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Glezno gan īstas ainavas, gan sapņus
Plenērs «Bauskas
vasara» pirmo reizi
tika organizēts 2004.
gada vasarā un šī
jau ir sestā reize, kas
aicina māksliniekus
no visas Latvijas
gleznot Bauskas
vecpilsētā un rajona
skaistākajās vietās.
Piecu gadu laikā
plenēra dalībnieku
skaits ir dubultojies,
šogad tajā piedalījās
27 mākslinieki,
tostarp tādas
personības kā Mārīte
Šulce, Jurģis
Skulme, Juris
Ģērmanis, Īra
Rozentāle un arī
iecavnieks Igors
Ļeontjevs (pirmajā
rindā no labās).

A: F: Viktorija Gabrjuna

Sestdien, 1. augustā, Bauskas
novadpētniecības un mākslas
muzejs aicināja uz
glezniecības plenēra «Bauskas
vasara 2009» noslēguma
izstādes atklāšanu. Skaistu
gleznu apskate, tikšanās ar
māksliniekiem - to visu

varēja piedzīvot ikviens
mākslas cienītājs.
Uz svinīgo atklāšanu bija
ieradušies gan baušķenieki, gan
mākslas baudītāji arī no citām
Latvijas pilsētām. Pēc muzeja
darbinieku ievadrunas ikviens
klātesošais varēja izstaigāt muzeja izstāžu zāli, aplūkojot vasarīgās gleznas. Tās tiešām bija ļoti
atšķirīgas, jo katram māksliniekam ir savs gleznošanas stils,

Īsteno starptautisku
jauniešu apmaiņas projektu
A: Anta Kļaveniece

Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācijas Iecavas SOS
Jauniešu mājas jaunieši laikā
no 31. jūlija līdz
10. augustam īsteno
starptautisku jauniešu
apmaiņas projektu
«Mix of Life».

Tas tiek īstenots ar Eiropas
Savienības neformālās izglītības
programmas «Jaunatne darbībā»
līdzfinansējumu, informē projekta koordinators, Iecavas SOS
Jauniešu mājas pedagogs Renārs Manuilovs.
Projektā piedalās jaunieši no
Latvijas, Lietuvas, Spānijas un
2.lpp.
Ungārijas.

mākslas darba sižets un krāsu
saspēle tajā.
Lielajā cilvēku pūlī varēja
manīt arī pašus darbu autorus.
Gan apmeklētāji, gan muzeja
darbinieki neslēpa sajūsmu, vērojot ekspozīciju. «Esmu jau ilggadēja izstādes apmeklētāja un
katru gadu mākslinieki mani
pārsteidz ar izdomas pilnām
gleznām,» priekā dalījās Larisa
Miščenko.
4.lpp.

07.08.2009.
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Remontēs dabaszinību kabinetus
A: Anta Kļaveniece

Novada Domes organizētajā
cenu aptaujā par
dabaszinātņu kabinetu
renovāciju Iecavas vidusskolā
uzvarējis uzņēmums
SIA «Pro Forma».
No desmit pretendentiem šis
uzņēmums piedāvājis zemāko līgumcenu - Ls 8022,39 (bez PVN).
Līgums paredz, ka četru kabinetu remontdarbu kopējās izmak-

sas būs Ls 9707,09 (ar PVN), informē pašvaldības iepirkumu
speciāliste Evita Heidemane.
Būvnieki četros dabaszinību
mācību priekšmetu kabinetos
veiks nelielus renovācijas darbus, kas saistīti ar to piemērošanu nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanai - elektroinstalācijas
nomaiņu vai papildināšanu, grīdas seguma nomaiņu, vispārējos
apdares darbus. Līgumdarbu izpildes termiņš ir 21. augusts.
3.lpp.
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Īsteno starptautisku jauniešu apmaiņas projektu
1.lpp.

Projekta laikā jaunieši, kopīgi
strādājot, meklēs risinājumus,
lai mazinātu jauniešu atkarību
no alkohola, cigaretēm un narkotikām. Apmaiņas pamatā būs
radoša darbošanās. Radošajās
darbnīcās jaunieši veidos instalācijas no dažādiem materiāliem,
lai vizuāli atklātu iemeslus, kādēļ jaunieši ieslīgst atkarību izraisošu vielu gūstā. Jaunieši
strādās arī foto darbnīcā, video
darbnīcā un improvizācijas teātra darbnīcā. Simulāciju spēlēs izmantojot mūziku, kustību un
deju - notiks diskusijas par to,
kā atkarību izraisošās vielas
ietekmē ķermeni un ko nozīmē
būt brīvam. Jaunieši arī piedalīsies diskusijā bez vārdiem, lai
vienotos, kāda tad ir brīvā laika
pavadīšana esot brīviem.
Apmaiņas projekta kulminācija būs sestdien, 8. augustā
plkst. 13 notiekošais festivāls
«Mix of Life» (skatīt reklāmu
7. lpp.). «Festivālā ikviens varēs
redzēt apmaiņas laikā radīto.
Būs gan video projekcijas, gan
arī foto izstāde. Esam iecerējuši
parādīt plašās brīvā laika pavadīšanas iespējas ikvienam jau-

Trešdien simulāciju
spēlēs jaunieši
diskutēja par
atkarību izraisošo
vielu ietekmi. «Tā
kā es šeit dzīvoju,
viss ir pazīstams un
nav svešs, savukārt
jaunieši no
ārzemēm ar lielu
aizrautību uztver šo
pasākumu. Kopumā
ir ļoti interesanti
un jautri,» iespaidos
dalījās Iecavas
Jauniešu mājas
iemītniece Anna
Zarāne.

nietim. Tas būs bagātīgs pasākums, kurā īpaši aicinām piedalīties tieši jauniešus un tos, kuri
ikdienā saskaras ar jauniešiem,»
tā R. Manuilovs.
Projekta rezultātā jaunieši
izstrādās interneta mājas lapu
www.mixoflife.eu, kas dos iespēju jauniešiem diskutēt, dalīties
ar saviem radošajiem sasniegumiem video un foto jomās. IZ

Pagarina pieteikšanos
bezmaksas māszinību
studijām
A: Anta Kļaveniece

Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultāte līdz
14. augustam pagarinājusi
pieteikšanos Māszinības
bakalaura studiju programmā
trīs māsu pamatspecialitātēs,
kas veselības aprūpes
darbinieku tālākizglītības
projekta ietvaros tiek
finansēta no Eiropas Sociālā
Fonda un ir bezmaksas,
informē Evija Ansonska, LU
MF sabiedrisko attiecību
konsultante
Ārstniecības personas, kuras
ir ieguvušas māsas kvalifikāciju
un kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā,
var pieteikties studijām LU Medicīnas fakultātē. Sīkāka informācija, darba laiki un iesniedzamo
dokumentu saraksts atrodams
internetā - www.gribustudet.lv.

Reflektantiem, kas iesniedz dokumentus studiju turpināšanai,
reģistrācijas maksa nav jāmaksā.
Programmas mērķis ir nodrošināt māsas profesionālās pamatizglītības turpinājumu, apgūstot kādu no māsas pamatspecialitātēm. Tiek piedāvātas
bezmaksas studijas un prakse
šādās specialitātēs: «Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās
aprūpes māsas pamatspecialitāte»; «Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte» un «Internās
aprūpes māsas pamatspecialitāte».
Studiju programmas līmenis
un veids - profesionālā bakalaura studiju programma. Iegūstamā kvalifikācija un grāds: bakalaura grāds veselības zinātnē un
attiecīgās specialitātes medicīnas māsas kvalifikācija. Studiju
ilgums atkarīgs no iepriekšējās
izglītības līmeņa. IZ

F: Viktorija Gabrjuna

Jauna sistēma
maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā
Turpmāk tiesības izmantot
maksas atvieglojumus
sabiedriskajā transportā
reģionālajos starppilsētu un
vietējās nozīmes maršrutos
tiks piešķirtas sešām
pasažieru kategorijām
līdzšinējo vienpadsmit vietā.
Šādas izmaiņas paredz valdībā atbalstītais Ministru kabineta
noteikumu projekts «Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos». To izstrādājusi un valdībā izskatīšanai iesniegusi Satiksmes ministrija, ņemot vērā atbildīgo ministriju, kā arī vairāku biedrību un
asociāciju ieteikumus.
Turpmāk bez maksas reģionālajos starppilsētu un vietējas
nozīmes maršrutos varēs pārvietoties pirmsskolas vecuma bērni, 1. grupas invalīdi, bērni invalīdi, kā arī bāreņi un bez vecāku
gādības palikušie bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās
vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs.
Politiski represētās personas un
nacionālās pretošanās kustības
dalībnieki, tāpat kā līdz šim, bez
maksas varēs izmantot reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutus. Savukārt 2. grupas invalīdi un personas, kuras pavada
1. grupas invalīdu vai bērnu invalīdu reģionālos starppilsētu
un vietējās nozīmes maršrutus

turpmāk varēs izmantot ar 50%
atlaidi.
Braukšanas maksas atvieglojumus līdzšinējā apmērā saņems arī ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie skolēni. 1.-9. klases bērniem būs tiesības saņemt
kompensāciju 100% apmērā par
sabiedriskā transporta izmantošanu mācību gadā pilsētas nozīmes, reģionālajā starppilsētu un
vietējās nozīmes maršrutā pašvaldības administratīvajā teritorijā. Savukārt uz 10.-12. klases
skolēniem, kas mācās klātienē,
attieksies braukšanas izdevumu
kompensācija 50% apmērā
iepriekš minētajā maršrutu tīklā. Biļete skolēniem būs jāiegādājas par pilnu maksu, bet
braukšanas izdevumi iepriekš
noteiktā kārtībā tiks atlīdzināti
no pašvaldības budžeta.
Nosacījumi par piešķirtajiem
braukšanas maksas atvieglojumiem personām ar invaliditāti
stāsies spēkā tikai pēc attiecīgu
grozījumu veikšanas likumā par
invaliditātes jautājumiem. Līdz
tam 1. un 2. grupas invalīdiem,
bērniem invalīdiem un personai,
kas pavada 1. grupas invalīdu
vai bērnu invalīdu, ir tiesības bez
maksas izmantot sabiedrisko
transportlīdzekli, kas pārvadā
pasažierus pilsētas nozīmes, reģionālā starppilsētu un reģionālā vietējās nozīmes maršrutā.
Plānots, ka ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā šī
gada 1. septembrī. IZ
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

28. jūlija Finanšu komitejas sēdē deputāti atļāva IK «VB
Soft» sniegt ēdināšanas pakalpojumus restorānā Upes ielā 9. Tā
kā līgums par telpu nomu ir noslēgts uz vienu gadu, arī atļauja
tika izsniegta uz tādu pašu termiņu, uzsverot, ka pirms darbības uzsākšanas uzņēmumam jānoslēdz līgums par atkritumu
apsaimniekošanu. Kā paskaidroja IK «VB Soft» direktors
V. Brūveris, restorāns durvis apmeklētājiem vērs jau augusta sākumā, uzņēmumā plānots nodarbināt līdz astoņiem cilvēkiem.

Deputāti izskatīja pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs»
iesniegumu ar lūgumu atsavināt
automašīnu Mercedes Benz.
Iestādes direktora vietnieks finanšu un saimniecības jautājumos A. Prokopenko informēja, ka
automašīna ir ļoti sliktā stāvoklī,
tās remontam nepieciešami aptuveni Ls 2500, iestādei finanšu
līdzekļu šādam mērķim nepietiek. Sliedes un nestuves no mašīnas ir demontētas, tās var pielāgot citai automašīnai. Tā kā
1990. gadā reģistrētajai automašīnai atlikusī bilances vērtība ir
nulle latu, deputāti akceptēja
automašīnas atsavināšanu
Valsts un pašvaldību mantas at-

Remontēs dabaszinību kabinetus
1.lpp.

Jāatgādina, ka Iecavas vidusskolā šie remontdarbi notiek
pateicoties dalībai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projektā «Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana».
Piešķirtais finansējums paredzēts ne tikai kabinetu remontdarbiem, bet arī to aprīkošanai
ar mūsdienīgiem uzskates līdzekļiem un modernām informācijas tehnoloģijām, kā arī elektroniskās apmācības programmatūras un jaunu mēbeļu iegādei. No jauna tiks izveidotas 25
darbavietas darbam ar datoru
prioritārajos priekšmetos, uzstādīts nepieciešamais aprīkojums,
sagādāts nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā, fizikā un
ķīmijā (laboratorijas trauku

komplekti, vielas, materiāli, modeļi, kolekcijas un preparāti).
Tiks pilnveidots bibliotēkas un
mācību videofonds.
Iecavas vidusskolā no projekta īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem Ls 2328,75 jau izlietoti
grāmatu iegādei, bet Ls 4080,85
- jaunu mēbeļu iegādei, informē
projekta vadības grupas pārstāve Laimdota Udalova. Vēl aptuveni 50 tūkstoši latu paredzēti
datoru un uzskates līdzekļu
iegādei, taču šo iepirkumu organizēs centralizēti, visticamāk, ka
nākamgad.
Pavisam dabaszinātņu kabinetu remonts un aprīkojuma
iegāde projekta ietvaros paredzēta 221 vidusskolā visā Latvijā.
Kopējā projektu īstenošanas
summa ir 22,5 miljoni latu, no
kuriem ERAF finansējums ir
85%, bet nacionālais publiskais
līdzfinansējums - 15%. IZ

Ārstu konsultācijas par vienu latu
A: Anta Kļaveniece

Rūpējoties par sociāli
neaizsargātām iedzīvotāju
kategorijām, Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes
slimnīcas klīnika «Biķernieki»
piedāvā īpašās palīdzības
programmu konsultāciju par
simbolisku samaksu - vienu
latu, informē Inguna
Potetinova, Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes
slimnīcas Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja.
Trīs dienas nedēļā konsultācijas sniegs terapeits, kardiologs, gastroenterologs, neirologs,
ķirurgs, ortopēds, urologs, LOR

speciālists, dietologs, dermatologs un ginekologs.
Uz īpašās palīdzības speciālistu konsultācijām (uzrādot attiecīgu apliecību vai izziņu) var
pieteikties pensionāri, trūcīgās
un maznodrošinātās personas,
invalīdi, represētās personas un
nacionālsociālisma režīmā cietušie, kā arī Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā cietušās personas.
Konsultācijas pieejamas bez
ģimenes ārsta nosūtījuma.
Iepriekšēja pieteikšanās klīnikas
«Biķernieki» Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūrā pa
tālruņiem 67038123, 67587212
(no 1000 līdz 1400). IZ

savināšanas likuma noteiktajā
kārtībā, virzot jautājumu tālākai
izskatīšanai Domes sēdē.
No Domes 2009. gada budžetā plānotajiem līdzekļiem kultūras pasākumiem deputāti nolēma piešķirt Ls 50 novada Politiski represēto personu dalības
maksājumam Latvijas Politiski
represēto personu 11. salidojumā.
Par Bauskas rajona Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram
iesniedzamo siltumenerģijas tarifa projektu deputātus informēja SIA «Iecavas siltums» galvenā
grāmatvede L. Saliete. Šoreiz izstrādāts diferencētais siltumenerģijas tarifs, kas var mainīties
atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas. Tas nozīmē, ka
kāpjot vai krītoties gāzes tarifiem, arī siltuma ražotājam būs
iespēja palielināt vai samazināt

cenas, nesniedzot regulatoram
apstiprināšanai jaunu tarifa
projektu. Tā kā gāzes cena šobrīd ir krietni zemāka, nekā apstiprinot šobrīd spēkā esošo tarifu, gaidāms, ka ar 1. oktobri arī
patērētājiem par siltumu būs jāmaksā mazāk. Deputāti siltumenerģijas tarifu projektu atbalstīja.
Sēdē tika izskatīti arī citi jautājumi: par maksas pakalpojumu izcenojumiem skolēnu un
darbinieku ēdināšanai Iecavas
vidusskolā, par aizņēmuma
ņemšanu sociālās mājas «Aizupieši» rekonstrukcijai, par brīvpusdienu piešķiršanu un naudas balvu atcelšanu vai samazināšanu, kā arī caurskatīti vairāki uz sociālo sfēru attiecināmi
saistošie noteikumi, taču to galējam akceptam nepieciešams Domes lēmums. IZ

Palīdzēsim
mūsu baznīcai!
Uzskati par Dieva esamību
vai neesamību ir katra cilvēka
audzināšanas vai personīgās
pārliecības jautājums. Turklāt
dažiem tas pat mainās dzīves laikā. Vērtību sistēma šajos laikos
ir degradējusies, taču cilvēciskās
- ētiskās vērtības nedrīkst aizlaist nebūtībā.
Ekonomiskie pārbaudījumi
šobrīd ir skāruši gandrīz katru
ģimeni - kāds zaudējis darbu,
kāds netiek galā ar kredītiem,
kāds arī bez tiem nespēj veikt komunālos maksājumus. Turklāt
tuvojas mācību gada sākums un
bērni jāsagatavo skolai. Kāda tur
vairs ziedošanas iespēja, turklāt
baznīcai! Bet, mīļie un cienījamie
iecavnieki, tomēr vajag un ĻOTI!
Ne jau tikai kā luterāņu reliģiskai
kulta celtnei, bet gan kā kultūrvēsturiskam piemineklim.
Mēs šobrīd nevaram kaut ko
uzsākt lielajā draudzes telpā tur vajadzīgi milzu līdzekļi, bet
pārlikt satrunējušo grīdu priekštelpai, ierīkot ūdensvadu un kanalizāciju mēs varētu, ja vien
mēs katrs – līdzcilvēks, iestāde,

uzņēmējs palīdzētu kaut ar mazumiņu. Kopā šiem remontdarbiem nepieciešami Ls 1000. Turklāt, luterāņu baznīca taču ir
vēsturiski nozīmīgākais objekts
Iecavā, ko mēs parasti arī parādām saviem ciemiņiem. Baznīcas zvans ir pat novada ģerbonī.
Atgriežoties no tālākiem braucieniem vai komandējumiem un
ieraugot baznīcas torni, priecājamies, ka esam atgriezušies
mājās. Un mājas nav tikai dzīvoklis vai deklarētā dzīves vieta.
Tas ir kas vairāk, pat neatkarīgi
no tā, kur esam piedzimuši - Latgalē, Vidzemē, Kurzemē vai kur
citur, bet mēs te – Iecavā - dzīvojam. Iecavā ir daudz cilvēku, kas
spēj un dara ko nozīmīgu ne tikai
personīgi sev, bet iespēju robežās palīdz un ir atsaucīgi. Tikai
kopā mēs varam ko paveikt!
Palīdzēsim arī mūsu baznīcai, ziedojot savu artavu baznīcas (reģ. Nr. 90000389153) bankas kontā: LV11 LHZB9301038225001.
Iecavas ev. lut.
draudzes padome

Kāds bijis JŪLIJS
Aizvadītajā mēnesī Iecavā reģistrētas piecas laulības, izsniegtas
septiņas miršanas apliecības un astoņas dzimšanas apliecības,
informē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Edīte Jančone.
Iecavnieku pulku kuplinājuši trīs zēni un piecas meitenītes.
Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies šādus vārdus: Olivers,
Marians, Kristaps Alekss, Nika, Emīlija, Anna, Patrīcija Tīna un
Elza Emīlija.
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Glezno gan īstas ainavas, gan savus sapņus
1.lpp.

Paldies vārdi māksliniekiem
tika aizstāti ar skaistiem ziedu
klēpjiem. Cilvēki izmantoja
iespēju iemūžināt mirkli pie
iepatikušās gleznas, kā arī nofotografēties ar pašu darba autoru.
Starp daudzajām zibspuldžu
gaismām pamanīju arī gleznotāju no Iecavas - Igoru Ļeontjevu.
Pie tējas tases mākslinieks pastāstīja par gleznotāja profesiju.
Ceļš līdz izcilam
gleznotājam
Igors Ļeontjevs dzimis Rīgā
1957. gadā. Ar gleznošanu viņš
nodarbojas jau kopš agras bērnības. Lai pilnveidotu un attīstītu
savu talantu, Igors ir mācījies
J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā un Latvijas Mākslas
akadēmijā. Viņš smēlies zināšanas arī mākslas studijās pie izcilajiem gleznotājiem un skolotājiem V. Karkunova un A. Bikova.
Mākslinieks atceras, ka pirmo
nopietno gleznu uzzīmējis, kad
gājis ceturtajā klasē. Gleznā ar
nosaukumu «Rudens» jau bijušas manāmas profesionāla darba iezīmes. Jautāju I. Ļeontjevam, cik gleznu autors viņš ir.
Mākslinieks atbildēja, ka precīzu
skaitu nosaukt nevarēs, to esot
ļoti daudz.
Uz Iecavu mākslinieks pārcēlās 2006. gadā, pārdodot dzīvokli
Jūrmalā - ģimenei bija nepieciešamas plašākas telpas. Kāpēc
tieši Iecava? Gleznotājs meklējis
vietu, kas būtu apmēram 40-50
kilometru rādiusā no Rīgas un
«uzdūries» Iecavai. «Šeit man uzreiz iepatikās. Mani piesaistīja
tas, ka Iecavā ir saglabājušās latviskās kultūras tradīcijas», teic
Igors.
Mākslinieka dzīve ir
laimīga dzīve
Mākslas aprindās Igoru bieži
vien pieskaita pie sirreālisma
gleznotājiem, bet viņam pašam
nepatīk savus darbus piedēvēt
kādam konkrētam stilam. Gleznotājs mīl eksperimentēt. Viņš
glezno gan īstas ainavas, gan realitāti savij ar fantāziju un attēlo
savus sapņus. Šobrīd I. Ļeontjevs pievērsies digitālajai mākslai. Skices un uzmetumus viņš
veido datorā ar speciālu programmu palīdzību, un tikai pēc
tam tās nonāk uz audekla.
Māksliniekam ļoti patīk Latvijas daba. Viņš ar prieku tai velta daudzas gleznas. Motīva izvēle
ir ilgs process, bet, kad tas izvēlēts, gleznas turpinājums rodas
pats no sevis. «Protams, daudz
atkarīgs arī no tā, ko vēlos pateikt skatītājam», Igors piebilst.
Arī tagad gleznotājam padomā ir

Igors Ļeotjevs (priekšplānā
no kreisās) kopā ar citu otas
meistaru Juri Ģērmani.
Lielākā daļa plenēra
dalībnieku ir Mākslinieku
Savienības biedri un
pazīstami gleznotāji Latvijā.

kāda interesanta ideja, tikai jāķeras klāt tās realizēšanai.
Viena no mīļākajām Igora
gleznām pa-ša kolekcijā ir dēla
Arsēnija por-trets.
Ļeontjevs teic, ka tikai četri
procenti gleznotāju «dzīvo no savām gleznām», viņš tajā skaitā.
Igors uzskata: «Gleznošana ir
sirds darbs. Ja cilvēks vēlas kļūt
bagāts, viņām jāizvēlas cita profesija.» Bet viņš nesūdzas, jo ir
ļoti laimīgs, darot to, kas patiešām patīk.
Svarīgāka par novērtējumu
ir kolēģu kritika
Igors Ļeontjevs izstādēs piedalās kopš 1987. gada. Līdz šai
dienai Igoram ir bijušas aptuveni 15 personālizstādes un vairāk
nekā 50 grupu izstādes. Viņa
darbu kolekcijas ir bijušas Latvijā, Vācijā, Izraēlā, Аustrijā, ASV,
Krievijā, Francijā, Itālijā, Šveicē.
Jautāts, kā ārzemju skatītājs
uztver darbu, salīdzinot ar latvieti, mākslinieks atbild, ka katrā valstī viņa daiļradi uzlūko atšķirīgi. Viss atkarīgs no cilvēka.
Vistuvākā gleznotājam esot Latvijas un Austrijas publika. «Tur
mani labi pazīst. Ir arī mana talanta pielūdzēji,» saka Igors. Bet

Viens no pieciem plenēra laikā tapušajiem darbiem,
kas uzgleznoti rekordīsā laikā – piecās dienās.
«Mana reliģija ir mana māksla. Mana grēksūdze ir tas, ko
pauž manas gleznas», filozofiski par saviem darbiem
izsakās Igors Ļeontjevs.
svarīgāks par skatītāja novērtējumu māksliniekam ir kolēģu
viedoklis un kritika. Viņš uzskata, ka mākslinieki nav konkurenti, tāpēc vienmēr lielu uzmanību pievērš kolēģu teiktajam.
Nevis profesija,
bet dzīves stils
Dzejnieki, mūziķi, gleznotāji mākslinieki ir cilvēki, kuri nepazīst piecu nedēļu darbdienu un
nesaņem ikmēneša algu, kaut

arī viņu darbi ir izcili. Arī Igors
Ļeontjevs neglezno katru dienu,
bet citreiz, iedvesmas vadīts,
viņš var darboties pat naktī.
I.
Ļeontjevs uzskata, ka mākslinieks, tas drīzāk ir dzīves stils,
nevis profesija. Jautāts par
mākslinieka uzdevumu šajā dzīvē Igors atbildēja, ka galvenais ir
saglabāt uzticību savam darbam
vienmēr, lai arī kādi būtu apstākļi. IZ
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Ceļojuma piezīmes
A: Vija Čivčiša
F: Agra Svikle
Turpinājums iepriekšējā laikraksta
numurā publicētajam.

Kādā no Daugavas lokiem,
skaistā dabas pasakā, tiekam
sagaidīti ar mielasta galdu. Šīs
izjūtas neiespējami izteikt vārdos, tā vien šķiet, ka nekas nav
gardāks par tiem kartupeļiem
«mundierī», desiņu ar sautētiem
kāpostiem un, pats galvenais,
sagaidīšanas sākumā «Šmakovkas» glāzīte ar speķmaizīti. Tā vis
nav nekāda «kandža», bet dzidrs
un gards uzdzēriens ar nedaudz
tonizējošu sajūtu. Pēc mielasta
esam atspirguši un tā sajūsmināti, ka nemaz vairs negribas tālāk braukt. Un nevar jau aizbraukt, neveltījot kādu dziesmu
Daugavai.
Mūsu naktsmītne - Višķu
profesionāli tehniskās vidusskolas kopmītnes. Visas ērtības - tīrība, klusums, istabas ar nelielu
gultu skaitu, sniegbaltas gultas
un duša.
Nākamais rīts mūs sagaida ar
svaiga gaisa vēsmām, saules staros mirdzošām rasas lāsēm. Šī ir
ceturtā reize, kad mūsu braucienu kādā vietā vada, kā pierasti
teikt, pagasta «vecis». Un šoreiz
tas ir Jānis Kudiņš - īsts savas
dzimtās puses saimnieks un patriots. Pagastā ir Špoģu vidusskola (500 skolēnu), profesionāli
tehniskā vidusskola (300), mūzikas un mākslas skola (190). Bijušās slimnīcas vietā tagad gan
pansionāts. No agrākiem laikiem
saglabāti divi govju un viens cūku komplekss. Iepazīstoties ar
pagasta vēsturi un notikumiem,
piestājām pie Sv. Jāņa Kristītāja
Romas katoļu baznīcas. Baznīca
atrodas pakalnā, no kuras paveras skats uz teiksmaino apkārtni. Baznīcas arhitekts liepājnieks Strautmanis. No akmeņiem celtā baznīca nekad nav
aizslēgta, tādēļ mums ir iespēja
pabūt arī baznīcas tornī. Uzzinām, ka Višķos ir saglabājusies
ļoti sena kapsētiņa, ka no šī apvidus cēlušās arī divas karalienes - Katrīna Pirmā un karaļa
Mindauga sieva Marta. Vēl pagastā ir siltumnīcu komplekss,
stādu audzētava, trīszvaigžņu
motelis, kura īpašnieks ir jaunais Daugavpils mērs Rihards
Eigims.
Kudiņa kungs mums pastāsta, ka ap Višķiem esot arī tādas
dīvainākas vietas. Velnezers ne
tikai maina krāsu, turp neiesaka
doties vienam un peldēties vis-

pār nē. Vietējie stāsta, ka ezerā
mīt kāda būtne, pat iegūta fotogrāfija. Kādus gadus atpakaļ zinātnieki pētniecības nolūkos
ezerā laida eholotu, bet tas tika
nogriezts. Jau aprīlī tur dzirdama dzeguze un lakstīgalas.
Tālāk ceļš mūs aizved Karaļkalnā. Par šo vietu rakstīju jau
iepriekšējās vasaras ekskursijā,
tāpēc pateikšu tikai to, ka šis
kalns tiek nemitīgi pilnveidots.
Mums ļoti laimējas, jo tikai
iepriekšējā dienā atklāta jaunā
ekspozīcija «Ēdenes dārzs». No
viena varena ozola stumbra veidoti divi tēli - Ādams un Ieva. Bez
tiem vēl skatāms Ēdenes dārza
eņģelis un bērni. Veidojot Jaunavas Marijas tēlu, no stumbra
atšķēlies gabals, kas bija pateicīgs lotosa zieda izveidei. Labu
brīdi pasēžam uz ozola soliem un
ar gaišām izjūtām atvadāmies
no Karaļkalna, lai pabūtu pavisam citā pasaulē. Tas ir «Kara
muzejs» - pavisam tuvu ieslavētajam «Maizes muzejam». Jāatzīstas: viens otrs no mums nodomāja, kas gan tur var būt, taču
no redzētā un uzzinātā grūti bija
aiziet prom. Ne tikai apbrīnojama ir bagātīgi savāktā karā izmantotā atribūtika un viss pārējais, bet arī Valda kunga apbrīnojamās zināšanas enciklopēdijas vērtībā par tādiem kara un
pēckara periodu notikumiem,
par kuriem ir noklusēts visas pasaules mērogā. Brīžiem rodas tāda sajūta, ka no dzirdētā varētu
sastingt. Izrādās, ka Valda kungam ir radi vai labi paziņas Iecavā. Tā ar mūsu starpniecību sagatavoto velti atvedām noteiktajiem cilvēkiem. Nu, re! Cik Latvija maza, un ne jau pirmoreiz
iecavnieki satiek savus paziņas
tādos braucienos.
Pēc tam brīvsolis Aglonā - citam mese bazilikā, citiem avotiņa ūdens. Beidzoties Aglonas robežzīmei, no Latgales atvadāmies ar tai raksturīgu dziesmu.
Pavisam nemanot jau ir Preiļi. Te mums atvēlēts laiks, lai
iegādātos izslavēto «Preiļu siera»
produkciju. Arī priekšā vēl «Liepkalnu» veikals, kur vienmēr
iespējams nopirkt tikko no
krāsns izņemtu maizīti. Bet tas
arī vēl nav viss. Pirms iesākam
mājupceļu, vēl novērtējam redzēto, dzirdēto, skan labi vārdi
un pateicības. Suminām Slaviku, saldās «dāvaniņas» tiek daudziem par «īpašiem nopelniem»,
arī nenogurdināmajam mazajam
Emīlam, kurš savus «dienesta»
pienākumus autobusā veica teicami. Liekas, ka viss autobuss
virmo no gaišām domām un izjū-

Zem varavīksnes loka

Karaļkalns nemitīgi tiek
pilnveidots.
Mums ļoti laimējās,
jo tikai iepriekšējā dienā
bija atklāta jaunā
ekspozīcija - «Ēdenes dārzs».
E. Delpera skulptūrām
pievienojušies no viena ozola
stumbra veidotie tēli Ādams un Ieva.

tām.
Līdz pašai Iecavai skan dziesmas, smiekli un humors. Bagātīgs prieks par to, ka no pieaugušajiem dziedāšanā neatpaliek arī
bērni un jaunieši. Zandai pirmajā dienā tika dots uzdevums - sacerēt dzejas vārsmas, un tas viņai godam izdevās. Tātad - jauns
talants veidojas.
Viena no mūsu bagātībām cilvēki: katram sava dzirkstelīte
iekšā, bet visi kopā kā zaigojoša
varavīksne. Brauciena starojums vēl ilgi apmirdzēs mūsu ikdienu. IZ

Lai turpinātu dārzkopības un
sakoptas vides
popularizēšanu,
laikraksts
IZ
«Iecavas Ziņas» un interneta
portāls www.iecava.lv aicina
kopīgi veidot publikācijas,
kurās iepazīstinātu lasītājus
ar skaistākajām vietām
novadā un cildinātu tos
cilvēkus, kuru ieguldītais
darbs un centība liek Iecavai
ziedēt!
Ja arī Tavas vai kaimiņu
mājas, darbavietas apkārtne,
balkons vai dārzs ir cienīgs
saukties par košāko stūri
Iecavas novadā vai varbūt
dārzā ir uzziedējis kas
neparasts, aicinām
fotogrāfijas un nelielu
aprakstu sūtīt mums uz epasta adresi: avize@iecava.lv,
nogādāt laikraksta redakcijā
vai sūtīt pa pastu (Skolas iela
4, Iecava, LV-3913).
Ja nav iespējas skaistumu
iemūžināt, aiciniet talkā mūs
(tālr. 63941299).
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Lai kāzu rīkošana nesagādā raizes

A: Viktorija Gabrjuna

Ginta Zaumane (attēlā) ir 36
gadus jauna iecavniece ar augstāko pedagoģisko izglītību. Viņa
šeit dzimusi, augusi un dzīvo arī
pašlaik. «Būt Iecavā nozīmē būt
mājās - te viss ir savējais, viss zināms un smaržo pēc dvēseles
miera. Te joprojām dzīvo arī
mans tētis, divi brāļi un māsa.
Tas ir liels atbalsts, liela kopības
sajūta un paļaušanās vienam uz
otru jebkurā dzīves situācijā,»
teic Ginta.
Dienas lielāko daļu viņa ir
kopā ar savu jaunāko meitiņu,
bet mammas amats nav vienīgais darbs, kas pavada ikdienu.
Savu dzīvi Ginta nepārtraukti
papildina ar radošām idejām.
G. Zaumani jau no bērnības
ir aizrāvuši rokdarbi. Tā kā LLU
Pedagoģijas fakultātes Mājturības programma piedāvāja visplašāko ieskatu dažādās lietišķās mākslas nozarēs, iegūt
augstāko izglītību un pilnveidot
savu talantu Ginta devās tieši uz
Jelgavu. Dzīve iekārtojās tā, ka,
absolvējusi universitāti, jaunā
skolotāja neturpināja studijas;
sākās viņas ceļš uz darba pasauli.
Ilgu laiku Ginta strādāja
mārketinga un reklāmas jomā
un arī šobrīd darbojas reklāmas
aģentūrā «Vējš Zīmolos». Bet
naktīs, kad nenāk miegs, viņai
patīk veidot rotas. Nupat Ginta
reģistrējās par pašnodarbinātu
personu un šobrīd diezgan intensīvi gatavo rotas. Gintas gatavotās rotas lietas var iegādāties
vairākās Latvijas pilsētās Ventspilī, Jelgavā un Siguldā, kā
arī viņas interneta mājas lapā
www.pearlytime.lv. Taču tas vēl
nav viss. Ar domubiedru palīdzību viņa ir izveidojusi internetā
bāzētu plānošanas rīku, kas domāts kāzu organizēšanai www.kazuplanotajs.lv. Plašāk
par savu ideju Ginta stāsta intervijā.
Kā radās ideja izveidot šādu

mājas lapu?
Ideja radās, klausoties paziņu stāstos, cik sarežģīti ir būt
par vedējiem, un kas tik viss nav
jāatceras kāzu rīkošanas sakarā. Mēs nolēmām pirmskāzu
stresā palīdzēt cilvēkiem. Turklāt mums bija jau gadu gaitā
pārbaudīta vispusīga komanda labi programmētāji, dizaineri,
mārketinga cilvēki, žurnālisti pietiekams pamatojums, lai ķertos pie darba! Mūs iedvesmoja
arī paziņa, kurai pieder kāzu lietu e-veikals.
Kāpēc veidojāt tieši kāzu plānotāju, ir taču arī citi pasākumi balles, dzimšanas dienas.
Kāzas ir plašs un darbietilpīgs pasākums, kura sarīkošana
prasa visilgāko laiku, tātad te
visvairāk nepieciešama, tā teikt,
laba projekta vadība. Bet projektu lieliski var novadīt tad, ja ir
pieredze un zināšanas. Mēs to
apkopojām un pa punktiem lielāko daļu darāmo darbu pasakām priekšā. Dzimenīti nākamgad var nosvinēt foršāk, ja šogad
īsti neizdevās, bet kāzām ģenerālmēģinājumu un papildizrāžu
nav. Internetā veidots tāpēc, ka
tas ir uzticamāks nekā citā somā
palikuši blociņi vai piezīmes uz
mūždien pazudušām lapiņām.
Kāds ir plānotāja galvenais
mērķis?
Galvenais mērķis ir iedrošināt cilvēkus, ka tik traki jau nemaz nav. Atvieglot plānošanu,
atcerēšanos, rēķināšanu, iespējami daudzas lietas pasakot
priekšā, atgādinot svarīgākos
datumus un darbus, palīdzot
rast atbildes uz jautājumiem,
piedāvājot izvēlēties ar kāzām
saistītu pakalpojumu sniedzējus, par kuriem ir vislabākās atsauksmes. Mūsu mērķis ir apkopot lietas, sākot no likumiskā
viedokļa līdz pat kleitām, kurpēm, smalki klātiem galdiem un
vecpuišu ballītēm
Kāda ir cilvēku atsaucība?
Pirms projekta sākšanas mēs
veicām aptauju par to, kur cilvēki meklē informāciju par kāzu rīkošanu. Rezultāti liecina, ka gana daudz ļaužu to dara internetā. Tas liek domāt, ka atsaucība
būs. Pašlaik KāzuPlānotājs.lv vēl
darbojas testa režīmā pārdesmit
cilvēku liela grupa meklē trūkumus lietošanā, dod padomus papildināšanai un nosprauž nākamos attīstības soļus. Taču jau
šobrīd mūsu interneta vietni var
izmantot īstu kāzu plānošanai
un sekot līdzi, kā tas pilnveidojas. Ziņas «no mutes mutē» izplatās ātri, un lapas apmeklējums
aug jau tagad. Pašlaik notiek uzlabojumi pēdējā sadaļā, un tad
ar pilnu atdevi sāks darboties
patiešām ērts un pārdomāts kāzu plānošanas rīks.

Pastaigājoties
Iecavas parkā ar
meitiņu Kati.

F: no personīgā arhīva

Kāpēc, jūsuprāt, ir jāizmanto
www.kazuplanotajs.lv pakalpojumi? Kas var ieinteresēt cilvēkus?
Līdzvērtīga plānošanas rīka
Latvijā nav, to varam apgalvot
pavisam droši.
Kāzu plānotājs veidots tā, lai
būtu ērts un funkcionāls. Te ir
arī forums, kurā paši kāzinieki
var dalīties padomos, apspriest
jautājumus, bet mēs no tā cenšamies saprast, kādas vēl aktualitātes palīdzēt atrisināt.
Vēl portāls piedāvā iespēju
dažādiem pakalpojumu sniedzējiem ievietot par sevi informāciju, piedāvāt atlaides, rīkojot
akcijas, tādejādi piesaistot sev
klientus un attīstot arī savu biznesu.
Tāpat regulāri publicēsim intervijas ar cilvēkiem, kas var pastāstīt dažādas ar kāzām saistītas lietas - pieredzējušu vedējpāru ieteikumus, modes lietas u.c.
Principā ar KāzuPlānotājs.lv var
saplānot arī dzimšanas dienu vai
citu pasākumu, kurā ir viesi, noteikts budžets, scenārijs.

Kāzu plānotājs - tas ir bizness
vai vaļasprieks?
Veidot un attīstīt KāzuPlānotājs.lv - tas ir milzīgs entuziasms un arī ļoti liels darbs. Šobrīd par biznesu ar lielu peļņu
runāt vēl ir krietni pāragri, taču
pēc gadiem četriem mēs ceram,
ka tas nesīs savus pirmos
augļus. Reklāmdevēju piesaistīšana jaunam portālam ir piņķerīgs darbs, un arī ļoti draudzīgās
cenas katrs pārdomā vairākkārt,
pirms piekrīt ievietot savu informāciju, tāpēc viss šis process
vairāk nosaucams par vaļasprieku ar apziņu par labi padarītu
darbu, sniegto palīdzību līdzcilvēkiem un cerību, ka kāzas nepazudīs no zemes virsas.
Nākotnē Ginta lūkojas ar optimistisku skatienu. Viņa uzskata, ka šajos grūtajos laikos galvu
augšā un rokas darbos! Rezultāti
ir tikai tiem, kas kaut ko dara,
nevis tiem, kas čīkst par naudas
trūkumu maciņā. Dzīve ir projekts, kura veiksmīgs rezultāts ir
tieši proporcionāls ieguldītajam
darbam! IZ
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Turnīra meistarības līmenis ir audzis
A: Anta Kļaveniece

No 30. jūlija līdz 2. augustam
Somijas pilsētā Tamperē
norisinājās 22.
starptautiskais basketbola
turnīrs «Delfin Basket».
Turnīra dalībnieku vidū bija
dažādu vecumu sportisti no
Somijas, ASV, Krievijas,
Zviedrijas un Latvijas,
kopumā 247 komandas.
Tradicionāli uz turnīru devās
arī četras komandas no
Iecavas.
Vislabāk turnīrā veicās sporta kluba «Dartija» komandai, kas
mājās atgriezās ar 3. vietas diplomiem un bronzas medaļām.
Sīva konkurence valdīja A grupas (1991. g. dz. un jaunāki) spēlēs; uzvaru visbiežāk izšķīra ti-

kai daži punkti. Sporta skolas
«Dartija» trenera Viļņa Gailuma
audzēkņi cīņā par iekļūšanu astotdaļfinālā saviem pretiniekiem
zaudēja tikai vienu punktu. Kopumā 21 komandas konkurencē
puiši ieņēma 11. vietu. Vislielāko cīņas sparu parādīja mūsu
komandas basketbolisti Dāvis
Kravals un Artūrs Rubins, atzīmē treneris. «Salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, turnīra līmenis ir krietni audzis,» atzīst V.
Gailums. «Somijas jaunajiem
basketbolistiem ir laba fiziskā
sagatavotība un metienu precizitāte augstā līmenī, uz ko mēs
zaudējam. Taču mums nav jānokar deguns, bet jāizdara secinājumi, jāmācās no tā, ko piedzīvojām. Domāju, ka šīgada Somijas
brauciens mums sniegs labu
motivāciju turpmākajam treniņu darbam.»

Arī Voldemāra Pāruma trenētajām zēnu basketbola komandām šoreiz neizdevās tikt pie medaļām. 1995. gadā dzimušo zēnu
komandai tikai mazliet pietrūka
līdz godalgotajai trešajai vietai.
Spēlē par 3./4. vietu puiši ar piecu punktu starpību piekāpās
Somijas komandai BC Nokia, aiz
sevis atstājot vēl astoņas turnīra
dalībnieku komandas.
Pretinieku ievērojamu auguma pārsvaru izjuta sporta skolas
1998. gadā dzimušo un jaunāku
zēnu komanda. Lai arī vienā no
četrām apakšgrupas spēlēm
Dartijas zēni izcīnīja uzvaru un
divās no trim atlikušajām spēlēm zaudēja tikai ar dažu punktu
starpību, cīņā par 7./8. vietu viņi piekāpās spēcīgajiem somu
pretiniekiem. Galarezultātā
iecavniekiem 8. vieta desmit komandu konkurencē. IZ

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons pieņems
apmeklētājus Iecavas novada
Domes 2. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
10. augustā plkst. 10-12.
VID NODOKĻU INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
augustā apmeklētājus
nepieņems.

PAZIŅOJUMS
Garāžu īpašnieku
KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS
«DZIRNAVU IELA»
biedru kopsapulce notiks
sestdien, 22. augustā plkst 11.00.
Garāžu īpašnieku ierašanās obligāta.
Valde

Estrādē
7. augustā pl. 22:00
ELEKTRONISKĀS MŪZIKAS
PASĀKUMS
GUNČS/dRAKE
AMBERCRAFT (Ideology Of
Sound, Amnesia Season)

DMITRY DUBROW
(Ideology Of Sound)

BRUNO
Ieejas maksa:
pl. 22:00-23:00 - Ls 2,pl. 23:00 - Ls 2,50
8.augustā pl.13:00
Eiropas Savienības
neformālās izglītības
programmas
«Jaunatne darbībā»
starptautiskā jauniešu
apmaiņas projekta «Mix of
life» rīkots festivāls
Projekts iepazīstina jauniešus
ar atkarību izraisošo vielu
lietošanas iemesliem un
sekām, sniedz jauniešiem
ierosmi un piedāvājumus
saturīgai brīva laika
pavadīšanai bez tām.
Projekta «Mix of life» veidotāji
- Iecavas SOS Jauniešu māja.
13. augustā pl. 20:00
/Lietus gadījumā pasākums
notiks kultūras namā/

Dueta SANDRA
KONCERTS
jaunā albuma
«Diena jaukā»
prezentācija
Ieejas maksa: Ls 2,-

SIA «Iecavas siltums» (vien. reģ. Nr. 40003097945, juridiskā
adrese - Tirgus iela 12, Iecavas novads) 2009. gada 30. jūlijā
iesniedza Bauskas rajona Sabiedrisko pakalpojumu Regulatoram
2009./2010. apkures gada siltumenerģijas tarifa projekta pieteikumu.
Siltumenerģijas pārdošanas tarifa 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.
Piedāvātais siltumenerģijas vienotais pārdošanas tarifs ir diferencēts un ir tieši atkarīgs no a/s «Latvijas Gāze» piegādātās dabasgāzes tirdzniecības diferencētā tarifa.
Tarifa izmaiņas spēkā stāšanās datums - 2009. gada 1.
oktobris.
15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža lietotāji
iepazīties ar tarifa projektu un iesniegt savus priekšlikumus var:
1) Bauskas rajona Sabiedrisko pakalpojumu Regulatoram Uzvaras ielā 1, Bauskā, tālr. 29119773;
2) SIA «Iecavas siltums» Tirgus ielā 12, Iecavā, Iecavas novadā,
tālr. 63941565.
SIA «Iecavas siltums» valdes loceklis J. Drizļionoks

Līdzjūtība
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...

Aizsaulē aizgājuši
/R. Skujiņa/

Izsakām līdzjūtību Aivaram Kudulim,
brāli zaudējot.
Kaimiņi Zorģu mājā2

Rasma Sondore (25.12.1931. - 29.07.2009.)
Antons Antonovičs (08.09.1938. - 01.08.2009.)
Ārija Šulce (28.01.1930 - 03.08.2009.)

2009. gada 7. augustā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
nomaļu malku, masīvkoka
dārza mēbeles: galdus, solus,
šūpoles, sētas. Izgatavojam pēc
individuāla pasūtījuma.
Piegādājam, uzstādām.
Tālr. 26975888; 28647754.
zāģmateriālus. Izzāģējam pēc
pasūtījuma, impregnējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 26975888; 29245515.

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana

Vairumā iepērk
rapša sēklas.
Tūlītēja samaksa
uzreiz pēc piegādes.
Tālr. 22026312.

(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

lietotus un jaunus bērnu,
pusaudžu, sieviešu un vīriešu
velosipēdus no Vācijas. Būsim
Iecavas tirgū 9. un 16. augustā.
Kontakttālrunis 26460061.

Dažādi : : :
Kvalitatīvi, ātri veic jumta
seguma ieklāšanas darbus, kā
arī konstrukciju montāžu.
Darba izmaksas - 8 Ls/m2
(spāres + plēve + latojums +
segums). Tālr. 25910550.
Piedāvā ārstniecisko,
segmentāro masāžu (lēti).
Sniedz konsultācijas un veic
koriģējošo vingrošanu bērniem
ar stājas problēmām.
Tālr. 28353966, 63941930.

Latvijas politiski represēto
11. Salidojums
notiks Ikšķilē
8. augustā plkst 13.
Izbraukšana no novada
Domes plkst. 11.30.
Brauksim, jo tiekam gaidīti.
Koncertā - Jānis Sproģis un
citi mākslinieki.
Valde

Iecavas vidusskola
2009./2010. m.g. uzņem
audzēkņus vakarskolas
izglītības programmas
10., 11., 12. klasēs.
Pieteikties skolas kancelejā.

Izgatavo granīta pieminekļus,
kapu apmales dažādos krāsu
toņos (granīta, mākslīgā granīta,
betona), sētiņas no betona un
granīta. Iespēja veikt
uzstādīšanu un piegādi.
Tālr. 63941717.

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Papilduzņemšana
Iecavas vidusskolas
10. klasē
25. augustā
plkst.10.00.

Visa veida dārza un meža
tehnikas remonts,
tirdzniecība un noma.
Ir pieejams transports.
Tālr. 29683462.

Informatīvs paziņojums
Iecavas internātpamatskola
izsludina pieteikšanos uz
datoru iegādi skolas
datorklasei.
Konkursa nolikumu var
saņemt, iepriekš zvanot
pa tel. 26533575.

8.

Kultūras namā
8. augustā plkst. 19:00
LATVIJAS
ZELTA TALANTI 2009
KONCERTS
Koncertā piedalās «Kombuļi»,
Dainis Skutelis, grupa «PeR»,
Evija Misiņa, Dace Upīte,
grupa «Drums Clinic»,
Rūdolfs Ozols,
grupa «Wellingtons»,
Reinis Reķis, Kristīne Šomase,
grupa «Afternoon»,
Mārtiņš Ruskis,
«Moonlight Dancers», X-Sana,
«The Green Land»,
Edgars Mekelis.
Koncerta īpašie viesi dziedātāja Ginta Ēķe un
grupa «Latte».
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā.
Biļetes cena - Ls 3
15. augustā plkst. 19:00
Bauskas Tautas teātra izrāde
«MINHAUZENA PRECĪBAS»
Ieeja - Ls 1

Izīrē : : :
2 istabu dzīvokli Iecavas centrā.
Tālr. 26084044.

Pērk : : :
sauskaltušus un svaigus
skujkoku zāģbaļķus.
Tālr. 29166277.

Iecavas ev. lut. draudzes
KAPU SVĒTKI
5. septembrī
Upuru kapos - plkst.11
Jaunkalniņu kapos - plkst.12

Organizē braucienu uz
brīvdabas mūzikālo
komēdiju
«SEPTĪTĀS DEBESIS»,
kas notiks
21. augustā plkst. 19
Bauskas pilskalna estrādē.
Biļešu cena: Ls 5-7
Maksa par autobusu: Ls 2.
Pieteikties līdz 11. augustam
pa tālr. 63941117, 63942241,
29441205.
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