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Kā katru gadu, arī šoruden
skaistajās kultūras nama telpās

uz skolotāju balli tika pulcināti
Iecavas novada izglītības iestāžu
pedagogi. Par jautrību un mūziku 11. oktobra sarīkojumā rūpējās aktieris Guntis Skrastiņš un

Sakārtosim
identifikācijas zīmes
A: Ineta Bramane

Domes Attīstības nodaļas
projektu vadītāja

Iecavnieki, viņu viesi, kā
arī vienkārši caurbraucēji
noteikti būs pamanījuši
jaunās ielu un objektu
norādes zīmes, kas šogad
ierīkotas Iecavā.
Novada Dome 69 stabu un

grupa «No pusvārda». Attēlā:
Mūziķu uzmanības lokā nokļuvuši balles dalībnieki Inese Darbeniece un Arkādijs Okolovskis.
2.lpp.

Budžeta izpilde
rit pēc plāna

192 norāžu izgatavošanai un
uzstādīšanai iztērējusi Ls 7845.
Sākotnējās bažas, ka norāžu
sniegto informāciju baudīsim
pavisam neilgu brīdi, par laimi
nav piepildījušās neskatoties uz
to, ka tās dažkārt mēdz mainīt
sākotnējo virzienu, zīmes nav
bojātas, joprojām pilda savu
uzdevumu un, cerams, pildīs vēl
ilgi.

3.lpp.

Pēdējā laikā saasināta uzmanība tiek pievērsta gan pasaules, gan Latvijas finanšu
notikumiem. Kā veicies ar
Iecavas novada pašvaldības
budžeta izpildi šī gada deviņos mēnešos, informē novada Domes finanšu nodaļas
vadītāja Indra Latviete.
6.lpp.

4.
Dzeja
nojauc sienu,
kas šķir

Aicina
nūjot

7.

Iecavas novada
Dome aicina
Dimzukalna
iedzīvotājus uz
tikšanos pirmdien,
20.oktobrī,
plkst. 19:00
Ziemeļu bibliotēkā.
Apspriedīsim jautājumus
par kanalizācijas
notekūdeņu tīklu
ekspluatāciju un attīstību
Dimzukalnā.
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No pusvārda izklaidē skolotājus

2.

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko
literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka.

Zinātniskā un uzziņu
literatūra

Pasākums, kā vienmēr, bija labi apmeklēts un bezgala lustīgs, jo mūsu skolotāji prot ne tikai
strādāt, bet arī atpūsties.
1.lpp.

Svētku ietvaros kultūras nama kolektīvs katrai iestādei lūdza iesniegt ziņas par pedagogiem, kuri šogad svin nozīmīgas
dzīves jubilejas un apaļas darba
gadskārtas. Katra skolotāja saņēma Atzinības rakstu un skaļus kolēģu aplausus.
Neizpalika arī novada Domes
priekšsēdētāja Jāņa Pelša tradicionālais sveiciens skolotājiem, katrai skolas direktorei novada Dome dāvināja grāmatu.
Šogad nozīmīgā dzīves jubilejā sumināmas Iecavas vidusskolas skolotājas: Agafija Buša,
Skaidrīte Samtiņa, Anita Lauciņa, Īrisa Korčagina, Mārīte Čudare, Aina Benete, Lidija Grīga
un Kira Mateiko.
No Iecavas internātpamatskolas mācībspēkiem īpašs sveiciens tika jaunajiem kadriem Inesei Jirgenai un Līgai Zeltiņai.
Sākumskola «Dartija» uzgavilēja jaunajām darbiniecēm: Lienei Kuzmai, Solvitai Anstrangai,
Svetlanai Bangai, Agnesei Vikainei, kā arī Inesei Čudarei, Rutai Drozdovai un Irīnai Freimanei darba jubilejā un Dacei Okolovskai, Sandrai Bergmanei un
Rutai Drozdovai arī dzīves jubilejas sakarā.
Zālītes speciālajā internātpamatskolā šogad nozīmīga dzīves jubileja Solveigai Zembergai.
Dzimtmisas pamatskola savā
kolektīvā uzņēmusi Ingu Grundmani, bet par ilggadēju un aktīvu darbu sveic Viju Rozentāli,
Elgu Ziemiņu, Lolitu Krēmeri,

Zigrīdu Meškalo un Viju Fedotovu. Savukārt bērnudārzs «Cālītis» atzīmēja tās pirmsskolas
skolotājas, kuras ir bijušas šīs
iestādes audzēknes, bet pašlaik
te strādā par audzinātājām. Visiem par lielu pārsteigumu, viņu
skaits ir ievērības cienīgs - viena

IZ

Skolu ziņas

Par dalību Valsts valodas aģentūras literāro darbu konkursā
«Mana valoda ir mans gods» diplomus saņēmuši Iecavas vidus-

IZ

trešā daļa darbinieču (Žanna
Ļeončenko, Santa Trokša, Liene
Onzule, Liene Eriņa, Dace Masele, Elīna Klāsupa, Egija Vēja un
Evija Rateniece) no pašreizējām
24 pirmsskolas skolotājām savulaik bijušas «Cālīša» audzēknes. IZ

skolas 7.a un 7.b klases skolēni
Ritvars Māsāns, Emīls Sietiņš,
Līga Dobele, Irma Bosko, Kristiāna Kreiere un Sigita Grīnberga. IZ

Fotokonkurss

Gaidot mūsu valsts
90. gadadienas svinības,
laikraksta «Iecavas Ziņas»
un pašvaldības portāla
http://www.iecava.lv/
veidotāji aicina piedalīties
fotokonkursā «Latvija manas mājas».
Paldies fotogrāfiem, kuri
savu redzējumu jau
atsūtījuši. Fotogrāfijas
gaidīsim līdz
24. oktobrim. Sūtiet tās,
izmantojot mājaslapā
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/vai
adresi. IZ

v
Aristotelis «Poētika»
v
«Armēņu radio jautā»
v
Bremblets R. «Milāna un
ezeri»
v
«Budapešta»
v
Čepmens G. «Piecas mīlestības valodas»
v
Dzintars P. «Prērijas ārsts»
v
Karmela A. «Zīdaiņa un
mazuļa uzturs»
v
Kothorns N. M. «Pāvestu
seksuālā dzīve»
v
Kozlovs N. «Saskarsmes
māksla»
v
Krogzemis Dž. «Parīzes
klaidonis sešos kontinentos»
v
Kukuvass A. «Menuets»
v
Kusiņa M. «Sēņosim»
v
«Latvijas Avīzes gadagrāmata 2009»
v
Linčs D. «Ķerot lielo zivi»
v
Nikitenko S. «Vasara»
v
Osho «Tuvība»
v
«Praktisko darbu uzdevumi
grāmatvedības teorijā»
v
«Sautējumi un sacepumi»
v
«Sejas maskas»
v
Tainena B. «Jūsu bērns
spēj domāt kā ģēnijs»
v
Urtāns J. «Augšzemes ezeri»
v
Veiss V. «Vīne»
v
Zelmene M. «Riti, dziesmu
kamolīti»
v
«Zemkopja gada grāmata
2009. gadam»

Oriģinālliteratūra
v
Aivars E. «Sāras mīlestība»
v
Hānbergs Ē. «Tirgus stāsti»
v
Laukmane M. «Spoguļattēli»
v
Pētersons J. «Pieslēgums»
v
Sārts J. «Pagars»
v
Žukovs S. «Kaisles varā»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Angere L. «Patiesības
drumslas»
v
Bārnss Dž. «Arturs un
Džordžs»
v
Elperts M. «Fināla teorija»
v
Filipsa S. E. «Teksasas
Pelnrušķīte»
v
Gibinss D. «Atlantīda»
v
Krūzija Dž. «Piekrāp mani»
v
Lī Dž. K. «Šekspīra zudušais manuskripts»
v
Sī L. «Sniega roze un slepenais vēdeklis»
v
Zurudi A. «Atēnu vēstnesis»

3.

2008. gada 17. oktobrī

Novada Domē
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 7. oktobrī
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» direktore Baiba Gāga
rosināja plašāk analizēt sporta
darbu vispārējās izglītības iestādēs. «Mūsu potenciāls ir lielāks,
nekā brīžiem parādām. Sporta
skola cenšas rīkot sacensības
skolu komandām, taču atsaucība ir niecīga. Ja skolām tās nešķiet vajadzīgas, tad netērēsim
laiku un līdzekļus organizēšanai,» sacīja sporta dzīves vadītāja
un aicināja skolu direktores
paust savu nostāju.

Vidusskolas direktore Agra
Zaķe-Fridrihsone atgādināja, ka
skolēni darbojas dažādos interešu izglītības pulciņos, sports ir tikai viena no jomām, kurām jāvelta laiks. Rajona līmenī notiek
daudz sacensību, kuru dēļ pat
nākas kavēt mācību stundas.
Novada aktivitātes vajadzētu organizēt atšķirīgi, vairāk bērnu
priekam, interesantāk un saistošāk, varbūt pamainīt sporta veidus, uzskata A. Zaķe-Fridrihsone. Arī Dzimtmisas pamatskolas
direktore Jana Arāja piekrita, ka
dažādu līmeņu sacensību brīžiem ir par daudz, lai visās būtu
iespējams piedalīties, un ieteica

Sakārtosim
identifikācijas zīmes
1.lpp.

Ielu un objektu norādes zīmes tiek ierīkotas ar mērķi palīdzēt viegli un nepārprotami
orientēties Iecavas ielās visiem gan viesiem, gan operatīvajiem
dienestiem, gan dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī
sniegt informāciju par pašvaldības uzņēmumu un pašvaldības
objektu atrašanās vietu.
Ielu norāžu krāsu izvēlei par
pamatu ir ņemtas Valsts Heraldikas komisijas apstiprinātā
Iecavas novada ģerboņa krāsas zila un dzeltena, bet norādēm uz
objektiem izvēlēts cits krāsu salikums - brūns ar dzeltenu.
Iespējams, šis krāsu salikums ir
netipisks un neierasts un citās
apdzīvotās vietās tādu neatrast,
bet vairums iedzīvotāju to jau ir
pozitīvi novērtējuši, kā arī atzinuši par labu esam. Jāatgādina,
ka jau ar 1997. gada 10. jūnija
Iecavas pagasta padomes lēmumu ir apstiprināts nolikums «Par
māju norādes plākšņu izvietošanu Iecavas pagastā», kurā ir noteikts, ka mājvārdu norādēm uz
viensētām ir jābūt dzeltenām ar
zilu tekstu.
2009. gadā ir paredzēts uzstādīt ielu un objektu informatīvās norādes pārējās Iecavas novada apdzīvotajās vietās, kā arī
jau ir apzinātas tās norādes, kuras būtu nepieciešams uzstādīt
Iecavā papildus. Pašvaldības apstiprinātās «Iecavas novada Tūrisma attīstības stratēģijas»
ietvaros ir plānots izgatavot informatīvās norādes arī dažādiem
ar tūrisma jomu saistītiem ob-

jektiem. Cienījamie iedzīvotāji, ja
jums ir viedoklis par kādu ielu
un objektu informatīvo zīmju uzstādīšanas nepieciešamību, lūdzu, sniedziet savus priekšlikumus apkopošanai, zvanot pa tālruni 63941764 vai sūtot uz epasta adresi: ineta.bramane@
iecava.lv.
Lai informatīvās zīmes savu
funkciju veiktu pilnībā, katrai
pašvaldības teritorijā esošai ēkai
ir jābūt identificējamai ar numura vai nosaukuma zīmi. Lūgums
māju īpašniekiem un daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājiem apskatīt un izvērtēt jūsu nama
numerācijas zīmi, vai tā ir salasāma, iespējams, tā ir fiziski nolietojusies un ir jāatjauno, bet
varbūt jūsu jaunajai mājai vēl
nemaz nav šīs identifikācijas zīmes.
Iecavas pašvaldībā pieņemtie
normatīvie akti, kas nosaka šādu
identifikācijas zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas nosacījumus, ir: Iecavas pagasta padomes 1996. gada 14. maija sēdē
apstiprinātie «Iecavas pagasta
ielu, laukumu, ēku un dzīvokļu
numerācijas norādes kārtības
noteikumi» un 1997. gada 10. jūnijā Iecavas pagasta padomes
apstiprinātais nolikums «Par
māju norādes plākšņu izvietošanu Iecavas pagastā».
Tiem, kuriem ir nepieciešams
izgatavot namu identifikācijas zīmes, tas būs jāveic par pašu līdzekļiem. Lai iepazītos ar noteikumiem, kādām šīm zīmēm ir jābūt, aicinām vērsties Iecavas novada Domē pie izpilddirektora
M. Veinberga. IZ

jau augustā pirms kārtējā mācību gada iepazīstināt skolas ar
sporta skolas izstrādāto piedāvājumu, tad varētu laicīgi saskaņot visus paredzētos pasākumus.
Tā kā rajoni nākamgad beigs
pastāvēt, jau tagad jādomā, kā
turpmāk organizēt pašmāju sacensības, lai spētu noturēties līmenī un neizkristu no lielās aprites. Direktores vienojās, ka visu iestāžu pārstāvjiem jāsēžas
pie apaļā galda, jāliek kopā savi
priekšlikumi un jāsaskaņo darba plāni. Sporta skola izziņos
konkrētu sanāksmes datumu
un laiku.
B. Gāga informēja arī par to,
ka mainījušies standarti sportā,
mācību programmā klāt nākuši
jauni sporta veidi (piemēram,
badmintons, nūjošana, frīsbijs
u. c.) un skolām jātiek galā ar
nepieciešamā inventāra iegādes
problēmām.
Komiteja atgriezās pie
iepriekšējā sēdē skatītā jautājuma par nepieciešamajām izmaiņām noteikumos «Par kārtību,
kādā bērnus reģistrē un uzņem

Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs.» Uzklausījuši
sākumskolas «Dartija» direktores Irīnas Freimanes un «Cālīša»
vadītājas Ļubovas Momotas
skaidrojumus, deputāti vienojās
par veicamajiem grozījumiem.
Tos Dome akceptēja 14. oktobra
sēdē. Vairāk - nākamajā numurā. IZ

Informācijas precizējums
Pagājušajās numurā rubrikā
Novada Domē rakstījām par
jautājumiem, kas saistīti ar
basketbola komandas «Dartija»
turpmāko finansēšanu un
kluba dibināšanu. Komandas
menedžeris Māris Ozoliņš
precizē, ka ir panākta
vienošanās ar SAKS «Dartija»
vadību: 1) par bezmaksas
treniņlaiku trīs reizes nedēļā kopā četras stundas - līdz
kluba dibināšanai, 2) par
bezmaksas transporta
pakalpojumu sniegšanu
komandas treniņspēlēm un
visām ABL izbraukuma spēlēm
līdz šī gada 31. decembrim. IZ

Melnās ziņas
- 8. oktobrī plkst. 13.30, pie
Baložu kapiem veicot zemes apstrādes darbus, uz lauka tika atrasts Otrā pasaules kara laika
artilērijas lādiņš.
- 9. oktobrī plkst. 13.20 Rīgas
ielā pretī mājai Nr. 14a, vadot
automašīnu Ford Scorpio,
1957. gadā dzimusi sieviete neievēroja drošu distanci ar priekšā stāvošo automašīnu Renault
Kango, un Ford Scorpio tajā
ietriecās. Trieciena rezultātā
automašīna Renault Kango
ietriecās priekšā stāvošajā automašīnā BMW 320. Abas automašīnas bija apstājušās pie gājēju
pārejas, lai palaistu gājējus.
Negadījumā bojātas automašīnas. Sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
- Laika posmā no 8. oktobra
plkst. 18.00 līdz 9. oktobra plkst.
11.30 Raiņa ielā, atlaužot vārtu
atslēgu, sabojāts automašīnas
Mazda 323 aizmugurējais durvju stikls, sadurtas četras riepas, salauzti logu tīrītāji, nolauzti un nozagti divi atpakaļskata
spoguļi. Materiālais zaudējums 340 . Uzsākts kriminālprocess.
- 11.oktobrī ap plkst. 02.50
ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža 42,7. km velosipēda vadītājs,
1971. gadā dzimis vīrietis, nepamanīja uz ceļa stāvošo automašīnu Audi A6 un izraisīja sadursmi. Ceļu satiksmes negadījumā
bojāti transportlīdzekļi. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 11. oktobrī ap plkst. 21.35,

Rīgas ielā pretī autobusu pieturai «Darbnīcas» 1994. gadā dzimusi jauniete ar velosipēdu bez
atstarojošiem elementiem šķērsoja ielu tuvu braucošai automašīnai BMW X5, tika notriekta un
guva miesas bojājumus. Uzsākts
kriminālprocess.
- 12. oktobrī ap plkst. 03.25
Dimzukalnā, ceļa Rīga-BauskaLietuvas robeža 33,7. km,
1969. gadā dzimis vīrietis, vadot
automašīnu Chrysler Voyager
un veicot apdzīšanas manevru,
iebrauca pretējā braukšanas joslā un sadūrās ar stāvošu automašīnu Mazda 626, kura
atradās uz braucamās daļas un
kurai nebija ieslēgts ārējais apgaismojums. Notikuma vietā gāja bojā automašīnas Mazda vadītājs - 1989. gadā dzimis vīrietis.
Uzsākts kriminālprocess.
- Naktī uz 13. oktobrī Iecavas
novadā, izsitot logu, no automašīnas Audi 80 un automašīnas
Ford Fiesta nozagtas automagnetolas. Uzsākts kriminālprocess.
- Naktī uz 14. oktobri, Ozolu
ielā, izsitot durvju stiklus, no
automašīnām BMW 325, BMW
318, Mazda 323 un Opel Astra
nozagtas automagnetolas. Uzsākts kriminālprocess
- 14. oktobrī plkst. 09.30
kādā zemes īpašumā Iecavas novadā, veicot kartupeļu novākšanas darbus, tika atrasts kara laika lādiņš.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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4.

Dzeja nojauc sienu, kas šķir
A: F: Anta Kļaveniece

Dzeja ir savdabīgs tilts
ceļā uz integrāciju. Šim
apgalvojumam noteikti
piekrita visi pasākuma
apmeklētāji, kas 8. oktobra
pievakarē piedalījās
sociālās aprūpes centrā
(SAC) «Iecava» organizētajā
Dzejas dienā.
Pasākumā ar dzejas lasījumiem uzstājās gan tautā pazīstamas un cienījamas dzejnieces:
Olga Lisovska, Lija Brīdaka un
Lūcija Volberga, gan Iecavā un
tās apkārtnē pazīstami un ne tik
zināmi dzejnieki: Ināra Druva,
Andris Kopeika, Betija Celitane
un citi, gan arī cilvēki ar garīgās
attīstības traucējumiem - sociālās aprūpes centru «Iecava», «Mēmele» un «Jelgava» klienti. Dzejas
lasījumi mijās ar Iecavas mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumiem un visu pasākuma dalībnieku kopīgu dziedāšanu.
Ar šo Dzejas dienas sarīkojumu tika turpināta aizvadītā gada
rudenī aizsāktā tradīcija. Toreiz
līdzīgs pasākums noritēja SAC
«Mēmele». Tā kā sociālās aprūpes
centri ir Labklājības ministrijas
pakļautības iestādes, pasākumu
ar savu klātbūtni pagodināja
labklājības ministre Iveta Purne,
Sociālo pakalpojumu pārvaldes
direktore Ruta Celitāne, kā arī
Saeimas priekšsēdētājs Gundars
Daudze. Laikā, kad viņš pildījis
Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra pienākumus,
tieši viņam radusies ideja par
Dzejas dienu rīkošanu sociālās
aprūpes centros. Par pasākuma
krusttēvu dēvētais G. Daudze ar
gandarījumu sacīja, ka idejas
dzīvotspēja rada pārliecību - pasākums ir labi izdevies. Sākotnējās bažas par izdošanos kliedējis
arī milzīgais emocionālais baudījums, ko pērn viņš guvis SAC
«Mēmele».
Analizējot šī gada pasākumu
Iecavā, man gan jāpiebiedrojas
dzirdētajam viedoklim, ka zālē
gribējies redzēt vēl vairāk aprūpes centra klientu, nevis tikai tos
dažus, kas raksta dzeju. Vēlamā
integrācijas tilta būvēšana tad
noteikti ritētu sekmīgāk.
Iveta Purne sacīja, ka viņai
Dzejas dienas vispirms asociējas
ar lielo dzejnieku Raini, kura devums dzejā ir neaptverams. Sirdij tuvākas gan ministrei esot pēdējos gados piedzīvotās Dzejas
dienas, jo tās vairs netiek mākslīgi celtas uz pjedestāla. Tas nozīmē, ka tagad Dzejas dienās piedalās un tās apmeklē tie, kam
mīlestība uz dzeju ir pa īstam. Arī

Dzejas baudījumu spilgtināja mūzikas skolas audzēkņu
priekšnesumi.
viņai. I. Purne uzskata, ka dzeja
ir ļoti intīma un personīga lieta.
Pasākuma dalībniekiem viņa atzina, ka mājās esot saglabāta pašas jaunībā rakstītu mīlestības
dzejoļu kladīte, kuru viņa šad
tad mēdzot pārlasīt. Uz ministres
naktsskapīša šobrīd atrodoties
Alfrēda Krūkļa dzejas grāmatiņa,
un dažus dzejoļus no tās Iveta
Purne nolasīja arī pasākuma dalībniekiem.
Par dzejas priekšrocību
I. Purne uzskata iespēju dzejnieka radīto katram uztvert citādi.
Vēlāk viņas sacīto papildināja arī
dzejniece Lija Brīdaka, sakot, ka
dzeja top vēlmē sabalsoties ar savu dvēseli, bet, to lasot, norit tāda kā dvēseliska apmaiņa, jo
dzeja palīdz formulēt tās izjūtas,
kuras pašam nav izdevies vārdos
ietērpt.
Dažādi pēc satura - liriski,
melanholiski, patriotiski, rotaļīgi, bet visi no sirds autoru lasījumā izskanēja sociālo aprūpes

Edgars Dambergs
SAC «Iecava» klients
Klusums
Klusums iestājies,
Ko sen biju gaidījis –
Tajā man ir jādomā,
Ka rudens atnācis ir kluss.
Šai brīnišķīgā klusumā
No kokiem rudens lapas krīt
Un krāso visu Latviju
Ar savām lapām sārtajām.

centru klientu dzejoļi. Viņu sniegumu ar dzejnieces Lūcijas Volbergas uzstāšanos saistīja zināmas paralēles. Dzejnieces dzejoļi
rodas neparasti. Tas notiek, pateicoties rotaļlietām, kuru skaits
L. Volbergas kolekcijā jau sasniedzis 1842. Ar katras jaunas
rotaļlietas ienākšanu kolekcijā
rodas jauns dzejolis.
L. Volberga, kura pārstāv arī
sieviešu invalīdu biedrību «Aspazija», atzina, ka rotaļlietas viņai
nav tikai lāči un lelles, bet arī zāles un aptieka. Kad jauniegūtai
rotaļlietai jāizdomā vārds, jāiztēlojas tās raksturs un vēl jāsacer
par to dzejolis, tad sāpes un slimības aizmirstas.
«Manā kolekcijā ir lācītis bez
ķepas, pelīte bez acs un arī smalkas porcelāna lelles, bet, neskatoties uz to, mēs visi esam kā viena ģimene. Tāpat kā šodien
katrs ar savu vainu, bet visi ar
vienotu dzejas mīlestību sirdī,»
sacīja Lūcija Volberga. IZ

Betija Celitane bija jaunākā
pasākuma dalībniece, kas
klātesošos iepriecināja ar pašas
radītiem dzejoļiem. Talantīgā
meitene mācās Iecavas
vidusskolas 4. klasē un ir jau
guvusi atzinību Latvijas
jauniešu dzejas konkursā.

Lūcija Volberga priecātos
saņemt dāvanā nevis dārgas
franču smaržas vai rozes, bet…
rotaļlietas. Tās viņu iedvesmo
radīt dzejoļus.

Dzīve
Dzīve,
Es esmu tev vienmēr līdzās
Kā lapas zars pie ezera,
Es esmu kā smilga pie jūras,
Kā kaija debesīs lidinos.
Andis Balodis
SAC «Iecava» klients
Piedod man, ka iemīlēju,
Prātu zaudējot.
Piedod man, ka ātri skrēju,
Tevi neredzot, tevi nedzirdot.

Lija Brīdaka pasākuma
dalībniekiem atzina,
ka viņas dzeja top vēlmē
sabalsoties ar savu dvēseli.

5.

2008. gada 17. oktobrī
«Iecavas Ziņas» turpina skatīt, kādas pašlaik ir Iecavas
ielas. Sākums 7. marta numurā.
A: F: A. Kļaveniece, B. Logina

Ak, ielas, ieliņas...
Lauku iela:
735 m asfalts
264 m grants

Lauku ielā nonākam no
Baldones ielas puses. Priecē sakoptība ap māju Lauku ielā 3,
kur salīdzinoši nesen sākusi
saimniekot Kārkliņu ģimene.
Ielas pretējā pusē kāds izmēģinājis savu spēriena spēku, apgāžot
tur novietoto atkritumu urnu.
Vai jāsamierinās, ka visās lietās
vienmēr eksistē pretstati? Diemžēl arī šādi: vieni cenšas sakopt,
otri - posta.
Lauku un Skolas ielas stūrī
sākas vidusskolas teritorija. Kur
tagad vēl vecas līdztekas, tur,
iespējams, pēc gada sliesies
iecavnieku ilgi gaidītais peldbaseins. Tieši iepretī skolai, Lauku
ielā 6b, bojājot kopējo iespaidu
par sakoptību, brīvs, aizaudzis
zemes gabals, kurā ieslēpusies
gruvešu kaudze un no tās kā
kāsis debesīs slienas metāla
armatūras stienis.
Ielas malā pretī jaunajai katoļu baznīcai garāžu kooperatīva
«Jaunzemgale» siena, pie kuras
vairākās vietās zāles aizsegā mētājas šīfera gabali. Vai nelegāla
azbestu saturošu atkritumu izgāztuve? Savukārt uz garāžu
vārtiem ar krāsu uzpūsta reklāma ēstuvei «Hesburger».
Labajā pusē pirms krustojuma ar Dzirnavu ielu, Lauku ielā
20, šogad izkapts neskarta pļava. Izrādās, ka arī pērn Vecumnieku pagastā dzīvojošais zemes
gabala saimnieks saukts uz
Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejas sēdi un saņēmis aizrādījumus par nesakopto
īpašumu, taču šogad par pļaušanu atkal aizmirsis.
Pretējā ielas pusē (adrese gan
ir Dzirnavu ielā 22), laika zoba
sagrauzta astoņu dzīvokļu div-

Lauku ielas sākumā priecē
gaumīgi iekārtotais un
sakoptais Kārkliņu ģimenes
īpašums.

stāvu māja, kuras iedzīvotājiem
būtu daudz kas pārdomājams
un arī darāms kārtības ieviešanas labad. Pagalma vidū vienuviet vībotnes cilvēka augumā,
drazu kaudzes un turpat arī aka.
Kaimiņu dzīves stilu neizprot arī

Garāžu
kooperatīvs
«Jaunzemgale», šķiet,
paplašina
savu
darbības
lauku:
reklamē
uzņēmumus
un, zālē
paslēptus,
glabā šīfera
atkritumus.

blakus mājā dzīvojošais Juris
Vidrins, kuru visādi citādi dzīve
šajā ielā apmierina. Interesanti,
ka iebraukšana Jura mājā ir no
Lauku ielas, bet oficiāli apstiprinātā adrese vēsta - šis īpašums
atrodas Pļavu ielā. IZ
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Mana Latvija

6.

Turpinām publicēt interesantākās
Iecavas vidusskolas skolēnu miniatūras.

Jūra. Lielvārde. Dziesmu spēks
A: Evija Andiņa, 11.a kl.

J

ūras burvība manā Latvijā
vienmēr ir likusies īpaša,
krāšņa un varena. Viļņu
spēcīgā šalkoņa, vēja
pieskārieni matos un ūdens
maigais siltums spēj manu sirdi
iepriecināt un sasildīt, tiklīdz
esmu ar prātu un ķermeni
tuvāk šai harmoniskajai vietai.
Tas liekas tik vareni, ka jūras
dziedinošais spēks liek man

atrauties no dzīves ikdienas.
Atkarībā no situācijas, Lielvārdi
var uztvert patriotiski vai
pretēji tam - pilsēta, kura ir
līdzīga mūsu Iecavai - ar savu
centru, daudzajiem māju
jumtiem un vietiņu, kur
atpūsties no nepārtrauktās ielu
dunoņas. Lielvārde man
asociējas ar Lāčplēša muzeju
Daugavas krastā un eposa
«Lāčplēsis» galveno varoņu
lielajiem un varenajiem
koka stāviem.
Nekur vēl neesmu piedzīvojusi

un jutusi tik lielu dziesmu
spēku kā manā Latvijā. Tik
daudz cilvēku sirsnības un
spēka, kas tiek izlikts vienā
kopīgā dziesmā, liek elpai
aizrauties un rasties sajūtai,
ka arī man ir jābūt starp
tūkstošu balsu skaņām.
Saulainie smaidi visapkārt spēj
jebkuram iedegt sirdī
patriotisma sajūtu. Tas liek
man justies lepnai, ka manas
Latvijas dziesmas spēj aizraut
un neatstāj vienaldzīgu
nevienu šai zemē. IZ

Evija Andiņa Dzejas dienu
noslēguma pasākumā
Iecavas kultūras namā.
F: Beata Logina

Budžeta izpilde rit pēc plāna
1.lpp.

Iecavas novada pašvaldības
budžeta plāns 2008. gadam tika
apstiprināts 12. februārī. Gada
deviņos mēnešos pašvaldības
budžeta plāna grozījumi ir izdarīti trīs reizes. Grozījumu rezultātā:
* pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par
Ls 16751 un izdevumu plāns
palielināts par Ls 16751;
* dažādām nozarēm ir novirzīti Ls 31 481 no sākotnēji rezervētajiem Ls 32 325 - izdevumi neparedzētiem gadījumiem.
Pamatbudžeta ieņēmumu
plāns palielināts, pamatojoties
uz:
1) Bauskas rajona padomes
piešķirto finansējumu kultūras
funkciju nodrošināšanai - Mazo
dziesmu svētku rīkošanai;
2) Jaunatnes basketbola metodiskā centra piešķirto finansējumu tiesnešu konkursa naudas balvām;
3) Latvijas Vides aizsardzības fonda lēmumu par līdzekļu
piešķiršanu projektam «Latvāņu
izplatīšanas ierobežošanas pasākumi Iecavas novadā»;
4) ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu partnerības aktivitātēm PII «Cālītis»;
5) Saņemtajiem līdzekļiem
ierēdņu apmaiņas programmas
projektam «Strategy, policy and
management of documents in
environmental friendly municipalities in Iceland and Sweden»;
6) Saņemtajiem projekta «Inteligent Energy Europe» līdzekļiem.
Rezultātā apstiprinātais pa-

matbudžeta ieņēmumu plāns
2008. gadam ir Ls 5 031 044, un
precizētais pamatbudžeta izdevumu plāns ir Ls 5 952 786.
Iecavas novada pašvaldības
pamatbudžeta 2008. gada ieņēmumu plāns deviņos mēnešos
izpildīts par 73,6% jeb plānotie
2008. gada deviņu mēnešu ieņēmumi nav saņemti Ls 72 287
vērtībā.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis saņemts tikai 71,9% apmērā
no plānotā, t. i., plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa nav saņemti Ls 93 872
apmērā.
Transferti no valsts budžeta
2008. gada deviņos mēnešos ir
saņemti 81,2% no plānotajiem
pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pašvaldību budžeta transferti
71,1%.
Plānotais budžeta iestāžu
ieņēmumu plāns deviņos mēnešos izpildīts par 77,6%.
Nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) par zemi kārtējā gada maksājumi iekasēti 76,3% apmērā,
bet NĪN par ēkām un būvēm
iekasēts 64,8% apmērā pret plānoto.
Iecavas novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu plāns
2008. gada deviņos mēnešos izpildīts par 66,1%.
Vienā nozarē izdevumu plāns
pārsniedz 75% robežu - kultūrai
un sportam plānotie līdzekļi apgūti 78,8%, jo pabeigta Iecavas
kultūras nama rekonstrukcija.
Pārējās nozarēs izdevumi nepārsniedz 75% no plānotajiem.

Vairākiem uzsāktiem projektiem
2008. gada deviņos mēnešos ir
veikti vai nu tikai avansa maksājumi, vai arī izpildāmie darbi pēc
izpildes grafika nav proporcionāli budžeta gadam.
1. Attīrīšanas iekārtu «Ziemeļi» būvniecības veiktie darbi
uz 01.10.2008. samaksāti tikai
par 50%, t. i., Ls 45106,16 (darbu izpildes termiņš 23.10.2008.)
2. PA «IVSAC» jumta rekonstrukcijas darbi - 87,5%, uz
01.10.2008. vēl nesamaksāti
Ls 8024.20 (darbu izpildes termiņš 03.10.2008.).
3. Mūzikas skolas celtniecības (rekonstrukcijas) tehniskā
projekta izstrāde - vēl 2008. gadā
jāsamaksā Ls 52451,00 (līguma
izpilde ~2009. gada marts; līgums noslēgts 04.2008. un izpilde paredzēta desmit mēnešos).
4. PII «Cālītis» rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei
2008. gadā vēl jāmaksā
Ls 36341,62.
5. Peldbaseina tehniskā projekta izstrāde 50% - Ls 28898,20
(05.12.2008.).
6. Par stadiona tehniskā projekta izstrādi samaksāts avansa
maksājums 30% apmērā, maksājamā summa līdz 2008. gada
beigām - Ls 11948,09
(13.12.2008.)
Pašvaldība 2008. gada deviņos mēnešos pilnībā ir nokārtojusi visas kredītsaistības par ilgtermiņa aizņēmumiem. Atmaksātā aizņēmumu pamatsumma
ir Ls 54 036.

Izdevumu segšanai no Valsts
kases saņemti aizņēmumi kopsummā par Ls 353 606.
Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā 30.09.2008. bija
Ls 453 276.
Speciālā budžeta (īpašiem
mērķiem iezīmēti līdzekļi)
plāns 2008. gada deviņos mēnešos palielināts par Ls 43 495, t.
i., tika palielināta mērķdotācija
no Valsts autoceļu fonda pēc
2008. gada plāna precizēšanas.
Rezultātā speciālā budžeta precizētais ieņēmumu plāns
2008. gadam ir Ls 254 608 un
izdevumu plāns Ls 286 132.
Speciālā budžeta precizētais
ieņēmumu plāns izpildīts par
78,6%, t. i., saņemtie speciālā
budžeta ieņēmumi pārsniedz
plānotos par Ls 9 265, t. sk. par
Ls 9 823 ir pārsniegti plānotie
ieņēmumi no privatizācijas fonda.
Speciālā budžeta precizētais
izdevumu plāns apgūts par
49,9%.
Naudas līdzekļu atlikums
speciālajā budžetā 30.09.2008.
bija Ls 88 957.
Speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) plāns šī gada
pirmajos deviņos mēnešos nav
mainīts. Šajā laikā ziedojumi un
dāvinājumi naudas izteiksmē
nav saņemti. Nav izlietots naudas līdzekļu atlikums Ls 88, kas
bija speciālajā (ziedojumu un dāvinājumu) budžetā uz gada sākumu. IZ

2008. gada 17. oktobrī

7.

IZ

Sporta ziņas

Swedbank Jaunatnes basketbola līgas spēles 8. oktobrī:
Jūrmala - Iecava/Vecumnieki
1990./91. g. dz. 86:88 (J. Ojāru 35, R. Tūmanis 18)
Jūrmala 2 - Iecava/Vecumnieki
1994. g. dz. 73:88 (A. Taurenis 41, E. Šteins 14)
Ceturtdien. 9. oktobrī, vidusskolas futbola laukumā noritēja
Iecavas novada skolu turnīrs futbolā 4.-5. klasēm, informē
sporta skolas metodiķis Māris Ozoliņš. Pirmo vietu turnīrā izcīnīja
internātpamatskolas apvienotā 4.-5. klašu komanda, otro vietu vidusskolas 4. klases zēnu komanda «PSV». Fināla cīņa starp
abām komandām noslēdzās ar rezultātu 2:1.
Spēlē par trešo vietu futbola laukumā devās vidusskolas
apvienotā 4.-5. klašu komanda «Lokomotīve» un vidusskolas
4. klases komanda «Boteri». Ar rezultātu 2:0 spēcīgāka izrādījās
«Lokomotīve».
14. oktobra futbola laukumā sacentās 6.-7. klašu skolēni.
Triumfēja apvienotā vidusskolas 6.a un 6.b klases vienība
«Sarkangalvītes» (Dairis Feldmanis, Edgars Ižiks, Edijs Ronalds
Vanags, Mārcis Feldmanis, Linards Jaunzems, Oskars Dudurs,
Aleksandrs Morguns, Arturs Sidorenkovs, Rihards Koroņevskis
un Kristaps Sviķis. Otrā vieta tika Dzimtmisas pamatskolas
apvienotajai 6.-7. klases komandai, bet trešā vieta - vidusskolas
7.a klases pārstāvjiem ar nosaukumu «Sviests».
Turnīra kausu saņēma ne tikai uzvarētāju komanda, bet arī
vērtīgākais spēlētājs. 4.-5. klašu futbolistu vidū par tādu tika
atzīts internātskolas 5.c klases skolnieks Raimonds Ivankovs,
6.-7. klašu grupā - Linards Jaunzems.
Amatieru basketbola līgas pirmajā mājas spēlē Dartija izcīnīja
uzvaru. 10. oktobrī ar rezultātu 100:93 iecavnieki pārspēja
Tukuma basketbolistus.
Pirmās divas ceturtdaļas, kad viesu līdzjutēju atbalsts bija pat
skaļāks par mājinieku līdzjušanu, Iecavas vienība noslēdza
zaudētāju lomā (17:18 un 26:28). Turpinājumā sasparojās gan
tribīnēs sēdošie, gan Dartijas spēlētāji, un cerētā uzvara tika
panākta. Spēles laikā mūsējie bumbu izcīnīja biežāk nekā
pretinieki. Rezultātā punktu starpība varēja būt lielāka, ja
iecavnieku metieni no groza apakšas būtu bijuši precīzāki.
Treneris Voldemārs Pārums atzīst, ka varētu vēlēties labāku
darbību aizsardzībā, pārāk daudz ir ielaisto punktu un pārāk
brīvi ļāvām tukumniekiem realizēt tālmetienus.
Visrezultatīvāk laukumā darbojās:
Mārcis Eglītis (27 punkti, 9 atlēcošās bumbas, 9 rezultatīvas
piespēles, 4 pārtvertas bumbas);
Aldis Beitiņš (23 punkti, 5 rezultatīvas piespēles);
Gundars Brička (20 punktu, 5 atlēcošās bumbas, 3 pārtvertas
bumbas);
Armands Švītiņš (17 punktu, 6 atlēcošās bumbas).
Nākamā spēle Dartijai atkal būs Iecavā - 20. oktobrī pret Kuldīgas
basketbolistiem.
Komanda pateicas SIA «Sonia» aptiekai un personīgi Sofijai Ārmanei
par sportistiem nepieciešamo medicīnas preču dāvinājumu, kā arī
Inai un Mārim Magonēm - par dāvināto somu medikamentu pārnēsāšanai.
No Latvijas Basketbola savienības saņemta ziņa, ka par konstatētiem pārkāpumiem Olaines komandai piespriests naudas sods un
tehniskais zaudējums 0:20 spēlē pret Dartiju, kas notika 4. oktobrī. IZ

Sporta namā
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
Amatieru basketbola līga
20. oktobrī pl. 20:30
Dartija : Linde N/Kuldīga

Līdz oktobra beigām
Iecavas novada Dome
gaidīs ierosinājumus
par kandidatūrām
apbalvošanai Latvijas
valsts svētkos.
Adresējot Izglītības, kultūras
un sporta komitejai
pieteikumu par goda
nosaukuma Iecavas gada
cilvēks piešķiršanu,
jāpievieno izvirzāmās
personas īss raksturojums
un padarītā darba
novērtējums.

Veselības dienā nūjos
A: Beata Logina

Latvijas Tautas sporta
asociācija aicina sestdien,
18. oktobrī, piedalīties
Veselības - nūjošanas
dienā.
Plānots rīkot nūjošanas pasākumus visā Latvijas teritorijā
vienlaicīgi, sākot no plkst. 11:00.
Interesenti būs gaidīti arī Iecavā
pie SAKS «Dartija» sporta nama.
Ieteicams ņemt līdzi savas nūjas,
bet varēs izmantot arī organizatoru sagādāto nūjošanas inventāru, informē sporta skolas direktore Baiba Gāga.
Viena no galvenajām problēmām mūsdienu Latvijā un pasaulē ir mazkustīgs dzīvesveids,
kā rezultātā rodas vesela virkne
veselības problēmu, sākot no aptaukošanās un beidzot ar sirds
un asinsvadu saslimšanām. Katru gadu tas izraisa apmēram divus miljonus nāves gadījumu visā pasaulē. Mazkustīgs dzīvesveids ir arī cēlonis hroniskām
nelipīgām slimībām, 60% cilvēku nāves gadījumu un 47% saslimšanu iemesls.
Statistika rāda, ka gandrīz

Jāņa Zīvārta piemiņas
kausa izcīņa zolītē
svētdien, 2. novembrī,
plkst. 9.00
Iecavas kultūras namā.
Pieteikšanās no plkst. 8.30.
Dalības maksa - Ls 5.

puse (48,6%) Latvijas iedzīvotāju
nenodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, kas salīdzinājumā ar
Eiropu ir ļoti augsts rādītājs (piemēram, Somijā fiziski neaktīvi ir
mazāk kā 30% no kopējā iedzīvotāju skaita).
Pasākuma rīkotāji vēlas dot
iespēju Latvijas iedzīvotājiem ne
tikai kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt vienu dienu, aktīvi
atpūšoties, bet galvenokārt
sniegt informāciju par to, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem slimību profilakses līdzekļiem.
Tāpat pasākuma uzdevums
ir parādīt cilvēkiem, ka pastāv
vienkāršs, visiem pieejams un
efektīvs veids, kā nodarboties ar
fiziskajām aktivitātēm - nūjošana. Tā ir lieliska alternatīva,
kā pavadīt laiku kopā ar ģimeni,
atslābināties no ikdienas stresa
un novērst domas no kaitīgiem
ieradumiem.
Šogad pasākums koncentrējas tikai ap nūjošanu, bet nākamgad plānots Veselības dienu
padarīt vērienīgāku, organizējot
arī sacensības soļošanā, skriešanā un citos sporta veidos. IZ

Iecavas novada
čempionāts telpu futbolā
sāksies 1. novembrī.
Komandu pieteikumus gaidīs
līdz 29. oktobrim
pa tālruni 29800006. Plašāka
informācija www.fkiecava.lv.

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
Pamatojoties uz 29.08.2006. MK noteikumu Nr. 717 «Kārtība
koku ciršanai ārpus meža zemes» 7. punktu un Iecavas novada
Domes 14.10.2008. lēmumu «Par koku ciršanu ārpus meža zemes
Edgaram Liepiņam piederošajā nekustamajā īpašumā Iecavas
novada «Pumpurmiķeļi»», prot. Nr. 12, 4. p., Iecavas novada Dome
no 2008. gada 15. līdz 25. oktobrim izsludina sabiedrisko
apspriešanu par koku - papeļu alejas - ciršanu ārpus meža
zemes Edgaram Liepiņam piederošajā nekustamajā īpašumā
Iecavas novada «Pumpurmiķeļi», kadastra Nr. 4064 010 2982.
Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem iepazīties un
rakstiski viedokli izteikt var Iecavas novada Domes kancelejā,
Skolas ielā 4, darba laikā. Tuvāka informācija pa tel. 63941301.

Aizsaulē aizgājuši
Jurijs Senčurovs (22.03.1961. - 08.10.2008.)
Vera Ķīsele (07.06.1919. - 12.10.2008.)
Maiga Valte (05.01.1909. - 14.10.2008.)
Nikolajs Adamkovičs (01.05.1932. - 14.10.2008.)

2008. gada 17. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

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.
RUDENĪGI ZEMAS 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 : : :
jaunus un lietotus mini
traktorus no Japānas un Ķīnas.
Arkli, augsnes frēzes, vagotāji
u. c. Transporta pakalpojumi.
Tālr. 29470148; 22839506.
1,5 ha zemes 7 km no Iecavas
Stelpes virzienā.
Tālr. 27005035; 29475978.

8.

Kultūras namā
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.

automašīnu Mazda 626
(1989. g.) rezerves daļām.
Tālr. 29475978.
darba apģērbu.
Tālr. 29269026.
steidzami un lēti labu 2 istabu
dzīvokli Iecavā.
Tālr. 29178400.
3 istabu dzīvokli Iecavā.
Tālr. 29111497.
2 istabu dzīvokli Iecavā, Skolas
ielā, 50,4 m², otrais stāvs.
Tālr. 29287842.
smiltis vairumā.
Tālr. 29484578.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 80 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140.
3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(60 m2, 2. stāvs, balkons)
vai maina pret privatizētu
1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26078101.

25. oktobrī pl. 19:00

MEDICĪNAS
DARBINIEKU
BALLE
8. novembrī pl. 19:00

RAŽAS BALLE
Lai vakars sagādātu jaukus
mirkļus atpūtai, jūs priecēs
tautā iemīlētie aktieri
Dita Lūriņa-Egliena un
Mārtiņš Egliens.
Par lustīgu deju soli
rūpēsies grupa «Vēja runa».
Ieejas kartes
var iegādāties kultūras namā;
cena - Ls 5.

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

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:

2. novembrī plkst. 16:00
BIRZUĻU KAPOS
SVECĪŠU VAKARS.

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

Piedāvā darbu : : :
Aicina darbā kurinātāju.
Tālr. 29251290.

turpmākajiem mēnešiem!

Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe-Fridrihsone, Aigars Grīnbergs, Arnis Grundmanis, Dzidra Baltace.
Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1200 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

