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Vasaras debašu nometnē Salacgrīvā
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AKTUĀLI
Šajā numurā:

Piedzīvojumiem bagāta aizritējusi ikgadējā vasaras debašu nometne Salacgrīvā. Iecavu tajā
pārstāvēja seši debatētāji - Daniels Cjaputa (attēlā no kreisās), Liene Krastiņa, trenere Vita
Lauciņa-Veinere, Agnese Čikule un Krists Kozlovs, kā arī Mārcis Vīnbergs, Ritvars Māsāns un
treneris Mihails Haļitovs, kuri attēlā nav redzami.
2.lpp.

Bērnudārza rotaļu
laukumā top nojumes
A:

Anta Kļaveniece

3. augustā pēc pārtraukuma
savus audzēkņus atsāks
uzņemt pirmsskolas
izglītības iestāde «Cālītis»,
informē iestādes vadītāja
Ļubova Momota.
Pārtraukuma laikā bērnudārzā veikti vairāki remonta un
teritorijas labiekārtošanas darbi,
kas noteikti iepriecinās gan bērnus un viņu vecākus, gan arī

iestādes darbiniekus.
Līdz šim uzņēmums SIA «HB
Serviss» par pašvaldības piešķirtajiem Ls 3466,70 bērnudārza
ēkai jau veicis betona apmaļu atjaunošanu, cokola apmetuma
remontu, lieveņu grīdu un pakāpienu remontu, lietus kanalizācijas cauruļu montāžu, trīs nojumju jumta seguma ieklāšanu
un citus darbus. Izlīdzināts arī
betona plātņu segums iekšpagalmā.
7.lpp.

Svarīgi
zemes
izpircējiem

3.

Ziedot
aicina
«Skolas
soma»

3.

Spītējot
krīzei,
dibina
uzņēmumu

6.

Iecavas Jauniešu
padome - mēs esam!
A: Laine Baha

Kad kādā no pēdējiem
pašmāju laikraksta numuriem
ieraudzīju kliedzošu
virsrakstu «Iecavā jaunieši ir
neaktīvi», mani pārņēma tāda
kā smeldze, jo gribējās
spuroties pretī, ka tas tā
nebūt nav.
Rakstītajam pilnīgi noteikti
gribas oponēt, jo Iecavā ir daudz
jauniešu, kas sevis pilnveidošanu neaprobežo tikai ar izglītības
iegūšanu skolā. Tie ir arī tie jau-

nieši, kas gadu gaitā bijuši man
līdzās dažādu pasākumu un projektu īstenošanā - «Iecavai 515»,
divos labdarības pasākumos utt.
Laiks gāja, darboties griba joprojām saglabājās, taču tad pati sev
uzdevu jautājumu - cik ilgi mēs
darbosimies kā maza, draudzīga
grupiņa bez jumta virs galvas,
bez nosaukuma? Tāpat vien...
Jāatzīst, ka pašvaldību vēlēšanu periods bijis liels pārmaiņu
laiks, jo dzīve savedusi kopā ar
lieliskiem cilvēkiem Gintu, Arni
5.lpp.
un Andi.
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2.

Vasaras debašu nometnē Salacgrīvā
A: Vita Lauciņa-Veinere

debašu trenere
1.lpp.

1. diena
Ierodoties Salacgrīvas vidusskolā debatētāji iekārtojās savās
istabās, iepazinās ar istabas
biedriem un devās pusdienās.
Pēc pusdienām notika debašu
atklāšana, kuras laikā debatētāji
tika sadalīti pa komandām un
arī pa saimēm un katrai saimei
tika iedalīts savs vagars parasti
kāds jau no bijušajiem debatētājiem, tādējādi skolēni tika visu
laiku uzraudzīti un rēķinājās ar
savu vagaru. Arī mūsu Miša bija
vagars vienai no saimēm - kopā
tās bija sešas. Sākumā un beigās
skolēni dziedāja slaveno debašu
himnu Zandas Štrausas ģitāras
pavadībā. Zanda ir Liepājas teātra aktrise.
Jau pēc atklāšanas debatētājiem bija nopietns darbiņš, apmeklēt lekcijas, kas ir tuvas debašu tēmai «Mūsdienās garīgās
vērtības ir/nav zaudējušas nozīmi» un debašu formātam, kā debatēt, kā tiesāt, kā gatavot lietu
utt. Lektori bija Ilze Šulce - Cēsu
rajona padomes izglītības pārvaldes galvenā speciāliste, kura
runāja par garīgajām vērtībām
un Mihails Haļitovs ar Vilni
Auzānu runāja par debašu tehniku. Tad debatētāji sadalījās pa
komandām, lai gatavotos nākamās dienas turnīram.
Pēc vakariņām saimes kopā
ar saviem vagariem gatavojās vakara pasākumam, iestudējot savu priekšnesumu un saukli. Vakars izvērtās jautrs un radošs,
pēc kopējās fotografēšanās debašu nometnes krekliņos devāmies pie jūras vērot saulrietu.
2. diena
Brokastis, rīta līnija, debates.
Tā īsi un kodolīgi varētu aprakstīt dienas pirmo daļu līdz pat
plkst. 15. Ugunskristības sākās
trijiem jaunajiem debatētājiem
Agnesei Čikulei, Ritvaram Māsānam un Danielam Cjaputam,
kuri ne reizi vēl mēli nebija izlocījuši debašu spēlē. Agnese vēl nezināja, ka tiks pusfinālā ar savām komandas biedrenēm un
Ritvars pat nenojauta, ka tiks
sumināts kā labākais runātājs.
Dienas otrā daļa sākās ar braucienu uz Ainažiem, kur apmeklējām Jūras muzeju, bijušo jūrskolu. Un tad devāmies ekstrēmā piedzīvojumā gar jūras Rendu pļavām, kur var sastapt retas
augu sugas. Taču ekstrēms bija
tajā, ka mēs visu laiku kādas divas, trīs stundas kājām bridām
pa seklo jūru un daudzajām saliņām. Pa ceļam redzējām zalkti
peldam un bridām jūras zāļu pil-

Ritvars Māsāns (no kreisās),
Vita Lauciņa-Veinere un
Mihails Haļitovs piejūras
Rendu pļavās.

nās vietās. Dažkārt jūra skalojās
pāri ceļiem, bet vienā vietā vērojām, kā maza upīte rāmi ietek jūrā. Uz beigām visiem jau bija
vienalga, vai bikses slapjas, bet
dažam nesamais maisiņš bija
vieglāk pārvietojams peldus, nekā nešus. Pa ceļam uz lielākas
sauszemes tika uzspēlēts volejbols saimju starpā, daži vēl nopeldējās un, galapunktu nesasniedzot, tika izsaukts autobuss, kas aizveda mūs uz nometnes vietu. Tāds miega nogurums mūs visus pārņēma, kaut
arī daži aizskrēja vēlreiz uz jūru
un istabiņās dziedāja, spēlēja un
sarunājās līdz spēku izsīkumam.
3. diena
Nopietna diena - brokastis,
ceturtdaļfināls, pusfināls, fināls,
tiesāšana un spēļu analīze. Ceturtdaļfinālā tika divas mūsu
skolas meitenes - Liene Krastiņa
un Agnese Čikule. Agnese vēl
turpināja cīņu pusfinālā. Dubults prieks par viņu, ja ņem vērā, ka tās bija Agneses pirmās
debates. Noslēguma pasākumā
Agnese tika sumināta kā pusfināliste, bet Krists, Mārcis, Liene
un Ritvars - kā labākie runātāji.
Noslēguma pasākumu atklāja skolotāju un vagaru paraugdebate ar dziesmām un pārģērbšanos, kuras tēma bija «Koki labāki par krūmiem un otrādi».
Starp sveicējiem priekšnesumus
bija sagatavojuši debatētāji, demonstrējot savus talantus. No
mūsējiem Ritvars uzstājās ar Vīnes valsi uz ģitāras, Mārcis spēlēja mutes ermoņiku. Svinīgo vakaru noslēdza Cēsu skolēni ar
uzvedumu par draudzību ar

Muzikālo priekšnesumu sniedz Mārcis Vīnbergs (no kreisās)
un Ritvars Māsāns.
dziesmām un dzeju. Un tad jau
neformālā daļa. Ieradās Cēsu
folkloras kopa un danči varēja
sākties. Apbrīnojami, bet dancoja pilnīgi visi. Un tas vēl nav viss.
Pēc pusnakts devāmies lāpu gājienā uz jūru un, aplī sastājušies, dziedājām. Gaisā virmoja
tāda vienotības sajūta, kāda var
būt tikai debatētājiem un debašu nometnēs. Mēs saplūdām
dziesmās un laiku vairs neskaitījām.
4. diena
Celšanās ir grūta, bet vajag.
Rīta līnijā nedaudz ar skumjām
atvadījāmies no nometnes, atskatījāmies uz notikumiem nometnes laikā un dziedājām debašu himnu, kuru nu jau bija
iemācījušies visi. Jaukās atvadas vienam no otra prombraukšanas brīdī nevarēja vien beig-

ties.
Lūk, ko par nometni saka tās
dalībniece Agnese Čikule: «Nometne ļāva man un citiem jaunajiem debatētājiem izprast, kas ir
debates un noskaidrot, vai vēlamies turpināt iesākto, respektīvi
- debatēt. Pirms nometnes skolotāja teica, ka tas būs vasaras foršākais piedzīvojums, un, protams, viņai bija taisnība. Pārgājiens gar jūru, nakts peldes,
daudz dziesmu, īstas latvju dejas, lāpu gājiens, daudz kuriozu
un galu galā - daudz jaunu, ar labu humora izjūtu apveltītu
draugu un pozitīvu emociju.»
Vēlos teikt lielo paldies Iecavas novada Domei par līdzfinansējumu, skolas administrācijai
un šoferītim Edvartam, Daniela
tētim un visiem, kas atbalsta debates un ir kopā ar mums. IZ
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Svarīgi zemes izpircējiem
A: Aivars Mačeks

Iecavas novada Domes Zemes
ierīcības dienesta vadītājs
Jāievēro termiņi
Zemes lietotājiem, kuri pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi
bija pieteikuši izpirkšanai un
līdz 2008. gada 1. septembrim
iesniedza Valsts zemes dienesta
(turpmāk VZD) reģionālajā nodaļā reģistrācijai zemes robežu
plānu vai arī pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas par izpērkamo zemi veica priekšapmaksu
privatizācijas sertifikātos, saskaņā ar Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu jāiegaumē vēl divi svarīgi termiņi.
Personām, kurām izpērkamā
zeme jau ir uzmērīta un par to ir
izgatavots zemes robežu plāns,
līdz 2009. gada 31. augustam
VZD reģionālajā nodaļā jāiesniedz iesniegums lēmuma par
zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu pieņemšanai.
Savukārt zemes lietotājiem,
kuri par izpērkamo zemi pirms
kadastrālās uzmērīšanas ir veikuši priekšapmaksu privatizācijas sertifikātos, līdz 2009. gada

31. augustam VZD reģionālajā
nodaļā jāiesniedz gan zemes robežu plāns, gan iesniegums minētā lēmuma pieņemšanai.
Ja uz zemes atrodas ēkas, kopā ar iesniegumu jāiesniedz arī
ēku piederību apliecinoši dokumenti.
Kad zemes izpircējs no VZD
reģionālās nodaļas būs saņēmis
lēmumu par zemes piešķiršanu
īpašu-mā par samaksu, viņam
līdz 2009.gada 30.decembrim
jānoslēdz līgums par zemes izpirkšanu ar Latvijas Hipotēku
un zemes banku.
Gadījumā, ja līdz 2009. gada
31. augustam iesniegums VZD
netiks iesniegts, tiesības zemi izpirkt par tās kadastrālo vērtību
tiks zaudētas.
Var noteikt
samaksas samazinājumu
Pašvaldība var noteikt izpērkamās zemes samaksas samazinājumu, ņemot vērā zemes
izpircēja darba stāžu lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā, nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē
un zemes lietošanas laiku līdz
tās pieprasīšanai īpašumā (Ministru kabineta noteikumi Nr.
787 «Noteikumi par maksāju-

miem, izpērkot (pērkot) lauku
apvidus zemi»). Lai saņemtu minēto samaksas samazinājumu,
pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kā arī dokumenti, kas apliecina, ka persona ir tiesīga uz
samaksas samazinājumu (darba
grāmatiņas kopija, izziņa par ģimenes sastāvu u.c.).
Ja par izpērkamo zemi ir
veikta priekšapmaksa, samaksas samazinājumu, saskaņā ar
noteikumiem, nepiemēro.
Zemi varēs izpirkt
piecu gadu laikā
Ja zemes izpircējam līdz
2009. gada 30. decembrim nav
iespējams pārskaitīt visus izpirkšanai nepieciešamos sertifikātus, pastāv iespēja ar Latvijas
Hipotēku un zemes banku slēgt
zemes nomaksas izpirkuma līgumu (Ministru kabineta noteikumi Nr. 686 «Zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma noslēgšanas
kārtība»). Tādā gadījumā pirmā
iemaksa par izpērkamo zemi ir
ne mazāka par 25% no zemes izpirkuma maksas. Banka sastādīs maksājumu grafiku, un persona zemi varēs izpirkt piecu gadu laikā.

Ziedojumu kastītes arī
aptiekā «Sonia» un veikalā «Centrs»
A: Anta Kļaveniece

Jau iepriekš rakstījām, ka,
lai palīdzētu bērniem no trūcīgām ģimenēm uzsākt skolas gaitas, nodibinājums «Palīdzēsim.lv» sadarbībā ar portālu Ziedot.lv uzsācis labdarības akciju
«Skolas soma Iecavas pusē». Tās
ietvaros tiek vākti ziedojumi skolas piederumu iegādei bērniem
no trūcīgām ģimenēm.
Naudas ziedojumus un mantas: skolas piederumus, sporta
tērpus, somas un grāmatas līdz
šim varēja ziedot Iecavas Sociālajā dienestā, piezvanot Sociālā
dienesta darbiniecēm - Artai Manušai vai Ļudai Belrusei pa tālruni 63942243. Tagad kastītes
naudas ziedojumiem izvietotas
arī aptiekā «Sonia», Rīgas ielā 27
un veikalā «Centrs», E. Virzas
ielā 21a, informē «Palīdzēsim.lv»
dibinātāja Ilze Skuja. Īpašu paldies par atsaucību akcijas organizatori sūta aptiekas vadītājai
Sofijai Ārmanei un veikala vadītājai Inai Magonei.
Veikala «Centrs» pārdevēja
Baiba Jansone novērojusi, ka

cilvēku atsaucība neesot tāda,
kā gribētos, kastītē naudu iemet
retais. Savukārt, pavisam citādāka situācija ir SIA «Sonia» aptiekā, kur manāma lielāka cilvēku atsaucība. «Ļoti atsaucīgi ziedotāji ir paši aptiekas darbinieki
un vadītāja. Arī cilvēki ir ieinteresēti - jautā plašāku informāciju par labdarības akciju un ziedo,» teic aptiekas darbiniece
Skaidrīte Kupre. Viņu īpaši priecējot, ka ziedo dažāda vecuma
cilvēki, tajā skaitā arī jaunieši.
Lai palīdzētu mazajiem Iecavas skolēniem uzsākt skolas gaitas, vēl līdz 31. augustam katrs
var ziedot naudiņu arī 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) ar norādi «Skolas soma Iecavas pusē».
Projekta gaitai un ziedojumu
izlietojumam var sekot līdzi portālā http://www.ziedot.lv/ un
http://www.palidzesim.lv/ IZ

Zemes izpirkšanas
tiesības var arī zaudēt
Ja kāds no likumā noteiktajiem termiņiem nav ievērots un
zemes izpircējs tiesības zemi izpirkt zaudē, viņš iegūst zemes
nomas pirmtiesības. Tad ar pašvaldību slēdzams zemes nomas
līgums. Zemes nomas līgums jānoslēdz viena gada laikā no dienas, kad nomas pirmtiesība
iegūta.
Savlaicīgi noslēdzot zemes
nomas līgumu, personai ir tiesības lietošanā bijušo zemi nomāt
uz viņai vēlamu laiku, iegūstot
arī pirmpirkuma tiesības, ja vēlēsies zemi iegūt īpašumā.
Ja zeme reģistrēta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, arī
nomas līgumu iespējams reģistrēt zemesgrāmatā. Īpaši nomas
līgumus aicinām slēgt tos, kuriem uz lietošanā bijušās zemes
atrodas ēkas un būves (tai skaitā
arī garāžas).
Atgādinām, ka tiem, kuri lietošanā piešķirto zemi bija pieteikuši izpirkšanai, bet līdz
2008. gada 1. septembrim to neuzmērīja un par izpērkamo zemi
neveica priekšapmaksu, zemes
nomas pirmtiesības jāizmanto
līdz šā gada 1. septembrim. IZ

Deputātu
sēdes un
komiteju vadītāju
pieņemšanas laiks
augustā
Otrdien, 11. augustā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības
un sociālo jautājumu
komitejas priekšsēdētāja
J. Arāja
Trešdien, 12. augustā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības
kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 13. augustā,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības
komitejas priekšsēdētājs
A. Avots
Otrdien, 18. augustā,
plkst. 15.00 Attīstības
komitejas sēde
F: Viktorija Gabrjuna

Ziedojumu kastītē aptiekā
«Sonia» pamazām krājas
iecavnieku saziedotā nauda,
kuru izlietos skolas
piederumu iegādei bērniem
no trūcīgām ģimenēm.

Ceturtdien, 13. augustā,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālo jautājumu komitejas
sēde
Otrdien, 25. augustā,
plkst. 8.00 Finanšu
komitejas sēde
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Ceļojuma piezīmes
A: Vija Čivčiša

4.

Zem varavīksnes loka

F: Agra Svikle

Ja nu kādam ir bēdīgs prāts
un skumja sejas izteiksme, tad,
lūdzu, izlasiet šeit rakstīto varbūt uzzinātais atraisīs kaut nedaudz dzīvesprieku.
Ir vasaras ceļojumu laiks. Taču sākumā es domāju - nekā; nekur es nebraukšu, jo esmu viena
no tām tūkstoš sīkajām darba
skudriņām, kuras visu mūžu apzinīgi strādāja. Bet tagad mūs
samina. Nelietība allaž dižmanīgi
brauc pa platiem ceļiem. Sabrauc sīkās radības un joņo tālāk. Tāpēc nepadosimies! Brauksim tikties ar sev līdzīgajiem tepat, mūsu mīļajā tēvu zemītē.
Ir ļoti agrs rīts, kad eju uz
pulcēšanās vietu. Pelēka puskrēsla, tikai austrumu pamalē
jaušams gaišums. Un pēkšņi pāri parkam krāšņā puslokā iezaigojas varavīksne. Met krāsainus
atspulgus dižo liepu un egļu galotnēs - tātad diena būs krāsaina.
Nevar snauduļot vērojam garām slīdošās bērzu birzes, rudzupuķēm zilgmojošās druvas
un medainiem vīgriežu paklājiem greznotās pļavas. Un svēteļi!
Šķiet, katrā ceļa līkumā ieraugām lepnos putnus. Lūk, stārķi
zina, cik brīnišķīga mūsu Latvija, jo atgriežas ik pavasari. Vērojot pasakainās ainavas, pabraucam garām Daugmales ūdensrožu pilnajiem dīķiem, Jaunjelgavai, Aizkrauklei.
Pirmā garākā pietura - Jēkabpils Brīvdabas muzejs «Sēļu
sēta». Muzejs dibināts 1952. gadā. Uzskatāmi parādīta sēļu sētas ekspozīcija ar visām raksturīgajām ēkām. Sēļu valodā neviens vairs nerunā, tā laikmetu
griežos izzudusi. Daudziem no
mums nemaz nav sveša redzamā
kuļmašīna «Imanta», kura vēl
darbojusies 1954. gadā. Milzu
koku pavēnī paslēpusies kalve sešrūšu lodziņš, apsūnojušu dēlīšu jumtiņš un sūra darba
smarža.
Pirts mūsu senčiem bija svēta
lieta. Pirtī dzima bērniņi. Ja kāda
dvēselīte atnāca pasaulē no jauna, kāda cita bija jāatdod vietā jāupurē. Tāpēc, kad piedzima
puika, upurēja gaili, kad meitene
- vistu. Divas nedēļas māte ar
bērniņu dzīvoja nostāk no citiem: vēroja, vai būs dzīvotājs vai
nē. Tikai pēc tam bērniņam deva
vārdu. Parkā atrodas arī senākās Latvijas vējdzirnavas, tāda
veida dzirnavas mūsu valstī ir tikai trīs, tās celtas 15.-16. gadsimtā. Bagātīgs ir seno darbarīku krājums, arī vissenākās ecē-

Pie Nīcgales dižakmens.
šas no egļu zariem. Dzīvojamā
istaba: augsti sliekšņi, plašas
telpas, sīkrūšu lodziņi un pamatīga pūra lāde, kuru vajadzēja
piepildīt. Lūk, cik čaklai un
krietnai vajadzēja būt meitai!
Šūpulītis tolaik bija darināts tā,
lai būtu pareizā trajektorija - tā
bērniņš tika līgani iešūpots miegā. Aplūkojams arī unikāls skapis, kurš izgrebts no viena ozola
stumbra. Pārdomājot visu redzēto un dzirdēto, dodamies tālāk.
Nākamais mūsu apskates
objekts ir lielākais Latvijas akmens - Nīcgales dižakmens. Gluži kā tāds milzīgs aizvēsturisks
radījums mežu ielokā, stigu
krustojumā, guļ savā noslēpumainībā. Tāda sajūta, ka te virmo kāda dīvaina aura. Ir jau akmenim arī savas atmiņas - uz tā
iespaidīgās virsmas muižnieki
svinējuši veiksmīgas medības,
bet vēlāk svinēti arī Līgo svētki,
dziedāts un dejots.
Tālāk mūs sagaida Līksnas
Romas katoļu draudzes baznīcamajestātiska un brīnumskaista
celtne. Šī baznīca celta 1909.1913. gadā prāvesta (vēlāk arhibīskapa) Antonija Springoviča
vadībā. Līdzekļus deva gan
draudzes locekļi, gan vietējais
muižkungs. Līdz 1940. gadam
pagastā bija 9995 iedzīvotāji,
1989. gadā - 1410. Ar baznīcu
un tās vēsturi mūs iepazīstina
prāvests Fēlikss Šneveļs. Nav
aprakstāmas tās izjūtas, kas
pārņem, ieejot greznajā baznīcā
- priestera rādāmais un izjustais
stāstījums, lielā un izteiksmīgā
glezna. Un vēl uzzinām, ka mūsdienās nav iespējams dabūt tādu tehniku, lai veiktu augsto tor-

ņu restaurāciju. Bet kā tad tos
varēja uzcelt? Ar pateicību atvadāmies, jo mūs ar telefona zvanu
jau steidzina Daugavpils gide
Natālija - simpātiska un atraktīva, īsta sava darba fanātiķe.
Pilsētas apskati iesākam ar
vēsturisko un grandiozo Daugavpils cietoksni. Pati Daugavpils ir otra lielākā pilsēta mūsu
valstī, kurā dzīvo 36 tautību cilvēki. Otrā Pasaules kara gados
cietoksnī bija izvietots vislielākais geto. Tolaik pilsētā ap 60%
iedzīvotāju bija tieši ebreji. Vēsturnieki uzskata, ka šeit tika iznīcināti aptuveni 35 tūkstoši ebreju, bet paši ebreji - ka ap simt
tūkstoš cilvēku. Savādi - pašlaik
te ir brīnišķīga vasaras diena.
Šajā milzu teritorijā (vairāku
simtu hektāru platībā) ir daudz
vēl labi saglabājušos namu, kuri
slīgst kokos, saule staro visam
pāri, tomēr, klausoties gides
stāstījumā, pārņem it kā netverama un neizskaidrojama sajūta. Saules atspulgos it kā pavīd
nošauto un nomocīto ēnas, kazemātu drūmajā puskrēslā it kā atskan vaidi… Šobrīd kazemātos
mājo trīs dažādu sugu sikspārņu
milzu kolonijas. Vēl šobrīd daļā
ēku dzīvo ap tūkstoš vietējo
iedzīvotāju, jo šeit dzīve lētāka.
Te izvietojies arī 34. zemessardzes bataljons. Pagaidām šī «pilsēta pilsētā» izskatās puspamesta. Vajag lielu naudu un labas
idejas, kā izmantot šo milzu būvi
un plašo teritoriju. Sakarā ar pilsētas vadības maiņu arī attieksme mainījusies šai teritorijai
par sliktu. Saprotiet kā gribiet,
bet gide teica, ka tagad pie varas
idents cilvēks kā pretējā valsts

pusē. Ir ieceres arsenāla ēkā izveidot viesnīcu, kafejnīcu, citā
ēkā policijas pārvaldi, izveidot
arī policijas koledžu. Šīs idejas
atbalstot arī ministre Linda Mūrniece. Tālāk braucam iepazīties
ar pašu pilsētu. Vienības laukumu grezno milzu «Hotel» ēka - 11
stāvi, prezidenta numurā diennakts izmaksā 250 latu. Mēs,
pārsvarā pensionāri un skolēni,
tā kā sarosāmies šo numuru
«iemēģināt», uz kredīta, protams.
Tomēr pārvaram savas «vājības»
un esam gatavi sekot gides izvēlētajam maršrutam. Vienības
laukums, kā arī centrālā ēka patiesi skaisti atjaunoti. Pārbūves
darbi pabeigti tikai jūnijā, tāpēc
viss ir tīrs, skaists. Pēc izstaigātā
maršruta esam atkal autobusā
un piestājam Baznīcas kalnā,
kur paveras skats uz četu konfesiju baznīcām vienlaikus. Gide
mūs uzaicina iegriezties greznajā
Borisa-Gļeba pareizticīgo katedrālē, kur dominējošās krāsas ir
gaiši zilā un zelta.
Garīgi atspirdzināti, sēžamies autobusā, lai turpinātu ceļu caur Daugavpili, garām Tropu
mežam, Naujenes pagastam,
Kraujas ciematam. Naujenes pagastā apmeklējam vietējo novadpētniecības muzeju. Muzeja ēka
savulaik bijusi Vecpils skola.
Muzejam piederīga ir arī Slutišķu vecticībnieku sādža. Sādžas
muzeja mājā ir uzņemti latviešu
filmu Sibīrijas skati. 80. gados
šeit izveidots dabas parks «Daugavas loki». Kādā no Daugavas
lokiem, skaistā dabas pasakā,
tiekam sagaidīti ar mielasta galdu.
Turpinājums nākamajā numurā.
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Iecavas Jauniešu padome - mēs esam!
1.lpp.

Viņi ir ar krietni lielāku pieredzi, katrs ir kompetents savā
jomā, bet pats galvenais, ka šie
cilvēki ir sirdī jauni, gluži kā mēs
pārējie, kas kopā turamies jau
vairākus gadus. Izveidojām stabilu deviņu cilvēku komandu:
Laine un Bruno Bahi, Inese Beitiņa, Arnis Grundmanis, Ginta
Goldmane, Eva Dārziņa, Elīna
Mudure, Zane Nuršajahova un
Andis Kaspars. Jāsaka paldies
liktenim, ka tieši īstajā brīdī ap
mani bija īstie cilvēki, kas deva
stimulu iesākto paveikt līdz galam, jo ideja par Iecavas Jauniešu padomi ir dzīva no 2007. gada. Vēlreiz pierādās fakts, ka dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek
paredzētajā laikā. Mūsu laiks ir
2009. gada 14. jūlijs, kad biedrība «Iecavas Jauniešu padome» tika oficiāli reģistrēta.
Esam sapratuši, ka jauniešu
pašiniciatīva pēdējo gadu laikā ir
krietni augusi. Ir parādījušās
daudz jaunas idejas, jauni mērķi, kurp iet, un jaunas vēlmes
par to, kādu vēlamies redzēt savu Iecavu. Domāju, ka jaunieši
spēj ietekmēt dažādus sociālos
un politiskos procesus, veidot
sev labvēlīgu vidi un apstākļus.
Vēlamies Iecavu redzēt kā
jauniešu novatorisma mazo metropoli ar jauniešiem labvēlīgu un
tīkamu vidi, ar spilgtām personībām, ar aktivitātēm, kas izskan
arī ārpus Iecavas, ar sadraudzību ar citu pilsētu jauniešiem.
«Iecavas Jauniešu padomes»
biedru galvenais mērķis ir viens apvienot personas, kas vēlas veicināt jaunatnes formālo un neformālo izglītību, pieredzes apmaiņu, jaunatnes kultūras pasākumu rīkošanu un ar to saistīto projektu īstenošanu. Gribam
stimulēt jauniešu iesaistīšanos
Iecavas sabiedriskajā dzīvē, sadarbībā ar Iecavas novada izglītības iestādēm vēlamies uzlabot
jauniešu izglītības kvalitāti, pārstāvēt Iecavas jauniešu intereses
Latvijas Republikā un ārvalstīs.
Tāpat vēlamies sekmēt esošo un
topošo studentu sadarbību, un,
protams, organizēt pasākumus labdarības, izklaidējošus, filmu
festivālus, sporta dienas utt.
Esam atvērti idejām!
Nespēju beigt priecāties par
to, ka viens mazs sapnis par
Jauniešu padomes izveidi ir piepildījies. Kā mazs bērns, kas nebeidz tīksmināties par Ziemassvētku egli. Iespējams, ka daži
mērķi šķiet pārāk rožaini, bet kad tad, ja ne jaunības maksimālismā, kad prāts ir jaunu ideju pilns un iekšējais dzinulis liek
rīkoties!? Ir labi, ka šobrīd puse
no mūsu sastāva ir šai jaunības

Eva Dārziņa: Jauniešu padome
ir lieliska vieta, kur sevi pilnveidot. Te notiek zināšanu un pieredzes apmaiņa, turklāt tā ir iespēja ikvienam iesaistīties un sniegt
savas spējas Iecavas attīstībai.

Arnis Grundmanis: Iecavas novadam ir nepieciešama jauniešus pārstāvoša sabiedriska
organizācija, kas būtu līdzvērtīgs partneris visos ar novada sabiedrību saistītajos notikumos.
Tā ir iespēja sevi parādīt un tapt
uzklausītam, tā ir iespēja uzkrāt
pieredzi un veidot atbildības apziņu par savu novadu. Un tas ir
ļoti svarīgi! Ar šīs biedrības palīdzību tiek veidots juridiski korekts, konkrēts piedāvājums novada jauniešiem ar domu - esiet
līdzvērtīgi sabiedrības pārstāvji,
esiet aktīvi, esiet kopā ar pašvaldību pārvaldes procesos, esiet
kopā ar novada sabiedrību!

Elīna Mudure: Abi labdarības
pasākumi mani pamudināja būt
vienai no Jauniešu padomes
biedriem, jo visas ieguldītās pūles atsver milzīga gandarījuma
sajūta, ka esi kādam palīdzējis
un kaut mazumiņu izdarījis cita
labā. Man ir prieks būt kopā ar
vienlīdzīgi domājošiem un pozitīviem cilvēkiem.
maksimālisma pilnbriedā, kas
dzen uz priekšu, un otra puse
cilvēki ar lielāku pieredzi, kas īstajā brīdī mūs sabremzē, lai neapsvilināmies! Ir panākts līdzsvars.
Svarīgākais nav katra cilvēka
individualitātes pārāka izpaušana sabiedrībā. Svarīgākais ir komandas sajūtas radīšana, ka visi
esam viens veselums jebkurā situācijā. Tā ir kopības sajūta. Vienota sabiedrība ir taisnākais ceļš
mērķa sasniegšanā! Ar šādu atziņu mēs nācām pie sabiedrības
pirms diviem gadiem, kad bijām
vēl tikai draudzīga grupiņa, kas
gāja uz mērķi. Tagad mēs nākam
kā organizācija, joprojām saglabājot vienotību gan savstarpēji,
gan no sabiedrības viedokļa, jo
esam daļa no jums, iecavnieki!
Pirmā Iecavas Jauniešu padomes biedru uzņemšana notiks
oktobrī, kad skolās būs aizsācies
jaunais mācību gads un būs lielāka skaidrība no skolēnu pašpārvalžu vidus. Tad gaidīsim ikvienu 14 gadu vecumu sasniegušo aktīvo jaunieti. Sekojiet informācijai! IZ

Laine Baha: Es pieņemu, ka manī joprojām dzīvo skolas laiku
sajūta, kad darbojos Skolēnu domē: ir jādarbojas arī sabiedrības
labā. Jā, es nespēlēju klavieres,
es nedarinu rokdarbus, bet es zinu, ka gribu likt saviem darbiem
runāt par mani, gribu, lai kaut
kas manis radīts paliek Iecavai.

Zane Nuršajahova: Jauniešu
padome ļauj izpausties kā darbos, tā nedarbos. Tajā darbojas
jaunieši ar svaigām un vēl neizpaustām idejām, jau nostiprinātiem kontaktiem un ar pieredzi,
kura gūta skolas laikā.

Ginta Goldmane: Es Iecavas
Jauniešu padomi redzu kā enerģisku un idejām bagātu jauniešu
vēlmi iekustināt līdzcilvēkus,
kliedēt viņu kūtrumu un pierādīt
to, ka nekas pats no sevis nemainās. Kāds gudrs cilvēks ir teicis:
vajag darīt neprātības - tikai ļoti
uzmanīgi! Arī man ir nepieciešamas tās sajūtas, kas rodas radošā darbā, kas rodas tad, kad esi
kādam palīdzējis. Man ir tā dzīves un profesionālā pieredze, kas
ļauj to darīt ļoti uzmanīgi!

Andis Kaspars: Lai sabiedrība
būtu izglītota un varētu pastāvēt, nepieciešams stabils tās pamats. Šis pamats ir un būs jaunieši, kuri ar savām zināšanām
veido tālāku sabiedrības pastāvēšanas pamatu, vērtības un
labklājību.

Bruno Bahs: Jaunietis vienmēr
būs kreatīvs savā domāšanā un
viņam vienmēr būs ko teikt sabiedrībai. Iecavas Jauniešu padome ir viens no veidiem, kā realizēt savas idejas, sniedzot labumu sev un citiem.

Inese Beitiņa: Dibinot padomi,
mēs realizējam iespēju jauniešiem izpausties profesionālajā,
radošajā un izglītojošajā jomā.
Tā ir panākumu atslēga uz nākotni vērstiem projektiem, idejām un savstarpēju atbalstu.
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Spītējot krīzei, dibina uzņēmumu
A: F: Viktorija Gabrjuna

Cilvēki mēdz sūdzēties par
laika trūkumu. Lai nedaudz
to kompensētu, mūsdienās ir
piedāvāta lieliska iespēja
iepirkties internetveikalos.
Iepirkšanās virtuālā vidē ļauj
pircējam iepazīties ar preces
aprakstu, apskatīt to un
iegādāties. Izdevību iepirkties
jebkurā laikā un vietā piedāvā
arī jaunais internetveikals
Iecavā www.lotejk.lv.
Veikals savus pakalpojumus
sniedz kopš jūnija vidus. Tā piedāvājumā ietilpst plašs datortehnikas un tās piederumu
klāsts. Ir iespējams veikt arī datortehnikas remontu, aprīkot
datorus ar bezmaksas atvērtā
koda programmām un atkārtoti
uzpildīt printera kārtridžus.
Veikt pirkumu var gan datortehnikas lietās izglītoti cilvēki, gan
arī tie, kam nav lielu zināšanu
un pieredzes šajā jomā. Prasmīgāki datorlietotāji var izmantot
iespēju sakomplektēt savu stacionāro datoru paši, izvēloties
nepieciešamās sastāvdaļas. Lai
arī nepieredzējuši klienti varētu
izvēlēties sev piemērotāko preci,
internetveikals sniedz telefoniskas konsultācijas, kuru mērķis
ir ieteikt klientam labāko risinājumu.
Kad pircējs ir reģistrējies internetveikala sistēmā un veicis
pasūtījumu, drīz vien veikala
pārstāvis sazinās ar klientu, lai
precizētu piegādes detaļas un
laiku. Uz pircēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins,
pēc kura apmaksas viņš saņem
pasūtīto preci. Preču piegāde
Iecavā ir bez maksas, bet pārējā
Latvijas teritorijā saskaņā ar

cenrādi. Plašāka informācija par
piegādes izmaksām un garantijas nosacījumiem ir pieejama
veikala mājas lapā.
Uzņēmuma dibinātājs ir
iecavnieks Jēkabs Klīdzējs, kurš
Latvijas Universitātē ir apguvis
pedagoģiju. Lai gan jau piecus
gadus Jēkabs ir informātikas,
mājturības un kultūrvēstures
skolotājs Iecavas internātpamatskolā un Misas vidusskolā, aizraušanās ar datortehniku caurvij visu viņa dzīvi. Pirms darba
skolā J. Klīdzējs ir pasniedzis datorkursus, kā arī pārdevis, remontējis datorus un sniedzis
konsultācijas šajā jomā. Jautāts, kāpēc viņš izvēlējies dibināt
uzņēmumu saistītu tieši ar datortehniku, veikala īpašnieks
teic: «Datori ir lieta, ko es labi
pārzinu, tādēļ ideja par sava veikala atvēršanu radās jau sen.
Tagad bija iespēja to realizēt, un
es to izmantoju!» Jēkabs Klīdzējs
uzskata, ka cilvēkam dzīvē jānodarbojas ar to, kas viņam ne tikai
patīk, bet ko viņš arī izprot.
Valsts ekonomiskās situācijas iespaidots, visas ar veikala
darbību saistītās lietas tā īpašnieks ir «uzvēlis uz saviem pleciem» Jēkabs ir grāmatvedis,
pārdevējs-konsultants, kurjers
un datortehnikas remonta meistars vienā personā.
Kaut gan internetveikals ir izveidots tikai nesen, tā īpašnieks
bieži papildina preču klāstu ar
jaunu datortehniku un tās piederumiem. Priecē, ka arī pircēju
skaits pamazām pieaug. Par sava uzņēmuma galveno plusu Jēkabs Klīdzējs uzskata individuālo pieeju katram klientam. Cilvēku vēlmes ir atšķirīgas, tāpēc
katram jāmēģina atrast labākais
un piemērotākais variants. IZ

«Ideja par sava
internetveikala atvēršanu
man radās jau sen. Tagad
bija iespēja to realizēt, un es
to izmantoju,» stāsta jaunais
uzņēmējs Jēkabs Klīdzējs.
Viņš uzskata, ka cilvēkam
dzīvē jānodarbojas ar to, kas
viņam ne tikai patīk, bet arī
padodas.

Līdzīga veida pakalpojumus iecavniekiem sniedz arī
uzņēmums SIA «I-DATI», kas atrodas Rīgas ielā 16. Tā
piedāvājumā ietilpst datortehnikas un tās piederumu
tirdzniecība, datoru remonts. Uzņēmums piedāvā arī
internetzāles pakalpojumus, printeru kārtridžu nomaiņu un
iespēju sakomplektēt datoru pēc klienta vēlmēm.

Maģistra un doktora studijām ESF atbalsts
A: Anta Kļaveniece

24. jūlijā Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA)
uzsāka slēgt vienošanos par
Eiropas Sociālā fonda
finansējuma piešķiršanu
maģistra un doktora studiju
programmu īstenošanai,
informē Elīna Ezeriņa, VIAA
Komunikācijas nodaļas
vadītāja.
Līdz ar finansējuma piešķiršanu tuvākajā laikā VIAA ar
13 Latvijas augstākās izglītības

iestādēm noslēgs vienošanos par
projektu īstenošanu ESF aktivitātē «Atbalsts maģistra studiju
programmu īstenošanai» un ar
18 augstākās izglītības iestādēm
vienošanos par projektu īstenošanu ESF aktivitātē «Atbalsts
doktora studiju programmu īstenošanai». Šādi plānots veicināt
studējošo skaita pieaugumu maģistra un doktora studiju līmenī,
palielinot grādu ieguvušo skaitu.
Projektu ietvaros augstskolas piešķirs mērķstipendijas visās izglītības tematiskajās grupās studējošajiem doktoriem, kā
arī maģistrantiem, kas iegūst iz-

glītību kādā no prioritārajiem
izglītības virzieniem - dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, inženierzinātnes, ražošana un būvniecība,
lauksaimniecība, veselības aprūpe, vides aizsardzība, transporta pakalpojumi un māksla,
kā arī starpdisciplinārās studiju
programmās.
Mērķstipendijas paredzētas
kā finansiāls atbalsts, ko piešķirs maģistrantam vai doktorantam studiju programmas apguvei un grāda ieguvei. Kopumā
aktivitātes ietvaros plānots nodrošināt ESF atbalstu 2500 ma-

ģistrantu studijām un 1600 doktorantu studijām.
Maģistra programmu īstenošanai ESF aktivitātes 1. kārtā
kopumā paredzēts izlietot
7 350 000 latu, savukārt doktora
studiju programmu īstenošanai
35 200 000 latu. 85% no plānotās summas sedz Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet atlikušos 15% nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem neatkarīgi no finansējuma saņēmēja juridiskā
statusa.
Papildinformācija pa tālr.
67358446, 26789874; e-pasts:
elina.ezerina@viaa.gov.lv IZ
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Veiks vidusskolas fasādes Kļūsti par
un jumta renovāciju
sakoptības vēstnesi!
A: Anta Kļaveniece

Noslēgusies cenu aptauja par
Iecavas vidusskolas fasādes
un jumta renovāciju, informē
novada Domes iepirkumu
speciāliste Evita Heidemane.
No 12 pretendentiem pašvaldības iepirkumu komisija par
cenu aptaujas uzvarētāju noteikusi SIA «Latvijas būvnieks». Šī
pretendenta piedāvājumā ietverti visi cenu aptaujas instrukcijas
nosacījumi par viszemāko piedāvāto līgumcenu - Ls 12 121,84
(bez PVN). Kopējās būvdarbu izmaksas ir Ls 14 667,43 (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Ls 2 545,59).

Ēku un jumta rekonstrukcijas gaitā būvniekiem būs jāveic
sporta zāles un tās piebūves sienu izbūves darbi, logu aizmūrēšana ar stikla blokiem un durvju
nomaiņa, fasādes apdares darbi.
Tāpat šīm ēkām jādemontē esošais jumta segums un jāieklāj
jauns, kā arī jāierīko lietus
ūdens noteku sistēma. Līgums
paredz arī labiekārtošanas darbus. Būvniekiem būs jādemontē
betona rampa un jānozāģē koks,
jāizbūvē betona lieveņi ieejas
durvīm un ēkas apmale, jāveic
atkritumu konteineru laukuma
izbūve, kā arī jāatjauno zāliens.
Līgums paredz, ka darbu izpildes galīgais termiņš ir šī gada
18. septembris. IZ

Bērnudārza rotaļu
laukumā top nojumes

Viena no jaunuzbūvētajām nojumēm.
F: Viktorija Gabrjuna

1.lpp.

Šobrīd pirmsskolas izglītības
iestādē vēl rit divu jaunu nojumju būvniecība. Šim darbam tiks
izlietoti Ls 3025,30. Sarunu procedūras laikā nevienas firmas
piedāvātā cena par šo darbu nebija zemāka par 5-5,5 tūkstošiem latu. Lai ieekonomētu līdzekļus, darbu vadīšanu uzņēmās novada Domes kapitālās
celtniecības speciālists Vladimirs Skvorcovs. Veco nojumju
demontāžas darbiem tika pie-

saistīti bezdarbnieki un sodītie,
bet būvniecības darbiem - pašnodarbinātās personas.
Nojumju būvniecību plānots
pabeigt līdz 15. augustam. IZ
Čiekurkalna tirgū Rīgā,
Ropažu ielā 70, jaunizveidotajā Zemnieku centrā tiek piedāvātas izremontētas un labiekārtotas tirdzniecības vietas. Pirmajiem mēnešiem nomas maksai 30% atlaide.
Sīkāka informācija pa
tālr. 29219613 (Aivars Piterniks).

Ik gadu ar Iecavas pašvaldības atbalstu norisinājās konkurss
«Iecavas novada sakoptākā sēta», kura mērķis bija veicināt Iecavas
apkārtnes labiekārtošanu, sakopšanu un bagātināt dekoratīvo augu
sortimentu dārzos.
Lai gan šogad finansiālo apsvērumu dēļ par tradīciju kļuvušais
konkurss nenotiks, tas nenozīmē, ka skaistu sētu skaits Iecavā ir
mazinājies. Novadnieki joprojām var lepoties ar ziedošu un sakoptu
apkārtni.
Lai turpinātu dārzkopības un sakoptas vides popularizēšanu,
laikraksts «Iecavas Ziņas» aicina kopīgi veidot publikācijas, kurās
iepazīstinātu lasītājus ar skaistākajām vietām novada apkārtnē 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 e-pasta adresi avize@iecava.lv,
nogādāt laikraksta redakcijā vai sūtīt pa pastu.
Ja nav iespējas skaistumu iemūžināt, aiciniet talkā mūs.
Un vēl - skaistākās fotogrāfijas un interesantākā apraksta
autorus gaida balviņas! IZ

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Paziņojums
Saskaņā ar Iecavas novada Domes 2009. gada 14. jūlija lēmumu (prot. Nr. 9; 2.2. p.) sabiedriskai apspriešanai tiek nodota detālplānojuma 1. redakcija teritorijai «Ābeļdārzi» (kadastra
Nr. 4064 010 3199). Detālplānojuma izstrādātāja - arhitekte Daiga Ose (tālr. 26542202).
Apspriešanas termiņš - no 27.07.2009. līdz 16.08.2009. Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2009. gada 17. augustā
plkst. 18.00 Iecavas novada Domes zālē, Iecavā, Skolas ielā 4. Interesenti (fiziskās un juridiskās personas) rakstiskus priekšlikumus detālplānojumu izstrādāšanai var iesniegt Iecavas novada
Domē katru darba dienu.
Paziņojums
Iecavas novada Dome, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 «Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi» 64. un 65. punktu,
2009. gada 14. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (sēdes prot. Nr.9,
2.1.p.) «Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Iecavas
novada «Kūkas» pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai». Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš
- trīs nedēļas no paziņojuma publicēšanas laikrakstos «Latvijas
Vēstnesis» un «Iecavas Ziņas».
Detālplānojumu izstrādā SIA «Damsijas» arhitekte Dace Bērziņa. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt
Iecavas novada Domē, norādot: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām
personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.
Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar Iecavas novada teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem var
vērsties Iecavas novada Domē, Skolas ielā 4, Iecavas novadā,
LV-3913. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst.
8.00-12.30; 13.30-17.00 un trešdienās plkst. 8.00-12.30; 13.3018.00.

Aizsaulē aizgājuši
Jānis Reinfelds (18.01.1941. - 22.07.2009.)

2009. gada 31. jūlijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
skujkoku nomaļus, malku,
skaidas. Izgatavojam masīvkoka
dārza mēbeles, koka sētas.
Tālr. 26975888; 28647754.
zāģmateriālus. Izzāģējam pēc
pasūtījuma, impregnējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 26975888; 29245515.

Dažādi : : :

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

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.

Tālr. 29457686

Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
Sertificēta medicīnas māsa
piedāvā savus pakalpojumus.
Tālr. 26802152.

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

Pirmsskolas izglītības
iestāde «Cālītis»
ar 3. augustu
atsāk uzņemt bērnus pēc
iestādes slēgšanas.
Lūdzu vecākus, pirms bērns
sāk apmeklēt bērnudārzu,
samaksāt par iepriekšējā
darba periodā saņemtajiem
maksas pakalpojumiem.
Iestādes vadītāja
Ļ. Momota
Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

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

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

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

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

Pērk : : :
sauskaltušus un svaigus
skujkoku zāģbaļķus.
Tālr. 29166277.
Iecavas Romas katoļu
draudze organizē
braucienu uz Aglonu
14. un 15. augustā.
Pieteikties līdz 10. augustam.
Tālr. 26851965 (Zenta).
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

Kapu svētki
ar ev. lut. mācītāju
Birzuļu kapos
15. augustā plkst.13.

Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe-Fridrihsone, Juris Ludriķis, Arnis Grundmanis, Mihails Haļitovs.
Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1200 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

