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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Kuri ir Latvijas atslēgvārdi?

AKTUĀLI
Draudzīga
iesildīšanās pirms
daiļrunas
konkursa
Elīnai
Spolītei
(no labās)
palīdzēja
iegūt
otro vietu
11. klašu
grupā, bet
Maija
Ratkus un
Jānis
Lauciņš
ierindojās
trešajā un
otrajā
vietā starp
12. klašu
deklamētājiem.

A: F: Beata Logina

Pieskaņojoties Dzejas dienām, Iecavas vidusskolā aizvadīta Latviešu valodas un literatūras nedēļa. Skolēniem bija dots
uzdevums atrast trīs atslēgvār-

dus kā atspēriena punktu sacerējumam «Mana Latvija» un vienu no šiem vārdiem izmantot
dzejoļa izvēlē daiļrunas konkursam.
Klasēs aizsāktā vērtēšana
vainagojās ar patīkamiem mir-

Sildīsimies vēl dārgāk
A: Anta Kļaveniece

Ja Bauskas rajona
Sabiedrisko pakalpojumu
regulators akceptēs SIA
«Iecavas siltums» iesniegto
tarifu projektu, saražotās
siltumenerģijas pārdošanas
tarifs iedzīvotājiem un
uzņēmumiem pieaugs par
aptuveni 40 procentiem.
Šādu informāciju Dartijas
mikrorajona daudzdzīvokļu mā-

ju vecākajiem 11. septembra pievakares sapulcē sniedza uzņēmuma vadītājs Juris Drizļionoks
un galvenā grāmatvede Laimdota
Saliete. Sapulce bija organizēta,
lai iedzīvotāji par tarifa paaugstinājumu uzzinātu agrāk, ne tikai
saņemot kārtējos rēķinus, jo, kā
sacīja māju vecākie, daudzi vietējā avīzē publicēto paziņojumu
nav uztvēruši vai nav sapratuši,
kādas pārmaiņas un kādēļ īsti
gaidāmas, tādēļ nepieciešama
detalizēta informācijas apmaiņa.
5.lpp.

19.09.2008.

kļiem noslēguma pasākumā
12. septembrī, kad katras klašu
grupas labākie deklamētāji un
miniatūru autori tikās Iecavas
kultūras nama lielajā zālē.
6.lpp.

Šajā numurā:

Internātskolā
atklāts
2.
karuselis
4.
Lielajā
talkā
piedalījās arī
iecavnieki
7.
Pie
godalgām
tikuši jaunie
basketbolisti

Iecavniekus apmierina apvedceļa
austrumu variants
A: Anta Kļaveniece

16. septembrī interesenti
pulcējās kultūras namā, lai
iepazītos ar autoceļa E67
posma A4 (Saulkalne) Bauska (Ārce) būvniecības
ietekmes uz vidi
novērtējuma (IVN)
darba ziņojumu.
Ar to klātesošos iepazīstināja
uzņēmuma SIA «Eirokonsul-

tants» valdes priekšsēdētāja vietnieks, IVN vadītājs Valdis Felsbergs.
Jāatgādina, ka pagājušā gada decembrī jau notika šī projekta ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kuras
gaitā iecavnieki izteica protestu
pret piedāvātajiem trim apvedceļa variantiem, piedāvājot apvedceļa trešo variantu (gar Iecavas
austrumu pusi) novirzīt vēl tālāk
no apdzīvotām vietām austrumu
virzienā.
5.lpp.
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2.

Karuselis atklāts. Nākamā būs estrādīte
A: Judīte Rubina
F: Ligita Putniņa

10. septembrī Iecavas
internātpamatskolas
bērnu rotaļu laukumā
atklāja karuseli, kurš
iegādāts par iecavnieku
saziedotajiem līdzekļiem.
Līdzekļi tika savākti 20. jūlijā
labdarības koncertā, kurā uzstājās valsts kamerorķestra «Sinfonietta Rīga» un deju grupas
«Dzirnas» mākslinieki. Daudziem Iecavas iedzīvotājiem koncerts palicis atmiņā kā brīnišķīgs māksliniecisks baudījums
pašā vasaras vidū, bet internātskolas bērniem ticis jautrs, aizraujošs karuselis, uzsākot jauno
mācību gadu.
Iecavas internātpamatskolas
bērnu rotaļu laukums ar ziedu
salona «Avēnija» īpašnieces Līgas
Grīnbergas un SIA «Latvijas

koncerti» gādību un iecavnieku
atsaucību tiek veidots jau trīs
gadus. Jau trīs vasaras Senās
mūzikas festivāla ietvaros notiek
labdarības koncerti, kuros saziedotie līdzekļi izmantoti šūpoļu,
smilšu kastes, karuseļa iegādei.
Ir ainavu arhitektes Ingunas
Šternbergas izstrādāts rotaļlaukuma projekts, kurš bez jau paveiktā paredz arī nelielas estrādītes celtniecību.
Estrādīte ir nepieciešama internātskolas pēcpusdienas norisēm, kurās nereti bērni viens otru iepriecina ar dziesmām, dejām un teātra izrādēm. SIA «Latvijas koncerti» ir izteikusi gatavību arī nākamgad turpināt labdarības akciju, kura ieguvusi nosaukumu «Mākslinieki Iecavas
bērniem».
Saku paldies māksliniekiem,
Iecavas iedzīvotājiem par atsaucību, par atbalstu, par ziedotajiem līdzekļiem, īpaši Līgai Grīnbergai par sirds siltumu un uzņēmību, veidojot rotaļu lauku-

mu mazajiem internātskolas
bērniem. Aicinu ikvienu, kurš
sevī sajūt mākslinieka dvēseli,
kuram ir finansiālas vai materiā-

las (piemēram, kokmateriāli)
iespējas, arī turpmāk piedalīties
rotaļlaukuma veidošanā - estrādītes celtniecībā. IZ

Skolēnu darbi
Septembris ir
apskatāmi Saeimā
A: F: Solvita Lauzēja

16. septembī Latvijas Republikas Saeimā svinīgā sēdē tika atklāta projekta «Zoom In» fotogrāfiju un stāstu izstāde, kurā ir
iekļauti arī Iecavas vidusskolas
skolēnu (Raivitas Lauciņas–Veineres, Sintijas Zeltiņas, Līgas
Lasmanes, Kristīnes Avotas,
Raimonda Šastakoviča) un ab-

solventu – Marikas Buņķes un
Elīnas Rubinas darbi. Projekts
«Zoom In» ir seksuālo un reproduktīvo veselību veicinošais projekts, kurā iesaistījās divas Latvijas skolas – Iecavas vidusskola
un Rīgas Teikas vidusskola. Tā
ietvaros skolēni fotografēja un
veidoja stāstus par veselības tēmām. Izstāde Saeimā būs apskatāma vienu mēnesi. IZ

Saeimas deputāti vērtē skolēnu stāstus un fotogrāfijas.

Dzejas dienu laiks
A: Ludmila Šteinberga

Lai rosinātu skolēnus izpausties dzejā un aktualizētu
dzejas nozīmību pusaudžu un
jauniešu vidū, Rakstniecības,
teātra un mūzikas muzeja rakstniecības nodaļa aprīlī rīkoja 5.12. klašu skolēnu pašsacerētu
dzejoļu konkursu «Mani sapņi».
Jauno autoru darbus vērtēja
Inese Zandere, Uldis Auseklis,
Māris Rungulis un Kārlis Vērdiņš.
Izmēģināt veiksmi nopietnā
konkursā piedāvājām Iecavas
novada bērnu bibliotēkas lasītājam Emīlam Sietiņam. Viņš vairākkārt ar savu daiļradi ir priecējis bērnus dažādos pasākumos. Tikšanās reizē bibliotēkā
Inese Zandere atzinīgi novērtēja
jaunā dzejnieka rakstīšanas stilu - viņa dzejoļi ir ritmiski, enerģiski, it kā skrejoši, auļojoši. Žūrijas vērtējumam Emīls iesniedza dzejoli «Mums nevajag».
Konkursam tika iesūtīti 765
dzejoļi no visas Latvijas.
Dzejas dienu priekšvakarā
Emīls saņēma skaistu pārsteigumu: uzaicinājumu 12. septembrī piedalīties sarīkojumā

«Dzeja kurpju kastē» un
2009. gada bērnu un jauniešu
dzejas kalendāra prezentācijā.
Pasākumā «Dzeja kurpju
kastē» Emīlam un citiem jauniešiem bija iespēja iesaistīties dzejas maratonā un lasīt savu dzeju
plašākai auditorijai. IZ

Mums nevajag
Mums nevajag klausīties
ciešanās,
Kas mūs apspiež un nomelno.
Mums nevajag skatīties
cilvēkos,
Kas savas dzīves nonicina.
Mums nevajag sasmaržot
pasauli,
Kas tik melna un tumša no
naida.
Mums nevajag skriet pa pļavu,
Kur nav pat zāles stiebru zaļu.
Mums nevajag peldēties dīķī,
Kurš viscaur melnā piķī,
Un mums nevajag saņemt šo
naidu,
Mums nevajag peldēt pa
mākoni slaidu,
Mums vajag zemē nolaisties
Un turpināt cīnīties!

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Turpinām inormēt par
9. septembra Domes sēdes
lēmumiem.
Par 12.08.2008. lēmuma
atcelšanu
Izskatījuši Domes deputāta
J. Krieva 04.09.2008. iesniegumu, uzklausījuši SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» valdes
locekļa J. Ošiņa un ekonomistes
I. Lokšinas skaidrojumus par situāciju un aprēķiniem atkritumu apsaimniekošanā, deputāti,
atklāti balsojot, «par» - 8
(A. Avots, S. Drozdovs, B. Gāga,
A. Grīnbergs, A. Grundmanis,
J. Krievs, S. Mašiņenkovs, J. Pelsis,), «pret» - nav, «atturas» - 3
(G. Arājs, A. Mačeks, A. ZaķeFridrihsone), nolēma:
1. Atcelt Domes 2008. gada
12. augusta lēmumu «Par sadzīves atkritumu normu SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»» .
2. Uzdot SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» uz 23. septembra Finanšu komitejas sēdi
iesniegt priekšlikumus un aprēķinus atkritumu saimniecības
sakārtošanai.
3. Domes juristei G. Kravalai
sagatavot priekšlikumus par
grozījumiem Iecavas novada Domes 08.06.2004. Saistošajos noteikumos Nr. 1 «Par Iecavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanu» izskatīšanai
Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejas sēdē oktobrī.
Paužot neapmierinātību ar
Domes balsojumu un attieksmi
pret DzKS vadību un darbiniekiem, kapitālsabiedrības valde
15. septembrī iesniedza Domē
informāciju, ka minētie divi lēmumi līdz 2008. gada beigām radīs 7683 latu zaudējumus sadzīves atkritumu saimniecībā.
DzKS valde 12. septembra sanāksmē nolēmusi pieprasīt no
Domes kompensāciju par zaudējumiem atkritumu saimniecībā,
dotāciju liftu saimniecībai un
kompensāciju par morālo kaitējumu. Šo iesniegumu deputāti
apspriedīs 23. septembra sēdē.
Par dalību projektā
«Sporta kompleksa «Iecavas
stadions» būvniecība»
Pamatojoties uz 13.11.2007.
apstiprināto Iecavas novada Domes Investīciju plānu 2008.2011. gadam, Dome ir uzsākusi
projekta «Sporta komplekss
«Iecavas stadions»» realizāciju.
Iepirkuma procedūras rezultātā
tiesības izstrādāt objekta tehnisko projektu ir ieguvusi firma SIA
«GrafX». Saskaņā ar noslēgto līgumu plānotais tehniskā projekta izpildes termiņš ir 05.12.2008.

Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 298 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
lauku un zivsaimniecības attīstībai» un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 525 «Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam «Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem»» izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.2013. gadam pasākumam «Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem».
Dome, atklāti balsojot, «par» 10 (G. Arājs, A. Avots, S. Drozdovs, A. Grīnbergs, A. Grundmanis, J. Krievs, A. Mačeks, S. Mašiņenkovs, J. Pelsis, A. ZaķeFridrihsone), «pret» - nav, «atturas» - 1 (B. Gāga), nolēma:
1. Sagatavot un iesniegt Lauku atbalsta dienestā projekta
«Sporta kompleksa «Iecavas stadions» būvniecība» pieteikumu.
2. Noteikt projekta kopējās
provizoriskās izmaksas 500 000
LVL apmērā.
3. Noteikt šādus projekta finansēšanas avotus: pašvaldības
budžets - 160 000 LVL apmērā,
pašvaldības aizņēmums no
Valsts kases - 200 000 LVL apmērā, sabiedriskais finansējums - 140 000 LVL apmērā.
Par sporta objekta
būvniecību un
līdzfinansēšanu
Pamatojoties uz Iecavas novada Domes Investīciju plānu
2008.-1011. gadam», Dome ir
uzsākusi arī projekta «Peldbaseins Iecavā, Skolas ielā 37» realizāciju. Iepirkuma procedūras
rezultātā tiesības izstrādāt objekta tehnisko projektu ir ieguvusi firma SIA «Pilsētprojekts».
Saskaņā ar noslēgto līgumu plānotais tehniskā projekta izpildes
termiņš ir 05.12.2008. Ņemot vērā, ka tehniskā projekta izstrādes izmaksas ir 57 796 LVL, un
apzinoties turpmāko būvniecības izmaksu apjomu, vienlaikus
tiek meklētas iespējas piesaistīt
līdzfinansējumu objekta būvniecībai.
Dome 2008. gada 22. februārī
lūdza LR Aizsardzības ministrijai
finansiālu atbalstu peldbaseina
būvniecībai Iecavā. Ministrija ir
izrādījusi ieinteresētību šī objekta būvniecības līdzfinansēšanā,
25. martā ir saņemts uzaicinājums iesniegt projekta «Peldbaseins Iecavā, Skolas ielā 37» finanšu pieprasījumu atbilstoši

Aizsardzības ministrijas izstrādātajai kārtībai.
Dome, atklāti balsojot, «par» 9 (G. Arājs, S. Drozdovs, A. Grīnbergs, A. Grundmanis, J. Krievs,
A. Mačeks, S. Mašiņenkovs,
J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone),
«pret» - nav, «atturas» 2 (A. Avots,
B. Gāga),nolēma:
1. 2009. gadā uzsākt peldbaseina būvniecību saskaņā ar SIA
«Pilsētprojekts» izstrādāto tehnisko projektu.
2. Plānot projekta kopējās realizācijas izmaksas 1 270 000
LVL apmērā (t. sk. būvniecības
izmaksas 1 212 204 LVL).
3. Lūgt LR Aizsardzības ministriju izvērtēt un atbalstīt projekta «Peldbaseins Iecavā, Skolas
ielā 37» finanšu pieprasījumu
600 000 LVL apmērā no Aizsardzības ministrijas 2009. gada
budžeta.
4. Garantēt Iecavas novada
Domes līdzfinansējumu 670 000
LVL apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem jeb 53% apjomā
no plānotajām projekta «Peldbaseins Iecavā, Skolas ielā 37» izmaksām.
Vairāk inormācijas par Domes
lēmumiem - www.iecava.lv.
Veselības un sociālās komitejas sēdē 16. septembrī pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrs» (IVSAC) direktore Mirdza
Brazovska informēja deputātus,
ka iespējama stacionāra darbības pagarināšana. Kā zināms,
Ministru kabineta noteikumos
Nr. 1046 «Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība» paredzēts, ka līgums par
IVSAC stacionāra darbību ir spēkā līdz 2009. gada 1. janvārim.
Taču Veselības ministrija ir izvērtējusi Iecavas medicīnas darbinieku paveikto un, tā kā šeit ļoti labi tiek nodrošināta aprūpe
smagi slimiem pacientiem, nolēmusi veikt grozījumus minētajos noteikumos, lai turpinātu
IVSAC sniegto stacionāro ve-

selības aprūpes pakalpojumu
apmaksu līdz 2010. gada 1. janvārim. «Augstais novērtējums ir
patīkams, mēs labprāt strādātu
tālāk, bet stacionāra sertifikāta
derīguma termiņš beidzas
2009. gada februārī. Lai no jauna izietu sertifikāciju, obligāti jāatjauno signalizācijas sistēma
pie pacientu gultām un jāveic
trīs palātu kosmētiskais remonts, diemžēl tam vajadzīgs
papildu finansējums, ko stacionārs ar 15 gultas vietām pats nespēj nopelnīt,» atzina M. Brazovska. Stāstot arī par citām aktualitātēm IVSAC pašreizējā darbā, direktore akcentēja rentgena
digitalizācijas nepieciešamību.
Līdz šim rentgena uzņēmumu
attīstīšana ķīmiskā vidē bijusi
laikietilpīga un tai tērēti aptuveni 500 latu mēnesī, bez tam
IVSAC vairs nav speciālista, kas
ar šīm bildēm darbotos. Digitālās ierīces iegāde izmaksātu ap
25 tūkstošiem latu, bet iespēja
to izmantot, sadarbojoties ar dežūrējošo ārstu Jelgavā, procesu
padarītu daudz ātrāku; datorizēta piekļuve attēliem atvieglotu
darbu ķirurgiem un ģimenes ārstiem, kā arī būtu ērtāka pašiem
pacientiem. Komitejas locekļi
nolēma atbalstīt IVSAC iniciatīvu - lūgt Domi rast papildu līdzekļus, lai varētu sagatavoties
stacionāra sertifikācijai un ar
līzinga noteikumiem veikt rentgena digitalizāciju. IZ

Deputātu
sēdes septembrī
Ir veiktas izmaiņas sēžu plānā:
otrdien, 23. septembrī,
plkst. 8.00 notiks
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 11.00 notiks
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde
un plkst. 15.00 notiks
Domes ārkārtas sēde

Melnās ziņas
- 12. septembra naktī Baldones ielā no automašīnas VW Golf
nozagta automagnetola, bet no
automašīnas Mercedes Benz mēģināts nozagt mantas no salona.
Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 11. septembra plkst. 20:30 līdz 13. septembra plkst. 9:00 no kādas saimniecības ēkas Iecavā nozagta zāles pļāvējs, elektrometināšanas
aparāts un citi instrumenti. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 13. septembra plkst. 22:30 līdz 14. septembra plkst. 10:30 Tirgus ielā
automašīnai Volvo 460 izsists

aizmugurējais stikls un bojātas
antenas. Uzsākts kriminālprocess.
- 13. septembrī ap plkst.
18:30 Iecavas autoostas teritorijā 1988. gadā dzimis vīrietis
iespēra 1987. gadā dzimušam vīrietim, savukārt vēl divi jaunieši,
1994. un 1993. gadā dzimuši,
fiziski ietekmēja citus autoostas
apmeklētājus un draudēja viņiem ar fizisku izrēķināšanos.
Uzsākts kriminālprocess par huligānismu.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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4.

Lielā talka - kā dāvana
Hipotēku
bankas
Iecavas
norēķinu
grupas
vadītāja
Indra
Bāliņa
kopā ar
Domes
darbiniecēm
Indru
Latvieti
un Mairu
Mālu
talkoja
upes
krastos
pie
dzelzs
tiltiņa.

A: F: Beata Logina

Vairāk nekā 22 kubikmetri
atkritumu no Iecavas
ielām, ceļmalām un upju
krastiem pēc Lielās talkas
savākts SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
(DzKS) mašīnās.
Lielā talka «Par tīru un zaļu
valsti. Dāvana Latvijai 90. gadadienā» 13. septembrī vienlaikus
notika visā mūsu valstī. Vairums
Iecavas pašvaldībai centralizēti
iedalīto cimdu un maisu jau
pirms oficiālās talkas dienas nonāca Sociālās aprūpes centra
«Iecava» klientu rokās. Pansionāta iemītnieki 11. un 12. septembrī tīrīja mežu pretī Sila kapiem
un papildināja kaudzi, ko ceļa
malā diendienā izveidojuši neapzinīgi kapu kopēji. Savukārt
13. septembrī, sadalījušies trīs
grupās, viņi strādāja aprūpes
centra teritorijā. Lai tuvāk iepazītos ar pansionāta klientiem,
darbiniekiem un pieliktu arī savu roku Lielās talkas darbos,
sestdien «Smiltaiņos» viesojās
labklājības ministre Iveta Purne
un Labklājības ministrijas valsts
sekretārs Ringolds Beinarovičs.
Pēc sakopšanas un labiekārtošanas darbiem sekoja pikniks ar
desu cepšanu un ciemiņu atvestā kliņģera baudīšanu.
Talkas koordinatore, DzKS
komunālās saimniecības vadītāja Margarita Zīverte piedalījās atkritumu izvākšanā no Sila kapu
iekšpuses un rēķināja, ka sestdien no kapsētas apkārtnes aizvestas četras pašizgāzēja kravas
drazu. Tikpat liels apjoms dienas
otrajā pusē savākts arī no Baldones ielas 53, kur nevajadzīgas
lietas, zari un citi atkritumi bija
krājušies jau ilgu laiku.
Vidusskolas skolotāji un
audzēkņi lasīja atkritumus mācību iestādei tuvākajās ielās un
pienotavas tilta apkārtnē. Varēja
redzēt, ka liela daļa jauniešu atsaucīgi izpildīja pedagogu aicinājumu strādāt veikli un ar prieku.
Tomēr skolēnu vidū netrūka arī
«masu skatu» dalībnieku, kas
bez īpaša entuziasma izstaigāja
obligāto maršrutu, rokas kabatās sabāzuši.
Novada Domes darbinieki,
kuri uzkopa bijušā stadiona un
dzelzs tiltiņa apkārtni, secināja,
ka jānosūta sveicieni ne vien pastaigu cienītājiem, bet arī pārupes iedzīvotājiem. 17 maisos
savāktais sortiments lika domāt,
ka diez vai klozetpodu un citas
sadzīves paliekas kāds būtu šurp

Daudz atkritumu aizstāvējušies krūmos,
Baldones ielā pārliecinājās vidusskolnieces.

Labklājības ministre Iveta Purne SAC «Iecava»
teritorijā iestādīja ministrijas dāvāto skujeni.

Pansionātā
pie
rehabilitācijas ēkas
tapa jauna
dobe
iecavnieces
Skaidrītes
Druviņas
dāvināto
košumaugu
stādījumiem.
stiepis no tālienes. Iecavas upes
krasti tika atbrīvoti no ievērojama tukšo pudeļu un iepakojumu klājiena, kā arī no daudziem
nokaltušiem kokiem.
Pirmdien DzKS mašīna izveda vēl aptuveni sešus kubikmetrus atkritumu, ko sestdien
bija savākuši talkotāji Ģedules
ielā un Rumbu kapos.
Daudzi dalībnieki atzinīgi
vērtēja Lielās talkas ideju un iz-

teica cerību, ka sakoptās vietas
tīras paliks ilgi.
Izskanēja viedoklis, ka talku
drīzāk vajadzēja rīkot kādu mēnesi vēlāk, lai pie reizes savāktu
nobirušās lapas un, kopā strādājot, izgrābtu arī visu Iecavas
parku.
Pašvaldības kārtībniece Lūcija Muceniece uzskata, ka darba pietiktu pat talkošanai divreiz gadā. Kā rudenī, tā pavasarī

Visvaldis Korbs un Margarita
Zīverte vāca atkritumus pie
Sila kapiem.

Vairāk talkas foto galerijā
www.iecava.lv
vajadzētu oficiāli noteikt sakopšanas laiku vairāku dienu garumā, jo tā vieglāk nekā vienā dienā saplānot tehnikas vienību noslogojumu un arī cilvēkiem būtu
lielāka iespēja izbrīvēt laiku sakopšanas darbiem.
Tas, ka darāmā aizvien pietiek, pierādījuši arī Rīgas ielas
41a iedzīvotāji - viņi pie savas
mājas atsaucīgi talkojuši gan pavasarī, gan sestdien Lielajā talkā. Prieks par ikvienu, kas nebaidās pielikt savu roku, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Paldies
visiem talciniekiem! IZ
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Iecavniekus
apmierina
apvedceļa
austrumu variants

Sildīsimies vēl dārgāk
1.lpp.

Jaunā tarifa spēkā stāšanās
datums gan vēl nav zināms. Likums nosaka, ka tas var notikt
mēnesi pēc apstiprināšanas sabiedrisko pakalpojumu regulatorā. Projekta publiskās apspriešanas laiks ir beidzies, tagad regulatoram atliek rast atbildes uz
iesniegtajiem jautājumiem un
pieņemt lēmumu. «Kopumā projekts man šķiet korekts, taču nākamo pirmdien, 22. septembrī,
Iecavas novada Domē tiksimies
ar pašvaldības un uzņēmuma
pārstāvjiem, lai precizētu šādas
tādas nianses,» «Iecavas Ziņām»
sacīja Bauskas rajona Sabiedrisko pakalpojumu regulatora
priekšsēdētājs Aldis Smilga,
«projekts jāizanalizē arī pārējiem
regulatora pārstāvjiem.»
Aizvadītajā apkures sezonā
apstiprinātā siltuma cena uzņēmumā bija: no 2007. gada
15. novembra līdz 2008. gada
31. janvārim - 31,66 Ls/MWh;
no 2008. gada 1. februāra - 36,57
Ls/MWh. Galvenais iemesls, kādēļ nepieciešams ieviest tarifa izmaiņas, ir esošais un plānotais
kurināmā (dabasgāzes) cenas
pieaugums, skaidroja SIA «Iecavas siltums» pārstāvji.
Lai gan dabasgāzes tirgotāji
deklarē, ka gāzes cena pieaugusi
par 34,5% (šis skaitlis gan parāda tikai pēdējo cenu kāpumu),
uzņēmumā veiktie aprēķini rāda,
ka, salīdzinot ar iepriekšējās sezonas vidējo cenu - Ls 185 par
1000 m3 -, tā ir palielinājusies
par 51,9% (Ls 281,1). Lai uzņēmums spētu izdzīvot, siltumenerģijas tarifs jaunajai
2008./2009. gada sezonai plānots šāds:
pārdošanas tarifs - 51,40 (bez
PVN);
iedzīvotājiem - 53,97

Ls/MWh (ar 5% PVN);
juridiskām personām - 60,65
Ls/MWh (ar PVN 18%).
«Pērn pirms apkures sezonas
uzsākšanas mūsu uzņēmuma
kontā bija 50 tūkstoši latu, bet
šogad tikai 15 tūkstoši. Tas rada
manī bailes, ka kādu brīdi naudas uzņēmuma pastāvēšanai var
pēkšņi būt par maz,» sacīja
J. Drizļionoks, aicinot iedzīvotājus savlaicīgi norēķināties par izmantotajiem pakalpojumiem, jo
rezervju samaksai par patērēto
gāzi un citiem uzņēmuma pastāvēšanai nepieciešamiem resursiem nav.
Uzņēmuma vadītājs uzskata,
ka tie, kas iestājas pret tarifa paaugstināšanu, patiesībā nemaz
nav tautas aizstāvji, jo ko tauta
darīs tad, ja ziemas vidū uzņēmums bankrotēs un Iecava paliks bez centralizētas apkures?
Jau tagad regulatoram iesniegto
pretenziju dēļ jaunā tarifu projekta apstiprināšana aizkavēsies, bet aprēķini rāda, ka katra
pēc 1. oktobra par veco tarifu
pārdotā megavatstunda nesīs
bLs 14,83 zaudējumu. Ja pēdējo
gadu laikā oktobrī pārdotas vairāk nekā 900 MWh, tad prognozējamos zaudējumus katrs
var aprēķināt pats.
Protams, ka pieaugošā maksa par siltumu būs papildu apgrūtinājums iedzīvotājiem, taču
jāņem vērā, ka gāzes cenu un tarifu kāpumu nav iespējams
ietekmēt, toties maksājumus var
samazināt, veicot mājās energoefektivitātes pasākumus (siltumenerģijas plūsmas balansēšana, ēkas siltināšana u. c.), kas
ļautu apkurei tērēt mazāk siltumenerģijas. «Man nevajag, lai
uzņēmums kļūtu bagāts uz
iedzīvotāju rēķina, bet es gribu
panākt, lai uzņēmums nebankrotē,» tā J. Drizļionoks. IZ

Apliecinājums lielajai
interesei par apvedceļa
būvniecību - daudzo
iedzīvotāju klātbūtne.
Vairums sanāksmes
dalībnieku pauda atbalstu
apvedceļa austrumu
variantam, jo tas šķērso
mazāk iekoptu īpašumu un
atrodas tālāk no
apdzīvotām vietām.
1.lpp.

Projektētāji šo ieteikumu ņēmuši vērā, no projekta svītrojot
2. variantu un izveidojot prasīto
3.a variantu, kas kartē iezīmēts
1-1,5 kilometrus uz austrumiem
no trases 3. varianta. Šobrīd trases 3.a variantu projektētāji uzskata par ģenerālo, viešot iedzīvotājos cerību, ka gala lēmums
tiks pieņemts tieši par šo apvedceļa variantu.
V. Felsbergs gan iebilda, paskaidrojot, ka ietekmes uz vidi
novērtējums jāveic visiem trim
variantiem, nevienu neuzskatot
par galveno. Pēc šī novērtējuma
ietekme uz vidi ir nelabvēlīgāka
tieši tiem variantiem, kas iet pa
līdz šim neskartām teritorijām,
un mazāk nelabvēlīga tiem, kuri

vairāk izmanto esošā ceļa posmus. Šāds apgalvojums izsauca
klātesošo nesapratni – vai vides
novērtējums attiecas tikai uz
dzīvniekiem un augiem? Un kur
tad paliek cilvēks? Vai viņu neietekmē troksnis, izplūdes gāzes,
īpašuma sasniedzamība? Iedzīvotāji iebilda pret to, ka apvedceļa 1. variants tiek plānots pārāk
tuvu blīvi apdzīvotajām teritorijām — Iecavai un Zorģiem. Tas
varētu radīt negatīvu ietekmi no
ekoloģiskā viedokļa, jo netiekot
ņemti vērā Latvijā valdošie rietumu vēji. Tāpat būtu nelabvēlīgi
skartas ļoti daudzu iedzīvotāju
intereses — paredzēta māju nojaukšana, lauksaimniecības
zemju sadalīšana, apvedceļa tuvumā esošo īpašumu tirgus
vērtības samazināšanās. Turklāt
apvedceļš šķērsotu ļoti daudzus
vietējās infrastruktūras ceļus,
apgrūtinot vietējo iedzīvotāju
pārvietošanos.
Uz šo V. Felsbergs atbildēja,
ka gala lēmumu par trases varianta izvēli pieņems Ministru
kabinets, ietekmes uz vidi novērtējums ir tikai viens no daudziem
faktoriem, kas to ietekmēs. Piedevām no vides novērtējuma viedokļa pilnīgi visi piedāvātie trases varianti ir īstenojami; nevienam apvedceļa variantam nav
konstatēti izslēdzoši trūkumi.
Tikšanās noslēgumā jautājumus individuāli V. Felsbergam
varēja uzdot tie, kuru īpašumus
skar projektētie apvedceļa varianti. Taču jāatgādina, ka jebkurus rakstiskus ierosinājumus
un pretenzijas saistībā ar autoceļa Saulkalne - Ārce būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu Vides pārraudzības valsts birojam vēl var
iesniegt līdz 30. septembrim
(Rūpniecības iela 23, LV-1045
Rīga). IZ

Projekts palīdz uzlabot darba vidi
A: Anta Kļaveniece

Biedrība Iecavas sieviešu
klubs «Liepas» mērķtiecīgi
apgūst investīcijas no
dažādiem ES fondiem.
Viens no beidzamajiem
LEADER+ pasākumu ietvaros
realizētajiem projektiem ir Iecavas sieviešu kluba «Liepas» kapacitātes celšana programmā Vietējo rīcību attīstība. Projektu
koordinēja Lauku atbalsta dienests. Projektam piešķirtos līdzekļus sieviešu klubs izmantoja kopētāja (Ls 1400), digitālās

fotokameras (Ls 249,99) un dokumentu iesiešanas sistēmas
(Ls 379,49) iegādei. Jaudīgāka
kopētāja nepieciešamību «Liepu»
dalībnieces apzinājās, realizējot
iepriekšējos projektus, kā arī organizējot apmācības un seminārus, kur lielos apjomos jāpavairo
izdales materiāli. Fotokamera
tiks izmantota organizēto pasākumu dokumentēšanai, savukārt dokumentu iesiešanas sistēma palīdzēs nodrošināt pieaugošās lietvedības prasības grāmatvedības dokumentu sakārtošanai, mapes aizņems mazāk
vietas. IZ
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Kuri ir Latvijas atslēgvārdi?

6.

Vairāk konkursa foto
galerijā www.iecava.lv

1.lpp.

Vēršot uzmanību uz Dzejas
dienu reklāmas plakātu, skolotāja Dace Greiža atgādināja, ka
dzejai varam tuvoties katrs ar
savu pieredzi un savu izjūtu. Te
svarīgākais - pārdzīvojums. Lai
priekšnesums izdotos, stiprie
dzejas vārdi aizskanētu līdz
klausītāju sirdīm un taptu sadzirdēti, skolotāja Maruta Lasmane aicināja konkursantus nekautrējoties izvēlēties tīkamāko
vietu un veidu runāšanai - tuvāk
auditorijai vai uz lielās skatuves,
ar mikrofonu vai bez tā, sēdus
vai stāvot.
Konkursa norise mijās ar
Bauskas Bērnu un jauniešu
centra meiteņu grupas «Miljons»
un Pētera Upelnieka uzstāšanos. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja priecāties par kvalitatīvi izpildītiem vokālajiem
priekšnesumiem un reizē pārliecināties, cik svarīga, vēršoties
pie klausītājiem ar kādu priekšnesumu, ir dikcija, stāja, kustības.
Daba, dzimtene, ozoli, mājas,
sēnes, mākoņi, mīlestība - dažādi ir vārdi, kuri, pēc skolēnu domām, visprecīzāk raksturo Latviju. Gaidot mūsu valsts dzimšanas dienu 18. novembrī, interesantākās miniatūras publicēsim «Iecavas Ziņās». Divas jau
varat lasīt šī numura 7. lappusē.
Ir ļoti grūti svērt un vērtēt to,
kas nav uzliekams uz svariem,
atzina žūrija pirms vērtējuma
pasludināšanas. Atzinības rakstu par pirmo vietu daiļrunas
konkursā saņēma Beatrise Krūmiņa (5. klašu grupā), Zane Vasiļjeva (6. kl.), Lūcija Peipere
(7. kl.), Sindija Mežsarga (8. kl.),
Agnese Čikule (9. kl.), Laura Arāja (10. kl.), Evija Andiņa (11. kl.)
un Zane Lisovska (12. kl.), kā arī
labāko miniatūru autori: Baiba
Gavare (12. klašu grupā), Eva
Rampāne (11. kl.), Laura Liepiņa
(10. kl.), Dārta Arāja (9. kl.), Raivita Lauciņa-Veienere (8. kl.),
Kristīne Stepanova (7. kl.), Anda
Vaičekone (6. kl.) un Iluta Logina
(5. kl.).
Kultūras nama kolektīvs
konkursa finālistiem dāvināja
saldumu balvas. Par visjaukāk
noformēto miniatūru krājumu
tika apbalvota 8.c klase, bet visi
konkursa laureāti 9.-12. klašu
grupā saņēma arī ieejas kartes
uz 26. septembrī gaidāmo izrādi
«Elpas pauze».
Apakšējos attēlos: daiļrunas konkursa uzvarētājas
Beatrise Krūmiņa un Zane Lisovska. IZ

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja, kultūras nama direktore Biruta Švītiņa un vidusskolas
skolotājas Anitra Taurene, Dace Greiža un Iveta Dmitrijeva vērtēja gan to, cik labi konkursanti
zina tekstu no galvas, gan daiļrunātāju dikciju un stāju.

Atrodi Latvijas dzimšanas dienas svētkus www.lv90.lv!
A: Beata Logina

Latvijas jubilejas
dienasgrāmatas kalendārā
www.lv90.lv ir 800 dažādi
svētku pasākumi kā Latvijā, tā
arī pasaulē. Kalendārā var ērti
atrast svinību vietas un laikus,

kā arī vienlaicīgi uzzināt par to,
kā šogad svētkus svin citi.
Tāpēc ikviens tiek aicināts
regulāri ieskatīties Latvijas
jubilejas dienasgrāmatā un
atrast savus svētkus.
Latvijas 90. jubilejas svētku
devīze ir «Iededzies par
Latviju!», kura ietver sevī

gaismu un rīcību, aicina
uzdrošināties un darīt lielas,
unikālas lietas. www.lv90.lv var
atrast interesantus faktus un
vēl iepriekš nepublicētus
viedokļus, kas ar cilvēku stāstu,
blogu, video un foto palīdzību
atklāj ikviena cilvēka personisko
sirdsdegsmi par Latviju. IZ
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Mana Latvija

Māja, cilvēki, taciņa
A: Iluta Logina, 5.b kl.

A

k! Šī ir tik liela valsts. Cik
daudz šeit to māju. Ar
brūniem, ar melniem
jumtiem, ar sārtiem, ar
visvisādiem. No katras mājas pa

Aicinām izlasīt interesantākās
Iecavas vidusskolas skolēnu miniatūras.

taciņai. Pa akmeņu, pa smilšu,
pa zāles taciņai. Bet pa taciņām
dažādi cilvēki staigā. Lieli, mazi,
gari, tievi un apaļi. Smaidīgi,
bēdīgi, draiski un domīgi. Tie
šīs takas ieminuši. Tie šīs
mājas uzslējuši. Tie šo valsti
veidojuši, tie šo valsti lolojuši.

Mežs,
māte,
putni
A: Dārta Arāja (attēlā), 9.b kl.

IZ

Redakcijas pastā

«01.09.2008. man kā ne vietējam iedzīvotājam un studentam piedevām bija tāda kā brīvdiena un iedomājos par internetu,» teikts vēstulē, kuras
autors parakstījies kā «ne iecavietis Edgars Bērziņš». «Pāris
mēnešus atpakaļ biju iegriezies
bērnu bibliotēkā un tur pavadīju
šīs akūti nepieciešamās 20 minūtes, izmantojot internetu. Šoreiz dodos augšā uz otro stāvu
un saņemu atteikumu ar zināmu devu sašutuma: darba laiks
taču zināms.
Ir ļoti bēdīgi, ka tik lielā apdzīvotā vietā kā Iecava in-

Kā skaidro Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkas darbinieces,
pieprasījums izmantot publisko
interneta punktu, kas atrodas
blakus telpā, ir pavisam neliels.
Pārsvarā apmeklētājiem pietiek
ar interneta piekļuves vietām
bibliotēkas lasītavā; retu reizi, ja
tās ir aizņemtas, pa kādam apmeklētājam dodas arī uz interneta punktu. Spriežot pēc līdzšinējās pieredzes un apmeklētāju
aptaujas, nav pārliecības, ka vajadzētu pārskatīt un paildzināt
publiskā interneta punkta darba
laiku.
Bibliotēkas vadītāja Emīlija
Aizpuriete: «Publiskā interneta
pieejas punkta projekts neparedz atsevišķu darbinieku, bet tikai, saglabājot visas bibliotēkas
darba funkcijas, uzliek papildu
pienākumus par internetu atbildīgajai bibliotēkas darbiniecei,
kura objektīvu apstākļu dēļ nestrādāja no 1. jūlija līdz 8. septembrim. Punkta darbībai jānotiek darbinieka klātbūtnē, kurš
reģistrē personu datus, izmantošanas laikus u. c., uzņemoties
atbildību par esošajām informācijas tehnoloģijām.
Iecavas bibliotēka netiek
slēgta vienu dienu nedēļā iekšējam darbam, kā pārējās rajona
bibliotēkas, šo darbu veicam aiz
slēgtām durvīm pirms apmeklētāju pieņemšanas.

formācijas centrs strādā trīs dienas nedēļā no 13 dienā un divas
dienas - no 10 rītā. Internetam
būtu jābūt pieejamiem jau no rīta, lai arī parasts mirstīgais students un vietējais iedzīvotājs varētu tikt pie interneta resursiem. Paradoksāli - interneta resurspunkts ir publisks, bet šajā
gadījumā publisks - no 13 dienā.
Atklāts paliek arī jautājums:
kāpēc, ja darba laiks ir no 13,
publiskā pieejas punkta atbildīgā persona jau strādā krietni
pirms laika un nevar ielaist publiskā pieejas punkta telpās kaut
nedaudz ātrāk?»

Mana Latvija ir trīs man svarīgi
vārdi: mežs, māte un putni.
Kāpēc? To ir grūti izskaidrot,
bet es mēģinu.
Es to redzu, dzirdu un
apbrīnoju. Kā kaut kas tik liels
un vienlaicīgi kluss var būt tik
izpalīdzīgs? Tas ir mežs, mans
mežs, kur varu slēpties no visas
pasaules. Šis būtu vārds, kas
visvairāk raksturo Latviju? Es
teiktu, ka jā, bet tikai un vienīgi
man.
Vārds, ko es izrunāju un dzirdu
vairākas reizes dienā. Māte,
mamma, mammīte… Lūk, kas ir

IZ

Sporta ziņas

A: Anta Kļaveniece

Publiskais interneta
pieejas punkts E. Virzas
ielā 21a, otrajā stāvā,
ir atvērts bibliotēkas
darba laikā:
Pirmdien
13:00-19:00
Otrdien
13:00 -19:00
Trešdien
13:00-19:00
Ceturtdien 10:00-17:00
Piektdien
10:00-17:00

Ne mazāk kā studentiem interneta resursi nepieciešami vidusskolēniem, kuriem pēc projekta izstrādātajiem noteikumiem piekļuve datoriem atļauta
tikai no pulksten 14.00.
Līdz šim tieši studenti un ārpus Iecavas strādājošie izteikuši
vēlēšanos apmeklēt bibliotēku
vakara stundās. To pierāda
2007. gada nogalē pēc publiskā
interneta pieejas punkta atvēršanas veiktā kārtējā anketēšana, kurā darba laiks neapmierināja 5% aptaujāto, ko varam pierādīt ar attiecīgiem dokumentiem.
Mūsu pienākums ir ievērot
vairākuma intereses, pie labākās gribas nespējot izpildīt katra
individuālās vēlmes.»
Publicēšanai sagatavoja
B. Logina

mana Latvija - vistuvākais
cilvēks! Vienmēr gribēšu pie tās
atgriezties, cienīšu, nepametīšu
un mīlēšu to! Gan Latviju, gan
savu māti. Es zinu, ka būs
grūti, bet es turēšos.
Man tas ir pārāk svarīgi!
Visskaistākā skaņa, ko esmu
dzirdējusi, ir putnu dzidrā
dziedāšana. Es varētu tajā
klausīties no agra rīta līdz
vēlam vakaram. Putni ir
pavasara vēstneši, kas liecina
par to, ka drīz būs mans
mīļākais gadalaiks - vasara.
Mežs aiz manas pilsētas, mana
māte un putnu dziesmas, nekas
vairāk neatbilst manai Latvijai. IZ

13. un 14. septembrī
Limbažos Iecavas novada
sporta skolas basketbolisti
treneru V. Pāruma un
V. Gailuma vadībā piedalījās
Limbažu kausa izcīņā.
Sacensībās spēkiem mērojās
piecu sporta skolu audzēkņi jaunie sportisti no Rīgas VEF,
Valmieras, Limbažu, Ķekavas
VEF 2 un Iecavas sporta skolas.
Iecavniekiem sacensības aizritēja veiksmīgi. Viļņa Gailuma
trenētie 1992. gadā dzimušie
puiši - Dāvis Kravals, Artūrs Rubins, Edžus Avots, Viesturs Lielausis, Kārlis Onzuls, Kristaps
Grīnbergs, Jānis Goldmanis un
Jānis Eiduks - izcīnīja bronzas
godalgas, bet Voldemāra Pāruma
trenētā 1994. gadā dzimušo zēnu komanda - Krišs Kauķis,
Aivars Spangers, Dāvis Lazbergs, Edgars Lapkovskis, Arvis
Taurenis, Ivars Puļķis un Elvijs
Šteins - mājup pārbrauca ar zelta medaļām.
1990./91. gadā dzimušo zēnu komandai šoreiz nācās iztikt
bez medaļām - viņiem 4. vieta.

No 9. līdz 12. septembrim
Maskavas apgabala
Dzeržinskā aizritēja
5. starptautiskais basketbola
turnīrs Ugreša 2008, kurā
1995. gadā dzimušu zēnu
konkurencē startēja sešas
komandas: četras no
Krievijas, viena no
Kazahstānas un viena
no Latvijas.
Latvijas komandu trenera
Voldemāra Pāruma vadībā turnīrā pārstāvēja četri Iecavas un
septiņi Cēsu sporta skolas jaunie basketbolisti. Neskatoties uz
nogurdinošo 14 stundu braucienu autobusā un Krievijas sportistu ievērojamām auguma
priekšrocībām, mūsējiem turnīra kopvērtējumā izdevās izcīnīt
trešo vietu. Piedevām Iecavas
sporta skolas pārstāvis Linards
Jaunzems iekļuva simboliskajā
turnīra pieciniekā.
Puiši ieguva ne tikai sportisko pieredzi, bet paspēja arī iepazīt naksnīgo Maskavu, Kremli,
Sarkano laukumu un citus ievērojamus objektus, pie reizes izbaudot, ko nozīmē sastrēgumi
Maskavā pat pulksten 24 naktī. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Ivo Fridbergs-Fridenbergs (27.08.1971. - 16.09.2008.)

2008. gada 19.septembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
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

ziemas kāpostus skābēšanai.
Tālr. 29715572.
smiltis vairumā.
Tālr. 29484578.
jaunas burciņas (106 g,
skrūvējamas, 5500 gb.).
Tālr. 29164600.

Kultūras namā
26. septembrī pl. 19:00
Lāsma Kugrēna,
Aīda Ozoliņa un
Voldemārs Šoriņš

melodrāmā
ELPAS PAUZE
Biļetes nopērkamas
iepriekšpārdošanā;
cena - Ls 3.

automašīnu Peugeot Expert
(1997., gāze benzīns, 9 vietas,
TA 06.2009., tumši zila,
3,5 tūkst.EUR). Tālr. 29164600.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 80 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140.

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.
Ceturtdien, 25. septembrī,
plkst. 17.00
Iecavas novada Domes
5. stāva zālē notiks
lauksaimnieku informatīvā
sanāksme par aktuāliem
jautājumiem
lauksaimniecībā.
Novada
lauksaimniecības
organizators S. Drozdovs

Pārdod : : :

8.

2 istabu dzīvokli Iecavā, Skolas
ielā, 50,4 m², otrais stāvs.
Tālr. 29287842.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 26871890.

30. septembrī
no plkst. 11 līdz 16
sieviešu kluba «Liepas» telpās
notiks resursu centra «Marta»
organizēts pasākums
par vardarbību ģimenē
un darba vietā.
Interesentus aicinām
pieteikties
pa tālr. 29432338 (Agita).

Aicinām jaunus dalībniekus
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos!
21. septembrī pl.16:00 vadītāja Solveiga Lineja gaidīs kultūras
namā jauniešu deju kolektīva dalībniekus uz sezonas pirmo mēģinājumu! Ja vēlies, atnāc arī Tu, nenožēlosi!

3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(60 m2, 2. stāvs, balkons)
vai maina pret privatizētu
1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26078101.
2 istabu dzīvokli Rīgas ielā 21.
Tālr. 26385536.

Pērk : : :

(ar priekšzināšanām un bez priekšzināšanām), pl. 17:00 pieaugušos
dejotājus (ar priekšzināšanām un bez priekšzināšanām) (maksas).

Pirmā sadancošanās
1. oktobrī plkst. 19:00
Iecavas kultūras namā.
Būsiet mīļi gaidīti!

Sporta namā
SJBL - LR čempionāts
basketbolā
20. septembrī pl. 11:00
Iecava : Rīdzene/Barons 2
27. septembrī pl. 11:00
Iecava : Ādaži

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

28. septembrī pl. 11:00
Iecava : Arkādija

Piedāvā darbu : : :

26. septembrī pl. 13:00
Bauskas rajona skolu
komandu rudens kross

Saimniecībā vajadzīgs
traktorists.
Tālr. 29484578.

28. septembrī uz pirmo tikšanos šajā sezonā aicina sporta deju
grupas vadītāja Lidija Dāvide - pl. 16:00 bērnu deju grupu dejotājus

Senioru deju kolektīvs
«Iecavnieks» aicina savā
pulkā jaunus
dalībniekus.

Vajadzīgi strādnieki kāpostu
novākšanai.
Tālr. 26587133.

Iecavas parkā

Izīrē : : :
istabu un nelielu virtuvi Iecavas
centrā vienam cilvēkam.
Tālr. 29717189.

28. septembrī jauktais ansamblis «Svētdiena», vadītāji Arita
Orrava un Māris Drēviņš, gaidīs jaunus dziedātājus.

Dažādi : : :

29. septembrī aicinām dāmas uz vēderdeju grupas «Amira» nodarbībām (maksas) - pl.19:00 ar priekšzināšanām, pl. 20:00 bez
priekšzināšanām. Tuvākas ziņas Iecavas kultūras namā vai pa tālr.
63941234; 26666126.

turpmākajiem mēnešiem!

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