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Seminārā
3.
pārliecina par
mājokļu
renovācijas
labumu

Daiļdārzu
konkursā
zināmi
nomināciju
ieguvēji
A: Annija Jakovļeva

X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki ir izska-

nējuši – Rīgas ielas noklusušas
un dalībnieki, svētku saviļņoti,
atgriezušies mājās.
Katram dalībniekam svētki
raisīja citādas emocijas, arī pie-

dzīvojumi katram bija savādāki.
Iecavnieku izjūtas un atgadījumus svētku laikā lasiet
4.lpp.
F: Antra Pāruma

5.

Informācija 7.
mežu
īpašniekiem

Noskaidroti informatizācijas veicēji Prieks devējiem un saņēmējiem
A: Evija Poļakova

A: Beata Logina

Domes iepirkumu speciāliste
1. jūlijā ir noslēdzies iepirkums projektam «Iecavas novada izglītības iestāžu informatizācija», ko realizēs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotās darbības programmas
«Infrastruktūra un pakalpojumi»
papildinājuma apakšaktivitātē
«Izglītības iestāžu informatizācija».
Par izglītības iestāžu lokālo
datortīklu infrastruktūras uzlabošanas darbu veicējiem Iepirkumu komisija ir izvēlējusies SIA

«Komerccentrs Dati grupa», kas
darbus Ls 6378,13 apmērā uzsāks tuvākajā laikā un plāno tos
pabeigt līdz mācību gada sākumam.
Projektā ir plānota arī datortehnikas un multimediju tehnikas iegāde, kas notiks centralizētā iepirkuma ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 67 515,54 no kurām 85% jeb
Ls 57 388, 20 finansēs ERAF, bet
atlikušos 15% jeb Ls 10 127,34
segs no valsts budžeta. IZ

10. jūlijā pa ceļam uz
Senās mūzikas festivāla
noslēgumu Rundālē
stundu garu koncertu
iecavniekiem dāvināja
Latvijas Radio koris.
Iespēju Iecavas kultūras namā noklausīties augstvērtīgu kora dziesmu programmu sarūpēja
ziedu salona «Avēnija» vadītāja
Līga Grīnberga. Pateicoties viņas
iedibinātajai sadarbībai ar SIA
«Latvijas koncerti», jau piekto va-

saru notiek labdarības koncerti,
kuros apmeklētāji kā ieejas maksu ziedo naudu Iecavas internātpamatskolas rotaļu laukuma izveidei un papildināšanai. Šoreiz
koncerta klausītāji saziedoja
126 latus. «Paldies visiem, kas,
neskatoties uz dažādu pasākumu plašo piedāvājumu šajās dienās, atnāca uz mūsu labdarības
koncertu,» ziedotājiem pateicas
skolas direktore Judīte Rubina
un teic, ka saziedotā summa papildinās pašas iestādes atvēlētos
līdzekļus sešu interaktīvu ierīču
izgatavošanai.
6.lpp.
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2.

Partneri ir pārliecināti par Latvijas ilgtspējīgu attīstību
A: Valda Liekne

Domes izglītības speciāliste
F: Anta Kļaveniece

Eiropas Savienības
projekts, kas divu gadu
garumā apvienoja
10 dažādas organizācijas
no deviņām dalībvalstīm,
ir beidzies.
Tas ir Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas projekts «Eiropas skola ilgtspējīgai attīstībai». Projekta
partneri bija gan pašvaldības,
gan nevalstiskās organizācijas.
Turciju pārstāvēja Aksarajas
(Aksaray) universitāte. Koordinējošā valsts bija Francija.
Galvenais projekta mērķis bija iepazīties ar ilgtspējīgas attīstības piemēriem partnervalstīs,
lai labās prakses piemērus apkopotu rokasgrāmatā un pēc iespējas ieviestu arī savās valstīs. Rokasgrāmata sniegs ieskatu visu
projekta partnervalstu labās
prakses piemēros, jo bieži tam
nav vajadzīgi lieli kapitālieguldījumi, bet vienkārši labas idejas.
Klātienē ar ilgtspējīgas attīstības
piemēriem varējām iepazīties
Turcijā, Vācijā, Francijā, Lielbritānijā, Bulgārijā un arī Latvijā,
bet labās prakses prezentācijas
redzējām arī no Lietuvas, Rumānijas un divām Itālijas organizācijām.
Projekta pēdējā tikšanās notika Latvijā no 6. jūlija līdz 12. jūlijam, un tajā piedalījās 26
partneru pārstāvji. 7. jūlijā projekta noslēguma pasākumā tika
apspriestas idejas jaunu sadarbības projektu izveidei. Ideju ir
daudz, un divu gadu laikā jau izveidojušās ļoti draudzīgas saites,
tādēļ skumji bija šķiršanās brīži.
Šīs tikšanās laiks bija karsts
gan tiešā, gan pārnestā nozīmē,
jo bija jāapspriež projekta noslēguma atskaite un jāapgūst plaša
programma. Tā šķita interesanta, jo neviens no dalībniekiem, izņemot Lietuvas partnerus, līdz
šim Latviju vēl nebija apmeklējis.
Partneri viesojās Iecavas novada
Domē un tikās ar priekšsēdētāju,
apciemoja putnu un mazo dzīvnieku dārzu «Dobuļi» un saimniecību «Bērziņi», kur smēlās idejas, lai tālāk tās nodotu saviem
fermeriem. Aktivitātes «Labirintos» izraisīja lielu sajūsmu.
SIA «Jaunpagasts Plus» Ieca-

Projekta noslēguma
dalībnieki pirms ekskursijas
pa Rīgu..
.. izzinot ražošanas procesu
SIA «Jaunpagasts Plus»..
.. un baudot izklaides
«Labirintos».

vas rūpnīcā viesi tika iepazīstināti ar bioetanola ražotni, kur viņi ieinteresēti uzdeva dažādus
jautājumus. Klintaines pagastā
partneri iepazinās ar «Liepkalnu»
maizes tapšanas procesu, piedalījās maizes degustācijā un vizinājās ar vikingu laivu. Amatu
centrā «Mazā Kāpa» projekta dalībniekiem bija iespēja pašiem
veidot atslēgu ādas piekariņus ar
saviem iniciāļiem, šī nodarbe likās tik aizraujoša, ka tālākās
programmas laiks tika iekavēts
par pusstundu, tomēr no pare-

dzētās «Likteņdārza» un Kokneses pilsdrupu apskates neatteicāmies.
«Skrīveru saldumos» atkal
bija aizraujoša līdzdarbošanās,
degustācija, un partneri, apmierināti par iespēju pašiem izveidot dažādu veidu konfektes
«Gotiņa», devās atpakaļ uz
viesnīcu.
X Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku koncertus un pasākumus partneri uztvēra kā
neatkārtojumu piedzīvojumu.
Visi ārvalstu pārstāvji augstu

novērtēja redzēto un izteica neviltotu pārsteigumu par Latvijas
skaisto dabu, brīnišķīgo galvaspilsētu un augsto kultūras līmeni. Viņi ļoti daudz taujāja par
Latvijas vēsturi, apbrīnoja mūsu
tradīcijas un to, kā tās tiek saglabātas un uzturētas paaudžu
paaudzēs.
Ja pašiem liekas, ka mēs
esam mazi un necili, tad jāpaaicina viesi no citām valstīm, kas
prot novērtēt un pārliecināt mūs
pašus par to, cik esam vienreizēji
un neatkārtojami! IZ
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Seminārā pierāda mājokļu renovācijas labumu
A: F: Annija Jakovļeva

8. jūlijā Iecavas novada
Domes ēkā notika
seminārs par
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju renovāciju.
Dalībnieki tika informēti
par Eiropas reģionālā
attīstības fonda (ERAF)
aktivitātes «Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi»
nosacījumiem un
ieguvumiem.
Necerēti lielais dalībnieku
skaits pārsteidza organizatorus vairāk nekā 20 interesantu bija
ieradušies ne tikai no Iecavas,
bet arī no Siguldas, Rīgas, Baldones.
Semināru atklāja LR ekonomikas ministrs Artis Kampars ar
prezentāciju «Mājokļu renovācija - ieguldījums Latvijas nākotnē». Ministrs skaidroja, kāpēc
nepieciešama mājokļu renovācija un ko mēs no tās iegūstam:
«Cilvēki, kuriem stāstām par renovāciju, parasti uzskata, ka
maksājumi būs lielāki, radīsies

citas blakus problēmas, taču tā
nav, veicot mājokļu renovāciju,
ikmēneša apkures maksājumi ir
vai nu mazāki, vai nepalielinās;
bez tam šis ir viens no paņēmieniem, kā kaut nedaudz sildīt
ekonomiku.» Lai renovācijas
procesu varētu sākt, tas jāatbalsta vismaz 51% no mājas kopējā
iedzīvotāju skaita, uzsvēra
A. Kampars un pēc prezentācijas
atbildēja uz interesentu jautājumiem.

Novada Domē
Iecavas novada Domes
kārtējā sēde notika
13. jūlijā.
Viens no darba kārtības jautājumiem bija par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes izveidi, uzturēšanu un deleģējuma līguma slēgšanu.
13. janvārī ir stājies spēkā
Ģeotelpiskās informācijas likums, kas nosaka, ka pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju
un uzdevumu izpildi, par savu
administratīvo teritoriju izveido
un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu
bāzi, veic iesniegtās informācijas
pārbaudi un nodrošina datu bāzes sadarbspēju ar centrālo datu
bāzi. Pašvaldībai ir tiesības deleģēt augstāk minētos uzdevumus, slēdzot deleģējuma līgumu
Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktajā kārtībā. Jautājums
vispirms tika izskatīts komiteju
sēdēs. Attīstības komiteja ieteica
Domei deleģēt likumā noteikto
uzdevumu izpildi, savukārt pēc
Finanšu komitejas lēmuma tika

veikta iespējamo pakalpojuma
sniedzēju piedāvājumu izpēte. Izskatījusi saņemtos piedāvājumus, Attīstības komiteja ieteica
Domei slēgt deleģējuma līgumu
ar SIA «Mērniecības Datu
Centrs», jo šai firmai darbu izpildē ir lielāks reaģēšanas ātrums,
ilgāka pieredze sadarbībā ar pašvaldībām un izveidota datu sasaiste ar SIA ZZ Dats programmatūru. Dome vienprātīgi atbalstīja šo ierosinājumu, kā arī
apstiprināja saistošos noteikumus Nr.17 «Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Iecavas novadā».
Kad būs saņemts akcepts no Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas, noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc
pilna teksta publicēšanas «Iecavas Ziņās». Noteikumi noteiks
kārtību, kādā Iecavas novada administratīvajā teritorijā notiks
topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Noteikumi attieksies arī
uz detālplānojumu un zemes
ierīcības projektu grafiskajām
daļām. IZ

Turpinājumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras,
Ekonomikas ministrijas un renovēto māju pārstāvji iepazīstināja dalībniekus ar ēku energoefektivitātes paaugstināšanas
nosacījumiem un energoauditu
rezultātiem. Tika izklāstīts, ka
lielākie siltuma zudumi ir caur
ēku sekciju savienojumu vietām, bēniņu pārsegumiem un
ēku pamatiem. Piemēros par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
renovāciju Jelgavā lektors stāstīja, kādi remontdarbi veikti, kā
samazinājušās apkures izmaksas un mainījies ēku izskats. Semināra dalībnieki ieguva informāciju par to, kas jāņem vērā
projekta īstenošanas laikā, kā
arī par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
un pārvaldnieka sadarbību.
Galvenais, ko iedzīvotāji gūst

no renovācijas, ir komforts, sakoptāka vide, ilgāks mājas mūžs
un paaugstināta īpašuma vērtība. Gan semināra laikā, gan pēc
tā, dalībnieki varēja uzdot sev
interesējošus jautājumus un saņemt atbildes no organizatoriem. Līga Avotiņa, dzīvokļa
īpašniece no Rīgas, uz semināru
bija ieradusies, lai uzzinātu, kādas ir iespējas iegūt un izmantot
finansiālos līdzekļus dzīvošanas
apstākļu uzlabošanai. Iecavniece Nadežda Bokova, Ozolu ielas
11 mājas vecākā, atzina, ka seminārā guvusi papildu informāciju un apņēmusies izmantot
mājokļa renovācijas iespēju,
piesaistot ERAF līdzfinansējumu.
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» valdes loceklis Alvis Feldmanis uzskata, ka seminārs bija izdevies. Jūlijā SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» iesniegs Latvijas Investīcijas
un attīstības aģentūrā projekta
pieteikumu par Edvarta Virzas
ielas 23 ēkas renovāciju, un atbilde gaidāma aptuveni pēc mēneša, norāda A. Feldmanis.
Arī Iecavas novada Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs
atzinīgi vērtē notikušo semināru: «Būtiski, ka seminārā piedalījās arī praktiķi - daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apsaimniekotāji, kas jau ir veikuši konkrētu
ēku renovāciju, tāpēc savā stāstījumā var operēt ar renovēto
ēku būvdarbu izmaksām un nosaukt konkrētas apkures izmaksas pēcrenovācijas laikā. Šādu
lektoru teiktajā cilvēki vairāk
ieklausās.» IZ

Melnās ziņas
- Laika posmā no 1. jūlija
plkst. 00:00 līdz 12. jūlija plkst.
19 no pacēlāja kādas SIA teritorijā nozagts kravas pacelšanas
mehānisms ar elektromotoru,
divi reduktori un autokrāna ritenis. Sākts kriminālprocess.
- 10. jūlijā ap plkst. 13:00
Zālītē, dzīvesvietā tika aplaupīta
1927. gadā dzimusi sieviete. Noziedzīgā persona, piedraudot ar
vardarbību, sirmgalvei nolaupīja
naudu, naudas maku un mobilo
telefonu. Tajā pašā dienā Valsts
policijas (VP) Zemgales reģiona
pārvaldes (ZRP) Bauskas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas
(KrPN) darbinieki aizturējuši agrāk tiesātu, 1958. gadā dzimušu
vīrieti, Iecavas novada iedzīvotā-

ju, kuram piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Nozagtā
nauda un telefons atgūti.
Uzsākts kriminālprocess pēc
Krimināllikuma 176. panta 1.
daļas «Par svešas kustamas
mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (laupīšana)», kas paredz sodu ar brīvības
atņemšanu uz laiku līdz desmit
gadiem, konfiscējot mantu vai
bez mantas konfiskācijas un ar
policijas kontroli uz laiku līdz
trim gadiem.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Svētki, kurus neaizmirst
1.lpp.
F: Raimonds Šastakovičs

Pašvaldības koordinatore
svētkos Milita Pīlādze saka paldies visiem Iecavas novada dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem
un vecākiem: «Atšķirībā no
iepriekšējiem Skolēnu dziesmu
un deju svētkiem augusi izpildījuma kvalitāte gan dziesmā, gan
dejā – par to ir liels prieks un
gandarījums. Apbrīnoju mūsu
skolēnu izturību, pacietību, izpratni un vēlmi visu izdarīt no
sirds un skaisti.»
Sākumskolas «Dartija» skolotāja Ilze Arāja kopā ar skolēniem
svētkos piedalījās tērpu šovā/
konkursā «Tērpies zaļāk», kur
uzdevums bija izveidot tērpus no
otreizlietojamām izejvielām, ekoloģiskiem materiāliem. Iecavnieki izveidoja astoņus tērpus: Zemi, Puķi, Avotu, Nakti, Sauli, Biti, Taureni un Bērzu. Šovā izmantoja gan Friča Bārdas dzejoli
«Lūgšana», gan Iecavas mūzikas
skolas koklētēju ansambļa
ierakstu. Mūsējie nebija cerējuši
uz tik lieliem panākumiem, jo arī
citiem kolektīviem izdevušies
interesanti tērpi, bet iecavnieki
izpelnījās Galveno balvu!
Tērpu darināšanas metode
bija tapošana jeb adīšana ar tapiņu adāmmašīnu. Ilze atzīst, ka
sākumā bērniem pirkstiņi ļoti
sāpējuši, bet ar laiku pieraduši
un tiešām aizrāvušies. Tērpu
svars bija diezgan liels – 1 kg un
400 g, turklāt šajā karstumā,
kas valdīja, bija grūti izturēt.
«Bērni ārkārtīgi čakli strādāja,
turklāt puišiem tapošana ļoti
labi padevās. Bērni ir malači!» atzīst Ilze. Svētkiem darinātos tērpus turpmāk varēs izmantot kā
paklājiņu vai pielietot kā citādi.
Vidusskolas 5. un 6. klašu
deju kolektīvu vadītāja Solveiga
Lineja saka mīļu paldies visām
mammām un tētiem, skolotājām, Daigai, šoferīšiem par zaļumu un ziedu piegādāšanu, vainagu pīšanu, kolektīvu vizināšanu. «Piecu gadu darbs ir summējies piecās dienās. Ātri, jauki
un interesanti. Pēc svētkiem parasti ir divējādas sajūtas: gandarījums par paveikto un tukšums,
jo viens posms ir noslēdzies un
jāsāk strādāt nākamajam. Man
ir paši labākie, jautrākie un dejotgribošākie bērni. Nīkuļiem un
īdētājiem nav vietas starp dejotājiem. Svētku nobeigumā, vēl pēdējo reizi dejojot pa laukumu,
bērni teica, ka labprāt gribētu tā
lekt vēl un vēl. Ejot ārā no stadio-

na, neaizmirstams palika Valsts
prezidenta Valda Zatlera rokas
spiediens un laba vēlējumi.
Mums izdevās, un dejot tiešām ir
laime!» savās emocijās dalās
Solveiga.
6. klases deju kolektīva dalībnieks Elvis Dredžels stāsta par
saviem iespaidiem: «Dejot tautiskās dejas ir mūsu ģimenes tradīcija jau vairākās paaudzēs. Vairāki no mūsu ģimenes ir piedalījušies Dziesmu un deju svētkos.
Tagad bija pienākusi mana kārta. Patīkami ir apzināties, ka tu
esi viens no 13 760 dejotājiem,
kas latviešu tautas deju aiznes
pasaulē.
Tā bija grūta, taču jaunu
iespaidu un piedzīvojumu pilna
nedēļa. Mūsu deju kolektīvs bija
viens no tiem 96 deju kolektīviem, kuri dejoja lielkoncerta
prologu. Es biju ļoti priecīgs, kad
mūsu deju skolotāja Solveiga Lineja izvēlējās mani par savu
partneri fināla dejai un mēs dejojām pašā priekšā pie deju svētku virsvadītājiem. Vēl viens
jauks pārsteigums bija satikšanās ar Valsts prezidentu - prezidents man paspieda roku, apjautājās, kā klājas, un mēs kopā
nofotografējāmies. Ceru, ka pēc
pieciem gadiem es varēšu piedalīties XI Skolu un jaunatnes
deju svētkos.»
Liene Krastiņa svētkos piedalījās kopā ar Iecavas vidusskolas 5.-9. klašu koristiem. Viņa
šos svētkus gaidījusi ar lielu nepacietību: «Sajūta, dziesmu svētku laikā stāvot lielajā Mežaparka
estrādē, nav līdzvērtīga nekam
citam». Salīdzinot ar citiem Skolēnu dziesmu un deju svētkiem,
šogad dziesmu repertuārs neesot bijis tik emocionāls; dominēja pavisam jaunas un liriskākas dziesmas, koris palicis ener-

ģiskāks un atvērtāks tikai koncerta otrajā pusē, kad dziesmas
bija patriotiskākas un jautrākas.
Taču, neskatoties uz lielo karstumu, Liene ir priecīga un apmierināta: «Visu koncerta laiku
valdīja jautrība, un tagad nespēju noticēt, ka tā ālēties un dejot
var 29 cm šaurā vietiņā. Diemžēl
sarūgtināja tas, ka bērni koncerta noslēgumā laistījās ar ūdeni,
lai gan bija stingri piekodināts tā
nedarīt».
Lai gan citi sūrojās par
karstumu, 6. klases kolektīva
dejotājs Edvards Jašuks ir citās
domās: «Bija forši, esmu patīkami pārsteigts. Nebiju domājis, ka
būs tik jautri. Es karstumu nemaz nejutu – varētu dejot un
tusēt vēl! Novēlu visiem to izmēģināt! Dejot ir forši! Paldies
par piedāvāto iespēju izbaudīt
svētkus!»
5.-9. klašu kora meitenes
Beāte Millere, Arta Goldmane,
Annija Užule un Līna Lauciņa ir
pārliecinātas, ka sie svētki atmiņā paliks vēl ilgi: «Joprojām nespējam tikt vaļā no šīm sajūtām,
kas valdīja Dziesmu svētku laikā. Dzīvojot Āgenskalna ģimnāzijā mēs iepazināmies ar interesantiem cilvēkiem. Apmeklējām
arī pasākumu Latvijas Kara muzejā. Sakām lielu paldies Militai
Pīlādzei par iespēju piedalīties
svētkos!»
Raivita Lauciņa – Veinere:
«Es teiktu, ka Dziesmu svētki ir
īsta latvieša visnozīmīgākie svētki. Man pašai šis lielais notikums sagādāja daudz pozitīvu
un krāšņu emociju. Ir lieliska sajūta izjust kopēju un vienojošu
noskaņu ar visu tautu, just, ka
kopā var izdarīt tik daudz laba ne
tikai sev, bet arī visiem apkārtējiem. Un tas viss spēj apvienoties un izpausties dziesmā -
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krāšņā un tautiskā. Dziesmu
svētki ir lielisks notikums, kas
liek pašam priecāties un kļūt
lepnam par savu tautu un valsti.
Šādi svētki paliek atmiņā uz visu
mūžu, tie ir nemateriāls kultūras
gara mantojums, kas kā tradīcija, manuprāt, būtu jāizdzīvo
ikvienam seviscienošam latvietim.»
Raivitas māsa Kristiāna ir
guvusi no svētkiem tikai pozitīvas emocijas: «Man šie Dziesmu
svētki ilgi tikai trīs dienas, taču
šīs dienas es izbaudīju un paņēmu tik daudz pozitīvā, cik vien
varēju. Lai arī mēģinājumi bija
nogurdinoši un visi bijām saulē
pārkarsuši, taču tas nenoliedz
faktu, ka noslēguma koncerts
vienmēr ir devis un dos milzīgu
gandarījumu par paveikto. Visvairāk patika tautas saliedētība.
Šie ir mūsu tautas svētki, un noslēguma koncertā mēs sajutāmies kā viena vesela tauta. Padevām cits citam palīdzīgu roku,
nodevām jaukus smaidus un šos
svētkus izbaudījām kopā. Neviens nekad mums neatņems tās
sajūtas, ko deva Dziesmu svētki.»
Līga Lasmane svētkos darbojās kā brīvprātīgā. Līga stāsta,
ka brīvprātīgajiem bija jāstrādā
trīs dienas Mežaparkā, kamēr
koru kolektīvi mēģināja, kā arī
ģenerālmēģinājumos un īstajā
koncertā. Bija jāveic dažādi darbi un darbiņi: jāpasniedz pusdienu kastītes, ēšanas piederumi,
ūdens, jākoordinē rindas, jāliek
barjeras, lai varētu izveidot ēšanas rindas, un jāceļ kastes, kuras bija piepildītas ar ūdens pudelēm.. Koncertu laikā katrs
stāvēja savā iepriekš norādītajā
zonā un sektorā, kur bija jāierāda vietas skatītājiem, nepieciešamības gadījumā arī jāizsauc
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. «Foršs uzdevums mums
bija - iedot aizskatuvē dejotājiem
11 hēlija balonus katram rokā,
lai noslēguma dziesmā «Mana
dziesma» tos varētu palaist
gaisā. Tur bija īpaša tehnika, kā
tos pareizi turēt un iedot dejotājiem tā, lai neviens neaizlidotu
pirms īstā mirkļa,» skaidro Līga.
Kā jebkurā pasākumā, arī šajos svētkos neiztika bez dažādiem kurioziem un smieklīgiem
atgadījumiem. Līga atceras: «Manā sektorā ieradās ārzemnieku
pāris, kas nerunāja ne angliski,
ne latviski, ne krieviski, ne vāciski, bet man viņiem bija jālūdz
dziesmas laikā nestaigāt, rezultātā viņus nācās palaist prom, jo
arī ar zīmju valodu neizdevās
izskaidrot, ko īsti es gribu pateikt.»
Laika apstākļi šoreiz bijuši
pārāk labi, bet, lai arī kājas ļoti
sāpējušas un mugura bijusi
slapja, Līga ir ļoti laimīga par
iespēju būt svētkos.
5.lpp.
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Uz jautājumu – vai tad jums par to algu
nesamaksās? - Līgai ir tikai viena atbilde: «Vai tad
man par to, ka gribu būt svētku daļiņa, ir jālūdz
atalgojums? Es varētu darīt vēl un vēl, lai Latvijai
kaut kas tāds arī turpmāk būtu.»
Eva Magone, tāpat kā Līga, ar savām draudzenēm nevēlējās palaist garām šo burvīgo svētku
nedēļu, tāpēc piedalījās kā brīvprātīgās. Evai šie ir
nozīmīgi svētki, viņa uzskata, ka Dziesmu un deju
svētki ir vieni no labākajiem un pacilājošākiem
momentiem viņas dzīvē.
Eva šo nedēļu raksturo kā fantastisku un
neaizmirstamu. Pildot savus pienākumus, gadījušās dažādas interesantas un komiskas situācijas:
«Gāja jautri, īpaši - ar mazajiem puisīšiem. Es kā
jau labs cilvēks gribēju palaist mazākos puisīšus
nedaudz pa priekšu, skaļi tā arī pateicu visai
rindai: «Mazos puisīšus zilajās cepurītēs pa priekšu!» Pēc tam, kad jau visi mazie bija aiz manis un
stāvēja teltī pēc ēdiena, dzirdēju, ka viens neapmierinātā balsī saka: «Es jau vairs sen neesmu
mazs, esmu jau liels!» Tāpat biju piemirsusi, ka
man ir ID karte ar vārdu un uzvārdu un diezgan izbrīnījos, kad, stāvot un runājoties nu jau ar citu
sākumskolas puišu kori, kāds mani uzrunāja vārdā un uzvārdā.»
No dziesmu repertuāra Evai vislabāk patika
M. Brauna «Saule. Pērkons. Daugava»: «Tas mirklis, kad skan «Saule. Pērkons. Daugava», ir fascinējošs, no tā, ar kādu atdevi un spēku lielais koris dzied šo dziesmu, zosāda metas.» IZ

Iecavnieces - brīvprātīgās. No labās: Klinta Kaufelde, Terēze Kaufelde,
Raimonda Vesere, Elīna Rubina, Eva Magone un Monta Krumovica.
F: no Evas Magones albuma

Daiļdārzu konkursā zināmi nomināciju ieguvēji
A: Annija Jakovļeva

Iepriekšējā avīzes numurā
jau rakstījām, ka speciāli izveidotā komisija ir apskatījusi Iecavas novada daiļdārzus. Šoreiz
par to, kāds ir žūrijas locekļu
vērtējums un kā sadalītas nominācijas.
«Latvijas Dārzkopības un
biškopības biedrības» rīkotajam
konkursam «Par skaistāko Latvijas daiļdārzu un lauku sētu»
komisija ir izvirzījusi divus daiļdārzus – Veltas un Viktora Pužu
«Jaunkurmīšus» un Daigas un
Agra Skuju daiļdārzu Upes ielā
17. Apsveicam un ceram uz
panākumiem!
Nomināciju «Jaunais dārzs»
ieguvuši trīs daiļdārzi: Maikes
un Egila Druviņu dārzs Upes ielā
19, kuru komisijas locekļi atzina
arī kā bērniem drošu un interesantu, jo dārzā ierīkots rotaļlaukums un baseins ir norobežots;
Zitas un Ivara Lasmaņu dārzs
Ābeļu ielā 14, kas ir bagāts ar
eksotiskiem augiem, un Marinas
un Raimonda Veseru dārzs
Edvarta Virzas ielā 6, kurā top
lukturu kolekcija.
Statusa «Plašais daiļdārzs»
ieguvēji ir: Daiga un Agris Skuja – šajā daiļdārzā ir nedaudz

mazāk augu, bet, kā saka Daina
Rudzīte, «īstajā laikā un vietā»,
Militas un Oskara Pīlādžu lolojums Edvarta Virzas ielā 42b un
Laimdotas un Arvīda Āboliņu
«Āboliņi» Dzelzāmurā.
Nominācija «Mazais daiļdārzs» piešķirts Ineses un Ērika
Puriņu dārzam Zemgales ielā
18a. «Savdabīgā dārza» (iespēju
dārza) nosaukumu saņem Lidijas un Augusta Kudapu «Upeskrieviņi». Kudapu ģimenes dārzs
ir plašs, pārbagāts ar ziediem,
saimnieces pašas taisītiem pinumiem un vijumiem. Šo nomināciju saņem arī Druviņu ģimenes
«Priežmales», kurā ir skatāma
augu daudzveidība.
Pužu ģimenes «Jaunkurmīši»,
Saivas un Jāņa Komisaru dārzs
Ģedules ielā 6, Birutas un Uģa
Vītoliņu «Cielavas», Skaidrītes un
Andra Druviņu dārzs Ābeļu ielā
17 un Veltas Palapas dārzs
Edvarta Virzas ielā 12a iegūst
nomināciju «Diždārzs». Savukārt
speciālo balvu par ūdens dārzu
iegūst Vītoliņu «Cielavas» un
Aleksandrinas Bogdanovas
dārzs Ābeļu ielā 19.
Konkursā piedalījās arī A. Pole, M. Stankēviča, A. Laudere, R.
Kārkliņa, Dz. Dredžele, A. Kavosa, I. Runce, Dz. Pastare, R. Āboliņa, S. Birka, J. Arāja.
Komisija priecājas, ka cilvēki

joprojām pilnveido, pārveido savus dārzus un aizvien vairāk sāk
rasties jauni dārzi, kurus īpašnieki iekopj ar lielu mīlestību.
Daina Rudzīte ir gandarīta par
redzēto: «Konkurss noritēja veiksmīgāk kā citus gadus, jo nolikums šogad bija nedaudz citādāks. Dārzi ir ļoti zaļi, sakopti.
Tiešām bija, ko redzēt.» Dzintra
Pastare slavē daiļdārzu īpašniekus: «Prieks ir par katru iekopto
dārzu. Ļoti grūti bija šķirot un
vērtēt, jo katrs ir ieguldījis lielu
darbu. Mazliet skumdināja fakts,
ka neviens dārza īpašnieks pats
sevi nebija pieteicis konkursam,
bet tāda jau ir tā latvieša daba,
mēs esam atturīgi, reizēm neprotam sevi novērtēt. Bet daiļdārzi
tiešām bija un ir burvīgi.»
Lai gan, iespējams, par zemu
sevi vērtējam, bet padomu nekad
neatsakām - to apstiprina arī Jana Arāja: «Daiļdārzu īpašnieki ir
ar labām idejām, vienmēr mīļi sagaida viesus, nekad neatsaka
kaimiņam padomu. Dārzos ir apvienots skaistais ar praktisko.
Iecavnieku pozitīvā slimība ir aizrautība.» Arī Saiva Komisare, kura tāpat kā J. Arāja ir gan daiļdārza saimniece, gan komisijas
locekle, novēl, lai ar šo «dārzu
iekopšanas slimību» apliptu arvien vairāk cilvēku un nekautrētos: «Milzīgs paldies par iespēju

aplūkot citu iecavnieku dārzus.
Tā bija laba pieredze, jo katrā
dārzā ir kas citāds un skaists.
Šādi Iecavas novads plaukst un
paliek aizvien skaistāks.»
Stepans Drozdovs, ilggadējs
komisijas pārstāvis, uzskata, ka
Iecavā daiļdārzu situācija ir
uzlabojusies: «Tie vairāk tiek
iekopti, parādās jaunas idejas,
jauni dārza elementi. Vērtēšanā
ir jāiekļaujas noteiktos rāmjos,
jāseko kritērijiem, bet to izdarīt ir
ļoti grūti, jo katram ir kas cits uzmanību piesaistošs, katrs dārza
īpašnieks ir ar savu izpratni un
raksturu. Dārzos var vērot saskaņu ar vidi, kurā dzīvo. Lai gan
valstī ir krīze, cilvēkiem tomēr
skaistums ir pirmajā vietā.»
Iecavnieki tradicionāli dodas
izbraucienos uz citām pilsētām,
kur notiek daiļdārzu pasākumi
un izstādes par dārzkopību.
S. Drozdovs aicina daiļdārzu
īpašniekus organizēt arī braucienus tepat vienam pie otra, lai,
apskatot vietējos dārzus, iegūtu
padomus un ierosmes savu īpašumu pilnveidošanai.
Daiļdārzu īpašniekiem novēlam aizvien jaunas idejas dārzu
iekopšanā un atgādinām, ka
24. jūlijā Ziedu svētkos Iecavas
parka estrādē notiks apbalvošana, uz kuru vēlams ierasties visiem konkursa dalībniekiem. IZ
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Prieks devējiem un saņēmējiem
1.lpp.

Sakot paldies Latvijas Radio
korim par sagādāto baudījumu,
Judīte Rubina atzina: «Pēc tāda
koncerta gribas iet ārā, priecāties
par sauli, vēju, dzīvot un būt labam.» Labdarības koncerts ir labo enerģiju apmaiņa, no tā prieku gūst gan devēji, gan saņēmēji.
Pasākuma dalībnieki un ziedotāji
kaut ar mazu daļiņu palīdz dāvināt krāsaināku bērnību internātskolas audzēkņiem, kuri mā-

cību gada laikā ilgi ir prom no savām ģimenēm, vecākiem, tāpēc jo
būtiskāk ir nodrošināt viņiem
iespēju patīkami pavadīt pēcpusdienas rotaļu laukumā pie internāta. Ieejot Kultūras nama zālē,
koncerta apmeklētāji varēja aplūkot skolas 1.-4. klašu skolēnu
zīmējumus, kuros viņi attēlojuši
savas vēlmes rotaļu laukuma papildināšanai. Bērnu sapņi, apvienoti ar meistaru idejām, pārtaps
reālās ierīcēs, kuras līdz septembrim tiks izgatavotas. IZ

Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta
«Zemgales tradīcijas» ietvaros

26 koristi diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā atskaņoja Veljo
Tormisa «Latviešu burdona dziesmas», Ērika Ešenvalda
«Viltus saules», Jura Ābola «Karavānu» un tautasdziesmu
«Dziedot dzimu, dziedot augu». «Apbrīnojami, cik neparastā
veidā komponisti mūzikā attēlojuši ikdienišķas parādības
un izpildītājmākslinieki prot to nodot tālāk klausītājiem,»
Latvijas Radio kora izvēlēto programmu slavēja Līga
Grīnberga.

24. jūlijā Iecavā notiks
ZIEDU SVĒTKI
Pie kultūras nama
no pl. 12:00 akcijas «Dzijām savienotās pilsētas» ietvaros
ietērpsim svētku rotā Iecavas vēsturiskos objektus lielgabalus. Ar lustīgām dziesmām Iecavas adītājas
uzmundrinās folkloras kopa «Tarkšķi».
pl. 12:30 ekskluzīva instrumenta skrabalai koncerts
akordeona pavadījumā (Lietuva).
pl. 13:00 Latvijas otrā ātradīšanas čempionāta posms kopā ar
TV seju Māri Ozoliņu.
no pl.14:00 interesentiem Iecavas novada sakoptāko sētu
apskate - autobuss aties no kultūras nama.

Parka estrādē
no pl. 14:00 bērnu radošais rīts - radošās darbnīcas
(floristikas, mākslas, filcēšanas, origami...)
Paralēli:
pl. 14:15 Jelgavas Jaunā teātra lielo masku uzvedums
«Vasaras raibumi» un rotaļu programma bērniem.
pl. 15:15 vokālās studijas «Aprīļa pilieni» solistu un Īslīces
bērnu deju grupas koncerts.
pl. 16:00 Iecavas novada jauno izpildītāju konkursa «Cālis
2010» laureātu un vokālās studijas «Saulīte» bērnu koncerts,
radošo darbu izstāde, dalībnieku sumināšana.
no pl. 17:00 pieaugušo radošā pēcpusdiena
- Nevalstisko organizāciju prezentēšanās.
pl. 17:30 Rundāles novada teātra studijas «Savējie» un
Bērnu un jauniešu centra popgrupas «Miljons» muzikālā
programma Deja vu.
pl. 18:00 Līnijdejas.
pl. 18:00 Floristu komandu radošais darbs - transporta
līdzekļa dekorēšana bērnu svētkiem.
- Mājasdarbu un grupu darbu vērtēšana, balsu skaitīšana.
pl. 20:00 koncerts, kurā piedalās Iecavas novada un
sadarbības partneru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
- Floristikas konkursa un konkursa «Iecavas novada daiļdārzs»
uzvarētāju apbalvošana.
Visas dienas garumā:
· Lielā andele «Izvēlies Latvijas preci» .
· Dekoratīvo koku un krūmu stādu tirdziņš.
· Piepūšamās atrakcijas un velokarti (maksas).
· Vizināšanās zirga karietē pa Upes ielu no Brīvības tiltiņa
(maksas).
· Izjādes ar zirgiem (maksas).
· Amatnieku paraugdemonstrējumi.
· Vēdera baudai - bufete no Lietuvas ar lietuviešu
tradicionālajiem ēdieniem.
pl. 22:00 lustīga balle kopā ar DJ Ivaru - mūzika visām
gaumēm.
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IZ Vērtējam kopā

Politiski represēto
salidojums notiks
31. jūlijā plkst. 14.00
Ikšķilē.
Pulcēšanās pie
Iecavas novada
Domes plkst. 12.30.
Būs lielais autobuss.
Iepriekšēja
pieteikšanās
nav vajadzīga.

«IZ» redakcija gaida arī tavus
pozitīvos un negatīvos
vērtējumus!
Mīļā jaunatne, nodarbojieties ar
labām lietām, nevis Pārupes
tiltiņa bojāšanu!
Vēlot teikt paldies Dainim
Kravala kungam, kā arī
Kasparam Koško un pārējiem
jaunsargiem par to, ka
pensionāri var droši staigāt pār
tiltu un bojājumu gadījumā viss
tiek ātri salabots.
/Pensionāre/

IZ

Izcīnītas medaļas pauerliftingā
Pirmajā
Monster
Gym
sporta
veidu
festivālā
Dobelē bija
pārstāvēta
arī
Iecava attēlā no
kreisās:
Armands
Naglazs,
Sandris
Preimanis
un Andis
Kaspars.

PR kluba valde

Der zināt

Informācija mežu īpašniekiem
A: Rita Daščiora

Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs
organizē bezmaksas
izbraukuma semināru uz
Amatas novada Skujenes
pagasta «Kalna Gaviešiem».
Pasaules dabas fonda Meža
programmas vadītājs Jānis Rozītis un meža īpašnieks Ziedonis
Vilciņš meža demonstrējumu teritorijā semināra dalībniekus informēs, kā videi draudzīgi un

ekonomiski izdevīgi apsaimniekot savu īpašumu.
Sīkāka informācija par «Kalna Gaviešiem» lasāma interneta
mājaslapā http://www.pdf.lv.
Semināra programma:
http://www.laukutikls.lv/
Brauciens notiks otrdien,
27. jūlijā. Autobuss jūs gaidīs
pulksten 7:30 Iecavā, laukumā
pie luterāņu baznīcas, un pulksten 8:00 Mežvidos pie Baldones.
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzu pieteikties pa telefonu 29217718 līdz 21. jūlijam. IZ

17. jūlijā no plkst. 10 Kultūras namā («Liepu» telpās), notiks
SEMINĀRS projekta «Iecavas sieviešu kluba «Liepas»
sabiedrisko aktivitāšu dažādošana» noslēgums
«Latviešu tautas tradīcijas Iecavas novadā līdz
1940. gadam». Aicināti visi interesenti!

Līdzjūtības
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm,
Mierā un klusumā, prom,
Paliek vien dvēseles gaisma.

/Ā. Elksne/

Iecavas PII «Cālītis» kolektīvs izsaka dziļu
līdzjūtību iestādes vadītājai Ļubovai Momotai,
no māsas uz mūžu atvadoties.
Es aizeju tepat
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt... /Ā. Elksne/

Izakām līdzjūtību pašvaldības izglītības iestādes
«Cālītis» vadītājai Ļubovai Momotai,
māsu mūžībā pavadot.
Iecavas novada Dome

A: Andis Kaspars
F: no personīgā arhīva

3. un 4. jūlijā Dobelē
risinājās pirmais
MonsterGym
sporta veidu festivāls.
Festivālā piedalījās 170 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas - no
Dobeles, Vaiņodes, Tukuma, Liepājas, Olaines, Bēnes, Rīgas,
Kuldīgas, Ventspils, Biržiem,
Saldus, Bauskas un citām pilsētām. Iecavu pārstāvēja Andis
Kaspars, Sandris Preimanis un
Armands Naglazs.
Festivālā bez pauerliftinga
notika cīņas armreslingā, svarabumbu celšanā, spēkavīriem
un svarcelšanā. Vairākos sporta
veidos drīkstēja piedalīties profesionāli sportisti, bet svarabumbu
celšanā, armreslingā un spēka
vīru sacensībās varēja iesaistīties jebkurš sportot gribētājs.
14 komandu cīņā iecavnieki
ieguva septīto vietu, bet individuāli tika sasniegti labi rezultāti:
Sandris Preimanis svara kategorijā līdz 140 kg izcīnīja pirmo
vietu, Armands Naglazs svara
kategorijā līdz 82,5 kg - arī pirmo
vietu, bet Andis Kaspars svara
kategorijā līdz 110 kg - otro vietu.
Ņemot vērā, ka šis festivāls
notiks katru gadu jūlija pirmajā
sestdienā un svētdienā, sacensī-

bu organizatori nolēmuši to paplašināt un nākamajā gadā piesaistīt festivālā norisē vēl trīs
sporta veidus, tiesa, tie taps zināmi vēlāk.
Pirms sacensībām Dobelē
Iecavas pauerliftinga komanda
piedalījās 2010. gada Lido kausa
izcīņā (4-LR čempionāts) svaru
stieņa spiešanā guļus uz reižu
skaitu, kas notika 29. maijā
LIDO atpūtas kompleksā. Iecavas komandā startēja: Imants
Rozenlauks svara kategorijā
100+ (seniori), Uldis Veliks svara
kategorijā līdz 100 (seniori), Arvis
Kalnenieks svara kategorijā lidz
67,5 (juniori), Andis Kaspars
svara kategorijā līdz 110 (open)
un Sandris Preimanis svara
kategorijā 125+ (open).
Tika iegūtas divas pirmās vietas un divas trešās vietas. Uzvaru savā kategorijā izcīnīja Uldis
Veliks un Sandris Preimanis, trešo vietu savā svara kategorijā
ieguva Arvis Kalnenieks un
Imants Rozenlauks, bet Anda
Kaspara rezultāts, paceļot svara
stieni 17 reizes, bija nepietiekams, lai iekļūtu godalgoto trijniekā.
Sportisti izsaka pateicību
Iecavas novada Domei, bez kuras
finansiāla atbalsta nebūtu
iespējama dalība sacensībās, kā
arī I/U «TORNIS» par sportistu
pastāvīgo ēdināšanu. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Valērijs Sapego (15.10.1969. - 03.07.2010.)
Imants Grīnfelds (10.08.1942. - 07.07.2010.)
Anita Lukša (01.07.1953. - 10.07.2010.)

2010. gada 16. jūlijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 2,80 Ls/m² (bez PVN).
Mob. 28809966, 28645305.

Pārdod : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tel. 29795331.
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.
zāģmateriālus, brusas, dēļus,
latas, ēvelētus un spundētus
dēļus, nomaļu malku.
Tel. 26138299.

Dažādi : : :

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

17. jūlijā tiek organizēta vienas
dienas ekskursija
uz Pjuhticas klosteri Igaunijā.
Tel. 63942049; 26749190.

8.

Kultūras namā
16. jūlijā pl. 20:00
Kinopunkta akcijas filma
«Jauns mēness»

Kultūras namā

Ieejas maksa - 1 santīms.

Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes
KAPU SVĒTKI
17. jūlijā
plkst. 11 Rumbu kapsēta
plkst. 12 Smedes kapsēta
plkst. 13 Sila kapsēta
24. jūlijā
plkst. 11 Upuru kapsēta
plkst. 12 Baložu kapsēta

Romas katoļu
KAPU SVĒTKI
17.jūlijā pl.14 (ar svēto misi)
Jaundedžu kapos.
20. jūlijā IB «Rūķītis»
organizē ekskursiju
saviem biedriem un citiem
pensionāriem. Brauksim līdz
Kolkas ragam. Izbraukšana
plkst. 7.00 no Kultūras nama.
Dalības maksa Ls 10
jāsamaksā līdz 19. jūlijam
IB «Rūķītis» telpās vai
Sociālajā dienestā Dinai.

Sludinājumus
«Iecavas Ziņu» rubrikās
Piedāvā darbu un
Vēlas strādāt publicējam
BEZ MAKSAS!

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578
Aicinām
23. jūlijā plkst. 18.00
uz Upuru kapsētas
sakopšanas talku!
23. jūlijā pl. 18:30 Iecavas
evaņģēliski luteriskajā
baznīcā Ērģeļu iesvētes
desmitgades jubilejas
labdarības koncerts.
Piedalās ansamblis
«Laudetur».
Ieeja par ziedojumiem.

Iecavas Romas katoļu
draudze organizē braucienu
uz Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
SVĒTKIEM AGLONĀ
14. un 15. augustā.
Sīkāka informācija
pa tālr. 26851965 (Zenta).
Bijušās Zālītes skolas
absolventu salidojums
25. jūlijā plkst. 14.
Tiksimies pie vecā ozola.
TRAKTORTEHNIKAS
TEHNISKĀ APSKATE
IECAVAS NOVADĀ NOTIKS:
19. jūlijā un 6. augustā
plkst. 10:00 - Rosme, Zorģi ;
plkst. 10:30 - Iecavnieks
plkst. 11:00 - Rakmente;
plkst. 11:30 - Jumis.
Sīkāka informācija pa tālruni
63925013; 29284575.

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.

