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«Tarkšķi» kopā ar Lauri Reiniku pārstāvēs Zemgali AKTUĀLI
Šajā numurā:

Mazais
2.
pārgājiens
nopelna
pirmo vietu
Dome atceļ 3.
samaksu
par darba
sludinājumiem
Cienījamie lasītāji!
Līgo svētku nedēļā
«Iecavas Ziņas» neiznāks.
A: F: Beata Logina

Latvijas Radio 2 lielkoncertā,
kurš Līgo vakarā notiks Valmierā, popmūzika saplūdīs ar tau-

tasdziesmām, līdzās skanēs gan
elektroniskie, gan tautas instrumenti. Kopīgus priekšnesumus
šim koncertam gatavo populāri
mūziķi un folkloras kopas no visas Latvijas. 4. jūnijā Iecavas

kultūras namā mūsu «Tarkšķi»
rādīja Laurim Reinikam un Kristapam Krievkalnam, kā divbalsīgi varētu skanēt populārā dziesma «Sirds sadeg neparasti».
6.lpp.

Šomēnes pēdējo laikraksta
numuru izdosim 18. jūnijā,
pēc tam nākamais numurs
iznāks 2. jūlijā.
Lūdzam to ievērot,
plānojot un iesniedzot
materiālus publicēšanai.

Atjaunota Jura Sietiņa kapavieta Noticis pirmais starptautiskais
futbola turnīrs Iecavā
A: F: Beata Logina

Kāda ilgus gadus aizmirsta
kapa kopiņa
Baznīcas kapsētā
nu ieguvusi
jaunu apmalīti un krustu.
Tos darinājis novadpētniecības entuziasts Ēvalds Kivilands,
kad uzzinājis, ka tur guldīta Iecavas vēsturē ievērojama personība. «Nākot kapsētā pa mazajiem
vārtiņiem, ievēroju, ka divas
kundzes - Ausma Mežiņa un

Rasma Mažāne - liek ziedus uz
gandrīz izzudušas kapa kopiņas.
Noskaidroju, ka tur atdusas Juris Sietiņš - bijušais luterāņu
draudzes priekšnieks un ilggadējs Iecavas pagasta vecākais.
Savulaik vietējo ļaužu cienīts
vīrs, kura devums bija nepelnīti
aizmirsts,» saka Ē. Kivilands.
Svētdien, 6. jūnijā, pie atjaunotās kapavietas pulcējās draudzes locekļi un citi iecavnieki, lai
godinātu Jura Sietiņa piemiņu
un atcerētos viņa veikumu sabiedrības labā.

6.lpp.

A: F: Jevgēnijs Gedertsons

Svētdien, 6. jūnijā, Iecavas
vidusskolas stadionā
«FK Iecava Kausa 2010»
izcīņā piedalījās 2002.
gadā dzimušie futbolisti
no Latvijas un Lietuvas.
Latviju pārstāvēja FK Iecava,
FK Bauska un FK Auda (Ķekava), savukārt no kaimiņvalsts

piedalījās FK Pasvalys un Biržu
komanda.
Diemžēl FK Iecava juniori nospēlēja neveiksmīgi. Sākumā ar
rezultātu 2:3 tika piedzīvots zaudējums FK Bauska komandai,
kurai šis bija pirmais turnīrs.
Vēlāk ar tādu pašu rezultātu
mājinieki zaudēja FK Auda, kuru spēles līmenis bija līdzvērtīgs
iecavnieku un baušķenieku spēkiem.
7.lpp.
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Mūsu mazais pārgājiens 2010
28. maijā Zemkopības
ministrijas (ZM) zālē
9.c un 11.a klases
komanda saņēma balvu
par iegūto pirmo vietu
ES projekta «Future forest»
ZM organizētajā konkursā
«Mūsu mazais
pārgājiens 2010».
Zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs pasniedza skaistu diplomu, biļetes Rīgas zoodārza apmeklēšanai un speciāli veidotu
kalendāru, kur ievietots arī mūsu darba moto «Domājot par šodienu, veidosim rītdienu». Lielā
balva par pirmo vietu - izglītojoša
ekskursija 17. septembrī uz
Rembati, kur Latvijas Valsts
Mežzinātnes institūta «Silava»
vadošais pētnieks Āris Jansons
ar skolēniem diskutēs par klimata jautājumiem, un apmaksāta
ekskursija 250 latu vērtībā.
Projektu grupa izstrādāja no
februāra līdz aprīlim skolotāju
S. Knāķes, M. Čudares un I. Se- Apbalvošanā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, rakstnieks Ēriks Hānbergs un projekta
lickas vadībā. Šī gada tēma bija vadītāja Māra Mīkule kopā ar Iecavas vidusskolas komandu.
par klimata pārmaiņu izpausmes formām, ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī meža nozares pētīts, cik liels skaits mašīnu tā- papildinājumu arī videofilmu nieks Jānis Nudiens ļoti interesanti un aizraujoši izstāstīja par
iespējām klimata pārmaiņu sa- dā pašā laikā izbrauc cauri Ieca- divās daļās.
to, ko ražo no bērza, un parādīja
Pirmajā
dienā
iekļāvām
pētīvai
brīvdienās.
Kopā
brīvdienās
mazināšanā. Uzdevums bija sagatavot radošu izpētes darbu un vienā stundā abos virzienos iz- jumu par C02 izplūdes gāzēm pilnu tehnoloģisko procesu, ko
Iecavas ciematā Rīgas ielā (VIA paveic meistari kopā ar «gudrām
doties izpētes pārgājienā vai eks- brauc apmēram 265 mašīnas.
No literatūras materiāliem zi- Baltica). Ietvērām sižetu ar pa- mašīnām». Redzētais mūs ļoti
kursijā.
Strādājot pie projekta «Mūsu nāms, ka viens bērzs sava mūža staigu pa apmēram 1 km garo pārsteidza!
Atceļā uz skolu apmeklējām
mazais pārgājiens 2010», izpētī- laikā absorbē 0,8 tonnas CO2. Ti- bērzu aleju, kur skolas muzeja zemnieku saimniecību «Bērziņi»,
jām literatūru par siltumnīcefek- ka veikti aprēķini, cik CO2 gada vadītāja Mirdza Celmiņa iz- kuru tūristi pazīst kā «Labirinta gāzu emisijām. SEG emisijas laikā izplūdes gāzēs izdala cauri stāstīja par tās rašanos senajos tus». Jānis un Dzintra Pastari izir atkarīgas no tautsaimniecības Iecavai braucošās automašīnas, 60. gados. Ar bioloģijas skolotāju stāstīja savas dzimtas vēsturi,
aktivitātēm un ekonomikas efek- ja zināms, ka ceļa garums caur Mārīti Čudari pētījām bērzus. kāpēc mājām ir tāds nosautivitātes. Statistika liecina, ka apdzīvoto teritoriju ir 2,5 km. Tas Turpinājumā nonācām līdz Bēr- kums. Saimnieks ar lielu mīlestīCO2 emisijas laika posmā no ir 7685 tonnas CO2. Lai absorbē- zu ielai, kas atrodas blakus skol- bu rādīja paša stādītos bērziņus,
1970. līdz 2004. gadam ir pieau- tu visu gada laikā izdalīto CO2 ai. Uzzinājām, kā radās gleznai- kas saistās ar viņu ģimenes dzīgušas par apmēram 80%, bet no 2,5 km garumā, ir nepieciešami nās bērzu birztaliņas skolas ves svarīgākajiem momentiem.
ainavā, un uzgavilējām tām par
1990. līdz 2004. gadam - par apmēram 2229 bērzu mūži.
Kopā ar saimnieci iestādījām
Šī tēma mūsu darbā ir ap- godu.
28% un 2004. gadā bija SEG
kokaudzētavā uzdāvinātos bērzu
Otro
dienu
ieskandinājām
ar
emisiju kopapjomā 77%. Kopē- skatīta šaurā rakursā. Mēs vēstādiņus un izzinājām, kā pareizi
jās SEG emisijas līdz 2010. ga- lējāmies ar šiem aprēķiniem pār- «Meža himnu», ko atradām mācī- stādīt kociņus. Lai aug «Bērziņu»
tāja
un
mežkopja
K.
Meldera
grādam pieaugušas par 23%, salī- liecināt - lai samazinātu siltumkuplajai saimei par godu un tūdzinot ar 2005. gadu. Koncen- nīcas efektu, CO2 daudzumu at- matā «Meža vakari». Pēc tam ti- ristiem par prieku!
kāmies
ar
kokaudzētavas
«Skutrācija pasaulē šobrīd palielinās mosfērā, galvenais ir stādīt un atPēc pārgājiena mūsos nostipvidēji par 0,5% gadā.
jaunot meža platības un audzēt jenieki» īpašnieku Aigaru Veģi. rinājās pārliecība, ka ir jāmaina
Viņš
izstāstīja
un
parādīja,
kā
CO2 piesaistē nozīmīgākais tās sugas kokus, kuri Latvijā visaug mazie bērzu stādiņi, cik ilgi savs domāšanas veids, jāsāk dzīzemes izmantošanas veids ir labāk aug: bērzus, priedes u. c.
tie
aug līdz izstādīšanai. Kok- vot atbildīgi un zaļi. Šīs idejas
Arī kokaudzētavā redzējām,
mežsaimniecība. Veicām pētījuaudzētavas īpašnieks mums uz- banka ir jāveido ne tikai skolā,
mu par automašīnu izplūdes gā- ka ir palielinājies pieprasījums
dāvināja bērzu stādiņus, bet mēs bet arī jāaizvada tālāk sabiedrīzu CO2 daudzumu apdzīvotās te- pēc bērzu stādiem. Tā pēc vairāviņam darbmācības skolotāja bā. Mēs piekrītam kokaudzētaritorijas Iecava posmā uz šosejas kiem gadiem palielinātos vērtīga
Edija
Arāja vadībā darināto vas īpašnieka teiktajam, ka ar
VIA Baltica. Tika pētīta automa- koksne, kuru varētu izmantot
pūces būri. Kokaudzētavas dar- rūpīgu darbu var sasniegt ļoti
šīnu plūsma cauri Iecavai pārstrādei, mēbeļu ražošanā,
binieks
Vitālijs palīdzēja nostip- daudz. Latvija var dot ieguldījudarbdienās no plkst. 8:00 līdz celtniecībā. Par to pārliecinājārināt būri saimnieka izraudzītajā mu gāzu emisiju samazināšanā
9:00, no 13:00 līdz 14:00, no mies, apmeklējot ražošanas uzozolā.
Ceram, ka būsim sagādā- pasaulē.
Mums visiem projekta darbs
18:00 līdz 19:00 un no 2:00 līdz ņēmumu «Spals».
Tika izveidots pārgājiena juši pavasarīgu pārsteigumu kā- deva ne tikai dziļākas zināšanas,
3:00. Darbdienās vidēji vienā
dai jaukai pūcītei, jo pūce taču ir bet arī patiesu gandarījumu. Pastundā virzienā Bauska-Rīga maršruts ar deviņām pieturām,
mūsu
projekta talismans.
teicamies visiem cilvēkiem, kuri
caur Iecavu izbrauca 215 mašī- kurā bija tikšanās ar interesanNākamais mūsu pārgājiena mūs atbalstīja un pārsteidza ar
nas, bet nedaudz mazāk - 169 - tiem cilvēkiem, tuvāk iepazīstot
virzienā Rīga-Bauska. Darbdie- savu novadu un veicot bērza iz- punkts - SIA «Spals», kas 17 ga- savu laipnību!
S. Knāķe, I. Selicka un
nās cauri Iecavai stundā iz- pēti no stāda līdz pārstrādei. Par dus (Iecavā septiņus gadus) noM. Čudare
brauc vidēji 385 mašīnas. Tika to izveidojām fotoreportāžu un kā darbojas ar kokapstrādi. Saim-

3.
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Jaunumi bibliotēkā

Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja ārkārtas
sēdē 8. jūnijā izskatīja Iecavas
mūzikas skolas skolotājas Kristīnes Circenes lūgumu finansiāli
atbalstīt kora dalību grandiozā
kultūras pasākumā Vācijā.
12. septembrī apritēs Gustava
Mālera 8. simfonijas pirmatskaņojuma 100. gadskārta. Simfonijas pirmatskaņojumā
1910. gadā piedalījās 858 dziedātāji, astoņi solisti, jauktais un
bērnu koris, kā arī 171 orķestra
mūziķi, tāpēc tā ieguva nosaukumu «tūkstošu simfonija». Esenes pilsēta, kas šogad ir Eiropas
kultūras galvaspilsēta, iecerējusi īstenot vērienīgu projektu un
tieši pirmatskaņojuma gadadienā atskaņot simfoniju tikpat lielā sastāvā. Pateicoties K. Circenes personiskajiem kontaktiem,
Iecavas mūzikas skolas koris ir
saņēmis ielūgumu piedalīties
šajā projektā.
Komitejas deputāti nolēma

ieteikt Domei piesķirt Ls 1970,
lai segtu lielāko daļu nepieciešamo izdevumu - 25 audzēkņiem
un divām pavadošajām personām aviobiļešu iegādei no Rīgas
uz Diseldorfu un atpakaļ, autobusa nodrošināšanai no lidostas
uz pilsētu septembrī, kā arī koncertmeistara algošanai sagatavošanās procesā augustā. Ja netiks atrasti vēl citi atbalstītāji,
ēdināšanas izdevumus, septiņas
dienas uzturoties Vācijā, nāksies
segt pašiem dalībniekiem. Izmitināšana paredzēta ģimenēs,
skaidroja K. Circene.
Akceptu kora finansiālai atbalstīšanai savā sēdē 1. jūnijā
pauda arī Izglītības, kultūras un
sporta komiteja.
Finanšu komiteja ieteica Domei atbalstīt arī SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» lūgumu
piešķirt Ls 250 daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Edvarta Virzas ielā 23 paplašināta energoaudita izstrādei, kas nepieciešams, lai izstrādātu ēkas siltinā-

Abonē presi un laimē
Latvijas Pasts aicina
iedzīvotājus abonēt preses
izdevumus nākamajam
pusgadam un laimēt
vienu no 20 preses
abonēšanas dāvanu kartēm
Ls 25 vērtībā.
Abonējot vismaz vienu preses
izdevumu periodam, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem,
klients automātiski piedalīsies
loterijā, kurā būs iespējams laimēt dāvanu karti Ls 25 vērtībā
preses abonēšanai Latvijas Pastā.
Loterijā piedalīsies visi klienti, kas būs noformējuši preses
abonementu no 28. maija līdz 22.
jūnijam. Preses dāvanu karšu
laimētāju saraksts tiks publicēts
Latvijas Pasta mājaslapā 15.
jūlijā. Vairāk par loterijas noteikumiem iespējams uzzināt, apmeklējot Latvijas Pasta mājaslapu www.pasts.lv.
Gada pirmajos piecos mēnešos noformēti nepilni 530 000
preses izdevumu abonementu.
Salīdzinot ar 2009. gada šādu pašu periodu, vērojams kritums par
18%, ko galvenokārt ietekmējusi
iedzīvotāju pirktspēja un sociāli
ekonomiskā situācija valstī.
Lielākais noformēto preses izdevumu abonementu skaits joprojām vērojams pasta nodaļās tur noformēti 55% no visiem abo-

nementiem. Salīdzinot ar pērno
gadu, par 2% pieaudzis e-abonementu un pa tālruni noformēto
abonementu skaits.
Iedzīvotāji arī šogad visbiežāk
preses izdevumus izvēlas abonēt
vienam līdz trijiem mēnešiem šādam periodam noformēti gandrīz 90% no visiem abonementiem. Vērojams neliels pārsvars
(8%) par labu žurnālu abonementiem.
Abonētāko žurnālu topā joprojām atrodas Ievas Virtuve,
Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti un
Ievas Veselība.
Nacionālo laikrakstu Top-5 ir
Vesti Segodņa, Latvijas Avīze +
Mājas Viesis, Neatkarīgā Rīta
Avīze (ar pielikumiem), Latvijas
Avīze un Čаs. Savukārt pieci
abonētākie reģionālie laikraksti
ir Rēzeknes Vēstis, Druva, Latgales Laiks, Liesma un Neatkarīgās Tukuma Ziņas.
Latvijas Pasts atgādina, ka
līdz 22. jūnijam preses izdevumu
abonementus iespējams noformēt pasta nodaļās ar interneta
pieslēgumu un Latvijas Pasta
mājaslapas www.pasts.lv sadaļā
e-abonēšana. Savukārt pasta
nodaļās bez interneta pieslēguma, pie pastnieka un zvanot pa
informatīvo tālruni 67008001
preses izdevumus nākamajam
pusgadam iespējams abonēt līdz
17. jūnijam. IZ

šanas tehnisko projektu.
Tāpat komiteja ieteica no budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt Ls 544,50
funkcionālo risinājumu un sertificēta tāmētāja sagatavotas būvdarbu tāmes izstrādei, kas nepieciešami kā pamatojošā dokumentācija projekta iesniegumam, pretendējot uz finansējuma saņemšanu Latvijas un Šveices sadarbības programmā. Dome kopā ar biedrību «Iecavas
Jauniešu padome» gatavo projekta pieteikumu, cerot uz atbalstu sarga namiņa Rīgas ielā 6
renovācijai.
Dome 8. jūnijā savā kārtējā
sēdē atbalstīja minētos Finanšu
komitejas lēmumus, apstiprinot
grozījumus pašvaldības budžetā. Deputāti vienbalsīgi nolēma
atbalstīt arī Nealstisko organizāciju (NVO) līdzfinansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu
un rezervēt Ls 2000 no pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem NVO realizējamo projektu līdzfinansēšanai 2010. gadā.
Pamatojoties uz redkolēģijas
ierosinājumu, Dome nolēma atcelt maksu par sludinājumu
publicēšanu laikraksta «Iecavas
Ziņas» rubrikās «Aicina darbā»
un «Vēlas strādāt», kā arī atbrīvot no samaksas par sludinājumu publicēšanu laikrakstā
«Iecavas Ziņas» Iecavas novada
pašvaldības budžeta iestādes un
kapitālsabiedrības. Lēmuma
pieņemšana par laikraksta mazumtirdzniecības un abonēšanas maksas samazināšanu no
nākamā gada 1. janvāra tika atlikta, jo deputāti A.Vītola, B. Mīlgrāve, S. Mašiņenkovs,
A. Grundmanis, I. Freimane un
I. Vaičekone ieteica izvērtēt
iespēju laikrakstu izplatīt bez
maksas.
14 deputātiem balsojot «par»
un ar vienu balsi «pret» (A. Vītola), Dome apstiprināja Iecavas
novada pašvaldības 2009. gada
publisko pārskatu. Tas tiks publicēts mājas lapā www.iecava.lv.
un būs pieejams arī novada bibliotēkās. IZ

Bērnu žūrijas 2010
grāmatu kolekcija
1.-2. klase
1. Cielēna M. Divas pastaigas
2. Kozlovs S., Noršteins J. Ezītis miglā
3. Leduslācēns Ille
4. Neibarts A. Ola uz sola
5. Zandere I. Karalis ezis
6. Zvirgzdiņš J. Pele, punkts
un Gūtenbergs
3.- 4. klase
1. Cielēna M. Ērmiņu ceļojums
2. Frīnss Ž. Skolotājs Jāps
var visu
3. Geimens N. Koralīna
4. Samauska I. Pilsēta no A
līdz Z
5. Zandere I. Latviešu zvēri
6. Zvirgzdiņš J. Lāča Bruņa
medības
5.-7. klase
1. Brūveris P. Raibajā pasaulē
2. Ende M. Momo
3. Kivirehks A. Sirli, Sīms un
noslēpumi
4. Lindgrēne A. Saulespļava
5. Ņizjurskis E. Mareka Vasarraibumiņa neticamās dēkas
6. Rungulis M. Kaķu ģenerālis
8.- 9. klase
1. Dreiže L. Pūķa dziesma
2. Hartneta S. Rēgu bērns
3. Kolinsa S. Bada spēles
4. Plūme I. Tauriņpasaule
5. Stīvotera M. Lamento
6. Strautniece A. Severīna

Kļūdas labojums
Pagājušās nedēļas numura
2. lappusē pie raksta
Sumina labākos skolēnus un
viņu skolotājus publicētajā
fotogrāfijā redzama
Līva Jasote,
nevis Tatjana Tiščenko.
Atvainojamies par kļūdu.

Melnās ziņas
- 5. jūnijā laikā no plkst. 2
līdz 11 zagļi iekļuvuši kādā garāžā Vīnkalna ielā un nozaguši zāles pļāvēju, velosipēdu, elektrisko zāģi, divus koferus ar virtuves
katliem un galda piederumiem.
Sākts kriminālprocess.
- 7. jūnijā ap plkst. 10:30 pēc
nepazīstama vīrieša apmeklēju-

ma dzīvoklī Tirgus ielā 1914. gadā dzimušai sievietei pazudusi
nauda - 1000 latu. Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Iecavas novads, vienīgais Latvijā, neizmanto
iespēju ietaupīt pašvaldības budžeta līdzekļus
A: Astrīda Vītola

Iecavas novada Domes deputāte
Iecavas novada Dome šajā sasaukumā strādā jau gandrīz gadu. Ja kāds interesents veiktu izpēti, kā šajā laikā deputāti ir balsojuši, pieņemdami lēmumus,
atklātu, ka vairums balsojumos
deputātu viedoklis neatšķiras.
Tomēr paliek jautājumu loks,
kuros daļai deputātu viedoklis ir
atšķirīgs no priekšsēdētāja
J. Pelša virzītajiem jautājumiem.
Daudz neiedziļinoties, tas ir tādēļ, ka Iecavā dažus jautājumus
risina stipri atšķirīgi kā to dara
citos Latvijas novados. Tie ir bijuši jautājumi par Domes darbinieku atalgojuma palielināšanu,
bez ievērības atstājot minimālo
algu palielināšanu pašvaldības
iestādēs, valsts aizdevumu ņemšana, neizmantojot visas Eiropas
Savienības struktūrfondu iespējas, un citi. Arī jautājums par
lauku attīstības speciālista algošanu no Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centra (LKIC)
ir viens no tiem.
Jau šā gada februārī LKIC

A: Jānis Pelsis

Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs
Iecavas novada pašvaldība ir
viena no retajām, kurā lauksaimniecības konsultants, organizators, lauku attīstības speciālists
ir bijis vienmēr. 90. gados pat divas štata vietas, vesela Lauksaimniecības nodaļa, pēc tam
viena štata vieta. Un arī laikā,
kad krīzes dēļ finansiālo atbalstu
atteica SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»
(LLKC) filiāle «Zemgales lauku attīstības birojs», apzinoties, ka atbalsts zemniekiem ir nepieciešams, Iecavas novada Dome atrada iespēju saglabāt pusslodzi,
atšķirībā no daudzām citām pašvaldībām, kuras šādu štata vietu
pēc valsts atbalsta atteikšanas
vispār likvidēja.
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 64 novados, kuros ir negatīvs attīstības indekss, ir radusi risinājumu pašvaldību lauku attīstības speciālistu finansē-

Zemgales filiāles vadītāja E. Maisaka iesniedza Iecavas novada
Domei priekšlikumu par sadarbību ar Iecavas novada Domi.
Iecavas novada Domei jānodrošina lauku atbalsta speciālistam
darba vieta (galds, telefons) un
atsevišķās reizēs transports nokļūšanai uz semināriem, bet atalgojumu uz pilnu slodzi strādājošam speciālistam nodrošinātu
LKIC. Lauku attīstības speciālistu darba pienākumos ir gan
lauksaimniecības attīstības jautājumi, gan jautājumi, kas saistīti ar vietējo uzņēmēju atbalstu,
tūrisma attīstību novadā. Lauku
attīstības speciālista uzdevums
ir saredzēt novada attīstības
iespējas un vietējiem uzņēmējiem, uzņēmīgiem cilvēkiem novadā palīdzēt atrast iespējas piesaistīt finansējumu. Šobrīd Iecavas pašvaldībā esošais lauksaimniecības organizators strādā vien
pusslodzi un viņa pienākumos
ietilpst tikai atbalsts zemniekiem. Februāra finanšu komitejas sēdē šis jautājums netika atbalstīts, norādot uz to, ka ar paš-

valdību darba attiecībās neesošam darbiniekam nevarēs
piešķirt transportu un apmaksāt
telefona izdevumus. Situācijas
risinājumu gan ir atraduši visi citi Latvijas novadi, kuros lauku
attīstības speciālisti darbu šajā
gadā jau ir uzsākuši.
Tā kā Iecavas novadam
iepriekš nebija problēmas sastrādāties ar LKIC, iepriekšējos
gados lauksaimniecības organizators daļēji tika algots no šīs organizācijas un speciālists arī šobrīd darbā vēl joprojām izmanto
tās datoru un printeri, tad Iecavas novada Domes deputātiem
A. Vītolai, B. Mīlgrāvei, S. Mašiņenkovam, A. Grundmanim,
I. Freimanei, I. Vaičekonei un
A. Avotam radās jautājums, kāds
ir iemesls šo sadarbību neturpināt. Izrādās, LKIC nebija apmierināts ar esošā speciālista kompetenci un aicināja pašvaldību
meklēt daudz progresīvāku un
mūsdienu mainīgajā situācijā
strādāt spējīgāku speciālistu.
Speciālistu ar kompetenci risināt
daudz plašākus novada attīstī-

bas jautājumus, spēju izstrādāt
Eiropas prasībām atbilstošus
projekta pieteikumus un spēju
sadarboties ne tikai ar zemniekiem, bet arī uzņēmējiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Tā kopīgi radot projektus,
kuri būtu nozīmīgi Iecavas novada attīstībai. Deputāti vērsās
ar atkārtotu lūgumu šo jautājumu skatīt Domes sēdē. Finanšu
komitejas aprīļa sēdē atkārtoti
lēmums netika pieņemts.
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra valsts daļas
direktors Edgars Linde informēja, ka pēc atteikuma saņemšanas Iecavas novada lauksaimniecības attīstības speciālistam
paredzētie līdzekļi jau piedāvāti
Rēzeknei. Šobrīd Iecavas novads
ir vienīgais Latvijā, kurš atteicies
no šīs iespējas. Ietaupījums pašvaldības budžetā, pieņemot pozitīvu lēmumu šajā jautājumā,
būtu vairāk nekā 3 000 lati gadā.
To varētu novirzīt mūsu novada
lauku ceļu stāvokļa uzlabošanai,
bet pašvaldība turpina neizmantot sev dotās iespējas. IZ

šanai no ES līdzekļiem, kuru šim
mērķim pietiek līdz 2013. gadam.
Jā, pašvaldībā 15.02.2010.
tika saņemta LLKC vēstule ar
aicinājumu sadarboties - algojot
lauku attīstības speciālistu
Valsts lauku tīkla uzdevumu
veikšanai un maksājot speciālistam pilnas slodzes algu, kas nedaudz lielāka par valstī noteikto
minimālo - Ls 230 līdz nodokļu
nomaksai, speciālists tiktu pieņemts pamatdarbā LLKC, ar prasībām pašvaldībai šo speciālistu
nodrošināt ar darba vietu, apmaksātu transportu un sakaru
līdzekļiem tiešo darba pienākumu veikšanai. Kā risinājumu
mēs redzējām iespēju pašreizējam lauksaimniecības organizatoram Stepanam Drozdovam
pusslodzes pamatdarbu pašvaldībā apvienot ar LLKC piedāvāto
amatu, uzlabojot līguma nosacījumus.
Pēc šāda modeļa darbojas arī
speciālists Rundāles novadā,
kurš, būdams pašvaldības algots
lauksaimniecības speciālists,
strādā arī LLKC, un Vecumnie-

kos, kur LLKC lauku attīstības
speciālists ir arī pašvaldības
darbinieks un deputāts. Tādēļ
nav problēmu viņus nodrošināt
ne ar transportu, ne ar citiem
darbam nepieciešamajiem līdzekļiem, lai pilnvērtīgi tiktu izpildīti gan pašvaldības, gan
LLKC dotie uzdevumi.
Pašvaldībai ne īpaši saprotamu iemeslu dēļ šāds sadarbības
modelis Iecavas novadā neguva
LLKC atbalstu. Toties uz šo vietu
uzreiz pēc oficiālās LLKC sadarbības vēstules saņemšanas tieši
uz pašvaldību nāca pieteikties
iespējamā amata kandidāte Agnese Hauka, lai gan lauksaimniecības organizatora vieta pašvaldībā nav vakanta.
Iecavas novada pašvaldībai
nav bijis pretenziju pret lauksaimniecības organizatora līdzšinējo darbu, nekādas pretenzijas pašvaldībai par to nav izteicis
arī LLKC. Arī aktīvs novada zemnieks Jānis Pastars savā un
daudzu citu zemnieku vārdā uzsver, ka novadā ir jābūt pašvaldības algotam lauksaimniecī-

bas organizatoram, un S. Drozdovu raksturo kā vienu no pieredzējušākajiem Iecavas novada
lauksaimniecības darbiniekiem,
kurš orientējas lauksaimniecības pamatnostādnēs un aktīvi
risina arī tos jautājumus, uz kuriem nav iespējamas ātras atbildes. IZ

Nereģistrēta Iecavas novada
iedzīvotāju grupa sadarbībā
ar Barona muzeju un
Hipotēkas bankas projektu
konkursu «Mēs paši» organizē

IelīgošanuJāņu mācības
«Kveriņos» - 20. jūnijā
plkst. 13.00-15.00
radošās darbnīcas ikvienam
interesentam- siera siešana,
pīrāgu cepšana, vainagu
pīšana, dažādu dzērienu
gatavošana;
plkst. 15.00-17.00
tradīcijas, dziesmas un dejas
kopā ar folkloras kopu
«Tarkšķi».
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5.

«Tarkšķi» kopā ar Lauri Reiniku pārstāvēs Zemgali

1.lpp.

Speciāli lielajam koncertam «Tarkšķi» apguvuši Iecavā pierakstītu
Līgo dziesmu «Jānīts kāpa kalniņā». Skanēs vijoles, kokle, Iecavas
meiteņu un Laura Reinika balss. Dziesmas starpspēlei izvēlēta
īru melodija, kuras laikā Ginta (no kreisās) un Kristiāna ievilinās
dziedātāju kopīgā dancī.

23. jūnija vakarā vērienīgais
pasākums Pauku priedēs vienuviet pulcēs populārus dažādu stilu mūziķus no visiem Latvijas
novadiem, tos apvienojot kopīgā
muzicēšanā ar Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales folkloras grupām un ansambļiem.
Pirms mēneša Rīgā bija sapulcināti visi kolektīvu vadītāji,
lai vispārīgos vilcienos pārrunātu iecerētos priekšnesumus. Tagad pavadošās mūziķu grupas
vadītājs Kristaps Krievkalns un
koncerta režisors Valdis Pavlovskis apbraukā visus novadus, lai
noslīpētu konkrētos popmūziķu
un folkloras kopu sadarbības
modeļus. Kurzemi koncertā pārstāvēs Andris Ērglis un Suitu sievas, Ivo Fomins un folkloras kopa Talsi, kā arī dziedātāja Chilli
un līvu jauniešu orķestris Nurmorkestor. Latgali pārstāvēs
Daugavpils Oranžā kora vadītājs
Atis Auzāns un kapela Dziga,
Latvijas zelta talants Dainis Skutelis un folkloras kopa Ilža, kā arī

duets Inga un Normunds un folkloras kopa Laimas muzykanti.
Vidzemi pārstāvēs Ieva Akuratere un vīru kopa Vilki, Aigars Grāvers un folkloras kopa Cielava.
Savukārt Zemgali – Lauris Reiniks un Tarkšķi, kā arī Māris Sloka un dūdu un bungu mūzikas
grupa Auļi. Bet kā notika izvēle?
Valdis Pavlovskis atklāj, ka sākumā apzināts, no kura novada
ir populārie dziedātāji. Tad koncerta idejas autore Baiba Palkavniece internetā gājusi cauri visu
folkloras grupu mājas lapām.
Mūsu reģionā viņa apstājusies
pie iecavniekiem, jo «Tarkšķi ir
jauni, forši un jau populāri»!
Televīzija koncertu translēs
tiešraidē, tāpēc iepriekš jāizplāno visi sīkumi. Tarkšķu sešām
meitenēm un vadītājai Kristīnei
Karelei vēl ir laiks noslīpēt abus
uzticētos priekšnesumus - tautasdziesmu un Latvijas Radio
Muzikālajā bankā visu laiku populārāko dziesmu «Sirds sadeg
neparasti». IZ

Ceram izveidot jauniešu centru
Atsaucoties uz laikraksta
«Iecavas Ziņas» 4. jūnija numurā
rubrikā «Mums jautā» publicēto
nepilnīgo atbildi par Rīgas ielā 6
esošo sarga namiņu, biedrība
«Iecavas Jauniešu padome» (IJP)
informē par plāniem attiecībā uz
šo ēku.
Atbildot uz Rasmas Mažānes
kundzes uzdoto jautājumu par
to, kāpēc ēkai ir atvērts logs un
kas notiks ar otrā stāva grīdu,
vēlamies darīt zināmu, ka ēkas
jumts ir sliktā stāvoklī - jumta
segumā ir izveidojušies daudzi
caurumi, pa kuriem ēkā lietus
laikā pil ūdens. Lai nodrošinātu
ēkas pilnīgāku ventilāciju un
ūdens izžūšanu, esam atvēruši
vienu no otrā stāva vēdlodziņiem.
No 1. jūnija Iecavas novada
Dome sarga namiņu ir iznomājusi biedrībai «Iecavas Jauniešu
padome», līdz ar to turpmāk ēku
apsaimniekosim un uzturēsim
kārtībā mēs - Iecavas jaunieši.
Tāpēc, ja kādam ir neatbildēti
jautājumi saistībā ar ēku un tās
izmantošanu, aicinām vērsties
personīgi pie IJP valdes, zvanot
pa tālruņiem: 26139833 (Laine)
vai 29725598 (Andis). Esam gatavi uzklausīt un labprāt sniegsim sīkāku informāciju!
Ideja par jauniešu centru
mums radās līdz ar biedrības dibināšanu. Tieši šādam nolūkam
IJP vēlējās iegūt ilgtermiņa no-

mā sarga namiņu Rīgas ielā 6. Tā
kā 2009. gada vasarā mums bija
aktuāla piedalīšanās LEADER
projektā par finansēju-ma ~20
000 LVL saņemšanu, bi-jām jau
sagatavojuši paredzamā centra
aprakstu un aptuvenās izmaksas, par mūsu plāniem bijām informējuši arī novada Domi,
lai iegūtu nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā. Diemžēl jāatzīst, ka nepaspējām izstrādāt izmaksu tāmi un termiņā
neiekļāvāmies.
Rudenī pašvaldībām, kuras
atrodas mazattīstītās vai attālās
vietās, tostarp arī Iecavas novadam, tika izsūtīts LR Izglītības un
zinātnes ministrijas aicinājums
piedalīties projektā «Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu
centru izveide». Dome aicināja
IJP iesaistīties šajā projektā, un
mēs piekritām. Varējām lietderīgi
izmantot mūsu iepriekš sagatavotās idejas ieskices, tāpēc nebija sarežģīti sniegt atbildes uz
visiem jautājumiem par projektu
un tā izveides nepieciešamību.
Sarga namiņš ir kultūrvēsturiskais piemineklis, tāpēc
nolēmām, ka mums - jauniešiem
un pašvaldībai - vajadzētu sakārtot šo ēku, kas jau izsenis ir viena
no Iecavas vizītkartēm, bet līdz
šim tai nav atrasts atbilstošs
funkcionālais pielietojums. Lai
atjaunotu un iedvestu dzīvību
nepamatoti aizmirstam kultūr-

vēstures mantojumam, IJP un
Dome piedalās projektā, kura
ietvaros ceram piesaistīt finansējumu multifunkcionālas ēkas izveidošanai un sarga namiņa
restaurācijai.
IJP un Dome 2009. gada septembrī sagatavoja projekta
iesniegumu un detalizētu centra
aprakstu dalībai Latvijas un
Šveices sadarbības programmas
ietvaros īstenojamās programmas «Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos» aktivitātē «Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide». Šis
projekts paredz multifunkcionāla centra izveidošanu, kuram pēc
projekta nosacījumiem būtu jāsatur šāda uzbūves struktūra:
semināru un treniņu telpas, informācijas centrs, brīvā laika pavadīšanas telpa (galda teniss, novuss, skatuve u. c.), biroja telpas
jaunatnes organizācijām un
iniciatīvu grupām, atpūtas telpa
ar TV, mūziku un galda spēlēm,
konsultāciju telpas un hosteļtipa
telpas, ja nepieciešams pārnakšņot gan jauniešiem, gan
viesiem.
Maija beigās Dome mūs
iepazīstināja ar jau izstrādātu
centra skiču projektu, kas parāda provizorisku telpu izvietojumu sarga namiņā. Tā kā ēkas
platība ir tikai 51 m2, nepieciešams ļoti pārdomāts skiču mode-

lis, jo katrai telpai ir jābūt daudzfunkcionālai.
Atsaucoties LR Izglītības un
zinātnes ministrijas aicinājumam, Domei līdz 14. jūnijam ir
jāiesniedz papildināts komponentprojekta iesniegums ar to
pamatojošiem dokumentiem. Ministrijas uzdevumā 27. maijā
pētnieku grupa iepazinās ar projekta realizācijas iespējām Iecavas novada pašvaldībā. Pētnieku
sagatavotās rekomendācijas un
komponentprojeka iesniegumu
izvērtēs ministrijas komisija, kas
savukārt informāciju par izvēlētajām 10 pašvaldībām iesniegs
Šveices kompetentajām iestādēm galīgā lēmuma pieņemšanai. Komponentprojektu īstenošanu paredzēts sākt 2011. gada
pirmajā ceturksnī.
Ja šo projektu izdosies realizēt, tas būs neatsverams ieguvums visiem Iecavas novada jauniešiem, jo viens no centra galvenajiem uzdevumiem ir radīt
iespējas saturīgai brīvā laika pavadīšanai, jauniešu ideju ģenerēšanai un to realizācijai dažādos
projektos, pulciņos un izglītojoša
rakstura nodarbībās.
Biedrībai «Iecavas Jauniešu
padome» un Iecavas novada Domei ir kopīgs mērķis - radīt jaunatnei labvēlīgus apstākļus pilnvērtīgai, saistošai un aktīvai dzīvei novadā.
IJP valde
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6.

Atjaunota Jura Sietiņa kapavieta

1.lpp.

Iecavas evaņģēliski luteriskā
draudze ir gādājusi, lai mākslinieku darbnīcā taptu Jura Sietiņa piemiņai veltīta zīme, ko pēc
pāris nedēļām paredzēts piestiprināt krustam.
Svētbrīdī, kas notika 6. jūnijā, mācītājs Rolands Radziņš
(attēlā) iesvētīja atjaunoto kapavietu un aicināja klātesošos
mācīties no J. Sietiņa piemēra kā dzīvot ticībā un nesavtīgi strādāt sava pagasta un valsts labā.
Diemžēl laika straujais ritē-

jums daudz ko aiznes prom no
ļaužu atmiņas, tiek aizmirsti cilvēki un notikumi, kas iepriekšējām paaudzēm bijuši tik nozīmīgi. Tāpēc gan Vanda Korbe draudzes vārdā, gan pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis teica paldies
visiem tiem ļaudīm, kuri rūpējas, lai vēsturiskais mantojums
neaizietu nebūtībā.
Piedāvājam nelielu ieskatu
Ēvalda Kivilanda apkopotajās
vēstures liecībās par Juri Sietiņu.

Juris Sietiņš (1865-1942) attēlā blakus - saimniekoja
«Sietiņu» mājās līdz 1. Pasaules
karam. Apprecējās ar skolotāju
Amaliju, un viņu ģimenē bija četri bērni: Hugo, Marija, Margarita
un Juris. Sākoties 1. Pasaules
karam, aizbrauca bēgļu gaitās.
Pēc kara J. Sietiņš atgriezās Latvijā bez sievs, jo viņa bija mirusi
no vēdera tīfa.
Juris Sietiņš 1920. gada
20. martā tika ievēlēts par
priekšnieku Iecavas-Lambārtes
evaņģēliski luteriskajā draudzē,
kur darbojās līdz mūža beigām 22 gadus. Viņš aktīvi darbojās
kara sapostītās baznīcas atjaunošanā. Kārtība tika ieviesta 24
pagasta kapsētās, iztīrīti bojātie
koki, daudzās kapsētās uzbūvēti
zvanu torņi. Katrā kapsētā tika
izveidota kapu komiteja, kas pārraudzīja kārtību. Tika rīkoti kapu
svētki ar pūtēju orķestra un koristu piedalīšanos, atzīmētas arī
mirušo piemiņas dienas.
1923. gada 13. janvārī Juris
Sietiņš ievēlēts par Iecavas pagasta vecāko. Pēc tam ievēlēts atkārtoti un šajā amatā darbojies
17 gadus, līdz 1940. gadam, kad
Latvijā ieripoja Sarkanarmijas
tanki. Daudz uzmanības viņš veltījis Iecavas pagasta saimnieciskajai atjaunošanai un kultūras
dzīvei. Bija jāremontē sapostītās
skolas. 1927. gadā tika uzcelta
Mežinieku skola, lai bērni vairs

nemācītos Dāvju krogā. J. Sietiņš vāca līdzekļus daudzbērnu
ģimenēm un trūkumcietējiem,
organizēja saziedoto mantu izpārdošanu «bazāros». Lai iegūtu
naudas līdzekļus, rīkoja koncertus, loterijas un daudzus citus
pasākumus. Pagasts deva naudu
Brīvības pieminekļa celtniecībai,
kā arī Uzvaras parka izveidošanai - projekta gatavošanai.
Pagasta vecākais aktīvi sadarbojās ar aizsargu organizāciju
un ugunsdzēsēju biedrību, bija
Iecavas slimnīcas saimnieciskās
darbības kurators, veicināja
Iecavas sanitāro pulciņu-kopu
darbību.
Juris Sietiņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni; par darbošanos Ugunsdzēsēju biedrībā
saņēmis zīmi «Par centību».
Visu savu dzīvi viņš veltīja
Iecavas pagasta labklājības celšanai. Ar savu balto zirdziņu regulāri apbraukāja pagasta mājas; viņš bija Iecavas ļaužu cienīts vīrs. 1942. gadā Iecavas
slimnīcā mirušo Juri Sietiņu ar
lielu godu, piedaloties daudziem
cilvēkiem, izvadīja no Iecavas
baznīcas un guldīja Baznīcas
kapsētā pie mazajiem vārtiņiem. IZ

Aizaugusī teritorija pārvēršas par saulainu dārzu
A: F: Beāta Mīlgrāve

Sestdien Dievdārziņa
sakopšanas talkā
kopā pulcējās
22 iecavnieki.
Savu brīvo laiku sakopšanas
talkai veltīja Zorģu aktīvās sievas, Sociālā aprūpes centra
«Iecava» iemītnieki, Iecavas
evaņģēliski luteriskās baznīcas
draudzes un Iecavas sieviešu
kluba «Liepas» pārstāvji, Dzimtmisas pamatskolas direktore,
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Dartija» vadītāja un pašvaldības dārzkope.
Daži iecavnieki ziņu vienkārši bija izlasījuši pašvaldības
avīzē un atnākuši. Cilvēki bija
nākuši pa vienam un arī ar ģimenēm, lai kopīgiem spēkiem
sakoptu vietu, kurā līdz vasaras

beigām tiks izveidots kultūrvēsturisks apskates objekts.
Četru stundu laikā necaurredzama, krūmiem aizaugusi teritorija pārvērtās par saules gaismas pielijušu dārzu un no stāvā
Iecavas upes krasta pavērās
skats uz Iecavas baznīcu. «Skaisti!» teica ne viens vien talcinieks,
un viņu acīs varēja redzēt prieku
un gandarījumu par padarīto.
Projekta vadītājs Andris Kopeika bija pārsteigts, cik daudz
dažās stundās var paveikt daži
vīri un pulciņš sievu, ja tikai ir
kopīgs mērķis. Andris, talkas organizatoru, Biedrības «Liepas»
vārdā, ar avīzes starpniecību izsaka pateicību visiem, kas piedalījās pirmajā Dievdārziņa sakopšanas talkā, un cer, ka iecavnieki
būs tikpat atsaucīgi arī turpmāk,
kopīgiem spēkiem veidojot Iecavas kultūrvēsturisko taku. IZ

Dievdārziņa talkas laikā pašvaldības dārzkope Daina
Rudzīte paldies par Lielajā talkā ieguldīto darbu teica
Agitai Haukai un Andrim Kopeikam.
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Sporta ziņas

3. jūnijā Valmierā notika vieglatlētikas sacensības, kurās
dažāda vecuma grupās tika atlasīti labākie sportisti dalībai
Starptautiskās bērnu sacensībās Polijā. Visu disciplīnu
uzvarētāji nākamās nedēļas otrajā pusē dosies uz Varšavu, lai
mērotos spēkiem ar septiņu citu valstu pārstāvjiem.
Ļoti veiksmīgi atlases sacensībās startēja Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» audzēkņi. Ceļazīmi uz starpvalstu sacīkstēm
ieguva Annija Liepiņa un Ildze Jurkovska, kas izcīnīja 1. vietu
attiecīgi augstlēkšanā un 600 m skrējienā. Godalgotajās vietās un
pavisam tuvu goda pjedestālam nonāca arī virkne citu iecavnieku:
Simonai Vītoliņai 2. vieta augstlēkšanā, Mārtiņam Šteinam 2.
vieta tāllēkšanā, Annai Bugoveckai 3. vieta 60 m barjerskrējienā,
Žanim Sevastjanovam 3. vieta 300 m, Artūram Liepiņam 4. vieta
augstlēkšanā, Oskaram Duduram 4. vieta 60 m barjerskrējienā,
Žanim Sevastjanovam, Oskaram Duduram, Hugo Zilbertam un
Mārtiņam Šteinam 3. vieta 4 x 100 m stafetē.
Latvijas Vieglatlētikas savienības kausa izcīņas 2. posma
sacensības Bauskā 8. jūnijā pulcēja daudz dalībnieku.
No Iecavas pārstāvjiem vislabāk veicās Rūdolfam Tonigam, kurš
B vecuma grupā ar rezultātu 23,68 sek. pārliecinoši izcīnīja
1. vietu 200 m skrējienā. Treneri slavē arī Mārtiņa Šteina
rezultātu 5,30 m tāllēkšanā un Edgara Beņķa iegūto 5. vieta
800 m skrējienā. Savukārt Emīls Sevastjanovs uzteicams par
sasniegto personisko rekordu 400 m distancē - jāpiebilst, ka
A vecuma grupas jauniešiem bija jāstartē vienā grupā ar
pieaugušajiem.

Sporta skolā «Dartija»
otrais izlaidums
F: Sporta skola

A: Beata Logina

2. jūnijā Iecavas novada
sporta skolā «Dartija»
svinīgi mirkļi tika veltīti
sešiem absolventiem.
Apliecību par profesionālās
ievirzes izglītību saņēma Jolanta
Lipska un Madara Nolberga galda teniss (trenere Baiba Gāga), Edgars Ērglis - vieglatlētika
(trenere Dace Vizule), Roberts
Tūmanis, Ansis Tonigs un Jānis
Ērglis - basketbols (treneri Voldemārs Pārums, Vilnis Gailums). (Attēlā nav A. Tonigs un
V. Gailums ).

Kā atzina sporta skolas direktore Baiba Gāga, treneri lepojas ar šiem audzēkņiem, jo viņi
sevi pierādījuši gan nopietnā treniņdarbā, gan sasnieguši labus
panākumus sacensībās; bijuši
godalgoto vietu ieguvēju un Jaunatnes basketbola līgas rezultatīvāko spēlētāju vidū. Lai jauniešiem veicas augstāku līmeņu sasniegšanā - gan studijās, gan
sportā! Aizvadītais mācību gads
sporta skolai «Dartija» bija trešais pēc akreditācijas. Pirmo izlaidumu iestāde svinēja pagājušajā gadā, kad apvienotā variantā tika sveikti pirmie deviņi sporta skolas beidzēji. IZ

Līdzjūtības
Spēlē FK Iecava un FK Auda.

1.lpp.

Meistarīgākas izskatījās abas
Lietuvas komandas, kurām nebija īpašu problēmu apspēlēt latviešus, tāpēc pirmo vietu tās izcīnīja savā starpā. Šajā spēlē sākums izdevās Biržu futbolistiem,
viņi ātri izvirzījās vadībā ar rezultātu 4:0, un tikai pirmā puslaika
beigās FK Pasvalys atguva vienus
vārtus. Otrajā puslaikā spēles
scenārijs mainījās pretēji un FK
Pasvalys spēlētāju neatlaidība
un pretinieku rupjās kļūdas uzdāvināja pasvaliešiem uzvaru ne

tikai spēlē, bet arī turnīrā. Pēc
vienas dienas turnīra rezultātiem
komandas izvietojās šādi:
1. FK Pasvalys
2. Birži
3. FK Auda (Ķekava)
4. FK Bauska
5. FK Iecava
Kopumā pirmais turnīrs «FK
Iecava Kauss» aizvadīts veiksmīgi - draudzīgā un jaukā atmosfērā. Jācer, ka šī tradīcija attīstīsies un mājiniekiem būs tikai
augstākie rezultāti. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Nadežda Timofejeva (08.06.1962. - 02.06.2010.)
Jānis Naglis (01.06.1944. - 03.06.2010.)
Zigrīda Vilde (25.07.1935. - 06.06.2010.)

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
/M. Zviedre/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andai,
no tēta atvadoties.
Iecavas novada bibliotekāres
Nakts kad klusi iegulst silos,
Sirds par putnu pārvēršas,
Ilgu ceļos tālos, zilos
Viegliem spārniem aizlaižas.

/E. Zālīte/

Izsakām līdzjūtību Dagnijai Lauvai ar ģimeni,
IGORU pavadot mūžībā.
«Amway» kolektīvs
Bet mūžam nezūd tas,
ko darbā paveikt spēji...

/A. Balodis/

Skumstam par ilggadējā Iecavas ķirurga
JĀŅA NAGĻA aiziešanu mūžībā
un izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
P/a «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» kolektīvs
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.

8.

Kultūras namā
11. jūnijā pl. 20.00

Kultūras
namā
koncerts.

O! KARTES AKADĒMIJAS
Biļešu cenas:

pļaujmašīnu KSF 2,1 B-4.
Tel. 26228503.
Lēti pārdod zemi (1600 m²)
mājas celtniecībai Audrupos
(5 km no Iecavas centra).
Tel. 27013220.

Veicam plaša profila
CELTNIECĪBAS DARBUS,
SĒTU UZSTĀDĪŠANU,
MALKAS SAGATAVOŠANU.
Tel. 22378463;
20235535.

Pērk, demontē, griež, izved
krāsainā un melnā
metāla konstrukcijas
(angāri, l/s un kravas
tehnika u. c.);
attīra
teritoriju.
Tālr.
26200989.

Dažādi : : :

Veicam jumtu remontdarbus,
seguma maiņu, kā arī sķūnīšu
un dārza mājiņu remontu un
būvniecību. Tel. 26060411.

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

Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

Grupas EOLIKA
koncerts PĀRCELTS
uz nenoteiktu laiku.

Kinopunkta akcijas filma
«Vikija, Kristīna, Barselona»
Ieejas maksa - 1 santīms.

Estrādē
23. jūnijā

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

14. jūnijā,
pieminot komunistiskā
genocīda upurus,
no plkst. 18 līdz 19
veidosim ziedu ceļu pie
Brīvības pieminekļa
Iecavas parkā.

Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

IZLAIDUMI

Aicina darbā : : :
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.

koncerta dienā - Ls 4.

17. jūnijā pl. 20.00
zāģmateriālus, brusas, dēļus,
latas, ēvelētus un spundētus
dēļus, nomaļu malku.
Tel. 26138299.

26. jūnijā tiek organizēta
vienas dienas ekskursija
uz Pjuhticas klosteri Igaunijā.
Tel. 63942049; 26749190.

PĀRDOD
visu veidu MALKU.
Tālr. 29810487.

iepriekšpārdošanā - Ls 3;

frizieri, manikīra un
pedikīra meistaru (-i).
Tālr. 63963471.

Romas katoļu
KAPU SVĒTKI
Iecavas apkārtnē
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.

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
Uzņemšana
Iecavas vidusskolas
10. klasē un vakarskolas
10. un 11. klasē
15. jūnijā plkst. 10.00.
Papilduzņemšana
23. augustā plkst. 10.00.

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

