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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Vēlētāju aktivitāte bija maza

A: F: Beata Logina

350. vēlēšanu
iecirknī, kas
bija iekārtots
Iecavas
kultūras namā,
reģistrēti
1532 balsotāji.
No tiem 29
pilsoņus
vēlēšanu
komisija
apmeklējusi
viņu atrašanās
vietā.
Atbalstu
piedāvātajam
likumprojektam
pauduši 1485
jeb 96,93%
balsotāju, bet
41 jeb 2,68%
iestājušies pret
likuma
grozījumu.

23. augusta tautas
nobalsošanā piedalījās pārāk
maz vēlētāju. Referenduma
provizoriskie rezultāti
liecina, ka likumprojekts
«Grozījums likumā
«Par valsts pensijām»» tautas
nobalsošanā nav pieņemts.

Referendumā ir piedalījušies
347 182 vēlētāji, no kuriem par
likumprojekta pieņemšanu balsoja 96,35% vēlētāju, pret 3,40% vēlētāju. 0,25% balsošanas zīmes tika atzītas par nederīgām, jo balsotāji tajās bija atzīmējuši vai nu abas atbildes
«par» un «pret», vai nevienu no

Paziņots par četru
reisu saglabāšanu
A: Beata Logina

Šonedēļ Iecavas novada
Dome ir saņēmusi atbildi
no Satiksmes ministrijas
valsts SIA «Autotransporta
direkcija» par septembrī
paredzēto autobusu
maršrutu slēgšanu.
SIA valdes loceklis A. Ļublins
informē, ka, atsaucoties uz paš-

valdības ierosinājumiem un ņemot vērā pasažieru lūgumu, tiek
saglabāti šādi reisi maršrutā
Nr. 7357 Jelgava-Vecumnieki:
- reiss 03 plkst. 12:10-13:57
- reiss 07 plkst. 18:10-19:47
- reiss 08 plkst. 05:20-06:58
(grozīts uz plkst. 05:20-06:50)
- reiss 04 plkst. 14:05-15:52.
Visu minēto reisu izpilde plānota katru dienu. IZ

abām atbildēm. Lai likumprojekts iegūtu likuma spēku, tautas nobalsošanā bija jāpiedalās
vismaz 453 730 vēlētājiem jeb
pusei no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju
skaita un vairākumam bija jābalso par likumprojekta pieņemšanu. IZ

29.08.2008.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
4.
Skolas
5.
gaida
jauno mācību
gadu

Iecavas
novadā
vēl viens
ģimenes
ārsts

6.

Izstrādāti 8.
jauni
siltuma tarifi

Piektdien atklās SOS Jauniešu māju
A: Beata Logina

29. augustā Iecavā atklās
otro SOS Jauniešu māju
Latvijā. Uz turieni
pārcelsies 10 jaunieši,
kuri iepriekš mājvietu
bija raduši SOS bērnu
ciematā Īslīcē.
Jauniešu māja ir nākamais
posms SOS aprūpes modelī. Šeit
jaunieši mācās dzīvot patstāvīgi – plāno savus izdevumus un
veic ikdienas darbus, iegūst
izglītību un apgūst nākotnes

profesiju. Pedagogu vadībā jaunieši gatavojas «lielajai» dzīvei,
mācās pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
Ar daudzu ārvalstu ziedotāju
atbalstu ir izdevies realizēt ideju
par šādas mājas celtniecību.
Mājas labiekārtošanā saņemta
liela palīdzība no vietējiem
iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Īpaši jāpateicas SEB Bankas
darbiniekiem, kas ziedoja ne
tikai naudas līdzekļus, bet arī
dažādas mājai nepieciešamās
mēbeles, tehniku un interjera
priekšmetus. IZ

2008. gada 29. augustā

Salidojumā svin kāzas
A: F: Laura Liepiņa

Jau astoto gadu pēc kārtas
Iecavā notiek salidojums
«Liepu laipa». Tas aicina
ģimenes, kuru bērniem ir
astmas un alerģijas
problēmas.
Šogad salidojums risinājās
no 22. līdz 24. augustam Modra
Zakarīša atpūtas vietā «Kveriņi»,
pulcējot kopā apmēram 60 cilvēku. Pasākuma rīkotāji ir Latvijas Astmas un alerģijas biedrības Iecavas filiāle un tās vadītāja Signe Potaša, kā arī Iecavas sieviešu klubs «Liepas».
«Liepu laipu» finansiāli atbalsta Latvijas Astmas un alerģijas
biedrība, Iecavas novada Dome
un Tautas partijas sieviešu
klubs.
Šā gada salidojuma tēma bija
«Spēlēsim kāzas», tāpēc ciemos
tika aicināta folkloras kopas
«Tarkšķi» vadītāja Kristīne Karele, kas palīdzēja izspēlēt kāzas
pēc īstām latviešu tradīcijām, kā
arī floristes Iveta un Zane Ceras,
kas bērniem vadīja mākslas nodarbības, veidojot ziedu vītnes
kāzu dienai un citas oriģinālas
kompozīcijas.
Kāzas bija jautrs pasākums
gan lieliem, gan maziem, jo tajās
piedalījās visi salidojuma dalībnieki - kā paši kāzinieki un kāzu
viesi. Jaunajam pārim bija jāizbauda dažādas kāzu atrakcijas:
kāzinieku veidotie vārti, mičošana, protams, arī nozagtās līgavas
meklēšana.
Kā jau katru gadu, arī šoreiz
dalībnieki pievērsās astmas un
alerģiju jautājumiem - tika apspriests, kā cīnīties ar šīm slimībām, daudzi dalījās savā pieredzē. Ja iepriekšējos gadus uz
salidojumu tika aicināti ārsti,
kas stāstīja par šīm tēmām, šogad organizatori bija uzaicinājuši cilvēkus, kuru nodarbošanās
bieži vien var būt vērtīgāka un
efektīvāka cīņā pret šīm mūsdienās tik izplatītajām slimībām.
Ģimenes tika iepazīstinātas
ar eko kosmētikas «MÁDARA»
produktiem un bioloģisko pārtiku, par ko stāstīja z/s «Geidas»
saimniece Gundega Jēkabsone.
Svarīgi ir atcerēties, ka nepareiza pārtikas, sadzīves ķīmijas un
kosmētikas izvēle stipri pasliktina veselību un, lietojot dabai nedraudzīgus produktus, cilvēka
organisms novājinās un kļūst jutīgāks pret apkārtējo vidi. «Kveriņos» viesojās arī «Papardes zieda»
pārstāvji, lai pārrunātu aktuālus
jautājumus ar bērnu vecākiem.

Kāzinieku
pārbaudījumi
pie vārtiem
seko cits
citam. Jaunajam pārim Terēzei un
Mārtiņam jāiemēģina
roka salātu
gatavošanā.
Kā piedien
latviešu
kāzām,
mičošanu
ieskandina
tautas
dziesmas.

2.

Pirmais valsis

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

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
V. Agafoničevs „Dzīvniekterapija”
v
„Cepumi”
v
„400 augļi un ogas Latvijā
mūsdienu augļudārzā”
v
E. Gūgenhans „777 padomi”
V
S. Lapina „Dāvanu saiņošana”
v
„Maizes grāmata”
v
J. A. Mednis „Tēlojām-melojām-dzīvojām”
v
J. Miezītis „Būt latvietim”
v
L. Muktupāvela „Brālibrāli”
v
M. Pārkinsons „Veiksmīga
darba meklēšana”
v
A. Radovics „Kurzemes-Zemgales hercogistes 7 brīnumi”
v
A. Tauriņš „Orinoko”

Oriģinālliteratūra
v
K. Apškrūma „Uzsmaidīt
dzīvei”
v
V. Artavs „Tiem, kas
netaisās uz čuču”
v
Ē. Kūlis „Haubices
izredzētais un Tāda tā naģīte”

Tulkotā daiļliteratūra

Vedējtēvs Sandis Karelis jaunajm vīram liek galvā cepuri,
tādējādi līgavaini ieceļot vīru kārtā.
«Liepu laipas» rīkotāja Signe
Potaša stāsta: «Kamēr bērni šeit
jautri pavada laiku, spēlējoties
un radoši darbojoties, nevienam
nekādu problēmu nav.» Par to
šaubas neradās, jo vieta, kur šogad viss norisinās, ir brīnišķīga,
ģimenēm dota iespēja pavadīt
brīvdienas ārpus pilsētas, jo

«Kveriņi» atrodas apmēram desmit kilometru attālumā no Iecavas, meža ielokā, pie dīķa. Kā uzsver Signe, galvenais pasākuma
mērķis ir, lai bērni brīvo laiku pavadītu kopā ar savu ģimeni, pie
tam, tā ir arī lieliska iespēja iepazīties ar jauniem draugiem un
kļūt atvērtākiem. IZ

v
M. Alboms „Vēl vienu
dienu”
v
L. Darels „Aleksandrijas
kvartets”
v
S.E. Filipsa „Siržu lauzējs”
v
M. Gārdinera „Pastarā
diena”
v
Dž. Grīna „Otrā iespēja”
v
Hilla „Īstā mīlestība”
v
A. Kristi „Problēma
Polenses līcī”
v
M. Martella „Holivudas
blūzs”
v
A. Mērdoka „Labais
māceklis”
v
V. Merežko „Soņka zelta
rociņa”
v
A. Notomba „Merkurs”
v
A. Pārksa „Randiņš līdz
brokastīm”
v
D. Prestons „Tumsas rats”
v
V. Vulfa „Esības mirkļi”
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Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja
26. augusta sēdē pagarināja
saimnieciskās darbības (friziera
pakalpojumi, manikīrs, pedikīrs, kosmētikas mazumtirdzniecība) atļauju SIA «Arči» Skolas
ielā 4-45 un nolēma izsniegt atļauju SIA «Dārta 93» alkoholisko
dzērienu un tabakas izstrādājumu tirzniecībai viesu namā Grāfa laukumā 4.
Pamatojoties uz Iecavas mūzikas skolas direktores A. Šteinas iesniegumu, komiteja nolēma apstiprināt vecāku līdzfinansējuma apjomu un mācību maksu iestādes audzēkņiem
2008./2009. mācību gadā. Profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņiem maksa
saglabāta iepriekšējā apjomā 5,00 lati mēnesī; nav mainīta arī
maksa pieaugušo izglītības klasē - 5,50 lati par stundu. Sagatavošanas klases audzēkņiem
būs jāmaksā 21 lats mēnesī
(iepriekšējo 16 latu vietā), bet
muzikālo dotību attīstošās grupas pirmsskolas vecuma bērniem 16 latu mēnesī (līdz šim bija 12 latu mēnesī par katru bērnu). Vairāku instrumentu īres
maksa atstāta nemainīta - par
flautu, vijoli, akordeonu, ģitāru
un kokli jāmaksā 2 lati mēnesī,
savukārt par klavierēm - 4 lati
mēnesī. Pieaugusi arī maksa par
dienasgrāmatu - 1,05 lati
iepriekšējo 60 santīmu vietā.
Jaunie izcenojumi stāsies spēkā,
kad tos akceptēs Dome.
Komitejas locekļi iepazinās ar
Dartijas apsaimniekotāju koordinācijas centra vadītāja A. Okolovska iesniegumu - apturēt lēmumu par sadzīves atkritumu
normas un maksas no viena
iedzīvotāja palielināšanu, kurš
tika pieņemts 12. augusta Domes sēdē. Viņaprāt, pamatojums ir: «lēmumu par normas
palielināšanu vai samazināšanu
nedrīkst pieņemt, vadoties tikai
pēc divu mēnešu sadzīves atkritumu apjoma, jo saražoto atkritumu plūsma gada laikā ir mainīga; SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» ir iesniegusi Domei
nepilnīgu dokumentāciju par
sadzīves atkritumu apjomu, kurā nav minēts apjoms no Iecavas
ciemata uzņēmumiem; 2007.
gadā SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» pārtrauca atkritumu šķirošanu un lielākā daļa

iepakojuma (kartons, papīrs,
PET pudeles) no uzņēmumiem,
tai skaitā daļa SIA «Iecavas tirgus» tiek novietota kopējos sadzīves atkritumu konteineros,
tādēļ, lemjot par normas palielināšanu, ir jābūt pilnīgai informācijai par apmaksāta apjoma
palielināšanu no uzņēmumiem;
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» nav iesniegusi 2008. gada pirmā pusgada peļņas un
zaudējumu aprēķinus par katru
nozari, pēc kuriem varētu spriest
par ekonomisko situāciju uzņēmumā».
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» valdes priekšsēdētājs A. Feldmanis, atbildot uz deputātu jautājumiem saistībā ar
šo iesniegumu, noraidīja lielāko
daļu pārmetumu, sakot, ka aprēķinos izmantoti pusgada rādītāji, bet ar iestādēm noslēgti
atsevišķi līgumi. Atkritumu izvešanas biežums palielināts no divām uz trim reizēm nedēļām, un
A. Feldmanis atgādināja, ka
iedzīvotājiem būtu jārīkojas ekonomiskāk: «Konteineros met lielas, nesalocītas kastes, nesaspiestas PET pudeles - pusi atkritumu apjoma veido gaiss, par
ko cilvēkiem pašiem nākas maksāt.»
Deputāts Juris Krievs ierosināja nākamajā sēdē atgriezties
pie šī jautājuma izskatīšanas un
izanalizēt, kā mainītos samaksa,
ja aprēķinus veiktu pēc faktiskā
atkritumu apjoma. A. Feldmanim uzdots sagatavot aprēķinus
par katru novietni.
Komiteja izskatīja SIA «Iecavas siltums» izstrādāto
2008./2009. apkures gada
siltumenerģijas tarifu projektu,
kas paredz 40,2% sadārdzinājumu. 2007./2008. gada apkures
sezonas apstiprinātā cena uzņēmumā no 2007. gada 15. novembra līdz 2008. gada 31. janvārim
bija 31,66 Ls/MWh, bet no
2008. gada 1. februāra - 36,57
Ls/MWh. Plānotā siltumenerģijas cena uzņēmumā ir 51,40
Ls/MWh. Pārdošanas tarifs
iedzīvotājiem 51,40 Ls/MWH
+5%, juridiskām personām
51,40 Ls/MWh + 18%. Kā skaidroja kapitālsabiedrības vadība,
tas ir neizbēgams solis, jo kurināmā cena aizvien pieaug un
lielākā daļa apzināto siltumenerģijas ražotāju Latvijā nākamajai apkures sezonai paredz
tarifu ap 50 Ls/MWh.

Tarifu projekts 26. augustā
tika iesniegts izskatīšanai Bauskas rajona Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas
(skatīt 8. lpp.) interesenti var
iepazīties ar projektu un izteikt
savus priekšlikumus.
Deputāti bija vienisprātis, ka
šāds sadārdzinājums stipri
ietekmēs daudzu iecavnieku maciņu saturu un pašvaldībai jārēķinās, ka vairāk būs to ģimeņu,
kas bez finansiāliem pabalstiem
nespēs norēķināties par apkuri.
Taču siltumenerģijas izcenojuma palielināšanās ir arī kārtējais
atgādinājums mājokļu saimniekiem beidzot nopietni domāt par
ēku siltināšanu un rīkoties veikt energoefektivitātes pasākumus un elementāri taupīt siltumu, apkures sezonā lieki neturot vaļā dzīvokļu logus un kāpņu
telpu durvis.
Sēdē tika pārrunātas iespējas iegādāties papildu telpas
Zorģu bibliotēkas paplašināšanai. Grāmatu krātuvei nepieciešama lielāka platība, bez tam jāizbūvē normālas labierīcības, jo
līdz šim apmeklētājiem pieejama

Deputātu
sēdes septembrī
Otrdien, 2. septembrī,
plkst. 8.00
Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēde
Otrdien, 9. septembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 16. septembrī,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālās komitejas sēde
Otrdien, 30. septembrī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde
tikai pārvietojamā tualete ārā.
Pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» vadītāja Ļ. Momota
informēja, ka pieprasījums pēc
vietām bērnudārzā atkal pieaudzis. Ja pērn iestādē bija 212
audzēkņu, tad jaunajā mācību
gadā to skaits palielināsies vismaz līdz 220. Lai visus bērnus
nodrošinātu ar guļvietām, komiteja nolēma piešķirt Ls 420 divu
četrvietīgu gultu komplektu
iegādei.

Prezentē Sabiedrības integrācijas
fonda administrētos projektus
A: Agita Hauka

Biedrības Iecavas sieviešu klubs
«Liepas» vadītāja

Divas Iecavas sieviešu
kluba «Liepas» pārstāves
21. augustā piedalījās
Sabiedrības integrācijas
fonda (SIF) administrēto
Eiropas Sociālā fonda
projektu noslēguma
konferencē Rīgā.
Konferenci atklāja labklājības ministre Iveta Purne un SIF
padomes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Kopumā ir realizēti 188 projekti. Projektu iesniedzēji bija
gan pašvaldības (tostarp arī
Iecavas novada Dome, kas realizēja divus projektus), gan uzņēmēji un biedrības.
Konferencē tika pārrunātas
kā veiksmes, tā problēmas, un
10 projekti tika prezentēti. Viens
no tiem bija «Liepu» projekts «Izglītots iedzīvotājs Iecavas novada attīstībai». Projektu rakstīja,

prezentāciju sagatavoja un prezentēja kluba biedre Agnese
Hauka. Vēlreiz paldies gribu
teikt projekta darba grupai Beātai Mīlgrāvei, Rutai Āboliņai,
Arnitai Kauķei.
Informatīvo materiālu izstādē
katrs projekts bija atspoguļots tie ir mācību materiāli, rokasgrāmata māmiņām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, interaktīvās
spēles diskos utt. Informācija visiem dzīves gadījumiem un, protams, idejas.
Biedrību noskaņojums attiecībā uz projektiem turpmākajam plānošanas periodam
(2007. - 2013. gadam) ir pesimistisks. Ja tiks pieņemti Ministru
kabineta noteikumi ar 0,1% administrēšanas izdevumiem, tad
lielie projekti netiks rakstīti, jo
visiem ir jāpelna nauda, lai varētu izdzīvot.
Taču kopumā biedrības ir
enerģijas pilnas, nelieli projekti
un aktivitātes noteikti būs, jo pozitīvais skatījums uz dzīvi ir jāsaglabā. Daudz mēs paši - iedzīvotāji - varam darīt un izdarīt. IZ
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Skolas gaida jauno mācību gadu
A: F: Laura Liepiņa

Pagājušajā nedēļā Bauskas
rajona Izglītības pārvaldes
darbinieki apsekoja visas
mūsu rajona skolas, lai
pārbaudītu to gatavību
jaunajam mācību gadam.
Trešdien tika apmeklētas
Iecavas novada skolas, kas
pierādīja, ka ir gatavas
kārtējam darba cēlienam.
Pirmā dienas kārtībā bija
Dzimtmisas pamatskola, kas,
kā atzina pārvaldes darbinieki, ir
vienīgā skola Bauskas rajonā,
kur skolēni ziemā slēpo un slido.
Direktore Jana Arāja pastāstīja,
ka vasarā katrā klasē ir atjaunots sienu un grīdas krāsojums, savukārt 1. klases telpa
iekārtota ar jaunām mēbelēm.
«Sākumskolas klasēm esam uzlabojuši metodiski materiālo bāzi - ir iegādātas jaunas grāmatas,
enciklopēdijas. Tagad mums ir
arī jauns vizuālais noformējums,
ir pielikti aizkari,» stāsta direktore. «Valodu kabinetā, sākot
no šī gada, būs iespēja izmantot
interaktīvo tāfeli.» Šādas tāfeles
jaunajā mācību gadā būs visās
Bauskas rajona skolās, lai pilnvērtīgāk apgūtu mācību vielu.
Līdz 1. septembrim Dzimtmisas pamatskola plāno vēl iegādāties trīs papildu datorus informātikas, valodu un dabaszinību
klasei. Skolas pavāres vēl piebilda, ka ar sponsoru palīdzību šogad sagādāti jauni trauki ēdināšanai.
Nākamajam mācību gadam
skolas pedagogu sastāvs ir nodrošināts, vienīgi tiek meklēta
medicīnas māsa pusslodzes darbam.
1. septembrī Dzimtmisas pamatskola visus savus skolēnus
gaidīs pulksten 10:00, viņu vidū
arī 16 šī gada pirmklasniekus.
Iebraucot Zālītes speciālās
internātpamatskolas pagalmā,
pirmais skatam paveras jaunais
skolēnu autobuss. Šis piecdesmitvietu autobuss atrisinās bērnu pārvadāšanas problēmas.
Tas darbu sāks jau 1. septembrī,
braucot parasto maršrutu jau
ierastajā laikā. Autobuss «Setra»
nopirkts par budžeta naudu un
izmaksājis aptuveni Ls 30 000.
Zālītes skolā šogad pirmklasnieku nebūs, toties tiks atvērta

bērnudārza grupiņa. Ar sponsoru atbalstu skolai ir iegādātas arī
jaunas mēbeles un vēl aizvien
notiek remontdarbi, kas, kā apgalvo direktore Ināra Novicka,
līdz 1. septembrim tiks pabeigti.
Kamēr vietniece audzināšanas
darbā Ilze Arāja apsekotājiem izrādīja skolu, strādnieki dziedāšanas kabinetā ierīkoja jauno interaktīvo tāfeli.
Iecavas vidusskola šogad izceļas ar rajonā vislielāko pirmklasnieku skaitu - 68 skolēni trīs
klasēs. Direktores vietniece
saimnieciskajos jautājumos Daiga Skuja pastāstīja par vasarā
notikušajiem remontdarbiem: ir
veikts divu mācību kabinetu,
trešā korpusa vestibila, pirmā
stāva garā gaiteņa, sporta zāles
grīdas un dušu kosmētiskais remonts, izremontēta un ar jaunām mēbelēm aprīkota skolotāju
istaba, nomainīts otrā korpusa
otrā stāva grīdas segums, kā arī
pārkrāsotas Sarkanās skolas
grīdas.
Jaunumi skolā ir jaunie datori informātikas skolotāja Edgara Šmita kabinetā un žalūzijas
skolotājas Daces Greižas kabinetā, kur tagad būs iespējama
telpas aptumšošana, lai labāk
varētu izmantot projektoru.
Iecavas vidusskola aicina
1. klašu un 12. klašu skolēnus,
kā arī pirmklasnieku vecākus
skolas zālē 1. septembrī pulksten 11:00, bet 2.-11. klašu skolēnus pulksten 9:00 uz audzināšanas stundu pie sava klases
audzinātāja.

Dzimtmisas pamatskolas 1. klases skolēniem būs iespēja
mācīties tikko izremontētās telpās ar jaunām mēbelēm.
Par to priecīga ir arī viņu topošā audzinātāja Natālija
Šabanoviča.

5.lpp.

Tradicionāli Iecavas
vidusskolā viesojas draugi no
Dānijas. Vidusskolas saime ir
pateicīga par skolas mēbeļu
dāvinājumu. Plašāku
informāciju lasiet nākamajā
numurā.
Attēlā: 27. augustā dāņi no
Varde Ungdomsskole un
Iecavas vidusskolas pārstāvji
tikās pieņemšanā pie novada
Domes priekšsēdētāja.

Zālītes speciālās
internātpamatskolas
pagalmā izrotāts stāv
jaunais autobuss, ko
direktores vietniece mācību
darbā Solveiga Zemberga
nosauc par «balto brīnumu».

5.
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4.lpp.

Iecavas internātpamatskolas direktore Judīte Rubina iepazīstināja Izglītības pārvaldes
darbiniekus ar rotaļu laukuma
plānu un tajā iekļauto karuseli,
kam nauda tika saziedota labdarības koncertos ar ziedu salona «Avēnija» īpašnieces Līgas
Grīnbergas, orķestra Sinfonietta
Rīga un deju grupas Dzirnas palīdzību. Plānots izveidot arī nelielu estrādi. Vasarā ir veikti nelieli remontdarbi, būtiskākais no
tiem - galvenās ieejas ārējo kāpņu pārveidošana. Skolas direktore un Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis arī
domā par sporta halles izveidi
pie internātskolas.
Jaunajā mācību gadā skola
piedāvās saviem skolēniem
iesaistīties matemātikas pulciņā, lai talantīgākie bērni varētu
pilnveidot savas zināšanas. Šogad skolā darbu uzsāks arī divas
jaunas darbinieces - psiholoģe
Līga Zeltiņa un sākumskolas
skolotāja Inese Jirgena.
Savukārt pirmklasnieku
skaits šogad ir 28. Uz pirmo skolas dienu 1. septembrī Iecavas
internātpamatskolas skolēniem
jāierodas plkst. 11:00.

Es ieeju rudenī,
Vēsajās salnās,
Dāliju smaržās,
Gājputnu klaigās,
Baltajā skolā,
Savā skolā...

Sākumskola «Dartija»
savus audzēkņus, vecākus
un citus interesentus
gaida 1. septembrī
plkst. 1100 skolas pagalmā
uz svētku brīdi. Līdz
plkst. 1300 būs iespēja
aplūkot renovētās telpas.
Iecavas internātpamatskolas
jaunā skolotāja Inese Jirgena
papildu sev ierastajiem
darba pienākumiem pirmo
četru klašu skolēniem mācīs
tautas dejas.

Sākumskolā «Dartija» viesi
tika iepazīstināti ar renovēto
ēku, jaunajām mēbelēm un interaktīvo tāfeli. Šogad sākumskolā vairs nav 1. klases, toties
bērnudārzā sāks iet 24 trīsgadīgi
bērni. Pašlaik «Dartijā» trūkst
trīs pirmsskolas skolotāju.
1. septembrī, kā parasti, visi
skolēni un skolas darbinieki tiksies skolas pagalmā plkst. 9:00.

Inese Jirgena agrāk strādājusi Biržu internātpamatskolā, bet,
tā kā mainījusi dzīvesvietu, pārceļoties uz Iecavu, nācies mainīt
arī darbavietu. Jaunā pedagoģe
ir sākumskolas skolotāja, audzinātāja, kuras gādībā šogad būs
2.c klases 14 bērni. Viņa plāno
šeit strādāt pastāvīgi, jo profesija, tāpat kā bērni, ļoti patīkot,
un, neskatoties uz skolotāju grūto darbu, Inese vēlas strādāt tikai skolā. Sākumā Inese vēlējusies būt mājturības skolotāja,
bet vēlāk izlēmusi strādāt ar sākumskolas skolēniem. Pedagoģe
neslēpj, ka vēlētos papildināt savas zināšanas defektoloģijā.
«Jaunajā skolā jūtos droši, jo te ir
tāda pati sistēma, kā iepriekšējā,
arī kolēģi ir atsaucīgi,» vēl piebilst Inese.

Pirmskolas izglītības
iestāde «Cālītis» netika apsekota, bet direktore Ļubova Momota
pastāstīja, ka bērnudārzs ir saņēmis divas jaunas licences un
cer uz renovāciju nākamgad.
Kaut arī divu skolotāju vietā, kas

iet dekrētā, nāk strādāt tikai
viena - trešā kursa studente
Žanna Ļeončenko, darbaspēka
netrūkst. Jaunajā mācību gadā
bērnudārzs uzņems 54 jaunus
dažāda vecuma bērnus. IZ

Dzimtmisas pamatskolas skolēnus
1. septembrī autobuss gaidīs
plkst. 9:20 Iecavas autoostā.

Jaunā mācību gada
sākums
Iecavas mūzikas skolas
audzēkņiem
un vecākiem
1. septembrī pl. 16.00
skolas pagalmā.
Laipni aicinām visus
audzēkņus un vecākus!
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sākot ar 2. septembri
uz Iecavu no

1. septembrī
uz Iecavu no
Bružām
Zālītes stacijas
Zālītes centra

8:00
8:15
8:25

Zorģu veikala

8:30

Tāmām
Rosmes

8:10
8:20

Audrupiem

8:30

Misas

8:20

Bružām
Zālītes stacijas
Zālītes centra 1.reiss
Zālītes centra 2.reiss

7:00
7:15
7:30
8:20

Zorģu veikala

7:30

Tāmām
Rosmes

7:10
7:20

Audrupiem

7:50

Misas

7:30

no vidusskolas uz
Zālīti 1. reiss
Zālīti 2. reiss

10:30
12:30

Zorģiem
Zorģiem

10:30
12:30

Rosmi
Rosmi

10:30
12:30

Audrupiem

12:30

no vidusskolas uz
Zālīti 1. reiss
Zālīti 2. reiss

15:30
16:50

Zorģiem
Zorģiem

15:30
17:40

Rosmi
Rosmi

14:40
16:55

Audrupiem

16:20

Autobusos uzņems tikai skolēnus, Iecavas novada
pedagogus, vidusskolas tehniskos darbiniekus un
SAKS «Dartija» darbiniekus.
Pēc šoferu pieprasījuma skolēniem jāuzrāda skolēnu
apliecības.

2006. gada 1. septembrī, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, Zālītes speciālās internātpamatskolas telpās tika iekārtota
grupa pirmsskolas bērniem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem.
Šajā mācību gadā grupā strādā pirmsskolas izglītības
skolotāja Renāte Zaiceva un audzinātājas palīdze Natālija
Plociņa. Grupas darba laiks - no plkst. 700 līdz 1800.
Pašlaik grupā vēl ir brīvas vietas, interesentus lūdzu
zvanīt pa mobilo tālruni 29448276 .
Sākumskolas «Dartija» bērnudārza filiāle Zālītē
pēc remontdarbiem ir ieguvusi jaunas aprises.

Sākumskolas «Dartija» direktore Irīna Freimane

2008. gada 29. augustā

6.

I
e
c
a
v
a
s
n
o
v
a
d
āv
ēl
v
i
e
n
s
ģi
m
e
n
e
s
ār
s
t
s
Ģimenes ārsts nodrošina valsts
primāro veselības aprūpi - tas ir
pirmais saskarsmes posms
starp pacientu un veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju.
Veic profilaktisku darbu
(vakcinēšana, apskates),
nepieciešamības gadījumā
nosūta uz diagnostiku un
pie speciālistiem.
Ja ģimenes ārsta praksei ir piecu
darba dienu nedēļa, tad viņa
darba laiks dienā sadalās:
·
četras stundas - pacientu kopējais ambulatorais pieņemšanas laiks;

A: F: Aleksandrs Prokopenko

IVSAC direktores vietnieks
finanšu un saimniecības
jautājumos

Augustā Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrā
uzsākta pacientu
reģistrācija pie ģimenes
ārsta Mārtiņa Lībieša
(attēlā).
Dr. M. Lībietis pabeidza Rīgas
Medicīnas institūtu 1983. gadā,
medicīniskā pieredze ārsta darbā - 25 gadi. Viņam ir sertifikāts
narkoloģijā un 2008. gadā atjaunots sertifikāts ģimenes ārsta
praktizēšanā.
Iecavas novadā ir ap 9500
iedzīvotāju. Pēc kopēja skaita var
secināt, ka daļa no ārpus Iecavas
nvada reģistrētiem pacientiem
var piereģistrēties Iecavā. Jo slimo parasti mājās un tad vajag
saukt kādu no Iecavas ģimenes
ārstiem. Bet vietējie ģimenes ārsti nevar iedot svešam pacientam valsts apmaksātus nosūtī-

·
trīs stundas - mājas vizītes;
·
viena stunda - dokumenjumus uz diagnostiku un pie
speciālistiem, kā arī izrakstīt receptes ar diferencētu samaksu.
Lai neradītu neērtības ne sev, ne
ārstam, tagad ir iespēja veikt
pārreģistrāciju, jo visiem Iecavas
novada ģimenes ārstiem ir pārsniegts normatīvs. Normatīvs ir
vislielākais no Eiropas Savienī-

bas valstīm. Ļoti grūti sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, ja ir daudz
«lieko» pacientu.
Katrai personai ir tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu un
veikt pārreģistrāciju. Lai pārreģistrētos, persona vēršas pie
izvēlētā ģimenes ārsta un noslēdz jaunu vienošanos.

Līdz šim Iecavas novadā bija 5 ģimenes ārsti:
Ģimenes ārsts

Dr. Ilze Vaičekone
Dr. Tamāra Gorohova
Dr. Vija Ludriķe
Dr. Andris Junga
Dr. Anna Krieva
KOPĀ

Reģistrēto
pacientu
skaits
uz 22.08.2008

Reģistrēto
pacientu skaits
normatīvs
uz 1 slodzi

Reģistrēto
pacientu skaits
maksimums
uz 1 slodzi

2130
1886
1872
1287
1599
8774

1800
1800
1800
800*
800*

2000
2000
2000
900
900

* samazinātais normatīvs paredzēts praksēm, kurās ir liels īpatsvars pacientu līdz
18 gadiem.

tu noformēšana.
Ģimenes ārstam jānodrošina
pacientu pieņemšana vismaz
vienu dienu no plkst. 8.00 līdz
13.00 un vienu dienu no 13.00
līdz 19.00. IZ

IECAVAS MŪZIKAS SKOLA
IZSLUDINA
PAPILDUZŅEMŠANU
1. KLASĒ ŠĀDĀS
SPECIALITĀTĒS:
klavierspēle
kora klase
kokles spēle 8-9 g.v.
akordeona spēle
sitaminstrumentu spēle
Noklausīšanās 3. septembrī pl. 17.00
Tālrunis uzziņām 63942469
e-pasts: iecavasms@inbox.lv

Sākot 2008./2009. gada darba sezonu,
aicinām jaunus dalībniekus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos!
Jau 8. septembrī pl. 17:45 uz pirmo tikšanos aicinām folkloras kopas
«Tarkšķi» mazos māksliniekus un visus, kas vēlas piebiedroties kuplajam
«Tarkšķu» pulciņam. Pl. 18:30 «Tarkšķi» /lielie/, vadītāja Kristīne Karele.
Pēc neliela pārtraukuma šovdeju studijas «Horizonts» vadītāja Liāna Vīk-

(maksas).
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!

sna aicina visus skatuves dejas cienītājus uz šovdeju studiju - puišus un

28. septembrī uz pirmo tikšanos šajā sezonā aicina sporta deju grupas va-

meitenes, gan bijušos, gan esošos dejotājus, gan arī tos, kuri vēlas aktīvi un

dītāja Lidija Dāvide - pl. 16:00 bērnu deju grupu dejotājus (ar priekš-

skaisti pavadīt brīvo laiku, dāvājot sev un citiem prieku. Vecuma grupas: no 7

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

g. līdz 11 g.; no 12 g. līdz 15 g.; no 16g līdz ... Lūdzam pieteikties arī tos, kuri

priekšzināšanām un bez priekšzināšanām) (maksas).

dejoja pagājušajā sezonā (kultūras namā vai pa tālruņiem 63941234,
26666126). Visām grupām pirmā tikšanās 9. septembrī pl. 16:00. (maksas)
15. septembrī pl. 17:00 skolotāja Solveiga Lineja gaidīs kultūras namā
vecākus ar bērniem, kuru vecums ir robežās no 2 līdz 5 gadiem, lai iepazītos
un iesāktu jaunu pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīva sezonu

28. septembrī jauktais ansamblis «Svētdiena», vadītāji Arita Orrava un
Māris Drēviņš gaidīs jaunus dziedātājus
29. septembrī aicinām dāmas uz vēderdeju grupas «Amira» nodarbībām
(maksas) - pl.19:00 ar priekšzināšanām, pl. 20:00 bez priekšzināšanām.
Koris un tautas deju kolektīvi sezonu sāks oktobrī. Sekojiet reklāmai!
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Redakcijas pastā

Cienījamā redakcija!
Par cenšanos Iecavu sakopt
nav jāšaubās, jo daudzviet redzam apstādījumus un glītas ietves. Vienīgi mēs, E. Virzas ielas
27. mājas iedzīvotāji, esam kļuvuši par Iecavas dzērāju un jauniešu peļamas izklaides vietu.
Kopš daudzās vietās uzstādītas
novērošanas kameras, šīs mājas
upes puses izejas tiek izmantotas
kā šo kompāniju netraucēta pulcēšanās vieta.
Mājas upes puses durvis ir salauztas, aprakstītas, puķu dobes
nomīdītas, jo mūra apmales kalpo sēdēšanai. Arī dabiskās vajadzības tiek nokārtotas zem pirmā stāva logiem. Apstākļi būtu
vēl traģiskāki, ja mums nebūtu
čaklās sētniecītes Ludmilas Gusevas, kura arī savās brīvdienās
visu vairākas reizes nepārstaigātu un nesavāktu atkritumus.
Mums ir bijušas vairākas reizes izceltas durvis, izlauztas
pastkastītes un izdemolēti pagraba nodalījumi. Dzīvokļos ieplūst
papirosu dūmi, necenzēti vārdi,
un esam spiesti klausīties visu

Pēc iepriekšējās vēstules saņemšanas esmu personīgi lūdzis
Valsts policijas darbiniekus un
apsaimniekotāju pievērst pastiprinātu uzmanību Edvarta
Virzas ielā 27 notiekošajam.
Diemžēl policijas kārtībnieku
skaits pēdējo gadu laikā ir samazinājies uz pusi.
Ar nožēlu jāsecina, ka joprojām ir sabiedrības daļa, kas nebēdā par pārējiem, ar vieglu roku
piemēslojot un postot to, ko citi

sarunās. Visas šīs nejēdzības
redz un dzird arī bērni.
Pagaidām palīgos iesaistās
ļoti atsaucīgie Iecavas policisti,
bet šīs kompānijas mainās vairākas reizes diennaktī, un tas
nav policijai vienīgais veicamais
darbs.
Vai tiešām šīm kompānijām
nav iespējams ālēties iedzīvotājus netraucējošās vietās? Mēs
visu augstāk minēto esam cietuši
visos gadalaikos (arī ziemā)
pusotra gada garumā.
Šā gada 07.05. nosūtījām
vēstuli Domes priekšsēdētājam
J. Pelša kungam, bet līdz šim brīdim nav jūtama nekāda darbība
no pašvaldības puses.
Tamdēļ griežamies pie Iecavas pašvaldības un apsaimniekotājiem atrast šai problēmai
kopēju risinājumu ar «Iecavas
Ziņu» palīdzību.
Uzskatām, ka šeit pilnībā tiek
ignorētas 11.03.08. izdoto noteikumu «Par sabiedrisko kārtību
Iecavas novadā» prasības.
Neapmierinātie
E. Virzas ielas 27. mājas
iedzīvotāji (11 paraksti)

cenšas uzturēt kārtībā. Tā kā situācija nav apmierinoša ne tikai
pie šīs mājas, bet daudzviet Iecavā, Domē ir aizsāktas diskusijas
par vēl viena pašvaldības kārtībnieka amata vietas izveidi. Kā
zināms, pašlaik Iecavas novada
Dome algo vienu kārtībnieku šos pienākumus veic Lūcija Muceniece.

Mūsu ģimeni ļoti sarūgtināja
un pārsteidza pagasta darbinieku nekaunība. Diemžēl citādi to
nosaukt nevar. 15.08.2008. saņēmām uzaicinājumu, kas bija
adresēts manai 18.06.2008. mirušajai mātei Olgai Bolmanei.
Aicinājums ierasties uz kaut kādu Lauksaimniecības un vides
komitejas sēdi. Mums radās jautājums, kā lai mēs to mirušo cilvēciņu izceļam un atvedam šeit
26.08.2008. plkst. 15. Mūsu vēlēšanās ir, lai Pelša kungs publiski atvainojas mums un mūsu
mirušajai mātei ļauj mierīgi atdusēties Dieva mierā.
Īpašums «Vaidas» vēl ir uz Olgas Bolmanes vārda. Pēc
2008. gada 18. septembra iegūšu mantojuma apliecību un tad
būs iespēja īpašumu reģistrēt uz
sava vārda.
Meita Laimdota Bolmane,
mazmeita Elīna Bolmane,
mazdēls Matīss Daugulis
Atvainojos, ka minētais paziņojums ir emocionāli aizskāris
Jūsu ģimeni. Novada Domes
darbinieki pavisam noteikti nav
vēlējušies Jūs aizvainot.
Šādi paziņojumi tiek izsūtīti
visiem nesakopto un latvāņu
pārņemto teritoriju juridiska-

IZ

jiem īpašniekiem, lai atgādinātu par viņu pienākumiem un informētu, ka šos jautājumus skatīs konkrētā komitejas sēdē.
Turklāt paziņojumā ir ietverts
lūgums ierasties sēdē vai rakstiski informēt Domi par turpmāko rīcību zemes apsaimniekošanā.
Tikai daži pašvaldības darbinieki tiešsaistē strādā ar Iedzīvotāju reģistra datiem. Darbiniekiem, kuri sagatavoja minēto paziņojumu, nav tiešas pieejas šim
reģistram, tāpēc viņi pamatojas
uz tiem zemes īpašnieku datiem,
kas ir viņu rīcībā.
Diemžēl līdzīgi ir ar paziņojumiem par aprēķinātajiem nodokļiem. Kamēr informācija par
īpašnieka aiziešanu aizsaulē vai
īpašnieka maiņu citu iemeslu
dēļ nav nonākusi pie atbildīgajiem darbiniekiem, paziņojumi
tiek izsūtīti līdzšinējam adresātam.
Lai izvairītos no šādiem emocionāli nepatīkamiem gadījumiem, lūdzu tuviniekus iespējami ātri kārtot mantojuma jautājumus un ar to saistīto informāciju, vēlams personīgi, paziņot
attiecīgajiem dienestiem.
Jānis Pelsis
Domes priekšsēdētājs

Reklāma un sludinājumi : : :

Jānis Pelsis
Domes priekšsēdētājs

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.

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

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

2008. gada 29. augustā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

SIA “Iecavas siltums” (vien. reģ. Nr. 40003097945, juridiskā adrese - Tirgus iela 12, Iecavas novads, Bauskas raj.)
2008. gada 26. augustā iesniedza Bauskas rajona Sabiedrisko
pakalpojumu regulatoram 2008./2009. apkures gada siltumenerģijas tarifu projekta pieteikumu.
Siltumenerģijas pārdošanas tarifu projekts ir izstrādāts saskaņā ar
«Siltumenerģijas tarifa aprēķina metodiku», apstiprinātu ar 1998. gada 27. marta Energoapgādes regulēšanas padomes rīkojumu Nr. 22,
ievērojot LR MK 2001. gada 26. jūnija Noteikumus Nr. 281.
Tarifa palielinājuma pamatā ir dabas gāzes cenas pieaugums par
51.9%, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu.
Piedāvāto tarifu izmaiņas spēkā stāšanās datums - 2008. gada
1. oktobris.
Lietotāji savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu
var iesniegt:
1. Bauskas rajona Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram - Uzvaras ielā 1, Bauskā, tālr. 29119773.
2. SIA «Iecavas siltums» - Tirgus ielā 12, Iecavas novads, Bauskas
rajons, tālr. 63941565.

J. Drizļionoks, SIA «Iecavas siltums» valdes priekšsēdētājs

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi
Pamatojoties uz Bauskas rajona Iecavas novada Domes
2008. gada 12. augusta lēmumu, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam «Lejas Ceriņi» (kad. Nr. 4064 003
0073), platība 2,4 ha. Detālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi noteikt īpašuma sadalīšanas un apbūves iespējas savrupmāju apbūvei. Apspriešanas 1. posms noteikts no 2008. gada 1. septembra
līdz 2008. gada 18. septembrim. Šajā laikā var iepazīties ar detālplānojuma materiāliem un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Iecavas novada Domē, Skolas ielā 4, darba dienās no plkst. 9.00 līdz
16.00. Tikšanās ar detālplānojuma izstrādes vadītāju Aiju Grandsbergu notiks 17. septembrī no plkst. 14 līdz 17 Iecavas novada Domes mazajā zālē.

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

Pārdod : : :
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 80 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā, 4. Stāvā.
Tālr. 26010872.
3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(60 m2, 2.stāvs, balkons).
Tālr. 26078101.
3 istabu dzīvokli ar garāžu
Iecavā, Dārza ielā 4.
Tālr. 29225808.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29335515.
2 istabu dzīvokli Rīgas ielā 21;
2. stāvā . Tālr. 26385536.
smiltis un metāla caurules
sētas mietiem (diametrs 50 mm).
Tālr. 29484578.
privatizētu 2 istabu dzīvokli
Sila ielā (41 m2, 3.stāvs).
Zvanīt no plkst. 14 līdz 20
pa tālr. 29596436.
jaunu dušas kabīni (90x90,
pusapaļa, augstais paliktnis, ar
sēdekli, Itālija). Steidzami, lēti.
Tālr. 29670897.

8.

Sveicam skolu
pedagogus, tehniskos
darbiniekus un
audzēkņus, jauno
mācību gadu uzsākot!
Iecavas kultūras
nama kolektīvs

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

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

Piedāvā darbu : : :
Zemnieku saimniecība piedāvā
darbu zaļumu sagatavošanā uz
lauka. Tālr. 29100937.
aicina darbā apkopēju istabeni.
Tālr. 29251290.
trauku mazgātājai (-am).
Tālr. 29498388.

Dažādi : : :

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

APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā

Graudu kombaina pakalpojumi.
Tālr. 29484578.

Iecavas evaņģēliski
luteriskā draudze ziņo, ka
dievkalpojumu notiek katra
mēneša 2., 3. un 4.
svētdienā plkst. 11:00.
Draudzē kalpo mācītājs
Rolands Radziņš.
Visi mīļi aicināti!

APSARDZES PAKALPOJUMUS:

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

Iecavas evaņģēliski luteriskās
draudzes

KAPU SVĒTKI
6. septembrī:
pl. 10.00 Rumbu kapos
pl. 11.00 Smedes kapos
pl. 12.00 Sila kapos
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