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A: Anta Kļaveniece

19. septembrī ar laureātu
sumināšanu Rīgas Domē
noslēdzās ikgadējais
konkurss «Par Latvijas
skaistāko daiļdārzu un
lauku sētu 2008. gadā».

Vērtēšana noritēja vairākās
nominācijās: «Skaistākais Latvijas daiļdārzs 2008. gadā», «Latvijas skaistākā lauku sēta ar lauksaimniecisko ražošanu», «Skaistākā lauku sēta - ģimenes dzīves
vieta». Žūrija vērtēja arī skaistāko priekšdārzu, interesantākās
augu kolekcijas, skaistākos dār-

Atkal jauna mācību firma
A: F: Solvita Lauzēja

Iecavas vidusskolā ir izveidota jauna
skolēnu mācību firma (SMF), šoreiz ar
nosaukumu «Klipu klapu», kas pārdod
dažādas koka dāvanas un apgleznotus
iepirkumu maisiņus (attēlā).
Firmā darbojas pamatskolēni: 7.a skolnieks
Eduards Cers, 8.a klases skolnieces Raivita Lauciņa-Veinere un Annija Razāne.

2.lpp.

zus Latgalē, Kurzemē, Vidzemē,
Zemgalē, Rīgā un citus interesantus atklājumus, kopumā viesojoties konkursam pieteiktajos
52 dārzos un lauku sētās.
Sarīkojumā Saivu un Jāni Komisarus sveica Gundega Lināre un
citi žūrijas locekļi. Foto no Komisaru ģimenes albuma.
5.lpp.

7.
Par
sportistu
panākumiem
Pamatojoties uz Iecavas
novada Domes
10.06.2008. saistošajiem
noteikumiem Nr. 13
«Par pabalstu politiski
represētajām personām
2008. gadā»,
SOCIĀLAIS DIENESTS
no 1. oktobra pieņem
iesniegumus pabalsta
piešķiršanai. Pabalsta
pretendentiem līdzi jāņem
politiski represētās
personas apliecība.

2008. gada 3. oktobrī
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2.

Skolu ziņas

Ar nelielu, jauku koncertiņu
skolas pagalmā jaunais mācību
gads sācies Iecavas mūzikas
skolā. Nu jau izskanējuši patstāvīgā darba noklausīšanās mācību koncerti, kur audzēkņi rādīja
vasarā sagatavoto, pamazām savā ritmā sakārtojas visas mācību
stundas.
Šogad skolā strādā 16 skolotāji, viņu vidū trīs jaunas skolotājas: Madara Strazdiņa strādā
ar kori un māca solfedžo, Adrija
Eversa ir klavierspēles skolotāja,
bet flautas spēli māca Ilvija Bensone.
Šajā mācību gadā mums ir ļoti kupls audzēkņu skaits - visās
programmās kopā mācās 123
audzēkņi. Tāpat kā pagājšgad,
ļoti populāra ir pirmsskolas muzikālo dotību attīstošā grupa,
kurā mācās 29 audzēkņi, sagatavošanas klasē instrumenta
spēli apgūst 11 audzēkņi, profesionālas ievirzes programmās 80 audzēkņi, bet pieaugušo izglītības klasē - trīs audzēkņi.
Šis ir mūsu skolas jubilejas20. dzimšanas dienas gads, un
5. decembrī to atzīmēsim ar koncertu kultūras namā. Šim notikumam tad arī jau sākam gatavoties un priecāsimies satikties
ar visiem mūsu klausītājiem: vecākiem, draugiem, bijušajiem
skolotājiem un absolventiem.

24. septembrī, pēc skolas
bibliotekāres Ainas Ezergailes
un vizuālās mākslas skolotājas
Sigitas Lazbergas uzaicinājuma,
Zālītes speciālajā internātpamatskolā viesojās Bērnu literatūras centra darbinieces. Dzejas
dienu ietvaros notika radošā
pēcpusdiena «Kur dzīvo dzeja».
Skolēniem bija iespēja arī pašiem iejusties dzejas tēlos, klausoties Ineses Zanderes, Maijas
Laukmanes un citu autoru dzejoļus.
Katra klašu grupa izlozēja savu dzejolīti, lai, to izlasot, katrs
varētu vizuāli attēlot savu domu
lidojumu. Pasākuma laikā skolēni uzzināja, ka dzeja dzīvo skursteņos un mežā, kurpēs un pilsētā, skolā un pat skolas somā.
26. septembrī skolēni piedalījās ikgadējās Latvijas republikas
speciālo skolu rudens krosa sacensībās, kas norisinājās Lielplatones speciālajā internātskolā. Ar labiem rezultātiem 29 skolu konkurencē startēja 10. klases skolnieks Guntis Este un «C»
klases skolniece Kitija Kanapecka, kuri savās vecuma grupās
katrs ieguva 3. pakāpes diplomu.
Attēlā: Pēc krosa sacensībām
Lielplatonē - starp
ātrākajiem bija Guntis Este
un Kitija Kanapecka (vidū). IZ

Atkal jauna mācību firma
1.lpp.

Pirmā tirgošanās jau notika
27. septembrī pie Rundāles pils ,
un šīs mācību nedēļas garumā
«Klipu klapu» tirgojās arī Iecavas
vidusskolas sākumskolas klasēs.
Raivita stāsta: «SMF iesaistījos tāpēc, ka man šādas aktivitātes likās ļoti interesantas.
Man gribējās iemācīties veidot
preces, tirgoties un pelnīt naudu». Annija ir līdzīgās domās, tomēr viņai visvairāk patīk darboties radoši - apgleznot auduma
maisiņus un krāsot koka preces:
krūzīšu paliktnīšus, puzles un
magnētiņus. Eduards ir ar visliekāko pieredzi firmā, jo kādreiz

jau darbojies SMF «Kociņš», kas
guva labus panākumus pirms
diviem gadiem. Viņam nesagādā
problēmas ne ilgais darbs, ne
tirdzniecība. Darbs firmiņā prasa arī negulētas naktis. Kamēr
preces tiek izzāģētas, nokrāsotas, nolakotas, paiet ilgs laiks.
Kādreiz pat tikai ap vieniem naktī darbs tiek beigts. Ir plānots, ka
darbā uz laiku tiks pieņemts vēl
viens strādnieks, lai Eduardam
būtu vieglāk zāģēt materiālus.
Skolēnu mācību firmu konkurss pamatskolas grupā ilgs
līdz martam, kad visas labākās
skolēnu mācību firmiņas tiksies
Kuldīgā, bet līdz tam vēl daudz
kas darāms. IZ

Iesakām izlasīt grāmatu «Es grāmatas nelasu» Veidojiet
Ir maijs - skolas beigas. Priekšā sengaidītais vasaras brīvlaiks.
Ieskrienu skolas bibliotekā nodot pēdējās grāmatas, bet skolas
bibliotēkas vadītāja Inta Lapkovska piedāvā pa vasaru izlasīt
tikko atvestās Bērnu žūrijas piecas grāmatas. Pirmā doma - nē!
Tikai ne vasarā! Uzmetu acis grāmatu kaudzītei un ieraugu uz vāka rakstīto «Es grāmatas
nelasu». Hmm... Intriģējoši. Vai
ne?
Šī intriga mani pamudināja
izlasīt šo un pārējās četras grāmatas: «Avenes», «Skaistā jūra»,
«Vāvere», «Ledenes, ar kurām var
sagriezt mēli». Grāmatas nav apjomīgas, tāpēc varētu tās ātri izlasīt. Sakarā ar grāmatu nosaukumiem sanāca arī jocīgi atgadījumi:
- Kur tu meitiņ iesi?
- Lasīt «Avenes»
- Vai tad jau gatavas?

Un vēl saruna ar draudzeni:
- Kādu grāmatu tu lasi?
- «Es grāmatas nelasu»
- Bet tu taču teici, ka lasi.
Bet, ja nopietni, vislabāk
man arī patika Kristīnes Ulbergas-Rubīnes grāmata «Es grāmatas nelasu». Tā ir tipiski mūsdienīga grāmata. Arī mēs bieži
sazināmies ar īsziņu palīdzību.
Šī grāmata ļāva paskatīties pašiem uz sevi no malas. Ieteicu to
izlasīt savai draudzenei Marijai.
Marija: No sākuma draudzenes ierosinājums piedalīties
konkursā šķita visnotaļ jocīgs. Ir
taču vasara, grāmatu lasīšana
nebija tā dižākā nodarbe, ko biju
ieplānojusi. Taču tas vilinošais
nosaukums - «Es grāmatas nelasu» un oriģinālais noformējums... Nu, pirmo lapaspusīti izlasīt taču var? Ar to viss sākās,
no grāmatas atrauties vairs

nevarēju, ar katru nodaļu tā kļuva arvien interesantāka. Un tie
visi notikumi - tie patiešām atgādina mūs pašus.
Grāmata bija pilna ar dažādiem notikumiem, problēmām, neveiklām situācijām.
Droši vien katrs grāmatas lasītājs grāmatas galvenajā varonī
Kristapā spēja saskatīt sevi. Un
pats šokējošākais - nobeigums.
Šo grāmatu varētu ieteikt izlasīt
patiešām ikvienam, pat pieaugušajiem.
Arī pārējās grāmatas bija labas, taču, ja vajadzētu sarindot
šīs grāmatas no 1. vietas līdz
3. vietai, tad 1. vietā noteikti būtu «Es grāmatas nelasu» , 2. «Avenes» un 3. - «Skaistā jūra»
Gunta Knāķe un
Marija Vinogradov,
9.b klases skolnieces,
Bērnu žūrijas ekspertes

plakātus

Eiropas Komisijas
Tiesiskuma, brīvības un
drošības ģenerāldirektorāts
aicina piedalīties Eiropas
Jauniešu plakātu konkursā.
Parādi savas domas par bērnu
tiesībām uz aizsardzību!
- Ko tev nozīmē tiesības uz
aizsardzību?
- Kādās situācijās cilvēkiem
jābūt pasargātiem?
- Kas mums ir jādara, lai mēs
un citi cilvēki justos aizsargāti
(piem., radinieki vai draugi)?
Izveidojiet četru cilvēku grupu
(vecumā no 10 līdz 14
vai no 15 līdz 18 gadiem),
kuru vada pieaugušais.
Prezentējiet savas idejas,
izveidojot plakātu A2 formātā
(42 x 59 cm).
Plakātu iesniedziet līdz
2008. gada 31. oktobrim.
Sīkāka informācija interneta
mājas lapā www.eirojauniesi.eu
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Ziņas lauksaimniekiem
A: Stepans Drozdovs

Iecavas novada lauksaimniecības
organizators

Ne visi lauksaimnieki
varēja ierasties uz
informatīvo sanāksmi,
kas notika 25. septembrī.
Laika apstākļi bija
labvēlīgi ražas novākšanas
darbiem. Informēšu par
dažiem jautājumiem,
kurus pārrunājām
sanāksmē.
- Saeima 2008. gada 31. janvārī ir pieņēmusi un Valsts prezidents ir izsludinājis «Zemnieku
un zvejnieku likumu», kas stājas
spēkā ar 2009. gada 1. janvāri.
Tajā noteikts, ka līdz 2010. gada
30. jūnijam zemnieku saimniecībām jāreģistrējas komercreģistrā. Ja tas netiks izdarīts, tad ar
šā likuma 10. pantu zemnieku
saimniecību uzskatīs par darbību izbeigušu un uzņēmuma
reģistra amatpersona izdarīs
ierakstu uzņēmumu reģistrā par
zemnieka saimniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra.
- Lauku atbalsta dienests,
sākot ar 16. oktobri, izmaksās
platību maksājumus tiem, kuriem visi pieteikuma dokumenti
ir pareizi noformēti. Šāda pretimnākšana lauksaimniekiem
ir, lai palīdzētu ātrāk veikt ru-

Deputātu
sēdes oktobrī
Otrdien, 7. oktobrī,
plkst. 8.00
Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēde
Otrdien, 14. oktobrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 21. oktobrī,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālās komitejas sēde
Otrdien, 28. oktobrī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde

dens darbus (galvenokārt savlaicīgi apart aramzemi). Ja naudas ieskaitīšana kontā kavējas,
tad apstākļu noskaidrošanai
iesaku zvanīt uz Jelgavu pa telefonu 63022232, pasakot LAD
klienta numuru, LAD speciālists
sniegs paskaidrojumu par atbalsta maksājumu.
- Zemniekiem, kuri vēlas saņemt pasākuma «Atbalsts daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai» finansējumu, jāpiesakās līdz šā gada 31. decembrim. Atbalsta maksājums ir
1054 lati gadā.
- Diemžēl ir arī bēdīga informācija - ES vairs nepieņems pieteikumus uz ES pensijām.
- Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija rakstā «Par Rīcības plānu kūlas dedzināšanas apkarošanai 2008.2010. gadam» atgādina, ka zemes īpašniekiem jāievēro likums
«Par zemes lietošanu un zemes
ierīcību» un viņu pienākums ir
savlaicīgi sakopt teritoriju un
nopļaut zāli. Saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta otro daļu par
šiem pārkāpumiem paredz sodu
no 100 līdz 500 latiem fiziskām
personām, bet juridiskām personām - līdz 2000 latu.
- Vairāki zemnieki jautāja
par Iecavas apvedceļu. Iespējams, ka apbraucamais ceļš ap
Iecavu būs austrumu virzienā.
Galīgajā variantā tas būs zināms
nākamgad aprīlī, kad sāksies ceļa projektēšana.
- Iecavas kultūras nams piedāvā rudens balli visiem, kas
audzē lauksaimniecības produkciju. Sarunā piedalījās mākslinieciskās daļas vadītāja Alma
Spale. Vienojāmies, ka lauksaimnieku ražas balle būs 8. novembrī pulksten 19.00. Interesentiem jāpiesakās Iecavas kultūras namā līdz 1. novembrim;
dalības maksa - 3 lati.

Par kurām tēmām
vajadzētu runāt
nākamajos lauksaimnieku
semināros un mācībās?
Gaidīšu jūsu
ierosinājumus
(tālr. 63941764, e-pasts:
stepans@iecava.lv).
Veiksmi rudens darbos! IZ

Kāds bijis SEPTEMBRIS
Septembrī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas sešas
laulības, izsniegtas septiņas miršanas apliecības un piecas
dzimšanas apliecības. Iecavnieku pulkam pievienojušies trīs zēni
un divas meitenes. Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies vārdus:
Kristiāns, Daniels, Aleksis, Anna un Viktorija. IZ

Zemgales plānošanas reģiona
Eiropas Savienības
struktūrfondu informācijas
centrā Jelgavā pieejams jauns
pakalpojums - bezmaksas
konsultācijas Lauku attīstības
programmas (2007-2013)
īstenošanas jautājumos.
Informāciju par programmas
pasākumiem sniedz pašvaldību
un to iestāžu darbiniekiem, ko-

mersantiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem.
Ar konsultanti Aldu Pauru
var sazināties, rakstot e-pastā:
alda.paura@jrp.lv vai zvanot pa
tālruni 63028457, 29487108.
Jaunākā informācija meklējama interneta vietnē www.
esfondi.zemgale.lv.
B. Logina

Mūžizglītības nedēļa Iecavas novada Domē
no 14. oktobra līdz 17. oktobrim
Atvērto durvju diena pieaugušo izglītības pasākumos:
Otrdien, 14. oktobrī
·
plkst. 14.00 - 17.00 Projekta kursi „Diskriminācijas un
neiecietības mazināšana”
Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē
·
plkst. 18.00 - 19.30 Angļu valodas kursi (ar priekšzināšanām) Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē
Trešdien, 15. oktobrī
·
plkst. 18.00 - 19.30 Angļu valodas kursi (bez
priekšzināšanām) Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē
·
plkst. 18.00 - 21.00 Datorzinību kursi (bez
priekšzināšanām)
Iecavas vidusskolas informātikas kabinetā
Ceturtdien, 16. oktobrī
·
plkst. 18.00 - 19.30 Angļu valodas kursi (ar labām
priekšzināšanām)
Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē
Piektdien,17. oktobrī
·
plkst. 16.00 - 17.30 Spāņu valodas kursi (ar
priekšzināšanām) Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē
·
plkst. 17.30 - 19.00 Spāņu valodas kursi (bez
priekšzināšanām) Iecavas novada Domē, 5. stāva zālē

Melnās ziņas
Ne tikai Iecavā, bet arī citviet
Bauskas rajonā notiek daudz
zādzību no automašīnām,
tāpēc aicinām iedzīvotājus
neatstāt mašīnās vērtīgas
mantas un, ja iespējams, arī
automagnetolas (virsējos
korpusiņus) izņemt pa nakti
ārā.
- Laika posmā no 27. septembra plkst. 17:00 līdz 29. septembra plkst. 8:00 Edvarta Virzas ielā, izsitot automašīnas VW
Golf labās puses durvju stiklu,
nozagts maks ar dokumentiem.
Dokumenti atrasti un atdoti
īpašniekam. Uzsākts kriminālprocess.
- 29. septembrī ap plkst.
2:30, atlaužot atslēgu, iekļūts
metāla konteinerā un nozagts figūrzāģis Bosch PST. Uzsākts kriminālprocess.
- Naktī uz 29. septembri Rīgas ielā, izsitot automašīnas

BMW 525 labās puses durvju
stiklu, no tās nozagta automagnetola Panasonic. Uzsākts kriminālprocess.
- 29. septembrī ap plkst.
19:40 Rīgas ielā automašīnai
Nissan, piemeklējot atslēgu, atvērtas durvis, nozagta CD magnetola un no benzīna tvertnes
nozagti 30 litri degvielas. Uzsākts kriminālprocess.
- 30. septembrī ap plkst. 4:30
nenoskaidrotas personas iekļuva kādā Iecavas novada mājā, sabojāja signalizāciju un mēģināja
nozagt instrumentus, kā arī citus sadzīves priekšmetus. Uzsākts kriminālprocess.
- Naktī uz 29. septembri Skolas ielā no automašīnas VW Passat nozagta automagnetola Kenwood un kartona kaste ar Amway produkciju. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Cāļus skaita rudenī
Marika Buņķe - LU, Sociālo zinātņu
fakultāte, komunikācija
Uldis Burkevics - LU, Sociālo zinātņu
fakultāte, komunikācija
Mārtiņš Šmits - LU, Ģeogrāfijas un
zemes zinātņu fakultāte, ģeogrāfija
Eva Magone - Banku augstskola,
uzņēmējdarbība
Mārtiņš Vīndedzis - Banku augstskola,
uzņēmējdarbība
Terēze Kaufelde - LU, Psiholoģijas un
pedagoģijas fakultāte
Inese Vilande - LU, Vēstures un
filozofijas fakultāte, filozofija
Edgars Žikars - Transporta un sakaru
institūts, loģistika
Dmitrijs Avdevičs - RTU,
Inženierekonomikas fakultāte,
uzņēmējdarbība un vadīšana
Raimonda Vesere - RTU, Enerģētikas
un elektronikas fakultāte, enerģētika un
elektrotehnika
Kristīne Židele - Kosmetoloģijas
koledža, kosmetoloģija
Didzis Eglītis - LLU, Meža fakultāte
Agris Bite - RTU, Transporta un
mašīnzinību fakultāte, mehatronika
Aleksandrs Redkins - RTU, Transporta
un mašīnzinību fakultāte, mehatronika
Ksenija Šahurova - Rīgas Stradiņa
universitāte, Medicīnas fakultāte
Māris Gailums - LLU, Informācijas
tehnoloģiju fakultāte
Sintija Auguste - Ventspils augstskola,
Tulkošanas fakultāte
Aleksandra Medvedeva - LU,
Krievu filoloģija
Ilze Usāne - RSEBAA, uzņēmējdarbības
organizācija un vadība
Ieva Ģērmane - Banku augstskola,
finanses
Elīna Rubina - RTU, Materiālzinātnes
un lietišķās ķīmijas fakultāte, ķīmijas
tehnoloģija
Alise Kupše - LU, Ekonomikas un
vadības fakultāte, grāmatvedība,
analīze, audits
Laura Ansone - LU, Moderno valodu
fakultāte, Āzijas studijas
Monta Krumovica - LLU, Sociālo
zinātņu fakultāte, iestāžu un
uzņēmumu ārējie sakari
Klinta Kaufelde - Vidzemes augstskola,
politoloģija
Artūrs Valderšteins - RTU,
Būvniecības fakultāte, būvniecība
Antra Roze - RTU, Būvniecības
fakultāte, būvniecība
Jānis Cielava - Aizsardzības
akadēmija
Kaspars Brants - Pilota kursi
Signe Puriņa - RSEBAA, sabiedrisko
attiecību un reklāmas menedžments

Tradicionāli rakstām par Iecavas vidusskolas pagājušā
mācību gada absolventu turpmākajām gaitām.

12.b klase

12.a klase

4.

12.c klase

Jana Ādmine - LU, Moderno valodu

Romans Čerņavskis - Rīgas celtniecības

fakultāte (ķīniešu)

koledža, vakara nodaļa

Einārs Bite - NBS

Ruslans Čerņavskis - Rīgas celtniecības

Gatis Brūveris - strādā

koledža, vakara nodaļa

Darja Fjodorova - LU, Juridiskā fakultāte

Eva Dārziņa - Biznesa augstskola

Alģimants Gabrjuns - LLU, Informācijas

«Turība», Starptautiskā tūrisma un

tehnoloģiju fakultāte

viesmīlības fakultāte

Anete Kalinka - strādā

Artūrs Hauks - strādā

Diāna Jokste - LLU, Ekonomikas fakultāte

Vadims Jacukevičs - strādā

Kaspars Kanbergs - TU, Būvniecības

Aleksandrs Košanskis - strādā

fakultāte

Arturs Leljamers - RTU, Enerģētikas un

Kristīna Knutareva - strādā

elektronikas fakultāte

Aļina Koreca - Rīgas 1. Medicīnas koledža,

Mārīte Linde - Banku augstskola

medicīnas māsa

Anatolijs Milinavičs - strādā

Kristīne Kreņģele - LU, Pedagoģijas un

Elīna Mudure - LU, starptaustiskās

psiholoģijas fakultāte, latviešu valodas un

ekonomiskās attiecības

literatūras skolotāja

Ilze Naļivaika - Rīgas 1. Medicīnas

Sandis Lejnieks - strādā

koledža, vecmāte

Arvīds Millers - Southampton Solent

Igors Ņikitins - strādā SIA «Jaunpagasts

University, mācīsies digitālo mūziku

plus»

Ginta Nolberga - RPIVA Bauskas filiāle,

Rainers Pērkons - ceļā uz iestāšanos

sabiedriskās attiecības

Aizsardzības akadēmijā (3 mēn. Alūksnē

Mārtiņš Ojāru - strādā

kājinieku skola, 3 mēn. Cēsīs -

Jekaterina Polovinska - Stradiņa

instruktoru)

universitāte, Farmācijas fakultāte

Mārtiņš Pumpurs - RTU, Transporta un

Ervīns Pudņiks - strādā Anglijā

mašīnzinību fakultāte

Jānis Rusakovs - LU, Medicīnas fakultāte,

Līga Rozenfelde - Ekonomikas un

farmaceits

kultūras augstskola, kultūras vadība

Vita Tkačenko - Biznesa augstskola

Natālija Rubenkova - gaida bērniņu

«Turība», Starptautiskā tūrisma un

Ilona Škensberga - LU Pedagoģijas

viesmīlības fakultāte

fakultāte, angļu valodas skolotāja

Agnese Vālodze - LU Moderno valodu

Liene Špakova - Biznesa augstskola

fakultāte (arābu)

«Turība», tūrisms

Nils Viļums - Transporta un sakaru

Evija Tarabanova - audzina bērniņu

institūts, datorzinātne

Kristaps Zaube - strādā

Gundars Brička - Biznesa augstskola

Jānis Pakalns - strādā

«Turība», uzņēmējdarbība un mārketings

Evija Dementjeva - strādā

Aļesja Lapušaka - strādā

Jevgenijs Daškevičs - Rīgas celtniecības
koledža, vakara nodaļa

IZ

Indeksē pensijas
1. oktobrī tika indeksētas visas valsts
pensijas, kas nepārsniedz 225 latus,
atgādina Labklājības ministrija.
Jauno pensijas apmēru katrs pensionārs
var aprēķināt pats, pašreizējo pensiju (neieskaitot piemaksu par darbu līdz 1996. gadam) reizinot ar atbilstošo indeksu.
Tās pensijas, kuru apmērs līdz šī gada
1. aprīlim nepārsniedza 150 latus, taču pēc
aprīļa indeksācijas pārsniedza 150 latus, indeksē, piemērojot indeksu 1,0457. Šis indekss kopā ar aprīļa indeksu 1,1068 veido to

pašu indeksu, kas oktobra indeksācijā tiek
piemērots pārējām šīs grupas pensijām
(1,1574). Tā, piemēram, ja līdz šim cilvēks
saņēma 120 latu pensiju, tad pēc
indeksācijas viņa pensija ir 140,77 lati (120
x 1,1731 = 140,77). Piemaksa, kas piešķirta pie vecuma pensijas par apdrošināšanas
stāžu līdz 1996. gadam, nav pensijas sastāvdaļa un netiek indeksēta. Pensijas, kuru apmērs ir virs 150 latiem, taču nepārsniedz 225 latus, indeksēja, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu. IZ
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Iecavnieku dārziem augsts vērtējums
1.lpp.

Iecavnieki var būt lepni, ka
konkursa laureātu vidū iekļuvuši arī divi Iecavas dārzi: nominācijā «Skaistākais Latvijas daiļdārzs» 2. vietu ieguvis Saivas un
Jāņa Komisaru dārzs Ģedules
ielā 6, savukārt no tiem diviem
dārziem, kurus žūrija atzīmējusi
kā tādus, kas priecē ar bagātām
augu kolekcijām, atzinību izpelnījies Veltas Palapas dārzs Edvarta Virzas ielā 12a.
Konkursa laureātu apbalvošana noritēja reizē ar Rīgas konkursa noslēguma pasākumu. Interesanti, ka Jānis Komisars sumināmo kārtā tika divreiz: gan
kā skaistākā daiļdārza kopējs,
gan kā Rīgas Ziedoņdārza māju
pārstāvis, jo šis objekts ieguva
apbalvojumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apstādījumu vērtēšanas kategorijā.
Pērn Komisaru ģimenes daiļdārzam konkursā tika piešķirta
1. vieta, šogad to apsteidzis no
jauna izveidots īpašums Ventspilī, kura tapšanā roku pielikuši
profesionāļi: ēkas projektējis arhitekts Modris Ģelzis, bet dārza
izveidē konsultējusi pilsētas
ainavu arhitekte Anita Neilande.
«Mūsu dārzam projektu neviens
nav izstrādājis, bet tam nav nozīmes. Katram paša dārzs ir tas labākais, jo ir veidots sev, savām
vajadzībām, atbilstoši savai gaumes izjūtai. Tieši tādēļ arī žūrijas
locekļi, ierodoties ciemos, dārzā
neko nekomentē, neuzspiež savu
redzējumu, taču, ja ko jautāsi,
vienmēr atbildēs, sniegs padomu,» stāsta Saiva. «Mūsu dārzā
vienīgā cieši ieplānotā sākotnējā
ideja bija - apstādījumiem jāveidojas pa perimetru. Turpmāk
esam vadījušies pēc izjūtām un
ik gadu kaut ko papildinām, jo
lauksaimniecībai atvēlētā platība arvien sarūk.»
Saiva uzskata, ka saprotamāk būtu, ja konkursā atsevišķi
vērtētu profesionāļu un amatieru
veikumu. Šogad tā nebija, taču
tik un tā dalība konkursā viņu ģimenei sniegusi pozitīvas emocijas. Tāpat esot prieks, ka arvien
biežāk Iecavu, tāpat kā Nīcu, piemin kā daiļdārziem bagātākās
vietas Latvijā.
Arī Veltai Palapai dalība konkursā dāvā pozitīvas emocijas.
Jāpiebilst, ka konkursa dalībnieku vidū viņa bijusi kopš tā pirmsākumiem pagājušā gadsimta
80. gados. Un kas apbrīnojamākais - visus šos gadus viņa spējusi dārzu uzturēt tā, lai tas vienmēr atrastos starp labākajiem.
Apbrīnojot Veltas kundzes dārzu, to kādā ciemošanās reizē uz-

Uzziņai
Konkursu «Par Latvijas
skaistāko daiļdārzu un
lauku sētu» rīko
Latvijas Dārzkopības un
biškopības biedrība.
Konkursu atbalsta
žurnāli «Dārzs un Drava»,
«Praktiskais Latvietis» un
«Dārza pasaule».

Veltas Palapas dārzs ir viens no diviem, kuru saimniekus žūrijas
komisija šogad īpaši sumināja par profesionalitāti, kolekcionējot
retus augus.

2008. gada konkursa
žūrijas komisijā darbojās:
ainavu arhitekte, Latvijas
Ainavu arhitektūras
biedrības goda biedre,
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) docente
Gundega Lināre, ainavu
arhitekte, LLU docente
Silvija Rubene, dendrologs
un daiļdārznieks, Bulduru
dārzkopības vidusskolas
ilggadējais pasniedzējs,
vairāku grāmatu autors
Aivars Lasis, bioloģijas
zinātņu doktors, Latvijas
Universitātes botāniskā
dārza vadošais pētnieks
Andris Orehovs un Latvijas
Dārzkopības biedrības
pārstāve, konkursa
koordinatore Liena Gulbe.

IZ Fotokonkurss

Terase pie Komisaru mājas labi noder atpūtai un ģimenes svētku
svinēšanai, bet to var darīt arī tālāk dārzā, īpaši ierīkotā atpūtas
stūrī balto bērzu paēnā, kur atrasta vieta arī ugunskuram un
lielajam zupas katlam.
Konkursa žūrijas foto
svēris arī Varis Kazāks, kokaudzētavas «Baltezers» vadītājs:
«Ierīkot dārzu nav māksla. Māksla ir to uzturēt, noturēt nemainīgi augstā kvalitātē.»
V. Palapa gan atzīst, ka nu visi ņemas ar dārzu pārveidošanu,
veido bruģētus celiņus un citādi
tos modernizē, bet viņa ar savu
pensiju tam nevar turēt līdzi. Viņas bagātība slēpjas nebeidzamajā mīlestībā uz augiem un to
daudzveidībā. Vēl pirms kāda
laika Veltas kundzes dārzā varēja saskaitīt vairāk par diviem
tūkstošiem augu. Kad bērni pārcēlušies uz citu dzīvesvietu, daudzus paņēmuši līdzi, taču tik un
tā kolekcijā augu skaits sniedzas
pāri tūkstotim.
Dārzs ir tas, kas liek saimnie-

cei būt nebeidzamā rosībā - jāaplej, jāizravē, jāapgriež un tad
jau atkal visu no gala. Augus apgriežot, tie aug, veidojot neparastas formas. Reiz kāds vaicājis, kur saimniece nopirkusi
tik interesentus bonzai kociņus.
Veltas kundzes padoms - vispareizāk griešanu veikt pavasara
pusē jaunā mēnesī, bet dzīves
īstenībai tuvāks esot padoms tad, kad nav slinkums. Tagad
tuvojas dārza miera periods, tādēļ V. Palapa priecājas par konkursa balvā saņemtajiem žurnālu «Dārza Pasaule» un «Dārzs un
Drava» gada abonementiem, jo
būs ar ko īsināt garos ziemas
vakarus un iespējams, ka kaut
kas jauns tiks noskatīts kolekcijas papildināšanai. IZ

Gaidot mūsu valsts
90. gadadienas svinības,
laikraksta «Iecavas
Ziņas» un pašvaldības
portāla
http://www.iecava.lv/
veidotāji aicina
piedalīties fotokonkursā
«Latvija - manas mājas».
Fotogrāfijas gaidīsim līdz
24. oktobrim. Sūtiet tās,
izmantojot portālā atrodamo
kontaktformu vai e-pasta
adreses: info@iecava.lv;
avize@iecava.lv, vai uz pasta
adresi: laikraksta «Iecavas
Ziņas» redakcijai, Skolas
ielā 4, Iecavā, LV-3913.
Viens autors drīkst iesniegt
ne vairāk kā trīs fotogrāfijas
(sūtot elektroniski JPEG formātā, katras bildes
apjoms nedrīkst pārsniegt
2Mb). Norādiet katras
fotogrāfijas nosaukumu,
autora vārdu, uzvārdu,
tālruņa numuru un adresi. IZ
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Turpinām publicēt interesantākās
Iecavas vidusskolas skolēnu miniatūras.

Mana Latvija

Spēks, dzimtene, valoda
A: Raivita Lauciņa-Veinere, 8.a kl.

L

atvijā ir skaistas pļavas,
zilas upes, apbrīnojami
ezeri un stalti meži, bet
galvenokārt te ir mana
dzimtene. Allaž man Latvija ir
asociējusies ar trīs jaukiem
vārdiem spēks, dzimtene un
valoda, jo tie, manuprāt,
vispatiesāk atspoguļo Latvijas
būtību.
Lai gan Latvija starp citām
valstīm nekad nav izcēlusies ar
īpaši lielu teritoriju, es tomēr
uzskatu, ka tā ir viena spēcīga
valsts! Latvija nekad nav
padevusies, lai gan pagātnē tā
daudzreiz tikusi pakļauta un
izmantota. Tā nekad nav
pazudusi pavisam un nekad
nav zaudējusi pavisam. Par
spīti Latvija tomēr ir vienota,
un arī taga ir spēcīga Eiropas
Savienības valsts, kas arvien
ceļ savu slavu. Tā zied, cenšas
un attīstās.
Latvija ir mana dzimtene,
manas mājas, mans

patvērums. Dzimtene katra
sirdij vienmēr ir tuva. Te esmu
dzimusi, augusi un dzīvojusi no
dienas dienā. Un līdz ar Latviju
esmu arī attīstījusies arvien
vairāk. Nekur citur, kā vien
dzimtenē, nav tādu mežu, kur
rudenī pilni grozi ar sēnēm, kur
vasarā pļavas tik krāsaini zied,
kur dzeguzes cītīgi kūko un
dzied. Te viss ir tik dabisks un
skaists! Te viss ir arī mans, un
nekur citur nav tik droši, kā te.
Latvijā man vienmēr būs droši
patverties, jo te ir man tuvie un
mīļie, te ir vieta, kur man
atgriezties. Un dzimteni mīlu un
cenšos celt tās godu ne jau tikai
tāpēc, lai tā būtu visvarenākā,
bet gan tāpēc, ka šeit ir manas
mājas un izjūtu piederību savai
tautai.
Latviešu valoda ir mana dzimtā
valoda. Tā man vienmēr ir
likusies īpatnēja, lai gan jau
zināma. Viens no veidiem, kā
Latviju atšķirt no pārējām
valstīm, ir krāšņā valoda. Kur
citur var sastapt tik daudz
skaistu tautas dziesmu, kas

Rupjmaize, dziesmusvētki, mežs
A: Mārcis Vīnbergs, 9.b kl.

P

irmais, kas nāk prātā,
nosaucot vārdu Latvija,
ir, ticiet vai ne, rupjmaize.
Kā nu ne! Saka taču, ka
Latvijas forma līdzinās aizkostai
rupjmaizei. Paši nemaz
nepamanām, cik ātri tukšojam
maizes plauktus veikalā un cik
ātri mājās notiesājam mūsu
maizīti rupjmaizi. «Būs tev
daudz spēka!» atceros
vecmāmuļu sakām, pirms uz
galda blakus zupas šķīvim
parādījās liela šķēle rupjmaizes.
Mamma pat nopirka kukulīti

rupjmaizes tuvējā tirdziņā
pirms sākās Dziesmusvētku
noslēguma koncerts. Jā! Varu
lielīties, ka esmu bijis, esmu
esmu dzirdējis un redzējis, kā
gaisā paceļas Latvijas dvēsele
šajā grandiozajā koncertā. Kā
nekā latvieši ir dziedātājtauta,
un dziesmā ir spēks.
Runājot par Latviju, nevar
nedomāt par gardajām sēnēm,
svaigo gaisa plūsmu vai
zaļajiem siliem. Jā! Nevar
nedomāt par Latvijas dabu
skaistajiem mežiem. Mežs
vienmēr būs vieta, par kuru
sajūsmināsies manas bērnības
dienas. IZ

Informācijas precizējums
Atvainojamies lasītajiem, ka «Iecavas Ziņu» 700. numura konkursā
ieviesusies neprecizitāte: atskatā uz 2004. gada publikāciju vienā
krāsainajā lauciņā nepareizi minēts skaitlis 16, kur jābūt - 26.
Pateicamies visiem, kas jau atsūtījuši
7 6 18 26 24 5 27
atbildes. Arī citiem vēl ir iespēja
pretendēt uz balviņām ar «IZ» logo.

700. numura konkursa atbildes gaidīsim «Iecavas Ziņu»
redakcijā līdz 3. oktobrim. Adrese: Skolas iela 4, Iecava, LV-3913;
e-pasts: avize@iecava.lv. Norādiet savu vārdu, uzvārdu,
adresi un telefona numuru.

Raivitai Lauciņai-Veinerei
atzinība par radošo darbu
8. klašu grupā.

6.

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
10. oktobrī pl. 20:30
Dartija : Tukums
20. oktobrī pl. 20:30
Dartija : Kuldīga
Bauskas rajona sacensības
galda tenisā skolu
komandām
17. oktobrī pl. 10:00

SJBL - LR čempionāts
basketbolā
19. oktobrī pl. 12:10
Iecava : VEF 2/Ķekava

Vidusskolas laukumā
Iecavas novada skolu
turnīrs futbolā
F: Beata Logina

sevī slēpj dziļāku vai seklāku
domu, kas slavē labos tikumus
un nopeļ sliktos ieradumus,
kas vienmēr ir rosinājušas
strādāt ar līksmi? Latvijā ar šo
burvīgo valodu ir izteikts tik
daudz. Latviešu valoda ir mans
saziņas līdzeklis te dzimtenē.
Tomēr šīs valodas skaistuma
visvairāk pietrūkst tad, kad
esmu svešumā, kad saprotu,
ka tur to nevarēšu pielietot.
Man vienmēr ir licies, ka
latviešu valoda ir ļoti grūta ar
savām locīšanas īpatnībām,
sarežģīto gramatiku. Bet vai
mēs varētu bez šīs valodas
iztikt? Nē! Tā vienmēr būs
dārga katram latvietim, tāpēc
es uzskatu, ka katram tā būtu
jāsaudzē un jāciena kā pati
Latvija.
Latvija ir centīga, apbrīnojama
un skaista. Te taču ir spēks,
dzimtene un man labi zināmā
latviešu valoda. Ar to arī Latvija
izceļas ar savu patiesumu, ar
savu dabīgumu, ar savu
mīlestību. Latvija vienmēr būs
man dārga! IZ

9. oktobrī pl. 16:00
4.-5. kl. komandām
14. oktobrī pl. 16:00
6.-7. kl. komandām
16. oktobrī pl. 16:00
8.-9. kl. komandām

IZ Vērtējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī tavus
pozitīvos un negatīvos
Vērtējumus!

Negatīvi
- Lai cik izsmalcināts būtu
suns, dalmācietis vai kāds cits,
ir jāzina, ka bez uzpurņa kakla
siksnas to ārā vest nedrīkst, lai
tas nebiedētu bērnus un
nekluptu virsū cilvēkiem un
mazākiem zvēriem.
/Ozolu ielas 5.mājas
iedzīvotāji/

Oktobrī
sāk sezonu

Oktobrī kultūras nama kolektīvi
gaidīs jaunus dalībniekus:
* Jauktais koris «Iecava» - 2. oktobrī pl.19:00
(diriģenti Linda un Uģis Matveji)
* Senioru deju kolektīvs «Iecavnieks» - 1. oktobrī pl.19:00
* Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Iecava» - 2. oktobrī pl.20:00
(vadītājs Guntars Jansons)
* Uz pirmo tikšanos 7. oktobrī pl. 19:00, pēc gadu ilga
pārtraukuma, kultūras namā gaidīsim līnijdeju dejotājus gan ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām
(maksas nodarbības, vadītājs Raimonds Borkovskis)
Par jaunumiem un izmaiņām plašākas ziņas Iecavas kultūras
namā vai pa tālr. 63941234; 26666126.

7.
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Sporta ziņas

F: Beata Logina

18. septembrī Iecavas parkā noritēja novada skolu
kross, informē sporta skolas «Dartija» metodiķis Māris
Ozoliņš.
Sporta skolas vieglatlētikas nodaļas treneri, izanalizējot sacensību
rezultātus, nolēma par augstvērtīgākajiem sasniegumiem piešķirt
balvas - MP3 un MP4 atskaņotājus - vidusskolas 10. klases
skolniecei Sintijai Birzei, vidusskolas 5. klases skolniecei Janai
Zamarinai un sākumskolas «Dartija» 3. klases skolniekam Kārlim
Edvartam Ozoliņam. Balvu iegādei līdzekļus piešķīra Iecavas
novada Dome.

26. septembrī Iecavas parkā risinājās Bauskas rajona
sacensības krosa stafetēs.
1997.-1999. gadā dzimušo skolēnu grupā 1. vietu 4 x 500 m
stafetē ieguva gan Iecavas vidusskolas zēni (A. Līrums, A. Birģelis,
D. Fjodorovs, G. Plukass), gan meitenes (J. Zamarina, P. Platore,
L. Šteinberga, Dž. Rodenkirhena).
1995.-1996. g. dz. grupā 4 x 800 m stafetē visātrākās bija
Dzimtmisas pamatskolas skolnieces (L. Kalviša, J. Kaule,
K. Liepiņa, S. Kavosa), bet 2. vietā ierindojās Iecavas
internātpamatskolas pārstāves (M. Jēkabsone, S. Brūvere,
I. Ulbika, D. Dalbe). Zēnu konkurencē triumfēja Iecavas
vidusskolas skrējēji (R. Tonigs, J. Jans, R. Zariņš, A. Bataļins).
1993.-1994. g. dz. grupā 4 x 1000 m stafetē uzvarēja Iecavas
vidusskolas komandas (A. Geka, E. Siliņa, S. Reinfelde, B. Blūme
un K. Ozoliņš, E. Sevastjanovs, R. Briņķis, A. Rāviņš).
1989.-1992. g. dz. grupā 2. vietu ieguva Iecavas vidusskolas
jaunietes (S. Birze, K. Kalinovska, M. Elksnīte, Ž. Bogdanova).

17. un 18. septembrī starptautiskas vieglatlētikas
sacensības «Euro kids 2008» notika Čehijas pilsētā Brno.
Konkurence bija ievērojama - aptuveni 1000 dalībnieku no
13 valstīm. Iecavas jaunie vieglatlēti ne vien uzrādīja atzīstamus
rezultātus, bet pat iekļuva starp uzvarētājiem. Rūdolfs Tonigs 1. vieta 60 m un 150 m skrējienā; Elvijs Šteins - 3. vieta
augstlēkšanā, 6. vieta lodes grūšanā; Jevgenijs Polovinskis 8. vieta lodes grūšanā; Žanis Sevastjanovs - 9. vieta 600 m
skrējienā; Pauls Ķurbe un Emīls Sevastjanovs - 10. vieta
tāllēkšanā (katram savā vecuma grupā).

24. septembrī Zemgales novada Jauno vieglatlētu kausa
izcīņā Bauskā R. Tonigs palika nepārspēts 100 m distancē.
E. Sevastjanovs izcīnīja 2. vietu tāllēkšanā un 3. vietu 600 m
skrējienā, Kārlis Ozoliņš - 2. vietu 60 m barjerskrējienā,
J. Polovinskis - 3. vietu lodes grūšanā, E. Šteins - 1. vietu
augstlēkšanā, 2. vietu šķēpmešanā un lodes grūšanā, Kristaps
Gāga - 1. vietu lodes grūšanā, 3. vietu šķēpmešanā un
augstlēkšanā.

27. septembrī Aizkrauklē vieglatlēti izcīnīja Kokneses
kausu 2008 mešanas disciplīnās.
R. Tonigs tika pie 2. vietas diska mešanā un 6. vietas lodes
grūšanā, Mārtiņš Ērglis bija piektais labākais diska mešanas
sektorā, bet K. Gāga ierindojās 8. vietā šķēpmešanā.

27. septembrī Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzijas
spēles notika sporta namā «Dartija».

Svētdien, 28. septembrī, SAKS «Dartija» sporta namā
notika viena Jaunatnes basketbola līgas spēle.
2.divīzijas Centra zonas 1994. gada vecuma grupā
Iecavas/Vecumnieku komanda ar rezultātu 48:60 piekāpās
vienaudžiem no Arkādijas. Visvairāk punktu guva I. Puļķis (attēlā
ar 11.numuru) -14 un E. Šteins -13.
Ar vietējiem sportistiem spēkiem mērojās pārstāvji no Polijas,
Krievijas un Latvijas. 1997. gadā dzimušo dalībnieku grupā
iecavniece Alise Pluce izcīnīja 8. vietu, bet Karīna Taranda 11.vietu. 1994. gadā dzimušo grupā Dārta Ozoliņa ierindojās
23. vietā, Līna Lauciņa - 29. vietā, Una Šķipare - 34. vietā un
Sintija Januševiča - 40.vietā.

Pirms Amatieru basketbola līgas jaunās sezonas Dartija
26. septembrī savā laukumā uzņēma baušķeniekus Kvēle/BJSS vienību.
Pārbaudes spēlē ar rezultātu 89:87 uzvarēja mājinieki.
Visrezultatīvāk spēlēja:
Mārcis Eglītis (28 punkti, 2 bloķēti metieni),
Gundars Brička (21 p., 4 pārtvertas bumbas),
Aldis Beitiņš (15 p., 5 atlēcošās bumbas, 4 rezultatīvas piespēles),
Juris Ojāru (10 p.).
Iecavnieku sastāvā bija arī Edžus Avots, Māris Gailums, Armands
Švītiņš, Ervīns Pelsis un Kārlis Onzuls.
Atjaunotajā Dartijas komandā, kas tagad cenšas sanākt kopā
treniņos trīs reizes nedēļā, iekļauti arī Kaspars Buls, Roberts
Tūmanis, Didzis Eglītis, Aigars Indriķis, Jānis Ivanovs, Jānis
Saveļjevs un Ansis Tonigs. Māris Ozoliņš kļuvis par spēlējošo
treneri, savukārt galvenā trenera pienākumus pilda nevis Jānis
Eglītis, bet Voldemārs Pārums.
Amatieru basketbola līgas Rietumu zonā Dartijai nāksies mērot
spēkus ar astoņām komandām: BK «Talsi», BK «Tukums», Linde
N/Kuldīga, Kvēle/BJSS (Bauska), Olaine, Saldus, SK «Pērkons»
(Jelgava) un Variants (Ventspils).
Pirmā spēle iecavniekiem paredzēta izbraukumā - 4. oktobrī
Olainē, bet 10. oktobra vakarā sporta namā «Dartija» pretiniekos
redzēsim Tukuma basketbolistus. IZ

Iecava/Vecumnieki - Ādaži
1990./91. g. dz. 83:71 (R. Tūmanis 22; J. Ojāru 21)
1992. g. dz. 86:47 (A. Rubins 26; E. Avots 21)
1994. g. dz. 67:47 (E. Šteins 28; A. Taurenis 15)

Vairāk nekā 300 galda tenisistu no 26. līdz
28. septembrim sacentās Zigismunda Sliževska
piemiņas turnīrā Lietuvā.

Aizsaulē aizgājuši
Anna Trušele (03.08.1929. - 29.09.2008.)
Ārija Aina Spickus (20.04.1934. - 29.09.2008.)
Gunārs Osis (13.12.1941. - 30.09.2008.)

2008. gada 3. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
smiltis vairumā.
Tālr. 29484578.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 80 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29335515.
2 istabu dzīvokli Iecavā, Skolas
ielā, 50,4 m², otrais stāvs.
Tālr. 29287842.

8.

Kultūras namā
11. oktobrī pl. 20:00

SKOLOTĀJU DIENAS
BALLE
21. oktobrī pl. 19:30
Ainārs Ančevskis

komēdijā
ALU CILVĒKS
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā, visos
«Biļešu servisa» tirdzniecības
punktos, kā arī
www.bilesuserviss.lv;
cena - Ls 7 un Ls 8.

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(60 m2, 2. stāvs, balkons)
vai maina pret privatizētu
1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26078101.

smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

Pērk : : :

AKCIJA!
PĀRDOD divstāvu dzīvokli
Tirgus ielā 1, Iecavas upes krastā
ar visu apdari
un ērtībām,
3 istabas,
gāzes apkure.
45 tūkst.latu.
Palīdzēšu
ar kredītu.

Tālr. 29718091.

Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.

zemi virzienā Iecava-Rīga
(2-5 ha, netālu no šosejas A7).
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālr. 29690416.

Piedāvā darbu : : :
Vajadzīgi strādnieki kāpostu
novākšanai.
Tālr. 26587133.

25. oktobrī pl. 19:00

MEDICĪNAS
DARBINIEKU
BALLE

Dažādi : : :
Ēku kosmētiskais un kapitālais
remonts; jumtu segumu maiņa.
Tālr. 27075188.

Aicina darbā strādniekus
siltumnīcu celtniecībā.
Tālr. 29428723.

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
13. oktobrī plkst. 10-12
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 3. stāvā,
izpilddirektora kabinetā.

(V. Ļūdēns)

IESKATIES!
Vai informācija par TEVI un
TAVU uzņēmumu ir atrodama
Iecavas novada interneta portālā
www.iecava.lv

Ja nav vai tajā nepieciešamas korekcijas,
sazinies ar veidotājiem e-pasts: info@iecava.lv, avize@iecava.lv

ASINS DONORU DIENA
16.oktobrī
plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru
centra specializētais
autobuss gaidīs donorus
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.

turpmākajiem mēnešiem!
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