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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Zilākalna Martas mantojums
atgādina par labo vārdu spēku

Pēc Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas vadītājas Andas Rācenājas ierosinājuma 19. jūnijā Iecavas
kultūras namā tika atklāta izstāde «Zilākalna Marta». Savās atmiņās dalījās tie, kas savulaik tikušies
ar leģendāro dziednieci.
4.lpp.

01.07.2011.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Bīskapa
vizitācija
Iecavā

5.

Sporto
seniori

7.

Latvijas Sporta veterānu
savienības 48. finālspēļu
medaļniece Velta Bruce.

Zināmi NVO projektu atkārtotā konkursa rezultāti
A: Beatrise Dzene

No 20. maija līdz 20. jūnijam
Iecavas novada Dome atkārtoti
izsludināja Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursu, jo no iepriekšējās kārtas bija līdzekļu pārpalikums, kas deva iespēju novada
NVO īstenot jaunus projektus.
Salīdzinot ar šī gada pirmo kārtu, kurā tika iesniegti seši projekti, aktivitāte ir ievērojami samazinājusies - šoreiz saņemti

divu projektu pieteikumi: Iecavas ģimeņu ar bērniem biedrība
«Marabella» projekts «Nodarbību
kurss «Pozitīvās domāšanas potenciāls»» un aktīvistu kluba
«Vardes» projekts «Drošu un attīstošu vidi bērniem!»
Komisijas sēdē tika nolemts
atbalstīt Iecavas ģimeņu ar bērniem «Marabella» iesniegto projektu par kopējo summu
Ls 431,38, no kuras pašvaldībai
pieprasītais finansējums ir
Ls 384. Tajā paredzēts organizēt
lekciju kursu «Pozitīvās domāšanas potenciāls», kuru vadīs pie-

redzējis psihologs. Nodarbību
kurss ietvers četras bezmaksas
nodarbības četru stundu garumā Iecavas novada iedzīvotājiem, kā arī citiem interesentiem.
Kursos tiks sniegta informācija par pozitīvās psiholoģijas
nostādnēm, kā ar praktiskiem
vingrinājumiem apzināt savus
iekšējos garīgos resursus, kā aktualizēt personīgo potenciālu,
un stāstīs, kādā veidā var konstruktīvi risināt savas problēmas.
Lekciju kursa ietvaros semināra
dalībniekiem tiks sniegta palīdzība sevis motivācijai, lai uz-

labotu gan savas, gan arī draugu
un ģimenes locekļu personīgās
un profesionālās dzīves kvalitāti.
Lekcijas notiks grupās līdz 30
cilvēkiem, un to apmeklētājiem
tiks dota iespēja aktīvi iesaistīties lekciju norisē - jautāt, komentēt.
Aktīvistu kluba «Vardes» projekta pieteikumā bija plānots uzstādīt kustības attīstošu iekārtu
bērniem pirmsskolas izglītības
iestādes «Dartija» teritorijā, taču
tas netika apstiprināts, jo neatbilda konkursa nolikuma prasībām. IZ
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Izmanto iespēju
saņemt brīvpusdienas!
A: Sigma Strautmale

Sociālā dienesta vadītāja
Cienījamie Dzimtmisas pamatskolas, Iecavas vidusskolas
un Iecavas internātpamatskolas
skolēnu vecāki! Atgādinām, ka
iesniegums par brīvpusdienām
nākamajam mācību gadam jāiesniedz Iecavas novada pašvaldības iestādē «Iecavas novada
Sociālais dienests» līdz
20. augustam.
Ar Iecavas novada Domes
2011. gada 8. marta lēmumu apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 «Par pabalsta piešķiršanu sociālajai palīdzībai» ir
paredzēts ģimenes pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas izglītības iestādēs un pilna laika die-

nas vispārizglītojošās skolās. Tās
ir brīvpusdienas Iecavas novadā
deklarētajiem bērniem.
Brīvpusdienas tiek piešķirtas,
izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, ja ienākumi katrai personai
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 150 pēc nodokļu nomaksas.
Pabalsta saņēmējiem ir jāveic
līdzdarbības pienākums - bērnam vai bērna vecākiem vasarā
jāpiedalās skolas labiekārtošanas darbos (talkās).
Pabalstu brīvpusdienām vecāki var prasīt līdz 20. augustam,
uzrakstot iesniegumu Iecavas
novada pašvaldības iestādē
«Iecavas novada Sociālais dienests», Dzirnavu ielā 1 (poliklīnikas ēkā), pirmajā stāvā. IZ

Bezmaksas pasākums
mežu īpašniekiem
15. jūlijā Meža
konsultāciju pakalpojumu
centrs organizē bezmaksas
izbraukuma semināru
uz Smiltenes novada
Launkalnes pagasta
«Lejas Kleperiem».
Pasaules dabas fonda Meža
programmas vadītājs Jānis Rozī-

Iecavas novada Bērnu bibliotēkā darbu uzsākusi lasīšanas
veicināšanas programma «Bērnu un jauniešu žūrija 2011».
Šogad projektā kopā ar 1.- 9. klašu ekspertiem var piedalīties
arī jaunieši - vidusskolēni no 10. līdz 12. klasei.
Bērnu/jauniešu žūrijas 2011 grāmatu kolekcija
1. -2. klases
!
Auseklis U. Runcis Francis, jeb Pasaule sēd uz
velosipēda
!
Cellere E. Kima var būt stipra
!
Cielēna M. Deguns debesīs
!
Havukainena A. Tatu un Patu ērmīgās ierīces
!
Vīslanderi J. un T. Mūmammas pavasara tīrīšana
3.-4. klases
!
Cielēna M. Princese Aurēlija un kokspoki
!
Olte M. Matīsa piedzīvojumi mežā
!
Rauda P. Princese Skella un Leta kungs
!
Zandere I. Princešu piedzīvojumi
!
Zvirgzdiņš J. Mufa: stāsts par Āfrikas balto
degunradzēnu
5.-7. klases
!
Defombels T. Tobijs Lolness : dzīve uz naža asmens
!
Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata
!
Kronbergs J. Mākoņu grāmata
!
Šmits Ē. E. Oskars un Rozā dāma
!
Tans Š. Aizpilsētas stāsti
8.-12. klases
!
Dreimane L. Vilcenes stāsts
!
Ērgle Z. Starp mums, meitenēm, runājot un citi stāsti
!
Garsija K. Daiļās būtnes
!
Peinkofers M. Rūnu brālība
!
Rungulis M. Aste, ko luncināt IZ

tis un meža īpašnieks Raimonds
Klepers semināra dalībniekiem
stāstīs, kā videi draudzīgi, ar nekailciršu metodi un ekonomiski
izdevīgi apsaimniekot savu īpašumu.
Tā kā vietu skaits autobusā ir
ierobežots, lūdzu pieteikties pa
telefonu 22019356 vai e-pastu:
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv. IZ

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

Oriģinālliteratūra

Darbu sākusi
Bērnu un jauniešu žūrija 2011

2.

v
Blaumanis R. «Rūdolfa
stāsti»
v
Grietēna M. «Kas notika ar
Marutu». Sēr. Lata Romāns
v
Kolbergs A. «Klaunu maršs
šausmu tirgū». Sēr. Kriminālromānu bibliotēka
v
Kolbergs A. «Sieviete melnā». Sēr. Kriminālromānu bibliotēka
v
Laukmane M. «Nošalko
gaiss». Dzeja
v
Repše G. «Dzelzs apvārdošana»
v
Šnē M. «Klusumu sadzirdēt». Dzeja un esejas
v
Zihmanis M. «Igreks un Iksa»
v
Žuravska Dz. «Ne jau pēdējo dienu dzīvojam». 7. gr.
rom. «Skarbajā krastā»

Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
Bradens G. «Fraktālais
laiks»
v
Forands I. «Viesnīcas menedžments»
v
Gogulana M. «Veselības likumi»
v
Kalniņa R. «Homeopātija
ģimenei»
v
Konuhova R. «Tapošanas
raksti»
v
Kornblīta Dž. «Svaigēšana.
Tas ir tik vienkārši»
v
Kraukle D. «Gadatirgi Latvijā. Latgale»
v
«Latviešu sakāmvārdi un
parunas»
v
Linde. M. «Sāgas» 1. bdaļa
v
Mellina M. «Lauksaimnieču
pavārgrāmata»

v
Mežavilks Z. «Opermūzikas
svētki Siguldā»
v
Mišs R. «Hitlera telefonists,
kurjers un miesassargs»
v
«Neapslāpējiet Svēto Garu!»
v
Nikolsa L. «Lai tur vai kas!»
v
Rubenis A. «Filosofu un
kritiķu laikmets prāta gaismas pavēnī»
v
Ruks M. «Spridzinātāji»
v
Seterstrēma M. «Izšūsim ar
prieku»
v
Užkalnis A. «Anglija: cilvēki
un viņu valsts»
v
Valtere B. «Floristika»
v
Voļskis E. «Pensiju sistēmas darbības pamatnostādnes»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Brendrets Dž. «Oskars
Vailds un slepkavības sveču
gaismā»
v
Bušnela K. «Četras blondīnes»
v
Dīns Dž. «Nozieguma anatomija»
v
Evanss N. «Drosmīgie»
v
Gortners K.V. «Kastīlijas
mantojums»
v
Hēgs P. «Klusā meitene»
v
Kārters V. S. «Iemīlējies
Prusts»
v
Montefjore S. «Tiksimies
zem mīlas koka»
v
Ostina Dž. «Lepnums un
aizspriedumi»
v
Rušdi S. «Pusnakts bērni»
v
Vitmors E. «Sīnāja gobelēns»
Krājumi - anekdotes
v
«Antiņ, pūt stabulīti»
v
«Mēle ģipsī»
v
«Pacienti, klienti»
v
«Trīs dakteri»
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3.

Novada Domē
A: Beata Logina

Turpinām informēt
par 14. jūnija
Domes sēdes lēmumiem.
Deputāti apstiprināja pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»
2010. gada publisko pārskatu,
kā arī Iecavas novada pašvaldības pagājušā gada publisko pārskatu. Elektroniskā formā pārskati būs ievietoti interneta mājaslapā www.iecava.lv, pašvaldības pārskats būs pieejams arī
visās Iecavas novada bibliotēkās.
PAR DARBA GRUPAS IECAVAS
MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLAS BŪVNIECĪBAS
JAUTĀJUMU IZSKATĪSANAI
IZVEIDOŠANU
16. maijā Domē tika saņemts
izpilddirektora Mārtiņa Veinberga iesniegums ar ierosinājumu
izveidot darba grupu, kas virzītu
mūzikas un mākslas skolas būvniecības jautājumus izskatīšanai attiecīgajās komitejās. Atbalstīts Finanšu komitejas
31. maija sēdē, ierosinājums guva vienbalsīgu atbalstu arī Domes sēdē. Tika nolemts izveidot
darba grupu Iecavas mūzikas un
mākslas skolas būvniecības jautājumu izskatīšanai šādā sastāvā: Jānis Pelsis (Domes priekšsēdētājs), Mārtiņš Veinbergs
(Domes izpilddirektors), Ineta
Pilverte (Iecavas mūzikas skolas
direktore), Valda Liekne (Domes
Izglītības nodaļas izglītības speciāliste), Ineta Bramane (Domes
projektu vadītāja), Juris Krievs
(Domes deputāts), Agra Zaķe
(Domes deputāte) un Arnis
Grundmanis (Domes deputāts).
PAR IECAVAS NOVADA
ADMINISTRATĪVĀS
KOMISIJAS SASTĀVA
PAPILDINĀŠANU
11. maijā Domē saņemts
Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Bauskas iecirkņa priekšnieka S. Pašukova
ierosinājums papildināt Administratīvo komisiju ar vēl vienu
komisijas locekli - Pārslu Dredželi, Bauskas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Iecavas
iecirkņa vecāko inspektori. Dome vienbalsīgi atbalstīja šo
priekšlikumu.
PAR APBALVOJUMIEM
Izglītības, kultūras un sporta komiteja 7. jūnija sēdē izskatīja un atbalstīja Iecavas novada
iedzīvotāju grupas priekšlikumu
par Svetoslava Avdeviča apbalvošanu ar novada Domes Goda
rakstu saskaņā ar pašvaldības

nolikuma «Par Iecavas novada Domes apbalvojumiem»
4. punktu. Ar 13 balsīm «par»
(J. Arāja, G. Arājs, I. Freimane,
A. Grundmanis, J. Krievs,
J. Ludriķis, A. Mačeks, S. Mašiņenkovs, B. Mīlgrāve, J. Pastars,
J. Pelsis, A. Vītola, A. Zaķe), un
vienam deputātam atturoties
((A. Avots), deputāti nolēma piešķirt novada Domes Goda rakstu
Svetoslavam Avdevičam par atbildības sajūtu, precizitāti un
profesionalitāti, veicot pasažieru
pārvadājumus, kā arī piešķirt
autobusa vadītājam naudas
balvu 100 latu apmērā.
Dome atbalstīja arī izglītī-bas
speciālistes V. Lieknes
priekšlikumu par vairāku
pirms-skolas izglītības iestādes
«Cālī-tis» darbinieču
apbalvošanu par ilggadēju
radošo, veiksmīgu pe-dagoģisko
darbību un ieguldīju-mu bērnu
aprūpē, veselības sa-glabāšanā
un iestādes estētiskās vides
pilnveidē. Tika nolemts piešķirt
novada Domes Goda rakstu
Marinai Veserei, Lienei Onzulei,
Inesei Puriņai, Santai Trokšai
un Ainai Grasei.
PAR PIEDALĪŠANOS
PROJEKTOS
Biedrība «Bauskas rajona
lauku partnerība» ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākuma
«Vietējās attīstības stratēģijas»
ietvaros apstiprinātās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai.
Dome nolēma iesniegt vairākus
projektu pieteikumus:
- Pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» sniegto izglītības pakalpojumu uzlabošana;
- Iecavas kultūras nama fasādes vienkāršota rekonstrukcija;
- Ozolu ielas gājēju celiņa
vienkāršota rekonstrukcija un informatīvo norāžu uzstādīšana
Iecavas novadā;
- Jauna pakalpojuma nodrošināšana Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā;
- Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma
nodrošināšana Zālītes speciālajā
internātpamatskolā.
Savukārt Nodarbinātības
valsts aģentūra ir izsludinājusi
atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Sociālā fonda
apakšaktivitātes «Sociālās rehabilitācijas un alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos» otrās kārtas otrajā
apakškārtā, kur Sociālais dienests sagatavos un iesniegs projekta «Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē» pieteikumu. IZ
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Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki jūlijā
Pirmdien, 4. jūlijā,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētāja
vietniece A. Zaķe)
Otrdien, 5. jūlijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 11. jūlijā,
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis, A. Vītola
Otrdien, 12. jūlijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 13. jūlijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 14. jūlijā,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 19. jūlijā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 21. jūlijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 26. jūlijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Melnās ziņas
- Laikā no 17. jūnija plkst. 18
līdz 19. jūnija plkst. 19 Misā no
iežogotas teritorijas, pārgriežot
žogu, no dīķa nozagta laiva un no
namiņa pie dīķa - tīkli. Sākts kriminālprocess.
- Sniegta medicīniskā palīdzība 1979. gadā dzimušam vīrietim, kurš 20. jūnijā ap plkst. 18
piekauts Tirgus ielā. Uzsākta administratīvā lietvedība.
- Laikā no 1. maija līdz 21. jūnija plkst. 15:46 Iecavas stacijā
nozagta 25 metru gara metāla
sliede, kura dzelzceļa satiksmē
netika izmantota. Sākts kriminālprocess.
- 24. jūnijā ap plkst. 9 Puškina ielā aizturēts 1971. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola iespaidā (1,44 promiles). Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 24. jūnijā uzsākta administratīvā lietvedība par to, ka kāds
vīrietis nodarījis miesas bojājumus citam vīrietim.

- Laika posmā no 22. jūnija
līdz 27 .jūnijam Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
darbinieki veica pastiprinātu sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības uzraudzību
Zemgales reģiona pilsētās un novados. Pārbaudīti 4868 autovadītāji. 71 vadītājam pārbaudes
laikā konstatēta alkoholisko
dzērienu ietekme, tajā skaitā 16
mehānisko transportlīdzekļu vadītājiem un 55 - velosipēdu vadītājiem. Šajās dienās neviens
autovadītājs nav aizturēts narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Ceļu satiksmes noteikumus pārkāpuši
36 gājēji. Zemgales reģionā reģistrēti 24 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem viens izraisīts
reibumā.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore
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4.

Zilākalna Martas mantojums
atgādina par labo vārdu spēku
1.lpp.

A: F: Beata Logina

Izstāde, kuru veidojusi folkloras pētniece, Latvijas Universitātes profesore Janīna Kursīte,
pērn apceļojusi Kurzemi un Vidzemi, bet savu ceļu Zemgalē tā
sāk ar Iecavu, kur leģendārā
dziedniece Zilākalna Marta aizvadīja mūža pēdējos gadus.
Savāktā kolekcija stāsta par
slaveno dziednieci, kuras īstais
vārds bija Marta Rācene (19081992), un viņas atstāto garīgo
mantojumu. Ekspozīcija sniedz
ieskatu tautas dziedniecībā un
sentēvu ārstēšanas metodēs,
kas mūsdienās ir piemirstas.
19. jūnijā uz izstādes atklāšanu bija ieradusies tās autore
Janīna Kursīte kopā ar trīs folkloras studentēm, kas papildināja Iecavas koklētāju ansambļa
priekšnesumus un ar tautas melodijām radīja vasaras saulgriežiem atbilstīgu noskaņu.
2009. gadā Raunā izdevās
atrast Zilākalna Martas arhīva
daļu: apģērbus, grāmatas, dokumentus, saraksti, spēka vārdus, kas vairākus gadu desmitus bija nepamanīti gulējuši kādā šķūnītī. Raunā atrastais apģērbs bija ļoti cietis, taču Rundāles pils restauratori to atjaunojuši. Restaurāciju vēl gaida
Martas sarakste. «Lūguma un
pateicības vēstules ir blāķiem.
Daudz tur ir reliģiskās literatūras, baznīcas ziedojumu kvītis
Dikļu, Raunas un citām draudzēm,» par atrasto dziednieces
mantojumu stāstīja Janīna Kursīte, uzsverot, ka tieši garīgās
krīzes laikā atrodas tādas nezināmas lietas. «Tās ir zīmes. Vai
mēs tās pamanīsim, uzklausīsim un kaut ko no tām mācīsimies, tas paliek mūsu pašu ziņā».
Tikšanās dalībnieki noskatījās 10 minūšu garu dokumentālo filmu «Brīnumdakteri», kas
uzņemta 1986. gadā, vēršoties
pret tautas dziedniekiem. Medicīnas muzeja krājumos atrastā
propagandas filma ir plašākais
videomateriāls, kas rāda Zilākalna Martu, toreiz sauktu par Melno Martu. «Veselības dēļ neviens
ceļš nav par tālu, lai nokļūtu pie
Melnās Martas,» skan diktora
teksts videolentē. Ka tas ir tiesa,
apliecina neskaitāmu cilvēku atmiņu stāstījumi par to, kā Marta
viņiem palīdzējusi.

Latvijas Universitātes profesore Janīna Kursīte (no labās) apkopo Zilākalna Martas
laikabiedru atmiņas par populāro dziednieci. Priekšplānā redzams akordeons, ko Zilākalna
Marta atdāvinājusi Elzas Skrodeles (kreisajā pusē) mazdēlam Mārtiņam, kad mūža nogalē
pārcēlās uz dzīvi Iecavā.

Arī daudzi iecavnieki mērojuši ceļu pie slavenās dziednieces,
cerot uz izveseļošanos. Elza
Skrodele dalījās atmiņās, kā pirmo reizi tikusies ar Martu, kā pamazām abas satuvinājušās un
mūža nogalē dziedniece pārcēlusies dzīvot pie viņas, līdzi ņemot
vien nelielu mantu sainīti, puķi
un akordeonu. «Iekārtojām Martai dārza mājiņu, visu viņai vajadzēja zaļu - aizkarus, drēbes.
Zaļā ir dzīvības krāsa, tā ir jāmīl,
viņa mēdza teikt. Martiņa ļoti mīlēja suņus, kaķus. Viņa nebija
tumša, bet ļoti sirsnīga un humora pilna. Pati nebūdama ļauna un nenovīdīga, tādus cilvēkus
viņa arī nepieņēma. Lai palīdzētu
cilvēkiem, galvenais ir labestības
pilna dvēsele,» sacīja Skrodeles
kundze.
Arī Janīna Kursīte akcentēja
to, kas pašlaik mums ir tik būtiski: cilvēks nekad nav tik nabags - ja nav naudas, var dalīties

ar labu vārdu. «Nedrīkst aizmirst
ikdienas maģiju. Ar vārdu uzcelt
slimos, pamirušos, kā to darīja
Marta, nespējam, bet varam teikt
labus vārdus, lai cits citu uzbužinātu. Mēs ne tikai aprejam,
bet pat nolādam cits citu. Agrāk
slikto vārdu nebija tik daudz.
Savstarpējā komunikācijā vajadzētu lietot divas trešdaļas labo
vārdu un tikai vienu trešdaļu
slikto. Liekuļot gan nevajag, tad
labāk paklusēt. Bet, ja neteiksim
viens otram labos vārdus, tikai
noliegsim cits citu, tad no tās
pašreizējās bedres neizrāpsimies; tad kā tauta, kā garīgs kopums esam pakļauti izmiršanai.»
Folkloras pētniece atgādināja, ka pret daudziem jaunajiem
medikamentiem mums ir alerģija, tāpēc jāatgriežas pie pašu
vāktām zālītēm, tautas dziedniecības līdzekļiem. Svarīgi arī, ko
mēs ēdam, ko dzeram, vai tu-

ramies pie latviešiem ierastās
pārtikas. Un svarīgi ir arī vārdi.
Ar tiem apvārdo, dod enerģiju
ūdenim. Nav tik būtiski, vai tie ir
tautasdziesmas, vai Dieva lūgšanas vārdi, galvenais ir ticība vārda spēkam - to atzina vairāki tikšanās dalībnieki. Aldonija Gaveika pauda prieku, ka šādi pasākumi aicina sabiedrību uz labestību. «Mēs katrs sev esam
dziednieks, ticēsim tam, jo domai
ir liels spēks,» sacīja Ivars Kalniņš. Savukārt Inga Grīnberga
piebilda, ka tikpat svarīgi kā labie vārdi ir «spert pirmo soli, ne
tikai pasīvi gaidīt uzlabojumus,
bet arī darīt».
Zilākalna Martai veltītā izstāde Iecavas kultūras namā būs
apskatāma līdz 15. jūlijam. Bet
dziednieces piemiņu varat godināt, arī aizejot līdz Martas
atdusas vietai pie dižās priedes
un nokarenā pīlādža Sila kapsētā. IZ
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Bīskapa vizitācija Iecavā
A: F: Iveta Salgrāve

Lai iepazītu, kā ikdienā
dzīvo draudzes, Latvijas
evaņģēliski luteriskā
Baznīca ir atjaunojusi
draudžu vizitāciju
tradīciju. Tas nozīmē,
ka vairākas dienas kādā
luterāņu draudzē viesojas
Baznīcas Virsvaldes
pārstāvji, kas iepazīstas
gan ar draudzes darbību,
gan tās problēmām.
Vizitāciju mērķis ir iepazīt situāciju, kāda ir draudzēs, kā tās
dzīvo un kalpo, kādā stāvoklī ir
draudzei piederošais dievnams,
ēkas un īpašumi. Šāda pārbaudes forma Latvijā ir bijusi populāra līdz Pirmajam pasaules karam. Šogad vizitācijas ir atjaunotas Liepājas diecēzē, tās notiek
reizi divos mēnešos. Un nav grūti
izskaitļot, ka Iecavas baznīca ir
trešā šogad vizitētā draudze. Pirmās vizitācijas notika Skrundas
un Sakaslejas draudzē. Vēstures
avotos A. Mežiņa ir atradusi arī
dokumentālas liecības par pirmo
vizitāciju Iecavā, kas notikusi
1633. gadā.
Tā kā teritoriālā sadalījuma
dēļ Iecavas draudze ir Liepājas
diecēzes sastāvā, tad vizitāciju,
kas notika no 17. līdz 19. jūnijam, vadīja Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers. Bīskapu pavadīja un pārbaudes procesā palīdzēja viņa sekretāre L. Bitmane, SIA «Pastorāts» arhitekte

Viesojoties bērnudārzā «Cālītis» - no kreisās: A. Siliņš,
R. Radziņš, V. Korbe, S. Kadiševska, I. Lāce un P. Brūvers.
H. Dekante, Bauskas draudzes
prāvests A. Siliņš un grāmatvede
Z. Maziļevska.
Vizitācijas pirmajā dienā bīskaps tikās ar Iecavas novada Domes, Iecavas vidusskolas, Iecavas internātpamatskolas vadību,
apmeklēja bērnudārzu «Cālītis»,
Iecavas Sporta muzeju, Sociālās
aprūpes centru un Codes draudzi, iepazina ļaudis, viņu dzīves
apstākļus un garīgās dzīves vidi.
Sestdiena tika veltīta draudzes darbības un problēmu iepazīšanai. Pēc rīta svētbrīža vizitācijas grupa mērķtiecīgi, padziļināti un plānveidīgi (aptverot 12

dažādas darbības jomas) iepazinās ar draudzes padomi, draudzes sastāvu un tā izmaiņām, izglītošanas darbu, kalpošanu, altāra piederumiem, kancelejas
darbu, misijas darbu, muzikālo
dzīvi, Svētdienas skolas darbību,
un vēstures saglabāšanu. Dienas
gaitā tika iepazīti dokumenti par
draudzes īpašumiem, daži no
tiem tika arī apskatīti dabā. Vizitācijas laikā nopietni trūkumi
netika konstatēti, taču galīgo situācijas izvērtējuma dokumentu
mapi saņemsim pēc vairākām
nedēļām.
Tā kā šis vizitācijas laiks sa-

krita ar Baznīcu atvērto durvju
dienām, tad dienas izskaņā tika
sniegti vairāki īskoncerti. Vakara
koncertā piedalījās garīgās mūzikas ansamblis «Laudetur» no
Rīgas, kuram pievienojās bīskaps P. Brūvers, priecējot klausītājus ar savu vijoles spēles prasmi. Koncerta noslēgumā pēc
klātesošo lūguma atkārtoti tika
dziedāts korālis «Jēzu, saule
mana». Šajās dienās draudze
iepazina bīskapu kā ļoti sirsnīgu,
vienkāršu, muzikālu un dziļi humānu garīdznieku un cilvēku. Viņa personības rāmais, bet dziļais
starojums lika norimt katram nemieram un radīja harmoniju ikvienā dvēselē.
Arī svētdiena izvērtās garīgi
bagāta. Svētās Trīsvienības svētku dievkalpojumu vadīja Liepājas diecēzes bīskaps P. Brūvers un Iecavas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs R. Radziņš. Muzicēja draudzes ansamblis, Z. Lazdiņa un Matīsu ģimene. Tā patiešām bija draudzes
svētku diena.
Lai arī vizitācija ir izskanējusi, daži jautājumi vēl nav raduši
galīgu risinājumu, gluži pretēji ir iezīmēts nākotnē risināmo aktualitāšu loks. Nekas nav beidzies – draudzei jāstrādā, lai risinātu īpašuma lietu jautājumus
un rastu padomu dievnama ēkas
turpmākās uzturēšanas un atjaunošanas darbos.
Vizitācijas laikā esam satikuši labus ļaudis, kas ir gatavi
sniegt mums savu padomu un
atbalstu. IZ

Izskanējis gada lielākais kokļu mūzikas notikums
A: Alise Veisa

kokles spēles skolotāja
No 19. līdz 22. jūnijam Kultūrizglītības un nemateriālā
mantojuma centrs sadarbībā ar
Jūrmalas pilsētas Domi un SIA
«Dzintaru koncertzāle» jau septīto reizi rīkoja gada lielāko kokļu
mūzikas pasākumu - Latvijas
kokļu dienas «Jūrmala 2011».
Svētkos pulcējās 35 koklētāju
ansambļi no visas Latvijas, kopā
vairāk nekā 200 dalībnieku.
Svētdien, 19. jūnijā, Dubultu
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
notika latviešu komponistu mūzikas koncerts «… un modīšos no
jauna es...». Koncertā skanēja tikai latviešu komponistu - A. Vecumnieka, N. Mundas, V. Pūces,

R. Dubras, P. Dambja - skaņdarbi, kā arī J. Lūsēna darba «Spēles
smiltīs» pirmatskaņojums. Koklētāju kopansamblī piedalījās arī
kokles spēles skolotāja Alise Veisa, tāpat arī Jūrmalas koru skanējumu kuplināja Iecavas mūzikas skolas koris (diriģente Kristīne Circene).
Pirmdien, 20. jūnijā, Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notika koncerts «Tuvā un pārsteidzošā kokle». Plašajā koncerta programmā bija iespējams dzirdēt
gan ierastās tautas mūzikas apdares koklētāju ansamblim un
latviešu autoru oriģinālmūziku,
gan visai neierastu repertuāru klasiskās, populārās un roka
mūzikas pārlikumus koklēm un
cittautu autoru darbus, kas

rakstīti koklēm radniecīgajiem
instrumentiem.
Kokļu dienu gājiens, noslēguma koncerts un Jāņu ielīgošana Jūrmalā notika trešdien,
22. jūnijā, Lielajā Dzintaru koncertzālē. Svētku noslēgumā uz
vienas skatuves kopā ar dziedātājiem Martu Kristianu Kalniņu,
Ievu Sutugovu un Evitu Zālīti uzstājās arī Jūrmalas pilsētas kori,
deju kolektīvi un 200 koklētājas
četru virsdiriģentu - T. Jansones, I. Tauriņas, A. Veisas un
K. Ojalas - vadībā.
Kokļu dienu dalībnieku pulkā bija arī divi koklētāju ansambļi no Iecavas - mūzikas skolas jaunāko klašu koklētāju ansamblis un koklētāju ansamblis
«Uguntiņa» (vadītāja A. Veisa).

Lai gan četras pirmsjāņu dienas
bija saspringtas ar kopmēģinājumiem un koncertu grafiku, tomēr iecavniecēm atlika laiks izbaudīt jūras ūdeni gan dienā,
gan vakara stundā, pabūt Līvu
akvaparkā, izjust Jomas ielas
burvību un kopīgos tējas vakarus, spēlējot spēles.
Šajās dienās sadraudzējās ne
tikai lieli un mazi, bet arī dažādu
novadu ansambļi. Tādēļ saku
LIELU PALDIES visām Iecavas
koklētājām (E. Macuļevičai, K. J.
Skujai, L. Puriņai, A. Čonkai,
B. Millerei, A. Voitišķei, Z. Stankevičai, L. Ziediņai, G. Knāķei un
A. Ansonei), ka piedalījāties šajos svētkos, atradāt iespēju būt
visas kopā eksāmenu un izlaiduma laikā. IZ
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Jo aktīvāk, jo veselīgāk
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«Iecavas Ziņas» turpina
informēt par jaunumiem
tūrisma objektos Iecavas novadā.
Sākums iepriekšējā numurā.

A: Beatrise Dzene
F: no Daiņa Kravala albuma

«Poligons DK» piedāvā
spēlēt peintbolu,
organizēt spēles Zālītes
bijušajā ziemeļu karabāzē,
kā arī aicina atpūsties
Dzimtmisas pusē,
izmantojot viesu māju
«Pogas».
«Peintbola komplektā ietilpst
kombinezons, ierocis jeb markers, gāze, ar ko šauj, maska,
cimdi un 100 bumbiņas ar krāsu. Viss, kas spēlēt gribētājam ir
jādara, - jāsazinās ar mani un jāsaskaņo spēles organizēšana, ko
mēs paši arī veicam,» stāsta «Poligons DK» īpašnieks Dainis Kravals. «Pie mums spēles organizē
jaunsargi, zemessargi, cilvēki no
karabāzes un airsofta spēlētāji.
Interesanta izklaide ir «Misiju
peintbols», kas norisinās ar
transportu.»
Pēc kārtīgas peintbola spēles
ir nepieciešama atpūta. Katram
noteikti tā ir citāda, tāpēc «Poligons DK» viesu namā «Pogas»
piedāvā dažādas iespējas atpūtai. «Viesu namā ir pirts, guļamistabas, karaoke, varam uzņemt
aptuveni 30 viesus iekštelpās.
Pieejama telšu pilsētiņa ar
ugunskura vietu un āra tualeti.
Visā «Pogu» apkārtnē ir elektrība, apgaismojums. Aktīvākai atpūtai ir dīķis speciāli peldēšanai,
volejbola un basketbola laukumi,» konkrēts ir Dainis Kravals.
Ģimenēm, dažādām kompānijām, kas svin svētkus, «Pogas»
piedāvā organizēt spēles un stafetes. «Mums ir spēles dažādām
gaumēm. Piemēram, strītbols,
volejbols, kamerbols, kuru spēlē
uz dīķa, minifutbols, kuru spēlē
ar speciālām uzpariktēm uz
acīm. Visi zina, kā spēlēt strītbolu, bet vai kāds ir mēģinājis
«Pirātu strītbolu», kad viena acs
ir aizsieta? Mēs variējam ar dažādām populārām spēlēm, kuras
uzlabojam ar savām un internetā atrastām idejām. Pieejamas
arī dažādas stafetes, kurās uzvarētājiem, protams, pienākas
diploms par paveikto,» atklāj
Dainis Kravals.
Nākotnes plāni «Pogām» ir
skaidri. Paredzēts izveidot futbola laukumu, vasaras skatuvi un
bērnu laukumu.
Ja tevi interesē «Poligons DK»
piedāvājumi, tad zvani pa tālruni
29418809. IZ

«Sākumā peintbolu spēlējām
paši un vietu iekārtojām
savam priekam, taču tagad,
lai spēlētu stratēģu spēli,
pie mums brauc jaunsargi,
zemessargi un citi
interesenti,» saka
Dainis Kravals.

Skats uz viesu namu,
tējnīcu,
volejbola laukumu
un dīķi
«Pogās».

Vēl var sūtīt bildes kalendāram
Pateicamies tiem iecavniekiem, kuri jau ir atsūtījuši fotogrāfijas 2012./2013. gada kalendāra veidošanai, bet pārējiem
atgādinām, ka jāpasteidzas, ja
vēlaties redzēt arī savas bildes
Iecavas novada kalendārā.
Jau vairākkārt vēstīts, ka
Dome izgatavos sienas kalendāru nākamajiem diviem gadiem,
iekļaujot tajā vietējo iedzīvotāju
iesūtītās fotogrāfijas.

Gaidām bildes, kuras rāda,
kā Iecava attīstās dažādās jomās
un cik skaists ir mūsu novads visos gadalaikos. Tāpēc aicinām
iecavniekus sūtīt redakcijai fotogrāfijas, kas raksturo kādu no
daudzām tēmām (izglītība,
sports, kultūra, lauksaimniecība, ražošana, tūrisms, drošība,
medicīna, sociālā sfēra, tirdzniecība, infrastruktūra, atpūta,
svētki), kas liecina, ka «šeit uz-

zied ne tikai dārzi, bet arī cilvēki», un atspoguļo dabas maiņu
gada ritumā. Katrai bildei jāpievieno autora vārds, uzvārds
un precīza norāde, kas tajā redzams (vietas, objekta, pasākuma, cilvēku kolektīva utt.
nosaukums). E-pasta adrese:
avize@iecava.lv. Atlasot interesantākās fotogrāfijas, tiks ņemta
vērā arī to atbilstība poligrāfijas
prasībām. IZ
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Apsveikums : : :

Sporta ziņas

21. jūnijā Iecavas novada vieglatlēti piedalījās Jelgavas
pilsētas atklātajā čempionātā.
Izīnījām vairākas 4. vietas, informē trenere Dace Vizule, bet
vienīgais iecavnieks, kurš tika līdz goda pjedestālam, šoreiz bija
Edgars Ērglis - viņam 3. vieta 100 m skrējienā (11,95 sek.) un
1. vieta 4 x 100 m stafetē kopā ar studentiem, kuri pārstāvēja
Jelgavas novada sporta centru.
25. un 26.jūnijā Jelgavā notika Latvijas Sporta veterānu
savienības (LSVS) 48. sporta spēles. Arī virkne iecavnieku pēc
Jāņiem devās uz Zemgales olimpisko centru, lai piedalītos
vieglatlētikas, basketbola, minifutbola un rokasbumbas
finālsacensībās. No vieglatlētiem visveiksmīgāk startēja mūsu
sportiskās dāmas. Iveta Kaupe izcīnīja zeltu tāllēkšanas sektorā,
Velta Bruce finišēja otrā 3000 m un 5000 m soļošanā, kā arī
ieguva 3. vietu tāllēkšanā, bet Īrisa Korčagina izcīnīja bronzas
medaļu 800 m skrējienā. Iecavas novadu sacensībās pārstāvēja arī
minifutbola komanda, kas 35+ grupā ierindojās 5. vietā, un
basketbolisti, kuri diemžēl samierinājās ar 7. vietu.
Kuplajā sportojošo senioru pulkā pa kādam iecavniekam varēja
manīt arī citu novadu komandu sastāvā.
F: Beata Logina

Vairāk foto www.iecava.lv

Veiksmīgi piedaloties 800 m skrējienā, Īrisa Korčagina deva
ieskaites punktus Iecavas novada sportistu kopvērtējumam.

IZ Vērtējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī TAVUS
pozitīvos un negatīvos
vērtējumus!

Negatīvi
- Ja gadījumā jums mājās ir
kaut kas apnicis, kaut vai ruds,
pūkains mincītis, iesaiņojiet
glītā kastītē, izklājiet ar baltām
salvetēm, var uzsiet rozā šleifīti,
un vāku ciet, lai neizsprūk.
Klusi ielavieties, piemēram,
kādā frizētavā, nolieciet,
neviena nepamanīts, un
atvieglots laidieties. Tā
atvieglots, it kā tas būtu
izdarīts uz kaimiņu palodzes.
Arī atkritumu maisiņu var
tādā pašā garā atstāt. Tā ir
«cilvēciņa» cienīga rīcība.
Bet, tpu, tpu, tpu, ka tik cēlā
rīcība nenāk atpakaļ.
/Aplaimotie/

Novada Domes
Izglītības nodaļa aicina
visus, kuri nodarbojas ar
gleznošanu, aušanu,
zīmēšanu, izšūšanu,
pīšanu, adīšanu un
citu darinājumu veidošanu,
vasaras laikā
sadarināt darbus
vaļasprieku izstādei
«Dvēseles varavīksne»,
kas notiks
Iecavas kultūras namā

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var. /L. Bērziņš/

Traktortehnikas tehniskā apskate Iecavas novadā notiks
18. jūlijā un 5. augustā
plkst. 10.00 Rosme, Zorģi, plkst. 10.30 Iecavnieks;
plkjst. 11.00 Rakmente, plkst. 11.30 Jumis.
Pirms tehniskās apskates veikšanas traktortehnikas
īpašnieks (vadītājs) uzrāda traktortehnikas reģistrācijas
apliecību, OCTA polisi, traktortehnikas vadītāja apliecību un
veic samaksu par tehnisko apskati.

IZ

Redakcijas pastā

25. jūnija vakarā Bauskas
šosejas 26. kilometrā no lauku
mājas teritorijas pazuda Džeka
Rasela terjera jauktenīte
Hanna. Tas notika pusstundas
laikā, kamēr viena saimniece
brauca mājās no darba un bija
jau pavisam tuvu, otra aizgājusi
tepat uz kaimiņu mājām,
iepriekš suņus ieslēdzot mājās,
lai neiet līdzi. Diemžēl lielais
suns attaisīja pagalma durvis,
kuras bija palikušas
neaizslēgtas, un suņi izgāja ārā.
Parasti tad viņi visi kopā
apstaigā saimniecības pļavas
un garo iebraucamo ceļu,
meklējot, no kuras puses
jāgaida mūs mājās. Un uzticīgi
sēž un gaida. Šoreiz mani
sagaidīja tikai lielie suņi.
Hanna nekur nebija. Esam
izstaigājuši visu tuvāko un
tālāko apkārtni, apjautājuši
cilvēkus, nekur nav ne mazāko
pēdu. Esmu vērsusies arī pie
ekstrasensiem, ko tik neizdarīsi
tādā situācijā. Viņi gandrīz visi
apgalvo, ka Hanna ir aizvesta
ar mašīnu it kā Bauskas,
Iecavas virzienā. Tāda ir arī
mana iekšējā sajūta. Kāds,
garām braucot, ir pamanījis
mazo, smuko suņuku un
paņēmis. Hanna ir jaukākais
sunītis, kāds vispār var būt,
mūsu ģimenes sapņu sunītis,
kas bezgalīgi tiek mīlēta. Viņas
mazais trīspadsmitgadīgais
saimnieks ir ļoti, ļoti
nobēdājies, pārdzīvo, ka nebija
todien mājās un nevarēja savu
sunīti nosargāt. Visi raudam.

Hanna ir 11 mēnešus veca,
balta ar brūniem plankumiem,
izskatās gandrīz kā tīršķirnes
Džeka Rasela terjers. Ļoti mīlīga
un uzticīga. Visticamāk, ka
cilvēki, kas viņu paņēmuši,
negribēs atdot. Zinot, ka Hannu
meklē, to noteikti slēps.
Lūgums visiem, kas ierauga
kaimiņiem, paziņām, draugiem,
uz ielas, lauku ceļa, lauku mājā
šādu sunīti, ziņot pa tālruni
26558551. Īpaši Bauskas,
Iecavas, Ķekavas, Baldones
apkārtnē. Tepat netālu ir
dārzkopības kooperatīvs Jenči,
iespējams, ka Hanna ir tur.
Kāds mazs puika teica, ka
esot redzējis tādu sunīti tieši
pazušanas vakarā. Teritorija tur
ir grūti pārskatāma un
pārstaigājama. Lūgums
kaimiņiem pavērot, vai kādā
sētā nav uzradies tāds sunītis.
Selga

no 22. augusta līdz
2. septembrim.
Lūdzam pieteikt savu dalību
izstādē pa tālruni
63941601 vai 29428476
līdz 15. augustam.

Aizsaulē aizgājuši
Mārīte Cīrule (16.03.1951. - 22.06.2011.)
Graņislava Skvorcova (18.11.1929. - 28.06.2011.)

2011. gada 1. jūlijā
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Reklāma un sludinājumi : : :
Iecavas novada Dome aicina pieteikties
JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA
amata pretendentus.

Prasības:
- augstākā izglītība;
- labas komunikācijas prasmes;
- spēja organizēt darbu ar jaunatni saskaņā ar valsts un
pašvaldību izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā;
- normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos piemērot;
- teicamas latviešu valodas zināšanas, vismaz divu
svešvalodu prasme;
- labas datora lietošanas prasmes;
- projektu veidošanas un vadīšanas iemaņas.
Izglītības dokumentu kopijas, CV un motivācijas vēstuli
iesniegt līdz 2011. gada 22. jūlijam Iecavas novada Domes
kancelejā, Skolas ielā 4. Tālrunis uzziņām 63941601.

Pārdod : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā, 5. stāvs, lifts, pakešu
logi, jauni radiatori,
izremontēts. Cena 18500 LVL.
Tālr. 28832640.
zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, līstes, apdares un grīdas
dēļus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Pērk : : :
Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus. Samaksa
tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.
metāllūžņus (no 1 kg).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.

Piedāvā darbu : : :

8.

Kultūras namā
9. jūlijā plkst. 16:00

LABDARĪBAS KONCERTĀ
muzicēs Gidona Krēmera
orķestra «Kremerata
Baltica» stīgu kvartets
«EUPHONIA».
Ieeja par ziedojumiem.

Estrādē
16. jūlijā plkst. 11:00
ATPŪTAS DIENA VISAI
ĢIMENEI * Annels atrakcijas
lieliem un maziem;
* izjādes ar zirgiem;
* saldumi kārumniekiem;
* pusdienas atpūtniekiem.
Nāc, atpūties un pavadi dienu
kopā ar ģimeni! Maku neatstāj
mājās, noderēs jautrību
priekiem un vēdera baudām.
Plkst. 22:00
DISKOTĒKA ar DJ Bruno.
Ieejas maksa - Ls 2.

Kokapstrādes ražotnei
SIA «Piebalgas» vajadzīgs
kvalificēts metinātājs
ar pieredzi un atslēdznieka
prasmēm, vēlams ar savu
transportu. Pieteikšanās
pa tālruni 26159558.
Meklē auklīti ar medicīnisku
izglītību. Tālr. 26016923
(Zane Zaķe).
celtniekam (mūrēšanas darbi).
Tālr. 29608658
(Gaitis Freimanis).

Pateicības
Izsakām pateicību atpūtas
centra «Labirinti» īpašniekam
J. Pastaram par atsaucību
Dzimtmisas pamatskolas
akcijas Mammadaba
aktīvistu uzņemšanā.

Dažādi : : :
Kapu pieminekļi, apmalītes,
sētiņas. Tālr. 26369904.

Skolotājas: M. Slapiņa,
V. Ērgle, I. Salgrāve
Izsakām pateicību
apbedīšanas birojam
«Krustceles» un Sociālajam
dienestam par atbalstu,
mūžībā aizvadot
Ludvigu Savicku.
Kaimiņi

Sports
6. jūlijā plkst. 18:30
Atpūtas vietā «Spirtnieki»
Iecavas novada sacensības
pludmales volejbolā.
Sacensību nolikums www.iecava.lv.

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

Iecavas evaņģēliski
luteriskā baznīca rīko
KAPU SVĒTKUS
2. jūlijā
plkst. 11 Pleču kapsētā
plkst. 12 Raņķu kapsētā
plkst. 13 Jaundedžu kapsētā
16. jūlijā
plkst. 11 Kraukļu kapsētā
plkst. 12 Stīveru kapsētā
plkst. 13 Jaunkalniņu
kapsētā
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