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Svētdienas sportotāji un nopelniem bagātie AKTUĀLI
Dalībnieku
skaits bija
lielāks nekā
iepriekšējos
gados, lēš
organizatori.
Spītējot
karstumam,
bērni un
pieaugušie
ne tikai
sacentās
tradicionālajos
sporta veidos,
bet labprāt
izmēģināja
spēkus arī
naglu dzīšanas
sacensībās.

Uzvarētāju
vārdi lasāmi
6.lpp.
A: F: Beata Logina

Pašvaldības rīkotie Vasaras
sporta svētki dalībniekus
pulcināja Vasarsvētkos 31. maijā.
Kā jau ierasts, par sacensību
norisi nenogurstoši gādāja novada sporta skolas «Dartija» kolek-

tīvs. Organizatori izsaka pateicību Iecavas novada Domei, internātpamatskolai, Iecavas ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Domes sabiedriskās kārtības inspektoriem, Bauskas rajona Ceļu policijai un Iecavas novada valsts policijas iecirknim,
visiem sacensību tiesnešiem un
dalībniekiem. Patīkami, ka da-

lībnieku vidū bija daudz bērnu
ar vecākiem, kā arī viesi no kaimiņu pagastiem; līdzās amatieriem sacensībās startēja daudzkārtējā Latvijas čempione vieglatlētikā Anita Koziča, vairākkārtējā jaunatnes sacensību uzvarētāja Ieva Siugale, bijušais Latvijas vieglatlētikas izlases dalībnieks Juris Bondars un citi.

Šajā numurā:

Aicina
apskatīt
zīmējumu
izstādi

2.

3.
Atrasts
sens
robežakmens

Balsošanas
kārtība
vēlēšanās

4.

7.
Drīz
Līgo svētki sūti foto!

Internātpamatskolā svētki Kārtības dienestam dāvina auto
A: Inga Čipena,

intenātskolas direktores vietniece

Skaistajā 29. maija vakarā
Iecavas
internātpamatskolas
kolektīvs kopā ar viesiem
pulcējās skolas 50 gadu
jubilejas svinībās.
Svinīgo pasākumu ar klātbūtni un apsveikumiem pagodināja Iecavas novada Domes

priekšsēdētājs, Bauskas rajona
Padomes vadība un Izglītības
pārvaldes pārstāvji, kaimiņskolu
un pirmsskolas izglītības iestāžu
pārstāvji, apkārtējo novadu sociālo dienestu vadītāji. Svinībās
piedalījās skolas sadarbības
partneres - Valsts kontroles - vadītāja I. Sudraba, ilggadējie skolas draugi no Zviedrijas un ziedu
salona «Avēnija» vadītāja L. Grīnberga.
5.lpp.

A: Anta Kļaveniece

Ar kārtējo dāvinājumu
aizvadītajā nedēļā Iecavā
ieradās Zviedrijas pilsētas
Ernšeldsvīkas sabiedriskās
organizācijas «Latvijas
draugi Iecavai» pārstāvji
Hokans Lundgvists un
Eilerts Haglunds kopā ar
savām dzīvesbiedrēm
Elizabeti un Ingbritu.

Šoreiz zviedru draugi sarūpējuši automašīnu pašvaldības sabiedriskās kārtības dienestam.
Dāvanas svinīgajā pasniegšanā
E. Haglunds sacīja, ka daudzu
sadarbības gadu garumā pie dāvinājumiem tikušas vairākas
iestādes, taču tagad pienākusi
kārta arī kārtības dienesta vecākajai inspektorei Lūcijai Muceniecei, kas ir viena no aktīvākajām draudzības saišu stiprinātājām abu pašvaldību starpā.
5.lpp.
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Aizvadītajā
sestdienā
modelēšanas
koncertā
Bauskas
pilskalna
estrādē
piedalījās
arī
Iecavas
vidusskolas
5. klašu
deju
kolektīvs.

Skolu ziņas

20. maijā Aglonas Bazilikas
kora skola rīkoja ikgadējo jauno
vokālistu konkursu «Dziedu
Dievmātei». Iecavas mūzikas
skolu pārstāvēja kora klases
audzēknes Krista Dārziņa, Anda
Vaičekone un Annija Užule. Liels
prieks bija visiem meiteņu un
skolotāju atbalstītājiem, saņemot ziņu, ka visas trīs dalībnieces ir konkursa laureātes!
Vēlreiz sirsnīgi sveicam
3. vietas ieguvējas Kristu Dārziņu un Anniju Užuli, kā arī Andu
Vaičekoni par iegūto 1. vietu!
26. un 27. maijā Siguldas
mūzikas skolā notika starptautiskais jauno izpildītāju konkurss. Apsveicam mūsu Annu
Čonku (kokle), kura saņēma
3. pakāpes laureāta diplomu, un
Raivitu Lauciņu-Veineri (klavieres) - 2. pakāpes laureāta diploma ieguvēju!
27. maijā Iecavas mūzikas
skolas audzēkņi un skolotāji
pulcējās Kultūras namā uz gadskārtējo izlaidumu un mācību gada noslēguma sarīkojumu.
Šogad skolu beidza četri jaunieši: Anna Čonka un Beāte Millere kokles spēlē, Emīls Sietiņš
sitaminstrumentu spēlē un Vitālijs Čemeris akordeona spēlē.
Koncertā skanēja gan absolventu instrumenti, gan viņu apsveicēju priekšnesumi. Absolventi pārsteidza savus skolotā-

2.

jus un klausītājus ar asprātīgi izpildītu popūriju par klasikas un
mūsdienu popmūzikas autoru
tēmām.
30. maijā Bauskas pilskalna
estrādē notika X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzveduma modelēšanas koncerts «Treju upju vidiņā
deju jostu izrakstīju». Iecavas
vidusskolas septiņi deju kolektīvi bija to 1800 skolēnu vidū, kas
izdancoja nākamā gada lielkon-

certa repertuāru. Prieks par mūsu dejotājiem un to, ka gan skatītājiem, gan dejotājiem patika
izvēlētās dejas. Skatītājus priecēja dažādu Latvijas novada etnogrāfiskās dejas un krāšņie tērpi, jo koncertā piedalījās arī vieskolektīvi no Rīgas, Jaunpiebalgas, Lielvārdes, Siguldas, Jelgavas, Talsiem, Saldus. Vislielākais paldies deju skolotājām Solveigai Linejai, Aijai Krollei un
klašu audzinātājām: Gitai Ta-

mašai, Ainai Benetei, Anitai Lauciņai, Skaidrītei Samtiņai, Gitai
Zaķei, Dinai Mediņai, Solvitai
Lauzējai, Militai Pīlādzei par
ieguldīto darbu, kā arī dejotājiem no jauniešu deju kolektīva:
Zanei Cerai, Gitai Cerai, Raimondam Šastakovičam. Sirsnīgs
paldies vecākiem par atbalstu
un līdzdalību. Prieks par skaistajiem svētkiem! Ceram, ka visi
tiksimies lielajos deju svētkos
nākamgad. IZ

Vēlas attīstīt talantu
A: F: Klinta Kaufelde

Līdz jūnija beigām
Iecavas bērnu bibliotēkā
apskatāma
Iecavas vidusskolas
12.c klases skolnieces
Oksanas Šabalovas
zīmējumu izstāde.
Piektdien, 29. maijā, uz tikšanos bibliotēkā bija ieradušies viņas klases biedri un klases
audzinātāja Iveta Cera. Tieši viņi
saucami par izstādes idejas iniciatoriem. Kā stāsta Iveta, Oksana zīmē vienmēr un visur, bet
skolā pārsvarā starpbrīžos. Redzot, ka Oksanai tiešām ir talants, jaunieši kopā ar audzinātāju izlēmuši - nepieciešama
darbu izstāde. Tā varbūt arī palīdzētu atrast kādu, kurš finansiāli atbalstītu viņas talanta izkopšanu kādā augstskolā, jo Oksana
labprāt saistītu savu nākotni tieši ar mākslu.
Iecavas bērnu bibliotēkas

bibliotekāre Zoja Stūrmane atgādināja, ka jau iepriekš ir bijusi
laba sadarbība ar Ivetas Ceras
vadīto 12.c klasi, nesen bibliotēkā izstādītas šīs klases skolēnu
glezniņas par tēmu - mans mīļākais bērnības varonis. Bibliotekāre priecājas, ka atsaucība
vienmēr ir bijusi liela, jo šī klase
ir radoša, spēj sasaistīt literatūru ar floristiku, kas ir Ivetas Ceras hobijs un ko iemīļojuši arī
skolēni.
Oksana zīmē jau kopš trīs
gadu vecuma, taču pagaidām
tas ir vairāk kā hobijs. Vēl viņai
ļoti patīk spēlēt basketbolu un
dziedāt. Zīmētos tēlus viņa izdomā pati, kas no sākuma izbrīna, jo liekas, ka zīmējumi ir
mākslas darbu kopijas. Pat vissīkākās līnijas ir precīzi nostrādātas.
Lielā daļā zīmējumu skatāmi
dažādu pūķu attēli, tos, kā pastāstīja Oksana, viņa ir nosapņojusi un pēc tam uzzīmējusi.
Pēdējais un visilgāk zīmētais
darbs ir Putns (autore ar zīmēju-

mu attēlā), kas pievērš daudzu
bibliotēkas apmeklētāju uzmanību. Vislabāk Oksana zīmē ar
melnu pildspalvu, taču ir arī daži
krāsaini darbi. Bibliotekāres

aicina visus interesentus apskatīt Oksanas zīmējumus un savas
domas par redzēto ierakstīt atsauksmju lapā, kas izveidota
speciāli šai izstādei. IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja 26. maija
sēdē atbalstīja 240 latu piešķiršanu daļējai izdevumu segšanai,
lai seši Iecavas vidusskolas skolēni no 13. līdz 16. jūlijam varētu
piedalīties Debašu nometnē Salacgrīvā.
! Izskatījuši Pestīšanas armijas (PA) Bērnu dienas centra
«Iecaviņa» vadītājas O. Šulcas
iesniegumu, deputāti nolēma atļaut no centram piešķirtā pašvaldības finansējuma segt maznodrošinātajiem bērniem dalības maksu PA vasaras nometnēs
Cēsu un Liepājas rajonā. Kā informēja vadītāja, darbinieku atvaļinājuma dēļ PA Bērnu centrs
un arī zupas virtuve Iecavā nedarbosies jūlijā.
! Domes kapitālās celtniecības galvenais speciālists
V. Skvorcovs, izpilddirektors
M. Veinbergs un Iecavas vidusskolas direktores vietniece
D. Skuja informēja komiteju par
nepieciešamību steidzami veikt
sporta zālei blakus esošās piebūves jumta un fasādes renovāciju, jo būves tehniskais stāvoklis apdraud apmeklētāju drošību. Pamatojoties uz apsekojumā
izstrādāto tāmi, remontdarbi varētu izmaksāt ap 18 tūkstošiem
latu, kurus komiteja nolēma
ieteikt Domei piešķirt no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
! Par budžeta grozījumiem
Domei būs jālemj arī saistībā ar
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» iesniegumu. Finanšu
komiteja nolēma akceptēt 941
lata piešķiršanu no dabas resursu nodokļa kanalizācijas tīklu
un aku skalošanai un darbības
atjaunošanai Dimzukalnā - Vienības, Jāņupītes un Kalna ielā.
! Iepazinusies ar sieviešu
kluba «Liepas» iesniegumu, komiteja nolēma piešķirt 107 latus
no pašvaldības kultūras pasākumiem plānotajiem līdzekļiem
daļējai izdevumu segšanai publiskā pasākuma «Jāņu ielīgošana 2009» organizēšanai. Latvie-

šu tradīciju mācības sadarbībā
ar folkloristi Ilgu Reiznieci, folkloras kopu «Tarkšķi» un floristi
Ivetu Ceru tiks rīkotas 14. jūnijā
Iecavas novada «Kveriņos». Piedalīties aicināti visi interesenti.
! Tika pārrunāts, kādas ir
iespējas samazināt tēriņus pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par skolēniem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu vienā
pašvaldībā, bet mācās citas
pašvaldības teritorijā.
! Avārijas stāvoklī esošo kanalizācijas cauruļvadu un aku
dēļ Skolas un Dzirnavu ielas
krustojumā veidojas vides piesārņojums, informēja SIA DzKS.
Lai veiktu cauruļvadu TV inspekciju, avārijas seku likvidēšanu un rekonstrukciju, komiteja
nolēma ieteikt Domei piešķirt finansējumu šim mērķim.
! Deputāti atbalstīja Veselības un sociālās komitejas ierosinājumu veikt izmaiņas saistošajos noteikumos «Par pabalstu
piešķiršanu sociālajai palīdzībai
un sociālajiem pakalpojumiem»
un «Par pabalstu piešķiršanu,
neizvērtējot ienākumus». Atbilstoši finansiālajai situācijai valstī un budžeta ieņēmumu samazināšanai nākas koriģēt sociālās
palīdzības sniegšanas nosacījumus, lai, pirmkārt, ar pabalstiem
nodrošinātu trūcīgos iedzīvotājus. Par saistošo noteikumu jauno redakciju vēl jālemj Domei.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja 2. jūnija sēdē turpināja rediģēt un atbilstoši pašreizējai situācijai pilnveidot nolikumu «Par Iecavas novada Domes apbalvojumiem».
! Zināšanai tika pieņemts
N. Steņko iesniegums, kurā viņa
informē par ieceri vasaras periodā piedāvāt bērnu pieskatīšanas pakalpojumu bijušās Vienības ēdnīcas telpās. Šai pašnodarbinātajai personai ir pedagoģiskā izglītība; darbā iesaistīšoties arī pedagoģijas studente.
! Latvijas Petroglifu centrs
informēja Domi, ka ekspedīcijā
kopā ar Iecavas novadpētnieku
Ēvaldu Kivilandu 26. aprīlī pie

Aprīļa beigās
ekspedīcijā
Iecavas novadā
atrasts sens
robežakmens
ar izkaltu
krustu un
gadskaitli
1780.

Latvijas
Petroglifu
centra foto
pamestajām Žigļu mājām atklāts līdz šim nezināms akmens
ar vērtīgu un Latvijā neredzētu
iekalumu apakšpusē. Vairogveida padziļinājumā reljefi izkalts
krusts un gadskaitlis 1780. Ir ziņas, ka kādreiz tajā vietā, gar
mazās Jāņupītes krastu, bijusi
iezīmēta robeža starp muižām,
tādēļ jaunatklātais Žigļu krustakmens uzskatāms par senu robežakmeni.
Meliorācijas apgāzto, aptuveni trīs tonnas smago akmeni
vajadzētu apgriezt ar iekalumu
uz augšu un labiekārtot tam pieeju, jo tas kā savdabīgs vēstures
piemineklis būtu interesants tūristiem un ņemams valsts aizsardzībā kā unikāls 18. gadsimta robežakmens, uzskata Latvijas Petroglifu centrs. Deputāti
atbalstīja speciālistu ieteikumu
un uzdeva Domes kapitālās celtniecības speciālistam V. Skvorcovam novērtēt situāciju, sastādīt veicamo darbu tāmi un
iesniegt izskatīšanai Finanšu
komitejā.
! Komiteja akceptēja a/s
«BTA» vēlmi nomainīt reklāmas
izkārtni Rīgas ielā 20, pieņēma
zināšanai Valsts jaunatnes iniciatīvu centra informāciju par
gatavošanos X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un Domes pieaugušo izglītības speciālistes V. Lieknes
apkopoto informāciju par 2008.
gadā veiktajiem pasākumiem,
kā arī izskatīja pirmsskolas
izglītības iestādes «Cālītis»
iesniegumu par vairāku bērnu
uzņemšanu bērnudārzā ārpus
kārtas, atbilstoši likumdošanai
un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem. IZ

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

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
Bolotovskis G. «Trīs svarīgākie gadi»
V
Gečs M.
«Akupresūras
enerģētiskie punkti»
v
Hincena B.B. «Roma un Vatikāns»
v
Hodžsone S. «Lieliskas atbildes uz sarežģītiem darba intervijas jautājumiem»
v
Kļaviņš K. «Apstāvēšana»
v
Krišnamurti Dž. «Meditācijas»
v
Krombholca G. «Standartdejas»
v
Melonija E. «Grāmata supermammām»
v
Riekstiņš A. «Laukkopība»
v
Veide E. «Vai tu zini?»
v
Vidlunda S. «Dekoratīvās
graudzāles»
v
Zelče V. «Latviešu avīžniecība»

Oriģinālliteratūra
v
Kaijaks V. «Meitene no nekurienes»
v
Šmite L. «Krustceļinieki»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Begšeiva L. «Zelta putekļi»
v
Bredberijs R. «Tagad un mūžīgi»
v
Glatauers D. «Visi septiņi
viļņi»

Melnās ziņas
Kāds bijis MAIJS
Pagājušajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas vienpadsmit miršanas un septiņas dzimšanas
apliecības, taču nav reģistrētas nevienas laulības. Jaundzimušās
visas ir meitenītes, kurām doti vārdi: Monta, Katrīna, Emerita,
Adriana, Marsella, Viktorija un Maija Elīza. IZ

- Laikā no 28. maija plkst.
17:00 līdz 29. maija plkst. 9:00
Dartijā no kokaudzētavas iežogotās teritorijas nozagts pašgājējs zāles pļāvējs Stiga pro16 un
dažādi skujkoku stādi. Uzsākts
kriminālprocess.

- 2. jūnijā, ceļa Iecava - Stelpe
malā veicot rakšanas darbus, atrasti kauli, iespējams, tie ir no
Otrā pasaules kara laika. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Pašvaldību un
Autobusa kustības grafiks
Eiropas Parlamenta vēlēšanas
6. jūnijā
Datums
5. jūnijā
6. jūnijā

Vēlēšanu iecirkņa darba laiks
10 - 16
7 - 22

Balsošanas kārtība iecirknī
1. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, uzrādiet pasi un ejiet pie reģistrācijas galda, kur ir norāde ar Jūsu kārtas numuru vēlētāju sarakstā. (Vēlētāja kārtas numurs izlasāms Jums nosūtītajā paziņojumā vai noskaidrojams alfabētiskajā vēlētāju
sarakstā vēlēšanu iecirknī.)
2. Lai saņemtu balsošanas dokumentus, parakstieties vēlētāju sarakstā. Šogad vienlaikus notiek gan Eiropas Parlamenta, gan pašvaldību vēlēšanas, tāpēc vēlētāju sarakstā
būs divas parakstu ailes - par dalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās un par dalību pašvaldību vēlēšanās.
3. Vēlētājam, kurš piedalīsies abās vēlēšanās, vēlēšanu
iecirkņa darbinieks izsniegs divas vēlēšanu aploksnes un divus vēlēšanu zīmju komplektus atšķirīgās krāsās. Eiropas
Parlamenta vēlēšanu aploksne un zīmes būs ar zilu apdruku,
bet pašvaldību vēlēšanu aploksne un zīmes - ar sarkanu apdruku. (Pārbaudiet, vai uz vēlēšanu aploksnēm ir atbilstošā
vēlēšanu iecirkņa spiedogs, jo tikai šādas vēlēšanu aploksnes
ir derīgas.)
4. Balsošanai izvēlieties vēlēšanu kabīni vai nodalījumu.
Katram vēlētājam ir tiesības balsot aizklāti un savu izvēli
izdarīt pašam. Neļaujiet arī ģimenes locekļiem ietekmēt savu
izvēli vēlēšanās.
5. Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena
zīme - ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlaties balsot. Viena vēlēšanu zīme ir jāizvēlas gan Eiropas Parlamenta vēlēšanās, gan pašvaldību vēlēšanās.
6. Vēlēšanu zīmē var:
a) ar «+» atzīmēt kandidātus, kurus īpaši atbalstāt,
b) izsvītrot kandidātus, kurus neatbalstāt,
c) neizdarīt nekādas atzīmes.
7. Ļoti svarīgi ir nesajaukt un vēlēšanu zīmes ielikt atbilstošajās vēlēšanu aploksnēs. Eiropas Parlamenta vēlēšanu
zīme jāievieto Eiropas Parlamenta vēlēšanu aploksnē, pašvaldību vēlēšanu zīme - pašvaldību vēlēšanu aploksnē.
8. Aploksnes aizlīmējiet un iemetiet vēlēšanu kastē! Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams atstāt vēlēšanu iecirknī
tām paredzētajā vietā. IZ

Nelieciet sāņus aicinājumus pārbaudīt veselību
A: Laura Klimkāne

Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas veselības
veicināšanas speciāliste
Daudzas sievietes jau būs
saņēmušas uzaicinājuma vēstules veikt valsts apmaksātas profilaktiskas pārbaudes ar nolūku
laikus atklāt dzemdes kakla
priekšvēža slimības vai vēzi, kā
arī krūts vēzi.
Uz šiem diviem dažādajiem

izmeklējumiem uzaicinājumus
sievietes saņem atsevišķi. Statistikas dati liecina, ka iedzīvotāju
atsaucība dzemdes kakla profilaktiskās izmeklēšanas gadījumā ir tikai aptuveni pieci procenti, bet mamogrāfiskās izmeklēšanas gadījumā - 10 procenti.
Kādēļ mums Latvijā sieviešu atsaucība uz šīm profilaktiskajām
pārbaudēm pagaidām ir tik maza? Daudzas sievietes nesaprot
šo izmeklējumu būtību un nozīmi. Februārī gan presē, gan ra-

dio un televīzijā ļoti plaši tika
sniegta informācija par minētajām profilaktiskajām pārbaudēm. Bet šī informācijas kampaņa ilga aptuveni divas nedēļas,
un pēc tam viss noklusa. Acīmredzot runāts tika par maz, lai
mediķu balsi sadzirdētu ikviena
sieviete.
Kā uzskata profilaktiskās izmeklēšanas organizatori, viens
no iemesliem mazajai atsaucībai
varētu būt valodas problēma.
Uzaicinājumi tika rakstīti vienīgi

latviešu valodā, un daudzas krieviski runājošās sievietes to saturu nesaprata. Tāpēc domājams, ka nākamajā gadā vēstulēm tiks pievienots arī tulkojums
krievu valodā.
Uzaicinājums uz onkocitoloģisko dzemdes kakla izmeklēšanu derīgs visu gadu, bet uz mamogrāfiju - trīs mēnešus. Tāpēc
aicinu sievietes, kuras šo vēstuli
nolikušas malā, tomēr apdomāties un uz profilaktiskajām
pārbaudēm aiziet. IZ
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Internātpamatskolā svētki
1.lpp.

Skolu jubilejā sveica arī bijušie skolotāji un absolventi, priecājoties par iespēju sastapties ar
klasesbiedriem un audzinātājiem, kā arī citi viesi.
Svinības noritēja sirsnības
pilnā atmosfērā. Prezentācijas
veidā notika ceļojums laikā skolas vēsturē; skolēni un skolotāji
sniedza priekšnesumus. Tika izteiks daudz mīļu apsveikumu un
nākotnes novēlējumu.
Pasākuma laikā tika apbalvotas skolas direktores Marija
Dumbre (skolu vadīja 1959.1983.), Solveiga Zemberga (skolu
vadīja 1983.-2000.) un Judīte
Rubina (skolu vada no 2000. gada) par skolas attīstībā ieguldīto
darbu, kā arī mācību pārzines
Inta Ceiziņa (mācību darbu vadīja 1959.-1984.) un Dzidra Miezere, kura mācību darbu organizē kopš 1984. gada. Izglītības un
zinātnes ministrijas apbalvoju-

mus par ieguldījumu izglītības
darbā saņēma skolotāji:
Z. Zviedre, A. Taurene, V. Zeps,
M. Zepa, A. Šteinberga, R. Muceniece un auklīte V. Savicka.
Skolas vadība pateicas sarīkojuma dalībniekiem par darbinieku ieguldījuma novērtēšanu
svētku veidošanā un augsto uzvedības kultūru skolas jubilejas
reizē, kas sniedza iespēju svētkus baudīt arī pašiem darbiniekiem. Absolventu salidojumiem
izmantotās telpas pasākuma izskaņā bija teicamā kārtībā.
No šī gada septembra Iecavas
internātpamatskola nonāk Iecavas novada pārziņā. Novads
iegūst skolu ar labu infrastruktūru un kvalitatīvu darbinieku
sastāvu. Internātskola ir atvērta
jaunām idejām un risinājumiem, kolektīvs cer uz ieinteresētu, elastīgu un pilnvērtīgu sadarbību ar jauno vadību. IZ

Sarīkojuma dalībnieku kopkori diriģēja ilggadējā mūzikas
skolotāja Z. Zviedre.

Kārtības dienestam dāvina auto
1.lpp.

Tieši tādēļ, izvēloties automašīnu, zviedru draugu nosacījums
bijis - Lūcijai drīkstam vest tikai
labu braucamo. Izvēlēta 2002.
gada izlaiduma tumšzila Renault
Laguna. Saņemot dāvinājumu,
L. Mucenieces darba partneris,
kārtībnieks Igors Stepančenko
sacīja: «Darbam automašīna būs
ļoti noderīga, ļaus operatīvāk nokļūt vajadzīgajā vietā. Vienīgi varbūt mazliet par glaunu mūsu
darba specifikai» .
Pie jaunāka ceļu tīrāmā agre-

gāta tika arī Bauskas ceļu rajona
Iecavas iecirknis . Darba kārtībā
vēl ir iepriekš dāvinātais agregāts. Šopavasar tas labi noderējis, attīrot Iecavas ielas no smiltīm, kas ziemas periodā sakrājas
brauktuves malās. Darbu, ko
kādreiz vajadzēja veikt ar rokām,
tagad paveic mašīna.
Ar jauno agregātu «Brodway
Senior» (attēlā) vēl pirms pārvešanas uz Latviju slaucītas Norčēpingas ielas. Iecavas šaurāko ielu
tīrīšanai gan tas nederēs, jo ir pārāk liels. IZ

Skolas pirmā direktore Marija Dumbre, kavējoties atmiņās
par saviem darba gadiem, vēlēja iestādes audzēkņiem un
darbiniekiem līdzināties skolas priekšā iestādītajiem
bērziem - nepārstāt augt un tiekties pretī saules gaismai.

Latvijas draugi Iecavai sveica skolu ar simbolisku dāvanu aicināja turpināt zviedru un iecavnieku sadarbību, gan
strādājot, gan dejojot.
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Svētdienas sportotāji un nopelniem bagātie
Visu
disciplīnu
laureātu
sarakstus
un vairāk
foto var
skatīt
portālā
www.
iecava.lv

1.lpp.

FUTBOLS
(PIEDALĪJĀS 12 KOMANDAS)
1.VIETA «PĒRKONS»
VOLEJBOLS (23 KOMANDAS)
1.VIETA «ROLIS»
IELU BASKETBOLS
VĪRIEŠI (14 KOMANDAS)
1.VIETA «KLONDAIKA»
ĢIMEŅU GRUPA
(5 KOMANDAS)
1.VIETA «OZO»

F: Anta Kļaveniece

JAUNIEŠI LĪDZ 11.G.
(3 KOMANDAS)
1.VIETA «IECAVAS CELTIC»

NAGLU DZĪŠANA

ZĒNI 5-6 G.

JAUNIETES 14 G.+

JAUNIEŠI 12-14.G.

(39 DALĪBNIEKI)

(5 DALĪBNIEKI)

(9 DALĪBNIECES)

(3 KOMANDAS)

1. VIETA GUNĀRS NAĻIVAIKA

1. VIETA RIHARDS SVIKŠA

1.VIETA ANITA KOZIČA

ZĒNI 7-8 G.

ZĒNI 12-13. G.

ŠAUŠANA

(1 DALĪBNIEKS)

(32 DALĪBNIEKI)

ZĒNI LĪDZ 14 G.

1.VIETA MATĪSS GERTSONS

1. VIETA DAIRIS FELDMANIS

MEITENES LĪDZ 10 G.

(15 DALĪBNIEKI)

MEITENES 7-8 G.

JAUNIEŠI 14 G. +

(9 DALĪBNIECES)

1. VIETA TOMS ŠĶIPARS

(9 DALĪBNIECES)

(7 DALĪBNIEKI)

1. VIETA ANNIJA LIEPIŅA

MEITENES LĪDZ 14 G.

1. VIETA KARĪNA TONIGA

1. VIETA MĀRIS IVANOVS

ZĒNI LĪDZ 10 G.

(4 DALĪBNIECES)

(18 DALĪBNIEKI)

1. VIETA UNA ŠĶIPARE

400 M SIEVIETĒM

JAUKTĀ STAFETE

1.VIETA KRISTERS

SIEVIETES

(3 DALĪBNIECES)

(9 KOMANDAS)

KREICŠTEINS

(9 DALĪBNIECES)

1. VIETA LINDA ŠTEINBERGA

1.VIETA DACES VIZULES

ZĒNI 14 G. UN VECĀKI

1. VIETA DIGNA LOČMELE

(3 DALĪBNIEKI)

VĪRIEŠI

1500 M VĪRIEŠIEM

1.VIETA JĀNIS USĀNS

(58 DALĪBNIEKI)

(11 DALĪBNIEKI)

LODES GRŪŠANA

ZĒNI 11-13 G.

1. VIETA JĀNIS UPELNIEKS

1. VIETA KĀRLIS OZOLIŅŠ

VĪRIEŠI

1.VIETA «BRĀĻI RUDZĪŠI»
RITEŅBRAUKŠANA

AUDZĒKŅI

(22 DALĪBNIEKI)

(7 DALĪBNIEKI)
1.VIETA ARTŪRS LIEPIŅŠ

SVARA BUMBAS CELŠANA

60 M

1. VIETA VALDIS ŠUSTS

MEITENES 11-13 G.

(8 DALĪBNIEKI)

MEITENES 9-11 G.

SIEVIETES

(2 DALĪBNIECES)

1. VIETA MĀRCIS

(21 DALĪBNIECE)

(8 DALĪBNIECES)

1.VIETA BEATRISE KRŪMIŅA

KALDERAUSKIS

1. VIETA PAULA PLATORE

1.VIETA ANITA KOZIČA

ŠAUTRIŅAS

BASKETBOLA SODA METIENI

(12 DALĪBNIEKI)

TĀLLĒKŠANA

JAUNIEŠI LĪDZ 14 G.

(64 DALĪBNIEKI)

1. VIETA EVERTS GERTSONS

ZĒNI 14 G.UN JAUNĀKI

(37 DALĪBNIEKI)

DALĪTA 1.-3.VIETA - MĀRIS

VETERĀNES

(15 DALĪBNIEKI)

1.VIETA AIGARS GRIŠKA

GAILUMS, MĀRIS OZOLIŅŠ,

(5 DALĪBNIECES)

1. VIETA DAIRIS FELDMANIS

JAUNIETES LĪDZ 14 G.

ROBERTS TARVIDS

1. VIETA IVETA KAUPE

MEITENES 14 G. UN

VETERĀNI

JAUNĀKAS (20 DALĪBNIECES)

ZĒNI 9-11 G.

(36 DALĪBNIECES)
1.VIETA GITA VĪTOLA

VIEGLATLĒTIKA 30 M

(3 DALĪBNIEKI)

1. VIETA EVELĪNA TRAUMANE

SIEVIETES

ZĒNI UN MEITENES LĪDZ 4 G.

1. VIETA AIGARS GRĪNBERGS

JAUNIETES 15 G. UN

(38 DALĪBNIECES)

(9 DALĪBNIEKI)

1.VIETA MONTA BOJĀRE

1. VIETA HENRIJS PĻAVIŅŠ

100 M

1. VIETA ANITA KOZIČA

VĪRIEŠI

MEITENES 5-6 G.

MEITENES 12-13 G.

JAUNIEŠI 15 G. UN VECĀKI

(84 DALĪBNIEKI)

(5 DALĪBNIECES)

(9 DALĪBNIECES)

(18 DALĪBNIECES)

1. VIETA BEATRISE PLUKASE

1. VIETA EVELĪNA TRAUMANE

1. VIETA JURIS BONDARS

1.VIETA AIGARS GRĪNBERGS

VECĀKAS (8 DALĪBNIECES)

IZ
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Iecavas upē peldēties atļauts Balticovo iegūst
A: Beata Logina

2009. gada peldūdens monitoringa programmas ietvaros
v/a «Sabiedrības veselības aģentūra» Zemgales reģionālās filiāles darbinieki veic ūdens kvalitātes izmeklējumus vairāk nekā

30 ūdenskrātuvēs. Maijā veiktie
izmeklējumi liecina, ka peldūdens kvalitāte visās paraugu
ņemšanas vietās, arī Iecavas
upes peldvietā Cēsnieku līcis, atbilst pastāvošajām prasībām, tātad ir atļauts peldēties, informē
filiāles vadītājs J. Volostņikovs. IZ

Zāle īpaši priecē dejotājus

ISO 9001:2008 sertifikātu
A: Liāna Bokša

«Balticovo» komunikācijas
konsultante

Baltijas valstu lielākais
vistu olu un olu produktu
ražotājs AS «Balticovo»
saņēmis kvalitātes
pārvaldības novērtējumu
atbilstīgi jaunajam ISO
9001:2008 standartam.
«Mēs esam ieviesuši kvalitātes pārvaldības sistēmu ISO, lai
varētu sekmīgi kontrolēt visus
ražošanas procesus un radīt
augsti kvalitatīvu produktu šodien un rīt. Atkārtota kvalitātes
vadības sistēmas sertificēšana
apstiprina mūsu atbildīgo attieksmi pret darbiniekiem, sadarbības partneriem un gala
produkta lietotāju - patērētāju,»
norāda AS «Balticovo» valdes
priekšsēdētājs Arnis Veinbergs.
ISO 9001:2008 sertifikāts
apliecina, ka AS «Balticovo» kva-

litātes pārvaldības sistēma atbilst starptautiski atzītiem standartiem gan attiecībā uz produkciju, gan ražošanas procesiem
un pārdošanu.
ISO 9001:2008 dokuments
tika publicēts 2008. gadā.
Jau ziņots, ka AS «Balticovo»
apgrozījums 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, palielinājies
par 13,5% un bija 19,3 miljoni
latu, savukārt 2007. gadā - 17
miljoni latu.
Šogad plānots palielināt
eksporta apjomus līdz 70% no
kopējā saražoto olu daudzuma,
kā arī kāpināt ražošanas apjomus par 30%, kopā saražojot
460 miljonus olu. Pagājušajā gadā tika saražoti 360 miljoni olu.
Investīcijas AS «Balticovo» ražotnes modernizācijā šogad sasniegs 26 miljonus eiro. Ražotne
tiek modernizēta ar mērķi kļūt
par lielāko, modernāko un efektīvāko vistu olu un olu produktu
ražotāju Eiropas Savienībā. IZ

Līdzjūtības
A: F: Beata Logina

Pēc mazās zāles remonta
beigām var teikt, ka nu
ir atjaunots pilnīgi viss
Iecavas kultūras nams.
Pirmie renovācijas rezultātu
vērtēja pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un amatierkolektīvu
pārstāvji. 29. maija vakarā kultūras nama vadība svinīgi pateicās remontdarbu veicējiem un
pauda gandarījumu, ka vēsturiskā celtne - sakārtotāka un
mūsdienīgāka - varēs turpināt
kalpot Iecavas sabiedrībai.
Īpaši priecīgi par renovēto
pirmā stāva zāli ir dejotāji. «Visu
sezonu gaidījām šīs telpas renovācijas beigas, un par rezultātu esam ļoti priecīgi,» atzina līnij-

Jāņu nakti jālīgo,
Vai iet šā, vai iet tā;
Tautiņās jādzīvo,
Vai iet labi, vai iet slikti.

dejotāju grupas «Eckau linedance» dalībniece Liene Feldmane.
«Renovētā zāle ir kā radīta dejotājiem. Telpa ir plaša, gaiša, arī
par ventilāciju ir padomāts un
ieviests jauninājums - spoguļi,
kas dejotājiem ir svarīgi, īpaši
gatavojoties sacensībām un koncertiem. Jaunās sezonas sākumā - rudenī - būs jāpaaicina tuvākie draugi, lai parādītu, cik nu
mums ir skaista mēģinājumu un
pasākumu zāle.» Starp citu, Liene nupat atgriezusies no līnijdejotāju nometnes Kurzemē, kur
aizvadījusi savas pirmās individuālās sacensības dejā, iegūstot
pirmo vietu. Tikpat labus panākumus turpmāk vēlam arī viņas
kolēģiem!
Jau šonedēļ iespēja novērtēt
renovēto zāli ir visiem, kas
ierodas vēlēšanu iecirknī balsot. IZ

O
T
FO

Līgotāji, līgotāji,
Nav vairs tālu Jāņu diena:
Šī dieniņa, rīt dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

Tuvojas VASARAS SAULGRIEŽI! Ja TAVĀ albumā ir ievērības
cienīgi kadri no iepriekšējo gadu līgošanas, sūti šurp!
Fotogrāfijas gaidīsim līdz 15. jūnijam (e-pasts: avize@iecava.lv vai
info@iecava.lv). Neizmirsti norādīt foto nosaukumu un autora vārdu,
uzvārdu, telefonu/adresi. Interesantāko bilžu iesūtītāji saņems balvu.

Tu esi vienīgviena,
Kas vienreiz tik var būt,
Tu aiziedama paliec Kā gaismu tevi jūt.
/A. Dāle/

Marina, jūtam Tev līdzi par mammītes
zaudējumu.
Kolēģi Iecavas novada Domē
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
/M. Jansone/

Izsakām līdzjūtību Marinai Freibergai,
no mātes atvadoties.
Pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» kolektīvs
Viss pāriet - viss, bet nezūd it nekas.
Un labie darbi atmaksājas visi.
Tik vien ne tev, bet cietiem.
/Rainis/

Izsakām līdzjūtību Aijai Krollei,
tēvu aizsaulē pavadot.
Deju kolektīvs «Iecavnieks»

Aizsaulē aizgājuši
Nora Labanovska (10.08.1935. - 28.05.2009.)
Imants Mārtiņš Labsvārds (13.10.1935. - 29.05.2009.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :

Piedāvājam A, B, C, D, E kategorijas
transporta līdzekļu vadītāju apmācību.
Skolēniem un studentiem teorijai Ls 20 atlaide!
Braukšanas nodarbības:
A un B kategorijai - 7.50 LVL/mācību stunda
C kategorijai - 11.00 LVL/mācību stunda
Pieteikšanās: 5. un 10. jūniijā pulksten 18.00 Iecavas
vidusskolā vai pa tel. 26576502. E-pasts: class_e@inbox.lv

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

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

Veselības ministrija nolemj:
pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

:

IECAVAS

atmaksāt,
ja pasūta

Iesk
ska
Vis
at
a
istu
ms pkārt ies !

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 5,25 Ls/45 min.

IZLAIDUMI
Iecavas vidusskolā:
·
12. jūnijs plkst. 18.00 - 9.b un 9.c klase
·
13. jūnijs plkst. 15.00 - 9.d klase, plkst. 18.00 - 9.a un 9.e(k)
·
20. jūnijs plkst. 15.00 - 12.a klase, plkst. 18.00 - 12.b, 12.c
Iecavas internātpamatskolā:
·
11. jūnijs plkst. 16.00 - 9. kl.

Dzimtmisas pamatskolā:
·
13. jūnijs plkst. 16.00 - 9.kl.

Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras Bauskas nodaļa
informē, ka traktortehnikas
gadskārtējās tehniskās
apskates paredzētas
10. jūnijā plkst. 10.30 a/s
«Balticovo», 11.30 z/s «Jumis»

ASINS DONORU DIENA
16. jūnijā
plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru
centra specializētais
autobuss gaidīs donorus
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.

Uzziņas pa tālruni 63925013;
29284575.

zāģmateriālus: brusas, dēļus;
malku: klučos, nomaļus.
Izzāģējam pēc pasūtījuma,
impregnējam, ēvelējam.
Iespējama piegāde. Elastīgas
cenas. Tālr. 26975888.
malka, skaldīta malka,
zāģmateriāli, siltumnīcu stabi.
Tālr. 28392502.
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā vai maina pret 1 istabas
dzīvokli. Tālr. 26078101.

Dažādi : : :
Organizē vienas dienas
braucienu 13. jūnijā uz
Igaunijas svētavotiem un
Pjuhticas klosteri.
Tālr. 26749190, 63942049.

8.

Iecavas vidusskola
2009./2010. m.g. uzņem
audzēkņus vakarskolas
izglītības programmas
10., 11., 12. klasēs.
Pieteikties skolas kancelejā.

16. jūnijā plkst. 10.00 uzņemšana Iecavas
vidusskolas 10. klasē.
Papilduzņemšana
25. augustā plkst.10.00.

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

Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts,
tirdzniecība un noma.
Ja nepieciešams, ir pieejams
transports, 15 km radiusā
bez maksas. Tālr. 29683462.
Vīrietis (43 g., 185 cm) vēlas
iepazīties ar atbilstoša vecuma
sievieti. Rakstīt: Gunāram
Biezumam, SAC «Iecava»,
«Smiltaiņi», Iecavas novads,
Bauskas raj., LV-3913.
Jumta seguma ieklāšanas
darbi. Skārda izgatavošana
pie meistara Iecavā. Tālr.
22048809, 29884534 (Mairis).
Zāles pļaušana, mazdārziņu
apstrāde, kultivēšana,
frēzēšana.Mazu birstošu kravu
pašizgāzēja pakalpojumi.
Tālr. 29360004.
Visu veidu veļas mašīnu
remonts.
Tālr. 29105506; 26544450.
No 1. jūnija tiek piedāvāta
organizēta bērnu pieskatīšana.
Laipni gaidīti pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērni.
Netālu no Iecavas (Bauskas
šoseja-A7). Cena - Ls 80
mēnesī. Tel. 29898415.
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrā
TOPOŠO VECĀKU SKOLAS
nodarbība 10. jūnijā pl. 16.00.
Dalības maksa reģistratūrā - Ls 2.

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
8. jūnijā plkst. 10-12.

VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 5.stāva zālē
15. jūnijā plkst.10-16.
Cienījamie lasītāji!
Līgo svētku nedēļā
«Iecavas Ziņas» neizdosim,
šī mēneša pēdējais
numurs iznāks 19.jūnijā.
Lūdzam laikus plānot un
iesniegt redakcijai
publicējamos materiālus.
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