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Sveicam Iecavas vidusskolas 1.-4. klašu kora dziedātājus, diriģenti Militu Pīlādzi un koncertmeistari
Inetu Pilverti ar iegūto I pakāpes diplomu Latvijas bērnu koru salidojuma «Tauriņu balsis» konkursā
Zemgalē! Vairāk skolu ziņu lasiet 2. lappusē.

Tava bilde
var nokļūt
kalendārā

Atklās sporta un novada vēstures ekspozīciju
A: Beata Logina

14. maijā jau septīto reizi
visā Latvijā svinēsim
Muzeju nakti.
Pirmo reizi pasākumu
norises plānā atrodams
arī Iecavas vārds.
Šī gada Muzeju nakts organizatori izvēlējušies devīzi «Kaimiņi». Latvijas muzeji glabā bagātīgu un interesantu kultūras
mantojumu, kas raksturo kontaktus ar mūsu Baltijas kaimiņiem - lietuviešiem un igauņiem.
Bet «kaimiņu būšanu» raksturo
attiecības arī starp blakus no-

vadiem, vienas mājas ļaudīm un
viena dzīvokļa indivīdiem. Kaimiņu attiecības nozīmē gan kopīgus svētkus, gan kopīgu darbu, labiekārtojot mājas pagalmu
vai lielo talku reizēs, tīrot Latvijas mežus un upmalas. Kaimiņu
starpā nereti uzšvirkst dedzīgi
ķīviņi, asu vārdu cīņas un reizēm
arī karstasinīgi kautiņi.
Sestdienas vakarā Muzeju
nakts pasākums ar devīzi «Kaimiņ, es esmu šeit!» notiks Iecavā,
Grāfa laukumā 3. Biedrība «Arhīvs» interesentus pie sevis aicina, lai iepazīstinātu ar savu veikumu, apkopojot dažādas vēstures liecības. No pulksten 20 plā-

nota Iecavas Sporta muzeja ekspozīcijas pirmās kārtas atklāšana. Apmeklētāji varēs gūt
ieskatu Iecavas novada sporta,
novadpētniecības, kultūras un
kolektīvās saimniekošanas vēsturē. Pēc tam notiks sporta un
izklaides aktivitātes visām iedzīvotāju vecuma grupām. Būs
amatierkolektīvu priekšnesumi,
motociklistu un vēsturisku
automobiļu prezentācija, bumbu spēles un galda spēles, kā arī
iespēja nopelnīt balviņas, viktorīnā minot priekšmetus no «kaimiņa» šķūnīša. Visa pasākuma
laikā tiks rādīti slaidi par Iecavas
novada vēsturi. IZ

7.

2011. gada 13. maijā

Iespaidiem
bagāta diena

Ierodoties «Lāčos», ietērpāmies
baltos halātos un gides Līgas
pavadībā apskatījām jauno
maizes ceptuvi. Ekskursijas laikā
uzzinājām, ka īsta rudzu maize
tiek cepta tikai no dabīgām
izejvielām un bez papildus
piedevām: uzlabotājiem,
konservantiem un rauga.
Neizpalika našķēšanās ar «Lāču»
grauzdiņiem un maizes
degustācija, kā arī kukuļu
svēršana. Pēc tam gatavojām,
cepām un baudījām paštaisītus
cepumus.

A: Janīna Lapkovska,

Ludmila Šteinberga
bibliotēku vadītājas
Aprīļa nogalē, nedēļu pirms
spāru svētkiem, Iecavas
vidusskolas un Bērnu
bibliotēkas čaklākie lasītāji
devās ekskursijā uz Gaismas
pils būvlaukumu, kā arī
apmeklēja «Lāču» maizes
ceptuvi.
Šoreiz braucēji bija 8.b klases
skolēni, kuri ir ne vien čakli lasītāji, bet arī lielākā daļa ir «Bērnu
žūrijas» eksperti, pasākumu aktīvi atbalstītāji un palīgi, kā arī
«Grāmatu draugu» pulciņa dalībnieki. Gatavojoties ekskursijai,
skolēni rakstīja eseju par tēmu
«Mana sapņu bibliotēka», lai izteiktu savas domas par to, kādai
jābūt nākotnes bibliotēkai.
Lūk, vērtīgākās atziņas no
viņu darbiem:
Anna Bugovecka: «Gaismas
pilij jābūt spožai un skaistai, lai
cilvēki to pamanītu jau pa gabalu,
lai tā pievērstu uzmanību. Gaismas pils būs liela vērtība latviešiem, ar ko varēs lepoties, uz turieni varēs doties arī cittautieši,
kas uzzinās daudz ko par latviešu
tradīcijām, Latvijas vēsturi, iemācīties latviešu dzejoļus un tautasdziesmas, protams, lasīt pasakas,
romānus un stāstus.»
Līga Pastare: «Gaismas pilij
jābūt lielai, kas simbolizētu mūsu
tautas spēku un varenību. Daudzie logi atstaros gaismu. Es gribētu, lai tajā būtu kāds liels sau-

IZ

Jaunumi bibliotēkā
les simbols un ļoti daudz gaišuma.»
Ieva Zariņa: «Bibliotēkai svarīgs ir interjers, kurā meklēt vajadzīgās grāmatas un lasīt. Ir zināms, ka brūna krāsa ir gudrības
un draudzības krāsa, tāpēc daudzu bibliotēku sienas ir tieši brūnā krāsā, lai palīdzētu kļūt gudrākam un draudzēties ar grāmatām. Es uzskatu, ka Gaismas pils
ir nozīmīga vērtība Latvijai. Tagad
liekas, ka Ausekļa dzejoļa nogrimusī Gaismas pils lēni un pamazām atdzimst.»
Paula Bosko: «Kad Gaismas
pils tiks pabeigta, es noteikti tur
aizbraukšu un ieteikšu aizbraukt
arī citiem, jo tā būs skaistākā
celtne, kas ir uzbūvēta pēdējo
100 gadu laikā. Bibliotēkai novēlu panākumus un ļoti daudz apmeklētāju.»
Gaismas pils būvlaukums,
kur mūs sagaidīja LNB Atbalsta
biedrības darbinieces. Apbruņojušies ar īso kursu darba drošībā,
ķiverēm un drošības vestēm, devāmies iepazīt pašlaik Latvijā lielāko būvējamo celtni. Tā pār-

steidz ar plašu vērienu un mērogu. 68 metrus augstajai ēkai
būs 13 stāvi. Pirmajā stāvā būs
lielais vestibils, Latviešu grāmatniecības muzejs, izstāžu zāles,
Konferenču centra lielā zāle, interneta kafejnīca. Mezonīnā jeb
starpstāvā atradīsies uzziņu un
informācijas centrs, jaunākās periodikas lasītava. Nodaļas strādās
diennakts režīmā. Visvairāk lasītāju būs ēkas otrajā, trešajā un
ceturtajā stāvā, kur atradīsies Sociālo un humanitāro zinātņu lasītavas, Tautsaimniecības literatūras lasītava un Mākslas centrs.
Uz piekto stāvu pārvāksies Latviešu folkloras krātuve, Dainu
skapis un Letonikas nodaļa. Bērnu literatūras centram atvēlēts
septītais stāvs. Zināms, ka 11. un
12. stāvā būs publisko pasākumu
telpas. Visā bibliotēkā brīvā pieejā
būs 350 000 grāmatu. Vienlaikus
ēkā varēs būt ap 1000 lasītāju.
Brauciena organizatores pateicas novada Domei, Iecavas vidusskolas administrācijai un šoferītim Dainim Draudziņam par
atsaucību. IZ

Skolu ziņas

10. maijā Iecavas vidusskolas 9.b klases skolniece Lāsma
Zorgenberga kopā ar skolotāju
Solvitu Lauzēju piedalījās Nacionālajā biznesa plānu konkursa finālā Latvijas Universitātē, kur
prezentēja savu biznesa plānu
SIA «Pastiep roku pasaulei!» par
jauniešu centra izveidi Iecavā.
Izglītības un zinātnes ministrijas diplomu par iegūto 2. vietu
Latviešu valodas un literatūras
37. valsts olimpiādē saņēma
12. klases skolniece Laura Liepiņa. Ministrijas atzinību par
ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā saņēma skolotāja Gita Zaķe .
Teātra sporta vidusskolas komanda skolotājas Daces Greižas
vadībā un 9. klases komanda
skolotājas Valdas Prokopenko va-

2.

dībā ir ieguvušas tiesības piedalīties IV Latvijas skolu un jauniešu
teātru festivālā Rīgā jūlija sākumā. Biedrība «Teātris un izglītība»
izsaka pateicību skolas vadībai
un tiesnesēm par ieguldīto darbu
komandu sagatavošanā.
1. maijā astoņi Iecavas mūzikas skolas audzēkņi (Eva Macuļēviča, Anna Patrīcija Karele, Mārtiņš Murāns, Katrīna Merca, Annija Elizabete Goldmane, Ritvars
Māsāns, Sabīne Bogdanova, Paula Roznere) piedalījās Rīgas Latviešu biedrības un Latvijas Bērnu
fonda koncertcikla - konkursa
«Talants Latvijai» 2010./11. finālā. Konkurss norisinājās vienlaicīgi vairākās zālēs: Līgo zālē, Baltajā zālē, Lielajā zālē un Zelta zālē.
Visvairāk audzēkņu bija kla-

vieru nodaļas koncertā, kur
audzēkņi spēlēja pa grupām, atbilstoši vecumam. Mūsu bērni turējās godam.
Pēc konkursa rezultātu paziņošanas varam būt lepni par divām trešajām vietām! Ritvars Māsāns ieguva trešo vietu ģitārspēles
konkursā un Katrīna Merca akordeona spēles konkursā. Paldies jāsaka viņu skolotājiem Gatim Priekulim un Antrai Rušmanei!
Paldies pārējiem skolotājiem,
kuri gatavoja audzēkņus šim konkursam: Alisei Veisai, Ivetai Pelšei, Harijam Gūtmanim, Daigai
Rozentālei un koncertmeistarei
Kristīnei Vaičui!
Paldies arī Annijas un Mārtiņa
vecākiem, kuri aizveda mūsu
audzēkņus uz Rīgu! IZ

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

Oriģinālliteratūra
v
Avotiņa D. «Melnā saulespuķe» Sēr. Lata Romāns
v
Bondere I. «Irbes skarbās
māsas» Sēr. Lata Romāns
v
Muciniece K. «Eņģeļu acis.
Kristālu glabātāji» 1. grāmata
v
Šakina M. «Rīt viss būs citādi» Sēr. Lata Romāns
v
Ziedonis I. «Gaismas parāds» Mīlas dzejas izlase
v
Zuja A. «Slepenais spēks»
v
Žuravska Dz. «Skarbajā
krastā. Viļņa virsotnē» 6. grāmata

Tulkotā literatūra
v
Hoseini K. «Tūkstoš sauļu
mirdzums»
v
Koreckis D. «Antikillers 3»
1. grāmata
v
Lesinga D. «Bens pasaulē»
v
Mansela Dž. «Mīlestības loterija»
v
Zīskinds P. «Parfīms»
Dokumentālā un zinātniski
populārā literatūra
v
Ardens P. «Lai ko tu domā,
domā citādi»
v
«Austra Pumpure»
v
Brummers M. «Bērnu un
jauniešu psihoterapija»
v
Grīnbergs A. «Latvijas
ūdenskritumi un krāces»
v
Hārvijs S. «Rīkojies kā sieviete, domā kā vīrietis»
v
Lerū-Igona H. «Mandalas
radošai darbībai»
v
Lursā P. I. «Ebreju gudrības grāmata»
v
Mazvērsīte D. «Pusvārdā.
Jānis Zābers»
v
Nereta I. «Latvijas rozes»
v
Obama B. «Mana tēva sapņi»
v
Plaudis A. «Mūsu dziednieki»
v
Puče A. «Ozo. Cilvēks uz ledus»
v
Šefere M. «Baha ziedi - palīgs krīzes situācijā»

3.
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Divos konkursos izraudzīti atbalstāmie projekti
Iecavas novada Dome atbalstījusi piecus Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursa pieteikumus.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad NVO projektu konkurss noritēja pirmo gadu un Iecavas novada budžetā šim mērķim bija atvēlēti
2000 latu, šogad projektu līdzfinansēšanas apmērs ir pieaudzis līdz 5000 latiem.
Konkursa vērtēšana noritēja
atbilstoši izstrādātajam
nolikumam. Tas nosaka, ka
projekta aktivitātēm jānotiek
Iecavas novadā vai ieguvējiem
no projekta rezultātiem jābūt
Iecavas novada iedzīvotājiem.
Iecerētais projekts jārealizē un
jāpabeidz līdz kārtējā kalendārā
gada 30. decembrim.
Pieprasītā līdzfinansējuma
apmērs nedrīkst pārsniegt 90%
no projekta kopējām izmaksām,
un projekta iesniedzējam
jānodrošina ne mazāk
kā 10% finansējuma
no kopējās summas.

Projekta
nosaukums

NVO

Kopējā
summa, LVL

No
pašvaldības,
LVL

Pašu
ieguldījums,
LVL

«Iecavas sporta vēstures
pamatekspozīcijas
iekārtojums»

Biedrība «Arhīvs»

1122,40

998,94

123,46

«Iecavas vēsturisko
materiālu un
dokumentu apkopošana,
sistematizēšana un
digitalizēšana»

Biedrība «Arhīvs»

654,80

589,32

65,48

«3. Latvijas jauniešu
īsflmu un foto festivāls»

Biedrība «Iecavas
Jauniešu padome»

570,00

510,00

60,00

«Iecavas
kultūrvēsturiskās
vietas – Dievdārziņš
labiekārtošana»

Biedrība «Iecavas
sieviešu klubs
«Liepas»»

909,60

300,00

307,00

302,60

Seminārs
«Spēka mitriķis»

Biedrības
«SK «FORTE
IECAVA WPC»»

885,00

620,00

125,00

140,00

No 19 iesniegtajiem projektiem konkursam «Iedzīvotāji veido
savu vidi 2011» komisija apstiprinājusi desmit. Finansējumu
savu ieceru realizācijai saņems:

IZ

Ziņas lauksaimniekiem

A: Stepans Drozdovs
Darba grupas un/vai projekta
nosaukums, vieta

Piešķirtais
fnansējums,
LVL

Projekta apraksts

«Aktīvisti bērniem»,
Rīgas iela 41, Iecava

Rotaļu laukuma iekārtas iegāde,
uzstādīšana; soliņu, atkritumu
urnas, stādu iegāde, uzstādīšana un
stādīšana

702.00

«Roc, stādi, laisti un
priecājies», Iecavas parks

Iecavas parka apstādījumi –
stādījumu iegāde un stādīšana

650.14

«Ābeļu taka», Iecavas parks

Gājēju celiņa turpinājuma izbūve
abpus Brīvības piemineklim

702.80

«Zorģu radošā kopa», «Lapene
Zorģu grāmatu tārpiem», Zorģu Lapenes un apstādījumu ierīkošana
ciemats

702.80

«Zorģu radošā kopa», «Es tev,
tu man – visi kopā», Zorģu
ciemats

Radošās darbnīcas 4 dienu garumā
Zorģu bērniem un jauniešiem

327.55

«Zorģu 4 iedzīvotāji», Zorģu
ciemats

Izejmateriālu iegāde rotaļu laukuma
izveidei

231.59

Rosmes 10, māja Nr. 10,
Rosmes ciemats

Pagalma seguma un piebraucamā
ceļa uzlabošana ar smiltīm un
šķembām

450.00

Rosmīte, māja Nr. 7,
Rosmes ciemats

Pagalma seguma uzlabošana ar
smiltīm un šķembām

450.00

«Zālīte – rullē!», Zālītes ciemats

Futbola laukuma seguma
uzlabošana

702.75

«Iecavas Luterāņu draudze»,
luterāņu baznīca, Iecava

Baznīcas griestu siltināšana,
dzeramā ūdens pievada un
kanalizācijas izbūve, sakristejas
labiekārtošana, baznīcas ieejas
apzaļumošana.

702.80

Kopā:

Jāatgādina, ka projektu konkursu sadarbībā ar Nīderlandes
fondu Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij
(KNHM) organizē Iecavas novada
Dome. 26. aprīlī īpaši izveidota
komisija, kuras sastāvā ir Iecavas novada Domes, Nīderlandes
fonda un sabiedrības pārstāvji,
tikās ar grupu līderiem un apmeklēja projekta realizācijas vietas.

5622.43

Atbilstoši konkursa nolikumam, projekts nedrīkst nest peļņu. Tā rezultātiem jābūt brīvi
pieejamiem plašai sabiedrības
daļai, bet galvenais - projektam ir
jūtami jāuzlabo iespējami lielākas iedzīvotāju daļas dzīves kvalitāte. Viens no galvenajiem vērtēšanas kritērijiem bija iedzīvotāju pašu darba ieguldījums.
Projekti jāīsteno līdz 2011. gada
31. augustam. IZ

Piesaistītais
līdzfnansējums,
LVL

Iecavas novada lauksaimniecības
organizators
Visi, kas Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesnieguši pieteikumus par platību maksājumiem,
var pieteikties uz dīzeļdegvielu,
kurai piemēro bezakcīzes nodokļa atbrīvojumu. Pieteikšanās termiņš - šā gada 1. jūnijs. Lai šo
bezakcīzes nodokļa atbrīvojumu
saņemtu, ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas par katru kārtējo atbalstam deklarēto un
apstiprināto hektāru ir jābūt vismaz 200 latu.
Ja kopējie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas nesasniedz 200 latus, atbrīvojumu no
akcīzes nodokļa aprēķina par zemes platību, kur ieņēmumi ir vismaz 200 latu no hektāra. Tas nozīmē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri pretendē uz bezakcīzes degvielu, jābūt
reģistrētiem Valsts ieņēmumu
dienestā.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no
akcīzes nodokļa par pastāvīgo
pļavu un ganību vai aramzemē
sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas
reģistrējies Lauksaimniecības
datu centrā kā dzīvnieku barības
primārais ražotājs.
Parakstītu iesniegumu var
iesniegt personīgi LAD Zemgales
reģionālajā pārvaldē vai iesniegt
elektroniski. Piesakoties dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa LAD elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS), var
iegūt informāciju par izlietotās
degvielas daudzumu un atlikumu, atrodoties mājas apstākļos
pie sava datora. Tā ir ērti un izdevīgi kontrolēt degvielas izlietojumu.
Jāatceras, ka līdz 1. jūlijam
vajadzētu izņemt bezakcīzes degvielu par iepriekšējo periodu. Pēc
1. jūlija neizņemtās bezakcīzes
degvielas iegāde nebūs iespējama,
jo sāksies nākamais periods. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 2.maija plkst. 22
līdz 3. maija plkst. 8 no mazdārziņa Sila ielā nozagta agroplēve
(aptuveni 100 m²). Sākts kriminālprocess.
- 7. maijā ap plkst. 17:20 ceļa
Iecava-Stelpe 11. kilometrā aizturēts 1961. gadā dzimis vīrietis,
kurš vadīja velosipēdu, būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē
(1,32 promiles). Sastādīts admi-

nistratīvā pārkāpuma protokols.
- Laikā no 8. maija plkst.
00:00 līdz 9. maija plkst. 9:20,
atlaužot elektrības transformatoru Vilku ielā, nozagts krāsainais metāls un nolieta eļļa. Sākts
kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2011. gada 13. maijā

4.

Kas notiek internātpamatskolā?
Zemgales
novada
skolēnu
sporta
spēlēs
27. aprīlī
Iecavas
internātpamatskolas
1991.1996.
gadā
dzimušo
zēnu
komanda
izcīnīja
3. vietu.

A: Inga Čipena

direktores vietniece
F: Laine Baha

Viesi gūst pieredzi
9. aprīlī Iecavas internātpamatskolā viesojās Jelgavas novada skolu direktoru vietnieki izglītības jomā. Viesi tika iepazīstināti
ar internātskolas specifiku, ikdienas darba niansēm un sasniegumiem. Kolēģus interesēja gan
mūsu klašu un kabinetu iekārtojums, gan patiesi sajūsmināja
skolas kapela un mājturības kabinets. Viesi iepazinās ar mūsu
skolas dokumentu paraugiem un
audzināšanas darba materiāliem.
Interesantās diskusijās tika gūta
jauna pieredze.
13. aprīlī skolu apciemoja
mājturības skolotāji no Vecumniekiem, apmainoties radošām
idejām ar mūsu skolotājiem.
Sadarbība ar vecākiem
11. martā skolā tika organizēta tradicionālā vecāku diena. Vecākiem bija iespēja piedalīties
īpaši sarūpētā psiholoģes Ingas
Grīnbergas lekcijā, bet pēc tās
priecāties par savu bērnu sagatavotajiem priekšnesumiem.
27. aprīlī tika organizēta vecāku izbraukuma sapulce Vecumnieku novadā, savukārt 12. maijā
māmiņas tiek aicinātas uz Mātes
dienai veltīto koncertu un interešu izglītības pulciņu izstādi.
Izsaka atzinību olimpiāžu
uzvarētājiem
12. aprīlī visi olimpiāžu uzvarētāji tika ielūgti uz īpašu pēcpusdienu pie našķu pilniem galdiem.
Skolotājs Vilis Zeps interesanti
stāstīja par savu ceļojumu uz Taizemes galvaspilsētu Bangkoku,
demonstrējot fotogrāfijas un dažādus atvestos suvenīrus. Katrs
pasākuma dalībnieks saņēma
vērtīgas balvas par gūtajiem sasniegumiem.
Sasniegumi
2. aprīlī Iecavas un Vecumnieku novada skolu tautas deju kolektīvu skatē Iecavas internātpamatskolas 1.-2. klašu deju kolektīvs skolotājas Ineses Jirgenas
vadībā ieguva 1. pakāpi.
1. aprīlī Zemgales reģionālajā
pedagogu metodisko izstrādņu
skatē diplomu par iegūto 1. pakāpi saņēma Inga Čipena par darbu
«Izglītojamo motivēšana interešu
grupas «Skolas avīze» veidošanai
nozīme skolēnu pašapziņas celšanā un skolas tēla popularizēšanā», bet 5. maijā bija uzaicināta
uz Valsts Izglītības satura centru,
kur valsts konkursa noslēguma
pasākumā saņēma 2. pakāpes
diplomu.

Skolēni izzina profesijas
Sagaidot Lieldienas, skolā noslēgusies projektu nedēļa. Šoreiz
skolas vienojošā tematika bija
profesiju izzināšana, lai veicinātu
skolēnu interesi par daudzveidīgajām karjeras iespējām. Pavasarīgais laiks tika izmantots, lai apmeklētu dažādus Iecavas uzņēmumus un sociālai videi nepieciešamās iestādes. Skolēni iepazina
«Balticovo», vairāk nekā 50 tirdzniecības vietas, katlu māju, policiju, poliklīniku un citas iestādes.
Savu pieredzi klases apkopoja
projektu mapēs un ar savu veikumu iepazīstināja citu klašu
skolēnus, demonstrējot rūpīgi sagatavotas prezentācijas. 9.c klase
demonstrēja pirmās iemaņas filmu veidošanā, darbā atspoguļojot
savas pavisam tuvās nākotnes
ieceres.
Sporta dzīve
Šogad populārajā ZZ čempionātā piedalījās divas klases - 8.a
un 7.c klase ar lielu aizrautību
gatavojās konkursam, devās uz
pusfinālu Zemgalē, kur mūsu 8.a
klase izpelnījās skatītāju balvu.
No 11. Līdz 15. aprīlim skolā
tika organizēta sporta metodiskā
nedēļa.
Ārpusskolas aktivitātes
Skolotājas Tatjanas Kapusto
vadībā skolas komanda piecu
skolēnu sastāvā piedalījās Dzimtmisas organizētajā «Koku dienā»,
kur, tāpat kā citas komandas,
iestādīja savu koku.
Savukārt 5. klašu komanda
skolotājas Sandras Sūnas vadībā
piedalījās Skaistkalnē organizētajā sociālo zinību konkursā par veselības tēmu.
6. aprīlī datorklasē pulcējās
Iecavas novada skolu 5.-7. klašu
spējīgākie informātiķi, lai piedalītos novada olimpiādē, kura jau otro gadu tiek organizēta Iecavas internātpamatskolā.

Tikšanās ar dzejnieci
Bērnu grāmatu mēneša ietvaros 14. aprīļa pēcpusdienā skolas
zālē pulcējās mazie 1.-4. klašu lasītāji. Pie mums, tālu ceļu mērojot
no deviņu pakalnu pilsētas Tal-

Reklāma

siem, viesojās dzejniece Maija
Laukmane. Literārās tikšanās laikā uz mūsu skolas skatuves atdzīvojās M. Laukmanes grāmatu
tēli mazo lasītāju izpildījumā:
Čaklais Rūķis, labo vārdiņu teicēji, ziema ar kārtīgu sniegavīru,
saulīte ar vēju, labākā balerīna un
citi tepat mūsu vidū dzīvojošie rakari. Izjustais bērnu priekšnesums un pašu gatavotie apsveikumi ļoti iepriecināja dzejnieci.
Maija Laukmane pastāstīja par
sevi, savu ģimeni, ar mīļumu pieminēja vecomāti, kura bijusi lieliska pasaku pazinēja un mācījusi
visā saskatīt tikai labo.
Rūpes par vidi
Pavasaris internātskolā tradicionāli saistīts ar tīras, sakoptas
apkārtnes veidošanu. Katra klase rūpējas par sava sektora sakārtošanu. Četras klases devās
uz Latvijas Valsts mežiem, lai
sniegtu savu ieguldījumu savas
zemes sakopšanā, piedaloties
Latvijas Lielajā talkā. IZ

Reklāma
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Skolēni palīdz putniem un mācās stādīt mežu
A: F: Svetlana Knāķe

Šogad mācību gada
garumā Iecavas
vidusskolas 6.b klase
piedalās valsts projektā
«Mammadaba».
Mērķis ir saņemt titulu
«Mammadaba» meistarklase. Visu mācību gadu jāpiedalās dažādās aktivitātēs un jāsakrāj
punkti. Jau ziemā skolēni sarūpēja putnu būrīšus strazdiem,
zīlītēm un mušķērājiem. Pavasarī ar skolas galdnieka laipnu
palīdzību putnu būrīši tika izvietoti skolas teritorijas kokos.
Bet lielie pūču būri nogādāti
Latvijas valsts mežā, un Iecavas
iecirkņa mežsargs Andis Kavoss
palīdzēja izvēlēties pareizu vietu, kur būtu vislabāk pakārt būrus. Viņš izstāstīja arī daudzas
praktiskas lietas, piemēram, ka
būros jāieber skaidas, ka tie katru pavasari jātīra, ka, iepriekš
tīrot būri, tajā atrasta zaķa kāja.
Kamēr vieni strādāja pie būru izlikšanas, pārējie, redzot, cik
ļoti piedrazots mežs, nolēma to
sakopt, lai pūcēm, ja tās nolems
dzīvot būrī, būtu tīra vide. Ar
maisiem izlīdzēja «Skujenieku»
saimnieks Aigars Veģis. 15 maisos tika savāktas dažādas sadzīves lietas: petpudeles, stikla pudeles, izrūsējusi vanna, plēves
maisiņi u. c. Priecē bērnu attieksme - nebija ne lūdzami, ne sku-

Mežsargs Andis Kavoss pasniedz macībstundu eglīšu
stādīšanā.
bināmi, bet nosodošus vārdus,
veltītus neapzinīgajai sabiedrības daļai, dzirdēt gan varēja. Palīgā nāca arī 10.b klase, kas bija
ieradusies uz praktiskās bioloģijas stundu kopā ar skolotāju
M. Čudari. Desmitie sprieda, ka
tā piesārņot dabu ir ļoti slikti, ka
viņi tā nerīkojas, jo tas ir pret
viņu sirdsapziņu.
Tad sekoja mācībstunda. Neskatoties uz pavasara aizņemtību, kokaudzētavas «Skujenieki»
saimnieks skolēniem pastāstīja
un praksē parādīja, no kā rodas
meža stādāmais materiāls. Izrā-

dās, no mazītiņas sēkliņas pēc
pāris mēnešiem jau būs jauns
kociņš. Skolēniem piedāvāja pašiem iesēt dažas kasetes, ko
vēlāk varēs aplūkot, kas sanācis.
Sestie sākumā bija kūtri, bet,
kad redzēja 10. klases jauniešus
darbībā, ķērās pie sēšanas. Arī
šeit skolēni uzzināja interesantas lietas, piemēram, ka viens
kilograms priežu sēklu maksā
500 latu, bet bērzu - visu tūkstoti. Dāvanā saņēmām kaseti ar
bērziem un priedītēm, ko iestādīt
mežā. Paldies!
Tālāk mūsu mācībstunda

turpinājās Latvijas valsts mežā.
Skolas šoferis Dainis mūs aizveda uz jau iepriekš darbam sagatavotu lauku, kur mūs sagaidīja
mežsargs Andis Kavoss, lai iemācītu meža stādīšanas gudrības.
Te gaidīja vesela piekabe ar jauno
eglīšu stādiņiem. Desmitie īsināja stādiem saknes, mazākie lika
līdzpaņemtajos spaiņos, un visi
devās izdzīto vagu virzienā, kur
mežsargs mācīja, kā pareizi stādāmi kociņi. Skolēni sadalījās pa
pāriem, un darbiņš sākās. Citam
lāpsta cilājās ātrāk, citam lēnāk,
bet kopējā noskaņa bija pacilājoša. Daži izteica vēlēšanos pieteikties darbā vasarā, bet šis ir tikai
pavasara darbs. Citiem tik ļoti
patika, ka ir ar mieru vēl piedalīties līdzīgā talkā. Daudzus pat
grūti bija sasaukt mājās, jo gribējās piestādīt vēl kādu vadziņu.
Mežsargs aicināja talciniekus
pēc dažiem gadiem atbraukt un
palūkoties, kā aug pašu stādītais
mežs. Esam pateicīgi viņam par
mums pasniegto mācību stundu.
Mājās bērni atgriezās noguruši, bet gandarīti par saviem labajiem darbiņiem. Man, vērojot
skolēnu aktivitātes caur fotokameras objektīvu, gribas uzteikt
gan skolotājas Anitras Taurenes
audzināmo 10.b klasi par apzinīgu darbu, gan skolotājas Ināras Selickas 6.b klases skolēnus,
kuri pierādīja, ka arī mazs cinītis
spēj gāzt lielu vezumu. It īpaši, ja
dara darbiņu visi kopā! IZ

Ķīmijas maģistranti demonstrē brīnumu lietas
Trim
drosmīgām
meitenēm tiek
dots svarīgs
uzdevums.
Viņām
vienlaicīgi
jāpielej pa
mazam ūdens
daudzumam
lielākā glāzē...
Šķiet, roku
pieliek melnā
maģija,
un šķīdumi
kļūst tumši
jo tumši.

A: Līga Avotiņa
F: Ludmila Šteinberga

Periodiskās tabulas 150. gadadienā un Starptautiskā Ķīmijas
gada ietvaros visā Latvijā tiek organizēti ar ķīmiju saistīti pasākumi: semināri, izstādes, priekšnesumi.
28. aprīlī Iecavas vidusskolā
tiek nedaudz pamainīts ierastais
stundu saraksts. Te uzstāsies
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes maģistranti Artūrs Zariņš un Mihails Haļitovs. Viņi arī
Iecavas vidusskolas absolventi un
pasākuma rīkotāja - skolotāja Mihaila Gorska - nu jau bijušie
audzēkņi. Jaunieši skolu absolvēja pirms četriem gadiem. Pa šo
laiku skolā veikts remonts, izmainījies arī ķīmijas kabinets, taču
aura skolā esot tā pati.
Lai gan ir patīkami atminēties
skolas gaitas, strauji tuvojas dienasvidus, un laiks sākt uzstāšanos. Pēc īsiem ievadvārdiem ska-

tītājiem paveras raibā ķīmijas pasaule - sula maina krāsu, trauku
mazgāšanai putas rodas pašas no
sevis, nauda deg, un tā arī nesadeg, no aveņu-piparu pulvera izvāra zileņu ievārījumu... Sārtās
liesmās sadeg cukurs, telpā izplatās cukurgailīša smarža, no maza
sēra gabaliņa top naktslampiņa...

Un vēl visādi brīnumi, ko labāk
reiz redzēt pašam, nekā simtreiz
par to dzirdēt.
Skatītāju aplausiem skanot,
Iecavas vidusskolas absolventi
atvadās. Viņiem šodien vēl kas
paveicams. Jau pēc pārdesmit
minūtēm viņus gaida Iecavas novada Bērnu bibliotēkā. Tur pla-

kāts uz durvīm aicina uz tikšanos
ar mūsu varoņiem visus, kam patīk eksperimenti un burvju triki...
Dažās minūtēs visi bibliotēkā atrodamie krēsli jau aizņemti, un
sākas brīnumu lietas. Baltiem
mutuļiem kūp ledus, tiek pūsti
burbuļi, ar kuriem var pat spēlēties, mazie skatītāji sajūsminās
par alķīmiķu zeltu un mājdzīvnieciņu, kuru izaudzina turpat, bērnu un bibliotekāru acu priekšā.
Pēc oficiālās daļas beigām ap
eksperimentētāju galdu sapulcējas, pēc bibliotekāres vārdiem, īstie ķīmiķi. Bērni lūdz atkārtoti parādīt, kā izaug mājdzīvnieciņš;
uzvelkot rokās cimdus, var paspēlēties ar sausā ledus radītiem
ziepju burbuļiem; tiek uzdoti jautājumi par to, kas notiek vienā vai
citā eksperimentā. Palēnām telpa
tiek sakārtota, ķimikālijas saliktas ceļam. Šodien eksperimentu
demonstrējumi Iecavā ir beigušies, taču jau drīzumā būs citi pasākumi par godu Starptautiskajam Ķīmijas gadam. IZ

2011. gada 13. maijā

6.

«Liepas» nepārstāj augt
A: F: Beata Logina

Ar draugu un sadarbības
partneru sveicieniem,
pašu klātu svētku galdu
un dejām 10 gadu jubileju
7. maijā kultūras namā
svinēja Iecavas sieviešu
klubs «Liepas».
Visi sarīkojuma dalībnieki
saņēma bukletu, kas stāsta par
paveikto biedrības pastāvēšanas
laikā. Izdevums 2000 eksemplāros tapis ar Eiropas Parlamenta
un deputātes Ineses Vaideres finansiālu atbalstu.
«Mūsu vislielākais resurss un
valsts dzinējspēks ir Latvijas sievietes: stipras, skaistas, čaklas,
gudras,» atzīst EP deputāte.
««Liepas» jau vairākus gadus īsteno virkni Eiropas Savienības
projektu, veicinot sieviešu tālākizglītību, informējot reģionu
iedzīvotājus par ES un iespējām,
ko tā sniedz, arī sekmējot uzņēmējdarbību. «Liepas» kā nacionālais koordinators ir realizējis
būtiskus uzdevumus, strādājot
bērnu tiesību aizsardzības, cilvēktiesību aizstāvības un līdztiesības veicināšanas un atbalsta
jomās.»
«Liepas» rūpējas, dalās un nepārstāj augt – zināšanās, spēkā,
prasmē un mīlestībā pret saviem
līdzcilvēkiem, novadu un dzimto
zemi. Iecavas sieviešu kluba ini-

«Liepu» galvenais vilcējspēks ir valdes priekšsēdētāja Agita Hauka. Biedrības dalībnieces
jubilejas sarīkojumā sirsnīgi pateicās savai vadītājai.
Vairāk foto no pasākuma - www.iecava.lv.
ciatīvas palīdzējušas un kalpojušas kā paraugs gan vietējiem ļaudīm, gan līdzīgām nevalstiskajām organizācijām citviet Latvijā.
Arī ārpus mūsu valsts - tā, piemēram, draudzīgas attiecības
«Liepām» izveidojušās ar Pakrojas dāmu klubu apvienību Lietuvā.
Pašlaik biedrībā darbojas
20 sievietes, bet, viņu rosināti,
dažādās aktivitātēs iesaistās arī
ģimenes locekļi, draugi.

Pašvaldības vārdā sveicot
Iecavas novada aktīvāko biedrību, Domes priekšsēdētājs Jānis
Pelsis vēlēja paveikt vēl daudz
vērtīgu darbu sabiedrības labā
un atzina, ka pirms septiņiem gadiem, uzticot sieviešu klubam
telpas kultūras namā, pieņemts
pareizs lēmums, jo tās nonākušas īstajās rokās.
Eiropas Parlamenta deputāte
Sandra Kalniete videosveicienā
atgādināja, ka liepai 10 gadi vēl

nav nekas, vajag vismaz 25, lai tā
kļūtu par nopietnu koku. Tāpēc
vēlēja turpināt augt un nepagurt
grūtajā cilvēku pārliecināšanas
darbā. Doma par kopīgo labumu
lai vienmēr ir pārāka par katra
savtīgo pašlabumu!
Savukārt Terezija Lasmane
no biedrības «Kalna svētību kopiena» jubilārēm dāvināja divas
keramikas krūkas – ar vienu pasmelt enerģiju sev un ar otru to
dot tālāk citiem. IZ

Dziedam latviski un no sirds
A: Solvita Lauzēja

kora dalībniece
F: Alma Spale

Iecavas novada jauktais koris
sparīgi gatavojas 2013. gada
Vispārējiem latviešu dziesmu
un deju svētkiem. Bauskas
koru apriņķa skatē iecavnieki
izdziedāja dziesmas «Gula
meitīna», «Gaismeņa ausa» un
«Daugavas krastā».
«Dievs, mana tauta tik maza,
bet pie Daugavas, Daugavas
dzied. Ļauj jel tai mūžīgi mūžos
bez vagariem ceļu iet!» dziedot
dziesmu «Daugavas krastā», kā
lūgsna par mūsu zemi izskanēja
Iecavas novada jauktā kora uzstāšanās skatē Bauskas Tautas
namā 4. maijā - Latvijas Republikas Neatkarības deklarāci-

jas pasludināšanas dienā.
Skates žūrijas komisijā bija
Ogres koru apriņķa virsdiriģente, Rīgas pilsētas sieviešu koru

virsdiriģente Aira Birziņa, Valmieras un Valkas apriņķa koru
virsdiriģents Jānis Petrovskis un
Kultūrizglītības un nemateriālā

kultūras mantojuma centra koru un vokālo ansambļu mūzikas
eksperts Lauris Goss. Skatē
iegūts labs rezultāts - 41,67
punkti. Kora diriģenti Linda un
Uģis Matveji ir ļoti priecīgi par
augsto novērtējumu: «Esam gandarīti, ka koris labi nodziedāja.
Tas parāda, ka mūsu darbs ir
vērtīgs. Iecavas korim ir pievienojušies vairāki jauni dziedātāji,
kas priecē, un, ja ir vēlme doties
uz Dziesmusvētkiem, mēs gaidām arī citus dziedātgribētājus,
sevišķi vīriešus, lai kuplinātu
mūsu pulku. Paldies korim, ka
mēģinājumi ir apmeklēti un
darbs rit uz priekšu.» Varam
teikt, ka esam bagāti ar to, kas
mums pieder - cilvēki ap mums,
mūsu vārdi, mūsu dziesmas,
mūsu kultūra un, protams,
mūsu zeme, kur varam dziedāt
latviešu valodā un no sirds. IZ
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Bērni zīmē māmiņas
un iegūst saldas balvas

A: F: Anta Kļaveniece

Negaidītu atsaucību, iesūtot
57 zīmējumus, izrādīja jaunie
mākslinieki, piedaloties SIA «M»
veikala rīkotajā zīmējumu konkursā «Mana mamma». Svētdien,
Mātes dienā, viņus kopā ar māmiņām gaidīja ierodamies veikalā Grāfa laukumā 2, lai pasniegtu godam nopelnītās balviņas.
«Laimas», «Staburadzes», «Daisena Latvia» saldumi un «Cido» suliņas tika visiem dalībniekiem,
bet četras galvenās balvas, kurās
bija «Staburadzes» kēkss, sulas
paka un šokolādes tāfelīte, tika
tiem zīmējumu autoriem, kuri bija ieguvuši visvairāk balsu savā
vecuma grupā:
4-5 gadi Ksanders Kaudze (12

balsis);
6-7 gadi Toms Kurlis (12 balsis);
7-8 gadi Līva Indriķe (20 balsis);
9-12 gadi Karīna Feduļina
(32 balsis).
Balsošanā piedalījās 271 cilvēks. «Liela interese par konkursu bija ne tikai bērniem, bet arī
pieaugušajiem. Viņi ar prieku
apskatīja zīmējumu izstādi veikala priekštelpā un arī labprāt
piedalījās balsošanā. Darbu
autori bija gan bērnudārza «Dartija» audzēkņi, gan bērni no tuvās apkārtnes. Ļoti ceru, ka šis
nebūs pēdējais šāda veida konkurss. Tuvosies citi svētki, rīkosim vēl!» sacīja veikala darbiniece Natālija Kartiševa. IZ

Vaļasprieku izstāde «Dvēseles varavīksne»
Iecavas kultūras namā - no 6. jūnija līdz 19. jūnijam.
Lūdzam visus, kam ir gleznoti, austi, zīmēti, izšūti, adīti,
pīti un citādi darināti vaļasprieki, pieteikties izstādei
pa tālruņiem 63941601 vai 29428476 līdz 23. maijam.

Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods.

/R. Blaumanis/

Aizsaulē aizgājis īstens Latvijas patriots
Kārlis Birznieks.
Dzimis 1926. gada 13. augustā Zālītes pagastā,
miris 2011. gada 16. martā Jūrmalā.
Deviņi mūža gadi pavadīti čekas pagrabos un kara gaitās.
Nelaiķa māsa Elza Ulpe ar bērniem Edvardu un Benitu
ASV; māsīca Dzintra Pilupe Dredžele ar ģimeni - Uldi, Gunti,
Kasparu, Pārslu, Elvi un Uvi Iecavā; Aleta Pilupa-Caunīte ar
ģimeni Rīgā; tēvoča Kārļa Griglauska bērni Talsos; brālēns
Maigonis Putniņš Minsterē; māsīca Astra Kalēja-Ieviņa
ar ģimeni Ogrē, Bauskā, Rīgā un Anglijā

Tava bilde var nokļūt kalendārā
A: Beata Logina

Vai atceries pirmos divus?
2007. gadā ar vēsturiskām fotogrāfijām Iecavas novada kalendārs atgādināja par senākiem
notikumiem, savukārt 2009. gada sienas kalendārs ar bilžu
starpniecību aizveda uz visām
Iecavas novada apdzīvotajām
vietām. Kāds būs mūsu nākamais kalendārs? Tāds, kādu kopā to izveidosim.
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja ir atbalstījusi laikraksta «Iecavas Ziņas» redkolēģijas
un redakcijas ierosinājumus un
devusi zaļo gaismu kalendāra
veidošanai nākamajiem diviem
gadiem. Šoreiz gribam rādīt, kā
Iecava attīstās dažādās jomās
un cik skaists ir mūsu novads visos gadalaikos. Tāpēc aicinām
iecavniekus sūtīt redakcijai fotogrāfijas, kas raksturo kādu no
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šīm tēmām (izglītība, sports, kultūra, lauksaimniecība, ražošana, tūrisms, drošība, medicīna,
sociālā sfēra, tirdzniecība, infrastruktūra, atpūta, svētki), kas
liecina, ka «šeit uzzied 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). Iesūtīšanas termiņš – 1. jūlijs, e-pasta
adrese: avize@iecava.lv. Atlasot
interesantākās fotogrāfijas, tiks
ņemta vērā arī to atbilstība poligrāfijas prasībām, tādēļ lūdzam
bilžu autorus pirms sūtīšanas
kritiski izvērtēt fotogrāfiju kvalitāti.
Pārskati savu fotoalbumu vai
ķeries pie kameras, un iespējams, arī TAVA bilde nokļūs Iecavas novada 2012./2013. gada
kalendārā! IZ

Sporta ziņas

6. maijā Bauskā noritēja Bauskas novada Bērnu jaunatnes
sporta skolas (BJSS) atklātās sacensības vieglatlētikā
junioriem, kā arī A un B grupas sportistiem.
Sacensības bija veltītas Pasaules vieglatlētikas dienai.
Juniori
Pauls Ķurbe - 1. vieta 400 m barjeru skrējienā (1 min. 6,07 sek.),
2. vieta 60 m skrējienā (7,23)
Rihards Vētra - 1. vieta 60 m skrējienā (7,06 sek.)
A grupa
Emīls Sevastjanovs - 2. vieta 60 m skrējienā (7,12 sek.), 200 m
skrējienā (23,73 sek.) un diska mešanā (27,34 m)
Rūdolfs Tonigs - 1. vieta 60 m skrējienā (6,78 sek.), 200 m
skrējienā (22,84 sek.) un 3. vieta diska mešanā (26,74 m)
Edgars Beņķis - 1. vieta 800 metru skrējienā (2 min. 24,3 sek.)
B grupa
Ivars Porietis - 3. vieta 60 m skrējienā (7,69 sek.)
Oskars Dudurs -1. vieta 60 m skrējienā (7,34 sek.) un diska
mešanā (27,35 m)
Hugo Zilberts - 2. vieta 60 m skrējienā (7,48 sek.)
Rūdolfs Štāls - 1. vieta diska mešanā (42,20 m)
Linda Šteinberga -1. vieta 60 m skrējienā (8,45 sek.)
Ieva Jēkabsone - 2. vieta 300 m barjerskrējienā (1 min 5 sek.)
8. maijā Iecavā noslēdzās Latvijas komandu čempionāts galda
tenisā 2. līgā. Veiksmīgi to aizvadīja Dartijas 3. komanda, kurā
spēlēja Alise Pluce un Karīna Taranda. Komandā vajadzēja spēlēt
arī Beātei Jašukai, taču slimības dēļ viņa sacensībās nepiedalījās.
Neskatoties uz to, sīvā cīņā pārspējot Preiļu komandu ar rezultātu
4:3, A. Plucei un K. Tarandai izdevās ieņemt 3. vietu, tiekot pie
bronzas medaļām un kausa. Čempionāta uzvarētāju gods tika
Jēkabpils komandai, 2. vieta - Jūrmalas komandai, 3. vieta Dartijas 3. komandai. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Gaļina Peskarska (09.02.1938. - 05.05.2011.)

2011. gada 13. maijā
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Reklāma un sludinājumi : : :
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»,

reģ. Nr. LV43603016202, juridiskā adrese: Edvarta Virzas iela
21a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913,

2011. gada 5. maijā Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai apstiprināšanai iesniedza
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu.
Tarifs aprēķināts, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 12. maija lēmumu
Nr.1/8. Tarifs tiek palielināts sakarā ar ūdenssaimniecības
pakalpojumu izmaksu pieaugumu.
Spēkā esošais tarifs (bez PVN) - 0,24 Ls/m³;
piedāvātais tarifs (bez PVN) - 0,42 Ls/m³.
Piedāvātā tarifa spēkā stāšanās datums 2011. gada 1. septembris.
Visi pakalpojumu saņēmēji 20 dienu laikā pēc paziņojuma
publicēšanas var iesniegt savus priekšlikumus vai ieteikumus
par tarifa projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijā, Brīvības ielā 55, Rīgā,
vai SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» norēķinu daļā
Iecavā, Edvarta Virzas ielā 21a, 1. stāvā.

Pārdod : : :
bišu stropus.
Tālr. 63941055 (vakaros).
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.

Vēlas īrēt : : :
labiekārtotu 1 istabas dzīvokli,
ne augstāk par 2. stāvu,
ar iespēju pie mājas novietot
automašīnu vai īrēt garāžu.
Tālr. 26422026.

Vēlas strādāt : : :
Tīru, uzkopju mājas un
dzīvokļus. Daru to jau
13 gadus. Tīru arī logus.
Tālr. 26559016; 63942775.

SIA”SKUJENIEKI”
piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.

Tālr. 29452087.

8.

Kultūras namā
14. maijā pl. 17:00
Ieskandināsim
Starptautisko ģimenes
dienu - Pūtēju orķestra

«Skaistkalne» un
Iecavas mūzikas skolas
sitaminstrumentu spēles
audzēkņu koncerts.
Ieeja - bez maksas.
21. maijā plkst. 18:00

3. Latvijas jauniešu
īsfilmu un foto festivāls.

Piedāvā darbu : : :
A/S «Balticovo» aicina
pieteikties strādīgu, enerģisku
ģimeni darbam putnkopības
jomā. Vēlamas atslēdznieka,
elektriķa prasmes, zināšanas
veterinārijā un zootehnikā.
Tālr. 63943840.
Z/s «Krišjāņi» piedāvā darbu
strādniekiem (-cēm)
siltumnīcās. Tālr. 26810970.

Dažādi : : :
Kravas automašīnas
(pašizgāzējs ar iekrāvēju un
kausu) pakalpojumi beramo
un gabalkravu pārvadājumiem
(12 m³). Tālr. 26329366.
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus
u. c. Tālr. 26821053 (Ilvijs).
Veic jumta remontu, jumta
seguma maiņu, dzīvokļa
kosmētisko un kapitālo
remontu, mūrēšanas darbus.
Tālr. 26060411.

PAKALPOJUMI VISU VEIDU
ZEMES APSTRĀDĒ!
Frēzēšana
Teritoriju planēšana ar buldozeru
Appļaušana
Transporta pakalpojumi ar traktoru
Tālr. 29555118.

Vidusskolas zālē

Sporta namā
28. un 29. maijā
Latvijas Jaunatnes
olimpiādes atlases
sacensības basketbolā

Iecavas novada skolu
sacensības strītbolā
8.-9. klases
16. maijā pl. 15:00;
6.-7. klases
18. maijā pl. 15:00.
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.
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