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AKTUĀLI
Šajā numurā:

A: Solveiga Lineja

deju kolektīva vadītāja

Panākumi
2.
tradicionālās
kultūras
konkursos

Iecavas vidusskolas
5. un 6. klašu apvienotais
kolektīvs «Iecaviņa»
5. maijā agri no rīta devās
ceļā uz mūzikas festivālu
Vācijā.
Pirmā diena bija ilgais brauciens cauri Lietuvai un Polijai,
līdz vakarā nonācām mazā Polijas viesnīcā netālu no Vācijas
robežas. Pārnakšņojuši un paēduši brokastis, devāmies uz Vāciju, kur apmetāmies jauniešu
viesnīcā un baudījām baseina
priekus. Tā kā ārā smidzināja
lietus, tad labāku atpūtu nevarējām vēlēties.
Trešā diena sākās atkal ar
pārbraucienu, ne vairs tik garu,
uz Soltovu, kur apmeklējām Serengeti parku. Šajā parkā var satikt dažādus dzīvniekus, piemēram, žirafes, lauvas, tīģerus, samīļot pērtiķēnus un izbaudīt dažādas atrakcijas.
Pēc izpriecām parkā beidzot
devāmies uz festivāla vietu Hāge-

Gaidīs asins 3.
donorus

«Iecaviņa» pie Hāgenas baznīcas gatavojas svētku gājienam.
nu, netālu no Osnabrukas. Ieradušies gala mērķī, ātri iekārtojāmies mūsu jaunajā mājvietā un
posāmies uz atklāšanas koncertu, kas notika Hāgenas baznīcā.
Šis bija 22. starptautiskais mūzikas festivāls Hāgenā, kurā pie-

Iecavas novada Dome
5. maijā ir noslēgusi
būvdarbu līgumu
ar pilnsabiedrību
«Palsams un Astros»
par Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta
finansētā projekta
«Energoefektivitātes
paaugstināšana Iecavas
novada pirmsskolas
izglītības iestādē «Cālītis»»
īstenošanu.

4.lpp.

ABL sezonu 7.
beidz ar uzvaru

Bankas atbalsts
vēsturiskā mantojuma saglabāšanai

Rekonstrukcijas laikā
bērnudārzs darbu nepārtrauks
A: Anta Kļaveniece

dalījās ļoti daudz pūtēju orķestru no Vācijas, viens no Polijas
un trīs no Nīderlandes, kā arī deju grupas no Lietuvas, Ungārijas, Horvātijas, Krievijas un Beļģijas.

Iepriecina
6.
daudzbērnu
ģimeni

Līgums noslēgts par summu
Ls 120 925,39 (ar PVN). Projekta
kopējai summai jāpievieno projektēšanas un energoaudita izmaksas Ls 1500, kā arī būvuzraudzības un autoruzraudzības
izmaksas (attiecīgi Ls 900 un
Ls 1331). Projekta kopējo izmaksu 85% segs KPFI, bet 15% - pašvaldība.
Par plānoto būvdarbu norisi
un bērnudārza darbību projekta
īstenošanas laikā 18. maija sanāksmē sprieda iestādes darbinieki, audzēkņu vecāki, pašvaldības un būvnieku pārstāvji.
2.lpp.

A: Anta Kļaveniece

13. maijā kļuvuši zināmi
Hipotēku bankas
izsludinātā projektu
konkursa «Mēs paši»
rezultāti. Bankas
finansējumu saņems
12 no 59 iesniegtajiem
projektiem, kurus
sagatavojuši pretendenti
no Iecavas, Bauskas,
Rundāles un Vecumnieku
novada.
Projektu realizācijai Hipotē-

ku banka atvēlējusi 3561,99 latus; viena projekta realizācijai līdz 400 latu. Divi projekti, kuriem piešķirts daļējs bankas finansējums, tiks realizēti Iecavā.
Tā ir Iecavas iedzīvotāju grupas
iecere «Ielīgošana - Jāņu mācības
«Kveriņos»», kuru plānots organizēt 13. jūnijā, un ar Iecavas sieviešu kluba «Liepas» atbalstu tapušais projekts, kurā paredzēts
īstenot Andra Kopeikas ieceri:
veidot kultūrvēsturisko taku no
Grāfa laukuma līdz Grienvaldes
dzirnavām un sakopt Dievdārziņu.
5.lpp.
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Rekonstrukcijas laikā bērnudārzs darbu nepārtrauks
1.lpp.

Vērtēja
Panākumi
vokālos
«Tarkšķiem»
ansambļus
A: Kristīne Karele, vadītāja

A: Beata Logina

15. maijā Ogres kultūras
centrā norisinājās I
Latvijas Jaukto vokālo
ansambļu konkurss, kurā
piedalījās arī Iecavas
«Svētdiena».
34 vokālie ansambļi no visas
Latvijas konkursā sacentās trīs
kategorijās: mazo vokālo ansambļu grupā, kategorijā vokālie ansambļi ar dalībnieku skaitu 7-16 un pusprofesionālo vokālo ansambļu grupā.
Vislielākā konkurence bija
tieši otrajā grupā, kur startēja
Iecavas kultūras nama vokālais
ansamblis «Svētdiena» - Māra
Drēviņa vadītie dziedātāji sacensībā ar 23 citiem kolektīviem
ierindojās septītajā vietā. Iecavas pārstāvjiem žūrijas komisija
piešķīra 39,17 punktus. Uzvarētājs, vokālais ansamblis VOCALICA, nopelnīja 43,33 punktus,
arī otrās un trešās vietas ieguvēji
saņēma vairāk par 40 punktiem.
Konkursantus vērtēja Latvijas Radio kora diriģents Kaspars
Putniņš, komponists Rihards
Dubra un diriģents, Latvijas Radio kora mākslinieks Normunds
Ķirsis. IZ

Dziedāšanas konkursā
«Dziesmu dziedu, kāda bija», jauno muzikantu konkursā «Klaberjakte» un dancotāju - «Vedam
danci», kas risinājās 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā, piedalījās vairāki simti bērnu no visas Latvijas, kuri bija iepriekš uzvarējuši pusfinālos novados.
Folkloras kopas «Tarkšķi» dalībniekiem šādi panākumi:
I pakāpe
DZIEDĀŠANA - Laura Arāja,
Beatrise Dzene, Anna Karele;
MUZIKANTI - Lielie Tarkšķi;
DEJOTĀJI - Eduards Cers un
Kristiāna Lauciņa-Veinere,
Daniels un Diāna Špoģi.
II pakāpe
DZIEDĀTĀJI - Nikolīne Mudure
un Santa Vaičekone;
MUZIKANTI - Mazie Tarkšķi;
DEJOTĀJI - Armands Skuja un
Laura Liepiņa
III pakāpe
DEJOTĀJI - Roberts Veinbergs
un Elīna Logina, Haralds Štāls
un Viktorija Veinberga, Matīss
Bolšteins un Laura Bogdanoviča.
Sevišķi gribu izcelt Lauru Arāju,
kuru žūrija vecākajā dziedātāju
grupā slavēja īpaši, pieminot gan
profesionālitāti, gan lielisko attieksmi pret uzstāšanos un skatītājiem, gan brīvo izturēšanos.
Prieks arī par «Tarkšķu» lielo muzikantu grupu, kas pirmo reizi
lielajā finālā ieguva I pakāpi! IZ

SIA «Palsams» projektu vadītājs Jānis Bulavs pastāstīja, ka
būvniecības uzņēmumam ir liela
pieredze, strādājot objektos, kuru darbība būvniecības laikā netiek pārtraukta. Kuldīgā reģistrētais uzņēmums līdzīgu renovāciju, kāda paredzēta pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis»,
pērn veicis Kuldīgas PII «Cīrulītis», bet pēdējos trīs četros gados
kopumā veicis dažādus būvniecības darbus teju 40 objektos.
Jau šīs nedēļas nogalē PII
«Cālītis» teritorijā sāksies būvlaukuma ierīkošana un būvmateriālu piegāde, bet būvdarbus
paredzēts uzsākt pirmdien,
24. maijā. Vecākiem jāievēro, ka,
sākot ar šo datumu, ieeja bērnudārzā būs tikai no Zemgales
ielas puses. Renovāciju būvobjektā plānots pabeigt līdz 1. oktobrim, taču darbu veicēji sola,
ka centīsies, lai līdz mācību procesa uzsākšanai 1. septembrī visi lielākie darbi būtu jau pabeigti.
PII «Cālītis» vadītāja Ļubova
Momota vecākus informēja par
iestādes darba organizēšanu
rekonstrukcijas laikā. Iepriekš
veiktajā aptaujā viņa noskaidrojusi, ka vasarā bērnudārza pakalpojumus vēlas izmantot aptuveni 60 bērnu vecāki. Līdz

31. maijam strādās visas grupas, bet turpmākajos trīs mēnešos darbs tiks organizēts kā vasaras nometnē. Tas nozīmē, ka
lielāko dienas daļu, ja vien nelīs
lietus, bērni pavadīs ārā un telpās uzturēsies, kad ieturēs maltītes un gulēs pusdienas laiku.
Vasaras periodā strādās trīs grupas, katrā uzturēsies aptuveni
20 bērni.
Jāatgādina, ka bērnudārza
rekonstrukcijas laikā tiks īstenoti šādi energoefektivitātes pasākumi: ārējo būvkonstrukciju
(sienu, jumta, pamatu, logu ailu)
siltināšana, ārdurvju nomaiņa,
pirmā stāva pārseguma siltināšana no pagraba puses, cauruļvadu pārizolēšana, apkures sistēmas balansēšana, kā arī termoregulatoru uzstādīšana sildķermeņiem. IZ

31. maijā plkst. 18.00
uz pirmo vecāku sapulci
Iecavas vidusskolā
aicināti
2010./2011. mācību gada
1. klašu audzēkņu vecāki.

IECAVAS MŪZIKAS SKOLA
aicina pieteikties jaunos audzēkņus
2010./2011. mācību gadam
YAMAHA skola

5 mēn. - 4 g.v.

Pirmsskolas muzikālo dotību attīstošā grupa 5 g.v. - 6 g.v.
Sagatavošanas klase:
Klavierspēle
Vijoļspēle
6 g.v. - 7 g.v.
Kora klase

1. klase:
Klavierspēle
Vijoļspēle
Kora klase

Sitaminstrumentu spēle
Ģitāras spēle
7 g.v. - 8 g.v.
Kokles spēle
Akordeona spēle
Flautas spēle

Sitaminstrumentu spēle
Ģitāras spēle
Kokles spēle
8 g.v. - 9 g.v.
Akordeona spēle
Flautas spēle

7 g.v. - 8 g.v.

Konsultācijas: 31. maijā plkst. 17.00-19.00
1. jūnijā plkst. 16.00-18.00
Iestājpārbaudījums: 2.jūnijā plkst. 15.00
Pieteikšanās: no 10. maija līdz 1. jūnijam Iecavas mūzikas
skolā, Raiņa ielā 3. Pieteikumus pieņem katru darba dienu
no plkst. 13.00 līdz 18.00 pie lietvedes (2.stāvā).
Tālrunis uzziņām: 63942469.
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Novada Domē
Domes 11. maija sēdē
deputāti lēma par projektu
«Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Iecavas novadā».
Lai nodrošinātu no Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda (ES
KF) līdzfinansēta projekta
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Iecavas novadā īstenošanu, pamatojoties uz
2009. gada 2. jūlijā noslēgto līgumu starp SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un SIA «Firma
L4», ir aktualizēts (papildināts) šī
projekta tehniski ekonomiskais
pamatojums (TEP), norādot aktualizēto prioritārās investīciju
programmas plānu un būvdarbu
indikatorus. Atsaucties uz LR Vides ministrijas 01.04.2010. vēstuli, ir nepieciešams veikt TEP
finanšu sadaļas aktualizāciju atbilstoši jaunajiem finanšu nosacījumiem, kā arī nepieciešams
pašvaldības lēmums par TEP apstiprināšanu un saskaņošanu.
Saskaņā ar 2007. gada
18. decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.912 «Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība» ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstības projektu
TEP apstiprināšanai Vides ministrijā nepieciešams pašvaldības domes lēmums par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam. Dome, atklāti balsojot,
«par» - 12 (J. Arāja, A. Avots,
A. Grundmanis, J. Krievs,
J. Ludriķis, A. Mačeks, S. Mašiņenkovs, J. Pastars, J. Pelsis,
I. Vaičekone, A.Vītola, A. Zaķe),
«pret» - nav, «atturas» - 1 (B. Mīlgrāve), nolēma apstiprināt un
saskaņot SIA «Firma L4» iesniegtos 2009. gada novembrī izstrādātos tehniski ekonomiskā
pamatojuma papildinājumus,

tai skaitā 2010. gada aprīlī veiktos precizējumus projektam
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā»,
kas paredz projekta komponenšu aprakstu un finansējuma sadalījumu projekta prioritārās investīciju programmas īstenošanai.
Lēmumā noteikts, ka projekta līdzfinansēšanai no SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» līdzekļiem izsniedzams galvojums
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» aizdevuma saņemšanai
līdz 1 197 014 latu apmērā, no
kuriem 497 346 lati ir projekta
attiecināmās izmaksas un
699 668 lati ir projekta neattiecināmās izmaksas, tai skaitā
PVN (21%) - 624 540 latu, un
projekta aktivitātēm, kas saistās
ar demontāžu un elektrības pieslēgumu izbūvi, 75 128 lati.
Tika nolemts apstiprināt sagatavoto projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai
Iecavas novadā» iesniegumu, tajā iekļautos būvdarbu un finansējuma apjomus atbilstoši projekta iesniegumam.
Ar šī lēmuma pieņemšanu
tika atcelti Domes 2009. gada
22. septembra un 2009. gada
8. decembra lēmumi «Par projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas
novadā»» .
Pēc aprīlī veiktajām izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, kuri regulē minēto aktivitāti, situācija, salīdzinot ar 2009.
gada decembri, ir kļuvusi pašvaldībai labvēlīgāka, ir pieaudzis
ES KF finansējuma apjoms (no
iepriekšējiem 72% uz gandrīz
80%) un par aptuveni 300 000
latu samazinājusies gan nepieciešamā kredīta, gan kopējā galvojuma summa.

Finansētājs

Summa (latos) %

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» kredīts
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
Iecavas novada Dome
KF
Valsts budžets
Attiecināmās izmaksas kopā
Neattiecināmās izmaksas
Kopā

Dome vienbalsīgi lēma par
grozījumu izdarīšanu
Iepirkumu komisijas
nolikumā un atlīdzības
noteikšanu.
15.04.2010. Domē ar iesniegumu vērsās seši Domes Iepirkumu komisijas locekļi ar lūgumu noteikt viņiem atalgojumu
un izdarīt izmaiņas komisijas
nolikumā. Dome nolēma akceptēt Finanšu komitejas ieteikumu - atbalstīt iesniegumu daļā
par atalgojuma noteikšanu
Iepirkumu komisijas locekļiem,
kā arī izdarīt izmaiņas Domes
Nolikumā un Iepirkumu komisijas nolikumā. Tika apstiprināta
atlīdzība par Iepirkumu komisi-

jas locekļu pienākumu pildīšanu, nosakot stundas darba algas likmi Ls 3,61, kas aprēķināta, ņemot vērā Domes iepirkumu speciālista mēnešalgu.
Apmaksājamo stundu skaits
mēnesī nedrīkst pārsniegt 65
stundas.
Pēc paša vēlēšanās no Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Dome atbrīvoja Juri Krievu un viņa vietā ievēlēja Aivaru Mačeku. Līdzīgas
izmaiņas tika apstiprinātas arī
Pedagoģiski medicīniskajā komisijā: Anželas Zikratajas vietā
turpmāk komisijas locekles
pienākumus pildīs Solvita Depša. IZ

Gaidīs asins donorus
27. maijā no plkst. 10:00
līdz 14:00 asins donori būs
gaidīti Valsts asinsdonoru
centra (VADC)
specializētajā autobusā
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra.
Šis būs VADC pirmais izbraukums uz Iecavu šajā gadā.
Lūdzam visus asins donorus
pievērst uzmanību tam, ka Latvijā līdz ar pavasara iestāšanos ir
sācies ērču aktivitātes laiks. Parasti ērces mostas marta beigās,
kad gaisa temperatūra sasniedz
piecus grādus, un ir aktīvas līdz
pat novembrim. Noteikti jāņem
vērā, ka tās ir sastopamas ne tikai lauku mežos un pļavās, bet
arī pilsētā.
Ja tomēr Tev ir nācies saskarties ar šo bīstamo insektu, ņem

vērā, ka pēc ērces koduma asinis
ziedot varēsi tikai, kad būs pagājis pusgads (seši mēneši). Esi
uzmanīgs un saudzē sevi!
Atceries, ja Tev ir tikusi veikta plānveida vakcinācija pret ērču encefalītu, tad, ja jūties labi
un vesels, asinis vari nodot jau
pēc pāris dienām (aptuveni pēc
nedēļas).
Par asins donoru var kļūt veseli cilvēki vecumā no 18 līdz 65
gadiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Donora
svars drīkst būt ne mazāks kā
50 kg, un pirms asins nodošanas nedrīkst lietot alkoholu, ēst
treknu ēdienu un smēķēt. Pirms
asins ziedošanas jālieto pietiekami daudz šķidruma, labi jāizguļas, jāatpūšas un jāpaēd.
Valsts asinsdonoru centra
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Melnās ziņas

497 346 17,1
93 300

3,2

0

0

2 312 927

79,7

0

0

2 903 573
699 668
3 603 241

100

- Laikā no 17. maija plkst.
18:30 līdz 18. maija plkst. 5:40
Rīgas ielā novietotai automašīnai VW Polo nozagti abi aizmugurējie riteņi. Uzsākts kriminālprocess.
- Laikā no 17. maija plkst. 23
līdz 18. maija plkst. 11:15 Tirgus
ielā automašīnai BMW 318 labās
puses abām durvīm izsisti stikli.
Uzsākts kriminālprocess.
- Iestājoties siltajam laikam,
VP ZRP aicina iedzīvotājus būt
piesardzīgiem - pirms aizejat no
mājokļa, pārliecinieties, vai logi
ir aizvērti. Ja arī pats atrodaties

dzīvoklī un logi ir atstāti vaļā, neturiet to tuvumā vērtīgas lietas.
Kad izejat no istabas, kurā vairs
neuzturēsieties, aizveriet logu, jo
tā būs drošāk, pat ja uzturēsieties blakus istabā.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību
svešām personām, kuras apgrozās mājas tuvumā un iznes no
mājas kādas mantas. Tad nekavējoties zvaniet policijai pa tālruni: 02, 112 vai 63902100.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Izklaides un nopietns darbs Vācijā
1.lpp.

Pirmajā vakarā mūs sagaidīja pirmais pārsteigums, jo mēs
vēl nekad nebijām dejojuši baznīcā pie altāra, turklāt - uz
paklāja. Taču godam izturējuši
pārbaudījumu, ieguvuši skatītāju atbalstu, pēc apmēram divarpus stundu gara koncerta devāmies atpakaļ uz skolu, kurā dzīvojām.
Sestdiena bija festivāla galvenā diena, kad notika pirmais
gājiens un ielu koncerti. Diena
noslēdzās ar dalībnieku kopīgu
balli. Brīvajos brīžos dalībnieki
varēja izmantot skolas baseinu,
kur «Iecaviņa» bija vieni no aktīvākajiem apmeklētājiem.
Festivāla pēdējā diena bija
svētdiena, kurā gājiens bija vēl
plašāks nekā iepriekš. Skanot
brašo pūtēju orķestru skaņām,
mēs soļojām cauri visai pilsētai,
dejojām vēl vienā ielu koncertā,
un dienas noslēgumā bija atvadu pasākums, kur katrs kolektīvs uzstājās un saņēma piemiņas balvas par dalību šajā festivālā.
Pirmdien agri no rīta, paēduši
brokastis, devāmies uz Berlīni,
apskatījām pilsētu, apmeklējām
Legolandi un veicām pēdējos pirkumus. Ap pulksten 23 devāmies atpakaļceļ uz mājām.
Laiks pagāja ļoti ātri, un nu
tikai bildēs un filmā varam vēlreiz izbaudīt redzēto. Dejotāji ir
ļoti apmierināti ar braucienu un
jau gatavi doties nākamajā.
Gribu pateikt lielu paldies visiem mūsu atbalstītājiem, vecākiem, a/s «Balticovo», pieaugušajiem, kuri bija kopā ar
mums braucienā. Bērni ir piedzīvojuši skaistu braucienu, kurā ir
apvienotas gan izklaides, gan
nopietns darbs. Un, ja dejotāji ir
apmierināti, tad deju kolektīva
vadītājs priecājas kopā ar viņiem
un ir lepns par saviem audzēkņiem. Ar prieku jau gaidām Latvijas Skolēnu dziesmu un deju
svētkus vasarā.
Annija Pļaviņa (dejotāja):
Ļoti patika Serengeti - safari
parks, tāpēc ka tur caur
autobusa stiklu varēja redzēt
dažādus zvērus. Patika, ka bija
arī gids, kas par zvēriem
pastāstīja vairāk, nekā zinājām.
Tomēr vislielākais prieks bija
par atrakcijām, jo tur bija tādas
atrakcijas, kuras Latvijā nav
sastopamas.
«Iecaviņa» kopā ar
skolotājām Antru Pārumu un
Solveigu Lineju bija vienīgie
Latvijas pārstāvji fewstivālā.
F: no dalībnieku albumiem

Iecavniekiem jauna pieredze uzstāšanās baznīcā.

4.

Elvis Dredžels (dejotājs):
Mēs ar skaisto klases kolektīvu
braucām pārstāvēt Latvijas
godu Hāgenā. Tur norisinājās
22. Internacionālie mūzikas
svētki, kuros piedalījās dejotāji
no Lietuvas, Polijas, Ungārijas
un citām valstīm. Pirmajā dienā
mēs dejojām baznīcā. Otrajā
dienā griezām soli uz dēļu
grīdas, kura varēja arī ielūzt.
Trešajā dienā arī dejojām uz
dēļiem, bet vakarā jau
uzstājāmies uz skatuves.
Edīte Jančone
(Elīzas un Arno vecmāmiņa)
Tas bija skaists ceļojums! Pat
sliktie laika apstākļi, lietus un
drēgnums neietekmēja
patīkamos iespaidus.
Apbrīnoju, kā skolotājas tik labi
var tikt galā ar bērniem.
Baznīcā, kur bija jādejo uz
paklāja, likās neiespējami to
izdarīt, taču bērni nodejoja
gandrīz bez kļūdām. Pirms
uzstāšanās dejotāji bija
nobijušies, tomēr spēja
koncentrēties un viss izdevās
lieliski. Pateicoties skolotājām
Antrai un Solveigai, kas prot
bērnus mobilizēt, par kolektīvu
radās ļoti labs iespaids.
Sajūsmināja Vācijā visur
vērojamā sakoptība, mājas bez
žogiem, toties ar brīnišķīgi
iekoptiem dārziņiem - vāciešiem
kārtības mīlestība ir jau asinīs!
Gatavojoties koncertiem,
neatsveramas bija
pieaugušo atbalsta grupas
rūpes par dejotājiem.
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Bankas atbalsts vēsturiskā mantojuma saglabāšanai
1.lpp.

Iecavnieks Andris Kopeika
sadarbībā ar novada vēstures izzinātāju Ēvaldu Kivilandu
iecerējis izveidot kultūrvēsturisku taku pa Iecavas vēsturiskajām vietām, kurā ietilptu arī
Dievdārziņa teritorijas apskate.
Projektam «Iecavas kultūrvēsturiskā taka - Dievdārziņa sakopšana» piešķirto finansējumu
Ls 360 viņš izlietos kāpņu ierīkošanai, lai savienotu taku un
Dievdārziņu. Pašlaik piekļūšana
Dievdārziņam no upes puses,
kur atradīsies taka, nav iespējama stāvā krasta dēļ.
Iecere veidot Iecavas kultūrvēsturisko taku radusies, lai saglabātu un popularizētu Iecavas
novada kultūras un vēstures pieminekļus un apskates objektus.
Tā varētu sākties Grāfa laukumā
pie pils bibliotēkas korpusa, iet
cauri parkam, baznīcas kapiem,
gar upes krastu caur Dievdārziņu un noslēgties Grienvaldes
ūdens dzirnavu tuvumā. Tāpat
plānots izveidot un uzstādīt informatīvos stendus Iecavas parkā, pie luterāņu baznīcas un
Dievdārziņa. A. Kopeika ievadījis
sarunas par sadarbību ar vidusskolas vēstures skolotāju Sanitu
Kozlovu, arī ar Iecavas SOS
Jauniešu māju un Iecavas Jauniešu padomi. Kultūrvēsturiskā
taka rosinātu skolēnus iepazīt
novada vēsturi, izstrādāt projektus, iesaistīties ekskursiju vadīšanā.
Dievdārziņš (citos avotos
saukts arī par Dieva dārzu) līdz
1940. gadam bijis Valsts nozīmes
kultūras piemineklis, pēc tam
kļuvis par Iecavas novada nozīmes kultūras pieminekli. Dažādu
apstākļu dēļ tas kā kultūras un
vēstures piemineklis nav pienācīgi uzturēts, ir aizaudzis un nesakopts. Par to liecina arī
1993. gada 9. augusta pagasta
valdes komisijas izdotais akts.
Pārupes ielas 3. nama iedzīvotāji
Dievdārziņa teritorijā izvietojuši
dažādus lūžņus un tehniku, arī
lopu novietni, savukārt upes
krastā uzcelta tualete, kuras saturs plūst upē. Iecavas pagasta
valde uzdevusi teritoriju atbrīvot
un sakārtot, kā arī lēmusi par soda piemērošanu vainīgajam.
Tagad krūmiem daļēji aizaugušo Dievdārziņa teritoriju
A. Kopeika ir jau uzsācis sakopt.
Ar pašvaldības dārznieci Dainu
Rudzīti viņš apspriedis tuvākajā
laikā veicamos darbus. Vispirms
iecerēts Dievdārziņa teritoriju
pamazām atbrīvot no brikšņiem,
lai vieglāk būtu teritoriju sakopt.
Krūmi pagaidām aizsedz arī

Aprīļa beigās
Andris
Kopeika un
Ēvalds
Kivilands
Dievdārziņa
teritoriju
apsekoja
kopā ar
Valsts
kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
Zemgales
reģionālās
nodaļas
valsts
inspektori
Mārīti
Putniņu, lai
uzklausītu
viņa
ieteikumus
par teritorijas
sakopšanu un
piemiņas
vietas izveidi.
skaisto skatu uz luterāņu baznīcas siluetu un Iecavas panorāmu, kas paveras no stāvkrasta.
Ja šeit izdotos izveidot nelielu
skatu laukumu, interese par
Dievdārziņu tikai vairotos, uzskata A. Kopeika. Kultūrvēsturisko taku iecerēts veidot tā, lai
iedzīvotāji un tūristi, pārejot
Iecavas upi pa Pārupes tiltu,
vienkārši un ērti varētu nokļūt
pie kultūrvēsturiskajiem objektiem otrā upes pusē.
Dievdārziņa teritorijā A. Kopeika iecerējis atjaunot gan latviešu svētvietu ar akmeni, gan
tur izvietoto 1812. gada Tēvijas
kara Napoleona armijas prūšu
korpusa virsnieku apbedījuma
vietu. Nostāsti vēsta, ka tur apbedīti Napoleona armijas 12 virsnieki. Arī Kārlis Vanags 1937. gada 3. grāmatas ceļvedī «Atceries
Latviju» raksta par Iecavas dārziņu, ka tur apglabāti Napoleona
armijas karavīri. Savukārt
1929. gada 2. septembrī izdotajā
Pieminekļu valdes līdzdarbnieka
J. Jukševiča ziņojumā minēts, ka
«Dieva dārziņa birzītē ir 50-60 lapu koki - bērzi un kļavas; pa birzīti ir saskatāmi 9-10 dažāda lieluma kapu kopi. Šinī vietā atradās 1567. g. uzbūvētā pirmā
Iecavas koka baznīca ar kapsētu.
Turpat priekš tam jādomā bij
senču kapu vieta jeb upurēšanas
vieta. Turpat aprakti 1812. gada
jūlijā pie Iecavas kritušie karavīri».
1988. gada 10. jūnijā izdotais
Arheoloģijas pieminekļa apraksts vēsta: «Viduslaiku kap-

sēta Iecavā Dieva dārzs. Pieminekļu Valdes arhīvā atrodas ziņas par franču kapiem - «Dieva
dārzu», kas atrodas Iecavas upes
kreisajā krastā iepretim Iecavas
baznīcai.
Kapsēta atrodas Pārupes
ielas labajā pusē starp 3. un 4.
ēku. Kapsētas teritorija ir ap
50x50 m liela (pēc tagadējiem
A. Kopeikas un Ē. Kivilanda uzmērījumiem - 58 x 37 m), un to norobežo Pārupes iela un Iecavas
upes stāvais krasts. Nelielajā
laukumā aug lielas liepas, pie
kurām vērojams neliels pacēlums, kas sarakņāts vecām bedrēm. Šeit pirms un pēc 2. Pasaules kara meklēts zelts. Dieva dārzā pavisam nesen iestādīti kociņi.»
Kādā citā, 1959. gadā izdotā
aprakstā pieminēta 1951. gadā
Cimerman-Rūķos pierakstītā Arvida Avota stāstītā teika: «Senāk
Iecavas baznīcu mācītāju kungi
gribējuši celt šajā vietā (Dieva
dārziņā). Sākuši celt, bet, cik pa
dienu uzcelts ticis, tik naktī nelabais noārdījis un visus akmeņus pārnesis pāri Iecavas upei.
Tā tas turpinājies labu laiku. Tad
baznīcas kungi paziņojuši, ka
«Dieva dārziņš» esot velna miteklis un tur baznīcu nevar celt. Un
tā nu baznīca uzcelta tur, kur tā
atrodas tagad. «Dieva dārziņš» tagad stipri cietis pēdējā karā un
no visa pāri palikušas bēdīgas atliekas.
Arī Iecavas draudzes mācītājs
J. Lūsis grāmatā «Iecavas draudzes vēsture», kas izdota

1936. gadā, raksta, ka latviešu
senčiem svētītā upuru kalnā Dieva dārziņā mācītāji gribējuši celt
baznīcu, bet atteikušies, ka tā
esot slikta vieta baznīcai.»
Iecere veidot kultūrvēsturisko taku A. Kopeikam radusies,
nejauši uzejot kādu citu vēsturisku objektu - 1. Pasaules karā
kritušo vācu un krievu karavīru
kapsētu, kas atrodas netālu no
Grienvaldes dzirnavām pie viesu
nama «Iecupes». «Strādājot ceļu
daļā, zāģēju tur vītolu. Nejauši
uzzināju, ka tur bijuši kapi. Radās vēlēšanās noskaidrot, kas
kapos ir apbedīts, un sakopt šo
pamesto vietu. Kad pastāstīju
par šo ideju Ēvaldam Kivilandam, viņš rosināja mani apzināt
arī citas Iecavas kultūrvēsturiskās vietas. No vēstures avotiem
esmu uzzinājis, ka uz vācu karavīru kapu kopas bijuši betona
krustiņi divās rindās. No tiem tagad saglabājušies tikai nolauzti
pamati un viena krustiņa fragments. Apkārt kapiem bijusi mūra sēta, kuras fragmenti vēl tagad
ir redzami. Vidū starp abām kapu kopām atradušies ieejas vārti
ar torni un bumbu galā. No ieejas
pa kreisi atradusies kapela ar
Kristus figūru.
Gribu aicināt iecavniekus varbūt kāds atceras kaut ko vairāk par šiem kapiem vai ir saglabājis attēlus vai aprakstus,
kas tajos apbedīti. Būšu priecīgs
tos izpētīt.» Tāpat Andris Kopeika
aicina atsaukties visus entuziastus, kuri ir gatavi iesaistīties
vēsturisko vietu sakopšanā. IZ
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Saulesstariņš iespīd mazajās sirsniņās
A: F: Anta Kļaveniece

Starptautiskās ģimenes
dienas iedvesmoti, akciju
sabiedrība Capital* sadarbībā
ar nodibinājumu palīdzēsim.lv
rīkoja labdarības pasākumu
«Saulesstariņš mazajās
sirsniņās». Uzņēmuma
kolektīvs, apzinoties, ka bērni
ir ikvienas valsts nākotne un
pamats, vēlējās paust savu
apņēmību palīdzēt. Viņu
iecerei pievienojās arī
SIA Luxcontrol un
Kristīnes Liepiņas
labdarības fonds «Solator».
Sazinoties ar labdarības organizāciju palīdzēsim.lv, uzņēmuma darbinieki uzzināja, ka palīdzība nepieciešama Grigorjevu
ģimenei no Iecavas novada. Guntas Grigorjevas un Māra Matuļa
ģimenē aug seši dažāda vecuma
bērni: Linda (12 gadi), Laura (9),
Maigurs (8), Laine (6), Valērijs (5)
un Daniels (2). 14. maijā AS Capital biroja administratore Kristīne Martiņenko, Kristīne Liepiņa
un palīdzēsim.lv fotogrāfs Valdis
mēroja ceļu uz Iecavu, lai nodotu
viņiem saziedotās lietas. Savus
ciemošanās iespaidus «Iecavas
Ziņām» uzticēja Kristīne Martiņenko.
«Ilgi gaidītā piektdiena - brauciens pie daudzbērnu ģimenes beidzot bija klāt. Nedēļas laikā
AS Capital kolektīvs sanesa
daudz lietu: drēbes, rotaļlietas,
spēļmantas, skolai noderīgas lietas - mācību grāmatas, burtnīcas, klades - un arī skaistumkopšanas piederumus. Par AS Capital kolektīva saziedoto naudu,
vairāk nekā 40 latiem, tika iegādāta spēle «Cirks», mazākajiem
puikām spēļu mašīnas, krāsojamā ābece, vecākajiem bērniem ģeogrāfijas atlants, grāmata par
zīdītājiem, Annas Brigaderes lugas un foto grāmata par Latviju.
Katram bērnam tika sagatavota
saldumu paciņa ar konfektēm,
cepumiem, apelsīniem un šokolādi.
Kristīne Liepiņa no labdarības fonda «Solator» sarūpēja saldo kliņģeri, spēli «Latvija Juniors» un bērnu attīstībai noderīgas lietas: guašas, ūdenskrāsas,
krītiņus, krāsainos zīmuļus un
krāsojamās grāmatas. Mums
pievienojās arī nodibinājuma palīdzēsim.lv fotogrāfs Valdis.
Ceļā uz Iecavu lija lietus un
šķita, ka saules vairs nebūs, bet,
iebraucot Iecavā, no lietus nebija
ne miņas. Mājas pagalmā ar skaļām rejām mūs sagaidīja mazais
suņuks Žurka, un, kad izkāpām

Maigurs (no kreisās), Laine un Valērijs
ar lielu zinātkāri steidza izpētīt
jauniegūtās galda spēles.

Laurai lielu prieku
sagādāja krāšņā
grāmata par
dzīvniekiem, kuru
viņa aplūkoja kopā
ar Kristīni no
labdarības fonda
«Solator».

Mamma Gunta bērnu Lindas un Daniela pavadībā devās
pagalmā, lai pie šūpolēm piesietu balonus ar visu bērnu
lielajiem un mazajiem sapnīšiem. Lai piepildās!
ārā no mašīnas, mums pretī raudzījās četru bērnu priecīgas sejas. Pēc brīža atskrēja arī pats
mazākais - Daniels un viņa lielā
māsa Linda. Pirmais pie dāvanas
- braucamās mašīnas ar piekabi
un darbarīkiem smilšukastei tika divgadīgais Daniels. Tad
katrs bērns saņēma saldumu paciņas, bet mamma - Gunta kliņģeri un veikala «Maxima» dāvanu
karti.
Atvestie mantu maisi pamazām no mašīnas bagāžnieka aizceļoja uz Grigorjevu ģimenes mājokļa divām istabām. Mēs visi no-

nācām dzīvojamā istabā, kas
gan nebija liela, taču vietas pietika gan mazajiem, gan lielajiem. Bērni sāka pētīt uzdāvinātās saldumu paciņas. Dažs izdomāja savu paciņu pataupīt vakaram, lai būtu ar ko panašķēties, skatoties hokeja spēli Latvija-Zviedrija. Puikas teica, ka hokeju skatās, fano par Latvijas izlasi, bet viena no māsām nodziedāja jauno Latvijas hokeja himnu.
Meitenes šķirstīja uzdāvinātās grāmatas, lielākie puikas zinātkāri vēlējās uzspēlēt jaun-

iegūto spēli par Latviju.
Tik tiešām, seši bērni - tas nav
nieks, jo visu vārdus tomēr
iegaumēt nevarēju. Visvairāk
man atmiņā paliks Daniels ar savām skaistajām, brūnajām acīm
un meitenes Linda, Laura, jo viņas pastāstīja par savām skolas
gaitām un teica, ka mācīties viņām patīkot. Arī mazākie bērni
teica, ka ļoti vēlas iet uz skolu kopā ar māsām. Prieks, ka visi bērni bija atsaucīgi, draudzīgi, kārtīgi, pieklājīgi, runātīgi, sirsnīgi un
labi audzināti. Troksnis gan valdīja liels, jo katrs gribēja ko pastāstīt un parādīt.
Šī pasākuma interesantākā
daļa bija balonu pūšana un savu
sapņu rakstīšana uz kartiņām.
Daži baloni mums pārplīsa, dažus pārplēsa Daniels, taču galu
galā mums izdevās katram uzpūst savu balonu un piesiet tam
klāt kartīti. Kad jau bijām sagatavojušies laist balonus gaisā,
konstatējām, ka ir pazudis vējš,
tādēļ nolēmām, ka balonus piesiesim pie pagalma šūpolēm, kas
būs kā atgādinājums par šo pasākumu, un gan jau, ja papūtīs
stiprāks vējš, baloni pacelsies debesīs tik un tā...
Kopumā pasākums izdevās,
jo prieks bija visiem - gan bērniem, gan viņu mammai, gan
mums. Arī odu uzbrukums
mums bija vien tāds sīkums, galvenais, ka bērniem patika sarūpētās lietas, viņu acis mirdzēja
un saulesstariņš iespīdēja viņu
sirsniņās.
Atvadoties no Grigorjevu ģimenes, ar bērniem sarunājām,
ka vakarā visi skatīsimies hokeju
un turēsim īkšķus par mūsu hokejistiem.»
* AS Capital ir Latvijā dibināts uzņēmums, kurš vienīgais
izgatavo datorus Latvijā, kā arī
nodarbojas ar datortehnikas
tirdzniecību un servisu. IZ
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Sporta ziņas

11. maijā internātpamatskolas stadionā noritēja Iecavas
novada sporta skolas «Dartija» atklātās sacensības
vieglatlētikā C (1997./98. g. dz.) un D (1999./2000. g. dz.)
vecuma grupai. Visi rezultāti lasāmi www.iecava.lv.
60 m skrējiens un 400 m skrējiens
D grupa:
1. vieta - Ildze Jurkovska, Dāvis Lācis
100 m skrējiens, 400 m skrējiens un lodes grūšana
C grupa:
1. vieta - Linda Šteinberga, Žanis Sevastjanovs
Tāllēkšana
D grupa:
1. vieta - Simona Vītoliņa, Dāvis Lācis
C grupa:
1. vieta - Linda Šteinberga, Raimonds Ivenkovs
Bumbiņas mešana
D grupa:
1. vieta - Simona Vītoliņa, Kārlis Ozoliņš
Šķēpa mešana
C grupa:
1. vieta - Žanis Sevastjanovs
13. maijā Bauskas stadions uzņēma jaunos sportistus,
pulcinot tos Bauskas novada 1. Olimpiādē. Iecavas
vidusskolas skolēni izcīnīja dažāda kaluma medaļas
vieglatlētikā visās vecuma grupās.
D grupa
Dāvis Lācis - 2. vieta 60 m barjerskrējienā (m/b); Edijs Lācis 3. vieta 200 m; Simona Vītoliņa - 2. vieta augstlēkšanā (a/l);
Amanda Grīnberga - 2.vieta 60 m/b, 3. vieta a/l.
C grupa
Ieva Olga Jēkabsone - 3. vieta 800 m, 2. vieta 80 m/b; Linda
Šteinberga - 1. vieta 100 m, 2. vieta tāllēkšanā (t/l) un 300 m;
Žanis Sevastjanovs - 1. vieta 100 m un 300 m skrējienā.
B grupa
Mārtiņš Šteins - 1. vieta t/l; Hugo Zilberts - 3. vieta 100 m;
Dairis Feldmanis - 2. vieta 100 m, t/l; Rūdolfs Tonigs - 1. vieta
100 m, šķēpa mešanā, 2. vieta lodes grūšanā; Anna Bugovecka 2. vieta tt/l, 3. vieta 100 m/b; Ivars Porietis - 3. vieta 110 m/b;
Daniels Špoģis - 1.vieta 1500 m. R. Tonigs, D. Feldmanis, Lāsma
Mežaka un A. Bugovecka izcīnīja 1. vietu stafetes skrējienā.
A grupa
Pauls Ķurbe - 3.vieta 400 m; Mārtiņš Ērglis - 1. vieta diska
mešanā; Ruslans Čemeris - 3. vieta lodes grūšanā un diska
mešanā; Edgars Ērglis - 2. vieta tāllēkšanā un 3. vieta 100 m.
Nākamajā dienā sacensības turpināja skolas komandas četrcīņā
«Draudzība». Iecavas vidusskolas zēni (Mārtiņš Šteins, Daniels
Špoģis, Hugo Zilberts, Oskars Dudurs, Žanis Sevastjanovs un
Ivars Porietis) izcīnīja 1. vietu komandu vērtējumā un 25. maijā
cīnīsies par labākiem rezultātiem Latvijas valsts čempionātā.
Mūsu skolas meitenes (Ieva Jēkabsone, Linda Šteinberga un
Jeļena Alfjorova) ierindojās 3. vietā.
Amatieru basketbola līgas pēdējo spēli BK Dartija aizvadīja
16. maijā, kad savā laukumā pārliecinoši uzvarēja Beverīnu 99:61 (pa ceturtdaļām 23:19; 25:11; 24:16; 27:15).
Šī bija viena no sezonas retajām spēlēm, kurās Iecavas komanda
apsteidza pretiniekus izcīnīto bumbu rādītājā (46:37). Turklāt
iecavnieki veiksmīgi meta divpunktu metienus - 63% (viesiem tikai
31%). «Viss Dartijas sastāvs šoreiz nospēlēja labi, bet īpaši jāuzteic
Ivara Zemīša kvalitatīvā darbība laukumā. Pēc iepriekšējā cīņā
piedzīvotā zaudējuma zēni bija noskaņojušies uzvarai,» atzīst
Dartijas galvenais treneris Voldemārs Pārums.
Ivars Zemītis: 21 punkts, 5 izcīnītas bumbas;
Ģirts Hauks: 19 punkti, 13 izcīnītas bumbas, 3 bloķēti metieni;
Jānis Bērziņš: 16 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles;
Armands Švītiņš: 14 punkti, 5 izcīnītas bumbas, 2 rez. piespēles;
Gundars Brička: 10 punkti, 6 izcīnītas bumbas;
Juris Brūveris: 8 punkti, 10 rezultatīvas piespēles;
Aldis Beitiņš: 7 punkti, 6 rezultatīvas piespēles;
Jānis Saveļjevs: 4 punkti, 6 izcīnītas bumbas.
Treneris pateicas visiem 14 basketbolistiem, kuri šosezon spēlēja
Dartijas sastāvā: gan iepriekš minētajiem, gan Mārcim Eglītim,

Mārim Gailumam, Jānim Ozoliņam, Jānim Ivanovam, Jānim
Eidukam un Dāvim Kravalam. Ja Beverīna arī otrajā savstarpējā
mačā būtu bijusi pārāka, tad nodrošinātu sev 3. vietu Amatieru
basketbola līgas čempionātā. Taču tagad četrām komandām
(Dartija, Kursa MRU, Saulkrasti, Beverīna) ir vienāds uzvarēto un
zaudēto spēļu skaits, bet vislabākā punktu attiecība ir Iecavas
komandai. No Latvijas Basketbola savienības vēl gan nav saņemts
rakstisks apliecinājums, bet mutiski ir paziņots, ka 3. vieta
šosezon pienākas Dartijai. IZ

14.-16. maijā Rīgā notika Juglas kausa 2010 izcīņa. Starptautiskajās sacensībās ar igauņu vienaudžu klātbūtni par kausu cīnījās astoņas 1999. gadā dzimušu basketbolistu komandas. Iecavas
sportisti trenera Voldemāra Pāruma vadībā (attēlā) izspēlēja piecas
spēles un izšķirošajā - par 3. vietu - ar rezultātu 40:34 uzvarēja Kandavas vienību. Par turnīra vērtīgāko spēlētāju no iecavniekiem atzīts
Kristers Kreicšteins, viņš iekļuvis arī komandas rezultatīvāko spēlētāju TOP 3: Rihards Mežsargs - 54 punkti, Kārlis Ozoliņš - 39
punkti, Kristers Kreicšteins - 34 punkti. Komandai izcīnīt bronzas
godalgas palīdzēja arī Helvis Lapiņš, Guntars Krikščūns, Mārtiņš
Čudars, Mikus Kačerauskis, Arkādijs Šimko un Emīls Špīss. IZ

Strītbola komandu ievērībai!
Iecavas novada strītbola komandu pieteikumi dalībai novada
Vasaras sporta svētkos, kas notiks 30. maijā, jāiesniedz sacensību
galvenajai tiesnesei Baibai Gāgai personīgi vai jāsūta e-pastā uz
adresi: dartija@inbox.lv līdz 28. maijam, vai sacensību dienā
klātienē līdz plkst. 9.00. Pretējā gadījumā novada komandām
nāksies maksāt dalības maksu. IZ

Līdzjūtība
Māt, mīļā māt,
paldies tev saku par rūpestiem taviem,
par auklējumu siltajā klēpī,
par trauslajām nomoda naktīm,
stundu stundā sargot mani.
/P. Vīlips/

Izsakām līdzjūtību Dzintrai Pavārei,
māmuliņu pavadot mūžībā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Staņislavs Lozda (05.09.1911. - 16.05.2010.)
Valentīna Vladimirova (07.07.1948. - 17.05.2010.)

2010. gada 21. maijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578
Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē no 2,90 Ls/m²
AR PVN.
Mob. 28809966, 28645305.

Kultūras namā

Pārdod : : :
bērnu gultiņu ar matraci.
Tālr. 63942482; 28230990.
Steidzami pārdod labiekārtotu
1 istabas dzīvokli Iecavas
centrā (34 m²; 4./5).
Tālr. 27588519.
Veikalā «Kompakts», Rīgas ielā
25b, jauns preču pievedums
no Vācijas: veļas pulveri,
mīkstinātāji un citas preces.

Pērk : : :
demontē un pērk krāsainā un
melnā metāla konstrukcijas
(angāri, fermas, torņi,
dzirnavas, lauksaimniecības un
kravas tehnika, vieglās
automašīnas); attīra teritoriju.
Tālr. 26200989.

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

Iecavas novada Dome aicina uz
bezmaksas semināru
«Septiņi domāšanas principi
veiksmīgai dzīvei»
29. maijā plkst. 9-15.
Pieteikties pa tālruni 63941601
līdz 24. maijam.

Piedāvā darbu : : :

Internātskolas
stadionā
Iecavas novada vasaras
sporta svētki
30. maijā pl. 10

8.

Meklēju auklīti pilnai slodzei
gadu vecam puisītim. Auklītei
vēlama pieredze ar citiem
auklējamiem bērniņiem un
rekomendācijas. Gaidīšu Jūsu
zvanu! Tel. 26437176 (Inese).
strādniecei siltumnīcās
Iecavā (vēlams - ar pieredzi
dārzeņu audzēšanā, strādāt
griboša, ar pozitīvu attieksmi).
Tālr. 29244999.

Dažādi : : :
Veicam jumtu remontdarbus,
seguma maiņu, kā arī sķūnīšu
un dārza mājiņu remontu un
būvniecību. Tel. 26060411.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Pateicība
Izsaku vissirsnīgāko paldies
Iecavas NMP feldšerēm
Vēsmai Balodei un Ivetai
Pučetai par man sniegto
medicīnisko palīdzību. Lai
Dievs dod Jums spēku un
izturību Jūsu svētīgajā darbā!
Vija Žogla

27. maijā pl. 17:00
Mūzikas skolas audzēkņu
izlaidums - absolventu
koncerts.
29. maijā pl. 20:00 KINO
PUNKTA AKCIJAS filma
«Laimīgajiem veicas».
Ieejas maksa - 1 santīms.

Estrādē
22. maijā Iecavas
MAZIE SKOLĒNU DZIESMU
UN DEJU SVĒTKI
Programmā: X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētku repertuārs.
Piedalās: Iecavas novada
skolu, bērnudārzu kolektīvi
un viesu kolektīvi.
pl. 13:00 svētku gājiens
no novada Domes;
pl. 13:15 koncerts.
Ieeja - bez maksas.
Paralēli izklaides (maksas):
- saldumu tirdziņš;
- piepūšamās atrakcijas;
- izjādes ar zirgiem.
11. jūnijā
pl. 20.00 «O! KARTES
AKADĒMIJAs» koncerts;
pl. 21.00 grupas «EOLIKA»
jubilejas koncerts.
Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 3;
koncerta dienāLs - 4.

Asins donoru diena
27. maijā
no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Tāpat kā iepriekšējās reizēs
autobuss gaidīs pie
p/a «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs»
centrālās ieejas.

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.
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