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Bumbas vairs 2.
neripo upē
Bibliotēkas
aicina uz
jaunām
izstādēm

2.

Rīkos
2.
pasākumus
par latviskajām
tradīcijām
Puzles likšanas sacensības uzraudzīja Jānis Verners Trokšs (no kreisās) un Matīss Circenis,
bet uzvarētājas gods tika Zanei Zakarītei (no labās).
Vāc ziedojumus
Visvalža Eglīša grāmatai
Biedrības «Arhīvs» organizēto pasākumu kuplināja arī sieviešu klubs «Liepas», uzsākot
Dažādām gaumēm un
vecumiem atbilstošu izklaides ziedojumu vākšanas kampaņu
Visvalža Eglīša grāmatas izdoprogrammu sestdienas,
šanai. Biedrības vadītāja Beāta
7. septembra, vakarā bija
Bundule pastāstīja, ka ar V. Egsarūpējuši Iecavas «Baltās
līša ģimenes atbalstu grāmata,
nakts» organizatori.
Anta Kļaveniece

kurā stāstīts par Latvijas profesionālo basketbolu viņa karjeras
laikā, digitālā formātā apkopota
jau 2007. gadā. Cilvēki, kas to ir
izlasījuši, arī kādreizējā «Liepu»
vadītāja Agita Hauka, atzīst, ka
grāmata ir vairāk nekā tikai ģimenes loka vērta, tāpēc dzimusi
ideja uzsākt ziedojumu vākšanu
tās izdošanai.
4.lpp.

Apciemo
Iecavas
daiļdārzus

6.

SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2013. gada septembrī –
38,90 Ls/MWh (bez PVN)

Sola stingrākus nosacījumus pasažieru pārvadājumu kvalitātei
Tuvojoties mācību gadam,
kad palielinās pasažieru
plūsma sabiedriskajā transportā, Iecavas novada domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis
19. augustā nosūtīja vēstuli
Latvijas Republikas Satiksmes
ministrijai, lūdzot līdzdalību
samilzušajā situācijā ar SIA
«Sabiedriskais autobuss» sniegto pakalpojumu nepieņemamo

kvalitāti maršrutā Rīga-Bauska.
Iecavas novada dome jau vairākas reizes vērsusies valsts SIA
«Autotransporta direkcijā» saistībā ar šo jautājumu, taču saņēmusi vien atrakstīšanos vai nav
saņēmusi atbildes vispār.
2. septembrī Iecavas novada
dome saņēma Satiksmes ministrijas valsts sekretāra Kaspara

Ozoliņa sniegto atbildi: «Reaģējot
uz sūdzībām par neapmierinošo
situāciju SIA «Sabiedriskais autobuss» darbībā, Satiksmes ministrija šos jautājumus ir pārrunājusi ar VSIA «Autotransporta
direkcija» (turpmāk – Direkcija)
vadību, un ir noteikti turpmākie
darbības virzieni situācijas normalizēšanai.
Attiecībā uz biļešu neizsnieg-

šanu Direkcija atkārtoti ir veikusi vairākas pārbaudes šajā maršrutā, kuru rezultātā pārvadātājam SIA «Sabiedriskais autobuss»
ir piemērotas soda sankcijas.
Direkcija ir veikusi pārrunas
ar SIA «Sabiedriskais autobuss»,
kurās spriests par iespējamiem
risinājumiem sniegto pasažieru
pārvadājumu pakalpojumu kva7.lpp.
litātes uzlabošanai.
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Bumbas neripos upē
Elīna Arāja
Vecajā stadionā Sporta ielas
galā pie gājēju tiltiņa futbolistu ērtībām ir uzstādīts žogs.
Pēc sporta kluba «FK Iecava»
dalībnieku ieteikuma pirms pāris
gadiem ar novada domes atbalstu
tika atjaunots futbola laukums
Iecavas centrā, stāsta kluba valdes priekšsēdētājs Juris Ludriķis.
Tagad tas ir futbolam piemērots
laukums un brīvi pieejams katram spēlētājam. Taču drīz pēc
laukuma ierīkošanas parādījās
problēma – nepatīkamus mirkļus
sagādāja upē ripojošās bumbas,
īpaši pavasaros, kad upes krasts
vēl nav aizaudzis ar zāli. J. Ludriķis vērsās novada domē ar lūgumu futbola laukumu norobežot ar žogu, cerībā, ka tas varētu
arī pasargāt sporta laukumu no
suņu pastaigām.

Dome priekšlikumu atbalstīja, un augusta sākumā uzņēmums SIA «Alfa Žogi» ierīkoja
trīs metrus augstu žogu 65 metru garumā gar futbola laukuma
malu, kas robežojas ar upes
krastu, un 35 metru garumā
aiz futbola vārtiem tiltiņa pusē,
stāsta pašvaldības kapitālās
celtniecības galvenais speciālists
Vladimirs Skvorcovs. Šī žoga
daļa kalpos arī kā norobežojošā
siena vingrošanas laukumam,
kuru paredzēts izveidot pavasarī. Darbu veicēji bija noraizējušies, ka svaigi iebetonētos žoga
stabus kāds būs izkustinājis,
taču būvdarbi netika traucēti,
tādēļ V. Skvorcovs saka paldies
iedzīvotājiem par sapratni.
Žoga izbūvi finansēja Iecavas
novada pašvaldība, no budžeta
šim mērķim tērējot Ls 3486,49.

Žogs ap veco stadionu veidots no stingriem 3D paneļiem.

Kopā izzināsim
latviskās tradīcijas
Beāta Bundule
biedrības «Sieviešu klubs
«Liepas»» vadītāja
Iecavas sieviešu klubs
«Liepas» aicina iecavniekus
uz četru pasākumu ciklu
par latviskajām tradīcijām –
latvisku virtuvi, latvisku pirti,
tradīcijām rudens un ziemas
periodā un spēka vietām
Latvijā un mūsu novadā.
Pirmais
pasākums
jau
21. septembrī par tēmu Latviskā virtuve, kas notiks Iecavas
kultūras nama mazajā zālē no
plkst.12:00. Pasākumā piedalīsies literatūrzinātniece, grāmatas
«Virtuves vārdene» autore Janīna
Kursīte-Pakule. Autore dalīsies
savos uzskatos par latvisku virtuvi, būs iespēja iepazīties un iegādāties «Virtuves vārdeni».
Pēc J. Kursītes-Pakules lekcijas paredzēta diskusija par latvisku virtuvi iecavnieku gaumē.

Uz diskusiju uzaicināta iecavniece Astra Kreņģele, būs iespēja
nogaršot iecavnieces Sarmītes
Birkas mājās ceptu rudzu maizi.
Praktiskajā darbnīcā taisīsim podus, lai ir ko ielikt mūsu latviskajās virtuvēs. Darbnīcu vadīs Lelde un Kalvis Etkini. Pasākums
plānots līdz plkst. 17:00. Dalībniekiem paredzēts līdzmaksājums
– Ls 3,00 par pasākumu. Nāc un
piedalies!
Turpmākie pasākumi notiks: 19. oktobrī – Latviskās tradīcijas rudens un ziemas periodā, 21. novembrī – Spēka vietas Latvijā un mūsu novadā un
14. decembrī – Latviskā pirts. Par
lektoriem, diskusiju un radošo
darbnīcu tēmām lasiet nākamajos
«Iecavas Ziņu» numuros.
Pasākumu īsteno Iecavas
sieviešu klubs «Liepas» Iecavas
novada domes līdzfinansētā projekta «Latvisko tradīciju stiprināšana iecavnieku ģimenēs»
ietvaros.

Sakrāj 383 salvetes

Salvešu krāsainie
Ziemassvētku rūķi
satupuši uz bērnu
bibliotēkas palodzēm.
Elīna Arāja
Iecavas bērnu bibliotēkā
izstādīta krāšņa Sarmītes
Ignatjevas salvešu kolekcija.
Sarmīte Ignatjeva ir Iecavas
internātpamatskolas 1.-4. klašu
skolotāja un ar salvešu kolekcionēšanu aizraujas kopš padomju
gadiem, kad viņas māte pa reizei
no ārzemju ceļojumiem atveda
salvetes no viesnīcām un restorāniem. Kad krāšņas salvetes
parādījās arī Latvijas veikalos,

kolekcionāres gars atplauka.
Tagad Sarmīte salvetes speciāli
vairs nepērk, jo kolekcija papildinās pati – pa reizei tās uzdāvina draugi vai viņa pati pārved
no ceļojuma.
Sarmīte kolekcijā salvetes
sagrupējusi piecās mapēs pa tēmām: Lieldienas, Ziemassvētki,
ziedi, ģeometriskās figūras un
dažādas.
Bērnu bibliotēkas vadītāja
Ludmila Šteinberga informē, ka
izstāde vēl būs apskatāma līdz
10. oktobrim.

Ceļojošā izstāde
«Bauska toreiz un
tagad»
Anda Rācenāja
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas vadītāja
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā no 11. septembra
vienu mēnesi būs skatāma
izstāde «Bauska toreiz un
tagad», ko rīko biedrība
«Bauskas vecpilsēta».
Izstādē iespējams aplūkot
11 planšetes ar vizuālu un tekstuālu informāciju par ēkām un
notikumiem Bauskas vecpilsētā,
kas atspoguļo no iepriekšējām
paaudzēm saņemto materiālo un
garīgo mantojumu, un informāciju par to, kā tas caur gadsimtiem «dzīvojis» līdz mūsdienām.
Tas ir mēģinājums padziļināt iz-

pratni par to materiālo un garīgo kultūras mantojuma daļu, ko
glabā Bauskas vecpilsēta.
Bauska – sena, lepna un sīksta pilsēta. Pilsēta, kura radusi vietu gan Kurzemes hercogu
rezidencei, gan rosīgiem tirgotājiem un prasmīgiem amatniekiem. To lutinājis tirdzniecības
uzplaukums, piemeklējuši baigi
kara, mēra un panīkuma gadi.
Te ballējušies kā Ulmaņlaikos,
tā padomju gados, un draiski
ritējis laiks, kopš Latviju atkal
saucam par savu.
Izstāde tapusi, pateicoties
veiksmīgai biedrības «Bauskas
vecpilsēta» dalībai VAS «Latvijas Hipotēku un zemes bankas»
Klientu kluba «Mēs paši» projektu konkursā.

. 2013. gada 13. septembrī

Mums jautā

Iedzīvotājus satrauc ūdenssaimniecības
projekta gaita un stāvošie lifti
Anta Kļaveniece

Redakcija saņēmusi vairākus
jautājumus, kas skar
pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» darbību, tādēļ
aicinājām uz tiem atbildēt
uzņēmuma valdes locekli
Jāni Feldmani.
- Kad plānots Iecavā pabeigt
ūdenssaimniecības projektu un
kad beidzot iecavnieki varēs
lietot tīru ūdeni?
- Gan notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, gan ūdens sagatavošanas stacija ir gatavas ekspluatācijai. Aizķeršanos šobrīd rada tas,
ka ģenerāluzņēmējs - personu
apvienība «AKC Būve» un «Aquatica group Inc.» - nav pildījis savas
saistības pret apakšuzņēmējiem.
Tuvākajā laikā, konsultējoties ar
būvuzraugu un projekta uzraugošo ministriju, būs jāpieņem
lēmums par problēmas labāko
risinājumu, lai iedzīvotāji pēc
iespējas ātrāk saņemtu tīru un
kvalitatīvu ūdeni. Tā kā ūdens
sagatavošanai joprojām netiek izmantota jaunā atdzelžošanas stacija, lūgums iedzīvotājiem uzturā
lietot tikai novārītu ūdeni.
- Vai ūdenssaimniecības projektā ūdensvadus un kanalizāciju bija paredzēts izbūvēt līdz
māju sienām? Tā kā tas izdarīts tikai pie dažām daudzdzīvokļu mājām, rodas jautājums
– vai visi darbi paveikti atbil-

stoši projektam, un ja nē, kam
izlietota tam paredzētā nauda? Piemēram, līdz mājai Tirgus ielā 5 jaunais ūdensvads
netika pievilkts, bet savienots
ar veco ūdensvadu krietnu gabalu pirms ēkas.
- Visām mājām, kurām pirms
projekta uzsākšanas piegādājām
ūdeni, pieslēgumi ir izveidoti. Ne
visur tehniskajā projektā bija
paredzēts ūdensvada un kanalizācijas izbūvi veikt līdz pašai
mājai. Tirgus ielā 5 jaunā un
vecā ūdensvada savienojums atbilstoši projektam ir izveidots pie
gāzes namiņa, kas atrodas netālu
no mājas Edvarta Virzas ielā 23.
Aicinu iedzīvotājus neskaidrību
gadījumā vērsties uzņēmumā.
Labprāt iepazīstināsim viņus ar
ūdenssaimniecības tehnisko projektu, lai novērstu šaubas par tā
izpildi, kā arī atbildēsim uz jebkuriem jautājumiem, kas skar uzņēmuma darbību.
- Cik tālu ir pavirzījies jautājums par liftu iegādi deviņstāvu mājām? Uzskatu, ka ir
negodīgi iedzīvotājiem uzkraut
liftu iegādes nastu, jo iepriekšējos gados uzņēmums neko
nav darījis, lai tos uzturētu,
bet tagad, kad tie nolaisti līdz
beidzamajam, iedzīvotājiem tie
jānopērk pašiem.
- No sešiem liftiem drīzumā
darbosies trīs. Pavasarī, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu
Ls 5000 apmērā, par lifta iegādi
vienojās Tirgus ielas 5 otrā korpusa iedzīvotāji. Uzsākot jaunā
lifta ekspluatāciju, saskārāmies

Vai Iecavā kaķi lido?
Elīna Arāja
Svetlana dzīvo deviņstāvu
mājas astotajā stāvā, un viņas
dzīvokļa balkons robežojas ar
balkonu, kas pieder kaimiņam.
Kādu dienu uz Svetlanas balkona ieradies viens izbadējies
kaķis, pēc tam otrs.
Kaķus viņa pabarojusi, taču
par šādu pasākumu nepavisam
nav bijusi priecīga, jo viņa sirgst
ar alerģiju, turklāt dzīvoklī ir divi
suņi, kas izrādījuši neapmierinātību par nelūgtajiem viesiem.
Svetlana sazinājusies ar Iecavas
novada Sabiedriskās kārtības dienesta darbiniekiem, kas situāciju
solījuši atrisināt. «Vakarā zvanī-

ju uz policiju, bet man atbildēja,
ka tas vispār neesot viņu darbs meklēt kaķu īpašniekus, un teica,
lai ar to tiek galā Lūcija Muceniece. Vēlāk Mucenieces kundze bija
sazvanījusies ar kaimiņu, kurš
apgalvojis, ka tie neesot viņa kaķi.
Kaķi esot no citurienes atnākuši.
No kurienes gan? Vai atlidojuši?»
Sabiedriskās kārtības dienesta inspektors Igors Stepančenko
skaidro, ka Sabiedriskās kārtības
dienests solījis situāciju atrisināt,
bet policija tik tiešām nenodarbojas ar kaķu tvarstīšanu. «Bijām
aizgājuši uz minētā kaimiņa dzīvokli, tur durvis neviens neatvēra.
Uzlauzt tās nedrīkstējām. Meklējām saimnieku citur, iesaistījās

gan ar elektronikas, gan ar mehāniskām problēmām. Jaunā elektronika bija pārāk jutīga pret vecajiem mehānismiem – mazākā
nianse un lifta darbība tika nobloķēta. Soli pa solim lifta ražotāji problēmas novērsa un tagad
lifts funkcionē labi. Lifta kopējās
izmaksas bija Ls 14 943,50. Piecus tūkstošus sedza pašvaldība, iedzīvotāji – Ls 7659,51, bet
SIA «DzKS» no saviem līdzekļiem
lifta iegādei tērējusi Ls 2283,99,
jo ar trīs dzīvokļu īpašniekiem
nav izdevies panākt vienošanos
par līdzmaksājumu. Aprēķināts,
ka katra dzīvokļa īpašniekam par
lifta iegādi jāmaksā Ls 331,45.
Deviņi īpašnieki vajadzīgo summu samaksāja uzreiz, bet pārējie izvēlējušies vajadzīgo summu
segt gada garumā, katru mēnesi
maksājot Ls 27,62.
Liftu jūlijā iegādājušies arī
Tirgus ielas 3 otrā korpusa iedzīvotāji. Tā uzstādīšana aizkavējās uzņēmuma «Smart Lift»,
kas ir liftu piegādātājs un apkopes veicējs, mehāniķa slimības
dēļ, taču tagad viņš ir atgriezies
ierindā un tuvāko trīs nedēļu laikā iedzīvotāji varēs uzsākt lifta
ekspluatāciju. Arī šajā korpusā ir
iedzīvotāji, kas par liftu pagaidām
nemaksā, tādēļ SIA «DzKS» lifta
iegādē ieguldījis arī savus līdzekļus – Ls 4350,36.
Tirgus ielas 3 trešā korpusa
vecajam liftam, kam vēl dota atļauja to ekspluatēt, tika ierīkota
čipu sistēma, taču paaugstinātais
spriegums to bojāja, tāpēc lifts
aizvests ražotājiem, lai problēmu

novērstu.
Pārējie trīs lifti nestrādā un
iedzīvotāji nav izrādījuši iniciatīvu, lai tos iegādātos. Zinu, ka
māju vecākie iedzīvotājus ir aptaujājuši, taču vienošanos panākt nav izdevies. Arī remontēt
tos nav rentabli, jo lifti savu laiku ir nokalpojuši. Tirgus ielā tos
ekspluatācijā nodeva 1978. gadā (35 gadi), bet Tirgus ielā 3
– 1979. gadā (34 gadi).
Nepiekrītu
apgalvojumam,
ka uzņēmums līdz šim nav neko
darījis, lai liftus uzturētu tehniskā kārtībā. Četru gadu laikā - no 2009. līdz 2012. gadam
– Liftu dienesta uzturēšanai
uzņēmums tērējis Ls 37 166.
Iedzīvotājiem aprēķinātā summa
par lifta izmantošanu šajā laika
periodā bijusi Ls 24 811, taču
nesamaksāti palikuši Ls 5349.
2009. gadā liftu remontam pašvaldība piešķīrusi Ls 4000, taču
tik un tā liftu dienesta uzturēšana uzņēmumam radījusi zaudējumus Ls 8355 apmērā. Lai
nodrošinātu liftu darbību, būtībā nauda tiek atņemta citām
nozarēm. Ja iedzīvotāji uzskata,
ka pakalpojuma cena ir par lielu, viņi var izvēlēties arī citu liftu
apsaimniekotāju no Jelgavas vai
Rīgas. Veiksim cenu aptauju, lai
iedzīvotāji var salīdzināt.
Tāpat aicinu iedzīvotājus izlēmīgāk lemt par liftu iegādi,
jo pašvaldības līdzfinansējums
Ls 5000 apmērā katra lifta iegādei
būs pieejams tikai līdz gada beigām.

arī vecākā inspektore L. Muceniece, kas tobrīd atradās atvaļinājumā. Sazvanījām saimnieka
radinieku, kurš apgalvoja, ka tajā
dzīvoklī noteikti nav kaķu. Taču
Svetlanai apsolījām, ka turpināsim meklējumus, lai noskaidrotu
situāciju.»
Nesagaidījusi
risinājumu,
Svetlana nolēma rīkoties pati,
zvanot uz dzīvnieku patversmi
«Mežavairogi». «Mūs izsauca saimniece. Saņēmām no Iecavas novada Sabiedriskās kārtības dienesta atļauju, ka varam rīkoties, un
kaķus savācām. Pie reizes paņēmām kādu kaķi no šīs mājas kāpņu telpas trešā stāva,» stāsta patversmes pārstāve Danuta Priede.
Iecavas novada pašvaldībai ir
līgums ar «Mežavairogiem» par
noklīdušu kaķu savākšanu. Arī
par šo kaķu aizvešanu finansiāli

norēķināsies pašvaldība.
«Iecavas Ziņām» sazvanot blakus dzīvokļa saimnieku, noskaidrojās, ka ir noticis pārpratums:
«Pirms trijām dienām biju paņēmis no ielas divus kaķēnus. Viens
bija slims, to ārsts sapotēja, un
veselības stāvoklis jau bija sācis
uzlaboties. Biju jau iekārtojis viņiem mājvietu un kastīti, kur nokārtot vajadzības. Ēdiens viņiem
bļodā bija visu laiku, taču pieņemu, ka kaķēniem trūka kontakta ar cilvēku. Strādāju Rīgā un
esmu ļoti aizņemts. Kaķēni droši
vien juta, ka uz otra balkona viņiem būs jautrāk.» Saimnieks vēlējās dzīvnieciņiem palīdzēt, taču
tagad saprot, ka viņiem ar mājām
un ēdienu vien nepietiks. Kaķēniem viņš pakaļ nebrauks, jo tad
viņi arvien turpinās iet pie kaimiņiem.
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Raibu raiba «Baltā nakts»
1.lpp.
Tie, kuru ziedotā summa
pārsniedz desmit latus, tiek iekļauti sarakstā un pēc izdevuma
klajā nākšanas saņems grāmatu
un īpašu kartīti ar V. Eglīša parakstu. Mazāku summu ziedotāji jau pasākuma laikā tika pie
uzlīmēm un «Liepu» sarūpētiem
āboliem. Ziedojumu artavu varēja papildināt, arī cienājoties ar
Jāņa Krūzes vārīto īpašo vakara
zupu. Kopumā pasākuma laikā
saziedoti 204,74 lati un desmit
eiro, tajā skaitā arī 35 lati par izsolītajiem 42. izmēra basketbola
apaviem, kurus izsolei nodeva
Latvijas Basketbola savienības
padomes loceklis un viens no
basketbola kluba «Dartija» dibinātājiem Kārlis Strēlis.
Beāta Bundule pastāstīja, ka
ziedojumi bijuši dažāda lieluma,
gan papīra nauda, gan lati, gan
santīmi. Bijuši tādi apmeklētāji, kas neziedoja, jo nebija līdzi
paņēmuši maciņu, taču lūguši
«Liepu» konta numuru, kur vēlāk naudu ieskaitīt. «Liepas» cer,
ka cilvēki turpinās ziedot, lai
tas, kas uzsākts «Baltajā naktī»,
piepildītos - tiktu izdota Visvalža
Eglīša grāmata!
«Šķita, ka iecavnieki šoreiz

bija dāsnāki ziedotāji nekā citus gadus, sakot, ka paši pazīst
Visvaldi Eglīti un tā ir laba doma
izdot grāmatu par viņu,» stāsta
B. Bundule. «Varēja just - cilvēki lepojas ar to, ka starp mums
dzīvo īpašs cilvēks, kas savā
dzīvē sasniedzis augstus panākumus profesionālajā sportā,
vienlaicīgi saglabājot sirsnību,
cilvēciskumu un godīgumu. Ne
velti daudzi teica: «Kas gan Višuku nepazīst?» Bija arī daži
ziedotāji, kas vaicāja, kāpēc grāmatu par Visvaldi Eglīti neizdod
Latvijas Basketbola savienība,
bet kopumā cilvēki ir noskaņoti atbalstīt grāmatas izdošanu.
Aicināsim ziedot arī basketbolistus, kam šobrīd basketbols
ir daļa no dzīves. Turpināsim
vākt ziedojumus no privātpersonām, organizācijām. Vaicāsim
arī pašvaldībai, vai ir iespēja daļēji atbalstīt. Grāmata jau pašlaik ir elektroniskā formātā, kur
Visvaldis Eglītis vēlas veikt vēl
nelielus papildinājumus. Tad to
nodosim valodnieka rokās, pēc
tam uz maketēšanu un fotogrāfiju apstrādi. Kad būs savākts
pietiekami daudz līdzekļu, materiālu nodosim tipogrāfijai. Esmu
pārliecināta, ka mums visiem
kopā izdosies!»

Iecavnieki priekšroku dod
upeņu un pīlādžu vīnam
Pirmo reizi iecavniekiem
savu produkciju demonstrēja
mājas vīna darītavas «Vīna ceļš»
vīndaris Normunds Labrencis
no Ogres. Vīnu pirms iegādes
varēja arī nodegustēt. Vīndaris
neslēpa gandarījumu par negaidīti lielo atsaucību. Iecavnieki
par garšīgākajiem atzinuši pīlādžu un upeņu vīnu, lai gan
nesmādēja arī ķiršu, vīnogu un
rabarberu. Rabarberu sausais
vīns pērn kļuvis par Latvijas
čempionu un arī pats vīndaris vislabprātāk bauda tieši šo
vīnu. N. Labrenča vīna darītavā
top aptuveni 15 veidu vīns, taču
uz tirdziņiem vīndaris ņem līdzi
piecus līdz septiņus, jo citādi no
lielā piedāvājuma pircējs apjūk.
Par licencētu vīna darītavu «Vīna

ceļš» kļuva pirms trim gadiem,
taču vīna darīšana kā ģimenes
vaļasprieks radies pirms 11 gadiem. Zīmola «Vīna ceļš» izstrādājumus var iegādāties veikalos
Rimi, Rāmkalni un citos, «kur
tiek tirgotas labas Latvijā ražotas
lietas», teic Normunds, ar lepnumu piebilstot, ka vīni jau trīs
gadus ir pieejami arī restorānā
«Vincents». Vīndaris pastāstīja,
ka vīni viņa darītavā top no augļiem un ogām un gatavību tie sasniedz aptuveni astoņu mēnešu
laikā, taču, piemēram, dzērveņu
un brūkleņu vīns rūgst ilgāk par
gadu, jo ogas satur daudz konservējošu vielu, tādēļ process ir
garāks. Arī vīnu stiprums ir dažāds un svārstās no 13 līdz pat
17 grādiem, raudzēšanai izmantojot īpašu raugu.

Vairāk fotogrāfiju
www.iecava.lv

Ralfam Vilnim (no kreisās) rotaļu mašīnu tirdzniecība gāja
no rokas – tās iegādājās gan bērni, gan pieaugušie.

«Baltās nakts» pasākuma apmeklētāju vidū arī
Visvaldis Eglītis (no kreisās), Kārlis Strēlis un
sporta skolas «Dartija»direktore Baiba Gāga.

Biedrības «Arhīvs» valdes loceklis Dzintars Zaumanis sveic
basketbola sacensību uzvarētājus. Diplomu saņem
AC Kluburi spēlētājs Andris Štrauss.
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Tirgo mašīnītes, atbrīvojot
vietu skolas lietām
Vairāki tirgotāji kuplināja
pasākumu, piedaloties Krāmu
tirgū. Septiņgadīgais Ralfs Vilnis pārdošanai bija izlicis raibu
raibo rotaļu automašīnu klāstu.
Uz jautājumu, vai nav žēl tos iztirgot, Ralfs atbildēja, ka nē, jo
mājās esot vēl trīs kastes. Mamma Ivita pastāstīja, ka, uzsākot
skolas gaitas, istabā vajadzējis
atbrīvot vietu mācību piederumiem, tāpēc nolēmuši, ka liekās
mantas jāved uz Krāmu tirgu,
jo izmest žēl. Piedāvājumā bija
arī par mazu palikušais velosipēds, skrejritenis, skrituļdēlis
un boksa maiss. Rotaļu mašīnu
tirdzniecība gāja no rokas – tās
iegādājās gan bērni, gan vecmāmiņas, lai iepriecinātu mazbērnus. Tā kā Ralfs beidzamajā laikā aizrāvies ar futbolu, tad ietirgoto naudu visticamāk tērēs šim
mērķim. Ar naudas skaitīšanu
Ralfam piepalīdzēja tētis Eduards, un jau pirmās pusstundas
laikā guvums pārsniedza trīs latus.
Jaunieši iesaista
konkursos un ideju
ģenerēšanā
Līdzās daudziem citiem notikumiem risinājās arī projekta
«Tūrisma attīstības veicināšana
Iecavā» aktivitātes. To norisē

iesaistījās projekta idejas autori
- jauniešu grupa «IDeja» un projekta aktīvie atbalstītāji no jauniešu apvienības «GTA».
«GTA» jaunieši pasākuma apmeklētājiem bija sarūpējuši vairākus konkursus un aktivitātes.
Radošās darbnīcas vislabprātāk
apmeklēja bērni, tomēr arī daļa
jauniešu nelaida garām iespēju papildināt mākslinieciskās
prasmes. T-kreklus pēc to apzīmēšanas bija iespēja izlikt nelielā izstādē – konkursā, un par
labāko tika atzīts Ances krekliņš. Meitene dāvanā saņēma
mīļu zaķēnu, kura T-krekliņu
rotāja projekta simbolika. «Visām darbnīcām nosaukumi bija
izdomāti Iecavas atpazīstamības atbalstam – «Iecavas fans»,
«Esmu iecavnieks», «Salūts Iecavai». Par šo darbnīcu vadīšanu
paldies «GTA» meitenēm – Betijai
Celitānei, Montai Zaumanei, Elīzai Dzenei, Aivijai Grundmanei,
Laurai Volfai, Kristai Dārziņai,
Janai Zapoļskihai un jaunietim
Dāvim Zāģeram par atbalstu
meitenēm!» stāsta projekta atbalsta persona Ginta Zaumane.
Norisinājās arī fotoskatu atpazīšanas konkurss. Projekta
ietvaros jaunā fotogrāfe Marta
Tamule apbraukāja Iecavas novadu un safotografēja dažādus
novada dabasskatus un ēkas,
bet «Baltās nakts» apmeklētājiem

«Baltās nakts» basketbola
sacensību rezultāti:
1. vieta - Ozo/Black Sports (Māris Ozoliņš, Juris Ojāru, Kārlis Ozoliņš, Gundars Brička, Roberts Tūmanis, Roberts Lindavs);
2. vieta - Sēkla (Jānis Kozlovs, Helvijs Meļķis, Edgars Lapkovskis, Juris Beitiņš, Ginters Plukass;
3. vieta - AC Kluburi (Juris Jašuks, Juris Bidzāns, Edvards
Jašuks, Andris Štrauss, Gunārs Plucis, Aļģis Mudurs).

Biedrība «Arhīvs» saka paldies
visiem, kas atbalstīja un piedalījās Iecavas «Baltās nakts»
pasākumā, īpaši Iecavas novada domei, Gunāram Plucim, Jānim
Pastaram, Valdai Prokopenko un improvizācijas teātrim «Artis»,
Alisei Tīfentālei, Dagnijai Lauvai un Andrim Grudauskim,
Ļubovai Lapiņai, Kristīnei Selanei, Ainai Putniņai, Bauskas
Mākslas skolas direktorei Mārītei Šulcei, Iecavas kultūras
namam un personīgi Almai Spalei, Tamārai Šmitei, Arnoldam
Ziemelim un Zālītes skolas bērniem, jauniešu grupām «GTA»
un «IDeja», Genovefai Standalei, laikrakstam «Iecavas Ziņas» un
Antai Kļaveniecei, Raivim Lauciņam-Veineram, jauniešu deju
kolektīvam «Jezga» un Solveigai Linejai, biedrībai «Iecavas hokeja
klubs» un Dainim Kravalam, sieviešu klubam «Liepas» un Beātai
Bundulei, DJ Andre Crash, Verneram Martinovam, Guntim
Pakalnam un SAKS «Dartija» kolektīvam, biedrībai «Moskvich
club.lv» un Zigmundam Bogdanovičam, Jānim Rītam, Verneram
Jānim Trokšam un Gintai Zaumanei, kas vadīja kultūras
foruma «Baltā nakts» pasākumu, un visiem, kas atnāca, vēroja,
piedalījās Grāfa laukuma aktivitātēs!
Gaidīsim Jūs nākamajos pasākumos!

tie bija jāatpazīst. Iecavnieki labi
Jauniešu realizētā projekta
tika galā ar uzdevumu, tomēr ietvaros
joprojām
norisinās
vislielākās grūtības, spriežot pēc darbs pie mājas lapas izveides,
anketām, sagādāja Zorģu biblio- kurā būs vienuviet apkopoti
tēkas pagalma un Rosmes kluba Iecavas novada tūrisma objekti
atpazīšana. Anketās bija iespē- un kuru jaunieši vēlētos iesniegt
ja ierakstīt un līdz ar to arī gūt pašvaldībai, lai to pievienotu Iepapildpunktus par īpašām faktu cavas mājas lapai.
zināšanām par redzamo objektu
un, jāteic, ka iecavnieki ir ļoti
Izklaidējas, sporto
radoši savās atbildēs! Fotoskatu
un bauda mākslu
atpazīšanas konkursā uzvarēja
Sporta laukumā sacentās
komanda – Evelīna un Anda.
basketbola komandas, par ātrāIzmēģināt veiklību un attapī- kā titulu cīnījās velokartisti, bet
bu varēja arī liekot Iecavas skatu klēts pagrabā publiku izklaidēja
Prasībām
neatbilstošais
un nekvalitatīvi ieklātais
puzles, kam
līdzi sekoja
Matīss kultūras
nama improvizācijas
būspiedajānofrēzē un tā vietā jāieklāj jauns.
Circenis. Šajāasfalts
konkursā
teātris «Artis» Valdas Prokopenlījās dažāda vecuma interesenti, ko vadībā un viņu draugi no Dobet uzvarētājas gods tika Zanei beles un Bauskas.
Zakarītei, kura sarežģīto 49 gaMuzeja telpās pastāvīgo eksbaliņu puzli salika nedaudz vai- pozīciju atdzīvināja Zentas Dzirāk kā trijās minūtēs.
vidzinskas fotogrāfijas un Jura
Kupls apmeklētāju skaits iz- Tīfentāla gleznas. Tāpat bija
mantoja izdevību iesēsties «Ideju iespēja aplūkot Ļubovas Lapikrēslā» un aprunāties ar divām ņas brīnišķīgos akvareļus, kas
Pepijām – Lindu Šteinbergu un tapuši Degā, Monē un Renuāra
Ievu Olgu Jēkabsoni. Krēsls ta- darbu iespaidā. Savas daiļrades
pis no atsaucīgo iecavnieku sajaunumus prezentēja Dagnija
ziedotajām mīkstajām rotaļlieLauva un Andris Grudauskis,
tām un tajā varēja ne tikai iesēskā arī māksliniece no Bauskas
ties un nofotografēties. Pepijas
Kristīne Selane, kuras darbu
uzklausīja arī Iecavas uzlabovadmotīvs šoreiz bija «Balts». Liešanas ģeniālos priekšlikumus.
lisks ekspozīcijas papildinājums
Vakara gaitā idejas izteica vaibija Bauskas un Iecavas māksrāk nekā 25 iecavnieki, bet par
las skolas audzēkņu tēlniecības
labāko un atbalstāmāko atzīta
darbi. Biedrības «Arhīvs» valdes
Uvja doma – publiskās tualetes
loceklis Kārlis Sinka pastāstīja,
ierīkošana Iecavas centrā. Turka bijis bezgala interesanti no
pat varēja arī parakstīties par
Bauskas Mākslas skolas fonveloceliņa izveidi Iecavā – sadiem atlasīt darbus, kas veidovākti gandrīz 70 paraksti! Ideju
ti pirms vairākiem gadiem laiapkopojumu un parakstus par
veloceliņiem kopā ar maršru- kā, kad viņš pats strādājis par
tu priekšlikumiem plānots ie- Mākslas skolas pasniedzēju.
Kā jau ierasts,www.abfoto.lv
Iecavas «Balsniegt Iecavas novada domē. Lai
tajā
naktī»
mākslas
darbus vaprojekta aktivitāšu rezultāti un
rēja
ne
tikai
baudīt,
bet arī raideja dzīvotu ilgāk, Ideju krēsls,
dīt,
darbojoties
gleznošanas
raMartas Tamules foto un Iecavas
došajā
darbnīcā:
bērni
labprāt
skatu puzles turpmāk atradīsies
Dienas centrā «Iecavnīca», sola izkrāsoja keramikas ģīmīšus,
bet tie, kuri bija paņēmuši līdzi
G. Zaumane.
Iestājoties tumsai, «IDeja» T-kreklus, varēja tos apgleznot.
jaunieši – Krista Kivilande, Be- Par muzikālo baudījumu parūatrise Dzene, Eduards Cers un pējās kultūras nama jauniešu
Edvarts Šulcs - izstāstīja par deju kolektīvs, jaunais talants
projektu «Turisma attīstības vei- Verners Martinovs un DJ Andre
cināšana Iecavā» un pirmo reizi Crash.
Jāatgādina, ka, piedaloties
skatītājiem demonstrēja komanšī
gada
nevalstisko organizācidas veidoto filmu «Iecava caur
Skype». Filma ilgst nepilnas 14 ju projektu konkursā, biedrība
minūtes, bet tās izveidei - sce- «Arhīvs» pasākuma Iecavas «Balnārija rakstīšanai, kastingam, tā nakts» organizēšanai saņēma
filmēšanai, montāžai un dažā- pašvaldības atbalstu – Ls 981.
diem papilddarbiem - bija nepie- Biedrības organizētās «Muzeju
ciešama liela daļa vasaras. Tie, nakts» pasākumiem, kas norisikas filmu nepaguva noskatīties nājās šī gada maijā, pašvaldība
«Baltajā naktī», to var izdarīt bija atvēlējusi Ls 985, bet muinternetā
www.youtube.com/ zeja ekspozīcijas papildināšanai
watch?v=YlQLp-Yi4dM.
– Ls 837.

2013. gada 13. septembrī .

Kurzemes lauksaimnieki apciemo Iecavas novadu
Elīna Arāja

Iepriekšējā laikraksta numurā
iesākām stāstīt par Iecavas
novada vietām, kurās
25. augustā, apceļojot
Zemgali, iegriezās dārzeņu
audzētāji no Saldus, Kuldīgas,
Talsiem un Liepājas.
Zemnieku saimniecības «Mazgrāvīši» īpašnieks Andris Bite pēdējai siltumnīcai izveidojis cokola stāvu, kur zem betona grīdas,
kas veidota no kādas kolhoza laiku kūts dzelzsbetona paneļiem,
novietotas divas malkas krāsnis.
Tās kurinot, pamatīgi tiek uzkarsēta siltumnīcas grīda, reizē
siltumu novadot arī no pagraba
uz augšu pa grīdas spraugām.
Saimniecībā pārdomāta ir katra
lieta: jaunajai siltumnīcai dzegas
ir noapaļotas, lai sniegs no jumta vieglāk noslīdētu, bet vecajām
viņš izveidojis stāvus jumtus,
kurus ar īpašu metodi nostiepj,
lai vētras laikā nepland un neizstaipās kā balons, kā viņam reiz
gadījies. Siltumnīcās tiek audzēti
gurķi Mirabella un tomāti Fontana. Nesen Andris sācis audzēt
arī papriku, bet savos eksperimentos viņš iekļāvis gurķa stāda potēšanu uz kabača saknes,
lai meklētu risinājumu gurķu
sakņu biežajām slimībām. Taču
vēlamais rezultāts tomēr nav sasniegts: gurķis mainījis garšu.
Kaltē tomātus
Siltumnīcā izaudzēto produkciju saimnieki realizē Rīgas nakts
tirgū. Viņa tomāti atpazīstami ar
uzlīmi, uz kuras rakstīts «Andra
Bites tomāti». Brāķētie tomāti nonāk Andra paša darinātā kaltē,
taču iegūt labus kaltētus tomātus ir darbietilpīgs process, tādēļ
saimnieks to nav atzinis par rentablu. Šo produkciju saimnieks
ražo vien nelielos daudzumos.
Stāda valriekstu dārzu
Substrātu, ko lieto gurķiem,
Andra saimniecībā vēlāk izmanto
tomātiem, tad tūjām, skujkokiem
un valriekstu kokiem. Valrieksta
kokus Andris saimniecībā audzē
jau divus gadus pēc divu Latvijas zinātnieku metodes: «Es tos
kociņus spīdzinu: pieradinu pie
Latvijas laikapstākļiem. Izdzīvo katrs desmitais, divdesmitais
valrieksta stāds, bet tas tad arī
būs dzīvotājs.» Viņš atzīst, ka valrieksta koks nes augļus tikai pēc
desmit gadiem. Visticamāk, ka
šī iemesla dēļ Andris pagaidām
ir pirmais, kas veido valriekstu
dārzu. Latvijā šur tur sastopami

Skaidrītes Druviņas
(no kreisās) daiļdārzā
saimnieko visa saime.
vien atsevišķi koki. Saimnieks
piezīmē, ka svarīgi ir valriekstu
nekad nenest siltumnīcā. Ja to
ienes, tad ārā vairs nedrīkst nest
– tas aiziet bojā. Koks pamazām
pierod pie aukstuma. Bez valriekstiem Andris audzē arī sarkanās lazdas.
Eļļu ražotnē
SIA «Iecavnieks» pārstāve Solvita Kudlāne visus ekskursantus vispirms nosvēra uz lielajiem
svariem. Divas tonnas. Šis svars
ir tikai daļa no graudu kravas,
ko atved lauksaimnieki, lai tālāk
tos izkaltētu un no tiem izspiestu eļļu. No Latvijas laukiem uz
«Iecavnieku» atceļo rapši, kvieši,
kaņepes, sinepju sēklas un linsēklas. Katrai pievestajai graudu
partijai uzņēmuma laboratorijā
veic analīzes, bet piegādātājs informē par katras kravas graudu
apstrādes vielām audzēšanas
procesā. Linus un kaņepes uzņēmums audzē pats, taču ne pietiekami, tādēļ piepērk no graudaudzētājiem.
S. Kudlāne viesus aicināja arī
uz eļļu degustāciju. Uzņēmums
galvenokārt ražo rapšu eļļu, taču
piedāvājumā ir arī linsēklu eļļa,
smalcinātas linsēklas, kaņepju
pavalgs u.c. Garšu baudītājiem
ir jau gatavas eļļas ar garšvielām:
ar ķiploku, baziliku u.c. Viesi degustēja arī pankūkas, kas ceptas
rafinētā rapšu eļļā. Par pankūku
gardu papildinājumu daudzi atzina grauzdētas linsēklas.
Auksti spiestu eļļu ražo no nekarsētiem graudiem – tie uzsilst,
savstarpēji beržoties vienam pret
otru, stāsta S. Kudlāne. Pēc tam
eļļu attīra, iegūstot rafinētu eļļu,
kuru plaši lieto pārtikā, taču tā
nav tik veselīga kā nerafinētā, jo
eļļu attīrot, tiek atdalītas dažādas
piedevas – tai skaitā arī vitamīni.

Zitas Lasmanes (no kreisās) daiļdārzu rotā
dīķis ar ūdensrozēm. Viņai līdzās pašvaldības
lauksaimniecības organizatore Ruta Priede.
Nerafinētu eļļu nav vēlams pārkarsēt, jo piedevas sadeg, veidojot kancerogēnās vielas. Turpretī
lineļļu vispār nedrīkst karsēt, jo
tad rodas pernica.
Var krāsot pat bērns
Pernica ir krāsas, beices un
vaska galvenā sastāvdaļa. Uzņēmums SIA «Linum Color», kas
atrodas turpat eļļas ražotnes
kompleksā, ražo šos augstvērtīgos ekoloģiski tīros kokapstrādes
produktus, kurus veikalos varam atpazīt ar preču zīmi «Paint
ECO».
No SIA «Iecavnieks» lineļļas
pernicas iegūtā krāsa ātri žūst
un ilgi kalpo. Tā labi iesūcas
koksnē un pasargā to, reizē ļaujot koksnei elpot. Ārdarbu pernicas beices un krāsas ir elastīgas:
koks staigā un krāsa padodas
tam līdzi, neplaisā un nelobās.
«Paint ECO» lineļļas izstrādājumi ir ekoloģisks produkts. Ķīmiskām krāsām klāt ir organiskie šķīdinātāji, kas pirmās trīs
dienas intensīvi izdalās telpā,
taču neliela koncentrācija gaisā
nonāk arī pēc pieciem gadiem.
Visas «Paint ECO» eļļas, pernicas,
krāsas, beices un vaski atbilst
Eiropas Savienības rotaļlietu
krāsošanas standartam: ar šiem
produktiem apstrādāto klucīti
bērns var droši bāzt pat mutē.
Dārzs sportam un atpūtai
Saiva un Jānis Komisari Kurzemes ceļotājus sagaidīja savā
daiļdārzā, kas tapis 15 gadu laikā. Dārzs priecē ar izkoptu mauriņu un krāšņām puķu dobēm,
kur nodalītas zonas: darbam,
atpūtai, baseinam un sportam.
Dārzs augstu novērtēts ne vienā
vien konkursā. Padomu viņiem
devusi ainavu arhitekte Gundega
Lināre: neveidot lielas dobes, jo
tās pašas ar laiku izpletīsies. To

tagad Jānis iesaka arī citiem.
Dobes šajā dārzā rotā gan dažādas puķes, gan arī skujeņi un
lapu košumkrūmi. Vienā dobē ierindojies pat sarkanais mangolds
– lapu biete. Saimnieks stāsta,
ka pērn mangoldi izauguši teju
pusmetra augstumā. Savu krāšņo lapu dēļ tas itin labi iederas
puķu dobē. Sarežģītākais dārza
kopšanā esot laistīšana. «Šī vasara ir ļoti sausa. Ūdeni dabū vien
tie augi, kuri akurāt sāk ģībt,»
stāsta saimnieks.
Zied no pavasara
līdz rudenim
Skaidrītes Druviņas saimniecībā kādreizējās kūts vietā tagad
visus priecē košuma dārzs. «Dārzu veidojam pēc izjūtas. Augus
izvēlamies tā, lai no pavasara līdz
rudenim ir uz ko paskatīties,»
stāsta Skaidrīte. Viņas dārzā rosība nekad nerimstas: dobēs stāda un pārstāda. Saimniecei patīk
ziedošās puķes, tādēļ tās dārzā
ieņem goda vietu. Viņa priecājas
par puķi gudleju, kas ziedēšanas
laikā dārzā pievilina tauriņus.
Dārza lepnums parūkkoks
Zitas Lasmanes daiļdārza vietā kādreiz slējušās siltumnīcas
un zemeņu dobes: «Bērni bija
ar mieru darīt jebko, tikai ne iet
zemenēs.» Tādēļ dārzs kļuva par
daiļdārzu. Iesākumā plānojumu
dārzam ierādīja kāda daiļdārzniece, bet vēlāk paši pamazām
visu attīstīja. Arī šis dārzs nestāv
uz vietas – Zita nemitīgi kaut ko
pārstāda. Saimniece atzīstas, ka
augiem nosaukumus neatceras
– ierauga, patīk un nopērk. Viens
nosaukums gan viņai ir prātā –
parūkkoks. Tas arī ir viņas dārza
lepnums.
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Sola stingrākus
nosacījumus pasažieru
pārvadājumu kvalitātei
1.lpp.
Direkcija ir veikusi pārrunas
ar SIA «Sabiedriskais autobuss»
vadību, kurās spriests par iespējamiem risinājumiem sniegto
pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Uzņēmuma pārstāvji ir apņēmušies
rast iespēju transportlīdzekļos
uzstādīt videonovērošanas iekārtas, lai mazinātu domstarpības
jautājumos par autobusu piepildījumu un biļešu tirdzniecības
pārkāpumiem. SIA «Sabiedriskais
autobuss» organizēs pārbaudes
par biļešu tirdzniecības kārtību.
Līdz šim darba attiecības ir pārtrauktas ar vienu autobusa vadītāju, kura darbībā konstatēti
biļešu tirdzniecības kārtības pārkāpumi.
Tomēr šīs problēmas risinājumā svarīga ir arī sabiedrības
iesaiste. Atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, pārvadātāja pienākums ir nodrošināt braukšanas biļešu un bagāžas biļešu izsniegšanu pasažieriem, savukārt
pasažierim ir pienākums iegādāto biļeti saglabāt līdz brauciena
beigām. Tādēļ svarīgi ir atkārtoti
aicināt pasažierus, maksājot par
braucienu jebkurā maršrutā pie
autobusa šofera, vienmēr paņemt
biļeti, kas ir vienīgais apliecinājums tiesībām izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu.
Direkcija informē, ka autobusu kustības sarakstos ir norādīta informācija, kad maršrutā Nr.
7480 Rīga-Bauska kursēs lielas
un kad mazas ietilpības autobuss. Lai pārvietotos ar ratiņkrēslu, bērnu ratiņiem vai ar lielāku
bagāžu, pasažieris attiecīgi aprīkotu transportlīdzekli var pasūtīt 72 stundas pirms brauciena,
piezvanot uz pārvadātāja norādīto tālruņa numuru. Informācija
par tālruņa numuru ir pieejama
visās pieturvietās un autoostās.
Lai uzlabotu situāciju pasažieru pārvadājumos, darba dienās
maršrutā Nr. 7480 Rīga-Bauska
abos virzienos papildus kursē arī
trīs eksperimentālie reisi.
Ir panākta vienošanās, ka
Bauskas pašvaldības pārstāvji
informēs Direkciju un pārvadātā-

ju par plānotajiem pasākumiem,
kas varētu ietekmēt pasažieru
plūsmas, kā rezultātā operatīvāk
varētu norīkot atbilstošas ietilpības autobusus.
Attiecībā par jaunu konkursu lotē Centrs-1, kurā ietilpst arī
maršruts Rīga–Bauska, jāatzīmē, ka līdz ar tiesvedības beigām
(tuvākā pusgada laikā) Direkcija
plāno organizēt jaunu konkursu
lotē Centrs-1 un slēgt ilgtermiņa
līgumus, nosakot nolikumā stingrākus nosacījumus pārvadājumu kvalitātei.
Situācijas uzlabošanai sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā un organizēšanā informējam, ka šī gada 12.
augustā notika pirmā Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijas
ietvaros izveidotās darba grupas
sēde, kurā tika izskatīti Latvijas
Pašvaldību savienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas un Satiksmes ministrijas iesniegtie grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likumā. Grozījumi likumā paredz
sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanu un organizēšanu vienotā maršrutu tīklā ar
Sabiedriskā transporta padomes
starpniecību.
Jāatzīmē, ka Satiksmes ministrija ir atkārtoti virzījusi apstiprināšanai attiecīgus grozījumus
Autopārvadājumu likumā. Grozījumi Autopārvadājumu likumā,
kas paredz sakārtot neregulāro
pārvadājumu jautājumu Latvijas
teritorijā, ir izstrādāti jau 2011.
gadā un jau 2011. gada 7. decembrī ir nodoti izskatīšanai Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijā.
Pašreiz Satiksmes ministrija šo
jautājumu ir aktualizējusi, un ir
sagatavots jauns Autopārvadājumu likuma grozījumu projekts,
kurš tiek saskaņots ar ieinteresētajām institūcijām un kura tālāka virzība Saeimā tiek plānota šī
gada septembrī.»

Publicēšanai sagatavoja
Elīna Arāja

Sporta ziņas
Svētdien, 1. septembrī, ar veiksmīgu startu VIII starptautiskajās bērnu sacensībās vieglatlētikā Varšavā 2000.-2002. gadā dzimušajiem zēniem un meitenēm piedalījās Latvijas jauno sportistu izlase. Tās sastāvā bija trīs Iecavas novada sporta
skolas audzēkņi: Rūdis Pēteris Lasmanis, Enia Tīna Šusta un Karīna Toniga. Sacensības notika piecās disciplīnās, piedaloties astoņu valstu (Polija, Ungārija, Ukraina, Slovākija, Čehija, Lietuva,
Igaunija un Latvija) jaunajiem vieglatlētiem.
Latvijas jauniešu izlase startēja sekmīgi un daudzsološi, izcīnot
četras uzvaras, vienu otro un 13 trešās vietas. Laureātu vidū arī
sporta skolas «Dartija» audzēkņi:
Enia Tīna Šusta - 3. vieta 600 metru skrējienā
(1 min. 50,44 sek.);
Rūdis Pēteris Lasmanis - 3. vieta 300 metru skrējienā
(46,54 sek.);
Karīna Toniga - 5.vieta tāllēkšanā (4,48 m).
10. septembrī aizvadīts Ķekavas novada strītbola čempionāta
noslēdzošais 4. posms. Sacensības notika Ķekavas vidusskolā,
kur vecuma grupā 40+ četru komandu konkurencē 1. vietu izcīnīja komanda «Iecava» - Juris Jašuks, Jānis Krūze, Aļģis Mudurs,
Gunārs Plucis un Māris Ozoliņš. Arī čempionāta kopvērtējumā iecavnieki ierindojās līderu pozīcijā, gūstot uzvaru trijos no četriem
posmiem. Pārējos čempionāta posmos «Iecavas» komandā spēlēja
arī Ints Kreicšteins un Dzintars Zaumanis.
Otro vietu ieguva «Aizkraukle 1», bet trešo vietu dalīja «Aizkraukle
2» un «Ķekava maxi».

Līdzjūtības
Vēl bija jādzīvo,
/Rainis/
Vēl jāskata bija daudz dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāaujas.
Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast.
Skumju brīdī esam kopā ar mūsu skolnieces
Dianas Hodorovičas ģimeni, viņu pāragri zaudējot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs
Mēs katrs kaut ko dārgu sevī nesam,
Ir katram par ko smiet un as’ras liet.
Pa vienu ceļu atnākuši esam,
Pa vieniem vārtiem visiem jāaiziet.

/E. Zālīte/

Izsakām dziļu līdzjūtību Valentīnai Latvietei,
māsu Lilitu pavadot mūžībā.
Zorģu mājas Nr. 2 iedzīvotāji
Dārzā novīst zieds pēc zieda, 		
Cilvēks aiziet viņam līdz.
Un bezgala skumjš un vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.

/N. Dzirkale/

Atvadu skumjās esam kopā ar Inu Kukuli,
no meitas Anitas atvadoties.
Ozolu ielas 5 mājas iedzīvotāji

Aizsaulē aizgājuši
Zeta Jakāne (25.07.1923. – 05.09.2013.)
Sofija Guseva (26.08.1923. – 06.09.2013.)
Aigars Veidelis (08.10.1967. – 09.09.2013.)
Marija Ņikitina (06.11.1934. – 10.09.2013.)
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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

95. kods par pievilcīgu cenu!

Aicina darbā : : :

(māc. sāk. 23.09. pl. 17) Ls 50 Ls 40
(nākamo nodarbību sāk. 14.10.)
B kat. (māc. sāk. 22.10. pl. 17)
Ls 20
Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens bez maksas!
www.zams.lv
Tālr. 29121985

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

Pērk : : :

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.
PĀRDOD GRANULĒTU
BARĪBU PUTNIEM.
Tālr. 26484467, 63960776.

SIA «Jaunpagasts Plus» piedāvā
darbu krāvējam.
Tālr. 29256886.
Saimniecība «Atmati», kas
nodarbojas ar aitu un trušu
audzēšanu Iecavā, aicina darbā
palīgstrādnieku (nepilna
slodze, pāris stundas dienā).
Iespēja ar laiku iegūt darbu uz
pilnu slodzi. Darba pienākumos
ietilpst dzīvnieku barošana un
kopšana. Interesentiem zvanīt
26114692, Gatis.

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.

Sporta namā
21. septembrī plkst. 11:00,
12:30 un 14:00
LJBL čempionāts
basketbolā:
Kuldīga-Iecava.
24. septembrī
plkst. 8:30 – 17:00
Skolu rudens kross.
Sacensību nolikumu
skatiet www.iecava.lv.
27. septembrī
Olimpiskā diena
sporta namā «Dartija» un
visās novada izglītības
iestādēs.

Internātskolas
stadionā
Iecavas novada skolu
sacensības futbolā
18. septembrī plkst. 15:00
6.-7. klasēm,
25. septembrī plkst. 15:00
8.-9. klasēm,
2. oktobrī plkst. 15:30
10.-12. klasēm.
Sacensību nolikumu
skatiet www.iecava.lv

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

Pārdod : : :
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Pieminekļi, plāksnes, apmales. Visu veidu uzraksti granītā un marmorā.
Vecu uzrakstu atjaunošana.
Iecavas novada “Jaun-Billes”, Iecava-Jelgava 6 km, ceļa kreisajā pusē.
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
19. septembrī rīkos akciju:
šķiroto atkritumu savākšana
Iecavas novada Zālītē (pie bibliotēkas).
No plkst. 17:00 līdz 19:00 iedzīvotāji bez maksas
varēs nodot stiklu (pudeles, burkas), elektroniku (televizorus,
datorus, monitorus, ledusskapjus), papīru un kartonu,
PET pudeles.

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

Vēlies iemācīties plastiski kustēties, justies ērti un pievilcīga ballītēs? Sajust savu sievišķību,
seksualitāti, izprast savu ķermeni, brīvi to pārvaldīt? Atbrīvoties no ikdienas rutīnas un no
spriedzes darbā? To visu palīdzēs deju nodarbības.
Mācīsimies vēderdeju pamatus, apgūsim dažādus tās stilus, baudīsim Karību jūras kaislīgos
mūzikas ritmus. Nāc un piedalies arī Tu deju nodarbībās, baudi brīvu un draudzīgu atmosfēru,
iegūsti jaunu pieredzi un draugus. Augumam un vecumam nav nozīmes, iepriekšēja pieredze
dejās NAV nepieciešama! Ja esi optimistiski noskaņota, esi kopā ar mums PIRMDIENĀS un
TREŠDIENĀS no plkst.19.00. līdz 20.00. jau no 16. septembra. Gaidīsim Tevi fitnesa klubā
«Jautrais APELSĪNS», iepriekš zvanot pa tālruni 26108210.
Svētdien, 15. septembrī,
ikviens Latvijas iedzīvotājs bez vecuma un dzimuma
ierobežojuma ir aicināts piedalīties
2. Vislatvijas Spēka dienā,
kurā varēs pārbaudīt savus spēkus, pievelkoties pie stieņa.
Katrs dalībnieks ar savu pievilkšanās reižu skaitu piedalīsies
arī kopējā rezultāta veidošanā, jo tiks noskaidrots ne tikai
spēcīgākais vīrietis un sieviete, bet arī novads un pilsēta.
Iecavā sacensības norisināsies
internātpamatskolas stadionā no plkst. 9:00 līdz 14:00,
bet visā Latvijā tās notiks 60 spēka punktos.
Ikviens dalībnieks saņems vienu no trijām īpašajām spēka
aprocēm. Aizvadītā gada sacensībās rekords
vīriešiem bija 38 reizes, bet sievietēm - 17.
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