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Turpinot Iecavas 520 gadu jubilejas ieskaņas pasākumu virkni, sestdien kultūras namā
valdīja īsta rosība. No rīta uz sadanci pulcējās desmit pirmsskolas vecuma deju kolektīvi
gan no Iecavas bērnudārziem, gan no Vecumnieku novada Misas ciema Valijas Vainas
vadībā.
2.lpp.

Iecavnieki aktīvi ziedojuši
projektam «Paēdušai Latvijai»
A: Anta Kļaveniece

No pagājušā gada septembra
līdz decembrim projekta
«Paēdušai Latvijai» ziedojumu
kastītēs labdarībai «Maxima»
veikalā Iecavā apmeklētāji no
saviem maciņiem ir
dāvinājuši 126,99 latus,
informē viena no projekta
koordinatorēm Rūta Dimanta.
Par šiem līdzekļiem sniegts
būtisks atbalsts vairākiem desmitiem grūtībās nonākušo ģimeņu ar bērniem, sirmgalvjiem, kā
arī cilvēkiem, kurus skārušas

pēkšņas nelaimes. Tāpat daļa līdzekļu novirzīti sirmgalvju
iepriecināšanai aukstajos ziemas mēnešos.
Kopumā aizvadītā gada nogalē labdarībai ziedojumu kastītēs
visā Latvijā atstāti 10 838,72 lati. Saziedotie līdzekļi izlietoti galvenokārt pārtikas paku iegādei,
nodrošinot ģimenes ar ikdienā
nepieciešamiem pārtikas produktiem, ko iespējams izlietot ilgākā laika posmā, piemēram, eļļu, mannas putraimiem, tēju,
zivju un gaļas konserviem, makaroniem, miltiem u. c.
2.lpp.

Pareizticīgo
draudzes
dievnams
ieguvis
atpazīstamu
veidolu

6.

Monētu dienas
novada bibliotēkās
A: Anda Rācenāja

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas
vadītāja
No 2. līdz 15. martam
norisināsies ikgadējā Latvijas
Bankas aptauja «Latvijas
gada monēta 2011». Šī ir
unikāla iespēja ikvienam
Latvijas iedzīvotājam balsot
par sev mīļāko, tuvāko no
septiņiem sudrabā iekaltiem
stāstiem par Latviju, ko
veidojuši izcili mākslinieki.

Jau otro gadu pēc kārtas sadarbībā ar Latvijas Banku bibliotēkās tiek piedāvāta īpaša, aizraujoša programma, lai ikviens
bibliotēkas apmeklētājs varētu
piedalīties aptaujā un uzzināt
vairāk par Latvijas bankas jubilejas un piemiņas monētām.
Aicinām izmantot iespēju un
Iecavas novada bibliotēkās balsot par sev mīļāko Latvijas gada
monētu, kā arī piedalīties krustvārdu mīklas minēšanas konkursā, kas saturiski saistīts ar
piemiņas monētu kolekciju. IZ

2012. gada 2. martā

Mācību semestris sācies rosīgi
A: Ieva Novicka

Zālītes speciālās
internātpamatskolas skolēni
gada pirmos divus mēnešus
pavadīja dažādās interesantās
un izglītojošās aktivitātēs.
Otrais mācību semestris sākās ar SAC «Zemgale» Iecavas filiāles ansambļa «Pīlādzēni» viesošanos pie mums ar jaukām
dziesmām un dzeju. Šī sadraudzība turpinās jau ceturto gadu.
Arī mūsu skolēni sniedza priekšnesumus Iecavas SAC.
Tieši barikāžu aizstāvju atceres dienā direktora vietniece Ilze
Arāja bija uzaicinājusi «Mazās
Ģildes» māksliniekus Intu Paleju-Gailīti un Andri Gailīti ar muzikālu vēstures stundu «Piemini
Latviju». Muzikālais vēstures
brīdis beidzās ar jauku kopā
dziedāšanu.
Skolēni pedagogu vadībā sākuši apmeklēt peldēšanas nodarbības Jelgavas 6. vidusskolā.
Šī ir viena no dzīves prasmēm,
kas ir ļoti nepieciešama, un skolēni to apgūst divu mēnešu garumā. Peldēšana vienlaicīgi ir gan
mācīšanās, gan atpūta.
Otro reizi skolā notika AŠP
(akmens, šķēres, papīrītis) skolas čempionāts, ko veiksmīgi organizē idejas autors Ginters Lazbergs.
Februāri skolā iesākām ar izteiksmīgās runas konkursu, ko
organizēja valodas un mākslas
metodiskā komisija. Kompetenta
žūrija izvēlējās labākos skolēnus
– dzejas lasītājus, kuriem dāvināja ceļazīmi uz izteiksmīgās runas konkursu «Valodiņa 2012»
Lažas speciālajā internātpamatskolā Liepājas novadā.
Veicinot sadarbību ar valsts
institūcijām, sociālā pedagoģe
Ieva noorganizēja tikšanos ar
Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektorēm, kuras pastāstīja
skolēniem par smēķēšanas kaitīgumu un tās sekām.
Februārī skolā viesojās Valentīna foto salons. Šī izklaide
jauniešiem un arī pedagogiem ļo-

ti patika. Pasākuma mērķis –
klašu vizītkaršu veidošana. Pasākumu atbalstīja skolas administrācija, fotogrāfa lomā iejutās
skolotājs Guntis Ērglis, savukārt
salona noformētājas lomā - ļoti
jauka kolēģe no kaimiņu skolas
Iveta Cera.
Skolas profesionālās programmas audzēknes skolotājas
Elīnas Klāsupas vadībā piedalījās Ēnu dienā viesu namā «Bērzkalni», Īslīces pagastā. Skolotāja
Elīna sagatavo nākamos pavāra
palīgus, un šī bija iespēja
audzēknēm Laurai, Mārai un Lolitai redzēt pavāra ikdienu un
darba vietu kafejnīcā.
Sporta skolotāja Vladislava
Jurčenko vadībā skolēni piedalījās draudzības sacensībās dambretē ar Pamūšas skolu, kā arī
speciālo skolu dambretes sacensībās Lielplatonē. Skolā notika
arī novusa sacensības.
Zālītes speciālās internātpamatskolas skolēni un pedagogi draudzējas arī ar citām Iecavas novada skolām. Apvienojoties ar internātpamatskolas skolēniem vienā komandā, piedalījāmies LSO Unifield telpu futbola
sacensībās Priekulē.
Februārī saņēmām uzaicinājumu piedalīties Dzimtmisas pamatskolas rīkotajā Ekoskolu klimata kampaņas pasākumā.
Aicinājumu pieņēma 5. klases
skolēni Sergejs, Elvis, Lāsma,
Aļina, kā arī pedagogi Guntis Ērglis un Ieva Novicka. Skolēnu pasākuma par klimata pārmaiņām
bija jāpilda uzdevumi un jāprezentē atbildes. Skolēni veica uzdevumu ļoti labi, par ko saņēma
uzslavu no pasākuma vadītāja.
Pedagogiem bija dota iespēja piedalīties prezentācijā «Ilgtspējīga
attīstība». Lektore Dace ļoti interesantā veidā vadīja šo prezentāciju, kas lika aizdomāties par
katra cilvēka devumu vides sargāšanā. Arī mūsu iestāde apsver
iespēju piedalīties Ekoskolu rīkotajos pasākumos, jo Zālītes
speciālā internātpamatskola atrodas skaistā vietā, kas ir kopjama un saudzējama. IZ

IZ

2.

Skolu ziņas

20. februārī Iecavas vidusskolas 8.-12. klašu debatētāji ar
sko-lotāju Vitu Lauciņu-Veineri
apmeklēja ASV vēstniecību Rīgā.
25. februārī 5. un 7. klašu deju kolektīvi ar skolotāju Solveigu
Lineju, Antru Pārumu un Militu
Pīlādzi piedalījās deju kolektīvu
«Sadancī» Valmierā.
29. februārī 5.-6. klašu skolēni apmeklēja koncertlekciju Lielajā Ģildē «Karību jūras pirāti un
citi drošsirži» ar Nacionālo Bruņoto spēku pūtēju orķestri un solistiem, bet 8.a klase ar audzinātāju Dinu Mediņu iepazina Jelgavas vēsturiskās vietas.
Skola sveic savus skolēnus –
starpnovadu vizuālās mākslas
olimpiādes uzvarētājus! 1. vieta:
Egīls Taranda (6. kl.), Linda
Šteinberga (8.a); 2. vieta: Elza
Strazdiņa (5.a), Oskars Brauns
(6.a); 3. vieta: Anna Ansone
(5. kl.), Nadīna Balode (6. kl.),
Hugo Zilberts (9.a), atzinība: Līga
Puriņa (6.a), Džūlija Rodenkirhena (7.a), Monta Zaumane (7.a),
Arvis Barens (8.b), Paula Rozne-

re (8.b), Agate Mediņa (9.a) un
Uvis Dredžels (9.a).
Pirms kāda laika VAS «Latvijas dzelzceļš» un izdevniecība
«Jumava» rīkoja konkursu «Labāk radošs, nekā pārdrošs», kura mērķis bija attīstīt bērnos radošumu un veicināt bērnos izpratni par drošību uz dzelzceļa.
Labākie darbi nu ir apkopoti grāmatā, kuras prezentācija notika
«Latvijas Grāmatu svētkos».
2. martā uz izstāžu zāli «Ķīpsala»
devās vidusskolas 5.a un 8.a
klases skolēni ar skolotāju Gitu
Zaķi, lai piedalītos konkursa noslēguma pasākumā un grāmatas prezentācijā.
Konkursā piedalījās 5.–
12. klašu skolēni, kuri individuāli un grupās tika aicināti uzrakstīt piedzīvojumu stāstu, detektīvu, noveli vai uzzīmēt komiksu
par drošu uzvedību dzelzceļa tuvumā. Kopumā tika iesūtīti vairāk nekā 200 darbi no 70 Latvijas skolām, taču visplašāk tika
pārstāvētas Jēkabpils, Ogres un
Iecavas skolas. IZ

Sadanco mazi,
un sadanco lieli
1.lpp.

Bērnu dejas prasmē ar prieku noskatījās vecāki, vecvecāki,
brāļi un māsas, bet pašiem dancotājiem interesantāku šo notikumu padarīja pasākuma vadītāja - Deju feja, kuras lomā bija
iejutusies Inguna Lipska no
Ozolnieku Tautas nama.
Pirmsskolas vecuma deju kolektīviem skates netiek rīkotas,
tādēļ šis bija lielisks atskaites
punkts, lai atskatītos uz padarīto. Var tiešām apbrīnot deju kolektīvu vadītāju veikumu, kas
pirmos dejas soļus ierāda bērniem, sākot no pusotra gada vecuma. Četrus PII «Dartija» deju
kolektīvus vada Aija Krolle, divus
PII «Cālītis» kolektīvus vada Ilze
Blaumane un vienu – Aija Krolle,
divus kultūras nama deju kolektīvus vada Solveiga Lineja. Pro-

tams, neiztikt arī bez audzinātāju un vecāku atbalsta. «Lai arī
turpmāk raits solis un taisnas
muguriņas!» pateicībā par sirsnīgo koncertu visiem brašajiem
dejotājiem noslēgumā vēlēja
pašvaldības Izglītības nodaļas
metodiķe Aldonija Gaveika.
Vēlā pēcpusdienā iecavnieki
izmantoja iespēju noskatīties
H. Bergera komēdiju «Balkona
ragneši» lielisku aktieru izpildījumā, bet vakarpusē kultūras
namā līksmā gaisotnē noritēja
senioru deju kolektīvu sadancis,
uz skatuves pulcējot arī mūsmāju kolektīva «Iecavnieks» draugus no Kandavas, Saulkrastiem,
Rundāles, Svitenes un Vecumniekiem. Šī bija iespēja ne tikai
izmēģināt dejas soli pirms Dziesmusvētku repertuāra skates, bet
vēlāk arī izlustēties kopīgā ballē. IZ

Iecavnieki aktīvi ziedojuši projektam «Paēdušai Latvijai»
1.lpp.

Vidēji katru mēnesi visā Latvijā par saziedotajiem līdzekļiem
palīdzība sniegta vairāk nekā
2000 ģimenēm. Ziedojumi ļāvuši
iepriecināt arī 3641 sirmgalvi,
kuri aukstajos ziemas mēnešos
saņēma gardu cienastu vai citu

ikdienā noderīgu dāvinājumu.
«Diemžēl katru dienu mēs saņemam sirdi aizkustinošus zvanus ar stāstiem, kuros nereti cilvēki zaudējuši ģimenei nozīmīgu
tuvinieku un apgādnieku, pēkšņas nelaimes izpostījušas mājokli vai vienkārši ģimenei trūkst

ikdienā citiem tik pašsaprotama
lieta kā pārtika. Tāpēc visu palīdzību saņēmušo ģimeņu vārdā
varu teikt lielu paldies iecavniekiem – viņu atbalsts daudziem
cilvēkiem ļāvis atkal radīt vietu,
ko saukt par savām mājām, vai
būvēt nākotni ar sajūtu, ka līdz-

cilvēki nav atteikuši palīdzību
nelaimē,» skaidro «Ziedot.lv» vadītāja Rūta Dimanta.
Pārtikas banka «Paēdušai
Latvijai» ir «Latvijas Samariešu
apvienības» un labdarības organizācijas «Ziedot.lv» īstenotā pārtikas programma. IZ
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Atzīmējām Dzimtās valodas dienu

Skolēni, viņu vecāki un skolotāji pauda savu attieksmi
pret dzimto valodu uz vairāku metru gara plakāta.
A: F: Ludmila Šteinberga

Bērnu bibliotēkas vadītāja
Lai pievērstu uzmanību
valodu un kultūru
daudzveidībai, aktualizētu
dzimto valodu kā vērtību un
vairotu cieņu pret to,
UNESCO ik gadu 21. februārī
atzīmē Starptautisko Dzimtās
valodas dienu. Šim
notikumam par godu arī
Iecavas novada bērnu
bibliotēkā bija organizētas
dažādas aktivitātes.
Interesenti varēja iepazīties
ar tematisko grāmatu izstādi
«Iededzies par savu valodu!».
Bibliotekāres rosināja apmeklētājus atbildēt uz jautājumu «Ko
tev nozīmē dzimtā valoda?». Skolēni, viņu vecāki, skolotāji pauda
savu attieksmi uz vairāku metru
gara plakāta. Dzimtās valodas
dienas dalībniekiem bija iespēja
pārbaudīt vecvārdu nozīmi, piedaloties minēšanas sacensībās
«Vai zini šo vārdu?».
Šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja Dzimtās valodas dienu veltīt saziņai ar
cilvēkiem, kuri atrodas ārpus
Latvijas, lai kopīgi sarunās izceltu dzimto Latvijas valsts valodu
kā vērtību un unikālo saikni, kas
vieno tautiešus.

Pateicoties bibliotēkas apmeklētājam Marisam Zakarītim,
notika sazināšanās caur Skype
ar viņa māsu Zani, kura veic
brīvprātīgās misiju ASV pilsētā
Potomakā. Video sarunā iecavniece pastāstīja, ka piedalījusies
referendumā par valsts valodu
1001. iecirknī kopā ar citiem latviešiem. ASV dzīvojošie tautieši
ir ļoti atbildīgi un aktīvi dzimtās
valodas saglabāšanā. Potomakā
ir latviešu kopiena, baznīca,
svētdienas skola, kur bērni mācās latviešu valodu un tautas
tradīcijas. Jauniete strādā afroamerikāņu ģimenē un pieskata
divus bērnus - deviņus un sešus
gadus vecus. Kopā ar viņiem piedalījusies Halloween svētkos un
Pateicības dienas svinībās. Papildus darbam Zane Montgomerijas universitātē apgūst angļu
valodu, starptautiskās attiecības un saskarsmes psiholoģiju.
Viņa runā krievu, vācu un itāliešu valodā un sapņo iemācīties
arī franču valodu. Zane uzskata,
ka valodu prasme ir liela bagātība, kas paver plašas iespējas
iepazīt cilvēkus un pasauli. Nobeigumā viņa uzsvēra, ka, esot
svešumā, dzimtā valoda reizēm
ir vienīgais tilts, kas ved pie tuvajiem – ģimenes, radiem, draugiem – un vienmēr domās aizved
mājās. IZ
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Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki martā
Pirmdien, 5. martā,
plkst. 8-12 (katru pirmdienu) pieņem Domes izpilddirektors
M. Veinbergs
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Otrdien, 6. martā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu īres komisijas sēde
Pirmdien, 12. martā,
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Bundule,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 13. martā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 14. martā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 15. martā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 20. martā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 22. martā,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 27. martā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Melnās ziņas
- 20. februārī plkst. 13:05
Dzirnavu ielā divi nenoskaidroti
jaunieši ar sniega pikām apmētāja Iecavas Veselības un sociālās aprūpes centra logus. Uzsākta administratīvā lietvedība.
- 22. februārī plkst. 13:30
zagļi, uzlaužot durvis, iekļuvuši
mājā, no kuras nozaguši divus
motorzāģus «Družba», to rezerves daļas, asināmo iekārtu un citus metāla priekšmetus. Zagļu
iekļūšanu mājā bija pamanījusi
mājas saimniekam pazīstama
persona, kas par notiekošo informēja cietušo. Zagļus aizturēja
pats cietušais, pēc tam par notikušo paziņojot policijai. Aizturētie ir 1982. un 1992. gadā dzimuši vīrieši. Uzsākts kriminālprocess.
- 23. februārī plkst. 8:15 uz
ceļa Iecava-Jelgava pie pagrieziena uz Zālītes staciju automašīnas Audi A6 vadītājs uz slidenas
brauktuves neizvēlējās drošu
braukšanas ātrumu, automašīna saslīdēja un notika sadursme
ar kravas treileri. Cietušo nav.
25. februārī plkst. 23:12 Rī-

gas ielā aizturēts 1979. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu alkohola reibumā. Minimālā
alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,15 promiles. Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
- 26. februārī plkst. 18:45
Audrupos uz ceļa Rīga-Bauska
1983. gadā dzimis automašīnas
Scania R112M ar puspiekabi vadītājs uz slidenas brauktuves
netika galā ar automašīnas vadāmību. Automašīna apgāzās,
un cieta automašīnas vadītājs.
Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
- Laika posmā no 28. februāra plkst. 19 līdz 29. februāra
plkst. 7 Rīgas ielā no mājas pagalma nozagta 2001. gada izlaiduma automašīna BMW 320. Uzsākts kriminālprocess.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore

2012. gada 2. martā

4.

Gada raža ir izdevusies kā nekad
A: F: Pēteris Rikāns

mākslas aģents
un vīrs vienā personā
Māksliniece Tatjana PaļčukaRikāne, nu jau iecavniece
septiņus gadus, ir gandarīta
par pagājušā gada ražu
mākslas laukā. Savā studijā
pagājušogad radīts neierasti
daudz gleznu. Parasti vidēji
10-12 uzgleznoto darbu vietā
ir dzimušas vairāk nekā 20
gleznas. To vidū gan klusā
daba, neliela formāta darbi,
gan labi iesākta darbu grupa
par tēmu «Mūzika». Tas
sniedzis gandarījumu par
paveikto un arī lielus
starptautiskus panākumus.
Par to mēs Iecavā varam
patiesi lepoties.
Pavasarī Taņa (viņas mākslinieces starptautiskais pseidonīms tāds arī ir - Tanya), iesniedza gleznu «C-Dur» no sērijas
«Mūzika» starptautiskam konkursam Palermo. Darbs tika nominēts gala konkursam, bet, tā
kā pašai māksliniecei piedalīties
izstādē iespējas nebija un sicīlieši neuzņēmās garantijas un apdrošināšanu, tad nolēmām apmierināties ar nominācijas godu.
Īsi pēc tam gleznu «Golden
Melody» iesniedzām prestižā
starptautiskā konkursā Romā,
ko rīkoja galerija «Epireo». Par
lielu iepriecinājumu saņēmām
ziņu, ka glezna nominēta fināla
skatei. Tā kā šeit ar drošību likās
viss kārtībā, tad ar UPS Latvija
kurjeru darbs aizceļoja uz Romu
aprīļa beigās. Patiešām bijām laimīgi saņemt vēsti, ka glezna nominēta finālskatei, jo darbus
konkursam bija iesnieguši vairāk nekā 260 mākslinieki no visas pasaules. Rezultātu gaidīšana ilga vairāk nekā mēnesi, bet
rezultāts bija patiešām teicams zelta toņos gleznotā vijolniece,
kas spēlē uz Vecrīgas fona, saņēma svarīgāko apbalvojumu.
Darbs tika izvirzīts uz rudenī notiekošo visaugstākā līmeņa konkursu Romā, ko rīko Itālijas kultūras ministrija sadarbībā ar Romas pašvaldību un mākslas kritiķu apvienību, bet līdz rezultātu
sagaidīšanai novembrī vēl bija
tālu.
Biju pieteicis Taņas darbus
starptautiskai mākslas izstādei mākslas tirgum Beļģijā «Librart».
Tas ir ikgadējs festivāls, kas notiek bagātā un skaistā Beļģijas
reģionā, blakus Luksemburgai.
To sauc par Beļģijas Luksemburgu, un tas ir valsts dienvidu rajons Ardēnu kalnos un lejās.
Darbus izstādei atlasīja žūrija no
Beļģijas, Luksemburgas un Vācijas. Cerēju, ka viss būs labi, un
tā arī bija - saņēmām uzaicinājumu piedalīties. Divi aizsūtītie

Taņa pie saviem darbiem izstāžu zālē Libramont Beļģijā.
darbi - klusā daba no sērijas
«Mazo lietu pasaule» - tika atzīti
par līmeņa ziņā augstvērtīgiem,
un atlika tikai domāt par to, kā
tur nokļūt, ko vest bagātajiem
beļģu rantjē, buržuā un aristokrātiem. Tad nu ceļam sagatavojām klusās dabas gleznas, bildes
no medību tēmas un vēl šo to no
senāk gleznotā. Tā kā katru gadu
ar savu «kraislerīti» braucam kādu rinķi pa pasauli, tad šoreiz
brauciens tika plānots kā trīs nedēļu ekskursija un darba brauciens kopā.
18. septembra rītā devāmies
ceļā un pēc 300 kilometriem pa
Latviju un Lietuvu jau ripojām
pa Polijas ceļiem. Parasti uz
Eiropu caur Poliju nebraucam
pa standarta maršrutu caur Varšavu, bet aiz Augustovas dodamies pa labi caur Mazovijas ezeru apgabalu virzienā uz Poznaņu. Ceļi par Eiropas naudu savesti kārtībā, daudz jaunu, kvalitatīvu posmu, skaista daba un
nosacīti maz transporta. Mašīna
pārbūvēta braukšanai arī ar gāzi, tā Polijā ir pieejama visur un
nav daudz dārgāka kā pie mums.
Visur labas naktsmāju vietas par
pieņemamu cenu. Tā jau otrajā
dienā bijām Berlīnē pie saviem
draugiem, kur bija nolemts pavadīt trīs dienas, baudot mākslas muzeju bagātības. Bijām vizītē pie «Vinogradov» galerijas
īpašniekiem, kur 2008. gadā Taņai bija personālizstāde. Tā kā
draugi ir naktsdzīves un nakts
darba cilvēki (profesionāli klauni), tad bijām brīvi un nesaistīti
pa dienu. Mums ļoti laimējās. Tai
laikā Berlīnē notika brīnišķīga

Golden Melody - zelta toņos gleznotā vijolniece,
kas spēlē uz Vecrīgas fona.
izstāde. Mākslas un muzeju salā
bija Itāļu renesanses portretu izstāde ar kilometru garām rindām uz to. Un atkal paveicās. Tā
kā pēc sirds operācijas man ir invalīda apliecība, tad ar tās palīdzību izdevās biļetes nopirkt īpašā, bēdubrāļiem domātā rindā.
Saki vēl, ka nelaimē nevar atrast
kaut mazliet laimes. Par izstādi,
protams, sajūsma. Tik daudz
spožu darbu vienuviet nez vai
var bieži redzēt. Un visam kronis
- Leonardo da Vinči «Dāma ar

sermuli» atsevišķā telpā ar speciālu apsardzi. Skaista glezna, patiešām šedevrs. Tad vesela diena
tika veltīta «Gemalde Gallerie»
Rietumberlīnes pusē ar teicamu
gleznu kolekciju. Tur daudz rietumu renesanses, holandiešu
un itāļu, spāņu, franču utt. Ko
īpaši izcelt ir grūti, jo kolekcija ir
ļoti bagāta, pārstāvētas visas
Eiropas glezniecības zvaigznes.
Kā mēdz teikt - ja ir iespēja apmeklēt, tad «kategoriski iesa5.lpp.
kām!».
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Ceturtajā dienā ceļš uz Vācijas dienvidrietumiem, garām
Dortmundei, Ķelnei uz mazo un
omulīgo Beļģiju. Izbraucām ļoti
agri, lai vakarpusē būtu Ardēnu
kalnos Libramont pilsētā, kur ir
izstāžu halle. Iebraucot Beļģijā
no Vācijas, pārsteidza skaistais,
paugurainais apvidus un milzīgais govju daudzums. Labi redzams, ka zemnieki strādā un
dzīvo ļoti pārtikuši. Zeme sakopta, bet ne sterila kā Vācijā, ēku
stils arī atšķiras no vāciešu mājām. Graustus neredzējām nekur. Nemaz neizskatījās pārapdzīvots, bija ļoti mājīga sajūta,
tāda ļoti pārtikusi Latgale ar
daudz augstākiem pauguriem
un mazāk ezeriem. Arī Ardēnu
kalni patiesībā ir tādi Gaiziņkalni čupu čupām. Ļoti skaisti un
ne agresīvi, bet nomierinoši peizāži. Tā pa kalniem un lejām vakarpusē sasniedzām galapunktu
un atradām izstāžu centru. Libramont ir tāds ceļu krustpunktā
esošs veikalu, outletu, izstāžu
rajons ārpus lielpilsētām, uz kuru var ātri aizbraukt gan no Vācijas un Francijas, gan no Luksemburgas un Holandes. Viss ir
ļoti tuvu, pāris stundās varat pabūt četrās piecās valstīs pēc izvēles. Iepazinušies, atraduši savu,
manuprāt, ļoti labo ekspozīcijas
vietu, devāmies uz «mājām».
Par mūsu Beļģijas mājām.
Kopā ar vēl vienu mākslinieku
ģimeni no Vācijas un mākslinieci
no Maskavas bijām noīrējuši
lauku māju 18 kilometrus no izstādes vietas visām desmit dienām. Mūsu rīcībā bija senlaiku
beļģu zemnieka mūra māja, restaurēta un, protams, ar visām
ērtībām. Māja ar četrām guļamistabām otrajā stāvā, kamīnzāli
un virtuvi pirmajā bija ērta,
skaista, un viss tur elpoja pēc
senlaicīguma. Sēžot pie ēdamgalda, pavērās skats uz ieleju ar
pastorālu skatu, ko baudījām
katru rītu. Kalni, lejas, labi baroti ragulopi aplokos, migla, saullēkts un vasarīgs zaļums septembra beigās. Tas viss izmaksāja tiešām ne dārgi. 11 eiro no personas dienā par personīgo māju
desmit dienām - ne bagāta latvieša sapnis. Gāzes apkuri varēja
ieslēgt un regulēt pēc vajadzības,
naktis bija pavēsas.
Izstādē piedalījās vairāk nekā
100 mākslinieki no Eiropas, Āfrikas, Ķīnas, Kanādas. Vairums,
protams, bija eiropieši. Pārstāvēta bija glezniecība, skulptūra, rotu māksla, foto, instalācijas. Līmenis bija pārsteidzoši labs, un
kopumā nevar teikt daudz kritikas par redzēto. Skatītāji, kā jau
visur, vairāk bija brīvdienās, nedēļas vidū to nebija ļoti daudz.
Izstādes komercpanākumi attaisnoja iztērētos līdzekļus, bet

siltā laika dēļ tautas bija mazāk,
nekā rīkotāji bija gaidījuši. Bet tā
kā izstāde katru dienu bija atvērta no pulksten 13, tad pirmspusdienas un, vienojoties ar kolēģiem, dažreiz arī visu dienu varējām veltīt tam, lai iepazītos ar
vietām un lietām, ko ir vērts apskatīt.
Apgabals, kur atradāmies, ir
franciski runājošo beļģu apgabals: ļoti skaists un gleznains Ardēnu kalnu un ieleju rajons. Visapkārt rokas stiepiena attālumā
ir daudzums mazu, senu pilsētiņu ar garu vēsturi, pilīm, senām
ēkām un kara nepostītu vidi. Otrais pasaules karš tur gan ir pāri
gājis, bet nopostīts ir maz, jo kalnainais apgabals neļāva daudz
lietot smago tehniku. Tāpēc katra mazā pilsētiņa ir kā dārgakmens kalnu ielokā, un to iedzīvotājus var tikai apskaust par vietu, kur tie dzīvo. Tā nu katru dienu kaut kur devāmies. Apmeklējām skaistu lielpilsētu Namūru
ar cietoksni kalnā, no kura kā no
putna lidojuma paveras skaists
skats uz pilsētu ar upi. Brīnišķīga bija pilsētiņa Boulogne (Buljona) - kā buljona bļodiņa pie upes
kalnu ielejā. Sedānas pilsēta
Francijā ar vecpilsētu, fortu un
mazliet pamestības sajūtu. Likās, ka rosīgā dzīve palikusi kaut
kur citur. Rošfora ar skaistu kalnu, pilīm un briežu dārzu. Visur
senas baznīcas ar jūtamām stabilām tradīcijām. Turpat, blakus
mūsu ciemam Arvill, trīs kilometru attālumā pilsētiņa Sant
Hubert jeb svētā Huberta pilsēta
(sv. Huberts - mednieku aizstāvis) - beļģu un Eiropas medību
galvaspilsēta ar senu katedrāli
vecpilsētā, kur reizi gadā diev-

Kopā ar vēl vienu mākslinieku ģimeni no Vācijas un
mākslinieci no Maskavas bijām noīrējuši lauku māju
18 kilometrus no izstādes vietas visām desmit dienām.
Mūsu rīcībā bija senlaiku beļģu zemnieka mūra māja,
restaurēta un, protams, ar visām ērtībām.
kalpojumā piedalās medību su- burgu, kur Taņa ciemojās jau otņi, šoreiz ar saviem saimnie- ro reizi. Tur būts kā jaunai mākkiem, misiņa taurēm, tērpiem, sliniecei vēl VDR laikos. Patīkagrāfiem un baroniem. Notikums mi atkal redzēt apmeklētās vieļoti skaists un grezns, kā daudzi tas. Veimāra ar tās baznīcu, kur
altārgleznu gleznojis slavenais
seno pilsētu svētki.
Aizbraucām arī uz Luksem- Kranahs un laukumā stāv piemiburgu, kam pasaules vēsturē ir neklis mūsu Herderam. Tad gasava loma. Izrādījās ļoti skaista, rais ceļš caur Poliju, un klāt Latsenatnīga, kalna galā un ielejā vija, kur gaisā virmo sajūtas, ka
abpus tam iekārtojusies pilsēta, atkal esi kaujas laukā par nornebūt ne liela. Patika senais Or- mālu dzīvi. Policisti tumsā uz cevālas klosteris ar mūkiem, kas ļiem un pirmais apturējums
darina, viņuprāt, kā vienmēr pa- Iecavas parkā, naktī - kā pēc kaši domā, pasaules speciālāko un ra, kad bija jāizķer mežabrāļi.
garšīgāko alu. Mūsu vērtējumā Bet mājās jau vienalga ir labi.
Tad novembrī ikdienas ritugan «Bauskas gaišais» ir noteikti
labāks. Bet alus vēstures muzejs mā sagaidījām ziņu no Romas,
un senais klosteris skaisti un ka Tatjana Paļčuka-Rikāne ir
mierpilni dzīvo pakalnu iekļauts. ielūgta uz apbalvošanas ceremoPārtiku Eiropā Maximas tipa niju Romā kopā ar vēl desmit filielveikalos visur vai gandrīz vi- nālistiem Grifoni konkursā. Žēl,
sur var nopirkt lētāk kā pie bet, protams, neaizbraucām un
mums. Apģērbs, apavi ne luk- diplomu saņēmām pa pastu. Lisuspreču bodēs - arī kvalitatīvi kās, ka gada raža ir izdevusies kā
un noteikti lētāki nekā Latvijā. nekad.
Bet tagad ir saņemts piedāvāPoliciju tā arī uz ceļiem neredzējām, to i nemana, ikreiz ceļojot. jums no Ņujorkas, no slavenās
Par radariem zīmes brīdina vien- pasaules mākslas mekas Chelmēr, brauc visur 5-15 km ātrāk sea rajonā: mākslas galerija
un nekas, galvenais - nav kara «Agora» uzaicina Tatjanu sadarstāvokļa uz ceļiem. Policists pa- boties. Tas kā labs iesākums
līdz auto novietot invalīdu stāv- 2012. gadam. Taņa no 6. līdz 30.
vietā, neprasot speciālo zīmi, vi- martam piedalīsies starptautisņiem pietiek ar tavu apliecību. kā grupas izstādē galerijā «AgoCilvēki laipni, un nekur nav jūta- ra» - vienā no Top 10 galerijām
ma pie mums ierastā agresija. Tā Ņujorkā.
Tāda ir mūsu iecavnieces gadienas pagāja nemanot, un mēs
da raža. Ceru, ka varam kopīgi
posāmies atceļam.
Atpakaļceļš ilga divas dienas. priecāties par vēl vienu mūsējo,
Apmeklējām Ķelni ar tās pasaulē kas nes Latvijas un Iecavas vārsavulaik lielāko katedrāli, Nam- du pasaulē. IZ
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Pareizticīgo draudzes dievnams ieguvis atpazīstamu veidolu
A: Elīna Arāja
F: no draudzes arhīva

Iecavas pareizticīgo baznīcas
ēkas cokoldaļā jau notiek
dievkalpojumi, bet topošais
centrālā kupola pārsegums
iezīmē jaunās baznīcas
aprises. Drīzumā plānots
ielikt arī logus un durvis, bet
kopumā dievnama būvniecība
rit lēnām, jo darbu tempu
nosaka savāktie ziedojumi.
Iecavas Vissvētās Dievmātes
piedzimšanas pareizticīgo draudze darbojas gandrīz jau 20 gadus, tā oficiāli reģistrēta
1993. gadā. Pateicoties ziedojumiem, 2001. gadā draudze varēja iegādāties zemi baznīcas celšanai Zemgales ielā 20. Baznīcas
pirmo pamatakmeni 2007. gada
30. jūnijā iesvētīja Augstisvētītais Daugavpils Bīskaps Aleksandrs, piedaloties Valmieras
apriņķa prāvestam virspriesterim Nikolajam Tihomirovam un
virknei citu priesteru.
2008. gadā tika izbūvēts dievnama cokolstāvs, kurā uzsākti
iekšējās apdares darbi, ielikti logi, durvis, pievienots ūdens vads
un kanalizācija. Izveidota arī ar
malku kurināma centrālā apkure. Kad baznīca būs uzbūvēta,
cokolstāvā būs zāle svētdienas
skolai, svinībām un bibliotēkas
izvietošanai, bet kopš 2009. gada
augusta tas pagaidām tiek izmantots dievkalpojumiem, kurus vada tēvs Nikolajs (priesteris
Nikolajs Prikazjuks). Dievkalpojumi notiek katrā otrajā mēneša
sestdienā un baznīcas svētku
dienās desmitos no rīta, bet
stundu pirms tam tēvs Nikolajs
pieņem grēksūdzi. Dievkalpojumi notiek bez liturģijas, jo altāri
pagaidu telpās nevar izveidot.
Pašreiz grēksūdzei ir atvēlēta atsevišķa telpa, izbūvēta virtuve,
neliela noliktavas telpa, apkures
telpa un sanitārais mezgls.
Saimnieko šeit ļoti viesmīlīga un
jauka draudzes vecākā Taisija
Auziņa, kura ar visu labprāt
iepazīstina.
Baznīcas projekts ir mazliet
izmainījies no sākotnējā varianta. Tagad paredzēts divpakāpju
zvanu tornis ar plašāku zvanu
telpu. Sākotnējā projektā tornis
bija neliels un balstījās un kolonnām virs ieejas kāpņu laukuma. Jaunajam variantam būs
nepieciešams izbūvēt papildu
pamatus, kur balstīt torņa pamatnes sienas. Taisija cer, ka
gluži kā katoļu un luterāņu baz-

nīcām, tā arī pareizticīgo baznīcai novada pašvaldība uzdāvinās
baznīcas zvanu.
Draudzes vecākā ar gandarījumu stāsta, ka viss tiek veikts
par saziedotajiem līdzekļiem un
ar brīvprātīgo darbu. Draudzes
pārstāvji ik svētdienu piedalās
dievkalpojumos Svētās Trijādības Pārdaugavas baznīcā un vāc
ziedojumus dievnama būvniecībai Iecavā. «Hanzas maiznīca»
baznīcai regulāri ziedo maizi, to
draudze izdala tālāk trūcīgajiem.
Draudzē ir ļoti izpalīdzīgi cilvēki,
kas palīdz viens otram no sirds,
piemēram, puisis Maksims, kurš
palīdz it visā. Latviešu Iecavas
draudzē nav daudz, tomēr Taisija saskaita vairāk par desmit.
Kopumā reģistrēti 60 draudzes
locekļi, bet aptuveni desmit nāk
tāpat.
Par brīvdienu Ziemassvētkos
Taisija priecātos, lai gan atceras,
ka vienmēr tikusi darbdienā uz
rīta dievkalpojumu, jo varējusi
izkārtot brīvu dienu. Tomēr arī
šajos laikos, ja Ziemassvētki
iekrīt darbdienā, arvien uz svētrītu baznīcās ir lielas ļaužu masas.
Lieldienas šogad pareizticīgo
draudze svinēs 15. aprīlī (luterāņi un Romas katoļi - 8. aprīlī), tādēļ nupat, 24. februārī, draudzei
sācies Lielais gavēnis, kas ir bargāks par gavēni līdz Ziemassvētkiem: līdz sātam var ēst tikai vienu reizi dienā un jāievēro vēl dažādi ierobežojumi gan produktu
izvēlē, gan ēst gatavošanā. Tomēr badošanās nav galvenais gavēņa mērķis. Gavēnī jācenšas atturēties no visa liekā, attīrot ne
tikai miesu, bet arī dvēseli. Ne
viens vien atzinis, ka pēc gavēņa
kļuvis it kā vieglāk dzīvot.
Bez dievkalpojumiem baznīca ir atvērta arī katru svētdienu,
parasti no 12 līdz vieniem, kad
draudze nododas lūgšanām, lasījumiem un sarunām. Šajā laikā var iegādāties dažādas ikonas, sveces un eļļas. Interesenti
var arī zvanīt draudzes vecākajai
T. Auziņai pa tālruni 28796902
vai 63941527. IZ
Ziedojumu konts
pareizticīgo baznīcas
celtniecībai:
«Iecavas Vissvētās
Dievmātes piedzimšanas
pareizticīgo draudze»
Konta nr.
LV89LHZB3901085456001
Reģ. nr. 99500000304.

Draudzes mācītājs tēvs Nikolajs aizgājušā gada
Lieldienās Iecavas pareizticīgo baznīcā.

Celtniecības konstrukcijas jau iezīmē topošā
dievnama aprises. Baznīca top, pateicoties
ziedojumiem un cilvēku brīvprātīgajam darbam.

IZ

Pēc publicētā

Ilze Tijone, Bauskas novada
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, atsaukusies uz
17. februārī publicēto E. Arājas
rakstu «Iesaistās attīstības plānošanā». I. Tijone nepiekrīt rakstā atspoguļotajam viedoklim,
kurā situācija Saulaines profesionālaja vidusskolā nosaukta kā
kritiska, tādēļ vēlas sniegt nelielu skaidrojumu. Speciāliste iebildusi pret to, ka katrs novads nodarbosies ar profesionālās izglītī-

bas programmu ieviešanu, un
aicināja kaimiņu novadus sadarboties, izmantot iespējas ko
sniedz Saulaines profesionālā vidusskola Rundāles novadā.
«Bauskas novada attīstības stratēģija paredz stiprināt profesionālās izglītības pozīcijas, sadarbojoties ar Saulaines profesionālo vidusskolu. Kaimiņu novadi
sadarbojoties varētu veicināt nepieciešamo programmu ieviešanu,» tā I. Tijone.
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IZ

Sporta ziņas

Latvijas Basketbola līgas 3. divīzija (LBL 3).
23. februārī basketbola kluba Dartija komanda Valmierā aizvadīja
grūtu spēli ar sīvākajiem LBL 3 pretiniekiem - Vidzemes augstskolas
komandu ViA. Līdz šim Dartija bija piedzīvojusi vienu zaudējumu,
ViA - divus.
Dartijas treneris Voldemārs Pārums atzīst, ka uzvaru komandai
nācies izcīnīt grūtā spēlē. Pirmo ceturtdaļu izdevies noslēgt ar
14 punktu pārvaru, taču otrajā pārsvars bijis jau ViA pusē. Arī
trešā un ceturtā ceturtdaļa aizvadīta līdzīgi. Šajā sezonā Dartijas
spēlētājiem diemžēl nav izdevies izvairīties no traumām. Arī
Valmierā ceļgala traumu guvis viens no komandas vērtīgākajiem
spēlētājiem - Jānis Eiduks. Treneris par labu spēli uzslavē
Gati Justoviču un Gundaru Bričku, taču kopumā uzskata, ka
izcīnītā uzvara ir laba komandas darba rezultāts.
Pēc uzvaras pār ViA basketbola kluba Dartija komanda turnīra
tabulā ieņem stabilu pirmo vietu. Neko vairs nemainīs arī turnīra
divas nākamās spēles. Neatkarīgi no to iznākuma, Dartija kļūs par
regulārā čempionāta uzvarētājiem. 2. martā komandai gaidāma
izbraukuma spēle ar SK Limbaži, bet trešdien, 7. martā, pl. 20:30
BK Dartija savā laukumā sacentīsies ar BK Salacgrīva.
ViA - Dartija 82:84 (pa ceturtdaļām: 10:24; 28:17; 20:27; 24:16)
Gundars Brička - 25 punkti, 6 atlecošās bumbas, 4 pārtvertas
bumbas; Gatis Justovičs - 19 p., 5 atlec. b., 3 rezultatīvas
piespēles, 3 pārtv. b.; Ģirts Hauks - 16 p., 5 atlec. b.;
Jānis Eiduks - 14 p., 4 atlec., 3 rezult. piesp.; Armands Švītiņš 6 p., 8 atlec. b., 3 rezult. piesp.; Juris Brūveris - 2 p., 5 atlec. b.,
4 rezult. piesp. Spēlēja arī Jānis Saveļjevs.
23. februārī Latvijas Jaunatnes līgas 2. divīzija - Centrs.
Inčukalns - Iecava/Vecumnieki
U-16 65:79 ( J. Pelēcis 34, H. Meļķis 17, T. Šķipars 15).
25. februārī Rīgā noritēja Latvijas Sporta veterānu savienības
49. sporta spēļu finālsacensības vieglatlētikā telpās, Sporta
manēžā pulcējot vairāk nekā 190 dalībnieku. Sacensībās
piedalījās arī iecavnieku komanda, rādot labu sniegumu un
izcīnot vienu zelta, trīs sudraba un vienu bronzas medaļu.
Labākos rezultātus uzrādīja:
Ojārs Pārums - 2. vieta 3 km skriešanā (15 min. 51,5 sek.),
4. vieta 3 km soļošanā (19 min. 51,5 sek.);
Velta Bruce - 1. vieta 800 metru skriešanā (4 min. 18,4 sek.),
2. vieta 3 km soļošana (23 min. 23 sek.), 2. vieta 3 km skriešana
(19 min. 56 sek.);
Valdis Šusts - 4. vieta lodes grūšanā (10,12 m);
Egīls Kaupe - 5. vieta 1500 metru skriešanā (5 min 46,8 sek.);
Iveta Kaupe - 5. vieta tāllēkšanā (4,27 m);
Īrisa Korčagina - 4. vieta 800 metru skriešanā (3 min. 56 sek.).
21. februārī sportisti aizvadīja Iecavas novada sacensību galda
tenisā noslēdzošo piekto kārtu.
Pieaugušie
1. vieta Vilis Dubrovskis,
2. vieta Uldis Bušs,
3. vieta Jānis Breiers.
Jaunietes
1. vieta Aivija Grundmane,
2. vieta Anna Ansone,
3. vieta Sibilla Salgrāve
Sacensību kopvērtējums pēc aizvadītajām piecām kārtām:
Sievietes
1. vieta Karīna Taranda - 19 punkti
2. vieta Agafija Buša - 25 punkti
3. vieta Ludmila Bulaha - 29 punkti
Jaunietes
1. vieta Sibilla Salgrāve - 14 punkti
2. vieta Anna Ansone - 17 punkti
3. vieta Terēza Druviņa - 25 punkti
Vīrieši
1. vieta Vilis Dubrovskis - 5 punkti
2. vieta Jānis Breiers - 13 punkti
3. vieta Vilnis Gailums - 13 punkti
Sacensību organizatori pateicas Iecavas novada Domei par
sarūpētajām balvām godalgoto vietu ieguvējiem.

28. februārī ar sajūsmu noritējušas Iecavas novada skolu
sacensības minibasketbola stafetēs 3.-4. klasēm, kurās
piedalījās astoņas zēnu un piecas meiteņu komandas.
Skolēniem bija jāsacenšas četru veidu stafetēs, kur kopvērtējumu
veidoja visās stafetēs gūtie rezultāti. Stafetē bija jānes pildbumba,
jādriblē basketbiola bumba, jācenšas veikt pēc iespējas vairāk
basketbola bumbas piespēles pret sienu 20 sekundēs un katram
bija jāmet 10 metieni grozā – pieci no vienas puses un pieci no
otras. Pirmo vietu ieguvēji balvā saņēma torti. Pasākuma
organizators M. Ozoliņš priecājas, ka sacensības bija aizraujošas
pat tiesnešiem, jo mazo sportistu sacensību gars, emocijas un
līdzjutēju aizrautība radīja sajūtu kā pasaules čempionātā.
Rezultāti
Zēni:
1. vieta Dzimtmisas pamatskolas 4. klases komandai, kurā spēlēja
Kaspars Ziemiņš, Roberts Vorona, Dāvis Šastakovičs, Edijs Puks,
Rolands Sopko un Rihards Svikša.
2. vieta vidusskolas 4.b klases komandai, kurā spēlēja Roberts
Jānis Stančiks, Jēkabs Ķurbe, Haralds Štāls, Vadims Pogodins un
Jēkabs Svarinskis.
3. vieta vidusskolas 3.a klases komandai, kurā spēlēja Artūrs
Kalniņš, Renārs Bērziņš, Rolands Rudzis, Ralfs Vētra, Oskars
Pudņiks, Rūdolfs Emīls Smeilis.
Meitenes:
1. vieta vidusskolas 4.b klases komandai, kuras sastāvā spēlēja
Enia Tīna Šusta, Krista Lineja, Inta Liepiņa, Sintija Jaunzema un
Laura Nātra.
2. vieta vidusskolas 4.a klases komandai, kur spēlēja Evita Agate
Janušjaviča, Beāte Bilkeviča, Beāte Berķe, Anda Karīna Vanaga
un Adriāna Ozoliņa.
3. vieta vidusskolas 4.c klases komandai, kurā spēlēja Alīna
Šmigina, Paula Kaupe, Linda Purvišķe, Loreta Pudža un Kristīne
Kabaļina. IZ

Apsveikums : : :
Laiks ap Tevi
Turpina sēju,
Kurā graudu sudrabs tiek kalts.
Mīlestību par ceļavēju
paņem no mums
līdz(i) gadskārtā jaunā.
Un Tavs mūžs
lai turpina ziedēt
līdzīgs ābelei - svētīgs un balts.

/K. Apškrūma/

Iecavas vidusskolas saime sveic
skolotāju Dainu Zariņu 70. dzimšanas dienā!

Līdzjūtība
... Bet ziemas salā, sniegputenī bargā,
Kad vēja māte pārslas vējā trieks,
Es klusu pieplakšu pie Tava vaiga
Un Tevi sildīšu kā ābeļziedu sniegs.

/R. Urtāne/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
no Pētera Madžuļa pēkšņi atvadoties.
Sporta skolas Dartija kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Anna Šilova (16.08.1933. - 22.02.2012.)
Grigorijs Jakovļevs (14.01.1927. - 24.02.2012.)
Ivans Jefimovs (14.12.1944. - 26.02.2012.)
Valentīna Čerņavska (13.07.1925. - 28.02.2012.)
Pēteris Madžuls (31.08.1947. - 28.02.2012.)

2012. gada 2. martā
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā, renovētas mājas
1. stāvā.
Tālr. 29426185.

Maina : : :
(mācību sākums 12. martā pl. 17)
A kategorijas kursi Ls 30
(tiek komplektēta grupa)

1 istabas dzīvokli ar daļējām
ērtībām (ir zeme un pagrabs)
pret labiekārtotu 2 istabu
dzīvokli, var būt ar parādiem.
Tālr. 25939917, 28226259.
Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.
Tālr. 27876637.

Dažādi : : :
Veic dzīvokļu, māju kapitālo
remontu. Jumta darbi.
Galdnieka pakalpojumi.
Tālr. 26060411 (Jānis).

Licence Nr. CS12ME0003.

Angļu valodas apmācība
visu vecumu grupām.
Tālr. 29241887.

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
Iecavas novada Dome PIEDĀVĀ ĪRES TIESĪBAS
1) vienistabas dzīvoklim Sporta ielā 1-72
(kopējā platība 41,3 m², labiekārtots).
Dzīvoklim ir parādi: SIA «Iecavas siltums» - Ls 2369,29
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» - Ls 357,02.
2) trīsistabu dzīvoklim Rīgas ielā 21-58
(kopējā platība 62,7 m², labiekārtots).
Dzīvoklim ir parādi: SIA «Iecavas siltums» - Ls 3034,25
SIA «DzKS» - Ls 1065,69 + maksa par ūdeni no 19.10.2009.
Priekšroka pašvaldības dzīvokļa apstākļu uzlabošanas rindā
(reģistros) uzņemtajām personām.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pie Domes priekšsēdētāja
J. Pelša personīgi vai pa tālruni 63941721.

Draudzes ziņas
Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
11. martā pl.11.00
DIEVKALPOJUMU VADĪS
MĀCĪTĀJS GUNDARS CEIPE.
Pl.13.00 saruna ar mācītāju G. Ceipi
par Brāļu draudžu kustību Latvijā.
Iepazīšanās ar tēmai atbilstošām grāmatām,
būs iespēja tās iegādāties.
Visi mīļi gaidīti!

19. martā Latvijā tiks
atzīmēta Advokatūras diena,
kad advokāti sniegs arī
bezmaksas
juridiskās konsultācijas.
Konsultācijas personām,
kurām ir ierobežotas iespējas
saņemt advokātu juridisko
palīdzību par samaksu,
plānotas nedēļas garumā no 12. līdz 19. martam.
To advokātu saraksti, kuri
Rīgā un citās Latvijas pilsētās
nodrošinās bezmaksas
juridiskās konsultācijas, ir
pieejami Latvijas Zvērinātu
advokātu padomes mājas lapas
www.advokatura.lv sadaļā
«Konsultācijas 12.-19. martā».
Lai pieteiktos uz bezmaksas
juridiskajām konsultācijām,
tikšanās datums un laiks tieši
jāsaskaņo ar attiecīgo
advokātu, zvanot uz sarakstā
norādīto tālruni vai sūtot
elektroniskā pasta vēstuli.
Jānis Grīnbergs,
Latvijas Zvērinātu advokātu
padomes priekšsēdētājs
Katra mēneša otrajā
pirmdienā novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 12. martā.

8.

Kultūras namā
6. martā pl. 9:30
Valmieras kino studijas
izrāde bērniem
«PINGVĪNI NĀK»
Ieeja - Ls 2.
20. martā pl. 9:30
Liepājas leļļu teātra izrāde
«MAKSS UN MORICS»
Ieeja - Ls 1.
31. martā pl. 14:00
teātra izrāde
«MILJONĀRS UZ KREDĪTA»
Ieeja - Ls 3, 4 un 5.
10. martā no plkst. 10
Iecavas kultūras namā

NOVADA
ATKLĀTAIS
ČEMPIONĀTS
ZOLĪTĒ.
Pieteikšanās no plkst. 9.30.
Dalības maksa Ls 5.
8. martā plkst.18
Iecavas novada Domes
5. stāva zālē
interesenti ir aicināti
apmeklēt Latvijas vadošās
dendroloģes Aijas Kaškures
lekciju par jaunākajām
tendencēm kokaugu modē
un sortimentā.
Dalības maksa Ls 3.
Pieteikties pa tālr. 29419247.

Sporta namā
Latvijas Jaunatnes
basketbola līga
2. divīzija (centrs)
4. martā pl. 11:00
Iecava - Jūrmala
Sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas sacensības
telpās
5. martā pl. 14:00
D grupa 3. posms
7. martā pl. 15:00
A grupa un juniori
2. posms
Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
7. martā pl. 20:30
Dartija - Salacgrīva
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