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Sumina labākos skolēnus un viņu skolotājus AKTUĀLI
Suminājumus
saņēma ne
vien skolēni,
bet arī viņu
pedagogi.
Sākumskolas
«Dartija»
skolotāja
Ilze Arāja
(no kreisās) un
Dzimtmisas
pamatskolas
skolotāji
Juris Bidzāns,
Velga Ērgle un
Inese Krīgena
nav žēlojuši
savu spēku
un laiku,
lai vadītu
bērnus pretī
sasniegumiem.

A: F: Anta Kļaveniece

Šogad jau 14. reizi tika
turpināta jauka tradīcija mācību gada noslēgumā
svinīgā pasākumā sumināt
labākos skolēnus.

Ja iepriekš apbalvojamie tika
aicināti uz pieņemšanu pie pašvaldības vadītāja Domē un kā
pateicību par dažādiem sasniegumiem saņēma simboliskas
piemiņas veltes, tad šogad nolemts labākos skolēnus un viņu

Domes Izglītības, kultūras
un sporta komiteja
1. jūnija sēdē sprieda
par daiļdārzu konkursa
organizēšanu.
Deputāti nolēma, ka žūrijas
komisijā darbosies pašvaldības
dārzkope Daina Rudzīte, diždārza saimniece Saiva Komisare,
lauksaimniecības organizators
Stepans Drozdovs, daiļdārzniece
Dzintra Pastare, Izglītības, kultūras un sporta komitejas pār-

2.lpp.

Apstiprināts 3.
Zālītes skolas
rekonstrukcijas
projekts

Sakopsim
5.
Dievdārziņu
Vasaras
6.
sporta svētku
rezultāti
Dartijai
ABL bronza

7.

Sākumskola reorganizēta
par bērnudārzu

Gaida pieteikumus
daiļdārzu konkursam
A: Beata Logina

pedagogus iepriecināt ar naudas
balvām. Šī pasākuma organizēšanai pēc Izglītības, kultūras un
sporta komitejas ierosinājuma
pašvaldībā izstrādāti speciāli noteikumi.

Šajā numurā:

stāves Agra Zaķe un Jana Arāja,
kā arī floristikas amata meistare
Iveta Cera. Konkursam izvirzītos
daiļdārzus komisija skatīs 6. un
7. jūlijā.
Jebkurš iedzīvotājs var pieteikt daiļdārzu vērtēšanai; tas izdarāms līdz 30. jūnijam, zvanot
pa tālruni 29419247, rakstot uz
e-pastu: dome@iecava.lv vai
iesniedzot iesniegumu Domes
kancelejā, Skolas ielā 4.
Vērtēšana notiks pēc konkursa nolikumā apstiprinātajiem kritērijiem.
3.lpp.

A: Beata Logina

Noslēdzoties kārtējam
mācību gadam, izmaiņas
notikušas sākumskolā
«Dartija» - no 1. jūnija
tā reorganizēta
par pirmsskolas
izglītības iestādi (PII).
Reorganizācija veikta, pamatojoties uz Domes lēmumu par
izglītības sistēmas optimizāciju,
jo pašvaldības teritorijā pieprasījums pēc vietām bērnudārzos ir

lielāks nekā piedāvājums, bet
sākumskolas skolēnus iespējams pārcelt uz citām vispārējās
izglītības iestādēm.
Telpās, kuras vēl šajā mācību gadā apdzīvoja divas sākumskolas klases, turpmāk uzturēsies viena bērnudārznieku grupa. Iepriekšējo 80 skolēnu vietā
tagad «Dartija» varēs papildu uzņemt 14 bērniņus divgadnieku
grupā, kā arī 24 audzēkņus trīsgadnieku un četrgadnieku grupā.
3.lpp.

2010. gada 4. jūnijā

2.

Sumina labākos skolēnus un viņu skolotājus
1.lpp.

Līdz 21. maijam skolām bija
jāapkopo apbalvojamo saraksti,
bet 28. maijā novada Domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja
novada vispārizglītojošo un mūzikas skolas izglītojamo un viņu
pedagogu sarakstu naudas balvu
saņemšanai. Jau vēlāk, svinīgajā
skolēnu un viņu pedagogu sveikšanas pasākumā kultūras namā,
pašvaldības izglītības speciāliste
Valda Liekne sacīja: «Gatavojot
noteikumus par naudas balvas
piešķiršanu, šķiet, neviens neiedomājās, ka mūsu novadā ir tik
daudz talantīgu un darboties gribošu skolēnu.» To pierāda arī šim
mērķim budžetā sākotnēji atvēlētā naudas summa - Ls 2500, kuru pēc sarakstu apstiprināšanas
nācās palielināt līdz Ls 2955. Kopumā naudas balvu aizvadītajā
mācību gadā nopelnījuši 64 skolēni, 25 kolektīvi/komandas/deju pāri un 33 skolotāji 135 nominācijās. «Varam būt patiesi lepni
par sava novada skolēniem,» ar
prieku sveicot skolēnus un skolotājus, pasākumā sacīja Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis, vēlot
viņiem vasaras brīvdienās uzkrāt
spēkus, lai rudenī ar jaunu sparu
varētu mācības turpināt.
Pēc svinīgā pasākuma uzrunāju vairākus naudas balvas
saņēmējus, vaicājot viņiem, kurš
no sasniegumiem pašiem šķiet
nozīmīgākais, vai patīk ideja šīgada pasākumu rīkot kultūras
namā un dāvināt gan skolēniem,
gan viņu skolotājiem naudas balvas.
Vidusskolas 9.a klases skolniece Raivita Lauciņa-Veinere saņēma balvu divās nominācijās:
par 1. vietu starpnovadu latviešu
valodas un literatūras olimpiādē
(skolotāja Anitra Taurene) un par
1. vietu reģionālajā klavierspēles
audzēkņu konkursā «Jaunais
pianists». Augsti ir arī viņas mācību sasniegumi ar vidējo atzīmi
8,1. Pēc pamatskolas absolvēšanas Raivita ir ieplānojusi stāties
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pianistu nodaļā. «Man
pašai nozīmīgākie sasniegumi
šķiet mūzikas jomā. Tā kā tālāk
vēlos mācīties mūziku, šie sasniegumi radīs labāku iespaidu
par mani, stājoties citā skolā.
Jau vairākus gadus pēc kārtas
tiek paziņots, ka man jāierodas
Domē uz apbalvošanu, taču šī gada pasākums man likās daudz labāks. Muzikālie priekšnesumi uz
lielā ekrāna bija aizraujoši - varēja redzēt, ka mūsdienu tehnika
ir ļoti noderīga. Arī ideja par nau-

Jānis Pelsis sveic 12. klases skolnieci Tatjanu Tiščenko,
kurai ir ne tikai uzteicamas zināšanas ekonomikā, bet arī
visās mācībās kopumā. Tatjanas vidējā atzīme 9,5 ir
augstākais šī gada rādītājs vidusskolā. Iecavas vidusskolas
3.a klases skolnieces Annas Kareles sasniegums - valsts
konkursa folkloras dziedātājiem «Dziesmu dziedu kāda bija»
pirmās pakāpes diploms. Anna ir arī folkloras kopas
«Tarkšķi» dalībniece un tās jaunāko muzikantu grupas
dalībniece. Abas šī kolektīva grupas valsts konkursos
ieguvušas augtāko vērtējumu: «Tarkšķi» - folkloras kopu
konkursā, muzikanti - jauno muzikantu konkursā
«Klaberjakte».
das balvu ir ļoti veiksmīga, man
tā patīk labāk. Par naudas izlietošanu gan nedomāju, galvenais,
ka ir izdarīts labs darbiņš.»
Vidusskolas 12.b klases
skolniece Tatjana Tiščenko ir
1. vietas ieguvēja starpnovadu
biznesa ekonomisko pamatu
olimpiādē (skolotāja Antra Pāruma). Arī jaunietes mācību sasniegumi ir augsti - vidējā atzīme 9,5.
«Dalība jebkurā olimpiādē ir nozīmīga, jo varu pilnveidoties, tai gatavojoties, un olimpiādes laikā
atklāt sevī jaunas spējas, tomēr
atrisinot kādu «āķīgu» uzdevumu. Iegūtā vieta iepriecina, jo tad
rodas sajūta, ka ieguldītais darbs
ir produktīvs; tas iedrošina nepalikt uz vietas un turpināt attīstīt
sevi. Jau iepriekš esmu piedalījusies skolēnu sveikšanas pasākumos, taču šajā gadā tas tika
organizēts plašāk. Iepriekšējo gadu pasākumi man arī patika, daži
dāvinātie piemiņas suvenīri tiek
izmantoti lietderīgi un ir man ļoti
mīļi, tomēr šīgada lēmums piešķirt naudas balvas gan skolēniem, gan skolotājiem man liekas
pozitīvs. Šī naudiņa var ļoti noderēt ikvienam, īpaši pašreizējā
ekonomiskajā situācijā. Kopumā
iepriecina fakts, ka šī tradīcija
turpinās jau 14. gadu. Vēlos par
to pateikties pasākuma organiza-

toriem un novēlu šo tradīciju nepārtraukt arī nākotnē. Joma, ar
kuru saistīšu savu nākotni, un
tas, kur es mācīšos tālāk, paliek
vēl noslēpums man pašai. Tas varētu būt saistīts ar matemātiku
vai ekonomiku, jo šīs zinātnes
manai sirdij liekas vistuvākās.
Mans mērķis ir iegūt izglītību,
kurā man būtu vēlme un azarts
pilnveidoties arī turpmāk.»
Sākumskolas «Dartija» 4. klases skolniece Gerda Miezere guvusi atzīstamus rezultātus trīs
olimpiādēs: 1. vieta starpnovadu
un 3. vieta valsts mēroga starptautiskajā matemātikas olimpiādē «Tik vai… Cik?», 1. vieta
starpnovadu 4. klašu kombinētajā olimpiādē un 1. vieta valsts
ģeočempionātā lauznīšu likšanā
(skolotāja Indra Krauja). «Visvairāk priecājos par panākumiem
olimpiādē «Tik vai… Cik?». Man
patīk, ka pašvaldība izsniedz
naudas balvas par nopelnītajām
godalgām! Es savu iegūto naudu
tērēšu skolas lietām, jo tās man ir
nepieciešamas. Bet, to naudu,
kas paliks pāri, es iztērēšu savām
vēlmēm.»
Vidusskolas 9.c klases skolniece Lāsma Ansone ir ieguvusi
2. vietu starpnovadu vēstures
olimpiādē (skolotāja Sanita Kozlova), 3. vietu starpnovadu vizuā-

lās mākslas olimpiādē (skolotāja
Olga Petrišina), atzinību starpnovadu daiļrunas konkursā «Aspazijai 145» (skolotāja Dace
Greiža); viņas vidējā atzīme ir
8,7. «Sveikšanas pasākums bija
interesants, arī tādēļ, ka notika
kultūras namā. Kultūras namā
atmosfēra ir svinīgāka, lai arī pagājušajos gados neesmu bijusi
pēc balvām Domē, jo tās toreiz
mums izsniedza skolotāja liecību izdošanas dienā.
Protams, naudas balvas ir
patīkams pārsteigums, jo šādi
katrs var nopirkt to, ko patiešām
vēlas un kas ir vajadzīgs. Tāpat
naudas balvas ir tieši proporcionālas sasniegumiem, nevis visiem vienādas. Protams, arī skolotāji ir palīdzējuši skolēniem sasniegt rezultātus, tādēļ ir pelnījuši pateicību. Vieni skolotāji
ir palīdzējuši vairāk, citi - mazāk, bet manā gadījumā vēstures skolotāja ir izdarījusi lielu
darbu, palīdzējusi gan ar padomiem, gan mācību materiāliem,
lai es labāk apgūtu vielu un sasniegtu augstākus rezultātus.
Panākumi vēsturē man bija nozīmīgs sasniegums. Un arī pārsteigums, jo tikai pēdējā laikā
vairāk esmu pievērsusies vēsturei. Ko darīšu ar iegūto naudu,
īsti vēl nezinu, bet noteikti netērēšu ikdienas vajadzībām.
Iespējams, iegādāšos nepieciešamus mākslas piederumus vai
arī kādu praktiski pielietojamu
grāmatu, piemēram, par skicēšanu, zīmēšanu vai rotaslietu
gatavošanu.»
Jaunietes daudzpusību pierāda arī kāds cits apbalvojums,
kuru viņa ieguvusi kā Bauskas
mākslas skolas audzēkne. Tieši
šo sasniegumu viņa uzskata par
nozīmīgāko šajā mācību gadā.
«Pirms pāris gadiem Bauskas
mākslas skolā gleznojām darbus
portretu konkursam, un tikai
šajā gadā tika paziņoti rezultāti 1. vietas medaļa un Atzinības
raksts ir par izciliem sasniegumiem 4. Pasaules bērnu mākslas biennālē un konkursā
Ksanti, kas noritēja Grieķijā.»
21. maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā tika
pasniegtas Kultūras ministrijas
balvas 39 jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu
nozarēs, tostarp arī Lāsmai.
«Svinīgā sveikšana ar Mūzikas
akadēmijas audzēkņu sniegto
koncertu - tas bija ļoti jauks pasākums, kurā priekšnesumu
sniedza arī pats ministrs Ints
Dālderis,» ar prieku atceras Lāsma Ansone. IZ

2010. gada 4. jūnijā

3.

Novada Domē
1.lpp.

Speciālās balvas tēma šogad
būs ūdenstilpņu noformējums žūrija lūkos, cik radoši mūsu novada dārzos ierīkoti dīķi, apdarinātas akas, noformētas ūdens

mucas u. tml. Ļaujiet vaļu izdomai, un interesantākie ar ūdeni
saistītie objekti varēs pretendēt
uz apbalvojumu.
Konkursa uzvarētāju sumināšana notiks Ziedu svētkos
24. jūlijā Iecavas parka estrādē.

Konkursa «IECAVAS NOVADA DAIĻDĀRZS»
NOLIKUMS
APSTIPRINĀTS
ar Iecavas novada Domes
2010.gada 9.februāra lēmumu
(prot. Nr.2, 4.p.)
1. Konkursa organizētājs
Konkursa «Iecavas novada
daiļdārzs« (turpmāk - konkurss)
organizētājs ir Iecavas novada Domes Izglītības, kultūras un sporta
komiteja (turpmāk - komiteja).
2. Konkursa atbalstītājs
Konkursa atbalstītājs ir Iecavas novada Dome, kura nodrošina
balvu fondu. Balvu fonda apmērs
tiek apstiprināts pašvaldības budžetā.
3. Konkursa dalībnieki
Konkursā piedalās Iecavas novada privātmāju īpašnieki.
4. Konkursa mērķis
4.1. sekmēt daiļdārzu veidošanos novadā;
4.2. veidot tūrismam pievilcīgu vidi novadā.
5. Konkursa nominācijas
5.1. Konkursā tiek piešķirtas
šādas nominācijas:
5.1.1. «Jaunais dārzs»;
5.1.2. «Plašais daiļdārzs»;
5.1.3. «Mazais daiļdārzs»;
5.1.4. «Iespēju dārzs» (savdabīgais dārzs);
5.1.5. «Diždārzs»;
5.1.6. «Speciālbalva».
5.2. Nosaukuma «Diždārzs»
ieguvēji nepiedalās vispārējā vērtēšanā divus turpmākos gadus,
bet var tikt izvirzīti nominācijā
«Speciālbalva».
5.3. Speciālbalvas saņemšanai pēc komitejas lēmuma katru
gadu ir citi kritēriji (piemēram,
ugunskura vieta dārzā, karoga
godināšana, skaistāk noformētais
balkons, mājas nosaukuma vizītkarte u. tml.).
6. Vērtēšanas kritēriji
6.1. Konkursā vērtējamo māju
teritoriju vispārējie vērtēšanas
kritēriji:
6.1.1. apstādījumu sakoptība
(kvalitāte, kompozīcija);
6.1.2. teritorijas zonējums,
telpiskums;
6.1.3. teritorijas sakoptība kopumā (zāliena, ceļu, celiņu
stāvoklis, žogs, karogs u. c.);
6.1.4. savdabība (neparastu
augu un interesantu dekoru izvēle);

6.1.5. atsevišķu elementu vērtēšana (speciālbalvas).
6.2. Novērtēšana notiek, izmantojot vērtēšanas kritēriju tabulu, kura ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
7. Konkursa žūrija
7.1. Konkursa oficiālais vērtētājs ir konkursa žūrija, kuras
sastāvu apstiprina komiteja.
7.2. Žūrijas sastāvā ir priekšsēdētājs un seši žūrijas komisijas
locekļi.
7.3. Žūrija vienojas par darba
organizāciju.
7.4. Žūrija ir lemttiesīga, klātesot vismaz četriem tās locekļiem.
7.5. Ja konkursam tiek pieteikts žūrijas locekļa daiļdārzs,
īpašnieks tā vērtēšanā nepiedalās.
8. Konkursa norises kārtība
8.1. Konkurss tiek izsludināts,
izvietojot tā nolikumu Domes
kancelejā visiem pieejamā vietā,
publicējot laikrakstā «Iecavas Ziņas» un mājaslapā www.iecava.lv.
8.2. Objektus vērtēšanai var
pieteikt:
8.2.1. jebkurš novada iedzīvotājs;
8.2.2. daiļdārza īpašnieks;
8.2.3. konkursa žūrijas locekļi.
8.3. Pieteikšanās notiek līdz
katra gada 30. jūnijam:
8.3.1. zvanot pa tālr.
29419247 SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» dārzkopim;
8.3.2. rakstot uz e-pastu:
dome@iecava.lv;
8.3.3. iesniedzot iesniegumu
Domes kancelejā.
8.4. Konkursā tiek vērtēti tikai
tie objekti, no kuru īpašniekiem
saņemts rakstisks apliecinājums
to darīt.
8.5. Objektu vērtēšana notiek
laikā no katra gada 1. jūlija līdz
31. augustam.
8.6. Konkursa visu nomināciju uzvarētājiem balvas tiek pasniegtas svinīgos apstākļos.
8.7. Žūrijai ir tiesības izvirzīt
uzvarētājus dalībai līdzīgiem konkursiem valsts mērogā.
Nolikuma pielikumā apstiprināta vērtēšanas kritēriju tabula
(pēc 10 ballu sistēmas) - apskatāma www.iecava.lv. IZ

Apstiprināts Zālītes skolas
rekonstrukcijas projekts
A: Anta Kļaveniece

14. maijā Bauskas novada
būvvaldē apstiprināts un Iecavas novada Domē saskaņots SIA
A.C.F. «SintArh» izstrādātais Zālītes speciālās internātpamatskolas vienkāršotas rekonstrukcijas projekts, kuru uzņēmums
izstrādāja ERAF līdzfinansētā
projekta «Mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām Iecavas novada Zālītes speciālajā internātpamatskolā» ietvaros.
Projekta izstrādes gaitā tika
precizēti veicamie darbi un to apjoms, kā arī rasti jauni risinājumi vides pieejamības prasību nodrošināšanā. Projekts ir izstrādāts izglītības iestādes divām
ēkām - internāta ēkai «Strauta
Brīviņos» un bērnudārza ēkai

Zālītē, Upes ielā 8. Projekta gaitā
ir paredzēts veikt ēku ārsienu,
pamatu un jumta siltināšanu,
kā arī logu nomaiņu un jumta
pārbūvi bērnudārza ēkā, tādējādi uzlabojot izglītojamo mācību
vidi. Savukārt, lai nodrošinātu
drošu apkārtējo vidi, plānots sakārtot bērnudārza ēkas apkārtnes teritoriju: bruģakmens celiņus, vējtveri un sanitāro mezglu
ēkas iekšienē.
Domes Iepirkumu komisija
1. jūnijā ir apstiprinājusi būvdarbu iepirkuma nolikumu, un
šonedēļ ir plānots iepirkumu izsludināt. Projekta izstrādes un
būvdarbu izmaksas segs ERAF
(85%) un pašvaldība (15%). IZ

Sākumskola reorganizēta
par bērnudārzu
1.lpp.

Iestādes vadītāja Irīna Freimane lēš, ka vasaras mēnešos
bērnudārzu apmeklēs aptuveni
60 bērnu, jaunajā mācību gadā 166 audzēkņi. Kā zināms, prasības telpu iekārtojumam bērnu
pieskatīšanai pirmsskolas vecumā ir atšķirīgas no tām, kas jānodrošina sākumskolā. Turklāt
jāņem vērā, ka no astoņām grupām divas šeit ir specializētas:
vienā tiek realizēta apmācības
programma bērniem ar īpašām
vajadzībām un viena ir logopēdiskā grupa.

«Dartijas» ēka sākotnēji būvēta aptuveni 190 vietām, taču
arī pirms pāris gadiem veiktās
rekonstrukcijas projektā nebija
iekļauta paplašināšana, lai PII
varētu uzņemt vairāk audzēkņu.
Šīs nedēļas sākumā reorganizētajai iestādei darbu nācās
apturēt kārtējā ūdensvada plīsuma dēļ. Vadītāja pauž cerību,
ka drīz Iecavā sāksies ūdenssaimniecības attīstības projekts,
kas situāciju uzlabos un novērsīs biežo avāriju risku.
Bērnudārza audzēkņu vecāki
uz pirmo sapulci tiek aicināti
piektdienas, 4. jūnija, vakarā
pulksten 18 mūzikas zālē. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 25. maija plkst. 00
līdz 26. maija plkst. 16 Zālītē,
Dārza ielā, atlaužot durvis, no
dzīvokļa nozagti trīs apkures radiatori, divas šujmašīnas, ūdens
sildītājs un alumīnija trauki.
Sākts kriminālprocess.
- 29. maijā laika posmā no
plkst. 00 līdz 4 Dzimtmisā no SIA
celtņa nozagts 50 metru garš
četru dzīslu elektrokabelis.

Sākts kriminālprocess.
- 30. maijā laika posmā no
plkst. 15 līdz 18, pāgriežot žogu,
no iežogotas teritorijas nozagtas
80 tūjas «Mariana», 80 tūjas «Mariana Lutescons» un 500 priežu
stādu. Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze

2010. gada 4. jūnijā

4.

Likteņdārzā iestādīts kociņš Iecavas novada ļaudīm
A: Elīna Kļaveniece
F: Dace Greiža

Iecavas vidusskolas
10.a un 11.a klases
skolēni kopā ar skolotājām Daci Greižu un
Militu Pīlādzi 28. maijā
apmeklēja «Likteņdārzu» piemiņas vietu visiem
tiem cilvēkiem, kas zuduši
Latvijai 20. gadsimtā.
Sākumā piedalījāmies mazā
sakopšanas talkā. Uzdotais
darbs šķita nogurdinošs, taču
laiks paskrēja nemanot. Vissvarīgākais brīdis bija kociņa stādīšana Iecavas novada ļaudīm,
kas represēti 20. gadsimtā. Lai
varētu iestādīt kociņu, pa visiem

Viedoklis : : :
A: Jānis Pelsis, Iecavas novada

Domes priekšsēdētājs
Strādājot par pašvaldības
priekšsēdētāju, jārēķinās, ka pateicības vārdu ikdienā ir maz, toties pārmetumu - daudz. Bet galvenais iepriekšējā darba vērtējums tomēr ir mūsu novada vēlētāju balsojums pašvaldību vēlēšanās.
Šoreiz gribētu dalīties pārdomās par kaimiņu novadā reģistrētu un Iecavas novada Domei
naidīgu, septiņām fiziskām personām un vienai juridiskai personai piederošu SIA - laikrakstu
«Bauskas Dzīve», kā arī tāda paša nosaukuma interneta portālu.
Var saprast un pieņemt, ka
objektīvi atspoguļojamas arī negācijas, bet nav attaisnojuma no
konteksta izrautu frāžu, puspatiesību publicēšanai un faktu sagrozīšanai. Šāda «Bauskas Dzīves» tendence bija vērojama jau
pirms 2009. gada pašvaldību vēlēšanām, kad par Iecavas novadu rakstīja žurnāliste Kristīne
Straujā, bet ar īpašu negatīvismu pret mani personīgi un līdz
ar to pret visu novada Domi naidīgums ir uzplaucis, kopš par
Iecavu raksta žurnāliste Antra
Ērgle.
Acīmredzot tas notiek ar redakcijas atbalstu, jo tendenciozie viedokļi regulāri tiek publicēti
Redakcijas slejā. Savukārt pašvaldības darbinieku lūgumi labot kļūdaini sagatavotus rak-

kopā saziedojām 50 latus. Pie kociņa piesietā zīmīte būs apliecinājums, kam tas veltīts.
«Pavadītais laiks «Likteņdārzā», kaut vai tikai nedaudz pagrābjot zāli, deva sajūtu, ka esmu
paveikusi ko labu. Visi taču zina,
ka šī sajūta ir ļoti patīkama!» sacīja 11.a klases skolniece Laura
Arāja. «Bija patīkami strādāt kopā ar klasesbiedriem, ieraugot viņus mazliet citādākā gaismā, nekā skolas ikdienā. Man šis projekts šķiet ļoti pozitīvs, tādēļ strādāju ar prieku. Noteikti pēc pāris
gadiem aizbraukšu palūkoties,
kā tur izskatās, un ieteikšu to arī
citiem. Arī mans vectētiņš, kurš
šobrīd dzīvo ar mums, ir bijis represēts,
tādēļ jo īpaši jauki, ka
v
iestādītais kociņš ir veltīts arī viņa ciešanām kara gados.» IZ

Pacietības mērs nav bezgalīgs
stus atduras pret vīzdegunīgām
atrunām par žurnālistu tiesībām
uz savu viedokli. Pēc kļūdu pilna
raksta publicēšanas pašvaldības
iesniegtu skaidrojumu «Bauskas
Dzīve» neuzskata par vajadzīgu
publicēt pilnā apjomā, nedodot
lasītājiem objektīvu kopainu.
Šāda absolūti nepieņemama
pasniegšanas stila dēļ esmu pārtraucis informēt «Bauskas Dzīvi»
par novada aktualitātēm un novada Dome ir attiekusies no laikraksta abonēšanas. Nenormāla ir
situācija, ja ar bažām jāver vaļā
katrs laikraksta numurs un jālasa sagrozīta informācija, neprecīzi fakti un tendenciozi viedokļi. Pusbēda būtu, ja tā par
«Bauskas Dzīvi» domātu tikai es,
bet aizvien vairāk cilvēku, pat ar
novada pašvaldību nesaistītu,
jautā: «Kāpēc Bauskas avīze tā
ķengā Iecavu?»
Ir izskaidrojama žurnālistu
negatīvā attieksme pret mani,
kas atklāti izpaudās gan pirms
iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, gan arī pirms pēdējām, piemēram, A. Ērglei kā ekspertei
«Bauskas Dzīvē» izvērtējot deputātu kandidātu priekšvēlēšanu
programmas. Žēl tikai, ka arī pēc
vēlēšanām, uzzinot rezultātus,
žurnāliste nespēj pieņemt iecavnieku izvēli.
Pateiktu vārdu atpakaļ nepaņemsi, tāpēc man patiesi ir žēl,
ka daudzus gadus gaidīts un lasīts laikraksts «Bauskas Dzīve» ir
kļuvis par naida kurinātāju un
vietēja mēroga politisko intrigu
vērpēju. Vai tiešām tas ir to dažu

santīmu dēļ, kurus var nopelnīt,
rakstam uzliekot tendenciozu
virsrakstu vai lēti spekulējot ar
puspatiesībām, lai piesaistītu lasītājus?
Lūk, tikai daži raksturīgi piemēri, kā «Bauskas Dzīve» atspoguļo Iecavas novada pašvaldības
darbu. Kāpēc rakstam būtu jāliek tendenciozs virsraksts
«Sniega tīrīšanai Iecavā krietni
tēriņi», ja tekstā Domes izpilddirektors M. Veinbergs uzsvēris,
ka Ls 1,50 par kubikmetru, salīdzinot ar citur prasītajiem
Ls 5,00 par kubikmetru, ir ļoti lēti (portāls 09.03.2010.)? Rakstā
«Bērnudārzs «Cālītis» strādās arī
renovācijas laikā» publicēta informācija par to, ka būvuzraudzības līgums par 3000 latiem
noslēgts ar Iecavas pašvaldības
kapitālās celtniecības speciālistu Vladimiru Skvorcovu. Jā,
līgums ir noslēgts, bet par daudz
mazāku samaksu - par Ls 1900
(pirms nodokļu nomaksas). Tāda
pati nepatiesa informācija portālā pausta jau 17.05.2010. «Otrdien apspriedīs «Cālīša» siltināšanu». Bez tam nevar nepamanīt
tendenci pozitīvi atspoguļot tikai
opozīcijas deputātu viedokļus
un aktivitātes, kas nebūt neliecina par kvalitatīvu un objektīvu
žurnālistiku.
Pagājušā gada 1. jūlijā valstī
ir noslēgusies reģionālā reforma,
nav vairs Bauskas rajona un nav
arī rajona laikraksta «Bauskas
Dzīve». «Bauskas Dzīvei» nekad
nav paticis vienīgais reālais konkurents bijušā rajona teritorijā -

mūsu novada laikraksts «Iecavas
Ziņas». Mēģinājumi iespaidot tā
izdošanu bija vērojami arī agrāk,
bet īpaši tas ir aktualizējies tagad. «Bauskas Dzīves»
07.05.2010. numurā tiražētais
apgalvojums, ka laikraksts
«Iecavas Ziņas» nav prese, ir nekorekts. Iecavas novada pašvaldības izdevums «Iecavas Ziņas»
atbilstoši likuma «Par presi un
citiem masu informācijas līdzekļiem» 8. un 9. panta prasībām
jau no 1995. gada 7. februāra ir
Masu informācijas līdzekļu reģistrā ar Nr. 000701661 reģistrēts Iecavas novada Domes laikraksts.
Pašreizējā sarežģītajā laikā
gribas lasīt vairāk patīkama, cerīga un iedvesmojoša. Internetā
salīdzinot Latvijas bijušo rajona
laikrakstu interneta versijas, secinu, ka citos nav tik daudz negatīvisma kā portālā «Bauskas
Dzīve». Tāpēc, cienījamie iecavnieki, aicinu ikkatru lasot domāt
līdzi un izvērtēt «Bauskas Dzīves» pozīciju - vai tāda informēšana sniedz objektīvu pārskatu
vai tikai sanaido.
Žurnālistei Antrai Ērglei
ieteiktu skaļi neplātīties ar tādiem teicieniem kā «mēs - jūsu
vēlētāji» un «mēs - jūsu nodokļu
maksātāji», jo žurnāliste jau gadu nekur nav deklarējusi savu
dzīvesvietu, kas ir sodāms Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
pārkāpums, un Iecavas pašvaldības budžetā nav ienācis neviens santīms no žurnālistes
iedzīvotāju ienākuma nodokļa. IZ
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Sakopsim
Dievdārziņu

Salons «Ciku-Cakas» aicina
uz zīda gleznojumu izstādi

A: Beāta Mīlgrāve
A: F: Anta Kļaveniece

«Es ik
pa laikam
mēdzu ar
kaut ko
aizrauties.
Šobrīd mana
aizraušanās
ir zīda
gleznojumi.
Tas ir mans
sirdsdarbs,
un, ja arī
citiem tas
patīk,
jūtos
laimīga,»
izstādes
atklāšanā
sacīja Māra
Alksne
(no kreisās
kopā ar
salona
«Ciku-Cakas»
saimnieci
Vinetu
Lamberti).

Stilizēti augu motīvi,
abstraktu formu ritms,
dekoratīvi raksti un tēli
to visu var ieraudzīt
mākslinieces Māras
Alksnes zīda gleznojumos,
kas izstādīti salonā «CikuCakas», Rīgas ielā 33.
Izstādes «Zīds krāsās» atklāšana noritēja piektdien, 28. maijā, klātesot pašai māksliniecei.
Darbi būs apskatāmi vēl aptuveni divas nedēļas, un dažus no
tiem iespējams arī iegādāties,
pastāstīja salona saimniece Vineta Lamberte. Citi zīda gleznojumi radīti tikai izstādei, ne pārdošanai, jo tajos ieguldītais
darbs nav naudas izteiksmē nosakāms. Taču tie var būt par
ierosmi kāda pasūtījuma darba
veikšanai.
«Mani saista krāsu intensitāte un spēks,» izstādes atklāšanā
sacīja zīda gleznojumu autore.
«Esmu abstrakcioniste. Veidojot
savus darbus, nekad neizmantoju skices. Mani tas ierobežo, veidot darbu kļūst neinteresanti.
Man ir tuvas ekspresīvas, košas
krāsas, vēsi toņi. Strādājot ar šādām krāsām, ir jābūt labai krāsu
izjūtai, lai tās viena otru nenoēstu, bet papildinātu. Tieši krāsa ir
tā, kas jebkurā darbā mani uzrunā vispirms.»
Mārai Alksnei ir jau uzkrāta
izstāžu pieredze. Viņas darbi -

IZ

gleznas, filcējumi un zīda gleznojumi - bijuši aplūkojami Alises
Rozes dizaina studijas vairākās
izstādēs. Taču salonā «Ciku-Cakas» izkārtotā ir viņas pirmā personālizstāde. Izveidot to Iecavā
viņu rosinājusi salona idejas
līdzautore Iveta Cera. Viņas vieno kopīgas intereses un studijas
Latvijas Universitātē (LU).
Māra Alksne ir ieguvusi vizuālās mākslas un mākslas vēs-

Skolu ziņas

No 26. līdz 28. maijam Somijas pilsētā Lojā notika Starptautiskā Junior Achievement 24
stundu nometne, kurā piedalījās
Iecavas vidusskolas 11.a klases
skolniece Evija Pola (attēlā pirmā
no labās) un skolotāja Solvita
Lauzēja. Nometnē tikās skolēni
un skolotāji no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas un Somijas. Dalībniekiem 24 stundu
laikā bija jāģenerē idejas jaunu
skolēnu uzņēmumu izveidei un
jāiepazīst biznesa veidošanas pamatprincipi.
Tika apgūtas dažādas tēmas,
piemēram, biznesa ideju attīstī-

ba, kreatīvā domāšana, SVID
analīze, komandas veidošana,
biznesa prezentācija un citas. Interesanti bija tas, ka skolēnu
darbs notika arī visu nakti, neparedzot laiku miegam. Grupu
darbā un individuāli skolēni veidoja savu ideju prezentācijas,
bukletus un īsas video reklāmas.
Tā kā darbs nometnē ritēja angliski, svarīgs pamatnoteikums
bija labi runāt angļu valodā. Pēc
nometnes Evija atzina, ka ir guvusi labu pieredzi, esot kopā ar
citu valstu skolēniem, papildinājusi angļu valodas prasmi un
iepazinusi citu tautu kultūru. IZ

tures diplomu LU. Viņas ikdienas darbs rit Rīgas 2. speciālajā
internātpamatskolā, kur viņa
strādā par vizuālās mākslas-tekstila skolotāju, un Alises Rozes
dizaina studijā, kur viņa ir kursu
pasniedzēja. M. Alksnei tuva ir
jūgendstila austriešu mākslinieka Gustava Klimta daiļrade;
mākslinieka dekoratīvo ritmu un
simbolu savienojums kompozīcijā ar tēliem un portretiem. IZ

«Iecavas Ziņas» jau iepriekš
rakstīja, ka Latvijas Hipotēku
bankas Klientu klubs «Mēs paši»
projektu konkursā atbalstīja
Iecavas sieviešu kluba «Liepas»
iesniegto projektu «Iecavas kultūrvēsturiskā taka - Dievdārziņa
sakopšana» (projekta vadītājs
Andris Kopeika).
Piešķirtie 360 lati, kā paredzēts projektā, tiks ieguldīti trepju izgatavošanā un uzstādīšanā.
Trepes no takas, kas tiks izveidota gar Iecavas upi, katru interesentu uzvedīs Dievdārziņā. Lai
īstenotu šo ieceri, ir jāsakopj
upes krasts un pats Dievdārziņš.
Darbi jau iepriekš saskaņoti ar
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
5. jūnijā plkst. 10:00 Pārupes
ielas sākumā tiks gaidīti visi labas gribas cilvēki, kas šajā sestdienā trīs stundas būs nolēmuši
veltīt Dievdārziņa, Iecavas pašvaldībai piederošā kultūrvēsturiskā pieminekļa, sakārtošanai.
Noteikti darbā noderēs līdzi paņemtie instrumenti - grābekļi,
cirvji, zāģi. Darba cimdus būs
sarūpējusi SIA «Florentīna».
Par Dievdārziņu un ieceri to
sakārtot, kā arī izveidot visiem
iecavniekiem pieejamu kultūrvēsturisko taku talkas laikā pastāstīs projekta vadītājs Andris
Kopeika.
Krūmu un koku sakopšana
notiks Iecavas pašvaldības dārzkopes Dainas Rudzītes vadībā.
Interesēties pa tālruni 26639727
(Andris). IZ
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Iecavnieki sportiski svinēja vasaru
Tradicionālie Vasaras sporta svētki 30. maijā nebūtu izdevušies
bez Iecavas novada Domes atbalsta, Bauskas Ceļu policijas,
Iecavas valsts policijas iecirkņa, ugunsdzēsēju un SAKS «Dartija»
sporta nama darbinieku iesaistīšanās. Paldies arī Iecavas
internātpamatskolai, SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»,
AS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Iecavas iecirknim, restorānam
«Soft» par bufetes nodrošināšanu, Dzintaram Zaumanim par mazo
motorizēto šovu un iespēju apskatīt vēsturiskos mopēdus, Lindai
Arājai par zirgu klātbūtni svētkos, visiem 15 sacensību tiesnešiem
un, protams, sacensību dalībniekiem, kas ar savu, azartu,
sportotprieku un pozitīvo noskaņojumu jauko svētdienu padarīja
vēl saulaināku. Sporta svētku organizēšanai - apbalvojumiem,
tiesnešu atalgojumam, basketbola grozu īrei un dažādiem
saimnieciskajiem izdevumiem - no pašvaldības budžeta atvēlēti
Ls 1080 lati.

Sacensību uzvarētāji
Visu laureātu sarakstu
lasiet interneta mājaslapā
www.iecava.lv

Šaušana
Māra Bugovecka
Edgars Liepiņš

Riteņbraukšana
trīsriteņi
Adriana Krūzmane
Marks Černihs
līdz 10 g. v.
Kārlis Nudiens
Annija Liepiņa
11-13 g. v.
Kārlis Ozoliņš
Sabīne Bogdanova
no 14. g. v.
Atis Casno

Tāllēkšana
līdz 15 g. v.
Mārtiņš Šteins
Evelīna Traumane
no 16 g. v.
Edgars Ērglis
Ilze Naļivaika-Trūpa

30 m skrējiens
līdz 4 g. v.
Adriana Krūzmane
5-6 g. v.
Henrijs Pļaviņš
Katrīna Casno
7-8 g. v.
Rihards Svikša
Abita Tauriņa
60 m skrējiens
9-11 g. v.
Dāvis Lācis
Annija Liepiņa
veterānes
Anda Tauriņa
100 m skrējiens
sievietes
Ieva Siugale
veterāni
Aigars Grīnbergs
400 m skrējiens
Krista Lideiķe
1500 m skrējiens
Anatolijs Tiščenko
4 x 60 m stafete
Iecavas Jauniešu padome
(Bruno Bahs, Jānis Pārums,
Laine Baha, Edgars Ērglis)
Šautriņu mešana
Iluta Saveļjeva, Elīna Arāja
Kaspars Kauķis

Svara stieņa spiešana guļus
Kategorija 67,5 kg
Normunds Berņa
Kategorija 75 kg
Vadims Vaņukovs
Kategorija 82,5 kg
Mārcis Kalderauskis
Kategorija 90 kg
Dainis Zaķis
Kategorija 100 kg
Felikss Žieds
Kategorija 110 kg
Dāvis Neikšāns
Kategorija 110+ kg
Sandris Preimanis
Sievietes, kategorija open
Elīna Cigankova
Strītbols
Sievietes
Meitenes rozā (Dārta Ozoliņa,
Madara Lindava, Eva Rampāne)
1997. gadā dzimušie zēni un
jaunāki
BK Iecava (Toms Šķipars,
Artūrs Grīnbergs, Ginters
Plukass)
1994. gadā dzimušie vīrieši un
vecāki
Mazais (Mārtiņš Motivāns,
Jānis Lasmanis, Otto Polis,
Artūrs Kramiņš)
Lodes grūšana
sievietes līdz 35 g. v.
Līga Upīte
veterānes
Iluta Saveļjeva
vīrieši līdz 35 g. v.
Valdis Šusts
Volejbols
Rolis (Rolands Linejs, Aigars

Vairāk fotogrāfiju galerijās www.iecava.lv

Skrastiņš, Didzis Eglītis)
Futbols
Ballu Motors
(Dainis Škrjabins - labākais

F: Beata Logina

vārtsargs, Andrejs Tiščenko,
Viktors Sidorenkovs, Jevgēnijs
Gedertsons, Edgars Ružello,
Matīss Kučinskis - labākais
spēlētājs, Marks Kuncevičs,
Raimonds Šastakovičs) IZ
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Dartijai ABL bronzas medaļas
A: F: Beata Logina

29. maijā Rīgā, boulinga
centrā «Spāre», notika
Amatieru basketbola līgas
(ABL) sezonas noslēguma
pasākums.
Uzvarētāju kausu un zelta
medaļas saņēma Jūrmalas Fēnikss, kas play off turnīrā par
čempionu kļuva ar 12 uzvarām
un tikai diviem zaudējumiem.
Otro vietu un sudraba godalgas ar 10 uzvarām un četriem
zaudējumiem izcīnīja Latvijas
Universitātes (LU) komanda.
Septiņas uzvaras un tikpat
zaudējumi bija četrām vienībām, bet labākās punktu bilances dēļ pie bronzas godalgām tika BK Dartija. Iecavas basketbola komandai ABL iegūtā trešā
vieta ir augstākais sasniegums
šajā gadsimtā.
Čempionāta vērtīgākā spēlē-

IZ

tāja balvu saņēma Atis Slišāns
no LU.
Latvijas Basketbola līgu jaunais direktors Ralfs Pleinics,
sveicot ABL laureātus, ieskicēja
arī nākamās sezonas čempionāta izspēles iespējamo kārtību,
bet precīzāk par iecerēm solīja
informēt jau jūnijā. Pēc pasākuma oficiālās daļas godalgoto vietu ieguvējiem bija iespēja parādīt
savas prasmes boulinga turnīrā.
Basketbola kluba «Dartija»
vadība pateicas komandas galvenajam trenerim Voldemāram Pārumam, spēlētājiem: Mārcim Eglītim, Aldim Beitiņam, Ģirtam
Haukam, Jurim Brūverim, Jānim Bērziņam, Armandam Švītiņam, Ivaram Zemītim, Gundaram Bričkam, Jānim Saveļjevam, Mārim Gailumam, Jānim
Ozoliņam, Jānim Ivanovam, Jānim Eidukam, Dāvim Kravalam,
kā arī atbalstītājiem: Iecavas novada Domei, Latvijas Hipotēku

Mums jautā

«Kas notiek ar pēdējo no trim
grāfa Pālena laika parka
sargu mājiņām? Kāpēc
bēniņu lodziņš allaž stāv
vaļā un kas notiks ar bēniņu
grīdu?» satraucoties par
ēkas Rīgas ielā 6 nākotni,
«Iecavas Ziņām» vaicā
R. Mažāne.
Jau pagājušā gada 8. septembrī pašvaldības deputāti nolēma atbalstīt Iecavas Jauniešu
padomi (IJP) un uz desmit gadiem tai iznomāt telpas - kādreizējo sarga namiņu Rīgas ielā 6.
Lai gan IJP līgumu par telpu
nomu nezināmu iemeslu dēļ kavējas noslēgt (uz «Iecavas Ziņu»
jautājumu par iemesliem, kas
kavē parakstīt nomas līgumu,
IJP atbildi nesniedz), pašlaik,
sadarbojoties ar Domes projektu
vadītāju Inetu Bramani un citiem speciālistiem, top projekta
pieteikums iesniegšanai Latvijas
un Šveices sadarbības programmas aktivitātei «Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide» par telpu Rīgas ielā 6
restaurāciju un pielāgošanu
jauniešu centra izveidei.
«Sadarbībā ar Iecavas novada
Domi esam iecerējuši piesaistīt
Latvijas–Šveices sadarbības projekta finansējumu biedrības lielākajai cerībai – bērnu un jauniešu centra izveidei Iecavas novadā,» informē IJP valde. «Galvenā centra prioritāte ir jauniešu

LBL galvenais tiesnesis Agnis Pērkons sveic Dartijas
spēlētāju Gundaru Bričku un viņa komandas biedrus.
un zemes bankai un personīgi
Mārai Bitei, SAKS «Dartija», SIA
«Astarte Nafta», SIA «Kiilto Latvija» un Aldim Beitiņam, AS

«Balticovo» un personīgi Arnim
Veinbergam un Jānim Eglītim,
SIA «RJ Sports» un Raivim Ušackim. IZ

Kāds bijis MAIJS
F: Rasma Mažāne

Pagājušajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas sešas miršanas apliecības un piecas dzimšanas
apliecības. Iecavnieku pulkam pievienojušies divi puisīši un trīs
meitenītes. Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies vārdus Kaspars,
Gustavs, Santa, Rēzija un Anete Paula. IZ

Līdzjūtības
Nebūs man vairs koku šalkas,
Pūpolīts, kas vaigu glauž.
Paliek citiem meža takas,
Zirneklīts kur tīklus auž.

interešu pasākumu organizēšana un koordinēšana, kas veicina
jauniešu līdzdalību sabiedrībā
notiekošajos procesos. Šāds modelis sekmēs savstarpēju sadarbību ar pašvaldību un viedokļu
apmaiņu jauniešiem saistošos
un nozīmīgos jautājumos. Izveidojot jauniešu centru, jaunatnei
tiktu radīti labvēlīgi apstākļi
pilnvērtīgai, saistošai un aktīvai
dzīvei novadā, jo aktīvs jaunietis – tas ir ilgtermiņa ieguldījums
Iecavas novadam saistošu un
perspektīvu mērķu īstenošanai.»
Jāpiebilst, ka projekta pieteikums jāiesniedz līdz 14. jūnijam,
bet projektu konkursa rezultāti
būs zināmi jūlija vidū.
Publicēšanai sagatavoja
Anta Kļaveniece

/M. Jansone/

Izsakām līdzjūtību Dogadkinu ģimenei,
Artjomam un Snežanai
par meitas un māsas pēkšņo nāvi.
Iecavas internātpamatskolas darbinieku un skolēnu kolektīvs
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
/M. Jansone/

Skumjās esam kopā ar Andu Rācenāju,
no tēta atvadoties.
Iecavas novada Dome

Aizsaulē aizgājuši
Viktorija Dogadkina (30.01.2000. - 25.05.2010.)
Ivans Borovkovs (27.01.1932. - 30.05.2010.)

2010. gada 4. jūnijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
Mazlietoti sieviešu, vīriešu,
pusaudžu un bērnu velosipēdi
no Vācijas. Būsim Bauskā,
Bauzes tirgū, 05.06. un Iecavas
tirgū 06.06. Cenas, sākot no
Ls 35. Tālr. 26460061.

8.

Estrādē
5. jūnijā pl. 22.00
ZAĻUMBALLE
Spēlēs:
Marex (grupa «Brīvdiena»)
DJ Aivis (Latvijas Radio 2)
Ieejas maksa - Ls 2,50.
Darbosies bufete.

Dažādi : : :
Veicam jumtu remontdarbus,
seguma maiņu, kā arī sķūnīšu
un dārza mājiņu remontu un
būvniecību. Tel. 26060411.
Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

23. jūnijā

LĪGO balli
spēlēs Alma & Juris.
Ieeja - bez maksas.

Kultūras namā
11. jūnijā pl. 20.00

O! KARTESnamā
AKADĒMIJAS
Kultūras
koncerts.
Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 3;

teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 2,60 Ls/m² (bez PVN).
Mob. 28809966, 28645305.

PĀRDOD
visu veidu MALKU.
Tālr. 29810487.
6. jūnijā ap pl. 12.30
Luterāņu baznīcas dārzā
SVĒTBRĪDIS, kad
atklāsim piemiņas zīmi
Jurim Sietiņam bijušajam Iecavas pagasta
vecākajam un Iecavas ev. lut.
draudzes priekšniekam.
7. jūnijā pl. 18.30
Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
GARĪGS KONCERTS.
Piedalīsies brīvmākslinieki
J. Sedolas kundze (ērģeles),
D. Kasperovičas kundze
(alta vijole), ansamblis
«Laudetur» un vietējais
baznīcas ansamblis
Z. Lazdiņas kundzes vadībā.

Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkā atklāta
Tautas fotostudijas «Bauska»
vadītāja Ivara Kalniņa
FOTOIZSTĀDE
«Magoņu lietus».
Laipni lūdzam apskatīt!

Pēc koncerta - groziņvakars
zaļumos Grīnvaldē.
Visi mīļi aicināti!
Transports nodrošināts.
Bērnu bibliotēkā visu jūniju
skatāma Gitas Kravalas
gleznu izstāde.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 7. jūnijā
no plkst. 10 līdz 12.

Uzņemšana
Iecavas vidusskolas
10.klasē un
vakarskolas
10. un 11.klasē
15.jūnijā plkst. 10.00.
Papilduzņemšana
23.augustā plkst.10.00
Romas katoļu
KAPU SVĒTKI
Iecavas apkārtnē
5.jūnijā pl.14
Jaunkalniņu kapos;
12.jūnijā pl.14
Upuru kapos;
19.jūnijā pl.14 (ar svēto misi)
Lejzemnieku kapos;
3.jūlijā pl.14 (ar svēto misi)
Sila kapos;
10.jūlijā pl.14
Baložu kapos;
17.jūlijā pl.14 (ar svēto misi)
Jaundedžu kapos.

koncerta dienā - Ls 4.
Grupas EOLIKA
koncerts PĀRCELTS
uz nenoteiktu laiku.

IZLAIDUMI
Iecavas
internātpamatskola
10. jūnijā plkst.14.00
Dzimtmisas pamatskola
11. jūnijā plkst.16.00
Iecavas vidusskola
12. jūnijā
plkst. 15.00 - 9.a, 9.b klase
plkst. 18.00 9.c, 9.d, 9.e klase
19. jūnijā
plkst. 15.00 12.a, 12.c klase
plkst. 18.00 12.b, 12.d klase

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies radiņiem,
Iecavas internātpamatskolas
kolektīvam un īpaši
direktorei Judītei Rubinai,
Tēvam Jānim no Skaistkalnes
baznīcas un visiem, kas mūs
atbalstīja, izvadot pēdējā gaitā
Apoloniju Lācīti.
Meita un mazmeita
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