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Radījuši dziesmu Iecavai
2.
Gandarīti
par eksāmenu
rezultātiem

Atbalsta
5.
ieceri par
6.
moduļu tipa
piebūves
būvniecību
PII Cālītis

Mareks Pelsis (no kreisās), Kristīne Kugrēna un Aivars Birzmalis. Fotografēšanās
Internātpamatskolas
9.a klases
puiši
izlaidumā 8.
jūnijā.
brīdī grupai
nevarēja
piebiedroties
Līva
Smiltniece. Viņas foto augšējā stūrī.
A: F: Anta Kļaveniece

2002. gadā, kad Iecava
svinēja 510 gadu
pastāvēšanu, Mareks Pelsis
sarakstīja dziesmu «Ciematā
dzimtajā», kura kļuva mīļa ne
vienam vien iecavniekam.
Tuvojoties Iecavas
520. jubilejai, Mareks

radījis tekstu un mūziku
jaunai dziesmai - «Piedzimuši
Iecavā».
«Pagājuši desmit gadi, un
man likās, ka pienākums ir radīt
kaut ko jaunu, svinīgu un mīļu
vietai, kurā dzīvoju un aug mani
bērni. Pieaicināju iecavniekus
Aivaru Birzmali, Kristīni Kugrēnu un Līvu Smiltnieci, un ieskaņojām skaņdarbu «Piedzimuši

Iecavā». Cerams, ka tiks realizēta
doma izveidot šai dziesmai arī video. Dziesmas aranžētājs ir Sandris Sproģis, kurš muzicē grupā
«Bruģis». Viņš dziesmai ir izveidojis skanējumu, iespēlējis instrumentus,» stāsta Mareks.
Kas tad ir šie iecavnieki, kuri
savai dzimtajai vietai radījuši
dziesmu?

2.lpp.

Līdz svētkiem
21. jūlijā 1 diena
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2012. gada jūlijā 48,89 Ls/MWh (bez PVN)

Cienījamie iecavnieki un Iecavas viesi!
Iecavai atkal svētku brīdis - pienākusi jau 520. vasara.
Šajā skaistajā jubilejā sveicu visus, kas sevi pieskaita iecavnieku
saimei un kas ar lepnumu nes Iecavas vārdu tuvu un tālu aiz tās robežām,
veicinot novada atpazīstamību - ar nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem mācībās
un radošām idejām. Lai arī turpmāk vēl stiprāka kļūst mūsu kopības
sajūta, veltot savus spēkus Iecavas izaugsmes labā! Priecīgus svētkus!
Iecavas novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis

2012. gada 20. jūlijā

Gandarīti par eksāmenu rezultātiem
A: F: Annija Jakovļeva

Šogad Iecavas vidusskolu
absolvēja - centralizētajos
eksāmenos piedalījās un
atestātu par vispārējo vidējo
izglītību ieguva - 47 skolēni.
No 159 saņemtajiem
eksāmenu vērtējumiem trīs
vidusskolas klasēs 12,6% ir
A līmeņa vērtējums, 25% B līmeņa, 24% - C līmeņa,
29% - D līmeņa un 9,4%
E līmeņa vērtējums. Latvijā
vidusskolas absolventi
pārsvarā saņēmuši C un
D līmeņa vērtējumus, tā
liecina Valsts izglītības
satura centrs.
11. jūlijā, saņemot centralizēto eksāmenu rezultātus, jauniešu sejās bija vērojams pozitīvs
satraukums. Laima Zaķe (12.a)
ir gandarīta par centralizēto eksāmenu rezultātiem, lai gan satraukums esot bijis liels. Laimai
vislielākais prieks ir par matemātikas eksāmenu, kurā iegūts
A līmenis, turklāt pamatzināšanu un prasmju daļa ir nokārtota
100% pareizi. Absolventes tālākie plāni ir saistīti ar medicīnu,
kuru izvēlējusies studēt Rīgas
Stradiņa universitātē. Laima atzīst, ka liels nopelns ir arī skolotājiem: «Vēlos teikt paldies skolotājiem par izglītošanu un sagata-

vošanu eksāmeniem!»
Edgars Bumbieris (12.c) atzīst, ka, gaidot eksāmenu rezultātus, ir turējis īkšķus, taču tie
nav bijuši slikti, turklāt vislabākais rezultāts ir bijis ekonomikas
eksāmenā, kuru skolēni kārtoja
11. klasē. Edgars savus tālākos
plānus cer realizēt aiz Latvijas
robežām: «Šobrīd domāju izbraukt no Latvijas uz kādu citu
valsti, atrast darbu un sākt patstāvīgu dzīvi, un, iespējams, arī
turpināt mācīties.»
Arī Marija Vinogradova (12.a)
patiesi priecājas par rezultātiem,
jo eksāmeni nebija viegli: «Es tiešām nebiju gaidījusi tik labus
panākumus, jo nevarētu teikt,
ka eksāmenos man gāja viegli.
Gatavojos ne pārāk intensīvi,
vienkārši labi mācījos visu gadu
gaitā.» Nākotnē Marija plāno studēt farmāciju Rīgas Stradiņa
universitātē un vēlāk arī strādāt
amatā, kas atbilst specialitātei.
Tāpat arī Edgars Čepļauskis
(12.b) ir gandarīts par eksāmenu
vērtējumu. Jaunekļa nākotnes
izvēle vēl ir neskaidra: «Īsti vēl
nezinu, pagaidām neesmu par to
domājis, taču drīz sākšu.»
Eksāmenu rezultātu saņemšanas brīdis ir satraucošs ne tikai absolventiem, bet arī pedagoģēm, kuras visu vidusskolas
posmu ir skolojušas, jutušas līdzi audzēkņu mācību gaitām, kā
arī priecājušās kopā ar saviem

Laima Zaķe.

Dokumentus
Edgaram Bumbierim
pasniedz audzinātāja
Valda Prokopenko.
skolēniem. Klases audzinātājas
Dace Greiža (12.a), Sigita Dīce
(12.b) un Valda Prokopenko
(12.c) ir gandarītas par audzēkņu pārsvarā labajiem rezultātiem, norādot, ka šogad visi skolēni centralizētos eksāmenus ir
nokārtojuši savu spēju robežās.
Skolotājām ir prieks par to, ka,
neskatoties uz skolēnu dažādām
problēmām vai grūtībām mācību
laikā, jaunieši ir centušies, mācījušies, cītīgi gatavojušies eksāmeniem un tos nokārtojuši godam. Turklāt, kā norāda Dace
Greiža, šogad atšķirībā no pagājušajiem gadiem bija mainīts latviešu valodas un literatūras centralizētā eksāmena formāts, kurā pārsvarā jautājumi ir bijuši
par latviešu valodu, saglabājot
jautājumus par teksta izpratni
un domrakstu. Pirms nākamā
dzīves posma sākšanās audzinā-

Radījuši dziesmu Iecavai
1.lpp.

Mareks Pelsis ir operatīvā
medicīniskā transportlīdzekļa
vadītājs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. «Ikdienā jeb, pareizāk sakot, brīvdienās esmu tieši saistīts ar mūziku, jo katra nedēļas nogale paiet, muzicējot kādā Latvijas nostūrī kādā pasākumā. Komponēju dziesmas sev un citiem, savā
skaņu ierakstu studijā veidoju
fonogrammas maziem un lieliem
dziedātājiem,» stāsta Mareks.
Līvas Smiltnieces ikdiena
aizrit, strādājot zobārstniecībā.
«Man patīk cilvēkiem sniegt palīdzību un sagādāt prieku. Un arī
ar mūziku mēs sagādājam viņiem prieku, vai ne? Cik bieži ikdienā esmu saistīta ar mūziku?
Pēc garas darbdienas ieslēdzu
savu pleijerīti, ielieku austiņas
un klausos uz pilnu klapi savas
vismīļākās dziesmas, bet pati ikdienā nedziedu.»
Aivars Birzmalis ir bērnu
pasākumu vadītājs, mūziķis un
fotogrāfs.
Kristīne Kugrēna strādā
skaistumkopšanas sfērā, ir fri-

ziere. «Ar mūziku esmu saistīta
jau no 2. klases - skolas ansamblis, koris, vēlāk kultūras nama
vokāli instrumentālais ansamblis «Akotiņš»; kādu laiku «Brenča muzikantos» darbojos kā vokāliste. Pabeidzu Rīgas Mūzikas
internātskolu un sāku dziedāt
sieviešu korī «Ausma». Tad atgriezos Iecavā, un pašlaik
darbojos jauktajā ansamblī
«Svētdiena». Esmu piedalījusies
šovā «Dziedi ar mani», kas lielu
atsaucību Iecavā guva 2011. gadā.»
Jāpiebilst, ka visi šie dziedātāji ir apvienojušies kopīgā projektā ar nosaukumu «Iecavnieki», un divas viņu ieskaņotās
M. Pelša dziesmas - «Zvaigzne
naktī» un «Par sniegiem» - jau pabijušas izdevniecības MAPLS
dziesmu izlasēs un skanējušas
Latvijas Radio 2. Šo dziesmu
ieskaņošanā gan piedalījās Dana
Rodenkirhena, kuru tagad nomainījusi Kristīne Kugrēna.
Dziesmu «Piedzimuši Iecavā»
un arī citas Mareka Pelša dziesmas var noklausīties internetā
www.draugiem.lv/brivdiena/

tājas vēlas paust pēdējos norādījumus. Valda Prokopenko savus audzēkņus mudina nākotnē
būt tikpat mērķtiecīgiem un pacietīgiem kā līdz šim, turpināt
iegūt augstāku izglītību un nepadoties. Sigita Dīce vēl veiksmi,
kā arī iespēju izmantot jaunības
maksimālismu, lai iegūtu augstāko izglītību, taču tajā pašā laikā izbaudīt arī studentu dzīvi.
Dace Greiža novēl būt rīcības cilvēkiem, kuri nebaidās kļūdīties
un īstenot savas ieceres.
Dace Greiža arī vēlas teikt
paldies bijušajai matemātikas
skolotājai Lidijai Grīgai par labu
ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā pamatskolas laikā un Agafijai Bušai par skolēnu neatlaidīgu sagatavošanu eksāmeniem.
Iecavas vidusskolas direktore
Agra Zaķe: «Paldies kolēģiem,
skolotājiem, ģimenēm un visiem,
kuri deva zināšanas, pieredzi,
iedvesmoja un atbalstīja absolventus divpadsmit gadu garumā. Lai skaista vasara un sekmīgas turpmākās izglītības un darba gaitas!»

Piedzimuši Iecavā
Baltā, pasakainā miglā tīts
Manā ciematā jau ausis rīts.
Mostas viss, kas šeit man mīļš un svēts,
Tas, kā dēļ man dzīvot vērts.
Joprojām upe šeit tik mierīgi plūst
Un sirmais parks ik rītu sveicina mūs.
Viskrāšņāk šajā vietā ievas zied,
Manā skolā mani bērni iet.
Piedziedājums:
Lai kurp es arī dotos plašā pasaulē,
Vienmēr atgriezīšos savā ciematā,
Ar lepnumu lai vienmēr visiem varu teikt:
Mani bērni piedzimuši Iecavā.
Ar katru dienu ciemats skaistāks kļūst,
Daudz jaunu draugu tas ik dienas gūst.
Šeit ne vien dārzi uzzied vasarā,
Bet arī cilvēki, kas dzīvo Iecavā.
Piedziedājums
Pār ciemu nakts kad tumsas palagus sedz
Un tumšās ielās klusi laternas dedz,
Pie miera dodas viss, šeit kas man svēts,
Tas, kā dēļ man dzīvot vērts.
Piedziedājums
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Iecavu sapoš svētkiem!

Viesus par Iecavas svētkiem informē uzraksts
«Iecavai 520», kurš atrodas valsts
autoceļa A7 labajā pusē, braucot no Rīgas.
Uzraksts ir veselus deviņus metrus garš un metru augsts.
A: F: Annija Jakovļeva

Gaidot Iecavas
520. gadskārtu, iedzīvotāju
uzmanību pievērš dažādi
labiekārtošanas un remonta
darbi. Nepaliek nepamanīti
arī remonta darbi Rīgas
ielā 6 - bijušajā parka sarga
namiņā. To sāka remontēt
pirms Līgo svētkiem; pēc
remonta telpas tiks atvēlētas
dārznieku kantorim.
Kā informē Dzīvokļu komunālās saimniecības (DzKS) projektu vadītājs Jānis Feldmanis,
sarga namiņš jau sen ir gaidījis
remontu: «Nama iepriekšējās

konstrukcijas bija novecojušas,
satrūdējušas, tādēļ vajadzēja tās
atjaunot.» Ēkai tiek atjaunots
jumts, skurstenis, turklāt, lai
namiņš nezaudētu senlaicīgo
raksturu, šīs konstrukcijas atjaunos vēsturiskā izskatā tādā,
kādas tās bijušas agrāk. Šīfera
jumta seguma vietā liks dakstiņus, ārpusē zem jumta, kas sedz
ēkas sānus, veidos arī dekoratīvos elementus, bet iekštelpās
plānots veikt kosmētisko remontu.
Līdz Iecavas svētkiem ir plānots pabeigt remontu ēkas pusē,
kas ir vērsta uz Iecavas centru,
bet visu remontdarbu beigu ter-

Sarga namiņš jau sen ir gaidījis remontu.
Ēkai tiek atjaunots jumts, skurstenis, turklāt,
lai namiņš nezaudētu senlaicīgo raksturu, šīs
konstrukcijas atjaunos vēsturiskā izskatā.
miņu šobrīd ir grūti prognozēt.
Remontu finansē DzKS.
No maija līdz jūnijam Rīgas
ielā 15, Rīgas ielā 21, Rīgas ielā
25a, Tirgus ielā 2c, Ozolu ielā 13
un Ozolu ielā 15 DzKS nomainīja
bruģa segumu. Plānota bruģa
nomaiņa arī trīs kāpņu telpām
Tirgus ielā 2c un 2b.. Daļu no ceļu seguma remontdarbiem finansēja Iecavas novada Dome,
daļu
DzKS. Savukārt Sporta
ielā 1 ir veikta jumta atjaunošana.
Par godu Iecavas svētkiem
DzKS 13. jūnijā veica ūdenstorņa remontu - pārkrāsota metāla
ūdens tvertne augšējā daļā, kuru

rotās divi Iecavas ģerboņi. «Ģerboņi būs vērsti uz divām debess
pusēm - viens uz autoostas, otrs
uz Bauskas pusi,» vēstī Jānis
Feldmanis. Arī ūdenstorņa ķieģeļu sienu rotās divi uzraksti
«Iecava», kuri vakarā taps izgaismoti. Šīs konstrukcijas netiks
ņemtas nost pēc svētkiem, bet
gan rotās torni arī turpmāk.
Ir padomāts arī par tūristiem
un caurbraucējiem - viņus par
Iecavas svētkiem informē uzraksts «Iecavai 520», kurš atrodas Latvijas valsts autoceļa A7
labajā pusē, braucot no Rīgas.
Uzraksts ir veselus deviņus metrus garš un metru augsts.

Nav jāsteidzas kļūt par citas bankas klientu
Atbilstoši Ministru kabineta
lēmumam, ir noslēgti līgumi par
VAS Latvijas Hipotēku un zemes
bankas (Hipotēku banka) komercdaļu pārdošanu. Tas ir pēctecīgs turpinājums 2009.gada
valdības lēmumam, kas paredz
līdz 2013. gada beigām pārtraukt Hipotēku bankas komercdarbību, lai nākotnē koncentrētos tikai uz attīstības institūcijas
uzdevumiem.
Komercdaļas pārdošana tiks
īstenota līdz šā gada beigām, līdz
ar to arī klientu apkalpošanas
pāreja notiks pakāpeniski ilgākā laika periodā, nodrošinot individuālu apkalpošanu katram
klientam.
Pieņemtais lēmums šobrīd
neietekmē bankas sadarbību ar
klientiem, un klientiem nav jāveic nekādas darbības. Pēc darījuma apstiprināšanas Finanšu
kapitāla un tirgus komisijā, kā

arī Konkurences padomē visi
bankas klienti personīgi saņems
informāciju pa pastu par tālāk
veicamajiem soļiem. Starp klientu un Hipotēku banku noslēgtie
termiņnoguldījumu un aizdevumu līgumu nosacījumi saglabāsies, termiņnoguldījumu un aizdevumu līgumi nebūs jāpārslēdz.
Lai efektīvi varētu sasniegt
katru klientu, banka aicina klientus atjaunot savu kontaktinformāciju bankas filiālēs vai internetbankā HipoNet. Informācija būs pieejama arī pie bankas
klientu apkalpošanas speciālistiem, zvanot uz informatīvo tālruni 80 000 100 un bankas mājas lapā www.hipo.lv.
Noslēgtie līgumi paredz, ka
AS Swedbank iegādāsies trīs no
četrām komercsegmenta daļām,
kurās ietilpst privātpersonu un
juridisko personu komercaizde-

vumi, norēķinu un noguldījumu
pakalpojumi, kā arī līzinga kompānija. Savukārt AS SEB bankas
grupas uzņēmums «SEB Wealth
Management» pārņems pensiju
2. līmeņa plānu pārvaldīšanu.
Hipotēku bankas valdes
priekšsēdētājs Rolands Paņko:
«Hipotēku bankas komercaktīvu
pircējbankas ir vadošās Latvijas
komercbankas, kas sevi apliecinājušas kā drošas un stabilas
tirgus dalībnieces ar ilgtermiņa
skatījumu uz Latvijas ekonomiku, kas nodrošinās Hipotēku
bankas komercdaļas klientu tālāku apkalpošanu privātajā sektorā. Klientu apkalpošanas
pārejai ir paredzēts pietiekami
ilgs periods, nodrošinot pakāpenisku pāreju uz jauno banku. Īstenojot komercdaļas pārdošanu,
Hipotēku banka koncentrēsies
uz Latvijas tautsaimniecībai būtiskiem virzieniem. Bankas rīcī-

bā ir tam nepieciešamās zināšanas un 20 gadu laikā uzkrātā
unikālā pieredze. Hipotēku bankas pieredze, kompetence un resursu bāze ir labs pamats Latvijas valstij tik nepieciešamās attīstības institūcijas izveidei. Tās
galvenais uzdevums būs valsts
ekonomiskās politikas īstenošana, nodrošinot esošo uzņēmumu
attīstību un jaunu dibināšanu,
kas attiecīgi ir pamats jaunu
darbavietu radīšanai un papildu
ienākumiem valsts budžetā nodokļu veidā. Jaunajā statusā
banka ar uzņēmējiem plāno sadarboties vēl intensīvāk, kopā
veidojot labāku Latviju.»
Arī iecavniekiem nevajadzētu
steigties ar pāreju uz citu banku,
jo vēl nav zināms, kura no
komercbankām piekritīs atvērt
Iecavā norēķinu grupu, kur
vajadzības gadījumā varētu veikt
skaidras naudas norēķinus.
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Svētku dalībnieki
Sadziedāšanās Dievdārziņā

Kapellu no Lietuvas «Svalia» dzirdēsim pl.18:30 Dievdārziņā. Tur
sadziedāsies arī folkloras kopas «Trejupe» un «Svitene», un, protams,
arī mūsu pašu «Tarkšķi».

10.

Kaujas epizodes
1812. gadā pie Gross-Eckau
(Iecava) norisinājās kauja starp
ģenerāļa Grāverta prūšu
korpusa vienībām un krievu
armijas Rīgas garnizona daļām,
kuras komandēja ģenerālis
Levīzs. Šogad aprit šīs kaujas 200. gadskārta.
Iecavas svētkos norisināsies tā laika notikumu teatralizēta
rekonstrukcija, kurā piedalīsies rekonstrukcijas grupas gan no
Latvijas, gan arī no citām valstīm.
Pasākuma programmā no plkst. 15:00–15:30 vēsturiska
karaspēka nometne grāfa Pālena pils parkā, kur 1812. gadā
neliela krievu kareivju vienība aizstāvējās pret prūšu aplenkumu
un tumsas aizsegā izlauzās pie savējiem, kā arī Gross-Eckau
kaujas epizodes rekonstrukcija–cīņa vecajā stadionā aiz luterāņu
baznīcas plkst. 16:00.

Jauniešu skatuve
«ARKĀDIJA»
Bezkompromisa studentu folka pārstāvji. Grupas pamats ir
Pārdaugavas dziesminieks un slaists Ronalds Lietnieks, kurš
raksta dziesmas un mūziku, iedvesmojoties no Arkādijas parka
bezpajumtnieku stāstiem un savas dzīves pieredzes. Ar
sludinājumu palīdzību viņš ir savācis skaņu armiju «Arkādija»,
kurā spēlē: Ieva - vijole, Gustavs - ģitāra; Austra - perkusijas;
Krišjānis - bass; Ansis - bungas; Ronalds - balss un ne tikai;
Kristiāna - flauta. «Arkādijas» mūziku caurstrāvo satīra,
pārdzīvojums, filozofija un neviltots patiesums. Grupa ir spēlējusi
visos lielākajos klubos, bāros un ūķos no Rīgas līdz Liepājai.
«BILDE NO RĪTDIENAS»
Grupas dalībnieki: Katrīne Bindre - TV3 šova «Koru Kari2»
dalībniece, Jelgavas Tirkīzkrāsas kora vadošais soprāns; Edgars
Kreilis - mākslinieks, komponists un dziesmu vārdu rakstītājs.
2010. gadā, kad beidzās «Koru Kari2», Edgars pievienojās Jelgavas
Tirkīzkrāsas ansamblim, kurā iepazina Katrīni.
«Pateicoties Žoržam, mēs esam iemācījušies sadziedāties un
ieguvuši lielu pieredzi uz skatuves. Lai gan ar Žoržu sadarbību vēl
neesam beiguši, mums tomēr radās vēlme uzsākt pašiem savu
ceļu ar savām dziesmām, savā izpildījumā. Mūsu vēstījums
klausītājiem - ticēt sev un nepadoties, jo šajā dzīvē iespējams ir it
viss, līdz zini ko vēlies!» - tā jaunie mākslinieki.
«CanZone»
Grupa «CanZone» rada un izpilda mūziku, kas ir roka, popa un
folka sajaukums, popularizējot savu skārdroka stilu. Grupas
dalībnieki lepojas ar elektriskās ģitāras un akordeona episku
sintēzi, kā arī ievērības cienīgu vokālistes dziedāšanas manieri,
kas bieži papildinās ar emocionālām performancēm. «Canzone»
itāliski nozīmē «dziesma», bet rokgrupa «CanZone» ir dibināta
2009. gadā Rīgā, Grīziņkalna apkaimē, kurā apvienojušies pieci
cilvēki, kuri vēlas ar savu muzicēšanu sniegt klausītājiem ne tikai
īslaicīgu prieku, bet arī caur savu īpašo skanējumu un
performanci iedvesmot klausītājus, atrast katram pašam sevī
mākslinieku un iedrošināt izpausties. Pašlaik grupa filmē savu
pirmo videoklipu dziesmai «Tu» un turpina radīt un strādāt pie
jaunām dziesmām, lai visbeidzot ierakstītu debijas albumu.

Vienīgie Iecavas pārstāvji un Jauniešu skatuves - «GĀZĒTS
PIENS». Pirmajā rindā no kreisās Kārlis Ozoliņš - balss un
Pauls Ķurbe - bungas. Otrajā rindā no kreisās Kristiāns
Vasiļjevs - soloģitāra, Kristaps Deņisovs - ritma ģitāra un
Mārtiņš Kopeika - basģitāra.
«GĀZĒTS PIENS» (Iecava)
«Grupa tapa pirms pāris gadiem. Viss sākās ar kopā sanākšanu
mājas studijā pie Paula, lai uzspēlētu kādu gabalu. Sākumā
nekas nesanāca, jo katrs laida vaļā kā nu māk, bet ar laiku jau
sāka skanēt labāk. Pagāja laiks, pirksti kļuva veiklāki, tapa viens
gabals, kas sildīja mūsu sirdis. Tad arī iedomājāmies, ka varētu
veidot grupu. Tā kā dziedāšanas lomu neviens negribēja
uzņemties, sākās vissmagākais darbs atrast kādu, kas spēj
noturēt meldiņu. Grupas nosaukums dzima negaidot. Kādu dienu
studijā izbeidzās dzeramais, un vienīgais, kas palicis, bija piens.
Tā kā nesen bija iegādāts gāzējamais aparāts, nolēmām
to likt lietā un izbaudīt uzgāzētu pienu. Nebija laba doma! Pārāk
labi negaršoja un vienam no mūsu dalībniekiem pat piemetās
vēdergraizes. Bet par godu atklājumam, ka gāzēts piens ir
nedzerms, nolēmām nosaukt savu grupu «Gāzēts piens», lai
atcerētos to jauko dienu! Visbeidzot kādā pasēdēšanā pierunājām
Kārli kļūt par grupas solistu. Argumenti «meitenēm taču patīk» un
«būs jautri» nostrādāja! Tagad esam pilnībā nokomplektēta grupa,
kas var sniegt jums prieku!»

«MONRO»
«MONRO» nodibināta 1988. gadā, kad Edgars Priedītis uzaicina bundzinieku Juri Siņicinu un ģitāristu Artūru Račinski. Jau tā paša
gada vasarā pirmais koncerts Lietuvā un uzstāšanās festivālā «Latvijas rokpanorāma», kad momentānu publikas ievērību gūst dziesma
«Smagās apkaltās durvis». Grupa ar koncertiem apceļo gan tuvas, gan tālas zemes no Erevānas līdz Pēterburgai un Stokholmai.
1996. gadā autokatastrofā aiziet bojā grupas bundzinieks Juris Siņicins un 1997. gadā - skaņu operators Juris Beļinskis. Tas dod lielu
morālu triecienu, un grupa «MONRO» beidz savu pastāvēšanu. 2011. gada nogalē grupu «MONRO» atjauno Edgars Monro Priedītis,
uzaicinot «Smago apkalto durvju» autoru un balss īpašnieku Artūru Račinski, bundzinieku Edžu Zaksu. Šogad grupai pievienojies
jaunais un talantīgais ģitārists Reinis Ratnieks.
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Sporta ziņas

7x7 futbola čempionātā līderi saglabā pozīcijas
A: J. Gedertsons
F: V. Sidorenkovs

Aizritējusi kārtējā Iecavas
novada 7x7 futbola
čempionāta nedēļa, kura bija
bagāta ar interesantām un
spraigām spēlēm. Turnīra
kustība gan notika tikai
tabulas apakšdaļā.
Nedēļa sākās ar Iecavas klasisko derbiju starp Santos un
Ballu Motors. Aizraujošā spēlē,
kurā tika iesisti pieci vārti un neizpalika bez noraidījuma, pārāki
bija Ballu Motors futbolisti. Nākamais interesantas derbijs bija
starp A.I.P. un Tornādo komandām, kurā pirmie svinēja uzvaru
ar 4:3. Tomēr interesantākie notikumi norisinājās pēdējās dienās, kad līderi Gailīši sāka zaudēt punktus. Ceturtdienas spēlē,
kurā tikās Ballu Motors un Gailīši, uzvarētājus nenoskaidroja;
spēle beidzās ar rezultātu 1:1,
bet piektdienas spēlē RAF ar 2:0
līderiem sagādāja pirmo zaudējumu. Kaut gan Gailīšu pagasta
komanda iepriekšējā nedēļā
vairāk zaudēja punktus nekā guva, tomēr tai izdevās saglābāt līderpozīcijas. Veiksmīgi uzsākuši
turnīru, Basketbolisti pašlaik
piedzīvo tikai zaudējumus, tāpēc
nokrituši līdz pēdējai vietai.
Starp labākajiem vārtu guvējiem ir E. Ružello (Ballu Motors)
ar 11 vārtiem, kuram seko
K. Grinbergs (Tornādo) ar deviņiem vārtiem.

Spraiga cīņa starp FK Batoniņi un RAF.
Šonedēļ beigsies turnīra pirmais aplis, kurā var parādīties
jauns līderis. Tāpēc aicinām futbola līdzjutējus apmeklēt futbola
spēlēs, kuras notiek Iecavas vidusskolas stadionā katru darba
dienu 19:00 un 20:00.
Sekot turnīram var arī internetā www.fkiecava.lv.

Koncerti baznīcās

Turnīra tabula:
1. Gailīši
- 13 / 24:4
2. Ballu Motors
- 12 / 24:9
3. RAF
- 10 / 16:3
4. Santos
- 7 / 13:9
5. FK Batoniņi
- 6 / 10:7
6. A.I.P.
- 3 / 5:31
7. Tornādo
- 3 / 16:28
8. Basketbolisti
- 2 / 7:24
*vieta, komanda, punkti, vārtu attiecība.

Līdzjūtības
Nē, mātes aiziešanu nevar aptvert,
Ne rokas aptvert var, ne sirds, ne prāts…

/Ā. Elksne/

Iecavas novada Dome izsaka līdzjūtību
Dzidrai Baltacei un Evijai Poļakovai,
māti un vecmāmiņu aizsaulē pavadot.
Un atmiņas ziedēs ap viņu,
Baltas kā ābeles.

/Ā. Elksne/

Skumju brīdī esam kopā ar Māru Bugovecku,
no mātes atvadoties.
SIA «Iecavas siltums» kolektīvs
Senās mūzikas ansambļa «Freska» (attēlā) skanējumu dzirdēsim
luterāņu baznīcā, kur muzicēs arī draudzes ansamblis un vairāki
mūziķi, savukārt baznīcas zvanu torni pieskandinās pūtēju kvartets
«Shady BrassQ».
Katoļu baznīcā klausītājus gaidīs pašmāju vokālā grupa «Svētdiena»
un Liepājas zvanu orķestris.

Aizsaulē aizgājuši
Jānis Bērziņš (10.09.1931. – 11.07.2012.)
Valija Baltace (08.07.1931. – 13.07.2012.)
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Dažādi : : :

A kategorijas kursi

Ls 30

Akcija 40%

Trimera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Tālr. 25540055, 25505112.

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

iklošana,
Balkonu iest gi, durvis.
plastikāta loeru profils.
Vācu 6-kam

Mācību sākums 13. augustā

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli, būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju
l
Kūtsmēslu virca ar piegādi.

Šķeldošanas pakalpojumi.
Pērkam zarus un lapukoku
cirsmas, attīrām aizaugušas
platības.
Tālr. 27844028.

Strādājam arī brīvdienās.

Tālr. 28288822.

SIA «FeroM» pieņem melnos
metāllūžņus. Labas cenas, ātrs
apmaksas veids, demontējam
objektus un braucam tiem
pakaļ.
Tālr. 25424001.
Licences Nr. 2010-04/280.

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
jas
uni
a
g
Tel. 28828288.
I
No

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

Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam dažādus
jumta, mūrēšanas darbus,
būvējam arī terases, nojumes
u.tml. Tālr. 26060411.

Tālr. 29457686

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē,
ka traktortehnikas tehniskā apskate notiks 9. augustā:
pl. 10.00 Rosmē,
pl. 10.30 SIA Iecavnieks,
pl. 11.00 Rakmentē.
Tālrunis uzziņām 63925013.

Iecavas taras pieņemšanas punkts E. Virzas ielā 14 piedāvā arī pudeļu izvešanu no mājām. Pasteidzieties! Alus
8.
ražotāji ievieš arvien jaunas pudeļu formas! Mēs pieņemam
visu veidu pudeles, kuras izmanto alus ražotāji
Latvijā. Atgādinām, ka pārdošanā ir dažāda veida burkas, tai skaitā 3 litru burkas par Ls0,20 .
Tālr. 29166190, 29164600.

Zemnieku saimniecība «Kalna
Jurģēni» meklē
strādnieces/-kus
produkcijas sagatavošanai.
Tālr. 26246870.

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

SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr. 29120419.

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

12.

Luterāņu baznīcas rīkotie
kapu svētki:
28. jūlijā
pl.11.00 - Upuru kapos
pl.12.00 - Baložu kapos
pl.13.00 - Gruzduļu kapos
Iecavas internātpamatskola
2012./2013. mācību gadā
aicina darbā

FIZIKAS SKOLOTĀJU.
Informācija
pa tālruni 29515311.

Katra mēneša otrajā pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
Nakamā pienemšanas reize 13. augustā.
21. jūnijā plkst. 14.00
Zemgales ielā 20
notiks
AIZLŪGUMS
JĒZUM KRISTUM,
DIEVMĀTEI UN
IECAVAS
520. GADSKĀRTAS
SVĒTKIEM.
Laipni aicināts ikviens!
Iecavas
Vissvētās Dievmātes
piedzimšanas draudze

Pārdod : : :
labu 2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā (5/5, 49 m2, izolētas
istabas).
Tālr. 29697855.
zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Izīrē : : :
lauku māju ar zemi Zālītē vai
atsevišķus tās dzīvokļus (var
ar izpirkšanas tiesībām).
Tālr. 29504686.
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