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Liftus grib, bet negrib maksāt

21.09.2012.
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A: Anta Kļaveniece

Šajā numurā:

F: Elīna Arāja

Laikraksts «Iecavas Ziņas» ir
saņēmis iedzīvotāju vēstuli,
kurā viņi lūdz skaidrojumu
sasāpējušajai liftu problēmai.
Deviņstāvu mājās nu jau trīs
no sešiem liftiem vairs
nedarbojas. Iedzīvotājiem
šķiet, ka pašreizējā attieksme
«rada tādu baigo vienaldzības
attieksmi pret šo problēmu
un cilvēkiem». Vēršoties ar šo
jautājumu pie namu
apsaimniekotāja SIA «DzKS»
gan top skaidrs, ka arī pašu
iedzīvotāju starpā nav
vienprātības, kā visiem
rūpēties par savu kopīpašumu.
Nākotnes prognoze ir vēl bēdīgāka - oktobrī gaidāma liftu ikgadējā pārbaude un inspekcija
ierīču tehniskā nolietojuma dēļ
ekspluatācijas atļauju, visticamāk, nepagarinās. Tas nozīmē,
ka apstāsies arī atlikušie trīs lifti.
Namu apsaimniekotāja SIA
«DzKS» valdes priekšsēdētājs Alvis Feldmanis teic, ka līdzšinējie
pūliņi panākt iedzīvotāju ieinteresētību liftu jautājuma sakārtošanā izrādījušies velti. «Bijušas
sapulces, tikšanās un parakstu
vākšana, bet iedzīvotāju atsaucī-

2.
Mūzikas
skolotājus
vieno sportisks

Deviņstāvu mājās nu jau trīs no sešiem liftiem vairs nedarbojas.
Nākotnes prognoze ir vēl bēdīgāka - oktobrī gaidāma liftu
ikgadējā pārbaude un inspekcija ierīču tehniskā nolietojuma
dēļ ekspluatācijas atļauju, visticamāk, nepagarinās.

bas nekādas,» sūrojas Feldmanis. Visvairāk viņš pārdzīvo, ka
garām palaista iespēja, ko gada
sākumā piedāvājusi pašvaldība:
segt pusi no visu sešu liftu iegādes summas. No ražotāja Baltkrievijā tos varētu iegādāties par
72 tūkstošiem latu (bez PVN),
kas ir daudz lētāk, nekā no
starpnieka Latvijā. Ja DzKS to
iegādei ņemtu kredītu, tad iedzī-

Hei, jaunieši!
A: Elīna Arāja

Domes jaunatnes lietu
speciālistes amatā 17.
septembrī stājās enerģiskā
iecavniece Ginta Zaumane.
«Hei, jaunieši, laiks atsākt
darboties! Laiks rudens aktivitātēm! Laiks būt radošiem, iniciatīvas bagātiem un, iespējams, sākotnēji šķietami traku ideju pilniem! Laiks realizēt to, par ko
sapņots klusībā vai par ko savā
starpā runājat jau sen!» ar uzrunu jauniešiem interviju «Iecavas
Ziņām» sāk G. Zaumane.
Ginta savulaik ieguvusi pe-

votājiem piecu gadu laikā būtu
jāsamaksā aptuveni Ls 200 no
dzīvokļa, kas mēnesī ir aptuveni
četri lati, taču tikai aptuveni 30%
aptaujāto iedzīvotāju bija gatavi
to darīt. Uzņēmuma ekonomiste
Ināra Lokšina, kas ir arī mājas
Tirgus ielā 5 otrās sekcijas vecākā, saka, ka ar savu parakstu šo
ieceri atbalstījuši vien 17% viņas
sekcijas iedzīvotāju.
3.lpp.

Kārlis Jakaitis rūpnīcas
strādnieks,
4.
gleznotājs,
kokgriezējs 5.
Austrumu
6.
virtuves
seminārā mācās
gatavot suši un
Taizemes zupu

Dosimies uz Sila parku

dagoģijas bakalaura grādu Latvijas Universitātē, strādājusi bērnudārzā, vairākus gadus veltījusi reklāmas un mārketinga projektiem, bet šobrīd nolēmusi savas uzkrātās zināšanas, prasmes un iemaņas pielietot, lai izveidotu Jaunatnes lietu stratēģiju novadam tuvākai un tālākai
nākotnei un lai kopā ar jauniešiem to arī realizētu.
Pēdējos apmēram četrus gadus Ginta bija pievērsusies sava
hobija attīstībai: paralēli mazās
meitas audzināšanai viņa reģistrējās kā pašnodarbināta persona un šai laikā ir iepazinusi, ko
nozīmē būt mazajam uzņēmējam.

A: Elīna Arāja

Svaigais gaiss ar priežu
aromātu Sila parkā burtiski
apreibina. To nobaudīt
piedāvā AS «Latvijas Valsts
meži» (LVM), meža biezokni
pārvēršot par pastaigu parku
apmeklētājiem.
Apsaimniekošanas plāna
2011.-2015. gadam ietvaros
LVM veic labiekārtošanas darbus Sila parkā, kas atrodas Iecavas nomalē pie Sila kapiem. Šis
2.lpp. objekts ir kvalificēts kā Iecavas

piepilsētas mežs, tādēļ to ierīko
kā rekreācijas zonu iedzīvotājiem, turklāt tā teritorijā atrodas
daudz meža dabisko biotopu.
Labiekārtošanas darbi uzsākti jau pavasarī talkas laikā,
kad gar Sila ielu pretī Sila kapiem tika iestādīti 20 sarkanie
ozoli. «Kociņi ir labi ieaugušies,
un šoruden vēlreiz ap tiem jānopļauj zāle,» stāsta LVM Vidusdaugavas mežsaimniecības
Bauskas meža iecirkņa vadītājs
Lauris Ropājs. Projekta ietvaros
gar takām ir izcirsti krūmāji, atsedzot apmeklētājam plašāku
skatu uz mežu un dižajām priedēm.
3.lpp.
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Hei, jaunieši!
1.lpp.

Viņa veidoja rotas un dažādus aksesuārus, kas ir raduši
saimniekus ne tikai Latvijā, bet
arī krietni tālāk, pat citos kontinentos. «Vieni stāda puķes, citi
spēlē dambreti vai brauc motokrosā, gūstot relaksāciju pēc
darba dienas beigām vai brīvdienās. Es šo gandarījumu gūstu
caur rokdarbiem. Man patīk veidot dienu tā, lai tajā būtu gan
iespēja socializēties ar cilvēkiem,
gan arī vienatnē meditēt ar pērlītēm,» stāsta Ginta un atzīst, ka
savu hobiju noteikti nepametīs.
Viņa ir piedalījusies arī vairākās
izstādēs, guvusi starptautisku
pieredzi, kas noteikti noderēs
darbā ar jauniešiem.
«Viegli nebūs. Jādomā gan
par tiem, kuriem 13, gan par
tiem, kam 25 un vēl mazliet, kas
reizēm nozīmē pilnīgi dažādas
vēlmes un vajadzības. Ir jāizveido stratēģija, kas palīdz, atbalsta,
nodrošina, veicina, kas iesaka,
motivē un aicina līdzdarboties.
Kas liek pamatus arī iespējamām aktivitātēm nākotnē tiem,

kas varbūt tikai nesen nākuši
šajā pasaulē! Mēs paši radām vidi, kurā dzīvojam, un nosakām
mērķus, uz ko tiecamies. Tomēr
grūtības mani nebaida,» smaidot
atzīst Ginta.
«Sākotnēji plānoju pievērsties pamatīgam izpētes darbam
apzināt un apkopot visu, kas jau
notiek novadā saistībā ar jaunatni, kādas ir vīzijas un iespējas,
kādi ir riski. Bet tas nenozīmē,
ka atliek tikai gaidīt. Būs arī
kāds interesants un aizraujošs
pasākums, lai iepazītos ar jauniešiem klātienē, un tas notiks
pavisam drīz!» atstājot nelielu intrigas devu, piebilst Ginta.
Pateicoties jauniegūto kolēģu
atbalstam un ātrai sadarbībai,
jau otrajā darba dienā Gintai bija
iespēja doties uz semināru Jēkabpilī, kurā viņa iepazinās ar
Eiropas Savienības programmas
«Jaunatne darbībā» piedāvātajām iespējām un tās pozitīvajiem,
jau realizētajiem piemēriem. «Šādi pozitīvie piemēri stimulē rīkoties nekavējoties. Ir iespējas, un
tās jāizmanto, bet vispirms mans

«Laiks
atsākt
darboties!
Laiks rudens
aktivitātēm!»
Iecavas
novada
jauniešus
uzrunā
jaunatnes
lietu
speciāliste
Ginta
Zaumane.
uzdevums par šīm iespējām
maksimāli aizraujoši pastāstīt
tālāk pašiem jauniešiem,» tā
Ginta.
«Un vēlos piebilst - jauniešiem ir arī vecāki! Aicinu arī viņus paust viedokli, vēlmes un
stāstīt interesantus piemērus.
Tas palīdzēs kopīgajā darbā!»

Līdz jaunās darba vietas
iekārtošanai Gintu Zaumani tuvākās pāris nedēļas varēs sastapt Domes telpās 5. stāva mazajā zālē, bet pēc tam 2. stāvā
vienā kabinetā ar veselības veicināšanas koordinētāju Agnesi
Rāceni, tālr. 63963403, e-pasts:
ginta.zaumane@iecava.lv. IZ

Mūzikas skolotājus vieno sportisks gars
7. septembrī Iecavas novada
«Labirintos» notika vēl nebijis
pasākums - pirmā lauku
mūzikas skolu sporta diena!
Pasākumu organizējām mēs Iecavas mūzikas un mākslas
skola. Ideja par šādu pasākumu
radās jau pasen, jo mūziķi savā
starpā sportiski sacentušies nebija. Vienmēr ir konkursi, festivāli, lai atskaņotu muzikālas
programmas, taču šoreiz nolēmām sportot. Protams, ne jau lai
sasniegtu olimpiskos rezultātus,
bet lai skolotāji, uzsākot jauno
mācību gadu, saņemtu daudz
smieklu, daudz jauku emociju.
Tā kā lielāko dienas daļu lija lietus, «sportojām» telpās. Katrai
skolai bija jāsagatavo mājas
darbs - neliels sveiciens pretinieku komandām. Sacensību saimnieki - Iecavas mūzikas un mākslas skolas kolektīvs - nodziedāja
speciāli šim pasākumam par godu sarakstītu dziesmu. Sporta
sacensībās tika iekļautas dažādas disciplīnas: gan ātrrunāšana,
gan muzikālo stieņu cilāšana,
gan «purva brišana» direktoriem,
gan muzikālās puzles likšana visai komandai. Tajā mirklī, kad
nedaudz parādījās saulīte, steidzāmies ārā, lai izskrietu stafeti,
bez kuras «Labirintos» nu nekādi
nevarētu iztikt. Mānīgs likās
iespaids, ka taciņas ir jau iestai-

gātas. Izrādījās, ka tā nemaz nav.
Ir arī viltus taciņas... Katra skola
izveidoja komandu, kuras dalībnieki cieši viens aiz otra, rokās
sadevušies, traucās pretī izejai.
Dažādos sporta veidos katra komanda ieguva dažādas vietas,
bet kopumā uzvarēja DRAUDZĪBA! Sacensības bija ļoti jautras,

atraktīvas, katram skolotājam
bija iespēja izpausties.
Sporta dienā piedalījās Iecavas, Ozolnieku un Bauskas mūzikas skolas darbinieku kolektīvi.
Sirdī ar mums kopā bija tās skoliņas, kuras nevarēja ierasties.
Nākamā sporta diena notiks
Ozolniekos.

Paldies jaukajiem «Labirintu»
saimniekiem - Pastaru ģimenei,
sporta skolai «Dartija» un Baibai
Gāgai! Paldies visiem kolēģiem
par atsaucību un ieinteresētību!
Ineta Pilverte,
Iecavas mūzikas un mākslas
skolas direktore
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Dosimies uz Sila parku
1.lpp.

Pašlaik ir apzinātas trīs priedes, kuras sasniegušas dižkoka
apmērus (priedes apkārtmēram
1,3 m augstumā no zemes jābūt
vismaz trīs metri), taču ir vēl vismaz četras priedes, kuras ir tuvu
dižkoka izmēriem (2,94 un 2,96
metri), Turklāt visas resnās priedes vēl nav pārmērītas. Resnākās priedes apkārtmērs, kuru
tagad var ērti aplūkot, ir 3,33
metri. Vēl parka vidū ir neparasta ozolu aleja un vieta, kur sastopamas vairākas lapegles vienkopus. L. Ropājs stāsta, ka ar laiku
skatīsies, kur vēl iztīrīt mežu no
krūmiem, jo paveiktie darbi ir tikai tāds iesākums - lielo taku iztīrīšana 3,2 km garumā, četru
soliņu izvietošana un 18 norobežojošo stabiņu ielikšana taciņu
galos, lai parkā nevarētu
iebraukt ar automašīnām. Tuvākajā laikā LVM uzstādīs informācijas stendu ar karti un sakops
laukumu ap to. Kartē būs iezīmētas takas, dižkoki un citi apskates objekti.
Aktīvākie pastaigu cienītāji

jau tagad izmanto Sila parku. «Te
iedzīvotāji skrien un brauc ar riteņiem, ziemā slēpo,» stāsta Jānis Fiļipovs, kurš visu mūžu
staigājis cauri mežam. «Kad eju
ar kājām, tad tikai caur mežu tā
taču jaukāk, visādus dzīvnieciņus var ieraudzīt.» Jānis Sila
parkā ir sastapis stirnas, lapsas,
jenotu, caunas, vāveres un pie
Ģedulītes arī bebrus. Vienudien
aizskatījies sesks Jānim ieskrējis tieši kājās. Pastāvīgais parka
apmeklētājs vien tagad no LVM
strādniekiem uzzinājis, ka parkā
ir dižkoki, taču bija gan pamanījis, ka parkā rindojas ozolu aleja,
kuru stumbriem dažviet jau uzaugusi sūna: «Aleja noteikti ir cilvēka roku darbs, jo nevar būt, ka
divās ideāli taisnās rindās ozoli
paši mežā izaugtu.»
Rekreācijas parka attīstība
atkarīga no tā, cik daudz naudas
LVM vēlēsies tajā investēt, taču
par parka sakopšanu, atkritumu
izvešanu un pļaušanu gan vajadzēs rūpēties pašvaldībai.
Tā kā meža zonējumā ietilpst

Sila parks ar pastaigu takām atrodas Iecavas nomalē
uz Audrupu un vecā Progresa centra pusi. Precīzu karti
drīzumā varēs aplūkot informācijas stendā.
gan vecais mežs, gan jaunaudze,
tā apsaimniekošanas plānā nav
iekļauta taciņu labiekārtošana
vien. Starp LVM uzdevumiem ir
arī jaunaudžu kopšana, izlases
cirtes, kailcirtes u. c. Veicot darbus, kā prioritāte izvirzīta ap-

meklētāju drošība.
Pastaiga priežu mežā ir patīkamāka par ķiploku ēšanu, taču
tikpat veselīga, jo arī priežu izdalītie fitoncīdi nonāvē baciļus. Un
vēl labāk, ja mežā veiktas fiziskas aktivitātes. IZ

Vēlas, lai Iecava ir pievilcīga dzīves vieta ikvienam
A: F: Anta Kļaveniece

Iepriekšējā laikraksta numurā
informējām, ka Iecavas
novada deputāte Beāta
Bundule (Pilsoniskā
savienība) personisku motīvu
dēļ atteicās no deputāta
mandāta. Viņas vietā
11. septembrī stājās nākamā
deputāta kandidāte no
Pilsoniskās savienības
saraksta - Agnese Hauka.
Jaunā deputāte piekritusi darboties pašvaldības Veselības un
sociālo jautājumu komitejā un
Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Kas Agnesi Hauku rosinājis startēt pašvaldības vēlēšanās un kā viņa redz savu iespējamo pienesumu Iecavas novada
attīstībai, par to vaicājām viņai
pašai.
«Kandidēt pašvaldības vēlēšanās pirms trīs gadiem mani
motivēja vēlme veidot Iecavu par
vēl labāku, ērtāku un interesantāku dzīves vietu jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, vecāka gadu
gājuma cilvēkiem visiem novadā
strādājošajiem un dzīvojošajiem.
Tā kā esmu Iecavā augusi, mācījusies un sportojusi, esmu bijusi
iesaistīta daudzās novada aktivitātēs un kopā ar citiem novadniekiem izdzīvojusi pārmaiņas

un sekojusi līdzi novada attīstībai, kas Iecavā bijusi kopš valsts
neatkarības atjaunošanas. Es
lepojos, ka mums Iecavā ir talantīgi un neatlaidīgi cilvēki, kuri ir
iekopuši skaistākos dārzus Latvijā, izveidojuši nacionāla mēroga tūrisma apskates objektus,
panākuši izcilus sasniegumus
sportā un mācībās, aktīvi līdzdarbojas, iekopjot bērnu rotaļu
laukumus, sakārtojot ietves, organizējot mācības un kopjot nacionālās tradīcijas. Priecājos, ka
aizvien vairāk iedzīvotāju aktīvi
iesaistās novada pasākumos.
Augstu vērtēju Iecavas novada
uzņēmēju mērķtiecību un neatlaidību, nodrošinot dažādus pakalpojumus, ražojot Latvijā atzītus produktus un nodrošinot
darbavietas novada iedzīvotājiem.
Vairāk nekā desmit gadus
aktīvi iesaistoties biedrības
«Iecavas sieviešu klubs «Liepas»»
pasākumos, esmu pārliecinājusies, cik daudz labu darbu var
paveikt un cik atsaucīgi ir Iecavas novada iedzīvotāji. Iekoptais
Dievdārziņš, labdarības pasākumi bērniem, latviešu tradīciju
kopšana un daudz citu paveiktu
lietu ir stiprinājušas pārliecību,
ka, kopīgi strādājot, mēs veidojam Iecavu par tādu vietu, kurā
mums visiem ir patīkami dzīvot.

Strādājot SIA «Lauku konsultāciju un izglītības centrs» par
Valsts Lauku tīkla Sekretariāta
projektu vadītāju, kā ietvaros tika organizēti semināri un apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni, informatīvas konferences
un citi pasākumi Latvijas lauku
iedzīvotājiem, esmu iepazinusi
lauku reģionu attīstības izaicinājumus. Darbojoties Latvijas
Zemnieku federācijā, esmu iepazinusi lauku uzņēmēju izaicinājumus. Esmu ieguvusi profesionālā bakalaura grādu Uzņēmumu un iestāžu vadībā, profesionālo maģistra grādu Finanšu
ekonomikā, iegūstot finanšu
analītiķa kvalifikāciju, un uzsākusi studijas doktorantūrā, vēršot uzmanību uz lauku teritorijā
esošo uzņēmumu nozīmi valsts
ilgtspējīgā attīstībā. Apvienojot
gūto pieredzi un izglītību un pastāvīgi pilnveidojot zināšanas par
sociālekonomiskām norisēm
Latvijā un pasaulē, es pārstāvu
Latvijas intereses Eiropas lielākās lauksaimnieku organizācijas COPA/COGECA Lauku attīstības grupā un Lauku uzņēmēju
darba devēju grupā. Darbojoties
nacionāla un starptautiska mēroga organizācijās un darba grupās, esmu guvusi priekšstatu un
informāciju par attīstības perspektīvām lauksaimniekiem,

Jaunā deputāte
Agnese Hauka.
lauku uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Līdz ar Iecavas novada domes
deputāta pilnvaru iegūšanu es
izmantošu savas zināšanas un
pieredzi, lai veidotu Iecavas novadu par labāko vietu, kur dzīvot,
strādāt, mācīties un atpūsties.
Ikvienu no Jums es aicinu aktīvi
līdzdarboties Iecavas novada sabiedriskajā, ekonomiskajā un
politiskajā dzīvē, daloties savos
jautājumos un ierosinājumos
par Iecavas novada dzīvi (mana
e - p a s t a
a d r e s e :
hauka.agnese@gmail.com).» IZ
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Kārlis Jakaitis - rūpnīcas strādnieks, gleznotājs, kokgriezējs
A: Elīna Arāja
F: no Dainas Rudzītes albuma

Skatoties uz mākslinieka
Kārļa Jakaiša gleznām
biedrības «Arhīvs» telpās
«Iecavas Baltajā naktī»,
apmulsu, ka nebiju neko
dzirdējusi par šo savā ziņā
izcilo mākslas darbu autoru.
Centos noskaidrot par šo
cilvēku ko vairāk, un izrādās,
ka par viņu zina vien retais.
Kārlis Jakaitis bija īstens
kurzemnieks, kam mīlestība
pret mākslu un dabu bagātīgi vijusies cauri visam mūžam. Brīvajos brīžos pēc darba spirta
rūpnīcā viņš gleznoja - gan dabā,
gan pēc fotogrāfijām, gan arī
vienkārši pēc iztēles; daudz fotografēja; viņam piederēja vairākas
fotogrāfiju skatu grāmatas, kurās viņš smēlās ierosmi saviem
darbiem. K. Jakaiša gleznas ir
arī izstādītas: 1955. gadā lietišķās mākslas izstādē toreizējā
Baldones rajonā, kur mākslinieks ieguva 2. vietu; arī Iecavas
kultūras namā un mākslinieka
darba vietā - spirta brūzī. «Pašiem mājās pie visām sienām
vienmēr bijušas gleznas,» stāsta
K. Jakaiša meita Daina Rudzīte,
«bet ierastākais ceļš bija - dāvinājumi draugiem.» Ļoti daudz viņa darbu joprojām glabājas pie
Dainas, kura labprāt rāda tos citiem un pastāsta arī ar pašu
mākslinieku.
Pārceļas uz dzīvi Iecavā
Kārlis Jakaitis dzimis 1904.
gada 18. aprīlī Engurē. «Pēc vecajām fotogrāfijām redzams, ka
tēvs gleznojis jau zēnības gados
un vispirms jau savu dzimto
Kurzemes jūrmalu: gan negaisā
bangojošu, gan nabadzībā aizkustinošu, gan vienkārši mierīgu, skaistu. Otra viņam mīļa tematika lauku ainavas un, protams, arī meži,» par tēva gleznām
stāsta Daina, taču par dzīves gaitām viņa var tikai spriest, jo tēvu
agri zaudējusi un, visticamāk,
bērnībā nav bijusi tāda interese
viņam kaut ko vaicāt.
Nekādas mākslinieciskās izglītības K. Jakaitim nav bijis,
vien 50. gados viņš apmeklējis
pašdarbnieku gleznošanas kursus Rīgā, taču tos nav pabeidzis
darba dēļ. Divus gadus Kārlis ir
mācījies lauksaimniecības skolā,
bet 30. gados strādājis par šoferi
Talsu pusē, braukājot uz Iecavas
spirta rūpnīcu, līdz satika par
sevi 11 gadus jaunāko iecavnieci
Irmu Kaspari. 30. gadu beigās
abi apprecējušies un uzsākuši
dzīvi Irmas vecāku mājās «Kasparos». Līdz pat mūža galam Kārlis strādājis spirta rūpnīcā par
ogļskābes ceha vadītāju.
«Kārlis bija ļoti draudzīgs un

Kārlis Jakaitis Latvijas
Armijas dienestā.
K. Jakaiša darinātā tintnīca
ar smalki grebtiem ornamentiem
un dzintaru ielaidumiem.

Daina Rudzīte pie tēva gleznām
biedrības «Arhīvs» telpās «Iecavas
Baltajā naktī».
atsaucīgs, labi sastrādājās ar kolektīvu,» atceras toreizējais Kārļa
kolēģis, vēlāk spirta rūpnīcas direktors Eduards Ermansons,
kurš joprojām ir K. Jakaiša gleznu cienītājs. «Viņš bija speciālists visos darbos. Savā darbā
viņš tika galā pat ar smalkiem
kompresoru remontdarbiem.
Kārlis bija īsts saimnieks savā
vietā. Viņš dalīja ar visiem bēdas
un priekus, nekad nebija nošķirts no kolektīva.»
Dzīve nepavisam viņam nav
bijusi rožaina, taču, neskatoties
uz to, Kārlis, strādādams spirta
rūpnīcā, tomēr nav aizrāvies ar
alkohola lietošanu. Taču viņš bijis meistars, kas prata brūža
spirtu padarīt par baudāmu. Fūzeļa smaku viņš noņēmis ar dažādām metodēm: spirtu filtrējis
caur oglēm, taisījis uzlējumus uz
priežu, bērzu pumpuriem vai lējis klāt dažādas esences. Kārlis
raudzējis arī vīnu no āboliem,
plūmēm, pīlādžiem, turklāt pudelēm pats taisījis skaistas etiķetes. «Par tēva dzīvi domājot, arvien vairāk pārliecinos, ka dzīvot
un reizē arī burtiski izdzīvot viņam palīdzēja māksla,» tagad
pārliecināta meita.

Smagie gadi
«Kādu brīdi tēvs pabija arī izsūtījumā, bet, cik ilgi un kurā
brīdī, nezinu. Atceros tikai, ka viņu regulāri izsauca uz pārrunām
Rīgā,» atminas Daina. No filtrācijas nometnes Kārlis sūtīja gleznas, kas tapušas uz pasta paciņu finiera vākiem; laiku īsinot,
grebis arī dažādus priekšmetus
un figūriņas no koka - karotes,
bļodiņas. Daina dzirdējusi runas,
ka aiz ieslodzījuma žoga, cik vien
var aizsniegt, zāle bijusi noēsta
līdz pat plikai zemei. Kā īsti tēvs
aizvests un kāds bijis izsūtījuma
iemesls, Daina nezina, jo mājās
nekad nav par to runāts. Iespējams baidījās, ka bērni par to izpļāpāsies skolā. Neskatoties uz
to, ģimenē vienmēr svinēti gan
Ziemassvētki ar eglīti, gan arī
Lieldienas un Jāņi. Par Jāņu svinēšanu Kārlim ar Irmu domas
gan atšķīrās, jo Kārļa jaunības
dienās Engures pusē Jāņus svinējuši, ejot no vienas mājas uz
otru, bet Irma, īstena zemgaliete,
skaidri pateikusi: «Nē, te katrs
saimnieks ir pats par sevi, nekādas kopā būšanas nebūs.»
1952. gadā, kad Latvijā vēl

notika kolhozu veidošana un deportācijas, arī «Kaspari» nepalika
nepamanīti. Māju atņēma kolhozs, bet Irmu ar māti izsūtīja uz
Omskas apgabala Akmoļinsku.
Dainai bija vien divi gadiņi, bet
māsa Irēna gāja pirmajā klasē.
Kārlis un Irma viens otram rakstīja daudz vēstuļu, diemžēl Daina tēva vēstules salasīt nevar:
«Tēvam bija ārkārtīgi skaists, taču absolūti nesalasāms rokraksts.» Vēstulēs Irma lūgusi, lai
viņai sūta izšuvumu žurnālus
un sēklas.
Abas sievietes no izsūtījuma
atgriezās jau pēc Staļina nāves
1953. gadā. Dainai uz mūžu
spilgtā atmiņā palicis, kā māte
ienāk istabā un pārējie saka: «Tā
ir tava māte.» «Kasparos» neliela
vieta atradās tikai Irmas mammai, tādēļ Kārļa ģimene īrēja
«Zelmeņu» mājas. Pēc trijiem gadiem Kārlis sāka būvēt savu ģimenes māju, kuru pats gan projektēja, gan cēla un veica tajā visus amatnieka darbus. «Nezinu,
kā viņš visu to paspēja!» brīnās
Daina.Viņš ļoti taupīgi pielietoja
visus materiālus: kokmateriālus
ēkas karkasam pirka lietotus no
5.lpp.
kādas vecas mājas.
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Otrā stāva apdarei viņam paveicās dabūt dēļus no brūža spirta rūpnīcai no Vācijas bija
atvestas jaunas iekārtas, kuras
iesaiņotas kvalitatīvās koka dēļu
kastēs. Lai arī būvniecība neizmaksāja dārgi, māja tomēr izskatījās ievērības cienīga, kurā
pat bija tā laika retums - vannas
istaba. Jakaišu nams izcēlās arī
ar akmensdārziņu, kuru saimnieks pats ierīkoja pēc jaunākajām modes tendencēm.
Dabā skicē, glezno mājās
Daina bija īsta tēva meita - viņa bieži gāja ar tēvu pastaigās un
varēja ilgi sēdēt blakus, vērodama, kā tēvs glezno. Viņa atceras
tēva paša smalki izgatavotu, inkrustācijā veidotu gleznošanas
kastīti. Biežākās pastaigas bija
uz Puķuleju. Parasti dabā Kārlis
uzgleznoja kādu skicīti, pēc kuras mājās tapa īstā glezna. Dainai saglabājusies vesela kaste ar
šādām skicītēm: «Uz A4 formāta
lapas tēvs fiksēja vietu, kādu koku, mākoni un viss, taču viena
otra skicīte bija tik laba, jau kā

īsta glezna.»
Gatavot rāmjus un apvilkt
tiem audeklu Kārlis prata pats.
Taču liels ieguvums viņam bija
reizēs, kad mainījās valdība.
Iepriekšējo varasvīru portreti bija jānomaina pret jauniem, tādēļ
Kārlis izmantoja izdevību un vecos portretus paņēma sev pārgleznošanai, stāsta Daina: «Tā
gleznot gribēšana bija tik liela,
ka viņš gleznoja pat uz gleznu otrām pusēm.» Gleznot K. Jakaitis
mīlējis tikai ar eļļas krāsām.
Iemēģinājis roku ir arī akvareļa
tehnikā, taču tā viņu nav aizrāvusi. Kārļa Jakaiša gleznās dominē jūra un citi dabas skati, taču cilvēkus viņš gandrīz nemaz
nav attēlojis.
Kokgriezējs un mūziķis
K. Jakaitim viena aizraušanās bija gleznošana, bet ne mazāk viņš aizrāvās ar kokgriezumiem un kokgrebumiem. «Sevišķi skaisti tie bija darināti no Karēlijas bērza - spalvaskāti, albumu vāki, vāzes, tintnīcas un
dzīvnieku figūras,» stāsta Daina,
īpaši izceļot tintnīcu ar dzintara

ielaidumiem. Kārlis zināja, kur
Iecavas apkaimē aug Karēlijas
bērzi, kas savas izteiksmīgās
tekstūras dēļ ir izcils materiāls
kokgriezumiem. Viņš sarunājis
ar mežsargu par šo koku iegūšanu. Kārlis medību bisēm bieži
gatavojis laides, kas citiem mēdza lūzt. To darināšanai viņš izmantoja riekstkoku, izdaiļojot ar
izgrebtām rozēm un citiem ornamentiem.
Kārļa tēvs bija mežsargs Rojā,
bet pats Kārlis - kaislīgs mednieks. Brūzī tolaik bija vairāki
mednieki - Ozols, Liepiņš, Mediņš, un citi. Jakaišu ģimenei
mājās allaž bijusi medījumu gaļa.
Kārlis aizrāvies ne vien ar vizuālo mākslu, bet arī ar muzicēšanu - spēlējis vijoli un pat ērģeles, vēsta saglabātās foto liecības..
Mūža nogale
1967. gadā Kārli pārsteidza
slimība, kas strauji progresēja,
un jau rudenī ģimene rīkoja bēres. Sieva Irma visu mūžu bija
dzīvojusi viņam, tādēļ vīra nāve
viņai izrādījās pārāk liels trieciens - Kārļa meitām nācās ap-

glabāt abus vecākus vienlaicīgi.
Dainai tolaik bija 17 gadu un jāstājas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, mainot pierakstu
uz Jelgavu. Pateicoties laipniem
un līdzjūtīgiem iecavniekiem, viņa saglabāja pierakstu Iecavā,
nezaudējot mājas, jo tajā laikā
ēkas bez iedzīvotāju pieraksta
vienkārši pārņēma valsts. Dzīvošanu Jelgavā viņa noformēja tikai kā «pagaidu pierakstu».
Dzimtas mantojums
Kārlis Jakaitis mantojumā
atstājis ne tikai savus mākslas
darbus, bet arī talantu gan mākslā, gan amatniecībā. «Kaut kas
jau aizķēries ir,» atzīst meita.
Esot tuvu tēvam, Daina mantojusi māksliniecisko sajūtu pret
dabu, ko viņa pilnveidojusi, strādājot par dārznieci, un tagad arī
labprāt fotografē. Viņa labprāt
veic arī mājas remontdarbus:
krāsošanas darbi ir viņas ziņā.
Kārļa mazmeita Elīna strādā radošā profesijā, bet mazdēls Edgars mantojis vectēva roku veiklību amatniecības darbos, kuros
izmanto arī viņa darbarīkus. IZ

Liftus grib, bet negrib maksāt
1.lpp.

Aktīvāki bijuši šī paša nama
trešās sekcijas iedzīvotāji (42%),
bet vislielāko atbalstu liftu iegādei pauduši Tirgus ielas 3 otrās
sekcijas iedzīvotāji (61%). Vismazāko atsaucību izrādījuši Tirgus 3 trešās sekcijas iedzīvotāji
(13%).
Interesanti, ka iedzīvotāji savu neapmierinātību par liftu trūkumu pauž tikmēr, kamēr viņiem neprasa piedalīties ar līdzmaksājumu sava īpašuma vērtības palielināšanai. «Uzzinot par
maksu, pat pensionāre no septītā stāva pasaka, ka labāk ies kājām. Un tāda attieksme ir daudziem,» skaidro I. Lokšina. Lai
iedzīvotāji lemtu par liftu iegādi,
nepieciešams savākt vismaz
75% iedzīvotāju parakstu. Kamēr iedzīvotāji nevienosies, namu apsaimniekotājs liftu iegādes jautājumu nerisinās. Jau tagad liftu apsaimniekošana uzņēmumam nes vienīgi zaudējumus.
Iedzīvotāju parāds par lifta uzturēšanu un izmantoto elektrību
šobrīd ir Ls 5567 (Tirgus 5 - Ls
1925; Tirgus 3 - Ls 3642).
Jautāju pašvaldības deputātiem, kā viņuprāt būtu risināma
šī problēma. Jānis Pelsis (apvienība «Tēvzemei un brīvībai»/LNNK un ZZS) uzskata, ka
vienīgā pareizā izvēle ir visu sešu
liftu iegāde no ražotāja Baltkrievijā. «Tad uz aptuveni 20 gadiem
liftu problēma būtu atrisināta,»
uzskata pašvaldības vadītājs.
Tāpat būtu jāpanāk, lai liftu durvis atveras arī zemākajos stāvos,
jo Ministru kabineta noteikumi
nosaka, ka par kopīpašumu arī
ir jāmaksā visiem mājas iedzīvotājiem. «Lielākā daļa dzīvokļu ir

privatizēti, tāpēc to īpašniekiem
jautājums jārisina kopā ar mājas
apsaimniekotāju. Pašvaldība varētu piedalīties ar līdzmaksājumu liftu iegādei proporcionāli
pašvaldības dzīvokļu (neprivatizēto) skaitam īpašumā. Tirgus
ielā 3 tādi ir septiņi (no 108), bet
Tirgus ielā 5 astoņi. Vai pašvaldībai liftu iegādē ir jāiegulda lielāki līdzekļi tas ir diskutējams
jautājums. Tā kā deviņstāvu mājās dzīvo ļoti daudz Iecavas iedzīvotāju, iespējams, pašvaldība
varētu nākt pretī un segt līdz 30
procentiem izdevumu. Vairāk
tas nebūtu godīgi pret citiem nodokļu maksātājiem. Tad jau arī
viņi varētu pretendēt uz pašvaldības budžeta līdzekļiem savu
īpašumu remontam, jumta maiņai vai kam citam.»
Deputāts Atis Avots (LSDSP):
«Mani pārsteidz deviņstāvu māju
dzīvokļu īpašnieku pašreizējā attieksme pret savu dzīvokļa īpašumu, kas kopumā rada baigo
vienaldzību pret liftu problēmu
un savdabīgi īpatnēju attieksmi
pret saviem kaimiņiem.
Privatizējot vai citādi iegādājoties dzīvokļa īpašumu šajās deviņstāvu mājās, īpašuma vērtībā
bija iekļauta arī liftu vērtība (kā
mājas kopīpašumā esošas iekārtas vērtība), tātad katrs no dzīvokļu īpašniekiem ir iegādājies
arī lifta kopīpašumu.
LR likuma «Par dzīvokļa īpašumu» 3. pants nosaka, ka pie
dzīvokļa īpašuma pieder kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu mājas daļas, iekārtas un citas ar
mājas ekspluatāciju funkcionāli
nedalāmi saistītie elementi. Tālāk 12. pantā noteikts, ka dzīvokļa īpašnieks sedz nepiecieša-

mos izdevumus, kas saistīti ar
dzīvojamās mājas, tās komunikāciju un iekārtu uzturēšanu,
ekspluatāciju un remontu.
Kā veicama samaksa par lifta
pakalpojumiem precīzāk noteikts 2008. gada 9. decembra
MK noteikumos «Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu»
17. pantā. Proti, par pakalpojumiem, kuri nav mērāmi vai kuru
patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, aprēķinu veic šādi
- (17.7. punkts) par lifta uzturēšanu - atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.
Tātad normatīvajos aktos ir
noteikts, ka par lifta pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājā jāmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem vienādi, kā pirmajā tā arī
devītajā stāvā. Deviņstāvu māju
dzīvokļu īpašniekiem jāvienojas
par kredīta ņemšanu liftu saimniecības sakārtošanai, līdzīgi kā
vienojušies citu māju iedzīvotāji
par māju siltināšanu vai veicot
citus kopējus remontdarbus.
Pašvaldība šajā pasākumā var
piedalīties tikai uz līdzīgiem nosacījumiem kā neprivatizēto dzīvokļu īpašnieks.
Līdz šim deviņstāvu māju dzīvokļu īpašnieki veco liftu remontam un uzturēšanai ir nepamatoti saņēmuši daudz vairāk pašvaldības atbalsta nekā citu māju
dzīvokļu īpašnieki Iecavā. Arī viņi labprāt saņemtu 50% no pašvaldības izdevumu segšanai.
Manuprāt, pašvaldībai budžeta līdzekļi jāiegulda sociālās
infrastruktūras objektu attīstīšanā, ko arī tā līdz šim ir darījusi

kā, piemēram, centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijā,
ūdenssaimniecības projektos utt.,
jo šajos objektos nav nodalāma
konkrēta dzīvokļa īpašnieka daļa
no kopējiem izdevumiem.»
Ervīns Rūtens dzīvo nama
Tirgus ielā 5 pirmajā stāvā. Viņš
apzinās, ka lifti ir kopīpašuma
daļa un, ja tiešām būs nepieciešams, viņš ir gatavs veikt līdzmaksājumus. Pirmā stāva iedzīvotājiem gan labuma no lifta nekāda, drīzāk neērtības, jo pie dzīvokļa durvīm pulcējas cilvēki, lai
iekļūtu liftā. Ervīns nav pārliecināts, vai tiešām vienīgais risinājums ir jaunu liftu iegāde. «Tas
taču nav pārāk sarežģīts mehānisms, lai to saremontētu. Man
liekas, ka tas ir tāpat kā ar vecām automašīnām - saremontē
un brauc!»
Pensionāre Aina Blumberga,
kas dzīvo septītajā stāvā, atzīst,
ka viņu sekcijā lifts vēl strādā,
bet ar drebošu sirdi vienmēr nākoties domāt - cik ilgi? Ja lifta
nebūs, būšot grūti, taču pensionāriem neesot nekur jāsteidzas,
varot pusceļā apsēsties un atpūsties. Viņa uzskata, ka pie visām nekārtībām vainojama nesakārtotā likumdošana. Kāpēc,
piemēram, vienāda maksa par
lifta izmantošanu ir dzīvoklim,
kurā dzīvo viens cilvēks, un dzīvoklim, kurā dzīvo pieci cilvēki?
Ainas kundzei tas nešķiet godīgi.
Tāpat sanākot, ka godprātīgie
maksātāji, tostarp arī viņa, dotē
tos, kas neuzskata par vajadzīgu
maksājumus veikt laicīgi. Tik lielā mājā iedzīvotājiem esot grūti
nonākt pie kopsaucēja - «sapulcēs visi sāk brēkt, jāsaķer galva
un jāmūk prom!» IZ
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Ceïojuma
piezîmes
Apgūst
Austrumu
virtuves gudrības
A: F: Anta Kļaveniece

Austrumu virtuvei piemīt
sava īpaša aura. Ne velti
pievēršanās Austrumu
virtuves izzināšanai kļuvusi
par modes lietu un ļoti
daudzus tā aizrauj. Arī Iecavā
pagājušo ceturtdien,
13. septembrī, interesentiem
šāda iespēja tika dota krogā
«Sombrero» notika Austrumu
virtuvei veltīts seminārs.
Tajā Taizemes zupas, suši un
salātu pagatavošanas nianses
interesentiem atklāja uzņēmuma SIA «Damps» pārtikas tehnoloģe Larisa Petrova. Būtiski, ka
katrs varēja ne tikai klausīties
virtuves gudrībās un vērot, kā to
dara pieredzējusī tehnoloģe, bet
arī iemēģināt savu roku veiklību,
kārtojot un satinot suši, un pasākuma noslēgumā visus garduReklāma

mus pie vīna glāzes arī nobaudīt.
Ideja par kulinārijas kursu rīkošanu saimnieci Allu Bistrovu
urdījusi jau kopš krodziņa atvēršanas pagājušā gada aprīlī. Tagad viņa priecājas, ka ideja īstenojusies un pasākums labi izdevies. Pēc reklāmas «Iecavas Ziņās», uzsaukumu pievienošanas
krodziņa rēķiniem un paziņu apziņošanas interese par semināru
bijusi liela. Sākotnēji 15 plānoto
dalībnieku vietā semināram reģistrēts 21; dažiem cilvēkiem nācies arī atteikt, jo krodziņa telpās
fiziski nevar uzņemt vairāk cilvēku. «Iespējams, ka nepieciešams
vēl viens šāds seminārs,» plāno
Alla. «Ja cilvēkiem patiks, rīkosim arī itāļu un meksikāņu virtuves seminārus. Tuvākais varētu būt nākamā gada janvārī. Ātrāk diez vai, jo kursu pasniedzēji
ir ļoti noslogoti, bet gada nogalē
visi būs aizņemti ar gatavošanos
Ziemassvētkiem un Jaunga7.lpp.
dam,» spriež Alla.

Austrumu virtuves semināra vadītāja pārtikas tehnoloģe
Larisa Petrova runāja ne tikai par apetītes remdēšanu, bet
arī arī par Austrumu ēšanas kultūru, par to, cik liela
ietekme uz cilvēka un pašsajūtu ir tam, ko mēs ēdam.

7.
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liela ietekme uz cilvēka garastāvokli un noskaņojumu ģimenē ir
tam, ko mēs ēdam.»
Inetu Kovalenko no Rīgas dalībai seminārā pieteica draudzene, zinot, ka ēst gatavošana ir
Inetas vaļasprieks. Ineta ik pa
laikam apmeklē kulinārijas kursus, daudz virtuves gudrību viņa
smēlusies drukātajos izdevumos
un internetā. Taču arī Iecavā apmeklētie kursi šķituši noderīgi.
«Ja ir laiks un iespēja, kāpēc gan
to neizmantot. Uz kulinārijas
kursiem eju, lai atpūstos un uzzinātu ko noderīgu. Šoreiz ļoti
patika atraktīvā un pieredzes bagātā kursu vadītāja. Pasākuma
noslēgumā labo iespaidu gan
mazliet sabojāja nelielā drūzmēKroga «Sombrero» viesmīlīgā šanās, degustējot pagatavoto.
saimniece Alla Bistrova. Tad uz mirkli šķita, ka dalībnieku ir par daudz vai telpas par
mazu,» iespaidos dalījās Ineta.
6.lpp.
Tā kā SIA «Damps» pieder vaiAr semināra norisi bija apmierināti arī tā dalībnieki. Labus rumtirdzniecības un garšvielu
iespaidus un jaunas zināšanas mazumtirdzniecības veikali Latseminārā guvusi Ina Mihailova. vijā, semināra dalībniekiem bija
Viņu visvairāk interesējusi Tai- iespēja arī iegādāties visu suši
zemes zupas pagatavošana. Suši pagatavošanai nepieciešamo.
Krogs «Sombrero» Iecavā darviņa jau mēģinājusi pagatavot,
lai gan daudzas seminārā dzirdē- bojas kopš 2011. gada aprīļa.
tās nianses noderēs arī šajā jomā. Pirms tam šajās telpās mājoja iz«Man patīk dažreiz eksperimen- klaides un atpūtas centrs «Klontēt un nedaudz izrauties no daika». Krogs «Sombrero» piedāierastās garšas sajūtas, taču līdz vā tradicionālo latviešu virtuvi,
šim man nebija drosmes pagata- darbdienās klientiem tiek piedāvot Taizemes zupu. Baidījos, ka vātas kompleksās pusdienas, bet
tās garša nebūs pieņemama ne piektdienās un sestdienās notiek
man, ne ģimenei. Bet tomēr bija deju vakari, ik pa laikam gardi. Svarīgi, ka zupas kompo- tematiskie vakari, piemēram,
nenti veido ne tikai labu garšas oktobrī ieplānota havajiešu stila
buķeti, bet ir arī noderīgi un vēr- ballīte. Krogā strādā seši darbitīgi organismam. Piemēram, se- nieki, tai skaitā divas pavāres,
lerijas. Baidījos, ka tās nomāks kas uz darbu brauc no Bauskas. IZ
zupas garšu, bet nē, bija ļoti labi.
Man patika, ka kursu vadītāja
22. septembrī, plkst. 13.00
runāja arī par Austrumu ēšanas
Iecavas mūzikas un
kultūru, nevis tikai par apetītes
mākslas skolā,
remdēšanu; par to, cik svarīgi ir
Iecavā, Raiņa ielā 3
gatavot ēdienu ar mīlestību, cik
PIRMSSKOLAS BĒRNU
24. septembrī plkst. 11:00
Iecavas kultūras namā
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija rīkos
UZKLAUSĪŠANAS SANĀKSMI
PAR SIA «IECAVAS
SILTUMS» IESNIEGTO
SILTUMENERĢIJAS
APGĀDES PAKALPOJUMU
TARIFU PROJEKTU.
Interesenti dalību sanāksmē
var pieteikt pa telefonu vai epastu līdz 21. septembrim
(kontaktpersona P. Dzintars,
tel. 67873187;
peteris.dzintars@sprk.gov.lv).

MUZIKĀLO DOTĪBU
ATTĪSTOŠĀS GRUPAS
VECĀKU SAPULCE.
Tiek gaidīti arī «Yamahas»
(bēbīšu) skoliņas potenciālo
audzēkņu vecāki.

Sports
Iecavas novada skolu
sacensības futbolā
futbola laukumā vecā
stadiona teritorijā
26. septembrī plkst. 15.30
8.-9. klašu komandām
27. septembrī plkst. 15.30
10.-12. klašu komandām

Aizsaulē aizgājuši
Koļa Deņisovs (19.02.1950. - 16.09.2012.)
Daniels Baranovs (28.04.1937. - 15.09.2012.)

IZ

Sporta ziņas : : :

Čehijā uzlabo savus personīgos rekordus
Iecavas jaunie sportisti no 10. līdz 13. septembrim piedalījās
starptautiskajās Eiropas jauniešu vieglatlētikas sacensībās
Čehijā, kas ik gadu norisinās septembra vidū, informē trenere
Dace Vizule.
Sacensību konkurence bija ļoti liela, jo tajās piedalījās sportisti no
11 valstīm, uzrādot augstu kopējo rezultātu līmeni. Sprinta distancē
katrā vecuma grupā devās pat ap 90 jauno sportistu. Jaunieši laboja
gan sacensību, gan Čehijas rekordus attiecīgajās vecuma grupās.
Arī Iecavas sportisti startēja ļoti veiksmīgi, labojot savus personīgos
rekordus. Jaunajiem vieglatlētiem bija iespēja arī vērot lielā sporta
sacensības tāllēkšanā vīriešiem, kas speciāli tika organizētas reizē ar
jauniešu sacensībām. Šajās sacensībās piedalījās tāllēcēji no
Čehijas, Jamaikas, Ungārijas un Vācijas, uzrādot ļoti augstus
rezultātus. Par sacensību uzvarētāju ar rezultātu 7,81 metrs kļuva
čehu tāllēcējs.
Uz Čehiju devās septiņi labākie 1997.-2001. gadā dzimušie sporta
skolas «Dartija» treneru Daces Vizules un Elmāra Gāgas audzēkņi.
Labākie rezultāti:
Edijs Lācis - 2. vieta augstlēkšanā (1,46 m personīgais rekords)
Daniels Fjodorovs - 8. vieta 300 m skrējienā (39,64 sek. p. r.)
Žanis Sevastjanovs - 9. vieta šķēpa mešanā (39,09 m)
Amanda Grīnberga - 10. vieta augstlēkšanā (1,38 m p. r.)
Mika Lejnieks - 10. vieta 100 m barjerskrējienā (15,60 sek.).IZ

Sacensībās
visaugstāko
rezultātu
sasniedza un
personīgo
rekordu
uzlaboja Edijs
Lācis (pirmais
no kreisās).
Viņam
augstlēkšanā
2. vieta.

Līdzjūtības
Pie tumšas, dziļas akas
Kluss eņģelis raudāja,
Un viņa asara akā
Kā zvaigznīte iekrita...

/F. Bārda/

Izsakām līdzjūtību Zentai ar ģimeni,
vīru zaudējot.
Brāļa ģimene

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
/K. Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Zojai Dāboliņai,
brāli mūžībā pavadot.
Biruta, Ausma, Velta, Anita, Rāviņi, Larisa un Daina
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Reklāma un sludinājumi : : :

AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

•Smilts, grants, šķembas
•Kūtsmēsli, būvgruži
•Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju
•Kūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.

Tālr. 28288822.
ZAMS
Mācību sākums 15. oktobrī

cirsmas, mežus īpašumā,
zāģbaļķus. Ātri un profesionāli
izskatīsim visus piedāvājumus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 229442253.
bērza un skujukoku
papīrmalku mežā pie ceļa.
Sniedz kokvedēju
pakalpojumus.
Tālr. 26463188.

Pārdod : :

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma;
- meža stādāmo materiālu
(bērza, priedes, egles
ietvarstādus).
Tālr. 29452087.

Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Grunts veltņa pakalpojumi

Pērk : : :

labu 2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā (5/5, 49 m2, izolētas
istabas).
Tālr. 29697855.
2 istabu dzīvokli (ķieģeļu mājā,
42 m2) vai maina pret 1 istabas
dzīvokli.
Tālr. 28244407.

turpmākajiem
mēnešiem!

Tālr. 29457686
Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināts tiesu
izpildītājs Sniedze Upīte Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403,
Jelgavā, paziņo, ka 2012. gada 26. septembrī, pulksten 13.00
tiek rīkota pirmā izsole Raitim Baltvilkam piederošajam
nekustamajam īpašumam Edvarta Virzas iela 25-13, Iecava,
Iecavas novads. Kadastra Nr. 4064 900 1390.
Izsoles sākumcena Ls 5100.
Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 26468787 un www.lzti.lv.

māju Robežu ielā 2.
Tālr. 22022053.
ekstrudēta putupolistirola
atgriezumus (lēti).
Tālr. 29184404.
vīriešu, sieviešu, pusaudžu,
bērnu un mtb velosipēdus no
Vācijas. Būsim Iecavas tirgū
šo svētdien, 23. septembrī.
Mājas lapa www.veloogre.lv,
tālr. 26460061.

Maina : : :
Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināts tiesu
izpildītājs Sniedze Upīte Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403,
Jelgavā, paziņo, ka 2012. gada 26. septembrī, pulksten 11.30
tiek rīkota pirmā izsole Olgai Lauciņai-Veinerei piederošajam
nekustamajam īpašumam Tirgus iela 5-23, Iecava, Iecavas
novads. Kadastra Nr. 4064 900 1639.
Izsoles sākumcena Ls 6400.
Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 26468787 un www.lzti.lv.
Iecavas novada Domes
Izglītības nodaļa
12. klašu skolēnus aicina pieteikties kursiem:
SAGATAVOŠANĀS ANGĻU VALODAS
CENTRALIZĒTAJAM EKSĀMENAM
Kursi notiek sešus mēnešus (oktobris - marts),
divas akadēmiskās stundas vienu reizi nedēļā.
Pasniedzējs J. Beķeris.
Dalības maksa Ls 18,15.
Pieteikties pa tālruni: 63941601 vai 29428476
līdz 28. septembrim.

1 istabas dzīvokli Iecavas
centrā pret lielāku. Izskatīšu
jebkuru piedāvājumu.
Tālr. 26720377.
saulainu un siltu 1 istabas
dzīvokli (bez ērtībām, ar
malkas apkuri, ir jauni pakešu
logi un veikts remonts)
Dzirnavu ielā pret 1 vai 2
istabu dzīvokli ar ērtībām
Iecavā (ar piemaksu).
Tālr. 20061256.
1 istabas dzīvokli (29 m2,
2. stāvs, jauni logi, durvis,
santehnika, lēta dzīvošana)
Dartijas mikrorajonā pret
nelielu 1 vai 2 istabu dzīvokli
Iecavas centrā. Apmaksāšu
parādus vai piemaksāšu.
Tālr. 29872712.

8.

Kultūras namā
27. septembrī pl. 9:30
Valmieras kino studijas
teātra izrāde bērniem
«TĀLTĀLĀ MEŽA
KARNEVĀLS»
Ieejas maksa - Ls 2.
Biļešu iepriekšpārdošana.
30. septembrī pl. 17:00
Harijs Spanovskis un
Andris Bērziņš
FILMĀ «RAGANU MĒNESIS»
Ieejas maksa - Ls 1.
Filma «Raganu mēnesis» ir
stāsts, kā cilvēks nonāk
smagā alkohola atkarībā, ir
gatavs mainīties un pārvērtēt
savu dzīvesveidu. Filmas
centrā divi pazīstami un
tautā iemīļoti latviešu aktieri
- Harijs Spanovskis un
Andris Bērziņš - atklāti
stāsta par savām atkarībām
un to, kā viņu dzīvesveids
novedis pie pašreizējās
situācijas un kāda ir viņu
dzīve šobrīd.
Mazajā zālē apskatāma
DAGNIJAS LAUVAS
GLEZNU IZSTĀDE
«Manas pārdomas ziedos un
klusajā dabā….»

Dažādi : : :
Kapu pieminekļi, apmalītes,
sētiņas (betona, granīta).
Tālr. 26369904.

Piedāvā darbu : :
Iecavas elevators strādniekam
ar tehniskām iemaņām.
Tālr. 29293041 (Kārlis).

SIA «Investment Property
of Latvija» plaša profila
celtniekam, kā arī
palīgstrādniekam celtniecības
darbos. Tālr. 26060411.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (50 gadi) no Bauskas
novada Saulaines meklē
aprūpētājas darbu. Ir sertifikāts.
Var dzīvot uz vietas.
Tālr. 26072746.
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