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Balso par
bildēm!

3.

A: Ginta Cera

Jauniešu deju kolektīva dalībniece

5.
Kādus
skaistumkopšanas
pakalpojumus piedāvā
Iecavā?

F: no Ievas Komisares albuma

Iecavas Jauniešu deju
kolektīvs piedalījās jauna
pasaules rekorda
uzstādīšanas mēģinājumā
«Guinness World Records»
kategorijā «Garākā deja».
25. oktobrī jau no pulksten
11:00 deju kolektīvu vadītāji
pulcējās Rīgas Tehniskajā universitātē, lai piereģistrētu savu
kolektīvu. Mēs - Iecavas Jauniešu deju kolektīvs un vadītāja
Solveiga Lineja - bijām vienīgie
no Bauskas rajona, kuri bija pieteikuši sevi Gatves dejai.
Šis pasaules rekords ir Latvijas tautas deju kolektīvu sveiciens mūsu valsts 90. gadadienā. Kopā izpildot Gatves deju,
rekordu īstenoja 2208 dalībnieki. Mēs, latvieši, jau pārspējām
Honkongu, kur 2007. gadā rekorda veidošanā piedalījās 1048
dejotāji.

Novembra 8.
kalendārā Valsts
svētku
pasākumi

4.lpp.

Mediķi piedalīsies protesta akcijā
A: Mirdza Brazovska

P/a «Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» direktore
22. oktobrī p/a «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»
darbinieki vienojās atbalstīt valstī izsludināto medicīnas darbinieku streiku - 31. oktobrī palīdzība tiks sniegta tikai neatliekamās palīdzības gadījumos.

Mūsu pamatprasība ir palielināt veselības aprūpes budžetu
līdz ~6% no IKP, kas mazinātu
rindas, kvotas, nesamazinātu
ambulatori apmaksātos medikamentus un gala rezultātā dotu
iespēju mediķiem arī nopelnīt atbilstošu darba samaksu. Šī protesta akcija ir, pirmkārt, par pacientu iespējām saņemt palīdzību. Lai mums kopā izdodas! IZ

Bauskas rajona Latvijas Tautas frontes
dalībnieku 20 gadu atceres sarīkojums
Cienījamie tautfrontieši!
Aicinām visus Latvijas Tautas frontes Iecavas nodaļas
dalībniekus piedalīties Bauskas rajona
LTF 20 gadu atceres sarīkojumā 8. novembrī plkst. 12.00
Bārbeles Tautas namā (reģistrācija no plkst. 11.00).
Par savu līdzdalību lūdzam informēt pa telefoniem 29656101
vai 26328446 līdz 3. novembrim
(datu un autobusa vietu skaita precizēšanai).
Sarīkojuma darba grupas vārdā
Romāns Tillers un Stepans Drozdovs

2008. gada 31. oktobrī

IZ

Skolu ziņas
F: M. Borisovs

A: Valters Matuļenko

sākumskolas «Dartija»
4. klases skolnieks

24. oktobra vakarā
sākumskolā «Dartija»
notika brīnišķīgs nakts
pasākums «Raganu un
spoku saiets».
Tajā varēja piedalīties visi

mūsu skolas bērni kopā ar pieaugušajiem. Uz pasākumu vajadzēja ierasties ar lukturīti, massku un atstarotājiem. Pasākuma
dalībnieki saņēma vakara plānu
(karti), kur bija uzzīmēti visi pārsteigumi: ozolu pāru meklēšana,
«ķirbīša nešana», pakāpienu
skaitīšana, pūces dziesmas
klausīšanās, lidošana uz slotas
u. c. Pūce bērniem uzdeva jau-

tājumus, un bērniem bija jāatbild. Ja atbildēja pareizi, tad pūce uz pleca uzsita ar mazu koka
āmurīti.
Vakara pasākumā bija ļoti
daudz dalībnieku - ap 200 cilvēku - un jautrības netrūka. Varējām izbaudīt spēļu spēlēšanu,
spīdīgu priekšmetu meklēšanu
un desiņu ēšanu pie ugunskura.
Visbrīnišķīgākais pārsteigums
bija guļoša mūmija Ķūķu grupas
laukumā, kura ik pa brīdim kustējās, dažiem bērniem bija pat
bail, bet citos tas izraisīja lielus
smieklus.
Man visvairāk patika pakāpienu skaitīšana no pieminekļa
līdz ceļam un pārsteigumu pilnā
iesvētīšana ar raganu deju. Bija
arī interesanti tumsā atpazīt savus klasesbiedrus. Uz pasākumu biju devies kopā ar tēti, kurš
atzina, ka viņam vislabāk patikusi «ķirbīša nešana» (tētis nesa
bērnu).
Būtu ļoti jauki, ja līdzīgu
nakts pasākumu mēs varētu
noorganizēt arī pavasarī. IZ

Skolā viesojās Roberta Šūmaņa radinieki

A: F: Mirdza Celmiņa

Šis stāsts liksies gana interesants galvenokārt tiem iecavniekiem, kuri mācījušies vai strādājuši Iecavas pamatskolā, kā arī
piedalījušies sabiedriskajā dzīvē
laikā no 1927. līdz 1945. gadam.
Tad par skolas pārzini, skolotāju, saimnieku, kora diriģentu un
vēl visu citu vienā personā strādāja Roberts Šūmanis.
Līdz šā gada rudenim nebija
nekādu ziņu par bijušā direktora dzīves gaitām pēc aiziešanas

no Iecavas, bet mūsu moderno
tehnoloģiju laikmetā visu iespējams sakārtot. Proti, ar interneta
starpniecību mūs sameklēja
R. Šūmaņa meita Sarma Pārstrauta, un pēc sarakstes viņa
kopā ar dēlu 24. oktobrī viesojās
savā dzimtajā un tēva ilggadējā
darba vietā.
Pirmajā vēstulē Sarmas kundze rakstīja - viņas sirdi iesildījis
fakts, ka skola neaizmirst savus
bijušos darbiniekus. Skolas muzejā viesi varēja apskatīt, kas ir
saglabāts par direktoru Robertu

Šūmani: tam laikam salīdzinoši
daudz fotogrāfiju, viņa sarakstītā luga «Pēc tāliem maldu ceļiem» un brošūra «Kas jāzina vecākiem, bērnus pamatskolā sūtot», presē publicētie materiāli,
dziesmu dienu programmas, bijušo skolēnu atmiņu pieraksti.
R. Šūmaņa mazdēls savukārt bija atvedis līdzi ģimenes
relikvijas - vectēva apbalvojumus. Tie ir: piemiņas zīme «Par
Latviju 1918-1928», 1937. gadā
saņemtais Triju Zvaigžņu ordenis un padomju laika medaļa
«За отличную работу».
No Iecavas Šūmaņa ģimene
pārcēlusies uz Nīkrāci, tad uz
Bikstiem. 1954. gadā 75 gadu
vecumā skolotāja kungs devies
aizsaules ceļos.
Skolas muzeja viesu grāmatu rotā Aināra Šūmaņa ieraksts:
«Bez pagātnes nav nākotnes. Tik
caur pagātni var atklāt savas
saknes un izprast sevi. Iespējams, tieši mūsu senči var
sniegt atbildes uz daudziem jautājumiem.»
Gribu lūgt visus, kam ir kādas atmiņas vai ziņas par bijušo
Iecavas skolas vadītāju Robertu
Šūmani, informēt par to skolas
muzeju, lai varam tālāk nodot
viņa ģimenei. Tāpat arī par citiem direktoriem un skolotājiem. Būsim pateicīgi par jebko. IZ

2.

Balso par
bildēm!
Līdz 10. novembrim interneta portālā www.iecava.lv
vari nobalsot par sev tīkamākajām fotogrāfijām, kuras
iesūtītas konkursam «Latvija - manas mājas». Balvu pasniegsim autoram, kura fotogrāfija būs saņēmusi visvairāk portāla apmeklētāju balsu. IZ

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

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
Bjūzens T. «Gudrais bērns»
v
v
Buge L. «Konspirācijas teorijas»
v
Enkelmanis N. B. «Harisma»
v
Kaļķis V. «Darba vides risku novērtēšanas metodes»
v
«Komerclikums»
v
Krauksts V. «Darbspējas,
trenētība, sportiskā forma un
tās virsotne»
v
Rīss L. «Aušvica»
v
Robertsons Ī. «Saglabā asu
prātu kopā ar prāta dakteri»
v
«Kodi, atslēgas, simboli romānā «Meistars un Margarita»»
v
Stīgers M. «Globalizācija»
v
Strautmane Z. «Ikdiena ar
mazuli»

Oriģinālliteratūra
Apškrūma K. «Gadskārtu
v
hronika»
v
Gavare A. «Mantojums»
v
Kaldupe S. «Ezeri atmostas
rītausmā»

Tulkotā daiļliteratūra
Foksa E. «Uzmanību, nikns
v
suns!»
v
Hasels S. «Leģions ziemā»
v
Holta A. «Melnais gulbis»
v
Ivasaki M. «Geiša - mana
dzīve»
v
Kellija K. «Mīlestības stundas»
v
Koreckis D. «Rokenrols
Kremļa dzīlēs»
v
Kvinna Dž. «Masku balle»
v
Mārtins T. «Piramīda»

3.

2008. gada 31. oktobrī

Esmu vidusskolnieks!
A: Austra Voitišķe, Beatrise

Dzene, Laura Liepiņa

Arī šogad Iecavas
vidusskolas ikdienu
papildināja no
augstskolām pārņemtā
tradīcija - fukšu iesvētības,
kuras organizē 12. klašu
skolēni, lai desmitklasniekus
sagatavotu vidusskolai.
Trīs dienu garumā desmitajiem bija jāpierāda sava izturība,
prasme pielāgoties dažādām situācijām, tēliem un cieņa pret
vecāko klašu skolēniem. Tas nemaz nav tik viegli, bet ir taču
svarīgi justies kā pilntiesīgam vidusskolniekam!
Trešdien mums, fukšiem, bija jāiejūtas cirka mākslinieku
ādā - meitenes kļuva par zvēru
dresētājām, bet zēni par akrobātiem, savukārt skolotājiem bija
jāpārģērbjas par klauniem. Šī
bija vissarežģītākā pārģērbšanās diena, jo fukšiem nācās
meklēt apģērbus un aksesuārus, kas parastam cilvēkam,
kurš nestrādā cirkā, ir netradicionāli, piemēram, pātagas un
triko.
Ceturtdien skolā varēja manīt daudz elegantu ļaužu - tie bija karaļnama pārstāvji. Zēniem
bija tas gods kļūt par šīs dienas
daiļavām princesēm, tērptām
smalkās kleitās un augstpapēžu
kurpēs. Toties meitenes kļuva
par šarmantiem prinčiem ar parūkām galvās un balti pūderētām sejām. Bet skolotāji bija karaļi visā to godībā. Karaliskā diena ienesa skolā vēsturiskas vēsmas, bet tikmēr paši fukši gatavojās jau nākamajai, tātad pēdējai dienai.
Piektdienas moto - nav nākotnes! Šis sauklis, kas kļuvis
slavens no leģendārās pankgrupas Sex Pistols dziesmas, vidusskolā parādījās nepārtraukti visas dienas garumā vairāku desmitu panku izskatā. Panku dienu vairums minētu kā pašu interesantāko, jo iejušanās šajos
tēlos bija aizraujošs piedzīvojums gan fukšiem, gan vērotājiem no malas. Krāsainas grebenes, ādas jakas, metāla ķēdes, saplēsti džinsi un brīvdomība raksturoja šo dienu.
Tiesa, ar pārģērbšanos vien
fukši netika cauri. Katru dienu
mūs pārbaudīja 12. klases skolēni, kas noskaidroja, vai fuksis
ir kārtīgi izpildījis ģērbšanās norādījumus. Ja, pēc pārbaudītāju domām, kāda lieta trūka, fuksis tika sodīts, izmantojot kečupu vai putukrējumu.
Nobeigumā notika fukšu

Krāsainas grebenes, ādas jakas, metāla ķēdes un brīvdomība
Panku dienā.

iesvētības, tikai varēja nedaudz
vairāk sasmērēt, jo drēbes nemaz nevajadzēja mest laukā!»
uzskata Evija Pola. «Interesanti
šķita visi tie pārbaudījumi, kurus mums vajadzēja izpildīt. Bet
pats labākais bija tas, ka mums
nācās it kā meklēt to gurķi un
konfekti. Tādā veidā divpadsmitie mūs jauki piečakarēja,
iestumjot mitro seju miltu traukā,» atgādina Sintija Birze.
Šiem desmitajiem piekritēju
ir ļoti daudz, un arī divpadsmitie
izskatījās apmierināti. Par iesvētībām stāsta 12. klases skolniece
Alīna Dzeņuševa: «Mēs centāmies tikai desmito dēļ, lai viņiem
paliktu labas, neaizmirstamas
atmiņas. Man visu laiku sejā bija
smaids, jo visi desmitie izskatījās tik smieklīgi, netīri un arī
smirdīgi!»
Tā kā gan skolēni, gan klašu
audzinātāji pārbaudījumus ir izturējuši, Iecavas vidusskolā par
trīs vidusskolas klasēm ir vairāk. Šķiet, ka šī tradīcija nepārtrūks, jo par fukšiem priecājas
gan skolēni, gan skolotāji, gan
citi skolas darbinieki. Turklāt
šajās dienās desmitie kļuva par
skolas zvaigznēm, jo sākumskolas skolēni viņiem neatlaidīgi
prasīja autogrāfus. Galvenais ir
atcerēties fukšu iesvētību pamatdomu - nesmērēt pārāk traki, bet sagādāt prieku un atmiņas, ko pastāstīt bērniem un
mazbērniem. IZ

Deputātu
sēdes novembrī
Otrdien, 4. novembrī,
plkst. 8.00
Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēde
Otrdien, 11. novembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde

Karaļnama pārstāvju sveiciens.
«iesvētīšana». Šogad divpadsmitie bija pacentušies un iesvētību
dienā īpaši pabrīdināja par to,
ka jāvelk siltas drēbes, kuras var
smērēt un pēc tam mest laukā.
Šos vārdus izdzirdot, visiem
10. klases skolēniem bija jautājumi: «Ārā? Aukstumā? Netīriem?» Nomierinājušies un panku drēbes novilkuši, ap 14.00 visi ieradās Iecavas vidusskolā un
pēc īpaša divpadsmito uzaicinājuma arī skolas sporta zālē.
Tur visus gaidīja draudīgākie
zēni, kas lika gan dziedāt katras
klases sagatavotu himnu, gan
pasniegt dāvanu un klases karogu. Viss bija jāsagatavo iepriekš.
Un tad sākās... Pa diviem ķēra
ārā, aizsēja acis un veda nezināmajā pasaulē. Sākumā kāds divpadsmitais lika parakstīties uz
lapas, tad cits lika braukt uz

skrituļdēļa vai skrejriteņa, viens
lika ar kliedzienu nopūst sveci,
vēl dažas uzlika biešu kosmētiku
un kaut ko uzrakstīja uz pieres,
kādas citas ļoti gudras meitenes
lika pamērcēt seju ūdenī un pēc
tam meklēt miltos konfekti... Izklausās neticami un mazliet
skarbi? «Sajūtas, kad apsmērēja, bija ļoti foršas, varēja apsmērēt vairāk», stāsta 10. klases
skolnieks Viesturs Lielausis. Ar
miltainu seju nekas nebeidzās.
Kamēr desmitie līda pa plēvi, uz
kuras bija uzlikti dažādi labumi,
aiz biksēm tika iespiests kečups,
vēlāk sekoja rāpošana pa zāli un
alkohola daudzuma noteikšana
organismā.
Visi šie pārbaudījumi liekas
pārāk nežēlīgi, bet, jautājot desmitajiem par šo vakaru, atbildes
ir ļoti interesantas. «Man patika

Trešdien, 19. novembrī,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālās komitejas sēde
Otrdien, 25. novembrī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde

Melnās ziņas
- 27. oktobrī no plkst. 07.00
līdz 16.00 Dzimtmisā no nožogotas teritorijas nozagta automašīna Kamaz 53202. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

2008. gada 31. oktobrī

Gatves dejā
pretī Ginesa rekordam

4.

Latvijas Pasts Piedāvā
sāk
mikrokredītu
abonēšanas lauku
kampaņu
sievietēm

Preses izdevumu abonementu
noformēšana 2009. gadam
tiks uzsākta 1. novembrī
un turpināsies līdz:

A: Raimonda Ribikauska

LLSUAF valdes priekšsēdētāja

·
15. decembrim:
- pasta nodaļās ar interneta
pieslēgumu;
- internetā www.pasts.lv.
·
7. decembrim:
- pasta nodaļās bez interneta
pieslēguma;
- pie pastniekiem visā Latvi1.lpp.

Lai Ginesa rekords tiktu atzīts par notikušu, savs atzinums
bija jāsniedz neatkarīgajiem novērotājiem, kuri vērtēja dalībnieku daudzumu, dejas ilgumu un
citus parametrus. Šo pasākumu
katrs kolektīvs filmēja, jo tā bija
viena no organizatoru prasībām.
Gatve vijās cauri Vecrīgai,
Iecavas Jauniešu deju kolektīvs
atradās netālu no «Laimas» pulksteņa. Kad pulksteņa rādītāji tuvojās divpadsmitiem dienā, tika
ieslēgti līdzi paņemtie radioaparāti un uzstādīta pareizā radiostacija - Latvijas Radio 3 Klasika.

Precīzi pulksten 12:00 dejotāji,
sadevušies rokās garā virknē,
klausījās Ulda Šteina uzrunu.
Pēc noteikta signāla sāka skanēt
dejas melodija, un dalībnieki uzsāka piecu minūšu ilgo Gatves
deju. Pēc dejas visi vienojās skaļos aplausos un savas emocijas
izteica ar skaļām ovācijām.
Kā latvieši saka: «Dejai ir
spēks!» To mēs arī pierādījām,
mēģinot uzstādīt jaunu Ginesa
rekordu. Katrs dalībnieks saņēma Pateicības rakstu un Latvijas
Krājbankas dāvāto šokolādi.
Vai rekords ir uzstādīts, uzzināsim jau pēc mēneša. IZ

Mediķu ballei jābūt arī turpmāk

jā;
- pa tālruni 67008001 (tālruņa darba laiks 7:00- 22:00)
·
26.novembrim:
- nosūtot Latvijas Pastam
speciālu preses abonēšanas pieteikumu no Abonēšanas kataloga.
Abonējot presi Latvijas Pastā
līdz 26. novembrim, būs iespēja
laimēt kādu no 100 Latvijas Pasta preses abonēšanas dāvanu
karšu komplektiem Ls 30 vērtībā.
Balvu izloze notiks 2009. gada 6. janvārī, un uzvarētāju vārdi tiks publiskoti Latvijas Pasta
mājas lapā www.pasts.lv. Loterijas atļaujas numurs 2170. IZ

A: F: Aleksandrs Prokopenko

p/a «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs»
direktores vietnieks finanšu un
saimniecības jautājumos
Paldies Iecavas novada Domei un Kultūras nama darbiniekiem par dāvāto prieku – mediķu
dienu! Dubultprieks par skaisti
izremontētajām telpām un mūsu
Kultūras nama jauno ietērpu,
pašvaldības kolektīvu sniegumu.
Patīkami, ka mediķu pasākumā 25. oktobrī piedalījās daudzu
medicīnas iestāžu esošie un bijušie darbinieki.
Almas Spales jauki vadītājā
vakarā nonācām pie secinājuma,
ka esam spējīgi nodibināt medicīnas darbinieku kori.
Pieliksim visas pūles, lai šī
jaukā tradīcija turpinātos arī nākamajos gados. IZ

Mediķu ballē: (no kreisās) Aija Zelča-Logina (Iecavas VSAC),
Egils Brants (E. Branta zobārstniecības prakse) un Mirdza
Derveniece (bijusī fizikālās terapijas medicīnas māsa).

31. jūlijā Bauskā tika parakstīts sadarbības līgums starp
valsts akciju sabiedrību «Latvijas Hipotēku un zemes banka»
un nodibinājumu «Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonds» par lauku sieviešu
uzņēmējdarbības atbalstīšanu
Latvijā.
Banka piešķīrusi finansējumu, kas jāizmanto uzņēmējdarbības attīstībai, nevis patēriņam. Aizdevuma maksimālā
summa ir viens tūkstotis latu,
kas jāatmaksā divu gadu laikā
ar piecu procentu likmi gadā.
Lai saņemtu aizdevumu,
mikrokredīta grupā jābūt trim
sievietēm. Viena ir aizņēmēja, divas galvotājas. Visas trīs grupas
dalībnieces var reizē ņemt aizdevumu, tad viena par otru galvo.
Par atteikumu kredīta saņemšanai var būt aizņēmējas un
galvotāju negatīva kredītvēsture.
Visi dokumenti tiek iesniegti
vai sūtīti pa pastu Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fondam, Bauskā, Uzvaras
ielā 1, LV-3901, Raimondai Ribikauskai.
LLSUA Fonds izskata pieteikumus un sagatavo līgumus ar
banku. Aizņēmējai atliek vien ar
sagatavotiem dokumentiem aiziet uz tuvāko Hipotēku banku,
atvērt tajā kontu un saņemt aizdevumu. Konta atvēršana un
pirmajā gadā arī apkalpošana ir
bez maksas.
Visa informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un to
paraugi, lai saņemtu mikrokredītu Latvijas Hipotēku un zemes
bankā, ir Latvijas Lauku sieviešu apvienības mājas lapā
www.llsa.lv. Informāciju var saņemt arī, zvanot LLSUA fondam
pa telefonu 29754627.
Mikrokredīts ar šādiem nosacījumiem būs pieejams tikai
šogad. Aicinām lauku sievietes
izmantot šo iespēju! IZ
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Redakcijas pastā

Iecavā ir vairāki skaistumkopšanas saloni, bet problēma
viena - strādājošs (tātad arī pelnošs) cilvēks nevar sevi palutināt
ar jaunu frizūru, sakoptiem nagiem vai sakoptu seju pie kosmetologa, jo darba dienās darba laiki vairumam salonu līdz plkst.
19.00. Arī sestdienās, nemaz nerunājot par svētdienām, man līdz
šim nav bijis iespējams apmeklēt
kādu no saloniem.
Manuprāt, problēmas ir šādas:
1. Neērti darba laiki (domājot
par strādājošiem cilvēkiem).
2. Pakalpojumu izvēle salonā
liela, bet, kad konkrēti vēlos vienu vai otru pakalpojumu, sākas
problēmas - nav meistara vai
meistars tik ilgi nestrādā utt.
3. Nekorekta, reizēm pat nevērīga salona darbinieku attieksme pret klientu.
Risinājumi:
1. Sestdienās strādāt ilgāk un
brīvdienu noteikt, piemēram, otrdienu (daudzu salonu veiksmīga

Vai skaistumkopšanas pakalpojumi
visiem ir ērti pieejami?

prakse).
2. Ja ir pakalpojumu izvēle,
rūpēties, lai pakalpojumi būtu arī
pieejami (piemēram, manikīra
meistars ir arī apmācīts veikt
uzacu korekciju utt.).
3. Ir daudz dažādu semināru,
lekciju (bez maksas), kas domāti
apkalpojošā sfērā strādājošiem,
un salonu īpašnieki varētu aicināt savus darbiniekus šos seminārus apmeklēt.
Ar savu vēstuli es gribētu aicināt salonu īpašniekus, darbiniekus izvērtēt savus darba laikus,
attieksmi pret darbu un klientiem. Es gribētu apmeklēt salonu
Iecavā, dot iespēju nopelnīt Iecavā dzīvojošam un strādājošam
meistaram, pie kura gribētu iet regulāri, nevis svešam meistaram
Rīgā.
Ar cieņu, Baiba

«Iecavas Ziņas» centās rast atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Apzinot skaistumkopšanas iespējas Iecavā, jāsecina, ka
to piedāvājums ir diezgan plašs.
Runājot par pakalpojumu pieejamību un meistaru darba laiku,
svarīgākais, ko nepieciešams uzsvērt, ir:
·
ekonomiskā krīze pakalpojumu sniedzējiem liek izjust
klientu skaita samazināšanos,
un tas nozīmē, ka daudz biežāk
pastāv iespēja tikt pie vēlamā
meistara arī bez iepriekšēja
pieraksta, taču…
·
lai neradītu diskomfortu ne
sev, ne meistaram, vēlams veikt
iepriekšēju pierakstu. Tā jūs varat izvēlēties pakalpojuma saņemšanai piemērotāko laiku un
izvairīties no nevajadzīga stresa,
nezinot, vai meistars varēs pie-

ņemt vai ne, kā arī varat saskaņot vairāku pakalpojumu izmantošanu vienā apmeklējuma reizē;
·
vairums aptaujāto pakalpojumu sniedzēju klienta ērtību labad ir gatavi pieņemt klientus arī
ārpus darba laika (gan agrāk no
rīta un vēlāk vakarā, gan brīvdienās), taču tas viss iepriekš ir jāsaskaņo.
Tabulā centāmies apvienot
informāciju par Iecavā pieejamiem skaistumkopšanas pakalpojumiem un to sniedzējiem. Uzreiz gan atvainojamies tiem, kuri, iespējams, kādu iemeslu dēļ
nav nokļuvuši mūsu redzeslokā.
Informācijas precizēšanai (tā tiks
ievietota arī pašvaldības portālā
www.iecava.lv) aicinām «aizmirstos» komersantus sniegt par sevi ziņas (tālr. 63941299, e-pasta
adrese: avize@iecava.lv).

2008. gada 31. oktobrī

Mana Latvija

Turpinām publicēt
interesantākās
Iecavas vidusskolas
skolēnu miniatūras.

Rudens.
Debesis. Zaļums
A: Roberts Tūmanis, 11.a kl.

M

an Latvija asociējas ar
rudeni, kad viss ir
drūms un slapjš.
Latvijā ir palikuši trīs gadalaiki,
jo no ziemas vairs nav ne
miņas. Man pietrūkst gaišā un
spilgtā sniega, kas uzlabo
garastāvokli. Man rudens ilgst
sešus mēnešus, jo ziema ir
atkāpusies. Es ceru vēl sagaidīt
to, ka varēšu saviem
mazbērniem stāstīt kādreiz ir bijis sniegs!
Ļoti skaistas Latvijā ir debesis.

A: F: Anta Kļaveniece

Sestdien, 25. oktobrī,
uzņēmumā «Iecavnieks»
un biedrībā Sieviešu klubs
«Liepas» ciemojās sešas
viešņas no Irākas.
Irākas sieviešu uzņēmēju
vizīti Latvijā sadarbībā ar
nevalstisko organizāciju
(NVO) Līdere organizēja
LR Ārlietu ministrija.
Sadarbības projekta «Stiprinot sievietes lomu sabiedrībā,
biznesā un attīstībā» ietvaros no
21. līdz 26. oktobrim Irākas uzņēmējas izbaudīja plašu aktivitāšu programmu: piedalījās
Apaļā galda diskusijā Ārlietu ministrijā, tikās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru un eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, divas
dienas aizvadīja seminārā un
Irākas uzņēmējām par vizīti
Latvijā atgādinās Ārlietu ministrijas dāvinātā DVD formāta
vizītkarte, bet
par Iecavu ierāmēti Agitas
Haukas
fotouzņēmumi,
kuros redzams
Iecavas parks
rudens
krāšņumā.

Pērn otrie,
šogad pirmie

Pie mums ir visskaistākie
saulrieti! Ik pa laikam patīk
apgulties zaļajā zālītē un
pavērot mākoņus, kādas
formas tie veido un kā lēnām
pārskrien pāri manai mājai. Tie
spēj nomierināt un dažkārt
iemidzināt. Citreiz, kad man ir
slikts garastāvoklis, tie spēj
uzmundrināt un saviļņot.
Latvija ir gluži kā zaļa lapa.
Šeit ir tik daudz zaļās krāsas,
ka dažkārt pat acis žilbst.
Lidojot ar lidmašīnu pāri
Latvijai, no augšas liekas, ka
mēs esam mazas skudriņas
šajā zaļajā zālītē. IZ

Sievietēm Irākā un Iecavā
mērķi ir līdzīgi
mentoringa kursos par uzņēmējdarbības sākšanu, devās
ekskursijā pa Vecrīgu un apmeklēja Okupācijas muzeju.
Viesojoties sieviešu klubā
«Liepas», irākietes izrādīja lielu
interesi par kluba aktivitātēm, jo
arī viņu centieni ir līdzīgi, bet
pieredze - niecīgāka. Delegācijas
dalībnieces pārstāv dažādas Irākas provinces un dažādas profesijas, taču viņu mērķis ir viens –
ja es necīnīšos par attīstību,
kurš tad cits. Irākas sieviešu
NVO Al-Amal aktīvi piedalās Irākas sieviešu lomas stiprināšanā,
līdzdarbojoties Irākas pilsoniskās sabiedrības attīstības projektos. Al-Amal organizācijas
galvenās darbības jomas ir izglītība, veselība, dzimumlīdztiesība, tiesiskuma, jauniešu un cilvēktiesību jautājumi.
Vairāk lasiet interneta portālā www.iecava.lv. IZ

6.

F: www.iauto.lv

Iecavnieki Aivars Mačeks (no kreisās) un Raitis Purmalis
kļuvuši par iAuto tūrisma rallija kausa 2008. gada sezonas
kopvērtējuma uzvarētājiem.
A: Beata Logina

24. oktobrī notika iAuto
tūrisma rallija kausa
2008. gada 5. posma,
kā arī sezonas
uzvarētāju apbalvošana.
Kopvērtējumā pirmo
vietu ieguva
iecavnieku ekipāža pilots Raitis Purmalis un
stūrmanis Aivars Mačeks.
Noslēdzošais 5. posms «Rudens 2008» risinājās 18. oktobrī
Nītaures pusē. R. Purmalis un
A. Mačeks tajā izcīnīja trešo vietu, taču kopvērtējumā pakāpās
uz kāroto pirmo vietu, otrajā vietā, ko paši ieņēma pagājušajā
sezonā, atstājot pērnā gada uzvarētājus Mareku Vītolu un Uģi
Reņģi.
Iecavnieku ekipāža ar VW
Golf 2008. gada kausa izcīņā uzrādīja stabilus rezultātus - trīs
posmos palika nepārspēti, vienā
ieguva otro un vienā - trešo vietu. Par šiem panākumiem rallisti
saņēmuši kausus un diplomus.
Uzvarētāju sertifikāts ļauj bez
maksas startēt 2009. gada sacensību pirmajā posmā.
iAuto tūrisma rallijs radies,
apvienojot amatieru [standartauto] rallija un 4x4 pasākumu

elementus. Sacensībās piedalīties var jebkurš - ar ielas [pasažieru] automobili, kuram ir izieta
tehniskā apskate. Parasti pa dienu notiek režīma - leģendas
braucieni, kur dalībniekiem maršruts pēc leģendas jāveic ideāli
precīzā laikā - ņemot vērā uzdotos vidējos ātrumus. Ne vienmēr
tas izdodas, jo ātrumi norādīti ar
tādu aprēķinu, lai ideāli varētu
nobraukt, tikai nekļūdīgi veicot
leģendu.
Ceļi satiksmei netiek slēgti.
Tas nozīmē, ka jābrauc pēc Ceļu
satiksmes noteikumiem. Leģendas braucienos noder kalkulators vai dators. Advancētākie
brauc ar datoru, kas savienots ar
GPS.
Parasti notiek arī kādas papildu sacensības - «aklā braukšana», «veiklības» braucieni u. tml.
Vakars ir iecienītākā sacensību daļa - drošības apsvērumu
pēc tā notiek tumsā (lai varētu
laicīgi pamanīt citus satiksmes
dalībniekus). Tad dalībniekiem
pēc organizatoru izsniegtas apvidus kartes konkrētā laika normā jāatrod kontrolpunkti, jāatzīmējas tajos ar kompostieriem,
varbūt jānoraksta kādi skaitļi,
kas noder, lai atrastu kādu slēptu kontrolpunktu. Parasti orientēšanās notiek apmēram trīs līdz
piecas stundas.
Vairāk info www.iauto.lv. IZ
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F: Beata Logina

Sporta ziņas

21. oktobrī ar 8.-9. klašu sacensībām noslēdzās Iecavas
novada skolu futbola turnīrs, informē sporta skolas metodiķis
Māris Ozoliņš.
Pirmo vietu šajā vecuma grupā ieguva vidusskolas komanda
«Zenit», kurā spēlēja Gints Stūrmanis, Stepans Vipihs, Sandis
Riekstiņš, Roberts Balabkins, Gatis Dudurs, Aleksandrs
Babuškins, Arvis Kalnenieks, Deivids Klints un Ņikita Mateošs.
Otro vietu sacensībās izcīnīja vidusskolas komanda «FK», bet trešajā
vietā ierindojās Dzimtmisas pamatskolas komanda «Spartak».
Par sacensību vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Aleksandrs Babuškins.
Swedbank Jaunatnes basketbola līgas mini spēļu otrais
sabraukums notika 25. oktobrī Rīgā, informē basketbola
treneris Vilnis Gailums.
Ķeizarmežs - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 40:65 (H. Meļķis 24, G. Plukass 19)
1996. g. dz. 72:25 (J. Pelēcis 20)
Rīdzene/Barons - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 59:35 (G. Plukass 17, E. Jašuks 10)
1996. g. dz. 68:22 (J. Pelēcis 17)
23. oktobrī Bauskā risinājās rajona C vecuma grupas
vieglatlētu sacensības telpās.
1996.-1997. gadā dzimušo sportistu vidū:
Jana Zamarina izcīnīja pirmo vietu 40 m un 40 m barjerskrējienā,
otro vietu pieccīņā, trešo vietu tāllēkšanā un 500 m skrējienā;
Anna Bugovecka - otro vietu augstlēkšanā un tāllēkšanā un
ceturto vietu pieccīņā;
Diāna Dalbe - pirmo vietu 500 m;
Zigmārs Vītols - pirmo vietu 40 m un trešo vietu tāllēkšanā;
Armands Birģelis - otro vietu 40 m barjerskrējienā, trešo vietu
augstlēkšanā un pieccīņā;
Mārcis Skuja - pirmo vietu augstlēkšanā un piekto vietu pieccīņā;
Alvis Līrums - otro vietu tāllēkšanā;
Žanis Sevastjanovs - otro vietu 40 m skrējienā;
Raitis Fomrats - trešo vietu 40 m skrējienā;
Artjoms Dogadkins - trešo vietu 500 m skrējienā.
Starptautisks galda tenisa festivāls 25. un 26. oktobrī Rīgā
pulcēja spēcīgākos sportistus no Lietuvas, Igaunijas,
Sanktpēterburgas (Krievija) un Latvijas galda tenisa centriem.
No iecavniekiem vislabāk veicās Alisei Plucei, kura 1996. gadā
dzimušo grupā ieguva sesto vietu; Karīna Taranda ierindojās
10. vietā, bet Dārta Ozoliņa bija devītā labākā tenisiste starp
1994. un 1995. gadā dzimušajiem sāncenšiem.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajiem īpašumiem «Stropi», «Grāvmalas» un
«Birzīte» Iecavas novadā, Bauskas rajonā
Saskaņā ar Bauskas rajona Iecavas novada Domes 14.10.
2008. lēmumu, protokols Nr. 12, 7.2. p., ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam «Stropi» (kad. Nr. 4064
010 2723) ar platību 11,89 ha, nekustamajam īpašumam «Grāvmalas» (kad. Nr. 4064 010 0224) ar platību 10,0 ha un nekustamajam īpašumam «Birzīte» (kad. nr. 4064 010 0079) ar platību
5,4 ha Iecavas novadā, Bauskas rajonā.
Zemesgabala plānotā izmantošana, saskaņā ar Iecavas novada teritorijas plānojumu, - jaukta darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja - sertificēta arhitekte Valda Lasmane.
Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt vai
sūtīt pa pastu divu nedēļu laikā Iecavas novada Domei - Skolas
iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālrunis - 63941301.

Ikgadējie Bauskas rajona pašvaldību sporta svētki notika
24. oktobrī Īslīces vidusskolā.
Tas bija pēdējais tāda veida pasākums pirms nākamgad gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas. Īslīcieši bija pacentušies,
lai vietvaru deputāti un darbinieki varētu demonstrēt savu veiklību
un komandas saliedētību, pildot atraktīvus uzdevumus. Iecavnieki
kopvērtējumā ar minimālu starpību atpalika no pirmās vietas ieguvējiem - rajona Padomes sportistiem - un ierindojās otrajā vietā; godpilno trešo vietu ieguva svitenieši. Iecavas vienība saņēma atzinību
par veiksmīgāko sporta spēļu moto (attēlā), kā arī tika pie balvām par
panākumiem vairākos uzdevumos: virtuozais pingpongs, šķīvīša
mešana, riepas tīšana (1. vieta), jautrības stafete, priekšsēdētāju sacensība (2. vieta) un aklie riteņi (3. vieta). IZ

Sporta namā
Iecavas novada
čempionāts telpu
futbolā
sāksies 1. novembrī.
Plašāka informācija
www.fkiecava.lv.

Amatieru basketbola līga
3. novembrī pl. 20:30
Dartija : Talsi
7. novembrī pl. 20:30
Dartija : Saldus
21. novembrī pl. 20:30
Dartija : Olaine

IECAVAS NOVADA
VIEGLATLĒTIKAS
SACENSĪBAS TELPĀS
5. novembrī plkst.14:00
«D» grupa - 1998. g.
dzimušiem un jaunākiem
zēniem un meitenēm;
12. novembrī 15:00
«A» grupa - 1993. g. dz.
zēniem un «B» grupa 1994./95. g. dz. zēniem un
meitenēm;
19. novembrī 15:00
«C» grupa - 1996./97. g. dz.
zēniem un meitenēm
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.

Tuvojoties 25 gadu jubilejai, vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Iecava» aicina bijušos dejotājus
uz mēģinājumiem Iecavas kultūras namā ceturtdienās
plkst. 20. Tālr. 29512195 (vadītājs G. Jansons).

Pirms divām nedēļām tirgus
laukumā pieklīdis rudi
brūns runcis. Interesēties
dzīvnieku barības kioskā
vai pa tālruni 29785824.

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

IZ Vērtējam kopā
Negatīvi
- 24. oktobrī divas «Cālīša»
audzinātājas ar bērnudārza
audzēkņiem devāmies
ekskursijā uz Iecavas parku,
kur bērniem organizējām arī
izkustēšanos - nelielas stafetes
starp soliņiem pie estrādes.
Nepatīkami pārsteidza sētniece,
kas mūs krieviski nolamāja,
sakot, ka šī nav vieta, kur
skraidīt. Arī nostāk - zālītē nedrīkstējām darboties, lai
nepiemīdītu lapas.
Nesaprotam, kāpēc vietējo
bērnu aktivitātes nedrīkst
notikt parkā un mums
jāuzklausa pārmetumi?!
/Ilze Blaumane/

Aizsaulē aizgājuši
Zinaida Morozova (16.09.1936. - 24.10.2008.)

2008. gada 31. oktobrī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Psihologs,
kosmobioenerģētiķis,
hipnoterapeits,
masāža.
31.10. - 02.11.
Tālr. 26234797.

No 1. novembra ģimenes
ārste Ilze Vaičekone
savus pacientus pieņems
Edvarta Virzas ielā 4a.
Pieņemšanas laiks
saglabājas iepriekšējais.
Tālr. pierakstam 63941738.

Pārdod : : :
Polijā ražotu zivju barību
(negrimstošu, koijām).
Tālr. 29164600.
Play Station 2 (divas
vadierīces, atmiņu karte un
daudz interesantu spēļu).
Ls 90. Tālr. 29433664.
3 istabu dzīvokli Dārza ielā 4.
Tālr. 29225808.
2 istabu dzīvokli Iecavā, Skolas
ielā, 50,4 m², otrais stāvs.
Tālr. 29287842.

8.

Kultūras namā
8. novembrī pl. 19:00

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

12. novembrī

kinofilma
«RĪGAS SARGI»
Seansi plkst. 18:00 un 20:00

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

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

3 istabu dzīvokli Iecavā.
Tālr. 29111497.

Biļetēm svētku cena - Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana!

2 istabu dzīvokli Iecavā.
Steidzami, lēti.
Tālr. 29178400.

15. novembrī pl. 19:00

3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(60 m2, 2. stāvs, balkons)
vai maina pret privatizētu
1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26078101.
smiltis vairumā.
Tālr. 29484578.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 80 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140.

Pateicība
Paldies policijas darbiniekam
Ģirtam Jakobi par operatīvo
rīcību nozagto mobilo telefonu
atrašanā.
Treneris E. Gāga

Sociālais dienests aicina
atsaukties cilvēkus,
kas var palīdzēt ar
dāvinājumiem vairākām
daudzbērnu ģimenēm,
kurām pašlaik ir ļoti
nepieciešamas divstāvu
gultas un saliekamas
guļammēbeles (izvelkami
krēsli-gultas u. tml.).
Tālr. 63942243; 63942669.

Biļetēm svētku cena - Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana!

17. novembrī pl. 19:00

LATVIJAS VALSTS
90. GADADIENAI
veltīts pasākums
ar svinīgu balvas

«Iecavas gada cilvēks»
pasniegšanu un
svētku koncertu
Lienes Šomases un
Jāņa Moiseja izpildījumā.
Ieeja bez maksas.

Pērk : : :
metāla taupības krāsniņu,
baltos silikāta ķieģeļus, lietotas
durvis un logus, zāģmateriālus,
lietotas guļbūves pārvešanai.
Tālr. 29354887.

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

Vokālās grupas
«VILKI» koncerts

istabu ar nelielu virtuvi
vienam cilvēkam Iecavas centrā.
Tālr. 29717189.

21. novembrī

teātra izrāde
«ALU SIEVIETE»
Biļešu cena - Ls 7 un Ls 8.
Biļešu iepriekšpārdošana!

11. novembrī pl. 17:30
pie Brīvības pieminekļa
Iecavas parkā
LĀČPLĒŠA DIENAI
veltīts piemiņas brīdis.

2 istabu dzīvokli Ozolu ielā.
Tālr. 26974399.

Dažādi : : :
Piedāvā darbu : : :
Aicina darbā apkopēju.
Tālr. 29251290.

Manikīra meistare Tatjana
Miezīte pieņem frizētavā «Visai
ģimenei», Skolas ielā 4-45.
Tālr. 28779117.
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