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Marija veido
masku Laimai.
A: Marija Vinogradova
F: Dace Greiža

Saēdušies sieru un
izbaudījuši Jāņu priekus,
skolēni var izmantot
vasaras brīvlaika
piedāvātās iespējas.

10.07.2009.

Krīzes apstākļos to nav tik
daudz kā citkārt, taču mums,
Iecavas vidusskolas improvizatoriem, šāda lieliska iespēja bija
laikā no 30. jūnija līdz 1. jūlijam
Saldus rajona Druvā, kur radošā
nometnē pulcējās Kurzemes un
Zemgales novada jaunieši kopā
ar saviem pedagogiem, ko teātra
sportā mēs saucam par trene-

riem. Trīs dienas baudījām Druvas vidusskolas viesmīlību un izmantojām piedāvātās pašizpausmes iespējas: dejojām, dziedājām, sportojām, spēlējām
kārtis, zīmējām, sadraudzējāmies, vērojām zvaigznes, degustējām izcilo Druvas saldējumu
un galu galā priecājāmies par
īpaši skaisto laiku.
2.lpp.

Nedēļas
7.
nogalē Senās mūzikas
festivāls un
Baltica 2009
arī Iecavā

Sociālo māju nāksies iekonservēt Uzsākta labdarības akcija
A: Beata Logina

«Aizupiešos» jaunuzbūvētā
saimniecības ēka drīz
varētu sagaidīt īrniekus.
Plānots tur izmitināt kādu
ģimeni, kura arī pieskatītu
vēl nepabeigto
rekonstruējamo māju.
Sociālās mājas «Aizupieši»
rekonstrukcijā lielākā daļa darbu jau paveikti. Taču fakts, ka
ekonomiskās lejupslīdes laikā

ierobežota kredītu izsniegšana
pašvaldībām un joprojām nav
saņemta valsts piešķirtā mērķdotācija, liek domāt par objekta
iekonservēšanu.
Līguma summa ar SIA «LATA
CMD» par rekonstrukcijas projekta pirmās kārtas realizāciju
no pagājušā gada nogalē fiksētās
Ls 471 817 izaugusi līdz
Ls 483 813, jo 1. janvārī valstī tika palielināta PVN likme, skaidro Iecavas novada Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.
4.lpp.

«Skolas soma Iecavas pusē»
A: Beata Logina

Lai palīdzētu bērniem no
trūcīgām ģimenēm uzsākt
skolas gaitas,
nodibinājums
«Palīdzēsim.lv» sadarbībā
ar portālu Ziedot.lv uzsāk
labdarības akciju «Skolas
soma Iecavas pusē».

Tās ietvaros tiek vākti ziedojumi skolas piederumu iegādei
bērniem no trūcīgām ģimenēm,
informē «Palīdzēsim.lv» dibinātāja Ilze Skuja. Akcija «Skolas soma Iecavas pusē» norit Ziedot.lv
Vislatvijas akcijas ietvaros no
1. jūlija līdz 31. augustam; tajā
piedalās 25 Reģionālo labdarības organizāciju tīkla organizācijas.

2.lpp.
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Uzsākta labdarības akcija «Skolas soma Iecavas pusē»
1.lpp.

Lai palīdzētu mazajiem Iecavas
skolēniem uzsākt skolas gaitas,
aicinām ziedot nodibinājuma
«Palīdzēsim.lv» kontā
(rekvizīti: Nodibinājums
«Palīdzēsim.lv», Vienotais reģ.
Nr. 40008137568
Adrese: Jauniela 21-1,
Rīga, LV-1050;
Norēķinu rekvizīti:
AS «SEB banka»,
LV90UNLA0050013761397,
SWIFT kods: UNLALV2X)
līdzekļus ar norādi
«Skolas soma Iecavas pusē».

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

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
Airensa D. «Rūpīgi glabātie
skaistuma noslēpumi»
v
Ālkvista D. «Ceļvedis pēcnāves dzīvē»
v
Čistovs A. «Peļņā uz Lielbritāniju»
v
Faina D. «Saviesīgo sarunu
māksla»
v
«Garšīgi un veselīgi mājās
gatavoti liķieri, balzami un uzlējumi»
v
Hinšteins A. «Berezovskis
&Abramovičs lielceļa oligarhi»
v
«Idejas taviem svētkiem»
v
«Ideju krātuve pirmskolai»
v
«Mans sakņu dārzs»
v
Olivera S. «Sabiedrisko attiecību stratēģija»
v
Raiga K. «Sāremā valsis»
v
Roze E. «Mūžs»
v
Vandenbergs F. «Faraona
lāsts»

Oriģinālliteratūra
v
Rukšāne D. «Ķīpsalas putni»
v
Silzemnieks L. «Pirmie kucēni»
v
Žuravska Dz. «Atgūtās pajumtes»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Daulinga K. «Trīs dienas
Spānijā»
v
Gregorija F. «Otra Baleinu
meita»
v
Outsa Dž. K. «Niagara»
v
Vaičulaitis A. «Valentīna»

Papildu naudas ziedojumiem cilvēki aicināti ziedot
arī mantas - skolas piederumus,
sporta tērpus, somas, grāmatas
u. c. mantiskos ziedojumus gaidīsim Iecavas Sociālajā dienestā,
piezvanot Sociālā dienesta darbiniecēm, kuras strādā tieši ar
bērniem, - Artai Manušai vai Ļudai Belrusei pa tālr. 63942243.
«Skolas soma Iecavas pusē»
varēsiet ziedot naudu arī ziedojumu kastītēs, kas tiks izvietotas
Iecavas veikalos un sabiedriskās vietās. Kur konkrēti, paziņosim nedaudz vēlāk. Sekojiet līdzi
informācijai.
Vislatvijas akcijai «Skolas soma» varat ziedot arī portālā Ziedot.lv. Ziedot iespējams, arī zva-

not uz labdarības tālr.
90006383. Savukārt visā Latvijā
šai akcijai varēs ziedot ziedojumu kastītēs RIMI lielveikalos un
hipermārketos. Piesaistītie ziedojumi proporcionāli tiks sadalīti reģionālajām labdarības organizācijām.
Latvijā ir daudz ģimeņu ar
skolas vecuma bērniem, kuras
dzīvo uz nabadzības sliekšņa.
Īpaši to stāvoklis pasliktinājies
vispārējās ekonomiskās krīzes
ietekmē. Ziedojot 35 latus, varam uzdāvināt daļu no nepieciešamajām lietām, lai kāds pirmklasnieks, kuram vecāki nevar
iegādāties skolas piederumus, ar
prieku uzsāktu skolas gaitas.
Palīdzēt varam, arī ziedojot lieto-

Nometne dod
radošas ierosmes
1.lpp.

Vislabāk patika masku taisīšana. No sākuma, uzzinot šī procesa gaitu, nodomāju: «Nu kā
tad. Tas gan man nav vajadzīgs,
maskas taisiet paši.» Tad sapratu, ka iesaistās visi un izejas
nav, būs vien jātaisa. Šis pasākums pārvērtās aizraujošā nodarbē, kas nebija nemaz tik sarežģīta, kā pirmajā mirklī šķiet:
seju ieziež ar eļļu, tad mazās
strēmelītēs sagriež un uzklāj uz
sejas ģipsi (tādu, ko liek slimnīcās, kad šinē lūzumus), pēc tam
jāgaida, līdz ģipsis sacietē.
Lai masku noņemtu, jāšķobās, cik vien seja uz to ir spējīga.
Rezultāts ir pārsteidzošs - tu esi
ieguvis precīzu savas sejas masku, kas der tikai un vienīgi tev.
Problēmas sagādāja nepieciešamība nemainīt sejas izteiksmi,
kamēr žūst ģipsis, tas bija visnotaļ sarežģīti, kad visapkārt
klīst jaunieši ar baltām, saģipsētām sejām un diviem salmiņiem
nāsīs, lai elpotu. Interesanti, ka
nākamās dienas nodarbībā mēs
ķērāmies pie masku izdaiļošanas - tas patiešām bija aizraujoši, it īpaši tad, kad varēja salīdzināt, cik dažādas ir mūsu izveidotās maskas.
Dalība nometnē sniedz prieku un pozitīvas emocijas, jo kur
gan citur, ja ne teātra sportā var
izpausties no sirds, var kļūt par

jebkuru dzīvu būtni vai atdzīvināt nedzīvo, var būt jebkas, jebkur un jebkad: būt saulainā
naktī, ēst zilu zemeni vai dzīvot
cepumu mājā un justies lieliski.
Savus uzkrātos pārdzīvojumus improvizatori izmanto teātra sporta turnīros. Nometnes
noslēgumā notika turnīri, kuros
spēlēja draugu, nevis skolu komandas. Arī iecavnieki nolēma
piedalīties turnīrā. Baiba, Mārcis un Anda kopā ar jauniegūtajiem draugiem izveidoja komandu un demonstrēja savu spēju
improvizēt. Tas viņiem izdevās
labi, mačā tika gūta uzvara, kam
viņi gan īpašu uzmanību nepiešķir, jo teātra sportā vienmēr uzvar draudzība.
Trenere Valda Prokopenko
atzīst, ka nometne deva iespēju
būt kopā ar domubiedriem un
gūt radošas ierosmes. Savukārt
skolotāja Dace Greiža atceļā no
nometnes mūs uzslavēja, ka
esam bijuši ļoti pašdisciplinēti,
tādējādi ļaujot gūt prieku no nometnes arī pedagogiem, kam šobrīd tāpat kā mums ir brīnišķīgais vasaras brīvlaiks. Paldies
arī vecākiem, kas finansēja mūsu uzturēšanos nometnē, un
Iecavas vidusskolas šoferītim
Eduardam, kas vienmēr ir
jautrs, tāpat kā mēs - teātra
sportisti. IZ

šanai derīgus skolas piederumus un lietas, kuras pašu skolēniem vairāk nav derīgas, bet
kādam citam skolēnam - ļoti nepieciešamas! Projekta gaitai un
ziedojumu izlietojumam ikviens
var sekot līdzi portālā
http://www.ziedot.lv/ un
http://www.palidzesim.lv/ IZ

Jaunieši
Iecavā neaktīvi
A: Annija Jakovļeva

5. jūlijā biedrība «Jaunatne
smaidam» akcijas
«Jaunietis jaunietim 2009»
ietvaros viesojās Iecavas
parka estrādē.
Organizācijas mērķis ir apvienot bērnus un jauniešus, lai
veicinātu jaunatnes iesaistīšanos neformālās izglītības procesos, vispusīgi attīstītu jaunatnes
spējas un prasmes aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos
vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī. Biedrība popularizē
veselīgu dzīvesveidu organizējot
pārgājienus, informatīvos pasākumus un āra aktivitātes.
Diemžēl informācijas trūkuma, neieinteresētības vai vēso
laika apstākļu dēļ Iecavas jaunieši nebija ieradušies uz pasākumu. Komentējot atsaucību citās pašvaldībās, Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents
Mārtiņš Šteinalts atzina, ka pasākums Iecavā bijis līdz tam vienīgais neapmeklētais pasākums.
Liela atsaucība bijusi tādās pilsētās kā Rīga, arī atsevišķos pagastos: Kurmenē, Vallē, Stelpē,
tā M. Šteinalts. Ja kāds tomēr ir
vēlējies apmeklēt pasākumu, bet
dažādu iemeslu dēļ nav varējis,
tad 11. un 12. jūlijā to vēl var paspēt izdarīt citviet. Plašāka informācija www.jaunatne-i.lv. IZ
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Novada Domē

Gaida priekšlikumus
A: Beata Logina

Iepriekšējā sasaukuma Finanšu komiteja 30. jūnijā
izskatīja deputāta A. Avota
priekšlikumus par taupību siltumapgādē: pārtraukt siltā
ūdens piegādi vasaras periodā
līdz 25. augustam un SIA «Iecavas siltums» sagatavot izskatīšanai divpakāpju siltumenerģijas
tarifus. Pašvaldības kapitālsabiedrības vadītājs J. Drizļionoks
skaidroja, ka varētu būt diskusija tikai par kādas atsevišķas mājas iedzīvotāju vienošanos uz noteiktu laika periodu atteikties no
karstā ūdens, taču, ja to noslēgs
visiem patērētājiem un tiks apturēta siltumenerģijas ražošana,
tas nenozīmēs taupību, bet gan
radīs uzņēmumam zaudējumus,
ko izjutīs arī klienti. Komiteja nolēma rosināt māju apsaimniekotājus un pašus iedzīvotājus iz-

teikt priekšlikumus par šo tēmu - ierosinājumus adresējiet
Iecavas novada Domei (e-pasts:
dome@iecava.lv, pasta adrese:
Skolas iela 4, Iecava, LV- 3913,
varat arī personīgi ienest kancelejā, Domes otrajā stāvā.)
Savukārt divpakāpju tarifu
«Iecavas siltums» vadība uzskata
par neaktuālu; tāds aprēķins,
kurā tarifam tiek noteikta
nemainīgā un mainīgā daļa,
varētu būt noderīgs teritorijās,
kur netiek veikta siltumenerģijas
uzskaite. Maksājumu plūsmu
Iecavā patērētāji var paši regulēt,
izvēloties kādu daļu summas
maksāt avansā.
Par citiem izskatītajiem jautājumiem lasiet arī 4. lpp.
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komiteja savā pēdējā
sēdē 30. jūnijā izskatīja iesniegumu par nekustamā īpašuma
«Leitīši» sadalīšanu, par detālplā-

nojuma 1. redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai nekustamajiem īpašumiem «Kūkas» un «Ābeļdārzi», par detālplānojuma apstiprināšanu īpašumam «Žagari», īpašumiem «Stropi», «Grāvmalas», «Birzīte» un īpašumam «Kalna Vizmas», kā arī
par daudzdzīvokļu mājas Sila
ielā 6 atvienošanu no centralizētās apkures sistēmas. Mājas
iedzīvotāju vairākums ir izteicis
tādu vēlmi, jo līdz šim ne visi dzīvokļi saņem pietiekamu siltumu,
bet, lai situāciju labotu, nepieciešama visas sistēmas pārbūve.
Tā kā cilvēku maksātspēja samazinās un katrs meklē alternatīvus variantus, turklāt sākotnēji
šī māja būvēta, paredzot individuālu malkas apkuri, komiteja
nolēma ieteikt Domei pozitīvi risināt šo jautājumu. Taču jāņem
vērā, ka, sašaurinoties patērētāju lokam, pakalpojuma cena pārējiem klientiem pieaugs. SIA
«Iecavas siltums» uzdots sniegt
rakstisku atzinumu par šo
iesniegumu.
Jaunā Izglītības, kultūras
un sporta komiteja uz pirmo
sēdi sanāca 7. jūlijā. Par komitejas priekšsēdētāju ar četrām
balsīm «par» tika ievēlēts Juris

Krievs. Deputāti iepazinās ar
informāciju par pašvaldības
budžeta līdzekļiem un sāka diskusiju, kā optimizēt pieejamos
resursus, lai varētu veikt pašvaldībai noteiktās funkcijas. Pie šo
jautājumu apspriešanas komiteja atgriezīsies arī savā nākamajā
sēdē - 31. jūlijā. IZ

Deputātu
sēdes jūlijā
Otrdien, 14. jūlijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 21. jūlijā,
plkst. 8.30 Sociālo jautājumu
komitejas sēde
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde
Otrdien, 28.jūlijā,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde
Piektdien, 31. jūlijā,
plkst. 8.30 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde

Kā rīkoties, ja piesūkusies ērce
Ja Jums vai Jūsu bērnam
piesūkusies ērce, tā,
iespējams, ir ērču
encefalīta, Laimas
slimības, ērlihiozes un
citu slimību izraisītāju
pārnēsātāja, atgādina
Sabiedrības veselības
aģentūra (SVA).
SVA ērču monitoringa dati
liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā
dabā savākto ērču inficētība ar
ērču encefalīta vīrusu svārstījās
no 0,4 līdz 9,2% (vidēji 3,9%).
Ērču inficētība ar ērču encefalīta
vīrusu ir atkarīga no ērces sugas
(I.ricinus 3,2%, I.persulcatus
6,2%), ērces attīstības stadijas
un teritorijas, kur tā atrodas. Vidējā ērču inficētība ar Laimas
slimības izraisītāju Borrelia
burgdorferi bija 29,2%. Inficētība ar dažādiem ērlihiozes izraisītājiem svārstījās no 4,2 līdz
5,9%.
Ērce vienlaikus var pārnēsāt
vairāku slimību izraisītājus. Cilvēku inficēšanās un saslimšanas risks ar ērču pārnēsātām
slimībām ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: piesūkušās ērces inficētības, piesūkšanās ilguma, ērces noņemšanas paņēmiena, cilvēka vecuma un vispā-

rējā veselības stāvokļa, vakcinācijas statusa un organisma
spējām pretoties infekcijai u. c.
Lai gan lielākoties inficēšanās risks nav liels, tomēr pēc ērces noņemšanas tiek ieteikts pievērst uzmanību šādām infekcijas
slimības pazīmēm: paaugstināta ķermeņa temperatūra, galvassāpes, sāpes ķermenī, reiboņi. Norādītie simptomi var parādīties ērču pārnesto slimību
inkubācijas periodā. Ērču encefalīta inkubācijas periods parasti
ir no trīs līdz 28 dienām (vidēji
septiņas - 14 dienas), Laimas slimības - no vienas līdz septiņām
nedēļām (vidēji 12 dienas), ērlihiozes - no piecām līdz 10 dienām (vidēji septiņas dienas).
UZMANĪBU! Ja ap ērces piesūkšanās vietu parādās apsārtums, tas var liecināt par saslimšanu ar Laimas slimību. Ja
novērojat šo un/vai citas
iepriekš minētās saslimšanas
pazīmes, Jums nekavējoties
jāvēršas pie ārsta un jāinformē
par ērces piesūkšanos.
Vienu mēnesi pēc ērces piesūkšanās vēlams lietot vitamīnus, īpaši C vitamīnu (labāk dabīgā veidā ar augļiem un dārzeņiem) un dzert daudz šķidruma,

kā arī izvairīties no saaukstēšanās, pārmērīgās sauļošanās, alkohola lietošanas, intensīvas fiziskas slodzes un stresa.
Valsts aģentūras «Latvijas Infektoloģijas centrs» laboratorijā
var noteikt, vai piesūkusies ērce
ir ērču encefalīta vīrusa nēsātāja. Tas ir maksas pakalpojums
(Ls 10,97, saskaņā ar cenrādi),
ērces pārbaude neaizsargā no
saslimšanas un ir brīvprātīga.
SVA atgādina, ka efektīvākais veids, lai sevi pasargātu no
ērču encefalīta, ir vakcinācija.
Detalizētus ieteikumus par vakcināciju var sniegt ģimenes
ārsts vai specializētās vakcinācijas iestādes speciālists. Diemžēl pagaidām nav pieejamas
efektīvās vakcīnas pret Laimas
slimību un ērlihiozi, tādēļ ļoti
svarīgi ir izvairīties no ērces piesūkšanās, bet piesūkšanās gadījumā - pareizi to noņemt.
Jāatceras, ka ērces visbiežāk
nokļūst uz cilvēku apaviem vai
apģērba potīšu augstumā un
pēc tam lēnām pārvietojas uz
augšu. Lai nepieļautu ērces piesūkšanos, pirms došanās mežā
apģērbs jāpielāgo tā, lai ērce nevarētu zem tā pakļūt. Bikšu gali
jāieliek zeķēs vai zābakos, aprocēm un apkaklei jābūt cieši pie-

guļošai, apģērba augšdaļa jāieliek biksēs. Ieteicams valkāt gaišas drēbes, uz kurām ērces labi
saskatāmas. Pastaigas laikā ik
pa brīdim jāaplūko apģērbs, lai
ieraudzītu un laikus notrauktu
pa to rāpojošas ērces. Pārnākot
no pastaigas, rūpīgi jāpārbauda,
vai uz drēbēm un ķermeņa nav
ērces. Jāatceras, ka ērces var atnest mājās arī ar mežā plūktām
puķēm un zariem.
Piesūkusies ērce jānoņem
pēc iespējas ātrāk, un tas jāveic
ļoti uzmanīgi, jo, saspiežot ērces
ķermeni, koduma brūcē var
iekļūt tās iekšējais saturs, un
palielinās iespēja saslimt ar kādu no ērču pārnestajām slimībām.
Pirms ērces izvilkšanas jādezinficē vieta, kur tā piesūkusies.
Ērces izvilkšanai jāizmanto
smaila pincete, ar ko satver ērces
snuķīti pēc iespējas tuvāk ādai,
un lēni ar apļveida kustību tā jāizvelk ārā. Ja nav pieejama pincete, ap ērces snuķīti apsien
stipru diegu un, velkot aiz diega
galiem, izņem ērci.
Pēc ērces izņemšanas koduma brūci dezinficē un rokas nomazgā ar ūdeni un ziepēm.
Vairāk informācijas - SVA
mājas lapā: www.sva.gov.lv IZ
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Sociālo māju nāksies iekonservēt
1.lpp.

F: Beata Logina

Demontāžas laikā atklājās,
ka vecās ēkas pamatu un sienu
nestspēja nav pietiekama, tāpēc
tika ņemti vērā konstruktora
ieteikumi nostiprināt vairākas
būvkonstrukcijas. Sarunu procedūrā pašvaldība vienojās ar
būvfirmu par nepieciešamo papilddarbu (rekonstruējamās
ēkas pamatu, logu aiļu pastiprināšana, iekšējo kapitālo sienu
izbūve u. c.) veikšanu, kas līguma summu sadārdzināja par
Ls 34 955.
Rekonstruējot veco ēku un
būvējot saimniecības ēku, līdz
1. jūlijam SIA «LATA CMD» bija
paveikusi būvdarbus Ls 347 579
apmērā. Vēsturiskās mājas mūra remontam sekoja pirmā stāva
grīdas pamatnes izbūve, siltināšana un betonēšana, dzelzsbetona pārseguma montāža, iekšsienu apdare, otrā stāva sienu izbūve, ūdensvada un kanalizācijas
tīkla, apkures sistēmas cauruļvadu, elektropgādes un vājstrāvu tīkla montāža, ventilācijas
ierīkošana abos stāvos. Veikta
jumta montāža un siltināšana,
kāpņu telpu izbūve, PVC logu
uzstādīšana. Gan ūdens, gan apkures sistēmas cauruļvadi ir samontēti un nopresēti jeb pārbaudīti. Mājas kopējā dzīvojamā platība ir 675,4 m2.
Saskaņā ar tehnisko projektu, rekonstruētās ēkas pirmajā
stāvā paredzēti astoņi vienistabas dzīvokļi, mansarda stāvā četri divistabu dzīvokļi. Katrā
vienistabas dzīvoklī būs istaba
ar virtuves nišu, savietotais sanitārais mezgls, priekštelpa un
stiklots vējtveris.
Divus vienistabas dzīvokļus
plānots piemērot cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. Divistabu
dzīvoklī paredzēta no istabām atsevišķa virtuve, koridors, savietotais sanitārais mezgls. Nokļuvi

Rekonstruējamā ēka

Domes
deputāti
A. Avots un
S. Mašiņenkovs kopā
ar izpilddirektoru un
kapitālās
celtniecības
galveno
speciālistu
30. jūnijā
skatīja, kā
rit darbi
būvlaukumā.
uz otro stāvu nodrošina divas siltinātas kāpņu telpas.
Paveikta arī visu ārējo komunikāciju izveide, ūdens apgādes
cauruļvada un pašteces kanalizācijas sistēmas izbūve, siltumtrases, ārējā gāzes vada montāža, ceļu un dārza apmaļu montāža, ietvju pamatnes izbūve u. c.
darbi. No jauna uzbūvēta divstāvu saimniecības ēka, kurā paredzēta dzīvojamā platība 89 m2
un 92,1 m2 atvēlēti saimnieciskajām telpām.

Novada Domē

Saimniecības ēka

Projekta kopējām realizācijas
izmaksām jāpieskaita vēl virkne
izdevumu. Tie ir Ls 17 739 par
elektrības pieslēgumu un
transformatora rekonstrukciju
(a/s «Latvenergo»), Ls 465 par
trīs fāžu pagaidu elektropieslēgumu (SIA «Kvēle»), Ls 4970 būvuzrauga (V. Skvorcovs) un
Ls 4473 autoruzrauga (SIA
«Strasa konsultanti») darba samaksai, Ls 700 par trīs komunikāciju izbūvi caur blakus esošo
privāto zemju teritoriju (lai nebū-

Notiks operatīvo dienestu mācības
A: Beata Logina

A: Beata Logina

Līdzšinējā Finanšu komiteja
savā pēdējā sēdē iepazinās ar
izmaiņām p/a «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs»
sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumos un nolēma ieteikt
Domei cenrādi apstiprināt. Izmaiņas saistītas galvenokārt ar

radioloģijas jomu. Virknei pakalpojumu maksa ir pazemināta.
Komiteja deva atļauju SIA
«Divupe 2» izveidot filiāli Tirgus
ielā 7c. Tas būs auto rezerves daļu mazumtirdzniecības veikals,
pašlaik telpu īre paredzēta nepilnam gadam, informēja Bauskā
reģistrētās firmas valdes loceklis
N. Grunckis. IZ

tu jābūvē trīsreiz garāka trase pa
apkārtceļu, kas izmaksātu dārgāk), Ls 300 par koku un zaru izzāģēšanu (SIA «DzKS»), Ls 300
par objekta nodošanu ekspluatācijā.
Tehniskā projekta izstrāde
2008. gadā izmaksāja Ls 41 300,
kas tika segti no pašvaldības
iepriekšējo gadu budžeta līdzekļiem.
2009. gada pašvaldības budžetā «Aizupiešu» rekonstrukcijai paredzētie Ls 154 177 gada
pirmajos sešos mēnešos jau apgūti, daļa projekta realizācijas izmaksu (Ls 200 000) finansētas
no līdzekļiem, ko teritoriālās reformas dēļ piešķīrusi Bauskas
rajona Padome (piešķirti Ls 300
000, pagaidām saņemti Ls 200
000). Ja tuvākajās dienās pašvaldībai netiks pārskaitīta valsts
mērķdotācija Ls 99 670 un no
likvidējamās rajona Padomes atlikušie Ls 100 000, neizdosies izvairīties no darbu apturēšanas
objektā. Tad apkārt visai «Aizupiešu» teritorijai jāizbūvē žogs,
iekšpusē jāveic vertikālā planēšana, ceļi un ietves jānoklāj ar
šķembu segumu, daļa - ar bruģi.
Saimniecības ēka pilnībā jāpabeidz, lai tajā varētu iemitināt īrniekus, bet lielajai ēkai jāveic
ārējo sienu apmetums, vitrīnu,
logu, ārējo palodžu un lietus
ūdens noteku montāža. Tādējādi
pašlaik nepabeigti paliktu rekonstruējamās ēkas iekšējās apdares darbi. Atliktos darbus varēs pabeigt, tiklīdz būs saņemts
nepieciešamais finansējums.
Abas ēkas varētu sākt ekspluatēt arī bez projekta otrās
kārtas realizācijas. Tiek lēsts, ka
otrā kārta, kurā ietverti dekoratīvie stādījumi, trotuāra izbūve no
Baldones ielas un Stelpes ceļa
krustojuma līdz «Aizupiešiem»
un bērnu rotaļu ierīču uzstādīšana, izmaksās aptuveni
Ls 21 000, bet par šo darbu izpildi vēl nav veikts iepirkums. IZ

Akciju sabiedrības (a/s)
«Latvijas Gāze» Bauskas
iecirknis 16. jūlijā
pulksten 9.30 uz
pievedceļa a/s «Balticovo»
rīkos mācības.
Tajās tiks praktizēta «Latvijas
Gāzes» Avārijas dienesta un pā-

rējo operatīvo dienestu rīcība
avārijas situācijā - ja, veicot rakšanas darbus elektrības kabeļa
ieguldīšanai, ar ekskavatora
kausu pārrauta vidējā spiediena
gāzesvada kondensāta savācēja
izvada caurule un tādēļ notiek
gāzes noplūde atmosfērā ar lielu
troksni.
Ar vietējo pašvaldību mācības ir saskaņotas. IZ
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Noziedzība pieaug - nodrošini īpašumu!
A: Annija Jakovļeva

Pirms vairāk kā diviem mēnešiem, 29. aprīlī, iekšlietu ministre Linda Mūrniece bija devusi
rīkojumu Valsts policijas priekšniekam mēneša laikā sagatavot
un iesniegt Valsts policijas Kārtības policijas apvienības «Apsardze» likvidācijas plānu. Šis
plāns netika izstrādāts, un apvienība «Apsardze» turpina savu
darbību.
Ne tikai apvienības «Apsardze» rīcībā esošie resursi - tehnika, cilvēki, objekti - nav zaudēti,
bet arī pašai apvienībai pēc šī
29. aprīļa paziņotā rīkojuma nav
bijuši zaudējumi.
Apvienība «Apsardze» piedāvā
apsardzes - ugunsdrošības signalizācijas sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, apkalpošanu;
objektu tehnisko un fizisko apsardzi; objektu uzraudzību; bruņotas policijas patruļgrupas izbraukumus pēc trauksmes pogas signāliem; naudas līdzekļu
un materiālo vērtību pavadīšanu; mobilo objektu apsardzi, kā
arī citus apsardzes pakalpojumus. Piedāvājums pieejams gan

Esiet
piesardzīgi!
A: Beata Logina

Kārtības sargi ziņo par
vairākiem gadījumiem,
kad iedzīvotāji, īpaši
gados vecāki cilvēki,
kļuvuši par krāpšanas
upuriem un savā dzīves
vietā apzagti.
Pašreizējā ekonomiskajā situācijā daudz ļaužu meklē papildu ienākumus, diemžēl arvien
vairāk ir to, kas cenšas materiālu labumu gūt noziedzīgā ceļā.
Iecavas novadā pēdējā laikā fiksēti gadījumi, kad čigānu tautības personas simulējušas sliktu
pašsajūtu, lūgušas padzerties,
solījušas informēt par svarīgiem
sociāliem jautājumiem un minējušas vēl citus iemeslus, lai tikai
iekļūtu kādā dzīvoklī un apvārdoto saimnieku apzagtu. Kārtībnieki aicina iedzīvotājus nebūt
lētticīgiem, neuzticēties jebkuram svešiniekam, sargāt sevi un
savu īpašumu. IZ

fiziskām, gan juridiskām personām.
Zemgales reģionālās nodaļas
priekšnieks Bogdans Kohanovskis apstiprina: «Mūsu cilvēki ātrāk reaģē uz trauksmes zvaniem
nekā Rīgā, arī pārzinām savus
objektus labāk.» Darbības princips ir vienkāršs, bet tajā pašā
laikā drošs. Bauskā atrodas tā
saucamā pults (dators, kur reģistrēti visi objekti), ēkā iestrādātie
detektori trauksmes gadījumā
reaģē un raida signālu uz pulti,
apsardzes darbinieki nekavējoties brauc līdz objektam un veic
objekta apskati no ārpuses.
Tie laiki, kad katras trauksmes rezultātā bija nepieciešams
izsaukt pasūtītāju (īpašnieku),
lai «pārslēgtu» objektu, jau sen ir
pagājuši. Šos «murgus» labi atceras veikalu pārdevējas, kuras,
pārnākot mājās pēc nostrādātas
darba dienas, zināja, ka jebkurā
laikā varēja ierasties apsardze un
lūgt atbraukt uz veikalu lai to
«pārslēgtu».
Attiecībā uz cenām - katram
jaunam objektam ir nepieciešama speciālista apskate, lai noteiktu nepieciešamo detektoru,

vadu un citu materiālu daudzumu. Pēdējā laikā ļoti aktuāla ir
ugunsgrēka signalizācija, arī
dūmu detektoru skaitu un tipu
paredz speciālists. Objektos,
kur nav iespējams montāžu īstenot ar vadiem (ēkā pabeigts
«eiro» remonts), to ir iespējas
veikt ar bezvadu detektoriem,
bet līdz ar to attiecīgi paaugstinās izmaksas.
Pašlaik apvienība ne vien apsargā, bet arī patrulē, tādējādi
papildus nodrošinot sabiedrisko
kārtību savā rajonā.
Gadījumā, ja Iekšlietu ministrijā nolems par apvienības
«Apsardze» likvidāciju, apsardze
Iecavā netiks pārtraukta. Neviens apsargājamais objekts ne
uz mirkli nepaliks bez apsardzes. Tikai mainīsies uzņēmuma struktūra, uzņēmuma veids
un nosaukums. Vienīgais - pēc
reorganizācijas sabiedriskās
kārtības nodrošināšana tiks
pārtraukta.
Apvienības «Apsardze» tālrunis - 26751338.
Iecavā darbojas arī otra apsardzes grupa - SIA «Skonto Ap-

Informē DzKS
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» informē par
kārtību, kādā no 2009. gada
1. jūlija tiks aprēķināta
maksa par atkritumu
apsaimniekošanu vienam
iedzīvotājam mēnesī pēc
attiecīgajā mēnesī faktiski
savākto atkritumu daudzuma.
Savākto atkritumu uzskaite
tiks veikta atsevišķi Iecavas
centrā un Dartijas mikrorajona
teritorijā.
Piemērs:
2009. gada jūnijā faktiski savāktais atkritumu daudzums:
Iecavas centrā - 341,16 m3
Dartijas teritorijā - 84,72 m3.
Samaksa vienam iedzīvotājam par sadzīves atkritumu izvešanu:
Iecavas centrā - Ls 1,15
343,36 m3 (izvesti atkritumi) x
6,11 Ls/m3 (jaunais tarifs) : 2193
(cilvēki Iecavas centrā) = Ls 0,95
+ PVN 21% = Ls 1,15;
Dartijas teritorijā - Ls 1,11
94,62 m3 (izvesti atkritumi) x
6,11 Ls/m3 (tarifs) : 563 (cilvēki
Dartijas teritorijā) = Ls 0,92 Ls +
PVN 21% = Ls 1,11.
Maksājuma summa mainī-

sies pēc faktiski izvesto atkritumu daudzuma katru mēnesi.
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» uzsver, ka maksu
var samazināt, šķirojot atkritumus. Par dalīto atkritumu konteineru izvešanu iedzīvotājiem
nav jāmaksā.
Par dalītajiem atkritumiem
Konteinerus papīram un
plastmasai (PET) var izmantot
jebkura fiziska un juridiska persona, kurai ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ir noslēgts
līgums par atkritumu savākšanu.
Stiklam konteineru nav, jo
nav stikla realizācijas, stikls paliek kopējā konteinerā.
PET un papīra atkritumu pieņemšana pārstrādei pašreiz ir
apturēta, pagaidām papīru un
PET uzkrājam, kā arī meklējam
iespēju realizēt uzkrātos papīra
un PET atkritumus.
Tarifs atkritumu savākšanai
un noglabāšanai:
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» - Ls 7,39 par 1 m3;
«L&T Hoetika» - Ls 7,59 par
1 m3;
SIA «Vides serviss» - Ls 8,57
par 1 m3. IZ

sardzes Dienests», kuras pults
atrodas Dzērumos. Dienests piedāvā apsardzes tehnisko sistēmu (t. sk. visu veidu signalizācijas un videosistēmu, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmas), kā arī trauksmes pogu
projektēšanu, uzstādīšanu, apkopi, remontu, fiziskās personas, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardzi.
Firmā tiek nodarbināti 20
darbinieki no Iecavas novada un
četri no Bauskas. Firma, paplašinot savu darbību, cer, ka
spēs piedāvāt jaunas darba vietas Iecavas novada iedzīvotājiem. Reģionālā vadītāja Iluta Saveļjeva piebilst: «Cilvēki domā,
ka mūsu apsardzes pakalpojumi
ir ļoti dārgi, taču tā nav. Tā kā
mēs esam komercstruktūra, ar
katru klientu varam sarunāt atlaides.»
I. Saveļjeva aicina cilvēkus
nebūt vieglprātīgiem un nodrošināt savu īpašumu ar apsardzi, it
īpaši krīzes laikā, kad noziedzības līmenis pieaug. Tālrunis
63941056; 29189200, e-pasts:
iluta.saveljeva@inbox.lv. IZ

Sakop vidi
un nopelni
A: Beata Logina

No 7. jūlija līdz
31. augustam visā Latvijā
norisināsies akcija
«Jaunieši - zaļākai
Latvijai».
Akcijas rīkotāji - Eleco un
«Latvijas Zaļais elektrons» - aicina skolēnus un studentus, kuri
vēlas šovasar nopelnīt sev kabatas naudu, vērsties uzņēmumā Eleco, kas specializējas lietotu elektrisku un elektronisku
iekārtu utilizācijā. Savācot un
nododot otrreizējai pārstrādei
nevajadzīgās ierīces (datorus,
monitorus, veļas mašīnas, akumulatorus, baterijas, mobilos telefonus), metāllūžņus, PET pudeles un makulatūru, skolēniem
ir iespēja ne vien aizpildīt savu
brīvo laiku, bet arī palīdzēt sakopt apkārtējo vidi. Sīkāk ar akcijas noteikumiem var iepazīties
www.eleco.lv vai piezvanīt uz
bezmaksas «zaļo līniju» pa tālruni 80000515. IZ
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Iesildām grīdu WHITE HOUSE!
A: Annija Jakovļeva

5. jūnijā, Iecavas jauniešu
gaidīts, priekškaru vēra
klubs White House.
Vieta, kas pulcē dejot un
labi atpūsties gribošus
cilvēkus. Par klubiņa ideju
izvaicāju vienu no
organizatoriem Zigmāru Meļķi.
- Kas ir visu pasākumu organizētāji - Tu viens vai vairāki cilvēki?
Z. Meļķis: - Organizējam kopā ar manu brāli Raimondu Meļķi un Dzinti Godaini, bet noteikti
nedrīkst aizmirst mūsu draugus, kuri nākuši palīgā ar saviem darbiem un idejām: Andris
Sviklis, Sandijs Šmits, Sindija
Frunza, Arnis Štrauss, Mārtiņš
Komisars.
- Kā radās ideja izveidot
klubu?
- Ideja par kluba izveidi jau
bija radusies sen, tikai Iecavā
nebija īsti piemērotas telpas, kur
varētu kaut ko tādu izveidot. Lai
klubiņu varētu atvērt, bija nepieciešama vieta, manuprāt,
centrā, arī lai netraucētu apkārtējos cilvēkus.
Tā nu gadījās, ka www.
iecava.lv ieraudzīju sludinājumu - Rīgas ielā 33 tiek izīrētas
telpas. Apskatot telpas, kur agrāk bijis taras punkts, vainagu
pīšana un vēl nezin kas, konstatējām, ka šīs būtu piemērotākās
brīvās telpas Iecavā, kur varētu
realizēt klubiņa izveidi.
Runājot par kluba nosaukumu, tas radās uzreiz, ilgi nedomājot - pati māja no ārpuses ir
balta, tātad balto māju pārtulkojām angliski un nonācām
pie WHITE HOUSE.
- Vai ir doma arī par kādiem tematiskiem vakariem
klubā?
- Neapšaubāmi, ir doma par
tematiskajiem pasākumiem, ne
tikai jauniešiem, bet arī cilvēkiem virs 30 un vairāk gadiem.
Jo katram ir sava mūzikas
gaume - citam patīk latviešu
mūzika, citam patīk 80. gadu
mūzika, citam - dzīvā mūzika ar
kādu solistu vai grupu, bet
citiem patīk tradicionālā pop,
rnb vai house mūzika.
Tiks rīkoti karaokes vakari,
kur apmeklētaji varēs no sirds

Zigmārs Meļķis demonstrē
īpašo White House krekliņu.
DJ Kipis (Mārtiņš Komisars), miksējot mūziku, neļauj
cilvēkiem garlaikoties.
F: Jevgēnijs Gedertsons

F: Krista Galeja

Dažiem jauniešiem jautāju:
1.Vai un cik bieži apmeklē
White House?
2. Kāds bija pirmais iespaids
par klubu?
3. Vai viss klubā apmierina?

White House tauta atbrīvotā garā.

izdziedāties paši. Tā kā klubs
darbojas piektdienās un sestdienās, kluba telpas ir iespējams arī
izīrēt privātām ballītēm pārējās
nedēļas dienās (tikai «President
room» vai arī visas kluba telpas).
- Kādi aizliegumi ir klubā?
- Aizliegumi ir tādi paši, kā
lielākoties visiem klubiem - ieeja
no 18 gadiem, netiek laisti iekšā
cilvēki nepiemērotā apģērbā vai
alkohola reibumā, kluba telpās
nesmēķē. Pasākumu laikā mēs
neļaujam ienest līdzi savus alkoholiskos dzērienus, jo mūsu
bārā ir plaša izvēle un demokrā-

F: Toms Uļjanovs

tiskas cenas!
- Kā Tu raksturotu White
house apmeklētājus?
- 80% apmeklētāju ir vietējie,
iecavnieki, pārsvarā ir jaunieši
vecumā no 18 līdz 25 gadiem.
- Vai apmeklētāju skaits ir
apmierinošs?
- Ņemot vērā citus pasākumus, kurus esmu organizējis
Iecavā (estrādē un kultūras namā), un pasākumus, kuri notikuši deju klubā WHITE HOUSE,
tad es teiktu, ka apmeklētāju
skaits ir labs. IZ

Artūrs Hauks:
1. Apmeklēju un diezgan bieži.
2. Visnotaļ pozitīvs.
3. Jā, apmierina. Ir dažādība,
deju grīdai nav ne vainas un
bārs ir super.
Skolnieks (18), kurš nevēlējās
publicēt savu vārdu:
1. Sākumā apmeklēju regulāri,
bet tagad vairs neapmeklēju un
laikam arī neapmeklēšu
turpmāk.
2. Pirmais iespaids bija okey,
viss it kā apmierināja, Iecavai
diezgan normāli.
3. Mani neapmierina cilvēki,
kas apmeklē šo klubu.
Studente (21), kura nevēlējās
publicēt savu vārdu:
1. Pāris reizes esmu bijusi.
2. Interesants interjers, vieta,
kur satikties un izklaidēties
Iecavas iedzīvotājiem.
3. Zigmārs tiešām cenšas, lai
klubā mūzikas ziņā būtu
daudzveidība. Deju grīda apmierina, bārs arī labs, domāju katrs apmeklētājs var atrast sev
ko piemērotu. Novēlu, lai visi
kluba apmeklētāji spēj
draudzīgi kopā izklaidēties! IZ
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Atkal aicina labdarības koncerts

MĀKSLINIEKI IECAVAS BĒRNIEM
A: Līga Grīnberga

No 9. jūlija līdz 11. jūlijam
Rīgā, Rundālē un Iecavā
interesenti varēs būt klāt
XV Senās mūzikas
festivāla koncertos, kurus
organizē VSIA «Latvijas
Koncerti».
Senās mūzikas festivāls piedāvā iespēju ar mūzikas starpniecību mūsdienu cilvēkam
iejusties viduslaiku, renesanses
un baroka laikmetā. Festivāla
koncerti pulcēs klausītājus Vecrīgas baznīcās un koncertzālēs,
kā arī Iecavas kultūras nama
vēsturiskajā ēkā. Svētku kulminācija notiks viskrāšņākajā baroka pilī Rundālē.
Šogad festivāls izskanēs itāļu
senās mūzikas zīmē. Festivāla

noskaņu veidos agrīnie gregoriskie dziedājumi, itāļu baroka dižgara Antonio Vivaldi mūzika,
Klaudio Monteverdi madrigāli un
citu itāļu baroka mūzikas pīlāru
skaņdarbi.
Izcili latviešu mākslinieki un
kolektīvi, senās mūzikas izpildītāji no ārvalstīm, krāšņi, senlaicīgi tērpi, senie instrumenti,
autentisks izpildījums un seno
laiku uguņošana neatstās vienaldzīgu nevienu festivāla apmeklētāju.
Senās mūzikas festivāla
ietvaros «Latvijas Koncerti» jau
ceturto gadu sadarbībā ar Iecavas internātpamatskolu un ziedu salonu «Avēnija» organizē labdarības koncertu. Šogad koncerts notiks 11. jūlijā Iecavas
kultūras namā pulksten 19.00.
Latvijā un ārvalstīs koncertējo-

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Bauskas
nodaļa informē, ka atkārtotā traktortehnikas
tehniskā apskate Iecavas novadā notiks
17. jūlijā un 6.augustā plkst. 10.30.
Uzziņas pa tālruni 63925013; 29284575.

Svētdiena - Zemgales diena

jolniece Daniela Helma. Savukārt pērn skatījāmies Valsts kamerorķestra Sinfonietta Rīga un
deju grupas Dzirnas veidoto uzvedumu.
Iepriekšējo gadu koncertos
ziedotie līdzekļi tika izmantoti
ainavu arhitektes Ingunas
Šternbergas izstrādātā Iecavas
internātpamatskolas rotaļu laukuma projekta īstenošanai - šūpoļu, smilšu kastes un karuseļa
iegādei. Šogad labdarības koncertā saziedotie līdzekļi tiks izmantoti nelielas estrādes celtniecībai internātskolas bērnu
pasākumiem.
Laipni aicinu iecavniekus apmeklēt Senās mūzikas festivāla
pasākumus Rīgā, Rundālē un it
īpaši - labdarības koncertu
11. jūlijā Iecavas kultūras namā.
Ieeja - par ziedojumiem. IZ

Līdzjūtības
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
/Ā. Elksne/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam
kopā ar mūsu kolēģi Solveigu Lineju, tēvu mūžībā
pavadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...

A: Beata Logina

/R. Skujiņa/

Skumju brīdī esam kopā ar ALFRĒDA MEŠKALO
tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.
A/s «Balticovo» kolektīvs

Šonedēļ no 8. līdz
12. jūlijam Latviju
pieskandinās XXII
Starptautiskais folkloras
festivāls «BALTICA 2009» .
Tas pulcēs vairāk nekā 2000
vietējo un 200 ārvalstu folkloras
un tradicionālās kultūras speciālistu no dažādu tautību folkloras kopām un etnogrāfiskajiem
ansambļiem. Šogad festivāla tēma ir Zīmes.
12. jūlijs būs Zemgales diena,
kad festivāla pasākumi notiks
Ceraukstē, Dobelē, Iecavā, Līvbērzē, Staļģenē, Svitenē, Tērvetē
un Vecsaulē.
Koncerts Iecavas parka estrādē sāksies plkst. 17, bet plkst.19
paredzēti danči. Piedalīsies ne
vien pašmāju «Tarkšķi», bet arī
folkloras kopas «Abra», «Raksti»,
«Saime», «Skandinieki», «Dūdal-

šais, izcilais Rīgas Doma zēnu
koris diriģenta Mārtiņa Klišāna
vadībā un koncertmeistare Sarmīte Ārenta piedāvā plašu programmu: Franča Šūberta, Jozefa
Reinbergera, Johana Kristiana
Baha, Gabriela Forē, Fransuā
Kuperēna, Emanueles Nutiles,
Alberto Pestalocas, Johana Sebastiāna Baha - Šarla Guno,
Volfganga Amadeja Mocarta,
Raimonda Paula, Emīla Dārziņa,
Jāzepa Vītola, Jāņa Lūsēna
skaņdarbus.
Labdarības koncerti, kuru
ienākumi tiek ziedoti Iecavas internātpamatskolas rotaļu laukuma veidošanai, ieguvuši nosaukumu «Mākslinieki Iecavas
bērniem». 2006. gadā Iecavā uzstājās grupa Liber un Usualis no
ASV. 2007. gadā muzicēja klavesīniste Ieva Saliete un baroka vi-

Ozolam lapotne trīc Mūžs beidzies negaidīts.
No pazarēm rasa krīt,
Dvēselē sāpes mīt.
/V. Kokle- Līviņa/
nieki» (Lielbritānija), «Djvarul» un
«Nanina» (Gruzija).
Starptautiskais festivāls «Baltica» ir pasaulē pazīstamākais
folkloras un tradicionālās kultūras festivāls Baltijā. Aizsākts
1987. gadā Lietuvā, tas ik gadu
noris kādā no Baltijas valstīm Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Festivāls ir iekļauts C.I.O.F.F. (Starptautiskā folkloras festivālu un
tradicionālo mākslu organizāciju
padome) norišu kalendārā, un
šogad, jau astoto reizi, tā rīkošanas gods tiek uzticēts Latvijai. IZ

Dalām bēdas ar Zigrīdu Meškalo, vīru zaudējot.
Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Antons Urbāns (01.11.1915. - 01.07.2009.)
Ilga Saulīte (25.01.1938. - 03.07.2009.)
Ņina Buiko (30.08.1947. - 03.07.2009.)
Alfrēds Meškalo (30.05.1947. - 05.07.2009.)
Strauja Stīpniece (13.08.1925. - 07.07.2009.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

skujkoku nomaļus, malku,
skaidas. Izgatavojam masīvkoka
dārza mēbeles, koka sētas.
Tālr. 26975888; 28647754.

A company is searching
for an animal expert with good
relevant education. Zoological
and veterinary trainee could
be accepted, too. Must be able
to take responsible position
and assist to a manager
in leading over 30 people.

zāģmateriālus. Izzāģējam pēc
pasūtījuma, imprignējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 26975888; 29245515.

Requirements:
O Must be experienced
manager;
O Must have relevant higher or
technical education;
O Must be able to speak fluent
English, Russian and Latvian.
We offer:
O Competitive salary, could be
negotiated according to abilities;
O Good working conditions
according to European
standards;
O Paid company telephone.

Pārdod : : :

8.

Kultūras namā
15. Starptautiskā
senās mūzikas festivāla
ietvaros
11. jūlijā plkst. 19:00
LABDARĪBAS KONCERTĀ -

Rīgas Doma zēnu koris.
Ieeja - par ziedojumiem.

sekciju (labā stāvoklī).
Tālr. 29262693.

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

īpašumu Vecumnieku novadā
(26,8 ha, no tiem 22,3 ha meži).
Tālr. 26483824.

11. jūlijā
plkst. 21

smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.

Biļetes
cena:
iepriekšpārdošanā - Ls 3;
koncerta
dienā Ls 4.

Pērk : : :
garāžu Sila ielā.
Tālr. 29262693.

T. 28444082.

Kanalizācijas sūknēšana (10t)

Dažādi : : :

Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana

Izgatavo ziedu pušķus no
puķuzirņiem. Tālr. 26823538.

(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

2 t auto treilera pakalpojumi,
kravu pārvadājumi un metāla
tirdzniecība.
Tālr. 29114918.

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

Organizē vienas dienas
braucienu 25. jūlijā uz
Karaļavotiem un Pokaiņu mežu.
Tālr. 26749190, 63942049.

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

Valsts meža dienesta
Konsultāciju pakalpojumu
centra darbinieki pieņems
apmeklētājus Iecavas novada
Domes mazajā zālē 13. jūlijā
plkst. 9.00-12.00.
VID NODOKĻU INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 5.stāva zālē
15. jūlijā plkst.10-16.

Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes
organizētie
KAPU SVĒTKI notiks:
11. jūlijā:
Kraukļu kapos - 1100
Stīveru kapos - 1200
Baložu kapos - 1300
18. jūlijā:
Rumbu kapos - 1100
Smedes kapos - 1200
Sila kapos - 1300

Izīrē : : :
1 istabas dzīvokli Iecavā.
Tālr. 28479814.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā, lēti. Tālr. 26424933.

Jumta seguma ieklāšanas
darbi. Skārda izgatavošana
pie meistara Iecavā. Tālr.
22048809, 29884534 (Mairis).
Turpinās bērnu pieņemšana
organizētā bērnu pieskatīšanas
centrā. Ir laipni gaidīti
pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērni. Cena - Ls 80
mēnesī. Netālu no Iecavas
(Bauskas šoseja-A7).
Tel. 29898415.
Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons pieņems
apmeklētājus Iecavas novada
Domes 2. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
13. jūlijā plkst. 10-12.

Estrādē
Apmeklētāju ievērībai!
Mainīti 12. jūlija
pasākuma laiki:

plkst. 17:00 sāksies
XXII Starptautiskā
folkloras festivāla
«BALTICA 2009»
KONCERTS,
bet plkst. 19:00 DANČI.
Ieeja - bez maksas.

Piedāvā darbu : : :
strādniecei darbam
siltumnīcās.
Tālr. 29244999.
Busy animal food plant near
Iecava require person to learn
and operate animal food plant.
Work will include some weekend
working, and early morning
starts, a person must be
versatile. A person must speak
good English and Russian.
Accommodation can be
provided. Competitive salary.
T. 28444082.
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