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24. aprīlī Lieldienu
jampadrača laikā
pie Iecavas kultūras nama
bērni varēja izlīksmoties
jautrās rotaļās kopā
ar Trusi, Sivēnu un
Vinniju Pūku.

Patiesu sajūsmu un izbrīnu
spēja uzburt iluzionists. Dažiem
bērniem pat veicās kaut uz īsu
mirkli iejusties iluzionista asistentu lomā.
Lieldienu kompozīciju darināšanā vislielāko atsaucību izrādīja Dzimtmisas pamatskolas
skolēni. Zālienu pie kultūras nama rotāja gan skolas floristikas

pulciņa darinājumi, gan individuāli izgatavotas kompozīcijas.
Pavisam izstādē bija apskatāmi
astoņi darbi, un, tā kā konkurence nebija liela, visi autori tika
pie saldas pārsteiguma balvas
un leļļu teātra brīvbiļetēm.
Vairāk fotogrāfiju no pasākuma
skatiet mājaslapā
www.iecava.lv. IZ
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Aicina
6.
papildināt
Zudušās
Latvijas foto
klāstu

«Svētdienu» aicina uz
Ar Eiropas Savienības atbalstu
attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumus vokālo ansambļu konkursa finālu
A: Jānis Feldmanis

SIA «DzKS» projekta vadītājs
Martā sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS) parakstīja
trīs līgumus ar izpildītājiem par
ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvi, notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu rekonstrukciju, ūdens

un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā
arī inženiertehnisko uzraudzību.
Līgumi tiks īstenoti Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Iecavas novadā» ietvaros, un tā
kopējās izmaksas ir 3,6 miljoni
latu ar PVN.
5.lpp.

A: Beata Logina

Latvijas vokālo ansambļu
konkursa fināls notiks 15. maijā
Vecumnieku novada Valles pagasta Saieta namā.
Pēc konkursa otrās kārtas reģionālajiem pusfināliem Rīgā,
Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un
Latgalē - uz trešo kārtu jeb finālu

uzaicināti kolektīvi, kuri ieguvuši augstāko punktu summu.
Prieks, ka jaukto vokālo ansambļu grupā spēcīgāko vidū ir
Iecavas kultūras nama kolektīvs
«Svētdiena». Šajā grupā uz finālu
aicināti seši ansambļi, tostarp
arī Jelgavas Tirkīza kora jauktais ansamblis un Kuldīgas kultūras centra jauniešu vokālais
ansamblis «Solem». IZ
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Lietuvā māca jaunu debašu formātu
A: Vita Lauciņa-Veinere

debašu trenere Iecavas vidusskolā
un Zemgales reģiona debašu
koordinatore

No 14. līdz 17. aprīlim
Viļņā notika IDEA
(Starptautiskā debašu
izglītības asociācija) rīkotā
apmaiņas konference, kurā
tiesības piedalīties bija
izcīnījušas piecas debašu
komandas no visas
Latvijas, tostarp divas no
Iecavas vidusskolas.
IDEA piešķīra stipendiju Latvijas pārstāvjiem, lai mācītu labākajiem debatētājiem Latvijā
vēl neieviesto, bet pasaulē populāro debašu formātu WSD Pasaules skolu debates. Šis formāts sevī iekļauj Latvijā populāros Karla Popera debašu elementus, kā arī vairāku valstu parlamentāro debašu variantus.
Mūsu skolu šajā konferencē
pārstāvēja debatētāji Reinis Vesers, Kristiāna Lauciņa-Veinere,
Solveiga Veismane, Raimonds
Šebins, Eduards Cers un Anda
Vaičekone. Kopā ar iecavniekiem
darbojās komandas no Liepājas,
Cēsīm un Daugavpils. Šīs četras
vietas Latvijā ir visaktīvākās un
panākumiem bagātākās debašu
jomā.
Pirmajā dienā pēc jaukās at-

Pie IDEA logo - Kristiāna Lauciņa-Veinere (no kreisās),
Vita Lauciņa-Veinere, Reinis Vesers un Solveiga Veismane.

klāšanas, kurā koncertu sniedza
Viļņas krievu vidusskolas «Santara» skolēni, debatētāji devās uz
WSDC - pasaules skolu debatētāju čempionāta darbnīcu. Deba-

tētāji un treneri tika sadalīti atsevišķās mācību grupās: vieni
mācījās debatēt, otri - tiesāt jauno debašu formātu.
Jau nākamajā dienā debatē-

tājiem un treneriem vajadzēja
praktiski izmēģināt iegūtās
teorētiskās zināšanas. Skolēni
debatēja par sešām tēmām: vai
vajadzētu aizliegt viendzimuma
skolas, portālu «Facebook» bērniem, jaunākiem par 18 gadiem,
vai vajadzētu ieviest kvotas sievietēm parlamentā, vai vajadzētu celt nodokļus ātrās ēdināšanas restorāniem un legalizēt narkotikas, vai Turcijai vajadzētu
pievienoties Eiropas Savienībai.
Katrai rezolūcijai tika dots tikai
45 minūšu sagatavošanās laiks,
un viss notika angļu valodā. Jāteic, ka visi debatētāji turējās godam, formāta būtību un noteikumus izprata ļoti ātri.
Noslēgumā katram delegātam tika izsniegts starptautisks
sertifikāts par dalību konferencē. Mūsu debatētāji jau kaļ plānus, kā popularizēt un ieviest šo
debašu formātu dzīvē arī Latvijā.
Cerams, ka mums tas izdosies.
Vēlos izteikt lielu paldies
Iecavas vidusskolas vadībai par
atbalstu dalībai šajā konferencē
un visiem debatētājiem par entuziasmu. Pateicība Mihailam
Haļitovam par šī pasākuma organizēšanu un līdzjūtība, ka pēdējā brīdī, slimības dēļ, nācās atteikties no šī unikālā brauciena.
Vēlu visiem debatētājiem tikpat lielu radošumu un darbaspējas, kā līdz šim, gatavību pieņemt jauno un dzīvot līdzi laikam! IZ

Darbosies Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis
Veselības norēķinu centrs
informē, ka no 1.maija
Latvijas iedzīvotājiem tiks
nodrošināta iespēja ārpus
ģimenes ārstu darba laika,
zvanot uz Ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni
66016001, saņemt
medicīniskas konsultācijas
un ieteikumus, kā rīkoties
akūtu saslimšanu un
hronisku saslimšanu
paasinājuma gadījumos.
Konsultācijas iedzīvotājiem
sniegs pieredzējuši ģimenes ārsti
un ārsta palīgi darba dienās no
pulksten 18:00 līdz 8:00 no rīta,
bet brīvdienās un svētku dienās
iedzīvotāji varēs saņemt konsultācijas visu diennakti.
Veselības ministrijas plānotā
Ģimenes ārstu konsultatīvā tāl-

ruņa darbība tiks nodrošināta
Sociālās drošības tīkla stratēģijā
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Ieviešot Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, kas darbojas
ārpus ģimenes ārsta darba laika,
tiks rasta iespēja iedzīvotājiem
sniegt medicīniskas konsultācijas un izglītojošus padomus, kā
rīkoties vienkāršāku saslimšanu
gadījumos, tādējādi atslogojot
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un slimnīcu uzņemšanas nodaļas.
Konsultācijas iedzīvotājiem
tiks sniegtas pēc Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju izstrādātiem kritērijiem, lai atpazītu situācijas, kas ir bīstamas pacienta dzīvībai vai veselībai. Ja pēc
zvanītāja teiktā Ģimenes ārstu
konsultatīvā tālruņa operatoram
radīsies šaubas par personas ve-

selības stāvokli, zvans tiks pāradresēts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Ģimenes ārstu konsultatīvais
tālrunis 66016001 nebūs paaugstinātas maksas tālrunis.
Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa, zvanītājs maksās
atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem par zvaniem uz
fiksēto Rīgas diapazona numuru. Lai noskaidrotu maksu par
zvanu uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, aicinām iedzīvotājus vērsties pie sava operatora.
Veselības norēķinu centrs
uzsver, ka Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001
sniegs konsultācijas par vienkāršām veselības problēmām,
kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana.

Ja ir noticis nelaimes gadījums, pēkšņi pasliktinājies veselības stāvoklis, apdraudot veselību vai dzīvību, iedzīvotājiem jāzvana ātrajai palīdzībai pa tālruni 113.
Veselības norēķinu centrs arī
atgādina, ka ar jautājumiem par
iespējām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, par valstī noteiktajām pacientu iemaksām, par
līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru esošiem ārstiem
un par citiem jautājumiem, kas
saistīti ar veselības aprūpes organizēšanas kārtību, iedzīvotāji
var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 darba
dienās no pulksten 8:30 līdz
17:00 vai arī ar nepieciešamo informāciju iepazīties mājas lapā
http://www.vnc.gov.lv/. IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

12. aprīļa sēdē Dome
atbalstīja iesaistīšanos
divos pārrobežu sadarbības
projektos.
Ņemot vērā veiksmīgo sadarbību iepriekšējā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam
projektu konkursā, Pakrojas rajona (Lietuva), Rundāles novada
un Iecavas novada pašvaldība ir
sagatavojušas projekta pieteikumu sociālajā jomā. Projekta «Sadarbības veidošana starp sociālajiem dienestiem Latvijas- Lietuvas pārrobežas reģionā psihosociālā darba uzlabošanai ar
ģimenēm» ietvaros ir paredzētas
pašvaldību sociālo darbinieku
apmācības (krīzes situācijās ar
ģimenēm), kvalificētu speciālistu
konsultācijas ģimenēm, ģimeņusociālo darbinieku nometnes, kā
arī nelieli infrastruktūras uzlabošanas darbi. Iecavas pašvaldībā paredzēts ierīkot dzīvokli krīzē
nonākušu ģimeņu atbalstam
(Zorģi 1), kā arī metodiski aprīkot
pašvaldības Sociālā dienesta
konsultāciju kabinetu.
Deputāti vienbalsīgi nolēma,
ka Domei kā partnerim jāpiedalās atklātajā projektu konkursā
un projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc sadarbības līguma parakstīšanas jāīsteno projekts par kopējo summu
Iecavas pašvaldībai Ls 22 226,
kas sastāv no Ls 18 892 (85%)
programmas finansējuma, Ls
1111 (5%) Latvijas valsts finansējuma un Ls 2223 (10%) Iecavas
novada Domes līdzfinansējuma.
Projekta īstenošanas priekšfinansējums Ls 22 226 nodrošināms no pašvaldības 2012. gada
pamatbudžeta līdzekļiem.
Projekta «Pārrobežu sadarbības sistēmas pilnveidošana un
pieredzes apmaiņa kreativitātes
attīstībai pirmsskolas izglītībā»
ietvaros ir paredzētas Iecavas,
Rundāles un Pakrojas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku apmācības semināros un radošajās nometnēs,
pieredzes apmaiņa starp projektā iesaistītajām iestādēm, kā arī
nelieli infrastruktūras uzlabošanas darbi. Pirmsskolas izglītības
iestādē «Cālītis» paredzēts veikt
zāles rekonstrukciju, izveidojot
skatuvi.
Dome vienbalsīgi nolēma
Iecavas novada pašvaldībai kā
projekta vadošajam partnerim
sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu atklātajā projektu

konkursā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013. gadam II prioritātes
3. atbalsta virziena (aktīvas un
ilgtspējīgas sabiedrības attīstība)
ietvaros. Iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc sadarbības
līguma parakstīšanas projekts
īstenojams par kopējo summu
Iecavas pašvaldībai Ls 31 626,
kas sastāv no Ls 26 882 (85%)
programmas finansējuma,
Ls 1581 (5%) Latvijas valsts
finansējuma un Ls 3163 (10%)
Iecavas novada Domes līdzfinansējuma. No pašvaldības
2012. gada pamatbudžeta līdzekļiem būs jānodrošina projekta īstenošanas priekšfinansējums Ls 31 626.
Attīstības komiteja 19. aprīļa sēdē lēma par zemes gabalu atdalīšanu, par atļauju apvienot
īpašumus, par detālplānojumu
apstiprināšanu, par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādāšanai, kā arī par
Ozolu ielas 3 iedzīvotāju
iesniegumu par atļauju nozāģēt
bērzus pie mājas. Par minētajiem
jautājumiem galīgais lēmums
jāpieņem Domei.
Komiteja izskatīja spēkā esošos saistošos noteikumus «Par
Iecavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanu», jo Atkritumu apsaimniekošanas likuma
pārejas noteikumi nosaka, ka
pašvaldībam jāizvērtē savu saistošo noteikumu atbilstība Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām, apsaimniekošanas
valsts plānam un reģionālajiem
plāniem, kā arī pašvaldību administratīvo teritoriju dalījumam
atkritumu apsaimniekošanas
zonās. Noteikumi tiks pārstrādāti atbilstīgi pašreizējai situācijai.
Izvērtējot atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes Iecavas
novada pašvaldībā, jāņem vērā,
ka SIA «Zemgales EKO» (vienotais
reģistrācijas numurs
43603040477, juridiskā adrese
Uzvaras iela 8, Jelgava) 24. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi
poligona «Grantiņi» sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa
projektu. Spēkā esošais tarifs
par sadzīves atkritumu apglabāšanu ir 13,30 (Ls/t, bez PVN), bet
piedāvātais tarifs - 15,79 (Ls/t,
bez PVN). Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2011. gada
1. jūniju. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar poligona būvniecības izmaksu, poligona rekultivācijas
un pēcslēgšanas monitoringa
izmaksu iekļaušanu apglabāšanas tarifā. IZ
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Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki maijā
Otrdien, 3. maijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 9. maijā,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis,
Otrdien, 10. maijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 11. maijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 12. maijā,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 17. maijā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 19. maijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 24. maijā,
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Ceturtdien, 26. maijā,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 31. maijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis

Melnās ziņas
- 20. aprīlī uzsākta administratīvā lietvedība par kūlas dedzināšanas vairākiem gadījumiem.
- 21. aprīlī sākta administratīvā lietvedība par to, ka ap plkst.
17:50 pie veikala Rīgas ielā suns
sakodis 1997. gadā dzimušu
meiteni. Cietušajai sniegta medicīniskā palīdzība ārstniecības
iestādē.
- 22 aprīlī ap plkst. 11:50 uz
ceļa A-7 aizturēts 1958. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola iespaidā
(2,47 promiles).
- 23. aprīlī aptuveni 5 ha platībā dega pērnā gada zāle Iecavas
novada Misā.
- 23. aprīlī ap plkst. 23:40
iereibis velosipēdists aizturēts
ceļa Iecava-Misa-Vecumnieki
16. kilometrā. 1989. gadā dzimušajam riteņbraucējam konstatēta alkohola koncentrācija
1,66 promiles.
- Uzsākta administratīvā lietvedība par to, ka pērnā gada zāle

1000 m2 platībā dega 24. aprīļa
pēcpusdienā.
- 25. aprīlī ap plkst. 14:45
Baldones ielā aizturēts 1961. gadā dzimis vīrietis, kurš, būdams
alkohola ietekmē (2,91 promile),
vadīja automašīnu Audi A6.
- Tajā pašā dienā plkst. 17:18
alkohola ietekmē (1,78 promiles)
velosipēdu pa ceļu A-7 vadīja
1954. gadā dzimis vīrietis.
- 25. aprīlī ap plkst. 18:00
konstatēts, ka pērnā gada zāle
deg 2000 m2 platībā pie dzelzceļa stacijas.
- 25. aprīlī plkst. 19:23 ceļa
Iecava-Stelpe 2. kilometrā aizturēts 1981. gadā dzimis velosipēda vadītājs, kurš divriteni vadīja,
būdams alkohola ietekmē (0,96
promiles).
- 26. aprīļa vakarā dega kūla
40 m2 platībā un vecas riepas.
Sākta administratīvā lietvedība.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Saistoši stāsti un pasākumi Bibliotēku nedēļā
A: F: Ludmila Šteinberga

A: Regīna Fiļimonova

Iecavas novada bērnu
bibliotēkas vadītāja

Zālītes bibliotekāre

L

ai iepazīstinātu
bērnus ar Āfrikas
bērnu pasakām un
parādītu, kā pasauli redz
viņu vienaudži tālajās
Āfrikas valstīs, Zālītes
bibliotēkā 21. aprīlī
notika tematisks
pasākums «Āfrikas bērnu
pasakas un lelles».

No 18. līdz 23. aprīlim
Latvijā noritēja ikgadējā
Bibliotēku nedēļa, kad tika
rīkoti dažādi pasākumi, lai
popularizētu bibliotēku
pakalpojumus.
Daudzveidīga programma tika piedāvāta bērnu bibliotēkas
apmeklētājiem. Tradicionāli uz
iepazīšanos ar bibliotēku ieradās
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» grupas «Rūķīši» un «Ziediņi». Bērni uzmanīgi, ar lielu interesi klausījās Zojas Stūrmanes
un pelēna Gudrīša (rokas lelle)
stāstījumu par bibliotēku, izmantošanas noteikumiem, grāmatām un žurnāliem. Bērnudārza audzēkņus īpaši sajūsmināja
neparastās bērnu grāmatiņas.
Pēc audzinātājas Aijas Goldmanes atzinuma, «ekskursija
vienmēr ir ļoti gaidīta, jo te iepazīstamies ar bibliotēku, redzam,
lasām tik dažādas grāmatas, kādas mums nav mājās, bērnudārzā. Te gūstām jaunu pieredzi,
priekšstatu, ko nozīmē bibliotēka». Savukārt skolotājas Santa
Trokša un Inese Puriņa priecājas
par bibliotēkas bagāto bērnu
grāmatu klāstu. «Ticam, ka mūsu līdzšinējā sadarbība veiksmīgi turpināsies un mūsu grupas
bērni būs centīgi grāmatu lasītāji un bieži viesi bibliotēkā,» tā
skolotājas.
18. aprīlī notika pasākums
«Preses ceļš līdz lasītājiem» inter-

Dažādas enciklopēdijas, runājošās un telpiskās grāmatas,
izdevumi ar pārsteigumiem ļāva bērniem ieskatīties
viduslaiku pils dzīvē, sadzirdēt dabas skaņas un pilsētas
trokšņus, paviesoties laumiņu un feju pasaulē.
Kopā ar mazajiem apmeklētājiem darbojās bibliotekāre
Zoja Stūrmane.
nātpamatskolas 4. klašu skolēniem, kurā risinājās saruna par
procesu, kādā avīzes un žurnāli
nonāk bibliotēkā. «Apmeklējot
bibliotēku, noklausījāmies stāstījumu, apskatījām žurnālus un
avīzes, ko abonē bērnu bibliotēka. Veidojām Gaismas pils maketu. Visādi mums gāja, bet rezultāts bija spīdošs - Gaismas
pils tika uzcelta!» secināja 4.c
klases audzinātāja Sanita Kalderauska. 19. aprīlī čaklākie bērnu
bibliotēkas un vidusskolas bib-

liotēkas lasītāji devās kopīgā
ekskursijā uz Gaismas pils būvlaukumu un maizes ceptuvi «Lāči», lai iepazītos ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) celtniecības gaitu un maizes cepšanas tehnoloģiju.
Visu aprīli apmeklētāji varēja
izspēlēt Gaismas pils klucīšu
spēli, pareizi atbildot uz spēles
jautājumiem, stāvu pa stāvam
uzceļot bibliotēku un uzzinot,
kas atradīsies katrā stāvā. Spēle
tapusi LNB Atbalsta biedrībā. IZ

Pie mums ciemos ieradās Beāta
Mīlgrāve ar pasakām un lellēm.
Grāmatiņā «Roku lelles stāsta
Āfrikas bērnu stāstus» ir
apkopotas bērnu sarakstītās
pasakas no Kenijas un
Mozambikas. Beāta bērnus
iepazīstināja ar pasakām
«Kāpēc suņi dzenas pakaļ
automašīnām», «Melīgais
pērtiķis» un «Kāpēc zaķim ir
garas ausis».
Pēc pasaku noklausīšanās
sākās lielā darbošanās. Lielākie
bērni veidoja pasaku varoņus
no zeķēm un auduma
gabaliņiem, bet mazākie no
papīra. Darbiņu pietika visiem.
Kad pasaku varoņi bija gatavi,
veidojām improvizētu skatuvi,
kur bērni izspēlēja divas no
izlasītajām pasakām. Gan
lielajiem, gan mazajiem tas bija
kas jauns, un bērniem ļoti
patika. Mīļš paldies Beātai par
jauko pasākumu. IZ

A: F: Dzintra Maračkovska, Ziemeļu bibliotēkas bibliotekāre

Z

iemeļu bibliotēkā 20. aprīļa rītā viesojās māksliniece un
rakstniece Indra Sproģe un Dzimtmisas pamatskolas 1. un
2. klases audzēkņi. Interesants bija stāstījums par grāmatas
«Joka pēc alfabēts» tapšanu, grāmatas mērķi un ieteikumi
vieglākai alfabēta apguvei. Bērnus priecēja saistošs video par
mākslinieces darbu gleznojot.

26. aprīlī Ziemeļu bibliotēkā ar saviem stāstiem par
Zviedriju viesojās Andra un Gunnars Karleni
(attēlā no kreisās).

26. aprīlī bibliotēkas viesi bija Andra un Gunnars Karleni. Bija
interesanti dzirdēt gan Andras - latviešu meitenes, gan Gunnara īsta zviedru kunga - viedokli par dzīvi Zviedrijā. Piemēram,
Zviedrijā par brīvu skolās ir ne vien burtnīcas un grāmatas, bet arī
transports uz skolu, ja dzīvo tālāk par 3000 metriem no tās.
Jebkurš transports stundā maksā aptuveni divus latus.30%
iedzīvotāju vasara paiet uz ūdeņiem. Ar dārzkopību gan zviedri
neaizraujas tik lielā mērā, kā tas notiek pie mums. Nodokļi
jāmaksā lieli, taču mazākā pensija ir apmēram 500 lati. Lieli
nodokļi ir alkoholam, cigaretēm, benzīnam.Tāpat kā pie mums,
problēma ir sabiedrības novecošana. Toties izstrādāta veiksmīga
integrācijas politika. Strādātgribošus iebraucējus Zviedrija izglīto
un nodrošina viņiem pieklājīgus dzīves apstākļus.Tie ir tikai daži
momenti no interesantās sarunas. Mīļš paldies, Andra un Gunnar,
ka atradāt laiku paciemoties bibliotēkā! Līdzās Birutas Rūsiņas
gleznotajiem ziediem, 19. gadsimta Iecavas skatam, Latvijas
pavasarim varējām iztēlē paciemoties svešās zemēs. IZ
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5.

Pēc prieka un veselības uz Vidzemi
A: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotekāre
F: Anda Rācenāja

Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas vadītaja

Saulainā 22. aprīļa rītā
Zorģu un Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkas
čaklākie lietotāji, 50
cilvēki, «Bauskas tūrista»
gides Elīnas pavadībā
devās ikgadējā bibliotēku
nedēļas ekskursijā uz
Līgatni, Krimuldu un
Siguldu.
Pastaigā pa Vienkoču parka
dabas taku aplūkojām koka
skulptūras, vērojām dabu. Līgatnes Karošu darbnīcā redzējām, kā no vienkārša, šķietami
nevērtīga koka gabala top skaisti
sadzīves priekšmeti: karotes,
virtuves dēlīši u. c. Daudzi
ekskursijas dalībnieki aizveda
uz mājām piemiņu praktiska
priekšmeta izskatā.
Radošajā darbnīcā varējām
izgatavot paši savu koka dēlīti,
noeļļot to un iededzināt vārdu,
protams, savu darinājumu ņemot līdzi kā suvenīru no ceļojuma.
Pabijām Līgatnes pagrabalā
Lustūzī, kur iekārtots mājīgs vīna pagrabiņš. Tur degustējām
un iegādājāmies mājās darītu vīnu no dārza un meža ogām, kas

ievāktas Līgatnes apkārtnē, Gaujas Nacionālā parka teritorijā.
Iepazinām Krimuldas muižu
un noklausījāmies noderīgu informāciju par zāļu tēju un avota
ūdeni, savvaļas augu un telpaugu izmantošanu veselībai.

Pārsteigums bija Krimuldas
muižas balkons, no kura pavērās brīnišķīgs skats. Īsu mirkli
pabijām Siguldā pie Gūtmaņalas, kur eksotiskākā šķita irdenā, taču noturīgā sniega sega Zemgalē par sniegu jau esam aiz-

mirsuši! Tā bija vēl viena jauka
diena un iepazīta Latvijas daļiņa.
Paldies Iecavas novada pašvaldībai par brauciena finansiālu atbalstu. Nu atkal esam mazliet
bagātāki, jo redzētā un dzirdētā
iespaids nedzisīs krietnu laiku! IZ

Ar Eiropas Savienības atbalstu attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumus
1.lpp.

23. martā tika noslēgs līgums
par ūdens un kanalizācijas tīklu
rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī par kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju Iecavas novadā. Līguma kopējās izmaksas ir 1,6 miljoni latu bez
PVN.
Līguma ietvaros paredzēta
esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecība (6 820 m),
esošo sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija un
jaunu sadzīves kanalizācijas
pašteces tīklu būvniecība (3 935
m), jaunu sadzīves kanalizācijas
spiedvadu būvniecība (3 185 m),
divu esošo kanalizācijas sūkņu
staciju rekonstrukcija un divu
jaunu kanalizācijas sūkņu staci-

ju būvniecība.
18. martā noslēgts līgums
par ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi un notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu rekonstrukciju Iecavas
novadā, kura kopējās izmaksas
ir 1,6 miljoni latu bez PVN un kas
paredz:
· astoņu esošo artēzisko aku
(urbumu) tamponēšanu un virszemes paviljonu vai aku galvu
demontāžu;
· divu jaunu artēzisko aku
(urbumu) ierīkošanu;
· ūdens atdzelžošanas stacijas ierīkošanu (60 m3/h);

· jaunas otrā pacēluma sūkņu stacijas būvniecību (120
m3/h);
· divu jaunu krājrezervuāru
izbūvi (260 m3).
Savukārt 27. martā parakstītais līgums ietver būvdarbu tehnisko uzraudzību un inženiera
pakalpojumus par 63,3 tūkstošiem latu bez PVN.
Projekta «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Iecavas
novadā» mērķi pilnībā atbilst vides investīciju stratēģijai. Projekta īstenošanas rezultātā
ūdensapgādes pieejamība Iecavas iedzīvotājiem un uzņēmējiem
palielināsies līdz 67%, bet notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamība - līdz 61,8%.
Minētie pakalpojumi tiks nodrošināti visā novada teritorijā,
tādējādi veicinot ekonomisko ak-

tivitāti reģionā. Tas būs reāls
ieguldījums teritorijas nākotnē.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 903 573 miljoni latu. No
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzekļiem finansēs
2 312 927 miljonus latu, savukārt SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» ieguldīs 590 646
tūkstošus latu.
Šī projekta ietvaros Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda un
valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», savukārt projekta administratīvās, finanšu
un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides ministrija.
Rekonstrukcijas darbu grafiku un paredzamos ierobežojumus publicēsim «Iecavas Ziņu»
nākamajā numurā. IZ

2011. gada 29. aprīlī

6.

Aicina papildināt Zudušās Latvijas fotogrāfiju klāstu
A: F: Anta Kļaveniece

Uzzināt interesantus
vēstures faktus un
apskatīt senas Iecavas
apkārtnes fotogrāfijas
interesenti varēja
19. aprīlī, apmeklējot
tematisko pēcpusdienu
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā. Prezentāciju
«Senā Iecava foto atmiņās»
bija sagatavojusi Bauskas
Centrālās bibliotēkas
galvenā bibliogrāfe
Laimdota Ozoliņa.
Ar vēsturisku fotogrāfiju digitalizēšanu, sadarbībā ar Bauskas Novadpētniecības muzeju,
L. Ozoliņa aizrāvusies, iesaistoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā «Zudusī Latvija».
Tas ir digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām
un izmaiņu skartām Latvijas
kultūrvēsturiskām vērtībām. Digitālās bibliotēkas interneta
vietnē www.zudusilatvija.lv pagaidām apskatāmi 120 ar Iecavas apkārtni saistīti attēli.
«Zudusī Latvija» satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas,
atklātnes un fotogrāfijas no
19. gadsimta beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus
par arhitektūras un mākslas
pieminekļiem, pilsētu un apdzīvotu vietu skatiem, sabiedriskajām ēkām, saimnieciskajām bū-

vēm, infrastruktūras objektiem,
mājvietām, lauksaimniecības
celtnēm un dabas objektiem.
L. Ozoliņa ne tikai rādīja savu
veikumu, bet aicināja ikvienu uz
sadarbību - pārskatīt savus fotoalbumus un papildināt projekta
krājumus. Fotogrāfijas vien jānogādā L. Ozoliņai, kura tās
ieskenēs un atdos atpakaļ.

«Vēsturi veidojam mēs paši, tādēļ aicinu ikvienu piedalīties šāda savdabīga pieminekļa celšanā savai dzimtajai vietai.»
Pēc prezentācijas klātesošo
vidū raisījās spraigas sarunas,
uz kurām rosināja mūsu novada
vēstures apzinātājs Andris Kopeika. Kur atradusies 12 bērzu
birzs? Ar kādiem nostāstiem ap-

vīts ozols Virzas ielā 26? Kādam
nolūkam izveidots Divkalniņš?
Kur savulaik Iecavā bijusi sieviešu un kur vīriešu peldvieta?
Kur Iecavā bijis arkveida koka
tilts? Kuras mājas pamatos ir
iemūrēti vācu karavīru kapu
krusti? Atbildes uz šiem jautājumiem nu zina tematiskās pēcpusdienas apmeklētāji. IZ

7.

IZ
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Sporta ziņas

Iecavas novada skolu pavasara kross parkā notika 19. aprīlī.
Tajā piedalījās 252 zēni un 194 meitenes. Salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, dalībnieku skaits bija mazāks.
1.-3. klase (500 m)
Zēni
1. vieta - Jēkabs Ķurbe (Iecavas vidusskola), 1 min. 38,6 sek.
2. vieta - Roberts Stančiks (Iecavas vidusskola), 1 min. 39,5 sek.
3. vieta - Oļegs Feduļins (Iecavas internātpamatskola), 1 min. 44,8
sek.
Meitenes
1. vieta - Krista Lideiķe (Iecavas vidusskola), 1 min. 37,5 sek.
2. vieta - Enia Tīna Šusta (Iecavas vidusskola), 1 min. 41,4 sek.
3. vieta - Inta Liepiņa (Iecavas vidusskola), 1 min. 46 sek.
4.-5. klase (500 m)
Zēni
1. vieta - Dāvis Lācis (Iecavas vidusskola), 1 min. 32,9 sek.
2. vieta - Artis Baltrušaitis (Iecavas internātpamatskola),
1 min. 36,9 sek.
3. vieta - Uģis Mihailovs (Iecavas internātpamatskola),
1 min. 38 sek.
Meitenes
1. vieta - Amanda Grīnberga (Iecavas vidusskola), 1 min. 36 sek.°
2. vieta - Simona Vītoliņa (Iecavas vidusskola), 1 min. 40,5 sek.
3. vieta - Nadīna Balode (Iecavas vidusskola), 1 min. 44 sek.
6.-7. klase
Zēni (1000 m)
1. vieta - Raimonds Ivenkovs (Iecavas internātpamatskola),
3 min. 13 sek.
2. vieta - Einārs Kūla (Iecavas internātpamatskola), 3 min. 17 sek.
3. vieta - Juris Kosijs (Iecavas vidusskola), 3 min. 23,9 sek.
Meitenes (500 m)
1. vieta - Jana Zamarina (Iecavas vidusskola), 1 min. 34,4 sek.
2. vieta - Annija Pļaviņa (Iecavas vidusskola), 1 min. 46 sek.
3. vieta - Iluta Logina (Iecavas vidusskola), 1 min. 47,5 sek.
8.-9. klase (1000 m)
Zēni
1. vieta - Rūdolfs Tonigs (Iecavas vidusskola), 2 min. 58 sek.
2. vieta - Daniels Špoģis (Iecavas vidusskola), 3 min. 2,6 sek.
3. vieta - Edgars Beņķis (Iecavas vidusskola), 3 min. 14,5 sek.
Meitenes
1. vieta - Annija Lindava (Iecavas vidusskola), 4 min.
2. vieta - Santa Arsjonova (Iecavas vidusskola), 4 min. 9 sek.
3. vieta - Sintija Raginska (Iecavas vidusskola), 4 min. 18 sek.
10.-12. klase (1000 m)
Zēni
1. vieta - Andris Geiba (Iecavas vidusskola), 2 min. 58,3 sek.
2. vieta - Pauls Ķurbe (Iecavas vidusskola), 2 min. 58,4 sek.
3. vieta - Artūrs Rūsiņš (Iecavas vidusskola), 3 min.5 sek.
Meitenes
1. vieta - Marika Elksnīte (Iecavas vidusskola), 3 min. 44,8 sek.
2. vieta - Indra Manceviča (Iecavas vidusskola), 3 min. 52 sek.
3. vieta - Meldra Madžule (Iecavas vidusskola), 4 min. 18 sek.

20. aprīlī Aizkraukles sporta skola aicināja vieglatlētus uz
sezonas atklāšanas sacensībām «Metēju diena».
Dažādās vecuma grupās sacentās Latvijas sporta skolu spēcīgākie
mešanas disciplīnu pārstāvji, kā arī vieglatlēti no divām Lietuvas
sporta skolām.
B vecuma grupā izcili panākumi bija iecavniekam Rūdolfam
Štālam, kurš, sasniedzot personiskos rekordus, izcīnīja 1. vietu
un saņēma uzvarētāja kausu divās disciplīnās. Lodes grūšanā
jaunietis uzvarēja ar rezultātu 12,94 m, bet diska mešanā, pat
vairākkārt labojot savu rekordu, Rūdolfs sasniedza
42,92 m atzīmi.
C vecuma grupā diska mešanā ar rezultātu 21,95 m 4. vietu
ieguva Kārlis Ozoliņš, bet junioru konkurencē ar rezultātu 33,16
m piektais labākais diska metējs bija Mārtiņš Ērglis. IZ

LIELĀ TALKA 30. APRĪLĪ no plkst. 9:00 līdz 15:00.
Iecavas novadā koordinatore ir Daina Rudzīte
(tālr. 29419247, e-pasts: dome@iecava.lv).
Talkošanas vietas, grupu atbildīgie un talkotāji:
1) Zorģi (centrs) - Aina Ezergaile (29645779), talko Zorģu iedzīvotāji
(koku stādīšana);
2) Rosme (centrs) - Nadežda Bokova (29268131), talko Rosmes
iedzīvotāji;
3) Iecavas sils (pie Sila kapiem) - Liene Puisāne (63963991), talko
VSAC «Zemgale» Iecavas filiāle;
4) PII Dartija teritorija - Irīna Freimane (29448276), talko
pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» darbinieki un bērnu vecāki;
5) Iecavas sils (vidusdaļā) - Andis Kavoss (29137137), Gunta Vaļkina
(29981947), talko Iecavas vidusskola;
6) VAS «Latvijas valsts meži» Zālītes iecirknis - Agita Hauka
(29432338), talko biedrība «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»»;
7) Atpūtas vieta «Spirtnieki» - Mārtiņš Veinbergs (29425784), talko
Iecavas novada Dome;
8) PA «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» - Mirdza
Brazovska (29388795), talko PA «IVSAC»;
9) Dievdārziņš - Andris Kopeika (26639727), talko novada iedzīvotāji.
! Iecavas novada iedzīvotāji tiek laipni aicināti uz jebkuru no šīm
talkas vietām.
! Par pilno atkritumu maisu atrašanās vietu lūdzu ziņot koordinatorei.
! Talkā savāktos atkritumus izgāztuve «Grantiņi» pieņems tikai no
koordinatores pieteiktā transporta, un tiem jābūt talkas dzeltenajos
maisos.
! Par darba rīkiem un cimdiem jāparūpējas pašiem talciniekiem. IZ

PIEMINEKĻI, PLĀKSNES, APMALES.
Visu veidu uzraksti marmorā un granītā, vecu uzrakstu atjaunošana.
Iecavas nov. ‘’Jaun-Billes’’, Iecava-Jelgava 6 km kreisajā pusē

Līdzjūtības
Kur tie mani gadi,
Kā uz dzērvju spārniem
Nesti tālumā?

Pēdējā
Manai novakarei pāri
Gulbja dziesma
Ieskan mūžībā. /R. Saulājs/

Visdziļākie līdzjūtības apliecinājumi Stepanam
Drozdovam, pavadot sievasmāti pēdējā gaitā.
Iecavas novada Dome
Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi Tie palika šai saulē
/L. t. dz./

Sēru brīdī esam kopā ar Rutu un tuviniekiem,
māmuļu pavadot.
Iedzīvotāji no Ozolu ielas 1

Aizsaulē aizgājuši
Amanda Serdāne (10.04.2011. - 13.04.2011.)
Ivans Popovs (08.01.1952. - 20.04.2011.)
Valija Alksne (17.03.1922. - 21.04.2011.)
Andrejs Augstkalns (08.07.1947. - 25.04.2011.)
Vasilijs Kortišovs (07.01.1931. - 26.04.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, līstes, apdares un grīdas
dēļus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Pērk : : :
metāllūžņus (no 1 kg).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
lauksaimniecības zemi
Iecavas novadā (3 ha un
vairāk). Tālr. 29450666.

8.

Kultūras namā
29. aprīlī plkst. 20:00
Muzikāls šovs ar Iecavas
dziedošo zvaigžņu
piedalīšanos
«DZIEDI AR MANI».
Pasākums pie galdiņiem.
Galdiņus lūdzam rezervēt
iepriekš. Ieejas maksa - Ls 3.
8. maijā plkst. 19:00

Varis Vētra KONCERTS «MĪLESTĪBAI».
Aktiera un dziesminieka
pirmā albuma «Pārdodu vēju
un zirgu vēl klāt»
dziesmu prezentācija.
Biļetes par svētku cenu - Ls 2.

Iznomā : : :
piekabes dažādu kravu
pārvadāšanai (B kategorijai;
Ls 6-8 diennaktī).
Tālr. 29683462.

Dažādi : : :

A un B kategorijas
autovadītāju apmācība.
Mācības notiek Iecavas centrā,
Edvarta Virzas ielā 21a.
Tālr. 28474913; 26974800.
www.unamiks.lv

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

Tālr. 29452087.

Kravas automašīnas
(pašizgāzējs ar iekrāvēju un
kausu) pakalpojumi beramo un
gabalkravu pārvadājumiem
(12 m³). Tālr. 26329366.
Salonā «Leea», Rīgas ielā 25,
par pieņemamu cenu Jūs
apkalpos pieredzējušas
vīriešu un sieviešu frizieres.
Tālr. 63963471.
Piedāvāju privātās nodarbības:
zīmēšanas pamati, interjers,
ēku, automašīnu zīmēšana,
pilna auguma cilvēka
zīmējums, portreta māksla,
šaržs, karikatūras u. c.
interesantas lietas.
Tālr. 26467899 (Bruno).
Sniedz pakalpojumus:
dārza aršana, frēzēšana,
miglošana. Tālr. 22067137.

10. maijā plkst. 10:00
Piedzīvojumiem bagāta
Rīgas Leļļu teātra izrāde
«KAS ZAĶĪTI PASARGĀS»
Ieejas maksa - Ls 1.
Uz visiem pasākumiem biļetes
iepriekšpārdošanā
Iecavas kultūras namā.
Tālr. 63941234.

Piedāvā darbu : : :
Z. s. «Andris» piedāvā darbu
dārzkopībā.
Tālr. 29264595.
Z. s. «Krišjāņi» aicina darbā
strādniekus darbam
siltumnīcās. Tālr. 26810970.
Z. s. «Roziņi» aicina darbā
vīriešus siltumnīcu
celtniecībā un remontēšanā,
kā arī sievietes darbam
siltumnīcās.
Tālr. 26549369 (Jānis).
Z. s. «Dižskudras» piedāvā
darbu strādniecēm(-kiem)
siltumnīcās. Tālr. 28683365.

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.
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