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Jaunieši
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vēlas sekmēt
tūrisma attīstību
6. jūnija vakarā lielie un mazie tarkšķi Potašu ģimenes mājās «Līčupēs» ar dziesmām un
rotaļām ieskandināja savu pirmo ierakstu albumu «GANOS».
Uz koncertu folkloras kopa «Tarkšķi» idilliskas lauku ainavas ielokā bija sapulcinājusi tautas
mūzikas cienītājus, kas muzicēšanu klausījās gan skatītāju rindās, gan atpūšoties zaļumos, gan arī
lēkājot pa batutu un spēlējoties rotaļu laukumā.
5.lpp.

No Polijas pārved
«Bronzas aplausu» balvu
Alma Spale
No 5. līdz 9. jūnijam Polijas
pilsētā Koņinā norisinājās
34. starptautiskais bērnu
dziesmu un deju festivāls
«Koņina-2013» - vecākais
un lielākais šāda veida
bērnu pasākums Polijā un
visā Eiropā. Tajā piedalās
apmēram divi tūkstoši jauno
mākslinieku no visas Eiropas.
Pilsētas centrā atrodas divi
kultūras nami, kuros paralēli
notiek dziedātāju un dejotāju uzstāšanās. Vispirms notiek vairākas atlases kārtas, un tikai labākie no labākajiem iegūst iespēju
uzstāties galā koncertā. Koncerts
notiek savdabīgā amfiteātrī, un
to parasti noskatās apmēram

desmit tūkstoši skatītāju.
Šogad, lai pārstāvētu Iecavu
un Latviju šajā festivālā, uz Poliju devās iecavniece - desmitgadīgā Patrīcijai Spale. Patrīcija
konkursam bija sagatavojusi
Alena Menkena dziesmu ar Dainas Kadiševskas latvisko tekstu
«Pasaku nakts».
No citiem šis festivāls atšķiras ar to, ka solisti jau no deviņu
gadu vecuma uzstājas orķestra
pavadībā. Tā ir ne tikai vienreizēja iespēja un vērtīga pieredze,
bet arī liels izaicinājums jaunajiem māksliniekiem. Diemžēl
Patrīcijas vokālā pedagoģe, studijas «Aprīļa pilieni» vadītāja Nijole Berezina šoreiz nevarēja doties līdzi, un šajā atbildīgajā brīdī
bija jāiztiek ar māmiņas Almas
atbalstu un padomiem.
4.lpp.

Sporta svētku 6.
emocijas un
rezultāti

Līdz zelta medaļām
pietrūka mazliet
Anta Kļaveniece
Ar Iecavas novada domes
atbalstu Baibai Gāgai un
Agafijai Bušai bija iespēja
doties uz Eiropas veterānu
čempionātu galda tenisā, kas
no 25. maija līdz 2. jūnijam
norisinājās Vācijas pilsētā
Brēmenē.
Čempionātā piedalījās vairāk
nekā 2800 tenisistu no visas Eiropas, startējot vairākās vecuma
grupās. Baiba Gāga startēja vecuma grupā 60-64, bet Agafija
Buša vecuma grupā 65-69.
Agafijai Bušai čempionātā
sasniegt augstu rezultātu neizdevās, toties viņa ir gandarīta,
ka konkurencē ar augstas kva-

lifikācijas spēlētājiem spējusi izcīnīt vienu uzvaru vienspēlēs un
vienu uzvaru dubultspēlēs.
Baibai Gāgai dalība čempionātā izdevās veiksmīgāka. Vienspēļu apakšgrupas spēlēs viņai
izdevās uzvarēt konkurentes
– divas vācietes un vienu anglieti. Uzvara apakšgrupā B. Gāgai
ļāva piedalīties pamatturnīrā,
kur sacensības ritēja pēc vienmīnusa sistēmas. Tas nozīmē, ka,
zaudējot spēli, sportists no turpmākās cīņas tiek izslēgts. Tā kā
Baiba Gāga bija spēcīgākā savā
apakšgrupā, viņa automātiski
tika labāko 32 spēlētāju vidū,
taču zaudējums poļu spēlētājai
liedza iekļūt labāko sešpadsmitniekā. Kopvērtējumā iegūta dalī5.lpp.
tā 17.-32. vieta.
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Aplis noslēdzas
Līga Bosko

Skolēni, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums gadā
ir 7,5 un vairāk, savā īpašumā atkal ieguva divriteņus.

5.-8. klašu komandu pārstāvji gatavojas
slēpņošanas spēles startam.
Inga Čipena,
Iecavas internātpamatskolas
direktores vietniece
izglītības jomā
Līga Bosko
Kā ik gadu, pēdējā
mācību nedēļā Iecavas
internātpamatskolā risinājās
interesanti notikumi.
Īpaši aktīvi tika pavadīta
pēdējā diena pirms liecību
izsniegšanas un došanās
mājup vasaras gaitās.
30. maija rītā skolēni ar audzinātājām devās pārgājienā.
Katra klase izvēlējās sev interesantāko galamērķi Iecavas teritorijā un steidza to iepazīt. Īpašu
interesi izpelnījās kokaudzētava,
kurp vēlējās doties vienlaikus
vairākas klases.
Pēcpusdienā jaunāko klašu
skolēni ļāvās draiskam balonfutbolam, savukārt atraktīvi noformētās 5.-8. klašu komandas
pulcējās skolotājas Ligitas Putniņas organizētās slēpņošanas
spēles startam. Klašu komandu kapteiņi tika iepazīstināti ar
spēles būtību un komandas bija
gatavas saņemt uzdevumus. Lai
saņemtu maksimālo punktu
skaitu, katrai klasei bija jāatrod
viltīgie slēpņi, jāizpilda āķīgi uzdevumi un jāatzīmējas kontrolpunktā. Šoreiz dalību skolēnu
aktivitātēs nedrīkstēja ņemt klašu audzinātājas. Viņām kopā ar
citām skolotājām bija jāvingrina
balsis vakara sadziedāšanās pasākumam.
Vakariņas pārvērtās draudzīgā piknikā. Skolēni un skolotā-

jas pulcējās internāta pagalmā,
kur tika ieturēta jautra maltīte
zaļumos. Vakara turpinājumā
skolotāja Kristīne Zabarovska ar
ģitāru rokās aicināja uz kopīgu
sadziedāšanos, sev talkā muzicēt pieaicinot jauno ģitārspēles
entuziastu skolas meistaru Aldi
Puzanovu. Tika izdziedātas visiem mīļas un pazīstamas dziesmas, kā arī izceltas dziesmas no
seniem apcirkņiem, atceroties,
kā tās saistās ar atmiņām par
skolotāju bērnību.
Jau krēslas stundā, kad mazajiem jādodas gulēt, lielākajiem
priekšā stājās nozīmīgs izaicinājums – futbola mačs ar Iecavas
futbola kluba spēlētājiem!
Liecību saņemšanas dienā
čaklākos skolas skolēnus atkal gaidīja priecīga, ilgi gaidīta
balva. Skolēni, kuru mācību
sasniegumu vidējais vērtējums
gadā ir 7,5 un vairāk, savā īpašumā atkal ieguva divriteņus, ar
kuriem skaisti iebraukt vasaras
raibajos piedzīvojumos.
Kā košs taurenis uz vasaras
ceļasomas iekrāsojās Iecavas
mazie Dziesmu svētki, kuros
skolu pārstāvēja 3.-4. klašu
deju kolektīvs Ineses Jirgenas
vadībā. Dejotāji ar savu skolotāju vēlas arī sirsnīgi pateikties
skolas administrācijai par dāvāto atpūtas braucienu uz Līvu
akvaparku. Balva tika nopelnīta
par labiem sasniegumiem starpnovadu skolu skolēnu deju kolektīvu skatēs.
Atkal kāds mācību aplis ir
noslēdzies, pa spirāli vedot mūs
arvien augstāk un augstāk.

Skolotāja Kristīne Zabarovska ar ģitāru rokās aicināja
uz kopīgu sadziedāšanos, sev talkā pieaicinot jauno
ģitārspēles entuziastu - skolas meistaru Aldi Puzanovu.

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

Kaijaks V. «Enijas bize»
Repše G. «Laiks esi tu»
Vanaga M. «Veļupes krastā»
Zīle A. «Slapjo gadu stāsti»

Dokumentālā un zinātniski
populārā literatūra
• «Blaumaņu dzimtas līkloči»
• Cukurs H. «Mans lidojums
uz Gambiju»
• Dugana E. «Dabiskā maģija»
• Jevdokimenko P. «Jūsu
slimību cēloņi»
• Karmilova K. «Iepazīsti savu
bērnu»
• Kentone L. «Svaigās
enerģijas Bībele»
• Kuzina A. «Blaumanis
tuvplānā»
• Lesīte I. «Stila noslēpumi»
• Līne I. «Liecinieki»
• Makenna P. «Atmest
smēķēšanu šodien,
nepieņemoties svarā»
• Pauls R. «100 Raimonda
Paula dziesmas ar Guntara

Rača vārdiem»
• Polsone L. «Meditācija»
• Remess A. «Nezināmais
Hānbergs»
Tulkotā literatūra
• De Česko F. «Tibetietes
māja»
• Dubass A. «Akvastopa
noteikumi»
• Džeimsa E. «Keitijas
Lavenderes cita dzīve»
• Eljota K. «Zāles pret
vientulību»
• Foenkinoss D. «Smalkjūtība»
• Gibinss D. «Trojas maska»
• Grišams Dž. «Advokāti»
• Horovics E. «Zīda nams»
• Klārks S. «Ellīgs gads
Parīzē»
• Koreckis D. Rokenrols
Kremļa dzīlēs. 5. grām. Spiega
atbrīvošana
• Miso G. «Neatstājot pēdas»
• Morels D. «Uz naža asmens»
• Vinmane S. «Kad Dievs bija
trusis»
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Novada domē
Anta Kļaveniece
11. jūnijā notika kārtējā domes
sēde, kas bija pēdējā pašreizējā
sasaukuma deputātiem. Sēdē
deputāti izskatīja 23 jautājumus.
Deputāti iepazinās ar domes
pārvaldes informāciju un pirmpirkuma tiesību izmantošanu,
lēma par vairākiem ar zemes īpašumiem saistītiem jautājumiem,
saistībā ar pirmsskolas izglītības
iestādes «Cālītis» paplašināšanu
atbalstīja jaunu štata vienību izveidi tajā, apstiprināja pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs» publisko pārskatu un Iecavas novada
pašvaldības 2012. gada publisko
pārskatu, akceptēja AS «Balticovo»
paredzēto darbību - pārtikas olu
un olu produktu ražošanas uzņēmuma paplašināšanu, tajā skaitā
vienpadsmit putnu novietņu, olu
šķirotavas ar noliktavu būvniecību, jaunputnu ēku renovāciju un
biogāzes un koģenerācijas stacijas un ar to saistīto būvju būvniecību Iecavas novadā.
PAR DZĪVOJAMO TELPU
IZĪRĒŠANU UN ĪRES LĪGUMU
NOSLĒGŠANU
Iecavas novada domei piederošais nekustamais īpašums Iecavas novada «Misas Robežnieki»,
kurā dzīvo piecas ģimenes, ir avārijas stāvoklī, jo tam nav normāla
jumta. Tā kā ēkas atjaunošanas
izmaksas ir ļoti lielas, dome nolēma, ka ekonomiski izdevīgāk ir
ēkā dzīvojošām ģimenēm ierādīt
citu dzīvojamo platību, un nolēma
iegādāties dzīvokļus.
Šobrīd dzīvokļi ir nopirkti,
nauda pārdevējiem samaksāta
un tie reģistrēti Zemesgrāmatā uz
Iecavas novada pašvaldības vārda.
Deputāti nolēma izīrēt iegādātos
dzīvokļus visām piecām ģimenēm
un nodot tos apsaimniekošanai
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība». Uzņēmums arī pilnvarots
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus. Īrniekiem viena mēneša
laikā jānoslēdz īres līgumi un jādeklarējas jaunajā dzīves vietā.
Sēdes
noslēgumā
domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis sacīja lielu paldies visiem 15 deputātiem par paveikto darbu un
rezumēja četros gados paveikto.
Tāpat viņš sacīja sirsnīgu paldies
visiem iedzīvotājiem, kas vēlēšanās izrādījuši atbalstu Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» un
«Centriskās partijas LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA» sarakstam un viņam kā pašvaldības
vadītājam. Tiem deputātiem, kas
darbu domē vairs neturpinās,
J. Pelsis vēlēja panākumus pa-

matdarbā, saskaņu un labklājību
ģimenēs un mājās, bet jaunievēlētajiem kolēģiem - nesavtīgi un
godprātīgi strādāt, lai izpildītu to,
kas pirms vēlēšanām solīts.
No pašreizējā sasaukuma deputātiem vēlēšanās nepiedalījās
četri: Sergejs Mašiņenkovs un Ilze
Vaičekone (2009. gada vēlēšanās
abi kandidēja no saraksta «Sabiedrība citai politikai», kas vēlāk,
apvienojoties ar «Pilsonisko savienību» un partiju «Jaunais Laiks»,
izveidoja partiju «Vienotība»), Agnese Hauka («Pilsoniskā savienība») un Irīna Freimane («Jaunais
laiks»).
Sergejs Mašiņenkovs deputāta pienākumus pildījis astoņus gadus, taču tagad nolēmis
nekandidēt. «Būdams deputāts,
noteikti biju ieguvējs, taču tagad
jūtu, ka savu potenciālu esmu
izsmēlis. Domāju, ka arī pašvaldība no mana darba ir ieguvēja,
īpaši iepriekšējā sasaukumā, kad
biju Veselības un sociālo jautājumu komitejas vadītājs. Bija gan
pareizi pieņemti lēmumi, gan arī
tādi, kurus šobrīd risinātu citādi,
jo pašvaldības darbā viss notiek
tāpat kā dzīvē, taču kopumā šis
laiks ir bijis ražīgs. Tagad mazliet žēl, ka nebūšu vairs tik aktīvs
sabiedriskajā dzīvē, toties ir gandarījums, ka esmu ieguvis lielu
pieredzi, saticis un iepazinis daudzus cilvēkus, par kuriem mans
viedoklis ir mainījies uz labu.»
Arī Ilze Vaičekone atzīst, ka
deputātes darbā ieguvusi daudz,
taču pašas darba slodze ir pārāk
liela, lai mestos pildīt deputātes
pienākumus vēlreiz. «Būdama
deputāte, esmu krietni paplašinājusi savu redzeloku, bijusi klāt
jautājumu lemšanā un izzinājusi
to būtību no pirmavota. Tas ir tas,
kas man turpmāk pietrūks, jo,
strādājot domē, es varēju palīdzēt
arī saviem pacientiem, informējot viņus par dažādiem jautājumiem, kas skar sociālo jomu un
citas. Nevēlēšanās kandidēt ir arī
sirdsapziņas jautājums - vai visus pieņemtos lēmumus es spēju
ietekmēt. Nepatika tas, ka pastāvēja sadalījums «mēs» un «jūs», jo
pati nekad nenācu uz sēdēm ar
tādu domu. Taču kopumā varu
teikt, ka šis sasaukums bija izdevies. Tajā darbojās cilvēki, kas ir
ne tikai savas jomas profesionāļi,
bet kas spēj iedziļināties visdažādākajās jomās. Nākamajiem deputātiem novēlu domāt, kā labāk
mums visiem, nevis tikai man un
maniem tuvākajiem.»
Jaunievēlētie
deputāti
uz
sēdi sanāks 18. jūnijā plkst.10.
Viņu pirmais uzdevums būs
ievēlēt domes priekšsēdētāju, viņa
vietnieku un izveidot četras komitejas.

Jaunieši vēlas sekmēt
tūrisma attīstību
Sveiciens visiem Iecavas
tūrisma mīļotājiem! Neformālā
jauniešu grupa «IDeja», kuru
pārstāv četri Iecavas novada
jaunieši, sadarbībā ar Iecavas
novada domes jaunatnes lietu
speciālisti Gintu Zaumani un
neformālo jauniešu apvienību
GTA ir uzsākuši projektu
«Tūrisma attīstības veicināšana
Iecavā».
Projekta laikā no maija līdz
oktobrim tiks īstenotas vairākas
aktivitātes, kas sekmēs tūrisma
attīstību Iecavas novadā. Jaunieši veidos īsfilmu, parādot novada
spilgtākos tūrisma objektus, kas
pievilcīgi šķiet tieši jauniešiem,
un izstrādās mājas lapu, kurā varēs apskatīt visus Iecavas novada
tūrisma objektus radošā kartē.
Tāpat projekta gaitā plānots apkopot interesantākos priekšlikumus tūrisma attīstībai un aicināt
uz diskusiju par tiem Iecavas novada domes deputātus. Projekta
gaitā informāciju meklēsim ne
tikai Iecavas centrā, bet arī sadarbojoties ar jauniešiem no mazajiem novada centriem - Rosmes,
Zorģiem, Dzimtmisas un Zālītes.
Plānots, ka projekta noslēguma
pasākums sadarbībā ar biedrību
«Arhīvs» norisināsies Baltās nakts
ietvaros septembra sākumā.
Iecavas novada dome ir atbalstījusi šo jauniešu iniciatīvu
un iesaistījusies projektā kā tā
likumiskais pārstāvis, iesniedzot
projektu Jaunatnes starptautisko
projektu aģentūras programmā
Jaunatne darbībā.

Neformālo jauniešu grupu
«IDeja» pārstāv Eduards Cers,
Krista Kivilande, Edvarts Šulcs
un Beatrise Dzene, kuri lepojas
ar savu Iecavas novadu un vēlas
tā plašās iespējas parādīt interesentiem gan tuvākos, gan tālākos
ciemos un pilsētās.
Projekts «Tūrisma attīstības
veicināšana Iecavā» ir uzsākts,
tādēļ aicinām jauniešus interesentus uz tikšanos Iecavas novada ģimenei draudzīgā atpūtas vietā «Labirinti» 20. jūnijā
plkst. 11:00. Tikšanās laikā būs
iespēja uzklausīt tūrisma nozares
speciālistu prezentācijas, iepazīties ar projektu un tā plānotajām
aktivitātēm, pieteikties atbalsta
darba grupās un neformālā gaisotnē izbaudīt «Labirintu» atrakciju parka aktivitātes.
Mēs zinām, ka Iecavas novadā
ir aktīvi, radoši, darboties griboši
iedzīvotāji, kuri vēlas iesaistīties
projektā un attīstīt Iecavas novada
tūrisma nozari, tāpēc savu iniciatīvu aicinām izrādīt, rakstot uz epasta adresi ginta.zaumane@iecava.lv. Aicinām visus interesentus
sekot līdzi projekta twitter kontam
@ideja_iecava.
Projekts tiek finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Neformālās jauniešu
grupas «IDeja» pārstāvji

Iecavas novada domes 2009.-2013. gada deputāti
sasaukuma pēdējā sēdē: Jana Arāja (1. rindā no kreisās),
Agnese Hauka, Agra Zaķe, Ilze Vaičekone, Astrīda Vītola,
Guntis Arājs (2. rindā no kreisās), Jānis Pastars,
Juris Ludriķis, Aivars Mačeks, Jānis Pelsis, Juris Krievs,
Sergejs Mašiņenkovs, Atis Avots un Arnis Grundmanis.
(Slimības dēļ sēdē nepiedalījās Irīna Freimane.)
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Desmitgadīgā Patrīcija no Polijas
pārved «Bronzas aplausu» balvu

Patrīcija (otrā no labās) ieguva «Bronzas aplausu» balvu un
500 zlotu naudas prēmiju no festivāla organizatoriem.
1.lpp.
Līdz pusfinālam Patrīcijas
vecuma grupā bija nonākuši
23 solisti. Kompetenta žūrija,
kurā bija mūziķi, komponisti,
mūzikas pedagogi, producenti
no Polijas, Vācijas un Bulgārijas, finālam izvirzīja 12 dalībniekus: astoņus pārstāvjus no
Polijas un pa vienam no Ukrainas, Baltkrievijas, Somijas un

arī Latvijas. Pēc fināla iespēju
uzstāties galā koncertā no šīs
grupas ieguva trīs solistes: divas
poļu meitenes un Patrīcija. Intriga par iegūtajām balvām tika
saglabāta līdz pat sestdienas
vakaram, kad notika uzvarētāju sumināšana. Patrīcija ieguva «Bronzas aplausu» balvu un
500 zlotu naudas prēmiju no
festivāla organizatoriem.

Uzstāšanās kopā ar orķestri - tā ir ne tikai vērtīga pieredze,
bet arī liels izaicinājums jaunajiem māksliniekiem.
Festivāls noslēdzās ar galā
koncertu, kurā uz milzīgas, ar
ļoti kvalitatīvu skaņas un gaismas aparatūru aprīkotas skatuves uzstājās konkursu laureāti
- solisti, vokālie ansambļi un dažādu stilu deju kolektīvi. Trūkst
vārdu, lai aprakstītu cik krāšņs,
skanīgs un grandiozs izvērtās
festivāla noslēgums, kuru filmēja Polijas valsts televīzija.

Patrīcijas ģimene ir pateicīga studijas «Aprīļa pilieni» vadītājai Nijolei Berezinai par doto
iespēju un par atbalstu saka
lielu paldies Iecavas sieviešu
klubam «Liepas», mīļajam opītim un sponsoriem: SIA «Auteko
& Tüv Latvija», SIA «Uzvara lauks»,
AS «Balticovo», zemniekam Jurim
Kudapam, SIA «Iecavnieks un Co»
un AS «Balodis printing».

Iecavnieki startē Latvijas
Sociālajā dienestā par
Jaunatnes vasaras olimpiādē divām aprūpētāja
štata vienībām vairāk
Anta Kļaveniece

Šovasar jau piekto reizi
notiek Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiāde, kas
norisinās no 12. līdz
15. jūnijam Ventspilī, Liepājā,
Brocēnos, Usmā un Jūrmalā.
Olimpiādē piedalīsies 75 Latvijas novadu pašvaldības, kas
kopā pulcēs aptuveni 2500 jauno sportistu. Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiādē tiks sadalīti
236 medaļu komplekti 26 komandu un individuālajos sporta
veidos.
No Iecavas novada uz olimpiādi devušies divu sporta veidu pārstāvji: vieglatlēti Daniels
Špoģis, Žanis Sevastjanovs,
Matīss Rihards Mītins, Raitis
Fomrats, Daniels Fjodorovs, Rū-

Sigma Strautmale,
pašvaldības iestādes «Iecavas
novada Sociālais dienests» vadītāja
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

dolfs Jānis Štāls un Māris Mika
Lejnieks, kā arī galda tenisistes
Beāte Jašuka, Anna Markova,
Anna Ansone un Beāte Berķe.
Sportistus olimpiādē atbalstīs
viņu treneri Dace Vizule, Elmārs
Gāga, Valdis Šusts un Baiba
Gāga. Delegācijas sastāvā ir arī
ārste Lāsma Četverga un «Iecavas Ziņu» korespondente Elīna
Arāja. Uz Ventspili, lai 13. jūnijā piedalītos Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiādes atklāšanā,
devies arī pašvaldības vadītājs
Jānis Pelsis.
Turēsim īkšķus par mūsu
sportistiem!

30. jūnijā noslēgsies
Iecavas novada pašvaldības
iestādē «Iecavas novada
Sociālais dienests»
realizētais ES projekts
«Iespējas un risinājumi Tavā
dzīvē».
Uzsākot projektu, viens no
nosacījumiem bija: pēc projekta vismaz vienu gadu divi
aprūpētāji jānodrošina ar darba vietu. Līdz šī gada maijam
aprūpētāji strādāja projekta
ietvaros.
2011. gada 14. jūnijā pie-

ņemtais novada domes lēmums
«Par atbalstu Iecavas novada
pašvaldības iestādei «Iecavas
novada Sociālais dienests» projekta «Iespējas un risinājumi
Tavā dzīvē» realizācijai» paredzēja, ka vismaz vēl vienu gadu
pēc projekta īstenošanas tiks
algoti divi aprūpētāji personām
ar funkcionāliem traucējumiem
(4. aprūpes līmenis). Tādēļ novada dome savā 11. jūnija sēdē
nolēma izveidot divas aprūpētāja štata vienības ar šī gada
12. jūniju.
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Iecavas tautasdziesmas iemūžina diskā
Elīna Arāja
1.lpp.
Vakara gaitā viesi varēja
iegādāties jauno mūzikas albumu «GANOS», kurā «Tarkšķi»
iedziedājuši dzīvespriecīgas ganu dziesmas, šūpuļdziesmas,
putnu un dzīvnieku dziesmas,
starp kurām ir arī danči un rotaļas. Albumā iekļauta folkloras
kopas dalībnieku veidota animācijas filmiņa plastilīna tehnikā
dziesmai «Cīrulis un pūcīte». Visas dziesmas ir pierakstītas Iecavas novadā, izņemot vienu, kas
pierakstīta Rundāles pusē. Vecmāmuļu skandinātās dziesmas
pierakstījuši slaveni komponisti,
piemēram, Emilis Melngailis, Jēkabs Graubiņš un citi.
«Ideja par kompaktdiska izveidi radās jau 2007. gada sākumā,
kad Latvijas Radio ieskaņojām
dažas dziesmas. Mūzikas izdevniecībai «Lauska» radās ideja, ka
vajadzētu ierakstīt veselu albumu,» stāsta grupas «Tarkšķi» vadītāja Kristīne Karele, kura tajā
gadā saņēma arī Lielo Folkloras
gada balvu par izglītības veicināšanu. Intensīvs darbs ierakstu studijā sākās pagājušā gada
sākumā: lai ieskaņotu dziesmas,
divu triju mēnešu laikā reizi nedēļā no Iecavas uz Rīgu devās
aptuveni 20 tarkšķu. Jāpiebilst,
ka gada sākumā folkloras kopā
bija 76 lieli un mazi tarkšķi, bet
vispār to skaits svārstās līdz pat
90. «Liels darbs tika ieguldīts,
veidojot grāmatiņai burtiņus
un multfilmu no plastilīna,» teic
Kristīne.
Folkloras kopas «Tarkšķi» ieskaņotais disks tapis mūzikas
izdevniecībā «Lauska», kas ieraksta galvenokārt tautas mūziku.
Izdevniecības projektu vadītājs
Juris Zalāns ir gandarīts par
kopā paveikto un teic atzinīgus
vārdus gan par folkloras kopu,
gan tās vadītāju: ««Tarkšķus» izvēlējāmies ierakstīt tādēļ, ka viņi
ir vieni no aktīvākajiem un prasmīgākajiem visā Latvijā. Nav nemaz tik daudz to dziedātāju, kurus varētu ierakstīt. Mūs piesaistīja arī Kristīnes personība – viņa
ir radoša, aktīva un neatlaidīga.
Šādos projektos vadītājs ir ļoti
svarīgs.» Par ierakstu albuma finansiālo atbalstu jāpateicas pašvaldībai. «Ir patīkami, ja pašvaldība atbalsta savus cilvēkus un
pasākumus,» novērtē J. Zalāns.
Īpašs ir kompaktdiska un tā
ietvara dizains. Mūzikas albuma iepakojums ir grāmatiņa ar
dziesmu tekstiem un attēliem,

Turpinot maijā iesākto tradīciju sumināt Iecavas uzņēmīgās sievietes, biedrība «Liepas»
sveica Kristīni Kareli, dāvinot viņai īpašu Jura Urtāna aerofoto – Iecava no putna lidojuma.
turklāt tie ir īpaši: pašu tarkšķu
no plastilīna veidotas bildes tapušas mākslinieka Mika Čavarta
vadībā. Viņš izveidojis mūsdienīgi rotaļīgu albuma dizainu, saglabājot folkloras noskaņu. «Mākslinieks Mikus Čavarts pats ir dziļi
folklorā, jo ir dūdu un bungu
mūzikas grupas «Auļi» vadītājs,»
skaidro J. Zalāns.
Pēc dziesmu skandēšanas viesi sveica albuma autorus. Turpinot maijā iesākto tradīciju sumināt Iecavas uzņēmīgās sievietes,
biedrība «Liepas» sveica Kristīni
Kareli, dāvinot viņai īpašu Jura
Urtāna aerofoto – Iecava no putna lidojuma. Beāta Bundule
biedrības vārdā par Kristīni teic:
«Ja katram Latvijas novadam
būtu tāds cilvēks, kāda mums ir
Kristīne, tad esmu droša, latviskās tradīcijas, dainas, dziesmas
un dejas nekur nepazustu. Gluži pretēji - katrs ne tikai zinātu
vairākas tautasdziesmas, bet tās
skandētu, spēlētu kādu mūzikas instrumentu, grieztos dejas
ritmā, tikko atskanētu latvisko
danču ritmi – būtu daļa no mūsu
latviešu tautas tradīcijām. Un
tautas tradīcijas nebūtu nekas
cits kā pati dzīve. Kristīnei ir īpašas dotības ievibrēt pat gaisu sev
apkārt latviešu tautasdziesmu
četrrindēs vai sešrindēs. Ar viņu
kopā nevar nedziedāt. Kristīnei ir
dotības aplipināt ar folkloru, ar
dziedāšanu, ar dzīvošanu kopā
ar tautasdziesmu. Bērni viņu
mīl un pielīp kā mušas pie medus poda, par lielajiem jau nevarētu teikt citādāk. Kristīne ir kā
mamma visiem saviem «Tarkšķu»
bērniem, katru spēj izriktēt, iedrošināt, katram atrast viņa īpašo vietu un lomu visā lielajā kopā

būšanā. Kad Kristīne iznāk skatītāju un klausītāju priekšā ar lielo
bērnu un jauniešu pulku, var tikai brīnīties, kā viņa spēj noturēt
vismazāko tarkšķu uzmanību un
vislielāko interesi.
Priecājos par «Tarkšķu» pirmo
disku. Esmu pārliecināta, ka,
tajā klausoties, varēs sadzirdēt
mūsu Kristīnes sirdspukstus,
kas sit vienā ritmā ar latviešu
tautasdziesmu.»
«Tarkšķu»
jauno
albumu
var iegādāties veikalā «Rise»,
Iecavā,izdevniecības «Upe» tirdzniecības vietās un mūzikas veikalā «Random» Vecrīgā. To var
arī pasūtīt interneta mājas vietnē
www.lauska.lv un saņemt sūtīju-

Vairāk fotogrāfiju
www.iecava.lv

Līdz zelta medaļām
pietrūka mazliet
1.lpp.
Dubultspēlēs Baiba Gāga spēlēja kopā ar Latvijas izlases partneri Lidiju Kalniņu. Apakšgrupā spēlētājas sīvā cīņā piekāpās vācu
un angļu pāriem, tomēr vienu angļu pāri viņām izdevās pieveikt.
3. vieta apakšgrupā sportistēm nedeva iespēju spēlēt pamatturnīrā, taču ārpus pamatturnīra palikušajiem sportistiem ir iespēja piedalīties gandarījuma turnīrā, kurā apbalvo tikai finālistus –
1. un 2. vietas ieguvējus. Arī šis turnīrs rit pēc vienmīnusa sistēmas.
Baibu Gāgu un Lidiju Kalniņu piecas gūtās uzvaras aizveda līdz
pat finālam, kurā ļoti sīvā cīņā ar rezultātu 2:3 viņas piekāpās anglietēm un ieguva 2. vietu. Baiba Gāga priecājas par sasniegumu
un iegūtajām sudraba medaļām, kas neatšķiras no pamatturnīra
godalgām, taču ir nedaudz sarūgtināta par to, ka finālā nācies zaudēt tam angļu pārim, kuru apakšgrupā pieveica.
Viesošanās Brēmenē Baibai Gāgai paliks atmiņā ne tikai ar
iegūto sudraba medaļu, bet arī ar maijam neraksturīgi aukstajiem
un lietainajiem laika apstākļiem, kā arī ar Eiropā lielākā - Brēmenes rododendru parka apmeklējumu, kas pārsteidzis ar krāšņajām
ziedu kupenām, šķirņu un krāsu daudzveidību.
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Veselā miesā vesels gars
Sestdien, 8. jūnijā, internātpamatskolas stadionu
piepildīja visu vecumu sportisti un viņu atbalstītāji.
Tradicionālajos novada sporta svētkos iecavnieki
sacentās vairāk nekā 15 disciplīnās.
Sportistus rīta agrumā sveica domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis
un sporta svētku galvenā tiesnese Baiba Gāga. Jau atklāšanas pasākumā bija pamanāma aktīva veikala Maxima sportistu un līdzjutēju
komanda baltos kreklos ar atbalstītāju karogiem.
Visas dienas garumā sacensību dalībnieki varēja pārbaudīt sportisko sagatavotību Sporta laboratorijā, kas bija atbraukusi viesos no
Rīgas. Tajā varēja izmērīt pulsu, rokas spēku, lieko tauku procentu
un citus rādītājus. Speciālisti sniedza arī konsultācijas, kā uzlabot
fizisko formu konkrētai muskuļu grupai, kā arī citus vērtīgus padomus. Viņi sniedza palīdzību arī praktiski, uzliekot muskuļu fiksējošos plāksterus - teipus.
Veiklības braucienā ar savu automašīnu sacentās 18 šoferīši, no
kuriem septiņas bija sievietes. Dalībnieki ne tikai brauca ar automašīnu, bet pierādīja savu veiklību arī ārpus sava spēkrata. Par visgrūtāko visi atzina tukšas stikla tīrāmā šķidruma kanniņas mešanu riepas riņķī. Bija dalībnieki, kam atkārtoti tas bija jādara vairāk
nekā desmit reižu, kas stipri iekavēja rezultāta laiku. Dažiem tik
viegli neklājās arī pārbaudījumā, kurā bija jānovieto automašīna
stāvvietā paralēli ielas malai.
Futbola finālspēlē pirmo punktu pārsteidzoši ātri un pārliecinoši ieguva «Pērkons», taču rezultātu 2:2 sīvā cīņā izšķīra pēcspēles
metieni, kuros «Santos» tomēr guva pārsvaru. Par labāko spēlētāju
tiesneši atzina Uldi Pakalnu («Santos»), bet vārtsargu – Uldi Jansonu
(«Pērkons»).
Spītējot tradīcijai, ka futbolisti balvas saņem pēdējie, šoreiz sporta svētki noslēdzās ar volejbola laureātu apbalvošanu vakarā ap
pulksten sešiem.
Aktivitāte visās sacensībās bija liela: arī strītbolā, riteņbraukšanā, šautriņu mešanā, spēkavīru sacīkstēs un vieglatlētikā.
100 metru skrējienā vīriešiem vecuma grupā no 14 gadu vecuma
Artūra Šuplinska piemiņas kausu ieguva sporta skolas «Dartija»
audzēknis Emīls Sevastjanovs.
Svētku organizētāji saka lielu paldies visiem iecavniekiem un viesiem par aktīvo līdzdalību sporta svētkos, kā arī atbalstītājiem: policijai, Sabiedriskās kārtības dienestam, internātpamatskolai, Sporta
laboratorijai, SIA «DzKS», Ceļu pārvaldei, tiesnešiem un Iecavas novada domei.
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Autoveiklības sacensībās
piedalījās septiņas daiļā
dzimuma pārstāves.

Amanda Gromova sporta
svētkos nopelnīja trīs medaļas.

Strītbola laukums no
azartiskās spēles
tīts putekļu mākonī.

Sacensību rezultāti

Elīna Arāja

Volejbols 3:3
1. vieta - «Zālīte» (Jorens Janišonis, Andris Zadovskis, Kaspars
Kokorēvičs, Jānis Zadovskis)
2. vieta - «Filipsoni» (Juris Rudzītis, Māris Briška, Jānis Nordens,
Gints Filipsons)
3. vieta - «Vietējie» (Edgars Ērglis, Ritvars Priede, Sandis Riekstiņš)
Futbols
1. vieta - «Eckau» (Uldis Pakalns, Aleksandrs Babuškins, Oļegs
Junolainens, Mihails Kohanovičs, Kirils Novikovs, Andrejs
Babuškins, Māris Ivanovs un Raimonds Šastakovičs)
2. vieta - «Pērkons» (Roberts Tarvids, Uldis Jansons, Aivis Gusts,
Juris Derevjanko, Armands Andersons, Arnolds Usāns, Arnis
Taukačs, Mareks Andersons un Uldis Irbe)
3. vieta - «SANTOS» (Aldis Lešinskis, Jānis Kalnmalis, Gvido
Kalnmalis, Andris Bergmanis, Ģirts Vismanis, Jānis Graudiņš,
Oskars Oleksivs un Svajunas Fokas)
Vērtīgākais spēlētājs - Uldis Pakalns, labākais vārtsargs –
Uldis Jansons.
Strītbols (līdz 13 gadu vecumam)
1. vieta - «BIG 3» (Mārtiņš Čudars, Toms Janeks, Haralds Štāls)
2. vieta - «Mežakaķi» (Linards Skrastiņš, Kristaps Šuherts, Beatrise
Plukasa, Intars Novickis)
3. vieta - «Mazie strītbolisti» (Matīss Sisenis, Jānis Bilkevičs,
Kristiāns Stūrmanis)
Strītbols (vīriešiem)
1. vieta - «Dienvidslāvijas izlase» (Aldis Beitiņš, Ģirts Hauks,
Kaspars Buls)
2. vieta - «Ziemassvētku klepus» (Francis Lisovskis, Jānis Eiduks,
Jānis Kozlovs, Linards Jaunzems)
3. vieta - «Pērkons» (Uldis Irbe, Uldis Jansons, Roberts Tarvids,
Juris Derevjanko)
Basketbola soda metieni
Vīriešiem:
1. vieta – Jānis Eiduks (9 punkti)
2. vieta – Ivars Puļķis (8)
3. vieta - Māris Ozoliņš, Jorens Janišons (7)
Sievietēm:
1./2. vieta - Baiba Bluka, Oksana Šabalova (4)
3. vieta - Beatrise Plukasa, Liene Logvina, Nadežda Bastone (3)
Stafetes skrējiens (trīs vīrieši + viena sieviete) 4 x 60 m
1. vieta - «Gardā cīņa» (34,54 sek.) - Emīls Sevastjanovs, Mika
Lejnieks, Mareks Liepiņš un Anna Zaķe
2. vieta - «Ātrās nagliņas» (34,78) - Edijs Lācis, Dāvis Lācis, Reinis
Āboliņš un Amanda Grīnberga
3. vieta - «Smukie» (36,03) - Daniels Špoģis, Daniels Cjaputa,
Kristaps Rudzītis un Karīna Toniga
30 m skrējiens (līdz 4 gadu vecumam)
1. vieta – Dominiks Druviņš (7,75 sek.)
2. vieta – Deivids Baltrušaitis (7,94)
3. vieta – Emīls Antonovičs (7,96)
30 m skrējiens (5-6 gadi)
1. vieta – Kārlis Jansons (6,78 sek.), Hetere Heta Zāģere (6,62)
2. vieta – Rodrigo Nolbergs (6,81), Justīne Jaunzeme (7,03)
3. vieta – Andis Pārums (6,85), Anete Ance Berkmane (7,19)
30 m skrējiens (7-8 gadi)
1. vieta – Jānis Zeps (6,09 sek.), Adriana Krūzmane (5,69)
2. vieta – Kārlis Vilde (6,35), Elīna Daniela Sipalo (6,36)
3. vieta – Dans Sipalo (6,37), Karīna Berkmane (6,50)
60 m skrējiens (9-11 gadi)
1. vieta – Oskars Pudņiks (9,94 sek.), Enia Tīna Šusta (9,50)
2. vieta – Gustavs Riekstiņš (10,13), Amanda Gromova (9,84)
3. vieta – Jānis Bilkevičs, Henrijs Ivanovs (10,31),
Laine Novicka (10,06)
60 m skrējiens veterāniem
1. vieta – Aldis Lešinskis (8,35 sek.), Ieva Siugale (8,88)
2. vieta – Gvido Kalnmalis (8,63), Santa Jaunzeme (9,84)
3. vieta – Gunārs Naļivaika (8,75), Inga Vežbicka (10,62)
100 m skrējiens (12-13 gadi)
1. vieta – Edijs Lācis (13,66 sek.), Karīna Toniga (13,97)
2. vieta – Mārtiņš Čudars (15,94), Amanda Grīnberga (14,50)
3. vieta – Toms Janeks (16,38), Terēza Druviņa (16,63)
100 m skrējiens vīriešiem/sievietēm
1. vieta – Emīls Sevastjanovs (11,91 sek.), Ieva Siugale (15,05)
2. vieta – Mika Lejnieks (12,22), Santa Jaunzeme (16,69)
3. vieta – Raimonds Šastakovičs (12,75), Inga Vežbicka (17,85)
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400 m skrējiens sievietēm
1. vieta – Ieva Siugale (1 min.10,90 sek.)
2. vieta – Amanda Gromova (1:23,72)
3. vieta – Terēza Druviņa (1:25,56)
1500 m skrējiens vīriešiem
1.vieta – Helvijs Meļķis (5 min. 09,4 sek.)
2. vieta – Mareks Liepiņš (5:17,6)
3. vieta – Reinis Āboliņš (5:35,1)
Tāllēkšana (līdz 15 gadu vecumam)
1. vieta – Reinis Āboliņš (4,96 m), Amanda Gromova (3,37)
2. vieta – Dāvis Lācis (4,83), Anna Ansone (3,26)
3. vieta – Kristaps Dzeņuševs (3,89), Beāte Jašuka (2,97)
Tāllēkšana
1. vieta - Edgars Ērglis (5,83 m), Ilze Naļivaika (3,71)
2. vieta – Emīls Sevastjanovs (5,37), Baiba Bluka (3,62)
3. vieta – Jānis Kalnmalis (4,88), Solvita Pļaviņa (3,16)
Lodes grūšana
1. vieta – Rūdolfs Jānis Štāls (10,71 m), Agnese Gāga (7,58)
2. vieta - Kristaps Gāga (10,25), Kitija Mišina (6,43)
3. vieta – Edgars Ērglis (9,60), Beatrise Plukasa (6,02)
Lodes grūšana veterāniem
1. vieta - Verners Stūrmanis (10,10 m), Iluta Saveļjeva (6,95)
2. vieta – Armands Andersons (9,56), Sandra Rozenštoka (6,24)
3. vieta – Gvido Kalnmalis (8,75), Elīna Arāja (5,48)
Riteņbraukšana ~ 1000 m (līdz 10 gadu vecumam)
1. vieta – Henrijs Ivanovs (2 min. 58 sek.), Adriana Krūzmane (3:39)
2. vieta – Gustavs Riekstiņš (3:29), Arlita Marta Vilde (3:35)
3. vieta – Kārlis Vilde (3:37), Emīlija Druviņa (3:05)
Riteņbraukšana ~ 2000 m (11-13 gadi)
1. vieta – Linards Skrastiņš (5 min. 31 sek.), Annija Liepiņa (5:40)
2. vieta – Eduards Beņķis (5:37), Rebeka Ivanova (5:47)
3. vieta – Oskars Pudņiks (5:41), Paula Kaupe (5:52)
Riteņbraukšana ~ 3000 m (vecāki par 14 gadiem)
1. vieta – Sandis Druviņš (7 min. 44 sek.), Annija Pļaviņa (11:21)
2. vieta – Verners Rinkovičs (7:47), Gita Vītola (12:17)
3. vieta – Ritvars Priede (7:52), Regīna Savinska (12:59)
Šautriņu mešana
1. vieta - Alģis Mudurs, Agnese Gāga
2. vieta - Andris Rozenštoks, Linda Kavosa
3. vieta - Mārtiņš Vilde, Marina Červjakova
Auto veiklības braukšana
1. vieta - Raitis Purmalis (2 min. 31 sek.), Elīna Arāja (3:27)
2. vieta - Jānis Pelsis, Kristaps Baltrušaitis (2:35),
Diāna Jurgena (3:48)
3. vieta - Mārtiņš Zaumanis (2:37), Zane Greiža (3:50)
Svaru stieņa spiešana guļus
Sievietes:
1. vieta - Līga Pudņika
2. vieta - Ričards Kalniņš
2. vieta - Dace Baltrušaite
3. vieta - Rūdolfs Kauķis
3. vieta - Ina Konopka
Līdz 90 kg
Vīrieši:
1. vieta - Viktors Golasko
Līdz 60kg
2. vieta - Ervīns Pelsis
1. vieta - Intars Baumanis
3. vieta - Nauris Bergs
2. vieta - Sergejs Kumakovs
Līdz 100 kg
3. vieta - Roberts Potašs
1. vieta - Māris Rāzmanis
Līdz 75kg
2. vieta - Rihards Lacs
1. vieta - Filips Siliņš
3. vieta - Aldis Beitiņš
2. vieta - Jānis Oļehnovičs
Līdz 110 kg
3. vieta - Kaspars Kumakovs
1. vieta - Ģirts Hauks
Līdz 82,5 kg
2. vieta - Aleksandrs Cīrulis
1. vieta - Krišs Kauķis
3. vieta - Sandis Pudņiks

Sporta ziņas
11. jūnijā notika Ķekavas novada 2013. gada strītbola
čempionāta 1. posms.
Iecavas novada sporta skolas «Dartija» 2000. gadā dzimušie basketbolisti izcīnīja 2. vietu. Komandā spēlēja Toms Bundulis, Haralds
Štāls un Toms Riekstiņš. Otra komanda, kurā spēlēja Gvido Valbe,
Edvīns Milzers un Aivens Radiončiks, izcīnīja 4. vietu.
Vecuma grupā 40+ startēja arī Iecavas veterānu komanda: Aļģis
Mudurs, Juris Jašuks, Dzintars Zaumanis un Māris Ozoliņš, kas
četru komandu konkurencē izcīnīja 1. vietu.
Otrais sacensību posms notiks 27. jūlijā laukumā pie Ķekavas sporta
kompleksa, bet pavisam līdz kopvērtējuma uzvarētāja noteikšanai
jāizspēlē vēl trīs posmi.

Izlaidumi Iecavas novada skolās
Dzimtmisas pamatskolā
14. jūnijā plkst. 18.00

Sporta skolā «Dartija»
18. jūnijā plkst. 18.00

Iecavas vidusskolā

15. jūnijā
- plkst. 15.00 – 9.c klase
- plkst. 17.00 – 9.a un 9.d klase
- plkst. 20.00 – 9.b klase
21. jūnijā
- plkst. 17.00 – 12.b klase
- plkst. 20.00 – 12.a un 12.c (v) klase

Aicina uz ielīgošanu –
Jāņu mācībām «Kveriņos»
Jau piekto gadu ikvienam ir lieliska iespēja noskaņoties un gūt
iedvesmu lielākajiem vasaras svētkiem ielīgošanas pasākumā
– Jāņu mācībās Iecavas novada «Kveriņos».
Pasākumā būs iespēja atsvaidzināt savas tradīciju zināšanas,
iemācīties jaunas dejas, dziesmas un rotaļas un labi un aktīvi
pavadīt brīvo laiku kopā ar folkloras kopu «Tarkšķi» un citiem
Līgo svētku un latvju tradīciju entuziastiem.
PASĀKUMA ORGANIZATORI – AKTĪVISTU KLUBS «VARDES»
- GAIDĪS JŪS IECAVAS NOVADA «KVERIŅOS»
SVĒTDIEN, 16. JŪNIJĀ PLKST. 12:00.
Pasākuma laikā darbosies tirdziņš ar iespēju iegādāties dažādas
svētkiem nepieciešamas lietas.
Iecavas iedzīvotāju ērtībai Iecavas novada dome nodrošinās
bezmaksas transportu uz un no pasākuma norises vietas.
Izbraukšana plkst. 11:30 no Iecavas kultūras nama.

Vērtējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī TAVUS
pozitīvos un negatīvos vērtējumus!

Negatīvi : : :
- Iecavā Dartijas mikrorajona pagalmi ir dažādi - kopti un
nekopti. Bet kājceliņi no abiem veikaliem uz dzīvojamām mājām ir
tik «gludi», ka bail pa tiem iet: pie katra soļa skaties, kur likt kāju.
/Kājāmgājēja Elza/

Līdzjūtība
Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

/Ā. Elksne/

Skumju brīdī esam kopā ar Pārslu Ratku,
brāli zaudējot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Alma Gusakova (20.08.1926. - 09.06.2013.)
Aleksandra Drozdova (22.09.1919. - 23.05.2013.)
Ārija Brunovska (21.08.1949. - 11.06.2013.)

2013. gada 14. jūnijā .

Reklāma un sludinājumi : : :
ZEMGALES AUTO MOTO SKOLA

ZAMS

IELĪGO CENAS,
NENOKAVĒ!

A kat. (māc. sāk. 21.06. pl. 17)
B kat. (māc. sāk. 17.06. pl. 17)
C kat. (māc. sāk. 29.06. pl. 8)
CE kat. (māc. sāk. 28.06. pl. 17)
95. kods (māc. sāk. 17.06. pl. 17)

Ls 25
Ls 20 Ls 10
Ls 65 Ls 55
Ls 65 Ls 55
Ls 50 Ls 45
Ls 30

Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens bez maksas!
www.zams.lv
Tālr. 29121985

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Zemes darbi ar traktoru T-82
Tālr. 29457686.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Pārdod : : :
jaunu pļaujmašīnu KSF 2,1.
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 26228503 (Gunārs).
lauksaimniecības zemi Iecavas
novadā 8,6 ha. Zeme atrodas
netālu no Iecavas upes.
Kadastra Nr. 4064 013 0025.
Cena Ls 0,25 sant/m2.
Tālr. 29183579.
2 istabu dzīvokli Sila ielā.
Tālr. 29339026 vai 29449410.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.

SIA «MB Tehnika»
Iecavas tirgū
pārdod
motorzāģus,
trimmerus un
dārza inventāru,
skrūves un gultņus.
Tālr. 28455544.

Iecavas sieviešu
klubs «Liepas»
jau devīto gadu vasaras
saulgriežos,
21. jūnijā, iekurs
rituāla ugunskuru.
Pasākums notiks «Rinkās».
Ierašanās no plkst. 18:00.
Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 29454440, Beāta.

Iecavas vidusskolā uzņemšana 10. klasē
17. jūnijā plkst. 10:00.

Parka estrādē
14. jūnijā
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA
UPURU PIEMIŅAS DIENA.
Visas dienas garumā veidosim
tradicionālo Ziedu ceļu uz
Brīvības pieminekli.
23. jūnijā plkst. 23:00
LĪGO SVĒTKU BALLE.
Spēlē grupa «Vīzija»
Ieeja – bez maksas.
Darbosies bufete.
29. jūnijā plkst. 19:00
Ieskandinot XXV Vispārējos
latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkus - DZIESMU UN DEJU
SVĒTKI IECAVĀ.
Pēc koncerta - diskoballe
kopā Dj Ivaru.
Ieeja - bez maksas.
Darbosies bufete.

Aicina darbā : : :
SIA «Baltijas moteļu grupa»
piedāvā darbu kurinātājam.
Tālr. 29496319, 29251290.

Dažādi : : :
Zemes apstrāde: aršana, kultivēšana, diskošana, vagošana,
mazdārziņu frēzēšana, teritorijas appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta pakalpojumi ar traktoru: iekraušana, izkraušana, melnzemes
piegāde. Zemes sagatavošana
piemājas mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Iecavas ev. lut. baznīcas
rīkotie

kapu svētki
Iecavas novadā:
6. jūlijā
pl. 11:00 Pleču kapos
pl. 12:00 Raņķu kapos
pl. 13:00 Jaundedžu kapos
13. jūlijā
pl. 11:00 Kraukļu kapos
pl. 12:00 Stīveru kapos
pl. 13:00 Jaunkalniņu kapos
20. jūlijā
pl. 11:00 Rumbu kapos
pl. 12:00 Smedes kapos
pl. 13:00 Sila kapos
27. jūlijā

Pateicības : : :
Vislielākais paldies dārzniecēm Dainai Rudzītei un
Sarmītei Avotai par atsaucību kapu vārtu atjaunošanā!
Baložu kapsētas pārzinis
Viktors Gulbis
Vissirsnīgākais paldies ārsta palīdzei Džesijai Konstantei,
medicīnas māsai Ingai Urķei un operatīvā auto vecākajam
vadītājam Aivaram Šimiņam par ātru un saskaņotu
palīdzības sniegšanu! Vēlam viņiem veiksmi un veselību!
Beitiņu ģimene
Skolas ielā 102

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Vajadzīga privātskolotāja
angļu valodas apmācībai
skolēnam.
Tālr. 29513255.

pl. 11:00 Upuru kapos
pl. 12:00 Baložu kapos
pl. 13:00 Gruzduļu kapos

Vides pārraudzības valsts birojs informē,
ka 2013. gada 7. jūnijā Vides pārraudzības valsts birojs
ir izsniedzis AS «Balticovo» atzinumu par ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu pārtikas olu un olu produktu ražošanas
uzņēmuma paplašināšanai Iecavas novadā. Ar ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja
atzinumu var iepazīties Iecavas novada domē un Valsts vides
dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides
pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23,
tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.

Redakcijas tālr. 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Arnis Grundmanis, Juris Ludriķis, Mihails Haļitovs.
Redaktora pienākumu izpildītāja Anta Kļaveniece, korespondenta pienākumu izpildītāja Elīna Arāja.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1000 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

