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F: no O. Pāruma albuma

16. Eiropas čempionāts vieglatlētikā veterāniem noritēja Slovēnijas galvaspilsētas Ļubļanas
vieglatlētikas stadionā. Tā dalībnieki bija arī Latvijas veterāni, tostarp iecavnieks Ojārs
Pārums (attēlā piecu kilometru distancē ceturtais no labās), kurš pārstāvēja itin kuplo mūsu
valsts soļotāju pulku.
6.lpp.

Jaunieši strādā un izbauda vasaru
A: Laura Liepiņa

Vasara - tas noteikti ir gadalaiks, ko jaunieši gaida visvairāk, kad beidzot var atpūsties no
skolas un izbaudīt visu, ko
sniedz šie atpūtas mirkļi. Saule,
jūra, piedzīvojumi un izpriecas ir
lietas, kas visvairāk saistās ar
šiem trīs mēnešiem, bet, neskatoties uz atpūtas iespējām, daudzi jaunieši labāk izvēlas strādāt.
Tā jau ir realitāte, kas šķiet
ikdienišķa, ieraugot gandrīz jebkurā darba vietā skolēnu, kas
piepelnās pa vasaru. Tam ir da-

žādi iemesli, bet lielākoties visus
šos strādājošos jauniešus vieno
viens - nopelnīt naudu atpūtai,
jo paša algu var iztērēt pēc sirds
patikas, kļūstot finansiāli neatkarīgākiem no vecākiem. Tiesa,
jauniešiem, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, darbu atrast ir diezgan grūti, jo lielākā
daļa darba devēju nevēlas riskēt,
pieņemot darbā nepieredzējušu
darbinieku. Tas ir iemesls, kāpēc
vairums jauniešu strādā darbos,
kas neprasa daudz zināšanu un
pieredzes. Tie ir vienkārši darbi,
par kuriem daudzi jaunieši
diemžēl nevēlas runāt, tādējādi

neatklājot savu amatu un darba
vietu. Bet ir svarīgi atcerēties, ka
jebkura pieredze ir vērtīga, un tikai šādi jaunais strādnieks gūs
zināšanas turpmākajām darba
gaitām. Arī paši ietekmīgākie un
veiksmīgākie cilvēki savu karjeru sākuši no neciliem amatiem,
vēlāk paši izcīnot savu vietu uz
karjeras kāpnēm.
Bet, protams, būs arī jaunieši, kas izvēlēsies baudīt vasaru
visā tās garumā, par darbu nedomājot. Viņu modinātāji nezvanīs ne jūnijā, ne jūlijā, ne augustā, ļaujot nedomāt par veicamajiem darbiem.
2.lpp.

Iecavnieki
izcīna
Somijas
čempionu
titulu

7.

Tauta savu
viedokli ir paudusi
Lai gan lielākā daļa balsotāju
cerēja uz pozitīvu tautas nobalsošanas rezultātu, referendums
par Satversmes grozījumiem nepietiekama kvoruma dēļ uzskatāms par nenotikušu. Pietrūka
aptuveni 149 000 balsu. Iecavnieki gan var būt lepni, jo bija aktīvākie balsotāji Bauskas rajonā.
Iecavas iecirknī nobalsoja 3084
pilsoņi, no kuriem 2971 savu
balsi atdeva par Satversmes grozījumiem, 105 - pret. Jāpiebilst
gan, ka iespēju nobalsot Iecavā
izmantoja arī daudzi garām3.lpp.
braucēji.
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2.

Jaunieši strādā un izbauda vasaru
F: no intervijas dalībnieku albumiem

1.lpp.

Vasara ir labākais laiks, kad
relaksēties un atslēgt prātu no
ikdienas burzmas un trokšņa,
tāpēc daudzi dodas ārpus stresa
pilnās pilsētas, kur jautrā draugu kompānijā var pievērsties savu vasaras plānu īstenošanai.
Kāds plāno doties uz savas mīļākās grupas koncertu, cits brauc
uz nometni vai aizraujošā ārzemju ceļojumā, savukārt kādam tuvāki ir ekstrēmi piedzīvojumi,
kurus visvieglāk īstenot tieši vasarā.
Arī mūsu novada jaunieši
prot samērot gan darbu, gan atpūtu brīvlaikā. Lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par Iecavas
jauniešu nodarbošanos vasarā,
aptaujāju dažus no viņiem.

Baiba Gavare
Šo vasaru, tāpat kā pagājušo,
strādāju. Sāku strādāt jau uzreiz, vasaras brīvlaikam sākoties. Esmu nostrādājusi divus
mēnešus, taču strādāšu vēl, visticamāk arī visu augustu. Sākotnēji strādāju sabiedriskās ēdināšanas iestādē par pavāra palīdzi,
taču beigu beigās labāk izvēlējos
strādāt siltumnīcās pie saimnieka. Atpūsties, protams, ir gana laika, jo pašreizējā darba vietā ir ļoti pievilcīgs darba laiks.
Viens no spilgtākajiem šīs vasaras notikumiem ir mana astoņpadsmitā dzimšanas diena, taču
vēl ir virkne plānotu pasākumu,
uz kuriem noteikti došos. Piemēram, 9. augusta «Prāta Vētras»
koncerts. No sirds ceru, ka tas
man un daudziem citiem kļūs
par neaizmirstamu un emocijām
bagātu pasākumu. Diezgan interesanti man šķita pirmo reizi piedalīties referendumā. 8. augustā
došos uz Sporta svētkiem Alūksnē, 15. augustā uz festivālu
"Bauslande" un vēl uz vienas
grupas koncertu. Ceru, ka visi
mani plāni tiks veiksmīgi izpildīti
un darīs manu vasaru par labāko, kāda man ir bijusi.

Kristaps Atkočuns
Vasaru pavadu gan strādājot,
gan atpūšoties. Apmēram trīs
nedēļas strādāju Rīgā, celtniecības darbos. Ar šo darbu man ļoti
paveicās, jo nebija noteikts darba laiks, nebija jāstrādā pilna
darba diena, tur bija labi apstākļi un varēja labi nopelnīt. Strādāju Rīgā, jo šeit tuvumā darbu ir
grūti atrast, vienīgi daudz naudas aizgāja, maksājot par ceļu.
Vēl esmu piestrādājis dažādos
mazos darbiņos pie radiniekiem.
Kaut arī par darbu domāt negribas, plānoju vēl mazliet pastrādāt.
Nopelnīto naudu izmantoju
dažādām atpūtas iespējām, tā
būs vajadzīga arī, lai sagatavotos
skolai. Esmu nopircis sev ģitāru.
Līdz šim nebija sanākusi plānota atpūta, bet atlikušajā vasaras daļā domāju tai vairāk pievērsties. Atpūšos, aizbraucot uz
jūru, kino, piedaloties draugu
pasākumos.
Vasarā daudz laika pavadu
sportojot - vakaros skrienu, nodarbojos ar dažādām sporta aktivitātēm un draugu lokā spēlējam basketbolu, kas ir lielisks
laika pavadīšanas veids.
Neskatoties uz to, ka brīvlaikā strādāju, noteikti jūtu, ka ir
vasara. Un lielākie plāni vēl ir
priekšā. Viens no tiem - vēlētos
izlēkt ar izpletni.

Austra Voitišķe

Lielāko vasaras daļu es atpūšos - gan tāpēc, ka neatradu sev
piemērotu darbu, gan arī tāpēc,
ka gribas atpūsties. Šajā vasarā
nopietni ir sanācis strādāt apmēram mēnesi, nopelnot arī
mazliet naudas. Pārtraucu strādāt, jo darbs bija par smagu, gribējās labāku samaksu par to, un
arī tāpēc, ka ir vasara, kad gribas
domāt tikai par atpūtu.
Tagad, kad ir silts laiks, labprāt aizbraucu uz jūru, sauļojos
vai vienkārši paguļu zālē un paklausos mūziku. Protams, cenšos izklaidēties, apmeklēju arī
dažādus pasākumus, piemēram,
biju aizbraucis uz Zvejnieksvētkiem Salacgrīvā.
Atlikušo mēnesi plānoju nestrādāt nemaz, jo drīz jāiet uz
skolu. Iespējams, vēl apmeklēšu
kādu pasākumu vai vienkārši atpūtīšos.

nu, svētdienu tirgos, strādājam
arī Agates ģimenei piederošā
dārzeņu un puķu kioskā.
Šis darbs man patīk: tā ir
iespēja uzzināt daudz ko noderī-

gu par puķēm, iespēja pabūt vairākās Latvijas pilsētās, darba
daudzveidība, darbs ar cilvēkiem
un dažreiz arī iespēja izmēģināt
prasmes citu tautu valodās. Man
ļoti svarīgi ir tas, ka strādāju kopā ar pazīstamiem un foršiem
cilvēkiem. Protams, ka patīk arī
atalgojums.
Nesen atgriezos no neaizmirstama ceļojuma pie jūras četru dienu garumā. Braucu kopā
ar Agates ģimeni. Otrs lielākais
ceļojums šovasar bija uz Lietuvu. Tur braucu kopā ar savu ģimeni.
Kā visu gadu, arī vasarā turpināju braukt uz Skolēnu pili (uz
nodarbībām vokālajā studijā),
un to turpināšu arī cītīgi darīt
augustā, jo jāgatavojas septembra uzņemšanai budžeta grupā.
Ko darīšu turpmākā mēneša laikā gan nezinu, bet viennozīmīgi
zinu, ka atlikušās brīvdienas pavadīšu tikpat jautri un krāsaini
kā iepriekšējos divus mēnešus. IZ

Agnese Čikule
Strādāju kopā ar labāko
draudzeni Agati Geku viņas ģimenes saimniecībā. Daudzi noteikti ir pamanījuši skaistās ziedu kastes, kas izskaistina Iecavas apkārtni. Šāds puķes audzē
Agates vecāki - Mārīte un Raimonds Geki. Aprīlī, maijā visi sākam ar puķu piķēšanu, laistīšanu, audzēšanu; vēlāk klāt nāk
arī puķu tirgošana gan gadatirgos, gan arī vienkāršos sestdie-

Ansis Tonigs

Vasara man iesākās ar eksāmeniem un ieskaitēm, bet tik pat
ātri, cik tie pienāca, tikpat ātri
arī pagāja. Jūnijā izmantoju
iespēju mēnesi strādāt par reportieri, tāpēc vairāk pievērsos
darbam, nevis atpūtai. Toties jūlijs, mans lielās atpūtas mēnesis, sākās ar Dziesmu un Deju
svētkiem, kur kopā ar kori piedalījos arī es. Tā kā šogad mēģinājumi notika divas dienas un bija
daudz brīvā laika, man par svētkiem ir tikai labas atmiņas. Šīs
vasaras spilgtākie iespaidi ir no
rokoperas «Lāčplēsis», «Dabas
koncertzāles», «Saulkrasti Jazz»
un Martin Confused koncertiem.
Tur arī notika mani lielākie piedzīvojumi. Es varu teikt, ka līdz
šim šī ir bijusi man ļoti laba vasara. Pašlaik es gatavojos, lai dotos uz Lielbritāniju, kur uzlabošu savas angļu valodas zināšanas.
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Tauta savu viedokli ir paudusi
A: F: Anta Kļaveniece

Jūlijā Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas četras
miršanas apliecības un 17 dzimšanas apliecības. Pasaulē nākušas
septiņas meitenes un desmit zēni. Vecāki jaundzimušajiem devuši
šādus vārdus: Ina, Viktorija, Monika, Dārta, Aļina, Kristiāna,
Beatrise, Markuss (divas reizes), Raivo (divas reizes), Rihards,
Domeniks, Marks, Andrejs, Aleksis Reinis, Toms, Erlens, Tomass.
Pagājušajā mēnesī reģistrētas četru pāru laulības. IZ

1.lpp.

Neskatoties uz rezultātiem,
eksperti vērtē, ka varai ir jāieklausās balsotājos, un referenduma sekas sabiedrībā noteikti
būs jūtamas. Iecavas iecirknī aptaujāto balsotāju viedoklis sakrīt
ar tautas vairuma vispārējo viedokli valstī - cilvēkus neapmierina Saeimas deputātu darbošanās, nerēķinoties ar tautas viedokli.
«Nācu balsot, jo ceru, ka deputāti ieklausīsies tautas vēlmēs. Visvairāk mani satrauc attieksme pret pensionāriem. Par
politiku daudz neinteresējos, tādēļ, lai labāk izprastu balsošanas nozīmi, pirms referenduma
centos iepazīties ar pazīstamu
cilvēku viedokļiem. Tas mani pamudināja šodien doties uz balsošanas iecirkni un atdot savu balsi par grozījumiem Satversmē,»
pastāstīja Velta Līce (attēlā).
«Varbūt, ka tautas balsojums
liks kaut ko mainīt to briesmīgi
gudro vīru rīcībā. Visvairāk mani
satrauc mazās pensijas. Bet vispār kārtības jau nav - cilvēkiem
jābrauc projām, jo darbu atrast
nevar, nav kur strādāt. Tās visas
ir valdības neizdarības. Viņi tik
bāž savās kabatās un par tautu
nedomā,» savu viedokli pauda
Andris Traumanis.
«Tas ir ļoti labi, ka šāds referendums tika sarīkots, jo tautas
balsī ir jāieklausās. Šobrīd šķiet,

Kāds bijis JŪLIJS

Melnās ziņas

ka tautu neviens nedzird, guļ
tur, sēžot savos augstajos krēslos. Bet mēs maksājam, par to,
ka viņi tur guļ. Konkrētas neizdarības un procesus, kas neapmierina, ir grūti pat nosaukt, jo
to ir ļoti, ļoti daudz,» tā Viktors
Lukjanskis.
Tauta savu viedokli ir paudusi. Vai sekos brīdis, kad politiķus
sauksim par īsteniem tautas kalpiem? Cerēsim. IZ

- 23. jūlijā ap plkst. 10:20 ceļa A7 39. kilometrā 1957. gadā
dzimis vīrietis, vadot automašīnu Iveco ar puspiekabi, neievēroja kravas pārvadāšanas noteikto
kārtību un automašīnas pieļaujamos gabarītus, kā rezultātā bojāja divas ceļa zīmes un atstāja
negadījuma vietu, pārkāpjot noteikto kārtību. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 23. jūlijā ap plkst. 18:55 veikala Maxima stāvlaukumā automašīnas VAZ vadītājs, 1940. gadā dzimis vīrietis, braucot atpakaļgaitā, izraisīja sadursmi ar
stāvošo automašīnu Chrysler
Voyager un no notikuma vietas
aizbrauca, Ceļu policijai neziņojot. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 25. jūlijā ap plkst. 08:15
Dimzukalnā, ceļa A7 48. kilometrā, nenoskaidrots transportlīdzeklis iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi
ar pretimbraucošo automašīnu
Scania. Vainīgais no notikuma
vietas aizbrauca, Ceļu policijai
neziņojot.
- Laika posmā no 24. jūlija
plkst. 10 līdz 25. jūlija plkst. 10
Iecavā no kādas mājas pagalma
nozagts 28 ātrumu velosipēds,
ūdenssūknis un 50 metru kabelis. Uzsākts kriminālprocess.
- 25. jūlijā ap plkst. 16:15,
Iecavas upē netālu no Iecavas
mežniecības tika atrasts Otrā pasaules kara laika nesprādzis lādiņš.
- 27. jūlijā 1977. gadā dzimis
vīrietis, ar automašīnu Audi 100
veicot atpakaļgaitas manevru,
nepārliecinājās par tā drošību
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A: Anta Kļaveniece

31. jūlijā noritēja Zemgales
Plānošanas reģiona un ES
struktūrfondu reģionālās
informācijas centra rīkotā
diskusijā «Nevalstiskās
organizācijas Zemgalē. Vai
pietiekami aktīvas ES
finansējuma apgūšanā?».
Diskusijas dalībnieku vidū
bija arī biedrības «Sieviešu klubs
«Liepas»» valdes priekšsēdētāja
Agita Hauka, kas kopā ar citiem
nevalstisko organizāciju un
valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem sprieda par NVO priekšrocībām un trūkumiem finansējuma piesaistīšanā un apgūšanā (attēlā pirmā no labās).
Finansējuma pieejamība nevalstiskajām organizācijām ir
pietiekama, taču to piesaistei
traucē stingrie un reizēm birokrātiskie nosacījumi, uzskata
A. Hauka, daloties iespaidos par
aizvadīto diskusiju: «Diskusiju

pamatjautājums bija, kāpēc lauku nevalstiskās organizācijas
(NVO) raksta tik maz projektus,
jo, rakstot un realizējot projektus, NVO palīdzētu pašvaldībām
un arī valstij uzlabot iedzīvotāju
dzīvi ciematā. Diskusija bija ļoti
aktīva un NVO dalībnieki izteica
savus par un pret.»
A. Hauka stāsta, ka vairāk tika runāts par «Leader +» programmas iespējām, jo šī programma ir pietuvināta lauku vajadzībām. Bauskas partnerības
biedri, arī Liepas, ir startējuši šajā programmā. Atskaišu sistēma
visiem projektiem (arī mazajiem)
ir pēc struktūrfondu administrēšanas kritērijiem, tas nozīmē, ka
arī pats mazākais projekts tiek
pārbaudīts kā liela uzņēmums
biznesa projekts. Tikai atšķirība
tā, ka uzņēmumā ir algots grāmatvedis un citi darbinieki, bet
lauku biedrībās visa darbība notiek bez maksas uz entuziasma
5.lpp.
pamata.

un iebrauca stāvošā Audi 100, to
bojājot. Vainīgais no negadījuma
vietas aizbrauca, neziņojot Ceļu
policijai. Uzsākts kriminālprocess par to, ka vīrietis vadīja
automašīnu laikā, kad tam ar
tiesas spriedumu ir liegts vadīt
transportlīdzekli.
- Naktī uz 29. jūliju automašīnu stāvlaukumā, atverot degvielas tvertni, no automašīnas
Scania, nozagti 600 litri dīzeļdegvielas.
- 30. jūlijā plkst.19:10 ceļa
Jelgava-Iecava 22. kilometrā
automašīnas Mitshubishi vadītājs nobrauca no ceļa braucamās
daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta
vadītājs.
- 31. jūlijā plkst. 8:47 Bauskas pilsētas slimnīcas terapijas
nodaļā ievietots Iecavas novada
iedzīvotājs, kurš pie nenoskaidrotiem apstākļiem guvis miesas
bojājumus.
- 1. augustā plkst.08:25 degvielas uzpildes stacijā Dinaz trīs
vīrieši pielietojot šaujamieročus
izdarīja bruņotu laupīšanu.
- 4. augustā plkst. 21:30 Rīgas ielā automašīnas Mercedes
Benz vadītājs, veicot apdzīšanas
manevru un atgriežoties atpakaļ
savā brauktuves joslā, izraisīja
sadursmi ar apdzenamo automašīnu Dodge Caravan un no
negadījuma vietas aizbrauca, policijai neziņojot.
- 5. augustā plkst. 16:48 Iecavas autoservisa teritorijā tika bojāta automašīna BMW.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Ceļojuma piezīmes
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A: Vija Čivčiša
F: Agra Svikle

1. diena, 26. jūlijs: Iecava Varakļāni - Ludza - Cibla
Zilupe - Pasiene - Dagda.
Ir ļoti agra 26. jūlija rīta stunda. Sestdiena. Laikam tāpēc tāds
neparasts klusums. Vareno
simtgadu ozolu ierinda svinīgi
sveic austošo dienu, bet mēs ierīkojamies autobusā. Pusgulētās
nakts nīgrumu aizskalo mūsu
allaž laipnais šoferītis Slaviks;
arī apskaužami mundrās Laimas, mūsu grupas vadītājas, uzruna un dzejas rindas raisa možumu un dzīvesprieku.
Autobuss raiti ripo, mēs vērojam, kā rožainā rīta blāzmā izplaukst saule, kuras stari kliedē
miglu virs pļavām, bet meži atmirdz sarkanā, zeltainā gaišumā. Un, gluži nemanot, esam jau
Varakļānos.
Plaša laukuma malā senā
pils ēka, kuru cēlis arhitekts
Vinčenco Macotti, pils īpašnieka
grāfa Borha uzdevumā. Sākotnēji tā celta kā medību pils klasicisma stilā. Pils tapusi no 1783. līdz
1789. gadam. Joprojām katrā
telpā vērojamas 18. gadsimta
freskas uz sienām un griestiem.
Virs ieejas durvīm senā devīze latīņu valodā «Dieva radīti, tikumu
vadīti, laimei līdzi ejot».
Gūstam ieskatu plaši sazarotās Borhu dzimtas vēsturē. Šajā
dzimtā bijis gan Rēveles bīskaps
Simons Borhs (1492.), gan citi
ievērojami vīri. Dzimtas sākums
- Hermanis Borhs (ap 1380.) no
Minsteres bīskapijas.
Zinošās gides vadībā izstaigājam pils parku. Savulaik pils
īpašnieks licis parkā iestādīt 14
dažādu ārzemju koku sugas. Šobrīd visvecākais koks ir milzīga
aizjūras apse. Apbrīnas vērts ir
septiņus kubikmetrus lielais akmens. Zinātnieki sakot, ka tas
saglabājies no šļūdoņu laikiem.
Taču, tā kā šis nav zinātnisks
raksts, labāk pakavēsimies senā
mīlestības stāstā, kas risinājies
šajā vietā. Tā nu lēnām virzāmies
gar gulbju dīķi, kas tagad pārvērties par aizaugušu vīgriežu lauku (cik žēl!) un izdzīvojam stāsta
varoņu likteni.
Grāfa daiļā meita Jadviga
iemīlēja stalto kučieri, kurš
brauca ar tādu īpašu, paštaisītu
zābaka formas karieti. Vai tad
grāfa meita drīkst mīlēt kučieri?
Nedrīkst, bet viņa mīl. Un viņš
mīl. Grāfs to negrib pieļaut neparko. Viņš iesloga Jadvigu, bet
vai mīlestību var ieslodzīt? Nē,
kučieris to nepieļauj - viņš izgāž
durvis, lai atbrīvotu Jadvigu. Te
nu nelaime seko pa pēdām - saniknotais grāfs niknuma lēkmē

Iecavnieku
grupa
Varakļānu
pils viesību
zālē.
izrauj zobenu un nonāvē jaunekli. Jadviga, to redzot, metas pa
logu laukā... un ir pagalam. Ai,
nelaimīgā, daiļā Jadviga! Te, parkā, ir tavs kaps, jo pašnāvniekus
tolaik neapbedīja kapos.
Jadvigas māte sirdssāpēs par
mirušo mīļoto meitu lika parkā
pie dīķa uzcelt kapelu viņas piemiņai. Bet zem tā milzīgā akmens atdusoties Jadviga. Ja reiz
nāktu tāds spēkavīrs, kurš varētu akmeni novelt, tad gan Jadviga celtos augšā un kļūtu par viņa
sievu. Varbūt tad Jadviga savādās mēness naktīs mitētos staigāt pa pili un parku. Jo tas jau
nebūs vis tiesa, ko saka zinātnieki: akmens esot uzlikts par piemiņu arhitektam Vinčenco Macotti, kas miris 1798. gadā.
Padomju varas gados pilī bijusi skola. Tajā mācījusies arī
viena mūsu grupas pārstāve.
Diemžēl laikmetu griežos pils
zaudējusi gan savu bagāto arhīvu, gan skaistās podiņu krāsnis un grezno parketu.
Varakļāni kā apmetne pastāvēja jau 9. gadu tūkstotī pirms
mūsu ēras. 1928. gadā tai piešķirtas pilsētas tiesības. Ģerbonī
lapsa, jo tā ir gudra un izveicīga.
Savukārt, trīs stabi ģerbonī apzīmē trīs ceļus - no Vidzemes, Latgales un Zemgales.
Varakļānos ir skaista katoļu
baznīca, kas celta 1854. gadā
pēc arhitekta Macotti projekta.
30. gados bija ļoti stipra katoļu
draudze - ap 700 cilvēku. No Varakļāniem cēlušies trīs bīskapi Strods, Sloskāns, Justs, kā arī
17 priesteri. Bija arī luterāņu

dievnams, kas iznīcināts 1950.
gadā, kā arī pareizticīgo draudze.
Šobrīd Varakļānos ir aptuveni
2300 iedzīvotāju. Ir skumji salīdzināt slaveno pagātni ar bēdīgo
tagadni.
Mēs atvadāmies no gides, arī
no Varakļāniem. Mūsu autobuss
raiti ripo tālāk, un jau pēc maza
brīža esam Ludzā. Ludza, vecākā
Latvijas pilsēta, atrodas pasakaini skaistā vietā: no pakalna,
kur slejas senas pilsdrupas,
skats slīd pāri ezera zilajam klajumam un apstājas pie baznīcas
torņiem, kas gluži kā sniegbalti
gulbji tiecas uz debesīm. Dodamies uz Ludzas amatnieku centru, kurā agrāk dažādus darbus
mācījās veikt pat bērni no piecu,
sešu gadu vecuma. Aizsākumi
šādai tradīcijai meklējami 8. - 9.
gadsimtā. Jersikā vienreiz gadā
sabrauca krīvi - viņiem līdzi
brauca 12 gadus veci zēni un
meitenes. Šeit viņi vairākas dienas kārtoja eksāmenus dažādās
amatu prasmēs. Šajā vecumā zēniem bija jāmāk dažādi kokamatniecības vai kalēja darbi,
bet meitenēm - rokdarbi: vērpšana, aušana, adīšana, izšūšana.
Dzimtai bija liels negods, ja šos
eksāmenus nenokārtoja. Šajā
amatnieku centrā varam aplūkot
gan stelles, gan daudzveidīgus
vērpjamos ratiņus - krievu, baltkrievu un poļu variantā. Tepat
amatnieka vadībā ir iespējams
apgūt prasmi izgatavot svilpīti,
stabulīti vai arī novīt aukliņu, vai
pat pīt vīzes.
Esam gluži apjukuši no bagātīgā senlietu un amata rīku klās-

ta, bet nu jau ekskursijas vadītājs Ēriks aicina mūs otrā telpā
nobaudīt «šmakovku» un uzkost
medusmaizi. Pēc tāda cienasta
mēs varen jautrā prātā dodamies
uz Ludzas novadpētniecības muzeju. Aplūkojam izstādi «Piemini
Latviju», kur fotogrāfijās un dokumentos atspoguļotas 40. gadu
represijas un to upuri.
Ludzai ir 830 gadus veca vēsture. Gide pakavējas pie Jakova
Kulņeva portreta, kurš savu dzīvi saistījis ar militāru karjeru,
piedalījies vairākos karos. Viņa
māte - katoliete - bija pratusi
ieaudzināt cieņu pret citiem cilvēkiem; būdams ģenerālis viņš
necieta necienīgu izturēšanos no
karavīru puses nevienā situācijā. Viņš bija pirmais ģenerālis,
kuru nogalināja karā ar Napoleonu toreizējā Krievijas, tagad
Baltkrievijas teritorijā. Šādi varoņi ir paraugs tam, ka arī necilvēcīgos apstākļos karā ir iespējams saglabāt cilvēcību.
Aplūkojam mājiņu, kurai
niedrēm klāts jumts. Iztēlojamies, kāda bijusi dzīve dūmistabā: lai varētu elpot, vienlaikus
atvēra abas durvis priekšnamā.
Caurvējš dūmus izrāva reizē ar
siltumu. Bet tīrajā stūrī - svētbildīte un lampiņa. Tās vēl arvien ir
gandrīz katrā Latgales mājā. Ja
jau ir tīrajā stūrītī istabā - tad arī
visgaišākajā kaktiņā sirdī... Varbūt tieši tāpēc šie cilvēki ir tik
gaiši, sirsnīgi sava novada patrioti. Bet kā ar mūsu bagātajiem
tautiešiem? Vai greznajās jaunlaiku muižās atliek vieta šādam
5.lpp.
stūrītim?
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Dodamies tālāk uz Ciblu.
Jau no 2000. gada šeit ir Ciblas
novads. Nosaukums - no Ciblas
upītes. 1599. gadā karalis uzdāvinājis Ciblas muižu vācietim
Evrusam. Tā radies nosaukums
Eversmuiža. Savulaik klasicisma stila muiža celta aizsardzības
nolūkos. Laika gaitā tā nonāca
poļu Karņicku īpašumā, kuri Ludzas rajonā valdījuši gandrīz 300
gadus, bet Ciblā - ap 200 gadu.
1822. gadā šo muižu nopirka
kāds vācietis, kurš miris 1902.
gadā un tepat apglabāts. Pēdējai
muižas īpašniecei Idas kundzei
nācās no muižas izvākties. Viņa
nomirusi 1962. gadā. Izstaigājam Ciblas vidusskolas telpas un
gleznaino apkaimi. Pakavējamies senlaicīgā baznīciņā. Tā ir
Eversmuižas Romas katoļu svētā Andreja baznīca. Pirmo koka
kapelu Pasienes dominikāņi uzcēla 1698. gadā, bet 1771. gadā
Nikolajs Karņickis par saviem līdzekļiem uzcēla tagadējo baznīcu. Sākumā Brigu baznīcu apkalpoja dominikāņu mūki no Pasienes. Ar 1774. gadu datējams
Eversmuižas kā patstāvīgas
draudzes sākums. 1925. gadā
Eversmuižā bija 6428 iedzīvotāji,

bet 1989. gadā - 1443. Arī draudzē savulaik bija ap 2000 cilvēku. Arī tagad dievkalpojumi notiek katru dienu, taču cilvēku ir
maz. Bieži uz šo baznīciņu atbrauc bīskaps J. Bulis, kurš savulaik beidzis Ciblas vidusskolu.
Mūsu ceļš aizvijas uz Zilupi.
Tā ir maza pierobežas pilsētiņa,
tāpēc tajā ir trīs robežsardzes
punkti. Senatnē Zilupes vietā bija trīs sādžas un pa vidu purvs.
Netālajā Zaļesjē barons Rozēns
bija iegādājies vasarnīcu. Kad
noritēja dzelzceļa būve, Rozēns
iemaksāja krietnu naudu, lai
dzelzceļa sliedes virzītos gar viņa
īpašumu. Tā radās stacija Rozentova. Vēlāk to pārdēvēja par
Zilupi. Pakāpeniski no Pasienes
Zilupē sabrauca ebreji. Savulaik
viņu Zilupē bija ļoti daudz. 60.
gados uzbūvēta stacijas ēka. Zilupē radās partijas komitejas
ēka, sākumskolas, robežsargu
mītne. Šobrīd partijas komitejas
ēkā atrodas skola.
Bijusī Saveļinku kapliča ir
17. gadsimtā būvētā vecākā ēka
Zilupē. Tajā ir ļoti sena Jaunavas
Marijas skulptūra, ko vācieši gribējuši no turienes aizvest, jau to
ielikuši ratos, bet zirgi neparko
nav bijuši izkustināmi, tie ne-

spēruši nevienu soli. Tā nu ļoti
īpatnējā skulptūra joprojām ir
tepat. Senlaicīgā ēka ir neparasti
savdabīga, tajā saglabāti 1898.
gada kokgriezumi un izšuvumi.
Zilupē ir arī Romas katoļu Vissvētās Jēzus sirds baznīca.
1932. gadā, kad Raipolē uzcēla
mūra baznīcu, veco koka baznīcu pārveda uz Zilupi. Ceļot tā tika pārveidota, paplašināta.
1937. gadā Zilupes katoļu draudzē bija ap 1600 ticīgo, bet iedzīvotāju - 2,5 tūkstoši. Tagad
1800 iedzīvotāju.
Pievakarē piebraucam pie Pasienes baznīcas, kas atrodas Ludzas rajonā, 12 kilometrus no
Zilupes. Ar savu majestātisko izskatu un slaveno vēsturi tā ir
gluži kā māsa Aglonas bazilikai.
1694. gadā dominikāņi ar bīskapa Poplavska atļauju Pasienē uzcēla koka baznīcu un klosteri,
kur apmetās uz dzīvi. 1753. gadā
baznīca un klosteris nodega.
1761. gadā dominikāņi uzcēla
mūra baznīcu un klosteri. Tā ir
viena no krāšņākajām sakrālajām celtnēm Latgalē. 1. Pasaules
kara laikā stipri cieta baznīcas
torņi. Šos postījumus atjaunoja
prāvesti Pāvils Stričko un Stefans Locāns. Tā kā savulaik Pa-

Nenokavējiet lietošanā piešķirtās
lauku zemes izpirkšanu
Atbilstoši Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajam,
lai izpirktu pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi, zemes pastāvīgajam lietotājam līdz šī gada 1. septembrim vai nu jāveic zemes kadastrālā uzmērīšana (zemes robežu plānam jābūt iesniegtam
Valsts zemes dienestā (VZD)), vai
jāveic priekšapmaksa par izpērkamo zemi (jābūt bankā veiktam
sertifikātu pārvedumam).
Ievērot šos termiņus ir ļoti
svarīgi, jo gadījumā, ja zemes
pastāvīgais lietotājs līdz 1. septembrim nebūs ne iesniedzis
VZD zemes robežu plānu, ne arī
veicis priekšapmaksu, iespēja izpirkt pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi par sertifikātiem atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai
būs zaudēta.
VZD aicina zemes izpircējus
neatlikt zemes izpirkšanas dokumentu kārtošanu uz pēdējo
brīdi, lai neriskētu pazaudēt tiesības izpirkt zemi atbilstoši kadastrālajai vērtībai, maksājot ar
sertifikātiem.
Tiem zemes izpircējiem, kuru
izpērkamā zeme ir uzmērīšanas
procesā, VZD iesaka rūpīgi sekot
mērniecības darbu laicīgai pabeigšanai, pirms 1. septembra

sazināties ar mērniecības darbu
veicēju un pārliecināties, ka kadastrālās uzmērīšanas lieta termiņā tiek iesniegta reģistrācijai
VZD. Lai izslēgtu iespēju, ka zemes izpircējs zaudē tiesības zemi
izpirkt nepilnīgi veiktu mērniecības darbu dēļ, VZD kadastrālās
uzmērīšanas lietu uzskatīs par
iesniegtu termiņā arī gadījumā,
ja to pēc 1. septembra būs nepieciešams atdot kadastrālās uzmērīšanas veicējam datu precizēšanai. Tomēr, ja zemes izpircējam
ir bažas, ka līdz noteiktajam termiņam mērnieks zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus nebūs pabeidzis, lai nezaudētu tiesības zemi izpirkt par kadastrālo
vērtību, VZD aicina zemes izpircēju izmantot otru normatīvajos
aktos paredzēto izpirkšanas
iespēju – veikt priekšapmaksu.
Tāpat VZD aicina izmantot
iespēju veikt priekšapmaksu tos
zemes izpircējus, kas zemes kadastrālo uzmērīšanu vēl nav pasūtījuši, tā kā šobrīd ir atlicis pārāk maz laika, lai uzmērīšanu
būtu iespējams pabeigt līdz likumā noteiktajam termiņam.
Priekšapmaksas veicējiem jāņem vērā, ka pasūtījums sagatavot priekšapmaksas veikšanai
nepieciešamo Kadastra izziņu
(Priekšapmaksas izziņa) VZD re-

ģionālajā nodaļā jāveic vēlākais
līdz šī gada 29. augusta darba
dienas beigām. Ar saņemto
Priekšapmaksas izziņu lauku zemes izpircējam ne vēlāk kā līdz 1.
septembra dienas beigām (ievērojot bankas darba laiku) jādodas uz Latvijas Hipotēku un zemes banku vai Latvijas Krājbankas filiāli, atkarībā no tā, kur atvērts privatizācijas sertifikātu
uzkrāšanas konts, un jāveic
Priekšapmaksas izziņā norādīto
sertifikātu pārskaitījums.
Zemes izpircējiem jāņem vērā, ka Priekšapmaksas izziņu
parastā kārtībā VZD sagatavo
piecu darbdienu laikā un par šo
pakalpojumu jāmaksā valsts nodeva piecu latu apmērā. Savukārt, valsts nodeva par paātrinātā kārtībā sagatavotu kadastra
izziņu ir 25 lati, ja tā tiek sagatavota divu darbdienu laikā, un 50
lati, ja vienas darbdienas laikā.
Neskaidrību gadījumos VZD
aicina vērsties pie attiecīgās VZD
reģionālās nodaļas speciālistiem, visos VZD reģionālo nodaļu
klientu apkalpošanas centros.
VZD interneta mājas lapā
www.vzd.gov.lv sadaļā «Aktualitātes» pieejamas informatīvās lapas par veicamajiem soļiem pastāvīgajā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanai. IZ

siene ietilpa ļoti plašajā Ludzas
draudzē, bīskaps Poplavskis uz
šo filiāli ataicināja palīgā 12 dominikāņus no Lietuvas. Tā sāka
veidoties Pasienes draudze. Dominikāņi Pasienē darbojās līdz
1832. gadam. Pasienes baznīcā
joprojām notiek remontdarbi.
Pasienē savulaik bija muiža,
kas piederēja Beneslavskiem.
Šajā dzimtā - arī Konstance B.,
kas Polijā ir plaši pazīstama dzejniece. Viņu dēvēja par Latgales
skaistāko sievieti. Viņai bija 20
bērni. Viņa atdusas zem Pasienes baznīcas. Vēlāk muiža pārgāja Borhu īpašumā.
Tālāk dodamies uz Dagdu ļoti gleznainu Latgales pilsētiņu.
Tur viesmīlīgās saimnieces piedāvā mums naktsmītni Dagdas
arodvidusskolā. Vakara cēlienu
katrs pavada pēc savas ierosmes: vieni dodas veldzēties pie
Dagdas ezera, daļa apmeklē
svētkus pilsētas parkā, kuri veltīti Annas dienai. Mēs vakaru pavadām brīnišķīgā klusumā, sēžot plaša dīķa krastā, baudot
niedru šalkas, zivju plunkšķus
ūdenī un noraugoties, kā nemitīgā rosībā šurpu turpu šaudās
čurkstītes. IZ
Turpinājums nākamajā numurā.

Cik ilgi
sabiedriskā
kārtā?
3.lpp.

Un, kad pāris reizes tie saņem diezgan indīgus pārmetumus, tad rodas jautājums - kāpēc man to vajag? Varbūt labāk
paskatīties TV, aizbraukt uz jūru. Arī braukšana uz Bausku, uz
valsts kasi, un uz Jelgavu, kur
atrodas LAD (Lauku atbalsta
dienests), maksā naudu, un
biedrībās šādas naudas nav. Tas
nozīmē: ja pašvaldība atbalsta,
tad labi; ja ne, tad maksā no sava
ģimenes budžeta. Tas ir labi, ja
jābrauc vienreiz, bet, ja viena
santīma dēļ trīs reizes, tad atkal
jautājums - kāpēc?
«Tad nu rezumējot, birokrātija ir un paliek, jāmeklē atbalsts
un līdzfinansējums pašvaldībā.
Bet cik tas reāli būs pēc novadu
izveidošanas, autobusu maršrutu slēgšanas? Zemgales NVO atbalsta centrs sola bezmaksas
grāmatveža konsultācijas, bet
ceļa nauda biedrībām jāatrod
pašām. Arī LAD darbinieki konsultēs un palīdzēs sagatavot atskaites. Tikai katrai biedrībai pašai jāizlemj, cik tā ir spēcīga un
vai tā (biedrība) grib un var uzņemties pašvaldības un valsts
atbalsta funkcijas sabiedriskā
kārtā,» tā Agita Hauka. IZ
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Palīdz sagatavoties svinīgajam pasākumam - kāzas
A: F: Beatrise Dzene

Vasara ir smaržīgu puķu,
ilgu vakara pastaigu un,
protams, arī kāzu laiks.
«Pagājušā gada 07.07.07. datumā Iecavas dzimtsarakstu nodaļā laulājās seši pāri, taču šogad maģiskajā datumā 08.08.08.
laulībām ir pieteikušies astoņi
pāri,» stāsta Iecavas dzimtsarakstu nodaļas pārzine Edīte Jančone.
No šī gada sākuma līdz
1. augustam laimīgi salaulājušies 18 pāri, bet pērn šajā pašā
laika periodā kāzas bija svinējuši
27 pāri. Lai arī kopējais pāru
skaits ir sarucis, tendence laulāties datumā, kas veido retu un
neparastu ciparu kombināciju,
nemainās.
Taču kāzas - tas nozīmē ne tikai skaistu ceremoniju, bet arī
daudz darba, līdzekļu un izdomas, lai šo pasākumu padarītu
skaistu un neaizmirstamu visa
mūža garumā. Tieši tādēļ, tuvojoties 8. augustam, iespējams šī
gada visražīgākajai kāzu dienai,
bija interesanti par un ap kāzām
iztaujāt kāzu salona «Sindija»
īpašnieci Sarmīti Kapeļjuhu.
Kā jūs izdomājāt izveidot
tieši kāzu salonu?
- Ideja ienāca prātā jau pirms
trim gadiem, bet nevarēju atrast
telpas salona izveidošanai. Taču
laiku netērēju velti - papildināju
zināšanas dažādos kursos, piemēram, Eiropas Sociāla fonda finansētajos un sieviešu kluba
«Liepas» organizētajos kursos
«Izglītots iedzīvotājs Iecavas novada attīstībai». Tiklīdz atradu
telpas, sāku veidot savu uzņēmumu. Tagad visi, kam rūp gatavošanās kāzām un citām svinībām, var droši meklēt palīdzību
salonā «Sindija», Tirgus ielā 7c.
Kādi pakalpojumi ir
pieejami jūsu salonā?
- Salonā ir iespējams iegādāties dažādas līgavu kleitas, līga-

Kāzu salona «Sindija»
īpašniece Sarmīte Kapeļjuha.
vaiņu uzvalkus, arī lielos izmērus, kurus citur ir grūti dabūt,
apģērbu svinību viesiem, arī maziem bērniem, apavus. Ir arī visdažādākie sīkumiņi, kas ir vaja-

dzīgi, lai kāzās izdotos satriecoši.
Piedāvājam arī visus pakalpojumus kāzu norisei - friziera pakalpojumus, zirga pajūga izīrēšanu,
svinību vakara vadītājus, tauriņu un iluzionistu šovu, svētku
salūtu. Visu ir grūti uzskaitīt, taču kopumā var teikt - piedāvājam visu no «a» līdz «z».
Ja es aiziešu uz salonu un
man ir vajadzīga frizūra, vai
matus jūsu frizieris ieveidos
uz vietas?
- Nē, tad es ņemu savu telefonu numuru grāmatiņu un zvanu
savai sadarbības partnerei frizierei, un jūs dodaties pie viņas.
Tas pats notiek arī visiem citiem
pakalpojumiem. Jūs nākat ar
savām vēlmēm, un es sazinos ar
sadarbības partneriem, kas nodrošinās jums visu nepieciešamo.
Kur jūs sagādājat salonā

pieejamo preču klāstu?
- Pagaidām braukāju uz ārzemēm. Tur eju jau iepriekš internetā sameklētā kāzu salonā un
piemeklēju skaistākās kleitas,
uzvalkus, apakšveļu un visu nepieciešamo savam salonam.
Vai šobrīd jūsu salonam
klientu ir gana?
- Var teikt, ka jā! Jau nopirktas vai noskatītas vairākas kleitas, uzvalki, apakšveļa. Drīz došos atkal uz ārzemēm, lai papildinātu preču klāstu un nopirktu
vēl ko jaunu salonam. Arī zirgu
pajūga pakalpojums ir ļoti pieprasīts.
Ja labi ies, vai domājat
paplašināties un izveidot vēl
kādu salonu, tikai kādā citā
pilsētā vai ciemā?
- Ja kādā izdevīgā vietā atradīsies labas telpas - iespējams,
bet pagaidām jānostiprinās šeit. IZ

Salona preču
klāstu īpašniece
papildina,
iepērkoties
ārzemēs.

Čempionāta dalībnieku izturību pārbauda tveice
A: Anta Kļaveniece

1.lpp.

No Latvijas čempionātā dažādās vecuma grupās startēja 13
soļotāji – 11 kungi un divas dāmas. 28. jūlijā Ojārs Pārums
startēja piecu kilometru soļošanas disciplīnā, kur M60 grupā
ieņēma sesto vietu (30:00.26),
bet 31. jūlijā viņš devās 20 kilometru distancē, kuru 25 dalībnieku konkurencē pieveica devī-

tais. Sportistam vislielākais
prieks esot par to, ka abas distances viņš paveicis līdz galam.
Jau atgriezies no sacensībām,
viņš atzīst, ka vēlreiz ko līdzīgu
piedzīvot nevēlas – Ļubļanā valdījis ļoti karsts un sutīgs laiks,
kas prasījis no sportistiem milzu
izturību. Karstuma dēļ uz 20 km
soļošanas starta nav izgājuši četri O. Pāruma grupas sportisti,
nevēloties mocīt sevi tādā svel-

mē; bet četri sportisti trasē diskvalificēti. Ojārs Pārums savā
sportista karjerā neatceras gadījumu, kad pēc finiša ne tikai no
krekla un biksēm, bet pat no zeķēm, viņš būtu varējis izgriezt
sviedrus. Šoreiz tā bijis. Priekšpusdienā ap pulksten 11, stundu pirms piecu kilometru distances starta, termometra stabiņš
jau rādījis +36 grādus...
Sportists priecājas, ka para-

lēli startiem Eiropas čempionātā, viņam bijusi iespēja pabūt arī
slavenajās Postojnas stalaktītu
alās, uz mirkli izbaudīt veldzi
Adrijas jūrā un redzēt mazu stūrīti Slovēnijas kaimiņzemes Horvātijas. O. Pārums pateicas pašvaldībai par finansiālo atbalstu
dalībai čempionātā, jo valsts veterānu sportiskajām gaitām atbalstu nesniedz, finansējums jāmeklē pašiem. IZ

7.

IZ
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Sporta ziņas

21. Starptautiskais basketbola turnīrs Delfin Basket Somijas
pilsētā Tamperē norisinājās no 31. jūlija līdz 3. augustam.
Tradicionāli uz to devās arī sporta skolas «Dartija» audzēkņi,
šoreiz pavisam četras komandas treneru Voldemāra Pāruma
un Viļņa Gailuma vadībā.
Turnīra Fan grupā startēja vecākās grupas zēni (bez vecuma
ierobežojuma); savu basketbola meistarību tajā centās pierādīt
1993., 1994., 1996. gada dzimušo zēnu komandas. Savukārt,
1997. gada dzimušie iecavnieki pārstāvēja Bauskas sporta skolas
2. komandu.
Vislabāk turnīrā veicās 1996. gadā dzimušo zēnu komandai, kas
savā vecuma grupā izcīnīja godalgoto 1. vietu, kļūdami par
Somijas čempioniem. Zelta medaļas uz mājām pārveda trenera
V. Gailuma audzēkņi: Toms Šķipars, Edžus Kauķis, Rūdolfs
Kauķis, Ritvars Priede, Linards Krutkovskis, Jānis Pelēcis, Elnurs
Muļars, Nauris Vilde, Edgars Beitiņš un Mārtiņš Šteins.
Treneris atzīst, ka vissīvāko pretestību komandai nācies piedzīvot
no Sanktpēterburgas un Helsinku komandām.
Jaunie sportisti ārpus turnīra paguva arī izpriecāties atrakciju
parkā, vērot delfīnu šovu. Īsts piedzīvojums bijis braucens no
tallins uz Helsinkiem ar desmitstāvīgo kuģi Baltic Princess. Par
atbalstu nokļūsanai turnīrā treneri un komandas saka paldies
sporta skolas direktorei Baibai Gāgai. IZ

16. augustā
Iecavas estrādē

ZIEDU SVĒTKI
Pl. 12:00 - 16:00 BĒRNU PILSĒTIŅA «Gaiļbiksis»
Radošās darbnīcas (floristikas, mākslas, dejošanas)
Rotaļas un dejas
Piepūšamās atrakcijas un velokarti (maksas)
Vizināšanās zirga karietē (maksas)
Pl. 12:30 - vokālās studijas «Saulīte» solistu un popgrupiņas
sveiciens svētkos
Pl. 13:00 - pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» bērnu
koncerts
Pl. 14:00 - radošo darbu izstāde, dalībnieku sumināšana,
Jelgavas Bērnu un jauniešu centra «Junda» koncerts

Pl. 16:00 - 19:00 RADOŠĀS DARBNĪCAS
PIEAUGUŠAJIEM «Ziedošie pirksti»
Radošo darbu vērtēšana
Pl. 16:30 - Līnijdejas

Pl. 17:00 - 19:00 BRĪVĀ SKATUVE «Skanīgais ziedu
klēpis!»
(Jūsu priekšnesuma pieteikumu gaidīsim līdz 12. augustam
kultūras namā vai pa tālr.: 63941234; 26666126)

Pl. 19:00 - DALĪBNIEKU SUMINĀŠANA
Konkursa «Skaistākais daiļdārzs un lauku sēta
Iecavas novadā» uzvarētāju apbalvošana
Vokālo ansambļu «Vēja meitenes», «Da Capo»,
«Svētdiena» un vēderdeju grupas «Amira»
priekšnesumi

VISAS DIENAS GARUMĀ
Lielā andele:
«Izvēlies Latvijas preci»
SIA «Skujenieki» - dekoratīvo koku un krūmu stādi
«Zaļenieku kokaudzētava» - potēti dekoratīvo koku
un krūmu stādi
Juris Strods - ziemcietes (stādi)
Jūsu vēdera baudai z.s. «Strīķeri» bufete

Pl. 22:00 BALLE kopā ar Gunāru Meijeru un
Jāni Bauvaru
Ieeja uz balli - Ls 3
Svētku informācija vēl tiks precizēta
Sekojiet reklāmai!

Veiksmīgs starts
Ziedu olimpiskajās spēlēs
A: Anta Kļaveniece

Ventspils pilsētas svētku
ietvaros aizvadītās nedēļas
nogalē noritējis kārtējais
ziedu paklāju festivāls šoreiz ar devīzi – Ziedu
olimpiskās spēles. Ziedu
paklājs, ko darināja jauno
floristu komanda no Iecavas –
Zane Cera, Agate Gūtmane,
Raivita Lauciņa-Veinere,
Agnese Zariņa un Jānis
Žagariņš (no Rīgas) - jauniešu
grupā ieguva 2. vietu.
Skolotājas Iveta Cera un Vineta Zariņa secina, ka šoreiz jauniešu veidotajos darbos meistarība izpaudusies daudz augstākā līmenī, nekā to spējuši pierādīt pieaugušie. «Gandarījums arī
par to, ka mums izdevās apsteigt
Bulduru tehnikuma audzēkņu
veikumu, jo iecavniekiem šī nodarbe ir tikai vaļasprieks, bet viņiem – apgūstamā profesija,» tā
I. Cera.

Iecavnieku komanda, gatavojot ziedu paklāju, izmantojusi
olimpiskās krāsas: zilu, zaļu,
sarkanu, melnu un dzeltenu,
veidojot tādu kā ziedu virpuli.
Paklāja veidošana ir darbietilpīgs process, toties rezultāts
priecējis ne tikai pašus veidotājus un žūriju, bet arī daudzos
Ventspils svētku apmeklētājus.
Paklājs tiek veidots 2x3 metru
laukumā, tā pamatā tiek ieklātas
smiltis, tad oāzes, tad - atkal
smiltis. Trīskāršo pamatni iecavnieki nosedza ar kļavu lapām, uz
tām veidoja iecerēto paklāja zīmējumu un tikai tad ķērās pie
ziedu kārtošanas. Paklāja tapšanas process noritēja aptuveni 15
stundas...
Taču centību noteikti atalgoja rezultāts, iegūtā 2. vieta un
Ventspils Domes sagādātās veltes – 100 latu naudas balva, aktīva izklaide jaunajā pilsētas Piedzīvojumu parkā un noslēguma
pasākums Brīvdabas muzejā. IZ

Represētos
aicina ekskursijā
23. augustā notiks Iecavas
novada politiski represēto ekskursija. Aicināti piedalīties ne tikai mūsu novada politiski represētie, bet arī viņu ģimenes locekļi, draugi, tuvie radi.
Pieteikties līdz 20. augustam
kultūras namā vai pie Skaidrītes
Jostmanes pa tālr. 63941559 vai
mob. 26648948, iemaksājot dalības maksu Ls 3.
Dosimies cauri Vidzemei līdz
Valkai un Valgai. Tātad nedaudz
apskatīsim, kā dzīvo igaunīši bāleliņi. Izbraukšana plkst. 7 no
Iecavas novada Domes laukuma.
Paņemiet līdzi pases vai politiski
represēto apliecības. Kā nekā ne-

Pateicība : : :
Sirsnīgs paldies Izglītības,
kultūras un sporta komitejai
un Birutai Švītiņai par
skaisto un aizkustinošo
piemiņas brīdi pašvaldības
organizētajos kapu svētkos.
Visu piederīgo vārdā Sarmīte Birka

daudz pabūsim ārzemēs. Ja nav
jaunās pases vai kāda cita dokumenta - neuztraucieties, brauciet droši. Tie, kas vēlēsies piedalīties referendumā, to varēs izdarīt Vidzemē vai vakarā - Iecavā.
Piesakoties pie Skaidrītes Jostmanes, rindas kārtībā varēsiet
paņemt un iepazīties ar mūsu rīcībā esošajām grāmatām, albumiem.
Ēriks Grants

Atradums : : :
1. augustā, laikā no 14:30 līdz
15, uz Edvarta Virzas ielas
trotuāra pie kultūras nama
atrastas automašīnas
atslēgas. Īpašniekam zvanīt
pa tālr. 28358130.

VID nodokļu inspektore
Aina Lazdiņa
pieņems apmeklētājus Iecavas
novada Domes
5. stāva zālē
15. augustā
no plkst. 10 līdz 16.
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Reklāma un sludinājumi : : :

·
Piedāvājam - aviobiļešu rezervācija, vīzu noformēšana,
apdrošināšana, viesnīcu rezervācija, individuālie ceļojumi,
čarteri - saule, jūra, slēpošana, eksotiskie ceļojumi,
ģimenes ceļojumi, kāzu ceļojumi, SPA ceļojumi,
ceļojumi ar autobusu, kruīzi, lidojumi.
·
Brauc šodien maksā rīt! (kredīts)
·
Dāvanu kartes
Kontakti: Pionieru iela 1/1-5; 2.stāvs, Bauska, LV- 3901
Tel./fax.: +37163920520, mob.tel. +37129335043
e-mail:info@aventour.lv; http://www.aventour.lv

SUPER CENAS
PVC LOGIEM UN DURVĪM
5 kameru logi
iekšējās un ārējās palodzes
dažādu veidu žalūzijas un
moskītu sieti
montāža, demontāža, logu nomērīšana
aiļu apdare
līzings un garantija

Pārdod : : :
3 istabu dzīvokli ar garāžu
Iecavā, Dārza ielā 4.
Tālr. 29225808.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29335515.
labu 1 istabas dzīvokli Iecavas
centrā ar visu iedzīvi (31 m2,
četrstāvu ķieģeļu mājas 1. stāvā). Izdevīgi jaunlaulātajiem.
Cena Ls 27 000.
Tālr. 20070840.
zemes gabalu (-s) Iecavā, 1500
m2, privātapbūvei/ komerciālām
vajadzībām, 300 m līdz šosejai
Rīga - Bauska, Ls 6/m2,
iespējama nomaksa uz gadu.
Tālr. 20039603.

8.

Estrādē
9. augustā pl. 23:00
NAKTS DEJAS
(DJ Ivars)
Ieejas maksa - Ls 2

Dažādi : : :
Izvedam būvgružus.
Piegādājam visu veidu
birstošas kravas
(zeme, grants utt.).
Tālr. 29110661 (Mārtiņš).
Jauna sieviete auklēs jūsu
bērnu Iecavā.
Tālr. 26044449.
Graudu kombaina pakalpojumi.
Tālr. 29484578.

Frizētava «Visai ģimenei»
Skolas ielā 4-45 piedāvā
smiltis un metāla caurules
manikīra un pedikīra
sētas mietiem (diametrs 50 mm).
pakalpojumus pirmdienās no
Tālr. 29484578.
plkst. 9 līdz 19 un sestdienās
no plkst. 9 līdz 16.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija). Iespējama
piegāde. Tālr. 26112140.

Pērk : : :

jaunu dušas kabīni (90x90,
pusapaļa, augstais paliktnis, ar
sēdekli, Itālija). Steidzami, lēti.
Tālr. 29670897.

Piedāvā darbu : : :
vajadzīga pārdevēja/-s
elekstroinstalācijas materiālu
veikalam Iecavā.
Tālr. 29562626.

Skārdnieku darbnīca
Iecavā, Rīgas ielā 2

Iecavas vidusskola aicina darbā
pavāru/-i. Tālr. 26750755.

Izgatavo dažādus
skārda izstrādājumus:
q
jumta segumus
q
palodzes
q
ūdensnoteku sistēmas
q
skursteņu cepures u.t.t.

Kļūdas labojums
Pagājušajā numurā sludinājumā par Iecavas ev. lut. draudzes kapu svētkiem bija ieviesusies kļūda. Šoreiz publicējam
precizētu sludinājumu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Iecavas evaņģēliski luteriskās
draudzes

KAPU SVĒTKI
10.

APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā

Tālr. 29884534 (Tele 2)
22048809 (LMT)
Bauskas rajona
galvenais arhitekts
A. Paklons pieņems
apmeklētājus Iecavas novada
Domē, 3. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
pirmdien, 11. augustā,
no plkst. 10 līdz 12.

dārzu putnu fabrikas dārzu
teritorijā. Tālr. 29774061.

Iecavas Romas katoļu draudzes

KAPU SVĒTKI
23. augustā:
pl. 13.00 Sila kapos
30. augustā:
pl. 13.00 Baložu kapos

APSARDZES PAKALPOJUMUS:
· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze, sākot no Ls 10;
· fiziskā apsardze ar
videonovērošanas sistēmām
un trauksmes poga;
· visi apsardzes,
ugunsdrošības veidi.
Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 63941056; 29574633

augustā:

pl. 13.00 Pleču kapos
pl. 14.00 Raņķu kapos
pl. 15.00 Jaundedžu kapos
24.

augustā:

pl. 13.00 Kraukļu kapos
pl. 14.00 Stīveru kapos
pl. 15.00 Baložu kapos
6.

septembrī:

pl. 10.00 Rumbu kapos
pl. 11.00 Smedes kapos
pl. 12.00 Sila kapos
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