Iecavā
nodrošina piemērotas barošanās
vietas tuvākajā apkārtnē. Lai šīs
barošanās vietas noskaidrotu un
izvērtētu iespējas to piemērotību
putniem mazināt, būtu nepieciešams atsevišķs pētījums, taču
šādam pētījumam nepieciešamie
ieguldījumi, visticamāk, neatmaksātos. Krauķi ligzdošanas
laikā var meklēt barību vairākus
kilometrus no kolonijas, tāpēc
nebūtu iespējams ierobežot to
barošanās iespējas šādā rādiusā.»
Informāciju apkopoja
Anta Kļaveniece

4. septembrī pašvaldības aģentūrā
«Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»
darbu sāks
fizioterapeite Ilze Bergholde-Dambe,
sertificēta speciāliste, kura specialitātē strādā astoņus gadus.
Fizioterapija uzlabos pašsajūtu jums un jūsu bērniem, palīdzēs
ātrāk atgriezties ierastajā dzīvē pēc traumas vai slimības. Tuvākajā
laikā atjaunosim arī grupu nodarbības, uz kurām aicinām dažāda
vecuma klientus, sākot ar bērniem un noslēdzot ar senioriem.
Individuālām nodarbībām nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums.
Tiek piedāvāti šādi pakalpojumi: Bobata terapija, ārstnieciskā
vingrošana, koriģējošā vingrošana, ārstnieciskā un klasiskā masāža.
Bērniem līdz 18 gadu vecumam
fizioterapeita pakalpojumi ir BEZ MAKSAS.
Pakalpojumam pieteikties pa tālruni 26471055.

Septembrī indeksēs
pensijas un atlīdzības
1.lpp.
Indeksētās pensijas un atlīdzības cilvēki saņems septembrī
atbilstoši saviem pensiju izmaksu datumiem.
Indeksācijā izmantos indeksu 1,04. Tas noteikts, ņemot
vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteiktā iztikas minimuma patēriņa groza izmaiņas
vienam iedzīvotājam mēnesī laika periodā no 2009. gada līdz
2012.
gadam
(Ls
175,7/
Ls 168,17).
Pensijas apmēru pēc indeksācijas ikviens var aprēķināt, sareizinot līdzšinējo pensijas summu ar indeksu 1,04. Piemēram,
ja piešķirtā (pārrēķinātā) pensija ir 178 lati, tad pēc indeksācijas tā būs – 185,12 lati jeb par
7,12 latiem lielāka nekā līdz
šim. Aprēķinā nav ņemts vērā
iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
kas tiek piemērots pensijas apmēram virs Ls 165.

LM uzsver, ka par 2014. gada
indeksāciju vēl turpināsies diskusijas Senioru lietu padomes
ietvaros.
Atgādinām, ka 5. jūnijā Senioru lietu padomē LM un pensionāru organizāciju pārstāvji
vienojās jau septembrī indeksēt pensijas, kas nepārsniedz
200 latus, ar indeksu 1,04. Robeža, līdz kurai tiek indeksēta
pensija/atlīdzība, noteikta, ņemot vērā, ka 84,7% no visiem
valsts pensijas (izņemot Aizsardzības ministrijas un Satversmes aizsardzības biroja izdienas
pensijas), apdrošināšanas atlīdzības un apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmējiem saņem pensiju/
atlīdzību līdz Ls 200. Pensiju vidējais pieaugums būs 4,68 lati.
Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče,
LM Komunikācijas
nodaļas vadītāja

Melnās ziņas
- 25. augustā plkst. 8:52
Dzimtmisā, ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža 33. kilometrā, 1967.
gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu VW Tiguan, nobrauca no
ceļa un apgāzās, aizķerot un bojājot elektrības stabu. Negadījumā
miesas bojājumu guvusi vadītāja.
Viņa nogādāta Jelgavas pilsētas
slimnīcā.
- 27. augustā laika posmā no
plkst. 10 līdz 10:46 Iecavas veselības un sociālās palīdzības dienesta stāvlaukumā Dzirnavu ielā
pagaidām nenoskaidrota persona
ar automašīnu uzbrauca citai stāvošai automašīnai VW New Beetle

un aizbrauca no notikuma vietas.
- 28. augustā plkst. 00:20 aizdomās par automašīnas Toyota
Picnic bojāšanu aizturēts 1990.
gadā dzimis vīrietis. Automašīnai,
kas bija novietota Ozolu ielā, bojāts priekšējais stikls, nolauzti pie
stūres esošie pagrieziena slēdži,
nozagts magnetafons Sonic, nolauzts atpakaļskata spogulis un
divi automašīnas rokturi. Uzsākts
kriminālprocess.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde informē, ka mācību
gada sākumā policijas darbinieki
strādās pastiprinātā režīmā. Daudzi
bērni un jaunieši brīvlaiku pavadījuši laukos un, pēc atgriešanās pilsētā, to būs ievērojami vairāk, tādēļ
autovadītāji aicināti pievērst tam
uzmanību.
Jau no 2. septembra policija pastiprināti uzraudzīs ceļu satiksmes
noteikumu ievērošanu izglītības
iestāžu tuvumā. Policisti patrulēs
laikā, kad skolēni ierodas skolā un
dodas prom no skolas, pievērsīs uzmanību drošības jostu lietošanai,
gājēju pārejām, luksoforiem, kā arī
satiksmes dalībniekiem, kuri pārvietojas ar velosipēdu. Policijas darbinieki pievērsīs uzmanību mazāk

aizsargātiem ceļiem, veiks pastiprinātu kontroli pie tirdzniecības vietām, lai nepilngadīgām personām
netiktu pārdoti alkoholiskie dzērieni
un tabakas izstrādājumi. Alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus aizliegts pārdot personām,
kuras jaunākas par 18 gadiem, un
šīs personas nedrīkst tos iegādāties.
Lai pārliecinātos par pircēja vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir
pieprasīt, lai pircējs uzrāda personu
apliecinošu dokumentu.
Sākoties jaunam mācību gadam,
policisti gatavojas akcijas «Drošības
dienas skolās 2013» norisei. Jau no
2. septembra līdz 1. oktobrim šīs
akcijas ietvaros tiks pievērsta uzmanība dažādiem ar bērnu drošību
saistītiem jautājumiem.

Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Strādās pastiprinātā režīmā
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Sporta ziņas

Reklāma un sludinājumi

Dainim Upelniekam
sudrabs Viļņā
Baltkrievija, Krievija, Somija un
Vācija. Latvijas komanda startēja desmit šāvēju sastāvā un traAizvadītajā nedēļas nogalē
dicionāli bija viena no visvairāk
Viļņā, kā ierasts šajā
pārstāvētajām valstīm.
laika periodā ik gadu, bija
Dainis Upelnieks startēja
sabraukuši tuvākā reģiona
apaļajā stendā un, atkārtojot
labākie stenda šāvēji. Jau
pagājušā gada rezultātu 210 no
16. reizi tur notika lielākās
225, izcīnīja sudraba godalgu.
šaušanas sacensībās Baltijā
Dainis piekāpās vien igaunim
- Žalgiris GP 2013.
Andrejam Inešinam, bet trešajā
Šoreiz sacensībās bija pār- vietā palika lietuvietis Germans
stāvētas astoņas valstis: Lie- Bogdanovs (Germanas Bogdatuva, Latvija, Igaunija, Polija, novas).
Anta Kļaveniece
no D. Upelnieka albuma

Kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
uzsāk jauno 2013./2014. gada sezonu un
gaida esošos un jaunus dalībniekus
uz pirmo tikšanos:
Šovdeju grupa «Matrix» - 3. septembrī plkst. 17:00
Līnijdejas - 3. septembrī plkst. 18:00
Vokālā studija «Aprīļa pilieni» - 6. septembrī plkst. 17:00
Ģitāras spēles nodarbības - 6. septembrī plkst. 16:00
Jauniešu deju kolektīvs «Jezga» - 6. septembrī plkst. 19:30
Folkloras kopa «Tarkšķi» - 12. septembrī plkst. 18:00
Jauktais koris «Iecava» - 12. septembrī plkst. 19:00
Popgrupa - 16. septembrī plkst. 18:15
Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs - 16. septembrī
plkst. 16:40 bērni no 1,5 līdz 3 gadu vecumam;
plkst. 17:15 bērni no 3 līdz 6 gadu vecumam
Vēderdeju grupa «Amira» - 16. septembrī plkst. 19:00
Teātra studija «Artis» - 20. septembrī plkst. 17:00
Jauktais ansamblis «Svētdiena» - 29. septembrī plkst. 18:00
Sporta dejas - 29. septembrī plkst. 17:00 - pirmā tikšanās
6. oktobrī plkst. 17:00 - pirmā nodarbība
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Iecava» - 1. oktobrī pl. 20:00
Senioru deju kolektīvs «Iecavnieks» - 2. oktobrī plkst. 19:00

Ciemu iedzīvotājus aicina uz tikšanos
Tuvojoties 2014. gada budžeta plānošanas periodam,
augustā un septembrī pašvaldības pārstāvji
dosies uz ciemu bibliotēkām, lai, turpinot iepriekšējo gadu
pieredzi, tiktos ar iedzīvotājiem. Pēc iedzīvotāju ierosinājuma
tikšanās notiks arī Audrupos.
Uz jautājumiem atbildēs un ierosinājumus
dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai uzklausīs:

Baltijas labākie stenda šāvēji latvietis Dainis Upelnieks (no kreisās), igaunis Andrejs
Inešins un lietuvietis Germans Bogdanovs.

Sporta namā

• domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis,
• izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs,
• deputāts un zemes ierīcības dienesta
vadītājs Aivars Mačeks,
• Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale,
• SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes
loceklis Jānis Feldmanis vai kāds cits
uzņēmuma speciālists.
Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks pirmdienās no plkst. 18:00:

VISVALŽA EGLĪŠA KAUSA IZCĪŅA BASKETBOLĀ
SPĒĻU KALENDĀRS
30. augusts
12.00
14.00
14.30
15.30-16.30
17.00
19.00

IECAVA – VEF
TURNĪRA ATKLĀŠANA
BC TARVAS/RAKVERE SK – KRĀSLAVA
METIENU KONKURSS
VEF - BC TARVAS/RAKVERE SK
KRĀSLAVA - IECAVA

10.00
12.00

BC TARVAS/RAKVERE SK - IECAVA
KRĀSLAVA - VEF

31. augusts

Aizsaulē aizgājuši
Ilzīte Ērgle (25.08.1940. – 24.08.2013.)
Zigrīda Kanberga (20.08.1941. - 27.08.2013.)

2. septembrī Rosmes bibliotēkā;
9. septembrī Audrupu rotaļu laukumā.

Līdzjūtības
Dārzā novīst zieds pēc zieda,
Cilvēks aiziet viņiem līdz.
Un bezgala skumjš un vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.

/N. Dzirkale/

Izsakām līdzjūtību Ivetai Ludiņai,
māti pavadot mūžības ceļos.
PA «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» kolektīvs
Ir apklusuši soļi,
/ O. Vācietis/
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
Skumju brīdī esam kopā ar Gunti Ērgli,
māmuļu mūžības ceļā pavadot.
Zālītes skolas kolektīvs

2013. gada 30. augustā .

Reklāma un sludinājumi : : :
ZAMS

SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Sveram godīgi, maksājam laikā!
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv.

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

B kat. skolēniem un studentiem
(māc. sāk. 10.09. pl. 17)
B kat. (māc. sāk. 10.09. pl. 17)
A kat. (māc. sāk. 06.09. pl. 17)
95. kods (māc. sāk. 30.08. pl. 17)

Ls 15
Ls 20
Ls 30
Ls 50

Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens bez maksas!
www.zams.lv
Tālr. 29121985

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.

Pērk : : :

Pārdod : : :
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

SIA «Lielzeltiņi»
pērk lopbarības un
pārtikas kviešus.
Transports. Ātra apmaksa.
Īpaši noteikumi un
piemaksas.

Tālr. 29130555; 26322087.

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Zemes darbi ar traktoru T-82
Tālr. 29457686.

PĀRDOD GRANULĒTU
BARĪBU PUTNIEM.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS

turpmākajiem mēnešiem.

Apsveikums : : :
/H. Heislers/

Tie nerunā par mīlu balsī skaļā,
Tie līdzās stāv un tikai klusi šalc;
Ir bērzam egle vēl tā pati zaļā
Un eglei bērzs - arvien vēl tīrs un balts.
Mīļi sveicam

Intu un Vladislavu Lapkovskus
Zelta kāzās!

Dēli, vedeklas, mazbērni

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

Automašīnu Opel Vectra
(1999. gads, 1,8 beznīns,
automāts, TA, melna).
Tālr. 29757309.

Maina : : :
2 istabu dzīvokli ar malkas
apkuri «Dartijas» mikrorajonā
pret 1-2 istabu dzīvokli ar
ērtībām Iecavas centrā. Var būt
parādi. Tālr. 29795331.

Piedāvā darbu: : :
Vajadzīgs palīgstrādnieks
remontdarbos.
Tālr. 26060411.
SIA «Pranit Exim» Iecavas
novada «Mākonīšos» meklē
darbiniekus/-ces: ražotnē,
pie frēzes un zāģmateriālu
sagatavošanā, gleznu rāmīšu
sagatavošanā.
Tālr. 63963925, 29121697.
Vajadzīgs palīgstrādnieks
saimniecības ēkas būvniecībā
Iecavas novadā.
Tālr. 26533575 (J. Klīdzējs).

Estrādē
31. augustā plkst. 22:00
ballīte «BACK 2 SCHOOL»
kopā ar DJ LASO,
DJ PARKER un LORENZ G.
Ieejas maksa - Ls 1.
Darbosies bufete.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Sporta namā
30. augustā plkst. 12:00
un 31. augustā plkst. 10:00
Visvalža Eglīša kausa
izcīņa basketbolā
jauniešiem.

Dažādi : : :
Zemes apstrāde: aršana, kultivēšana, diskošana, vagošana,
mazdārziņu frēzēšana, teritorijas appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta pakalpojumi ar traktoru: iekraušana, izkraušana, melnzemes
piegāde. Zemes sagatavošana
piemājas mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.
Kartupeļu vākšana ar
kombainu.
Tālr. 29264595.

Aicinu esošos audzēkņus un jaunus dalībniekus uz
karatē Nodarbībām.
Sapulces notiks:
Iecavas sporta klubā «Jautrais Apelsīns»
3. septembrī plkst. 18:00;
Bauskas pamatskolā 			
4. septembrī plkst. 18:00;
Vecumnieku vidusskolā 			
4. septembrī plkst. 19:30;
Ar cieņu, karatē treneris Sergejs Rubļovs (tālr. 29276315).
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
ceturtdien, 5. septembrī, rīko akciju:
ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Iecavas novada Dimzukalnā (pie bibliotēkas) un
Dzimtmisā (aiz Jaunkalniņu kapiem
uz pagrieziena pie dzīvojamām mājām «Vārnas»).
No plkst. 17:00 līdz 19:00 iedzīvotāji bez maksas
varēs nodot stiklu (pudeles, burkas),
elektroniku (televizorus, datorus, monitorus,
ledusskapjus), PET pudeles,
papīru un kartonu.
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