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Ziedu svētkos

22.08.2008.

uzvar Bēgošā līgava
A: F: Beata Logina

Vadoties pēc svētku nosaukuma, cerēju sestdien Iecavas parkā ieraudzīt vēl vairāk ziedu - vārda tiešajā nozīmē. Taču, kad atgādināju sev Iecavas novada devīzi (Šeit uzzied ne tikai dārzi, bet
arī cilvēki!), pasākuma norise
ieguva citu skatapunktu. Kas todien nebija padevies Rīgas svētku
vilinājumam un citiem vasaras
priekiem, saulainajā Iecavas estrādē kaut uz brīdi varēja uzplaukt, veldzējoties mūzikā un
mākslā - ja piedalījās radošajās
darbnīcās, dziedāja un dejoja vai
vēroja, kā to dara citi. Atšķirībā
no iepriekšējo gadu Gurķu festivāliem šoreiz svētku akcents bija
likts uz daiļajām kultūrām,
priekšplānā izvirzot tos, kuri vislabāk saprotas ar ziediem un puķēm.

3.
Skolēnu
autobusi
nevedīs citus
pasažierus

8. augusta
KĀZU
TRAKUMS

6.
7.

Braucamlīdzekļu
dekorēšanas konkursā
visvairāk skatītāju simpātiju
tika Raivitas, Lienes un
Eduarda veidotajai
«Bēgošajai līgavai».
4.lpp.

Jāiet balsot
A: Laura Liepiņa

Sestdien, 23. augustā,
notiks tautas nobalsošana
par likumprojektu
«Grozījums likumā
«Par valsts pensijām»».
Iecavas vēlēšanu iecirknis atrodas kultūras namā, Rīgas ielā
18, kur no 13. līdz 22. augustam
var iepazīties ar tautas nobalsošanai nodotā likumprojekta tekstu un nobalsošanas kārtību. Līdz referendumam vēlēšanu
iecirknī balsot nevarēs.
Iecirkņa darba laiks ceturtdien ir līdz plkst. 18:00, bet

piektdien no plkst. 10:00 līdz
14:00.
Referenduma dienā,
23. augustā, iecirknis būs atvērts no plkst. 7:00 līdz 22:00.
Cilvēki, kuri nespēj ierasties
iecirknī nobalsot, var pieteikties
uz balsošanu vēlētāja atrašanās
vietā. Iesniegumu vēlēšanu
iecirknī drīkst nogādāt vēlētājs
pats vai viņa uzticības persona,
pieteikt var arī, zvanot pa tālruni
63941234.
Gan balsošanai, gan iesniegumam par balsošanu atrašanās
vietā līdzi jāņem pase, bet, piesakot balsošanu pa tālruni, jāsniedz pases dati.

Iedegsim gaismiņas Latvijai
A: Beata Logina

Kā simbolisks pasākums
90 dienas pirms
Latvijas jubilejas tiek
rīkota akcija
«Gaismas tilti».
Tās ietvaros 22. augusta vakarā visi Latvijas iedzīvotāji tiek
aicināti doties uz sev tuvāko tiltu, lai plkst. 21.00 vienlaicīgi
visā Latvijā iedegtu lukturīšus
par godu mūsu valsts 90. dzimšanas dienai.
Piedalīties tiek aicināti arī tie,

kuriem tuvumā nav tilta. Izgaismojot savas mājas pagalmu, nelielas laipiņas pie strautiem un
dīķiem, katrs no mums var sveikt
Latviju tās 90. dzimšanas dienā.
Daudzviet līdzās gaismiņu
iedegšanai pie tiltiem notiks arī
dažādi pasākumi. Akcijas tiešraidi būs iespēja vērot Latvijas
Televīzijas 1. kanālā. Varēs sekot
līdzi «Gaismas tiltu» norisei Rīgā,
Daugavpilī, Kuldīgā un Valmierā. Vienlaicīgi tiešraidi nodrošinās arī Latvijas Radio, sazinoties
ar cilvēkiem dažādās Latvijas
malās.
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Atbalsti
sievieti!
A: F: Laura Liepiņa

Kampaņas Iepogā «Martu»
ietvaros 12. augustā
Iecavas sieviešu klubā
«Liepas» viesojās Resursu
centrs sievietēm «Marta».
Diskusijās tika apspriestas
mūsdienu sievietes problēmas
sabiedrībā un ģimenē, kā arī speciālistu klātbūtnē šīs problēmas
tika risinātas. Iecavnieces tika
iepazīstinātas ar «Martas pogu» simbolisku piederības zīmi sievietēm, kas apliecina atbalstu un
sieviešu kopības nozīmīgumu.
Šī nav pirmā reize, kad «Marta» tiekas ar «Liepām». «Mums ir
ļoti laba sadarbība, esam jau šeit
bijušas ar kampaņu «Balso par
sievieti» 2006. gadā, pirms Saeimas vēlēšanām,» stāsta biedrības vadītāja un Latviešu Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla
valdes priekšsēdētāja Iluta Lāce.
«Ticam un zinām, ka sadarbību
turpināsim.»
Iecavā bija ieradusies arī
«Martas» valdes locekle Dita Lāce, jurists Juris Dilba, dzimumu
līdztiesības politikas koordinatore Annele Tetere un sociālā rehabilitētāja cilvēku tirdzniecības
jautājumos Marika Smirnova.
«Iecavas novadā vardarbība
pret sievietēm nav ļoti izplatīta,
vairāk cieš bērni, bet jebkurš
šāds gadījums nedrīkst būt pieļaujams. Nepieciešamības gadījumā cietušajai personai tiek
sniegta psihologa palīdzība, nopietnākos gadījumos šī persona
tiek nogādāta krīzes centrā,»
skaidro Iecavas pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Sigma
Strautmale.
«Iecavā, līdzīgi kā citos lauku
reģionos, visbiežākā ir tieši fiziskā vardarbība. Šī situācija ir
risināma. Pagaidām gan mums
nav bijusi sadarbība ar resursu
centru sievietēm «Marta», bet, ja
tā būs nepieciešama, tad sadarbosimies,» pēc tikšanās ar «Martas» speciālistiem sacīja Dace
Gargurne, Sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimenēm un
bērniem.
Viesošanās laikā abas biedrības pieskārās vairākiem jautājumiem, uzklausīja viedokļus

Tikšanās dalībnieki ne tikai uzklausīja viedokļus par
problēmjautājumiem, bet arī piedalījās interaktīvās
nodarbībās.
un piedalījās interaktīvās nodarbībās. Pasākuma pirmajā daļā tika apskatīta tēma - vardarbība.
Projekta «Juridiskā palīdzība sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē» koordinators un jurists Juris Dilba sniedza ieskatu
šajā tēmā, stāstot par lietām, kas
būtu jāzina katrai sievietei, lai izvairītos no vardarbības pašas
dzīvē. «Bieži nākas saskarties ar
nepretimnākošu policijas attieksmi, tāpēc, tikai cīnoties līdz galam, mēs varam panākt, ka kaut
kas mainās,» tā Juris Dilba. «Un,
ja vajag, mēs ejam līdz pat augstākajai tiesai, cerībā, ka kāds
mūs sadzirdēs. Diemžēl daudzas
sievietes nevēlas vai nav gatavas
pieņemt mūsu palīdzību, tādā
gadījumā «Marta» neko neuzspiež, jo lēmums par palīdzības
pieņemšanu katrai sievietei jāizlemj pašai.»
Otrās daļas tēma bija - drošība, par kuru vairāk zināja stāstīt
Marika Smirnova. Tā kā ik gadu
Eiropā pārdod 500 tūkstošus cilvēku, pirms piekrist doties
strādāt ārzemēs jāpārbauda šīs
darbavietas un darba devēja īstie
nolūki. Diskusiju laikā tika apskatītas iespējas, kā pārliecināties par savu drošību, aizbraucot
uz ārzemēm, un kā nepakļauties
vervētāja vilinošajiem piedāvājumiem.
Dalībnieki arī iepazinās ar
mītiem par darbu ārzemēs, izvērtējot, cik liela daļa no tiem ir
patiesi un cik ne. Iecavnieces izrādījās ļoti erudītas, apspriežot
mītu patiesumu.
Savukārt trešā daļa iesākās,
izspēlējot «sadarbību ar tīklu».
Tas simbolizēja latviešu sieviešu
sabiedrības tīklu, kas apvieno vi-

sas NVO ceļā uz dzimumu līdztiesības likumu. Pasākumā piedalījās arī Latvijas Dzimumu
līdztiesības apvienības dalībniece Edīte Kalniņa un Inete Ielīte,
kuras aktīvi cīnās par bērnu uzturnaudas palielināšanu un jau
iepriekš minētā likuma īstenošanu.
Protams, biedrības «Liepas»
valdes priekšsēdētāja Agita Hauka īsumā pastāstīja viesiem par
Iecavas sieviešu apvienību un
tās aktīvo darbību novada iedzīvotāju labā.
Pasākuma nobeigumā māsas
Lāces - Iluta un Dita - sniedza
īsu, bet skaistu koncertu, dziedot latviešu tautas dziesmas. Cerams, ka šī muzikālā uzstāšanās
iedvesmos iecavnieces būt pārliecinātām un veiksmīgām sievietēm, kuras lauzīs stereotipus
par vājā dzimuma stāvokli sabiedrībā.

Centrs «Marta» darbojas
kopš 2000. gada,
iedvesmojoties no
Somijas zviedru sieviešu
apvienības «MARTHA»,
kas lika pamatus
sieviešu interešu
aizstāvībai. «Marta»
iestājas par dzimumu
līdztiesību, pienākumiem
un tiesībām, sievietes
drošību, sevis
piepildīšanu un atbalstu,
cenšoties panākt, lai
blakus vīrieša balsij
pasaulē skanētu arī
sievietes balss. Šīs
kampaņas mērķis parādīt, ka sieviešu
organizācijas dara
brīnumainas lietas un
atbalstīt organizācijas,
kas grib mainīt attieksmi
pret sievieti. Tā kā
«Marta» ir nevalstiska
organizācija, valsts tai
atbalstu nesniedz, tāpēc
daudzu projektu
īstenošana prasa smagu
darbu. Liela daļa centra
darbinieku ir
brīvprātīgie, kas dara šo
darbu bez atalgojuma.

Resursu centrs sievietēm
«Marta» atrodas Rīgā,
Brīvības ielā 183/2-30,
tālruņa numurs –
67378539, bet Iecavas
novada Domes Sociālā
dienesta tālrunis ir
63942241. Izvērtējot
situāciju, «Marta»
nepieciešamības gadījumā
brauc uz jebkuru Latvijas
vietu, lai palīdzētu.

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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Cels sporta stadionu Skolēnu autobusi
A: Laura Liepiņa

Iepriekšējā «Iecavas Ziņu»
numurā stāstījām par
peldbaseina tehnisko
projektu, savukārt šoreiz
apskatīsim vēl kādu
daudzsološu projektu.
Tas ir sporta komplekss Iecavas stadions.
Abi projekti, kas pagaidām
tiek tikai izstrādāti, nākotnē
iecavniekiem var pavērt plašas
iespējas izaugt sportiskajā ziņā.
Katrs atzīs, ka, dzīvojot vietā,
kur nav iespējas kvalitatīvi un
profesionāli apgūt sportiskās
iemaņas un attīstīt savu sportista talantu, izredzes iekļūt valsts
izlašu un augsta līmeņa komandu redzeslokā ir vājas. Tāpēc varam priecāties par ieceri tuvākajā nākotnē Iecavā paplašināt
un uzlabot tehnisko bāzi.
Jau jūlijā tika parakstīts līgums starp Iecavas novada Domi

un SIA «GRAF X», kas paredz
sporta kompleksa - Iecavas stadiona - tehniskā projekta izstrādi līdz šā gada 5. decembrim. Līgumcenas summa ir
Ls 14465.
Sporta komplekss atradīsies
pašreizējā Iecavas vidusskolas
futbola laukuma vietā un teritorijā ap to. Projektu paredzēts
īstenot divās celtniecības kārtās:
pirmajā tiks izveidots stadions ar
skrejceliņiem, basketbola laukumu, volejbola - tenisa laukumu,
rokasbumbas - futbola laukumu, lodes grūšanas sektoru,
augstlēkšanas un tāllēkšanas
teritoriju un skatītāju tribīnēm
ar apmēram 200-250 vietām, bet
otrajā kārtā tiks izbūvēts auto
stāvlaukums.
Stadions, tāpat kā peldbaseins, ir paredzēts gan Iecavas
novada skolēniem, gan iedzīvotājiem, lai iecavnieki attīstu
sportiskās prasmes, uzlabotu
savu veselību un aktīvi pavadītu
brīvo laiku.

Notiek veikala
paplašināšana

nevedīs citus pasažierus
A: Beata Logina

Paziņojums, ka septembrī
tiks likvidēta virkne
autobusu maršrutu,
satraukusi lielu
sabiedrības daļu.
Gan Iecavas novada Zālītes
un Misas puses iedzīvotāji, gan
kaimiņi Vecumnieku pagastā ir
vērsušies pie Bauskas rajona
Padomes, pasažieru pārvadātājiem un vietējām pašvaldībām,
ar saviem parakstiem apliecinot,
ka gaidāmo izmaiņu dēļ daudzas
ģimenes nonākušas uz izmisuma robežas.
Likvidējot reisus maršrutā
Vecumnieki-Iecava-Jelgava, būs
apdraudētas studentu un strādājošo iespējas nokļūt mācību
un darba vietās un atgriezties
mājās. Ļaudīm no apdzīvotām
vietām laukos būs problemātiski
arī apmeklēt mediķus, dažādus
speciālistus un institūcijas, kuru pakalpojumus var saņemt tikai novada centrā vai pilsētā.
Pēc sarunām ar pasažieru

Vai nav kauna, kungi?
Reaģējot uz iedzīvotāju pamatotām sūdzībām, ka atkritumu konteinerus piepilda sveši
klienti, kuri pamatā izmanto savas vai dienesta automašīnas
vakara un nakts stundās, esam
fiksējuši 15 automašīnas, to
īpašniekus un adreses.
Novērošana turpināsies. Iesaku māju īpašniekiem slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

A: F: Laura Liepiņa

Iecavnieki noteikti jau ir
pamanījuši notiekošos
rekonstrukcijas darbus
veikalā «Kompakts»,
Rīgas ielā 25b, kur ir
uzbūvēts otrais stāvs.
Tirgotavas īpašnieks Juzefs
Buiko saka, ka tā esot tikai
veikala paplašināšana: «Pašlaik
mums ir līgums vienīgi par būves
ārpusi, vēlāk domāsim par iekšējiem būvniecības darbiem.»
Otrais stāvs varētu būt gatavs līdz decembrim. Jaunajā

veidolā viss veikals iegūs lielāku
platību, kas bija nepieciešama
plašāka sortimenta izvietošanai.
J. Buiko cer arī uz preču cenu
samazināšanu, jo pašreiz notiek
pārrunas ar lielāku piegādātāju.
Tā kā preču klāsts pieaugs, veikals piedāvās papildu darba vietas.
Uz jautājumu, kā atrisinātas
domstarpības ar blakus esošo
frizētavu, kuras saimniekus uztrauca jaunā piebūve, Juzefs
Buiko apgalvo, ka viss ir nokārtots. To apliecina arī frizētavas «Natālija» īpašniece Larisa
Čemere: «Pretenziju mums vairs
nav, viss tagad ir kārtībā.»

pārvadātājiem, vēlreiz uzsverot
situācijas nopietnību, Iecavas
novada Dome un Vecumnieku
pagasta Padome augusta vidū ir
nosūtījušas vēstules SIA «Jelgavas autobusu parks» un VAS
«Autotransporta direkcija» ar lūgumu noteikti saglabāt reisus
Jelgava-Vecumnieki pulksten
18.10 un Vecumnieki-Jelgava
pulksten 5.20, kā arī izskatīt
iespēju saglabāt reisus JelgavaVecumnieki pulksten 12.10 un
Vecumnieki-Jelgava pulksten
14.05. Atbildes vēl nav saņemtas.
Šajā situācijā par risinājumu
nevajadzētu uzskatīt skolēnu
autobusu izmantošanu. «Tāpat
kā iepriekšējos gados, pēc pašvaldības pasūtījuma transporta
līdzekļu maršrutus un noslogojumu plānojam atbilstīgu skolēnu skaitam, kas jānogādā izglītības iestādēs un atpakaļ. Citus pasažierus šie autobusi nevedīs,» norāda skolēnu pārvadājumu izpildītājas SAKS «Dartija»
valdes priekšsēdētājs Guntis Pakalns.

Arī jūs, māju iedzīvotāji, fiksējiet šos nekaunīgos konteineru
izmantotājus!
Gribu uzsvērt, ka vairāki piefiksētie pārkāpēji ir pat amata vīri! Pēc atkārtotiem gadījumiem
publicēsim uzvārdus un adreses.
Alvis Feldmanis
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» valdes
priekšsēdētājs

Melnās ziņas
- Laika posmā no 17. augusta
plkst. 17:00 līdz 18. augusta
plkst. 07:30 Iecavā kādas darbnīcas teritorijā no divām automašīnām, četrām traktortehnikas vienībām un kombaina nozagti 600 litri dīzeļdegvielas.

- 18. augustā plkst. 20:30
Iecavā kādai personai tika nodarīti miesas bojājumi, pēc kā
tika ievietota Bauskas pilsētas
slimnīcas ķirurģijas nodaļā.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

2008. gada 22. augustā
1.lpp.
Radošajā darbnīcā četri domubiedri - Terēze Kaufelde,
Zane Cera, Eduards Cers un Raivita Lauciņa-Veinere - mācīja
gatavot ziedu kompozīcijas galdam. Parastas stikla burciņas
pārtapa par grezniem svecīšu lukturīšiem. Jaunieši atzina, ka
atsaucība bijusi negaidīti liela - ap 30 dalībnieku. Bērni, pārsvarā
3-6 gadu veci, labprāt darbojās kopā ar vecākiem. Pēc tam katrs
dalībnieks saņēma piemiņas balviņu un sertifikātu. Jauniešu
piedāvātos darbiņus veica arī Dace Bolšteina ar dēliem Matīsu un
Jāni (priekšplānā attēlā pa labi). «Mums ziedi nav sveša lieta.
Ikdienā tā ir saistība ar dzīvajiem ziediem mūsu mājas dārzā
Puškina ielā. Piemēram, kad Matīss iet ciemos pie meitenēm, pats
sataisa ziedu pušķīti,» atklāja mamma.

Deviņas komandas jeb aptuveni 20 cilvēku iesaistījās konkursā
un deviņus transporta līdzekļus izdekorēja atbilstīgi kāzu tēmai.
Starp tradicionālām automašīnām pie rotājuma tika arī divriteņu
pāris, rati un zāles pļaujmašīna. Galvenās organizatores floristikas amata meistares Iveta Cera un Vineta Zariņa uzvarētāju noteikšanu bija atstājušas svētku apmeklētāju ziņā.
«Par kāzu mašīnām taču parasti spriež «vienkāršie cilvēki». Tāpēc
arī šeit neveidojām žūriju, bet piedāvājām skatītājiem ar papīra
puķītēm nobalsot par sev tīkāmāko darbu.»

Pirmās vietas
ieguvēja
«Bēgošā līgava»
(attēlā lejā) «Bagātīgs
dabas
materiālu
pielietojums,
ļoti interesanta
ideja un
izpildījums
trāpīts kā
naglai uz
galvas - Iecavā
bez gumijas
zābakiem
nekur
neaizbēgsi,»
jauniešu
padarīto
smaidot slavēja
iecavniece
Natālija.

Tirdziņā Krasta ielā apmeklētājiem piedāvāja
stādāmmateriālus, ēdmaņas un dažādus sadzīves
priekšmetus, grāmatas un rotas. Ja Skrīveru mājas sieru
tirgotāji sūdzējās par interesentu niecīgo skaitu, salīdzinot
ar citiem pilsētas svētkiem un gadatirgiem, tad Ilze
Točelovska (attēlā), kas no Baldones bija atvedusi
sīpolpuķes un ziemcietes, izteicās optimistiski: «Citur
cilvēku daudz, bet jēgas maz. Ar to ir jārēķinās, ka drīz
sāksies skola, cilvēkiem citas vajadzības. Šeit tomēr pa
drusciņai kaut ko arī nopērk. Vislielākā interese ir par
tulpēm, narcisēm, krokusiem. Dažs tikai pakonsultējas,
vismaz kāda auga nosaukumu atrod.»

Sarmīte (attēlā no labās) no Rīgas svētkos ieradusies uz līnijdejām,
pēc draudzenes aicinājuma. Viņa nobalsoja par «Rises» meiteņu
Intas un Sandras veidoto kompozīciju , sacīdama: «Atturīgi,
gaumīgi un interesanti.» «Taureņu deja» ieguva otro vietu.

Trešā vieta
Vecumnieku
pārstāvēm Līgai
un Baibai par
darbu ar
nosaukumu
«Mjau mjau
murr».

5.
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Vienīgais īsti
profesionālais
florists
dalībnieku vidū
Aivis no
Rīgas sava
darinājuma
«Par
tauriņiem»
raksturojumā
bija lakonisks:
«Netaisīšu taču
uz mašīnas
ziemu baudām
vasaru!»

Aijas un Silvijas komandā bija pārstāvēta gan Iecava, gan Misa.
BMW automašīnas dekors, kura tapšana prasīja visilgāko laiku,
simbolizēja, ka arī laulībā nepieciešama liela pacietība, jāsien
mezgliņš pie mezgliņa, lai pāra kopdzīve būtu izdevusies. Bet pāri
visam, protams, stāv mīlestība jeb, šajā kompozīcijā, puķu sirds.

Baiba (attēlā), Agnese un Gatis savu veikumu nodēvēja
par «Zeltiņu», jo mašīnas tonim kā zelts tika
pieskaņotas dzeltenas rozes, bet zaļie augi vākti Lielupē
un turpat Iecavas upē.

«Skaistums prasa darbu, pienākumus,
reizēm tas var kļūt pat par nastu,»
pasākuma noslēgumā sacīja
pašvaldības dārzniece Daina Rudzīte.
Ikgadejā konkursa «Par sakoptāko sētu»
laureātus sumināja vairākās
nominācijās. Bet vislielākais paldies
pienākas tiem daiļdārzu kopējiem, kuri
ļauj savos īpašumos ielūkoties arī
žūrijām un ekskursantiem. Nominācijā
«Iecavas lepnums» atzinību saņēma
valsts konkursam izvirzīto sētu
saimnieki, viņu vidū arī Druviņu ģimene
no Ābeļu ielas (attēlā pa labi).

Vistālāko ceļu uz Iecavu bija
veikuši Ozolmuižas pārstāvji
no Limbažu rajona. Inguna,
Uldis, Lauris un Laura iepriekš
piedalījušies konkursā
Vecumniekos un, Ivetas
aicināti, piekrituši atrādīties
arī Iecavas estrādē. Savu
ekonomisko izvēli
kompozīcijas veidot pamatā no
samtenēm viņi ar smaidu
skaidroja tā: «Materiālus
vācām pašu dārzā. Tie nav
baltā krāsā, tā ka varētu teikt
domāti vecāku cilvēku kāzām.»

Vairāk fotogrāfiju
skatiet
www.iecava.lv

Katras nominācijas laureāti dāvanā saņēma
atšķirīgas krāsas krekliņus ar mūsu novada
simboliku un uzrakstu «Iecavas zieds».
Sarkani tika «Kolekcija 2008» laureātiem,
arī Initai Bauvertei (attēlā pa kreisi).
Jaunpienācēji tika sumināti nominācijā
«Jaunais dārzs 2008», bet izteikti puķu
audzētāji - nominācijā «Zieds 2008». Mārītes
Gekas (attēlā pa labi) ģimenes izlolotie stādi
šovasar kuplo košumpuķu kastēs Iecavas
centrā.
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8. augusta KĀZU TRAKUMS
A: F: Anta Kļaveniece

ovasar turpinājās pērn
aizsāktā tradīcija
rīkot kāzas zīmīgā
datumā. Pagājšvasar tas
bija ciparu virknējums
07.07.07.,
bet šogad jaunlaulātie
steidza pieteikties kāzām
08.08.08.
Iecavas Dzimtsarakstu
nodaļā 8. augustā
gredzenus mija astoņi pāri,
lielākoties gan ne no
Iecavas novada.

Š

Arī pārējās augusta
nedēļu nogalēs
Iecavas Dzimtsarakstu
nodaļā valda rosība:
15. augustā tur notika
divas laulību ceremonijas,
16. augustā - trīs, un arī
20., 23. un 29. augustā
paredzēts pa vienai.
Iecavniece Maija Kramiņa un brits Džeims Marks Prestons par savu kāzu
datumu izvēlējušies 8. augustu, jo šajā dienā pirms trim gadiem viņi
iepazinušies. Par lielo ažiotāžu ap zīmīgo datumu viņi uzzinājuši tikai tad, kad
Maija zvanījusi mammai, lai paziņotu, ka ir bildināta un abi ar saderināto
vēlējušies pieteikties laulībām. Tas bijis aptuveni pirms gada. «Anglijā šādu
precēšanās trakumu nenovērojām, tas laikam vairāk raksturīgi tieši Latvijā,»
savus minējumus izteica Maija.
Maijas un Džeima Marka kāzu ceremonijā piedalījās arī daudz viesu no
Lielbritānijas, tādēļ tika izmantota tulka palīdzība. Kāzas izvēlēts rīkot Iecavā pie
Maijas ģimenes, jo pēc laulībām viņa pārcelsies uz dzīvi Lielbritānijā.

8. augustā ap pusdienlaiku Iecavas Dzimtsarakstu
nodaļā laulību reģistrēja jūrmalnieks Leopolds
Knolle un Sanita Gasparoviča no Rīgas.

Pirmie ar baltu limuzīnu jau pēc
pulksten 10 uz laulību ceremoniju
ieradās rīdzinieki Sergejs
Makušins un Jekaterīna
Sivercova. «Kāzām šo datumu
izvēlējāmies, jo apgāzts astotnieks
veido bezgalības zīmi, un mēs
vēlamies, lai mūsu ģimenes laime
un mīlestība arī ir bezgalīga.
Protams, svarīgi ir arī tas, ka ir
vasara,» sacīja jaunais pāris, mirkli
pirms svarīgā notikuma. Savu
izvēli teikt jāvārdu Iecavā viņi
pamatoja ar sirsnību, kas pavada
laulību ceremonijas tālāk no Rīgas.
Lielpilsētā tomēr viss notiekot pēc
konveijera principa. Laulāties
Iecavā ieteikusi Jekaterīnas
draudzene, kas iepriekš šeit bijusi
kādās kāzās viešņas statusā.
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08.08.08.

Trokšņaini un
skaļi, motociklu
rūkoņas
pavadīti, uz
laulību
ceremoniju
ieradās
mežotnieks

Rolands
Kļava un
Sindija
Mežsarga
no Ceraukstes.

IZ
APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā
APSARDZES PAKALPOJUMUS:

· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze, sākot no Ls 10;
· fiziskā apsardze un
trauksmes poga;
· visi apsardzesugunsdrošības veidi
Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 67341845; 26004614

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

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.

Iecavnieki Kristaps Baltrušaitis un Dace Starķe vēlējušies
rīkot kāzas vasarā. Zīmīgais datums izvēlēts ne tik daudz tāpēc,
ka tam ir skaista ciparu kombinācija, bet gan tādēļ, ka šajā
datumā Kristapam ir dzimšanas diena. Jaunlaulātos sveikt bija
ieradies paprāvs viesu pulks, arī abu nepilnu gadu vecā meitiņa
Alise Keita. Pēc svinīgās ceremonijas Dzimtsarakstu nodaļā visi
devās uz viesu namu Meķi, kas atrodas netālu no Iecavas.

Ja
vari,
palīdzi!
Sociālais dienests un

sieviešu klubs «Liepas» aicina ziedot
Šā gada 21. martā 20 gadus vecais Deniss Besprozvannijs
kādā incidentā Zālītē tika fiziski ietekmēts un guva smagus,
dzīvībai bīstamus miesas bojājumus. Pēc šī atgadījuma
cietušais trīs mēnešus pavadīja komā. Jūnijā Deniss nāca pie
samaņas, bet stāvoklis vēl joprojām ir smags.
Pēc slimnīcas puisi pārveda mājās, kur vecāki viņu kopj.
Denisa tēvs bija spiests aiziet no labi atalgota darba, lai sievai
palīdzētu dēla kopšanā. Tādējādi ģimene, kurā, neskaitot
Denisu, ir vēl divi bērni, palikusi bez apgādātāja.
Bezdarbnieka pabalsts un draugu ziedojumi izsīkst.
Pašvaldības Sociālais dienests pēc šī jautājuma izskatīšanas
sociālās komitejas sēdē izmaksāja medicīnas pabalstu Ls 200
un vienreizējo pabalstu krīzes situācijā Ls 300, kā arī sarūpēja
Denisa vajadzībām speciālu gultu. Pašvaldība izmaksās vēl
vienu ārkārtas pabalstu Ls 300 apmērā.
Sociālais dienests ir arī iesniedzis dokumentus labdarības
portālam Ziedot.lv un pašlaik gaida atbildi par palīdzību.
Tagad Deniss atrodas Vaivaru sanatorijā. Invaliditātes pensija,
ko viņš saņem, ir tikai Ls 45 - tas, protams, nav pietiekami, lai
sekmētu Denisa izveseļošanos, jo ārstēšanai nepieciešami lieli
izdevumi. Tāpēc aicinām visus palīdzēt Besprozvanniju
ģimenei šajā grūtajā laikā, cerot uz Denisa izveseļošanos.
Ziedot var, pārskaitot naudu uz Iecavas sieviešu kluba «Liepas»
kontu Latvijas Krājbankā reģ. nr. 000805990,
PVN LV 40008059901, kods UBALLV2X,
konts LV62UBAL2908168908001, ar norādi - Denisam
Besprozvannijam. Bet, ja vēlaties ziedot skaidrā naudā,
sazinieties ar kluba vadītāju Agitu Hauku - mob. tālr. 29432338.
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Estrādē

IZ
Latvijas karatē J.K.A. federācija aicina

pieteikties karatē grupās
dalībniekus no sešu gadu vecuma.
Sapulce un pieteikšanās
3. septembrī plkst. 19.00
«Jautrajā apelsīnā».
Tālr. 29276315.
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

3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(60 m2, 2.stāvs, balkons).
Tālr. 26078101.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā, 4. stāvā.
Tālr. 26010872.
3 istabu dzīvokli ar garāžu
Iecavā, Dārza ielā 4.
Tālr. 29225808.
Privatizētu 2 istabu dzīvokli
Sila ielā (41 m2, 3.stāvs).
Zvanīt no plkst. 14 līdz 20
pa tālr. 29596436.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29335515.
Mazlietotas vasaras autoriepas
Semerit 195/65 R14 un ziemas
riepas Gislaved 185/70 R14.
Tālr. 26490495.
dažādu veidu zāģmateriālus.
Iespējama piegāde.
Tālr. 28842177.

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

Dažādi : : :
Graudu kombaina
pakalpojumi. Tālr. 29484578.

Skārdnieku darbnīca
Iecavā, Rīgas ielā 2

Pamatojoties uz Iecavas novada Domes 2008. gada 12. augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr. 9; 22.2. p., Saistošie noteikumi
Nr. 22), detālplānojums nekustamajam īpašumam «Piķi»
(kad. Nr. 4064 007 0051) tiek apstiprināts galīgajā redakcijā.
Ar detālplānojumu var iepazīties Iecavas novada Domē,
Skolas ielā 4, izpilddirektora M. Veinberga darba kabinetā.

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

30. augustā pl. 22:00
grupa GAIN FAST
un DJ CRASH.
Ieejas maksa - Ls 5

trauku mazgātājai (-am).
Tālr. 29498383.
aicina darbā apkopēju istabeni.
Tālr. 29251290.
Zemnieku saimniecība piedāvā
darbu zaļumu sagatavošanā
uz lauka. Tālr. 29100937.

Maina : : :

Neprivatizētu 1 istabas dzīvokli
smiltis un metāla caurules
ar visām ērtībām pret lielāku.
sētas mietiem (diametrs 50 mm). Tālr. 29879919.
Tālr. 29484578.

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

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Noslēdzoties brīvdienām,
sākoties skolas un studiju
gaitām, piedāvājam
vienreizēju iespēju vēl
kopā lustīgi pavadīt laiku!

Izgatavo dažādus
skārda izstrādājumus:
q
jumta segumus
q
palodzes
q
ūdensnoteku sistēmas
q
skursteņu cepures u.t.t.
Tālr. 29884534 (Tele 2)
22048809 (LMT)

Paziņojums par publisko
iepirkumu
Pasūtītājs: PPZA Latvijas

biedrība
Iepirkuma līguma
priekšmets: biroja tehnika
Paredzamā
līgumcena: Ls 3400 (bez PVN)

Tālrunis 29447820.
Paziņojums par publisko
iepirkumu
Pasūtītājs: PPZA Latvijas

biedrība
Iepirkuma līguma
priekšmets: mājas lapas izveide
Paredzamā
līgumcena: Ls 1400 (bez PVN)

Tālrunis 29447820.

Apmeklētāju ieverībai!
28. un 29. augustā
Sociālais dienests
būs slēgts.

Mācību gada sākums
Iecavas internātpamatskolā
1. septembrī plkst. 11.00.
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