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Tarkšķiem
dancojot ne
mazāk
temperamenta
kā festivāla
saimniekiem
slovākiem.
A: Kristīne Karele
F: Sandis Karelis

Pašās jūlija beigās folkloras
kopas «Tarkšķi» dalībnieki, kā arī

daži vecāki un līdzjutēji devās ceļojumā uz Slovākiju. Šoreiz izlēmām visas rūpes un raizes par
ceļojuma organizēšanu un festivāla atrašanu uzticēt tūrisma fir-

Afgāņu sievietes Latvijā
paplašina biznesa iemaņas
A: Anta Kļaveniece

No 4. līdz 6. augustam
sieviešu kluba «Liepas» valdes
priekšsēdētāja
Agita Hauka piedalījās
mentoringa meistardarbnīcā
«Rietumi- Austrumi» Nītaurē.
Mentoringa meistardarbnīcas norises atbildība gūlās uz
biedrības «Līdere» aktīvo sieviešu
pleciem. Dalībnieces: piecas Af-

ganistānas un 15 Latvijas uzņēmējas. Galvenās tēmas: 1) Uzņēmējdarbības vide Latvijā un Afganistānā; 2) Mentorings - pieredzējis uzņēmējs sabiedriskā kārtā dalās savā pieredzē ar jauno
uzņēmēju viena gada garumā.
Teorija un prakse; 3) Mentorings
un līderība; 4) Bizness un mārketings Eiropā. E-bizness, interneta mārketings. Iespējas, problēmas un izaicinājumi. Personības mārketings un zīmols;
5.lpp.
5) Biznesa psiholoģija.

mai «ECC», tāpēc ceļojums vairāk izvērtās kā ekskursija
daudz vairāk apskatījām, uzzinājām un redzējām kā citus ga2.lpp.
dus.
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Aizstāv
7.
Latvijas godu
Eiropas
basketbola
čempionātā

Bērnu pilsoniskās piederības
jautājums jārisina savlaicīgi
A: Sarmīte Šeputa

Naturalizācijas pārvaldes Jelgavas
reģionālās nodaļas Bauskas filiāles
vadītāja
Šobrīd Latvijā (pēc Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2008) dzīvo aptuveni 17 tūkstoši pēc 1991. gada
21. augusta dzimušie bērni nepilsoņi, un, saskaņā ar Pilsonības likuma 3' pantu, par aptuveni 13 tūkstošiem bērnu vecākiem ir tiesības iesniegt iesniegumu bērna atzīšanai par Latvi-

jas pilsoni.
Arī Iecavas novadā dzīvo šādi
bērni. Diemžēl joprojām Naturalizācijas pārvaldes Bauskas filiāli bieži apmeklē vecāki, kuri
vēlas atzīt savus pēc 1991. gada
21. augusta dzimušos bērnus
par Latvijas pilsoņiem, taču ir
nokavējuši iesnieguma iesniegšanas termiņu. Kā iemeslu viņi
norāda informācijas trūkumu,
tādēļ vēlos vēlreiz izskaidrot šī
Pilsonības likuma būtību, lai
turpmāk izvairītos no nepatīka3.lpp.
miem pārpratumiem.

2008. gada 15. augustā

2.

Uz Slovākiju pēc citas pieredzes
1.lpp.

Veļičkas sālsraktuves Polijā,
kas iekļautas UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā, bija mūsu
pirmais pieturas punkts. Te patiesi bija, ko redzēt: pazemes ezeri, sāls baznīca, skulptūras,
mākslas darbi. Un tas viss - veidots no sāls. Drosmīgākie, protams, arī šo un to pa kluso nogaršoja. Lejup kāpām vairāk nekā 50 stāvu dziļumā, savukārt
augšā traucāmies trīsstāvīgā liftā pilnīgā tumsā ar ātrumu četri
metri sekundē.
Plostošana pa Dunajecas upi
bija mūsu nākamais piedzīvojums. Trīs koka plosti, kas patiesībā ir nelielas koka laiviņas, sasietas ar striķiem kopā. Katrā divi plostnieki stilizētās slovāku
tautastērpu vestēs un baltos
kreklos. Cits runīgāks, cits mazāk. Mūsu plostam bija izcili paveicies ar pavadoni. Tik runīgs,
tik ieinteresēts. Ko mēs tikai neuzzinājām... Protams, visu sīki
par katru skaisto klinti, kam
braucām garām (visiespaidīgākās bija trijotne ar nosaukumiem, kas palienēti no slovāku
meiteņu vārdiem - Maška, Kaška
un Daška), par katru ievērības
cienīgo akmeni, par Polijas kūrortniekiem, kas kā nosēti gar
Dunajecas kreiso krastu (jo šeit
taču ir Polijas dienvidi, un viņiem karsts) pretstatā salstošajiem slovākiem, kuri apdzīvo Dunajecas labo krastu - valsts pašus ziemeļus. Par to, kāpēc plosti
rotāti ar egļu zariem, saņēmām
izsmeļošu atbildi - smukumam,
smaržai, bojāgājušo plostotāju
apbedīšanai (un plostnieks, samiedzis acis, vēro bērnu reakciju
pēc iztulkotā), lai braucošie uz
savas ādas piedzīvotu slovāku
saunu (un plostnieks pa fikso
mūs visus apšļaksta), un, protams, vēl dažu aktivitāšu veikšanai, kuras šeit pakautrēšos aprakstīt. Dzirdējām arī nostāstus
par vietējām vīramātēm, par to,
kā atšķirt poļu pīles no slovāku
(pirmās esot krietni mazākas );
tiesa, neizdevās mūsu vizinātāju
izprovocēt uz kāda slovāku deju
soļa iemācīšanu. Un tas viss tās
pusotras stundas laikā, kamēr
nobraucām lejup pa upi 12 kilometrus.
Tarkšķi varēja arī paši iemēģināt savus spēkus plosta vadīšanā, tomēr, iespējams, ka nākošajām grupām šis prieks tiks
liegts, jo mūsu jaukā gide Gerda
diemžēl plostošanu beidza ar došanos pie ārsta lāpīt pārsisto uzaci.
Augstie Tatri bija plānota kā

mūsu nākamā ekskursija. Diemžēl koncertu aizkavēšanās dēļ ar
kalnu vilcieniņu augšup neaizbraucām. Nācās vien samierināties ar skaisto skatu baudīšanu
no tālienes, kā arī vēlu vakara
braucienu kalnos ar autobusu.
Apskatījām augstāko kalnu ezeru (vairāk kā 1,3 km augstumā)
un piedzīvojām fantastisku pērkona negaisu, kas plosījās ZEM
mums. Un zibens nebija balts vai
dzeltenīgs, bet rozā.
Folkloras festivāls Liptovska
Tepličkā bija mūsu galamērķis.
Ja godīgi, tad tas vairāk atgādināja kādas pilsētas svētkus, nekā nopietnu festivālu. Ja salīdzina ar diviem CIOFF festivāliem
Polijā, kuros pabijām pagājušajā
gadā, kur bija nopietna organizācija, daudz lielāks finansējums, interesanta programma,
tad šeit festivāls aprobežojās tikai ar dažiem koncertiem.
Pirmais no tiem bija nelielā
pilsētiņā, kur arī bijām vienīgie,
kas uzstājās. Visas festivāla grupas esot tajā sestdienas rītā izkaisītas pa visu apkārtni ar domu aicināt cilvēkus uz galvenajiem svētku pasākumiem.
Vakarpusē, savukārt, jau bijām Liptovska Tepličkā - nelielā,
bet ļoti skaistā kalnu pilsētiņā,
kur tad beidzot ieraudzījām arī
citus festivāla dalībniekus. Lielākoties tās bija slovāku deju vai
folkloras grupas, kā arī poļi no
Krakovas apkārtnes, tāpat kā
mūsu pagājušā gada draugi. Jāatzīst, ka visi dziedātāji, spēlētāji
un dejotāji darbojās ļoti profesionāli. Bija interesantas programmas, piemēram, ainas no kāzām,
čigānu dejas, bērnu spēles ar
skaitāmpantiem un dančiem. Arī
«Tarkšķus» lielais skatītāju
pulks uzņēma ļoti atsaucīgi. Bez
jau labi zināmajām ganu dziesmām un rotaļām, kuras ievadīja
putnu dziesmas, puiši bija sagatavojuši skalu lekšanu, bet meitenes - savu atsevišķu numuru
dziesmu ar kustību par žoga pīšanu. Bija mums arī sava kaza
un savs vilks ar rotaļām un
beigās, protams, danči!
Svētdiena, 3. augusts, kas
Slovākijā bija arī baznīcas svētki, sākās ar gājienu visapkārt
nelielajai pilsētiņai. Tas bija kas
nepieredzēts! Ļoti daudzu māju
iedzīvotāji, lielākoties tantiņas
gados, bija sagatavojušas kādu
tradicionālu mielastu, ar ko cienāt gājiena dalībniekus un arī citus interesentus. Tur bija gan
rauši, gan plātsmaizes, gan skābi kāposti, gan pīrāgi. Un paš4.lpp.
brūvēti dzērieni.

Uzstāšanās Liptovska Tepličkā.

Plostojam pa
Polijas un
Slovākijas
robežupi
Dunajecu.

Gatis gatavo māla bļodiņu.
Sadzīviskas ainas no slovāku dzīves.
Sāls baznīcā dziļi pazemē.

2008. gada 15. augustā
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

11. augusta Domes sēdē deputāti izskatīja 30 jautājumus.
Par sadzīves atkritumu
normu palielināšanu
Pamatojoties uz SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes priekšsēdētāja p.i. J. Ošiņa
vēstuli, kurā norādīts, ka uzņēmuma atkritumu nozare strādā
ar zaudējumiem, jo faktiski tiek
izvests divreiz vairāk atkritumu,
deputāti nolēma apstiprināt apmaksājamo sadzīves atkritumu

normu vienam iedzīvotājam mēnesī 0,15 m3, ar piebildi, ka uzņēmumam jāgatavojas pārejai
uz tādu norēķinu sistēmu, kad
maksa tiek iekasēta par faktiski
izvesto atkritumu daudzumu.
Lēmums stājas spēkā ar 13. septembri.
Par M. Šlihtas deputāta
pilnvaru izbeigšanos
pirms termiņa
Dome nolēma izbeigt deputāta Mareka Šlihtas pilnvaras
pirms termiņa sakarā ar viņa
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.

«Nevēlos risināt problēmas tikai
formāli, jo esmu mainījis dzīvesvietu, un iedziļināties jautājumos, ja neesi uz vietas, ir pagrūti,» savu izvēli pamatoja M. Šlihta. Deputāti izteica nožēlu, ka viņiem jāatvadās no laba kolēģa,
kurš lēmumu pieņemšanā vienmēr bijis racionāls, izvairījies no
liekām emocijām. Taču, lai arī
līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām atlicis mazāk nekā gads,
deputāta vieta tukša nepaliks.
Likums par pašvaldības deputāta statusu nosaka kārtību, kādā
darbu sāk nākamais deputāts.

Pēc procedūras pilnvaras nolikušā deputāta vietā jāstājas Baibai Gāgai, un viņa apstiprinājusi, ka šo iespēju izmantos.
Par dolomīta ieguvi
derīgo izrakteņu
atradnē «Purmales»
Deputāti nolēma atcelt
11.12.2007. lēmumu par SIA
«Dialtek» dolomīta ieguvi derīgo
izrakteņu atradnē «Purmales» un
akceptēt SIA «Dialtek» paredzēto
darbību.
Šie un citi Domes lēmumi būs
plašāk skatāmi Domes kancelejā
un portālā www.iecava.lv. IZ

Bērnu pilsoniskās piederības jautājums jārisina savlaicīgi
1.lpp.

Bērns var tikt atzīts par Latvijas Republikas pilsoni, ja:
·
viņš ir dzimis Latvijā pēc
1991. gada 21. augusta;
·
viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir
Latvija;
·
pirms tam viņš visu laiku ir
bijis nepilsonis vai bezvalstnieks.
Taču, lai to realizētu, ir jāiesniedz iesniegums jebkurā Naturalizācijas pārvaldes reģionālajā nodaļā vai filiālē. Bauskā tā
atrodas Zaļā ielā 12, 415b kabinetā (Policijas ēkā).
Iesniegumu par bērnu līdz 15
gadu vecumam ir tiesīgi iesniegt:
·
abi bērna vecāki (jāierodas
abiem vecākiem);

·
bērna māte, ja dzimšanas
apliecībā nav ieraksta par bērna
tēvu vai tas izdarīts pēc mātes
norādījuma;
·
viens no vecākiem, ja otrs
miris, ir rīcībnespējīgs vai ar tiesas lēmumu ir nodibināta vie-na
vecāka atsevišķa aizgādība;
·
adoptētājs;
·
aizbildnis.
Lūdzot atzīt bērnu par Latvijas pilsoni, vecāki uzrāda:
·
bērna dzimšanas apliecību;
·
iesniedzēju personu apliecinošus dokumentus;
·
ja ieraksts par tēvu izdarīts
pēc mātes norādījuma, papildus
jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu dokumentu, kas
apliecina šo faktu;

·
ja otrs no vecākiem miris,
jāuzrāda miršanas apliecība, ja
rīcībnespējīgs vai ar tiesas lēmumu nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība, jāuzrāda dokumenti, kas to apliecina.
Jāievēro, ka iesniedzējiem vecākiem ir jābūt reģistrētiem
Latvijas iedzīvotāju reģistrā kā
nepilsoņiem vai bezvalstniekiem
un līdz iesnieguma iesniegšanas
dienai ne mazāk kā pēdējos piecus gadus pastāvīgi ir jādzīvo
Latvijā.
Sasniedzot 15 gadu vecumu,
iesniegumu ir tiesīgs iesniegt tikai jaunietis pats, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un
dokumentu, kas apliecina latviešu valodas prasmi. Tā var būt izziņa par arodizglītības vai vidējās

speciālās izglītības iegūšanu latviešu mācību valodā, Izglītības
satura un eksaminācijas centra
izsniegts sertifikāts, kas apliecina centralizētajā latviešu valodas eksāmenā iegūtu A, B vai C
līmenim atbilstošu novērtējumu
vai jānokārto latviešu valodas
prasmes pārbaude.
Lēmumu par bērna atzīšanu
par Latvijas pilsoni Naturalizācijas pārvaldes priekšnieks tiesīgs
pieņemt sešu mēnešu laikā pēc
iesnieguma pieņemšanas, bet
parasti tas notiek ātrāk. Valsts
nodeva par iesnieguma iesniegšanu nav jāmaksā.
Aicinu vecākus būt atbildīgākiem par savu bērnu nākotni un
nokārtot to pilsoniskās piederības jautājumu savlaicīgi. IZ

= 495). Tādējādi fiksētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs šogad obligātās iemaksas
veic vismaz no 150 latiem par to
mēnesi, kad tā ieņēmumi ir sasnieguši 495 latus.
Fiksētā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātāji, kuri no
2008. gada 1. janvāra līdz
31. augustam nav veikuši obligātās iemaksas, par šo periodu tās
var veikt līdz 2008. gada 15. oktobrim, tām nepiemērojot nokavējuma naudu.

jis vai nodarbina personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma,
graudniecības vai pārvadājuma
līgumu, vai darba devējs ir aprēķinājis vai izmaksājis darba ņēmējam ienākumu, no kura bija
jāaprēķina obligātās iemaksas,
bet šis ienākums nav uzrādīts
grāmatvedības uzskaitē vai VID
iesniegtajā ziņojumā par valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata
mēnesī un no tā nav aprēķinātas
obligātās iemaksas, nodokļu administrācija piedzen no darba
devēja obligātās iemaksas četrkāršā apmērā no summas, kas
atbilst personai izmaksātajai atlīdzībai, ja tās lielumu ir iespējams noteikt un ja tā ir lielāka
par Ministru kabineta noteiktās
minimālās darba algas apmēru,
vai Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram, ja faktiskā atlīdzība ir
vienāda vai mazāka par to vai ja
faktisko atlīdzību nav iespējams

noteikt.

Informē VID : : :
VID Zemgales reģionālās
iestādes Bauskas nodaļa informē, ka 2008. gada 19. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» (turpmāk - likums), kas
stājas spēkā 2008. gada 23. jūlijā. Dažu likuma normu spēkā
stāšanās datumi ir atrunāti tā
pārejas noteikumos.
Pašnodarbinātie - fiksētā
iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātāji
Grozījumi paredz, ka fiksētā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātājs ir obligāti sociāli apdrošināms, ja tā ieņēmumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, kas reizināts ar
koeficientu 3,3. Tā kā pašnodarbinātais obligāto iemaksu objektu aprēķina mēnesim, ar koeficientu 3,3 reizināma viena divpadsmitā daļa no obligāto
iemaksu objekta minimālā apmēra (2008. gadā: 1800 : 12 x 3,3

Pašnodarbinātā tiesības
izraudzīties obligāto
iemaksu objektu
Turpmāk pašnodarbinātā
persona būs tiesīga izvēlēties objektu, no kura tā maksās obligātās sociālās iemaksas, tikai vienu reizi par pārskata ceturksni.
Pastiprināta darba devēja
atbildība par likuma
pārkāpumiem
Ja darba devējs ir nodarbinā-

Citi grozījumi,
kas stāsies spēkā ar
2009. gada 1. janvāri
Likums papildināts ar jaunu
20.1 pantu, kurā noteikts, ka
darba devējs precizē darbinieka
darba ienākumus un obligātās
iemaksas par iepriekšējo mēnesi
pirms pārskata mēneša, savukārt VID veic precizējumus par
iepriekšējiem mēnešiem saskaņā ar audita rezultātiem. Šo kārtību, kā arī īpašus gadījumus,
kuros darba devējs veic precizējumus par iepriekšējiem pārskata mēnešiem, noteiks Ministru
kabinets.
No 2009. gada 1. janvāra līdz
2013. gada 31. decembrim netiek piemērots obligāto iemaksu
objekta maksimālā apmēra ierobežojums.
R. Raubišķe
Bauskas nodaļas vadītāja

2008. gada 15. augustā
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Baseins top!
Pagaidām uz papīra
A: F: Laura Liepiņa

Vairāku gadu garumā ir
dzirdētas runas par iespējamo
peldbaseina būvniecību
Iecavā. Pirms dažiem gadiem
tā, iespējams, šķita nereāla
iecere, bet tagad var droši
teikt - baseins būs!
Pēc Iecavas novada Domes
pasūtījuma pašlaik tiek izstrādāts peldbaseina tehniskais projekts. To veic AS «Pilsētprojekts»,
ar kuru jūnija sākumā tika noslēgts līgums par projekta izstrādi līdz 2008. gada 5. decembrim.
Objektu paredzēts būvēt uz zemes gabala Skolas ielā 37, blakus Iecavas vidusskolas ēkai.
Projekta izstrādātāji aprēķinājuši aptuveno būvniecības izmaksu summu, kas ir Ls 900000.
Pašvaldība ir iesniegusi projektu
Aizsardzības ministrijai ar cerību uz līdzfinansējumu 50 % apmērā. Tas būtu liels atvieglojums
pašvaldības budžetam, jo nauda
nepieciešama ne vien peldbaseina būvniecībai, bet arī aprīkojuma un inventāra iegādei.
Augusta sākumā AS «Pilsētprojekts» saskaņošanai pašvaldībā iesniedza projekta skiču variantu. Lai tuvāk ar to iepazītos,
novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Pelsis tikās ar Iecavas vidusskolas direktori Agru ZaķiFridrihsoni un direktores vietnieci saimnieciskajos jautājumos Daigu Skuju. Tikšanās laikā

Vladimirs
Skvorcovs (no
labās), Jānis
Pelsis, Agra ZaķeFridrihsone un
Daiga Skuja,
iepazīstoties ar
peldbaseina skiču
projektu, atzina,
ka tas atbilst
izvirzītajām
prasībām. Tagad
atliek vien gaidīt,
kad baseins būs
gatavs.
Domes kapitālās celtniecības
galvenais speciālists Vladimirs
Skvorcovs iepazīstināja iesaistītās personas ar sagatavotajiem
materiāliem; īss ieskats no tiem
arī šajā rakstā.
Baseins paredzēts novada
skolu un pirmskolas iestāžu
audzēkņu peldēt prasmes apguvei un vispārējā veselības stāvokļa nostiprināšanai, kā arī
iedzīvotāju lietderīga brīvā laika
pavadīšanai un veselīga dzīvesveida uzturēšanai.
Baseina apmeklētājiem, kas
nav vidusskolas skolēni, tiks izveidota atsevišķa ieeja ar vestibilu, kur būs garderobe, kase un
tirdzniecības vieta. Baseins tiks
veidots ar četriem celiņiem 25
metru garumā un 2,5 metru platumā. Vienlaicīgi baseinā varēs
atrasties divas mācību klases.
Atbilstoši higiēnas prasībām būs

pieejamas dušas telpas un tualetes, kā arī ģērbtuves. Gan no vestibila, gan no peldbaseina telpām varēs iekļūt skatītāju tribīnēs ar 78 vietām. Papildus personāla vajadzībām tiks izveidotas administrācijas, treneru,
tehniskā personāla un apkopēju
telpas. Jaunajā ēkā būs arī tehnoloģisko iekārtu un tehnisko
telpu grupas.
Neskaitot jaunās baseina
ēkas būvi, tiks veikta arī teritorijas labiekārtošana, kas projektā
paredz izveidot piebraucamo ceļu, trotuāru, autostāvvietu, teritorijas apgaismojumu, lietus
ūdeņu novadīšanu un jaunbūvei
piegulošās teritorijas apzaļumošanu.
Projekta drīzā īstenošana ir
noteikti vērtējama ar pozitīvu zīmi, jo šāda atpūtas vieta būs lieliska mūsu novadniekiem. Savu

viedokli «Iecavas Ziņām» izteica
arī Jānis Pelsis: «Projektā paredzētais risinājums ir ļoti simpātisks un pieņemams. Nākamā
gada sākumā varētu notikt konkurss par tiesībām veikt baseina
būvniecību. Mūsu interesēs ir
ātri to uzsākt, lai jau nākamgad
peldbaseins būtu gatavs. Galvenais šī projekta realizācijas mērķis ir iemācīt bērniem peldēt. Baseina būvniecība ir arī stratēģiski svarīga, jo tā būs pirmā šāda
veida celtne Bauskas rajonā. Pieredzes braucienos kopā ar citiem
deputātiem esam apskatījuši
vairākus baseinus dažādās Latvijas vietās, sajūtot, kā tur gaiss
smaržo un dzīvība virmo. Tas bija stimuls ātrāk ķerties klāt sen
lolotas cerības īstenošanai.»
Citējot vidusskolas direktori Agru Zaķi- Fridrihsoni: «Te būs veselības un gudrības pils!» IZ

Uz Slovākiju pēc citas pieredzes
2.lpp.

Gar ielu malām varēja vērot
dažādus amatnieku paraugdemonstrējumus un sadzīviskas
ainiņas (piemēram, kāda laulātā
pāra un viņu meitas mantas dalīšanu pēc šķiršanās). Viesmīlīgākie iedzīvotāji arī aicināja ciemiņus savās mājās un izrādīja
savu iedzīvi. Gājiena dalībnieki
tikmēr priecēja skatītājus ar savu māku muzicēt un dancot.
Un tad jau bija klāt pēcpusdienas lielais koncerts, kurā atkal piedalījās visas grupas.
Ja kaut kas bērniem pietrūka
šajā festivālā, tad tās bija draudzēšanās iespējas. Dzīvojām vieni paši studentu viesnīciņā ap-

mēram 20 kilometrus no festivāla norises vietas, arī nekādu sadraudzības pasākumu nebija.
Pat ne noslēguma ballītes. Vēl
šodien skumji asarainām acīm
«Tarkšķi» atceras pagājušo gadu
Polijā, kur bija īpaši piedomāts,
lai bērni savā starpā sadraudzētos - braucām kopīgās ekskursijām, gājām ciemos pie poļu ģimenēm, kopīgi mēģinājām un koncertējām. Nekas. Citu gadu atkal
būs cita pieredze.
Kopumā domāju, ka mūsu
brauciens bija izdevies. Tik mierīgus, nosvērtus un visādi nestresojošus un atsaucīgus šoferīšus mums vēl nebija gadījies
piedzīvot. Pirmoreiz kā īstā eks-

kursijā jau no Latvijas mums bija līdzi arī sava gide, kas par
mums rūpējās pēc labākās
sirdsapziņas. Jauna meitene ar
skaistu vārdu - Gerda. Un izdarīga meitene. Bija mums noorganizētas gan starpkoncertu rotaļas, gan anekdošu virpulis autobusa mikrofonā, bērniem nebija
liegts klausīties savu iemīļoto
mūziku pilnā skaļumā (par ko
gan nebija laimīga ansambļa vadītāja); bija arī interesanti stāsti
par visām trim valstīm, kurās
pabijām - Lietuvu, Poliju un Slovākiju. Un pēc tam konkurss ar
balvām. Vai, piemēram, jūs zināt, kuras Holivudas aktrises
senči nāk no Slovākijas? To jums

tagad pateiks katrs tarkšķis! Andželīnas Džolijas! Vai jūs zināt,
kā sauc tradicionālo slovāku liellopu iekšu zupu? Flake! Vai jūs
zināt, par cik miljoniem iedzīvotāju vairāk dzīvo Polijā nekā Latvijā? Es neatceros, bet paprasiet
konkursa uzvarētājai Annai, viņa noteikti ar jums dalīsies savās zināšanās!
Liels paldies visiem vecākiem, kas parūpējās par to, lai viņu bērni smuki sapucēti un labā
garastāvoklī varētu pavadīt šo
nedēļu. Īpašs paldies Potašu ģimenei par «Tarkšķiem» uzdāvināto Latvijas karogu. Tagad
mums tas vairs nebūs jālienē. Uz
tikšanos! IZ
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Afgāņu sievietes Latvijā paplašina biznesa iemaņas
1.lpp.

«Nodarbības vadīja pieredzējuši lektori. Visu semināru laiku
valdīja draudzīga un saprotoša
atmosfēra,» atgriežoties no mentoringa meistardarbnīcas, pastāstīja Agita Hauka. «Iesaistījāmies interesantās sarunās, savstarpēji atbildot uz interesējošiem jautājumiem. Afgāņu sievietēm svešvārdi ir alkoholisms
un vardarbība ģimenē. Sarunas
sākumā viņas bija atturīgas, fotografējoties matus slēpa lakatos, bet jau pēcpusdienā jokoja
visiem līdzi. Mēs redzējām, ka
sievietes visur ir sievietes, un arī
optimisma viņām arī ir gana, tas
nekas, ka kara izpostīta zeme.
Afganistānas uzņēmējas cer uz
citu valstu atbalstu un uz savas
tautas izglītošanos.
Mūsu viešņu bizness - pārtikas ražošana (riekstiņi visādos
veidos), ādas izstrādājumi (futbolbumbas, maki un somas, kuru darināšanā izmantots roku
darbs), piena produkti (viņiem ir
arī govis) un paklāji, izšuvumi,
rotaslietas.

Biznesa sadarbību ar Eiropu
kavē tas, ka Afganistānā nav
starptautiskās bankas; arī internets ir problēma, jo ne visur ir
elektrība. Protams, galvaspilsētā
Kabulā ir vieglāki dzīves apstākļi, un pilsētnieku (turīgo) bērni
mācās Stambulā vai citur Eiropā. Visām mūsu viešņām ir augstākā izglītība, un arī viņu bērni
seko vecāku piemēram. Viņas
savām meitām vīrus nemeklēs,
jo pašas aktivizē sieviešu kustību par tiesībām noteikt savu dzīvi.
Ļoti noderīgi un interesanti
bija parunāt par dzīvi un biznesu
arī ar Latvijas uzņēmējām. Mentoringa meistardarbnīcas norises laikā mēs dalījāmies katra
savā pieredzē un pretī saņēmām
pārējo dalībnieču pieredzi.
Afganistānas uzņēmējas, kuras ir Afganistānas sieviešu biznesa federācijas pārstāves, apskatot Latviju, ciemojās arī pie
Pastaru ģimenes «Labirintos» un
bija patiesi priecīgas par šo jauko ģimeni un tur gūtajiem jaunajiem iespaidiem.» IZ

16. augustā
Iecavas estrādē

Aicina noskaidrot
aktuālos jautājumus par pensijām
A: Anta Kļaveniece

Tuvojoties referendumam
par grozījumiem pensiju likumā,
saasinājusies cilvēku interese
par pensiju jautājumiem. Kā balsot? Kurš būs ieguvējs un kurš
zaudētājs? Lai cilvēki izprastu
aktualitātes pensiju jomā, arī
Labklājības ministrija (LM) veiks
vairākus informatīvi skaidrojošus pasākumus, informē Ilona
Jurševska, LM Komunikācijas
departamenta direktore.
LM mājas lapā sadaļā Aktuāli
atrodama informācija par esošajiem un plānotajiem uzlabojumiem pensiju jomā; kā arī analītisks skaidrojums par ierosinātajiem grozījumiem pensiju liku-

ZIEDU SVĒTKI
Pl. 12:00 - 16:00 BĒRNU PILSĒTIŅA «Gaiļbiksis»

mā.
19. un 20. augustā cilvēkiem
būs īpaša iespēja uzdot jautājumus labklājības ministrei Ivetai
Purnei un LM speciālistiem Latvijas radio raidījumā „Krustpunktā”.
Tāpat Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) mājas lapā ir atrodama plaša informācija par aktuālākajiem jautājumiem pensiju un pabalstu jomā. Informāciju iespējams aplūkot VSAA interneta mājas lapas
www.vsaa.gov.lv sadaļā Jautājumi un atbildes.
Cilvēki var zvanīt un uzdot
jautājumus speciālistiem arī pa
VSAA bezmaksas telefonu
80001015. IZ

Melnās ziņas
- 7. augustā plkst.16:30 šosejas Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
40. kilometrā automašīnas GAZ
SAZ vadītājs, nobraucot no ceļa
malas, neizvēlējās drošu intervālu un bojāja aizsargbarjeras.
- 8. augustā plkst.15:15
Sporta ielā automašīnas Mazda
vadītājs izbrauca uz ceļa no blakus teritorijas un nedeva ceļu pa
to braucošai automašīnai VW
Golf. Ceļu satiksmes negadījumā
bojātas abas mašīnas.

Afgāņu uzņēmējas un Agita Hauka (vidū) Nītaures dzirnavās.

- 9. augustā plkst. 5:50 Rīgas
ielā automašīnas Chrysler vadītājs, būdams alkohola reibumā,
netika galā ar auto vadāmību.
Šķērsojot galveno ceļu, viņš
ietriecās pretējā ēkas sienā un
guva miesas bojājumus.
- 11. augustā plkst. 8:35, izmantojot uzticību, izkrāpta nauda 50 latu.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

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!»
Pl. 19:00 - DALĪBNIEKU SUMINĀŠANA
Konkursa «Skaistākais daiļdārzs un lauku sēta
Iecavas novadā» uzvarētāju apbalvošana
Vokālo ansambļu «Vēja meitenes», «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

IZ
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Ceļojuma piezīmes
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A: Vija Čivčiša
F: Agra Svikle

Sākums iepriekšējā numurā.

Otrā diena: Andrupene Karaļa kalns - Aglona - Maizes
muzejs - Iecava.
Autobuss palēnām virzās pa
nelielu lauku ceļu. Jau pabraucam garām kādam sānceļam,
kad acīgākie no mums pamana
attālā lauka malā kādu cilvēku,
kurš māj mums. Jā, tas ir viņš Edmunds. Ir nu gan sev radis
mājvietu tik tālā, klusā un vientuļā nomalē! Arī pats ir ļoti savdabīga personība - tautas senatnes pētnieks un zīmju tulks.
Bezmaz vai Baltais tēvs no senatnes. Tā saka viņš pats. Vispirms
jau brīdina mūs, ka šajā pagalmā un vispār šajā apkaimē nedrīkstam necienīgi uzvesties, ne
arī lietot vārdus «kosmoss» vai
arī «Lielvārdes josta», jo nedrīkst
banalizēt svētas lietas. Viņam ir
arī krīvulis - seno krīvu rīks, kurā iegrebtas mīklainas zīmes.
Uzzinām, ka latviešu (latgaļu)
senčiem bijusi daudz dziļāka un
neparastāka gudrība un izpratne par norisēm kosmosā un to
ietekmi uz zemes lietām, nekā
mēs to varam apjaust. Gluži kā
Bretoņā seno ķeltu akmeņos ar
rakstiem iepriekšējā civilizācija
atstājusi savas zināšanas ar
druīdu palīdzību, tā arī latviešu
krīvi pratuši tulkot vēstījumus
akmeņos atkarībā no to atrašanās vietas un izvietojuma. Gan
vieni, gan otri nekad nav iejaukušies karos un politikā. Lai par
to uzzinātu ko vairāk, jums nu
gan, mīļie ļaudis, ir patiešām
turp jāaizbrauc. Tikai dažas atziņas: - tauta, kura kļūst izvirtusi,
izmirs; - tauta, kurā katrs mīl tikai pats sevi, nevar pastāvēt;
- atceries, ka pārlieka centība
aptumšo prātu.
Bet mēs raisāmies vaļā no tik
sarežģītām un kosmiskām «aizprāta» lietām, lai izklīstu Andrupenes lauku sētas - muzeja plašajā pagalmā. Te ir apskatāmas
vairākas ēkas ar bagātu dažādu
darba rīku un sadzīves priekšmetu klāstu: dzīvojamā māja,
kurā ir gan stelles, gan vērpjamie
ratiņi, gan veļas rullis un velējamā vāle/rubovka, un kāčovka,
gan īpatnēji, ar bērza tāsīm apdarināti, māla podi - jo tad tie neizslīdot no rokām. Te ir sprēslenīca, dažādi pletīzeri. Stāvratiņš
- stojaks, kā arī mazais ratiņš ļežaks. Dzīvojamā galā - kanapka/polsterēts sols ar atzveltni,
rotāts skapis, koka gulta ar strīpainu, pašaustu segu.
Klētiņa - divdaļīga: vienā galā

Karaļa
kalnā netālu
no Aglonas.
glabā labību, bet otrā - amatnieku darbnīca. Aplūkojam gan kalēja amata rīkus, gan linu apstrādes rīkus. Te ir arī kūtiņa,
pirtiņa, kalve. Taču vislabāk
mums patīk lieliskā ekskursijas
vadītāja, kura ir tik atraktīva,
sirsnīga, un, pats galvenais, aizrautīga sava novada patriote, ka
mēs neviļus sajūtamies tā gaiši
un priecīgi…
Tagad braucam Aglonas virzienā. Pirms Aglonas apstājamies pie Karaļa kalna. Uz augsta
paugura iespaidīgi kokā darināti
tēli, veidoti no ozola stumbriem.
Uz blakus paugura no piecsimt
augiem veidots dekoratīvo augu
dārzs. Skulptūru autors - Ēriks
Delpers. Augu dārza projekta
autore - Anita Kazaka. No paugura paveras pasakains skats uz
ezeru un gleznaino ainavu.
Un nu jau klāt arī Aglona. Tā
kā Latvijā, manuprāt, nav neviena cilvēka, kurš nezinātu neko
par Aglonu, tad par to es nerakstīšu sīkāk, kā vien to: aizbrauc,
atver acis un ausis, ar lūgšanām
sagatavo sirdi - tad arī tu sapratīsi, kāpēc šeit saplūst tūkstošiem svētceļnieku - mazu, jaunu
un vecu…
«Pasargi cilvēku cilti,
Mājas ar svētību pildi,
pasaulē salstošos sildi,
brīnišķā Aglonas Māt!»
Kad esam katrs, atbilstoši savām interesēm, kavējušies bazilikā, tad dodamies uz netālo maizes muzeju «Pie Vijas». Mūs sagaida ņiprā un apsviedīgā saimniece Vija Ancāne. Ar latgalisku
sveicienu un tautas dziesmām
viņa mūs sveic un cienā ar rudzu
graudiem, tad vedina lielajā telpā. Tautai jāēd tas, ko senči ēduši: latviešiem - rudzu maize. Mū-

su gudrā valdība gudro, kurā
valstī iepirkt rudzus, jo mūsu
zemnieki spiesti doties peļņā uz
citām valstīm. Rudzu maize dod
sātu un spēku. Šeit maizes mīklu gatavo abrā - miltus, ieraugu,
ķimenes «brucinoj» - aplej ar vārošu ūdeni. Lai mīkla būtu laba,
to mīca un darina stundu garumā. Ieraugā aptuveni 280 dažādas derīgas vielas un vitamīni.
Tad liek mīklas pikuci uz «maizes
lopstas» - lizes. Zem kukuļa ne tikai kļavu, bet arī liepu vai pat rabarberu lapas var likt. Neaizmirst kukulītim uzvilkt krustiņu, lai maizei būtu Dieva svētība. Jau no mazotnes bērniem
mācīja cienīt maizi: nedrīkst ēst
karstu maizi; nevar likt kukulīti
galdā «augšpēdus»; nedrīkst
staigāt ēdot; arī no mājas ārā
ēdot nedrīkst doties.
Stāstījumam pa vidu mundrā
saimniece iepin vairākus nostāstus un teikas par maizi, kā arī ticējumus. Lai nekad nepietrūkst
maizes! Lai nedziest mīlestība un
senču tikumu godāšana!
Mūsu «maizes māte» cienā

mūs ar pašceptu rudzu maizi un
plātsmaizi, līdz visbeidzot saka tradīcija prasot, ka jāsamaļ miltos graudi un jāizdanco polka, tikai tad varot iet prom. Tā nu pasākums noslēdzas ar lustīgu polku un brīnišķo svaigas maizes
smaržu un garšu.
Mīļo lasītāj! Vai tu saprati,
kas tautā ir īstie dārgakmeņi?
Meklē tos!
Mājupceļā piestājām pie
«Liepkalnu» veikala - kaut kas taču jāiegādājas arī svešākā pusē,
un mūsu braucienu labā noskaņojumā noslēdzam pie veikala
ierīkotajā piknika vietā. Kur
mēs, tur skan dziesmas un mūsu «korim» tās skan braši.
Noguruši, emocijām bagāti,
atkal esam Iecavā. Atkal sakām
paldies mūsu novada Domei, jo
ar piešķirto finansiālo pabalstu
tomēr jūtam, ka mazākas brauciena izmaksas. Paldies par dotajām iespējām jau otro gadu pēc
kārtas iepazīt Latgali. Paldies
profesionālajam šoferim Slavikam, labākajam šoferim Eiropas
Savienībā. Paldies! IZ

IECAVAS MŪZIKAS SKOLA
IZSLUDINA PAPILDUZŅEMŠANU
1. KLASĒ ŠĀDĀS SPECIALITĀTĒS:
klavierspēle
kora klase
kokles spēle
akordeona spēle
sitaminstrumentu spēle

8-9 g.v.

Konsultācija - 27. augustā pl. 14.00
Noklausīšanās - 3. septembrī pl. 17.00
Līdz 1. septembrim turpinām uzņemšanu muzikālās dotības
attīstošās nodarbības grupā 4-6 gadus veciem bērniem.
Tālrunis uzziņām 63942469
e-pasts: iecavasms@inbox.lv
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Sporta ziņas

Basketbola veterāniem
desmitā vieta Eiropā
A: Laura Liepiņa

Augusta sākumā mājup atgriezās Latvijas veterānu basketbola komandas, kas piedalījās
Eiropas maksi (veterānu) basketbola čempionātā Itālijas pilsētā Pesaro. Viens no šā turnīra
dalībniekiem - iecavnieks Aivars
Hauks - čempionātā startēja komandā, kuras dalībnieku vecums ir no 50 līdz 55 gadiem.
Čempionātā kopumā piedalījās 68 vīru komandas no vairākām Eiropas valstīm, pavisam
astoņās vecuma grupās. 50-55
gadu vecuma grupā savstarpēju
konkurenci nodrošināja 15 komandas. Aivara Hauka komanda
atradās C grupā, kurā Latvijas
komandas sāncenši bija Zviedrijas, Slovēnijas un Krievijas Ufas
komandu spēlētāji.
Konkurenti bijuši ļoti spēcīgi,
jo, piemēram, krievi savas komandas sastāvu veidojuši no bijušajiem PSRS izlases spēlētājiem, atzīst A. Hauks. Mūsējo komanda guva vienu uzvaru pār
slovēņiem, bet cīņā pret zviedriem un krieviem nācās piedzīvot
zaudējumu. Tas Latvijas komandai deva trešo vietu grupā, taču
diemžēl neļāva turpināt cīņu par
medaļām. Savukārt, nākamajā
kārtā, kur notika cīņa par devīto
līdz divpadsmito vietu, mūsējie
guva uzvaru pār Krievijas komandu, bet otrās spēles pašā galotnē ar viena punkta starpību
zaudēja grieķiem. To noteikti
ietekmēja apstāklis, ka Latvijas

komanda bija palikusi vien piecu
vīru sastāvā... Aizvadītās spēles
mūsējiem kopumā deva desmito
vietu čempionāta kopvērtējumā.
«Turnīrā piedalījās dažādas
komandas - tādas, kas brauc uzvarēt, tādas, kas grib piedalīties,
un komandas, kas brauc spēlēt.
Mēs bijām tā komanda, kas
brauc spēlēt,» sacīja Aivars
Hauks.
Basketbolists atzīst, ka spēlēt bijis ļoti grūti, jo sporta zālēs
nav bijis svaiga gaisa, arī pastaigās pa Itālijas ielām nav bijusi
vēlme iet, jo gaisa temperatūra
pārsniegusi plus 30 grādus. Paralēli basketbola spelēm čempionāta dalībniekiem gan bija iespēja nedaudz apskatīt Itāliju un
Sanmarīno. Nākamgad basketbolistiem būs jādodas uz mūsu
klimatam tuvāku zemi - Čehiju,
kur Prāgā norisināsies kārtējais
veterānu čempionāts basketbolā.
Jautāts par aizraušanos ar
basketbolu, Aivars atzīst, ka sācis spēlēt jau jaunībā un, sasniedzis veterānu vecumu, viņš spēlē
dažādās veterānu komandās.
Pašlaik viņš pārstāv komandu,
ar kuru piedalījās čempionātā
Itālijā un šogad ieguva pirmo vietu republikā.
Aivars vēl piebilst: «Lielu paldies saku Iecavas novada Domei un Bauskas rajona padomes
Sporta lietu sabiedriskajai Padomei, kas palīdzēja sponsorēt
mums šo braucienu un dalību
čempionātā!» IZ

Iecavas novada Dome
piedāvā kursus:
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiks četrus mēnešus, trīs stundas nedēļā
Dalības maksa - Ls 18 mēnesī
Angļu valoda (iesācējiem)
Angļu valoda (ar vidējām zināšanām)
Kursi notiks astoņus mēnešus, divas stundas nedēļā
Dalības maksa - Ls 12 mēnesī
Spāņu valoda (iesācējiem)
Kursi notiks astoņus mēnešus, divas stundas nedēļā
Dalības maksa - Ls 12 mēnesī
Pieteikties līdz 31. augustam
pa tālr. 63941937, 629428476.

F: no personīgā arhīva

Latvijas un Grieķijas komandas (A. Hauks pirmais no
kreisās) pēc spēles, kuras rezultātu izšķīra viens punkts.

Līdzjūtības
Es tagad aizeju, bet ne jau prom.
Es aizeju tepat ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
/M. Zvīdre/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei,
no Vijas Ziemeles atvadoties.
Jāņupītes ielas kaimiņi
Māt, kaut pēdējās
Atvadas rūgtas
Sāpju brīdī kā vērmeļu malks,
Tava mīlestība būs avots,
Kurš mums vienmēr
Dvēselē šalks.

/K. Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gatim Ziemelim
ar ģimeni, tuvu un mīļu cilvēku pēkšņi
zaudējot.
Bijušie klasesbiedri un
audzinātājas Dzimtmisas pamatskolā

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar mūsu darba kolēģi Jāni Ziemeli,
sievu zaudējot.
SIA «Union Asphalttechnik» kolektīvs

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
/N. Dzirkale/

Skumju brīdī esam kopā ar Arnolda Rozes
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Bijušie darbabiedri Iecavas novada Domē

Aizsaulē aizgājuši
Raimonds Ziediņš (30.06.1969. - 06.08.2008.)
Vija Ziemele (01.09.1957. - 07.08.2008.)
Arnolds Roze (20.06.1931. - 11.08.2008.)
Ivans Markovičs (06.11.1940. - 12.08.2008.)

2008. gada 15. augustā
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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.
zemes gabalu (-s) Iecavā, 1500
m2, privātapbūvei/ komerciālām
vajadzībām, 300 m līdz šosejai
Rīga - Bauska, Ls 6/m2,
iespējama nomaksa uz gadu.
Tālr. 20039603.

Tālr. 29884534 (Tele 2)
22048809 (LMT)

Paziņojums par iepirkuma
līguma slēgšanu
Iecavas internātskola paziņo,
ka noslēgts līgums ar
IK «Austrums Būve» divu
mazgātuvju telpu remontam
par Ls 4651,29 bez PVN.

APSARDZES PAKALPOJUMUS:

Graudu kombaina pakalpojumi.
Tālr. 29484578.

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

Iecavas SOS jauniešu māja
piedāvā darbu pavāram/-ei uz
pusslodzi. Tālr. 26604708.
Zemnieku saimniecība piedāvā
darbu zaļumu sagatavošanā uz
lauka. Tālr. 29100937.

· 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

Pērk : : :
dārzu putnu fabrikas dārzu
teritorijā. Tālr. 29774061.

Dažādi : : :

kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija). Iespējama
piegāde. Tālr. 26112140.

Viesu nams «Dārta» aicina darbā
virtuves strādnieci/-ku,
kartupeļu mizotāju.
Tālr. 26554885.

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

Noslēdzoties brīvdienām,
sākoties skolas un studiju
gaitām, piedāvājam
vienreizēju iespēju vēl kopā
lustīgi pavadīt laiku!
30. augustā pl. 22:00
grupa
GAIN FAST
un
DJ CRASH
Ieejas maksa - Ls 5

Izvedam būvgružus.
Piegādājam visu veidu
birstošas kravas
(zeme, grants utt.).
Tālr. 29110661 (Mārtiņš).

Piedāvā darbu : : :

APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā

Estrādē

smiltis un metāla caurules
sētas mietiem (diametrs 50 mm).
Tālr. 29484578.

dažāda veida zāģmateriālus.
Iespējama piegāde.
Tālr. 28842177.

Skārdnieku darbnīca
Iecavā, Rīgas ielā 2

8.

Iecavas evaņģēliski luteriskās
draudzes

KAPU SVĒTKI
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

23. augustā
uz politiski represēto
ekskursiju tiek aicināti
novada politiski represētie un
viņiem tuvi cilvēki.
Dalības maksa - Ls 3.
Pieteikties
līdz 20. augustam
kultūras namā vai pie
Skaidrītes Jostmanes.
Izbraukšana plkst. 7.00 no
Iecavas novada Domes
laukuma.

Politiski represēto
personu zināšanai
Pamatojoties uz Iecavas
novada Domes
10.06.2008. saistošajiem
noteikumiem Nr. 13 «Par
pabalstu politiski
represētajām personām
2008. gadā», sociālais
dienests iesniegumus
pabalsta saņemšanai
sāks pieņemt no 1.
oktobra. Pabalsta
pretendentiem līdzi jāņem
politiski represētās
personas apliecība.

turpmākajiem mēnešiem!
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