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Mazie cālēni iecavniekiem novēl būt veseliem AKTUĀLI
Šajā numurā:
3.
Edvarta
Virzas ielas
lietā pašvaldība
kļuva par
situācijas
ķīlnieci

A: F: Elīna Arāja

Iecavas mazie dziedātāji
sestdien, 12. maijā, pulcējās
kultūras namā, lai parādītu
savu talantu, drosmi,
apņēmību, kā arī lai

noskaidrotu, kurš ir pelnījis
būt «Iecavas Cālis 2012».
Pasākums bija veltīts Iecavas
520 gadu jubilejai un māmiņām.
Konkursā piedalījās 18 četrus
līdz septiņus gadus veci dziedātāji, kurus atbalstīt bija ieradu-

sies teju pilna zāle skatītāju.
Jaukām emocijām bagātajā pasākumā divas stundas pagāja
nemanot, jo katrs dziedātājs izcēlās ar kaut ko īpašu un sagādāja prieku ikvienam skatītājam.
5.lpp.

Līdz svētkiem
21. jūlijā 71 diena
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2012. gada maijā 46,36 Ls/MWh (bez PVN).

Ražo alternatīvu mēslošanas līdzekli Veic kultūras nama
A: F: Anta Kļaveniece

22. maijā apritēs 15 gadi,
kopš Inese LindermaneDirvēna ar vīru Aivo pārdeva
savu Rīgas dzīvokli un
pārcēlās uz dzīvi Iecavas
novada Dimzukalnā.
Inese ir rīdziniece sestajā paaudzē, taču Aivo, dzimis Aucē un
visu apzinīgo mūžu dzīvojis Apšuciemā, pie dzīvokļa šaurības
nevarēja pierast, šķitis, ka tur
nav ko darīt. Labi uzturēto dzīvokli izdevies pārdot dārgāk, nekā maksājis jaunais miteklis
Dimzukalnā. Tā kā Aivo pēc profesijas ir celtnieks un uz darbiem
nav skubināms, māja pa šiem

gadiem ieguvusi pavisam citu
veidolu, ar vīra veikumu lepojas
saimniece.

Papildu nodarbe sliekkopība
Aivo joprojām strādā celtniecības nozarē, vadot būvdarbus
uzņēmumā «Sangrals; arī Inese
savas darba saites ar Rīgu nav
sarāvusi, strādājot par reklāmas
un mārketinga vadītāju žurnālā
«Doctus». Taču tagad, paralēli
savām ikdienas darba gaitām,
Inese, Aivo un viņu četri bērni ir
atraduši sev jaunu nodarbošanos - pagājušā gada pavasarī viņi nodibināja uzņēmumu SIA
«Dēra» un pievērsās sliekkopībai
un biohumusa ražošanai. 4.lpp.

fasādes rekonstrukciju
A: Ineta Bramane

Domes projektu vadītāja
Jau pagājušajā nedēļā
iecavnieki varēja pamanīt, ka
kultūras nama piebūve ir
nožogota un ir sākušies
būvdarbi.
Kultūras namam, kas 2007.2009. gadā ir piedzīvojis pilnīgu
iekštelpu rekonstrukciju, ierobežoto finanšu resursu dēļ līdz
šim nav veikta ēkas ārējās fasādes rekonstrukcija.

Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas
projektu piedāvājumam, beidzot
būs iespēja sakārtot arī kultūras
nama piebūves fasādi.
Piebūve ir celta padomju laikā, un tajā ir izvietoti ieejas mezgli, kultūras nama garderobe un
telpa nelielu semināru, sanāksmju, kā arī pašdarbības kolektīvu vajadzībām. Piebūve nav siltināta, ārsienas un jumts ir sliktā
5.lpp.
tehniskā stāvoklī.

2012. gada 18. maijā

2.

Pieredzes
prieks
Internātpamatskolas 2. klases «orķestris», turot rokās
dažādu instrumentu maketus, atdarināja V. A. Mocarta
skaņdarba atskaņošanu savas mazās diriģentes vadībā.

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

Oriģinālliteratūra

10.b klases skolēni prezentē uzskates
priekšmetu kopumu «Lietu stāsti»
F: A. Taurene

Skolēnu mācību projektu
izstrāde Iecavas novada
skolās gadu no gada risinās
aizvien ieinteresētāk un
radošāk.
8. maijā tiekoties vidusskolā
pieredzes seminārā «Maināmies
idejām!», internātpamatskolas,
Dzimtmisas pamatskolas un vidusskolas klašu pārstāvji iepazīstināja cits citu ar uzskatāmiem projektu darba rezultātiem, kuri redzami ne tikai tā
saucamajās projektu mapēs
(darba mērķi, uzdevumi, darba
gaitas atspoguļojums, secinājumi un pašvērtējuma materiāli),
bet arī audiovizuāli baudāmā
veidā.
Ar skaļiem aplausiem sveicām internātpamatskolas 2. klases «orķestri», kas, turot rokās
dažādu instrumentu maketus,
atdarināja V. A. Mocarta skaņdarba atskaņošanu savas mazās
diriģentes prasmīgā vadībā. Skolēni uzskatāmi demonstrēja arī
rūpīgi un krāsaini noformētos
informatīvos stendus par dažādām Eiropas valstīm, un šis muzikālais priekšnesums bija veltīts Austrijai.
Savukārt Dzimtmisas pamatskolas pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar kolāžas tehnikā
veidotiem plakātiem par tēmu
«Taupi enerģiju – planētas nākotne ir tavās rokās!». Piedāvātais faktu materiāls ikvienam li-

ka aizdomāties par personīgo attieksmi pret dabas resursiem.
Semināra saimnieki – Iecavas
vidusskolas audzēkņi – no šajā
gadā radītajiem vairāk nekā 20
tematiski dažādajiem klašu projektiem pieredzei piedāvāja gan
6.a klases pašu veidoto filmiņu
par Čikāgu kā sapņu pilsētu, gan
10.b klases pētījumu – uzskates
priekšmetu kopumu «Lietu stāsti», gan 10.a klases jauniešu uzņemto videostāstu par dažādiem
Iecavas kultūrvēsturiskajiem objektiem.
Visus semināra dalībniekus
priecēja folkloras kopas «Tarkšķi» uzstāšanās, kā arī saldās
balvas un pateicības raksti katrai savu skolu pārstāvošajai grupai.
Par pieredzes prieka radīšanu sirsnīgs paldies A. Veipai,
L. Krauklei, L. Putniņai un
Dz. Krauklei internātpamatskolā, S. Fluginai un V. Ērglei Dzimtmisas pamatskolā, K. Karelei,
S. Kozlovai, V. Lauciņai-Veinerei, E. Šmitam vidusskolā; par
balvu fondu – novada Domei un
Izglītības nodaļas metodiķei
A. Gaveikai, bet par ideju, izziņas
un darba prieku – ikvienam skolēnam un pedagogam-konsultantam visās novada skolās. Tiksimies ideju pieredzē arī nākamgad!
Maruta Lasmane,
Anitra Taurene

v
Blaumanis R. «Es runāt
gribētu uz visu zemi»
v
Gailīte Sk. «Tu esi viens
no mūžības»
v
Ikstena N. «Besa»
v
Ikstena N. «Dzīves priecīgais vakarēdiens»
v
Kolbergs A. «Mantojums
un citi stāsti»
v
Lanss Ē. «Vai mēs tiksimies vēlreiz» Sēr. Lata romāns
v
Margēvičs T. «Z. A. Meierovica sadalītā mīlestība»
v
Rūmnieks V. «Viestura
zobens»
v
Skailis A. «Melnā atraitne»
v
Žolude I. «Sarkanie bērni»
v
Žuravska Dz. «Senču
mantojums»
Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
Anitens K. «Mana svētku
diena»
v
Anžežē V. «Izšūšana.
Krustdūrieni»
v
«Apvērsums»
v
Frīmens L. «Jēzus - iekšējās pasaules skolotājs»
v
Galēja I. «Lieldienu ēdieni»
v
Jakovičs A. «Šmerlis»
v
Kļaviņš M . «Vides piesārņojums un tā iedarbība»
v
Kļučņikovs S. «Psihoenerģētiskā aizsardzība»
v
«Krusta ceļš kopā ar B.
Sloskānu»
v
Melecis V. «Ekoloģija»
v
Mihaļevičs O. «Izvēlies veselību!»
v
Millere I. «Grāmatvedības
attīstība Latvijā»
v
Palma S. «Tava stila rokasgrāmata»
v
«Piramīdas.To vēsture,
aizsargājošā iedarbība»

v
Puče A. «Klients»
v
Rancāns A. «Šaipus viņpus»
v
Segliņš V. «Senās Ēģiptes
rakstu dārgumi»
v
Sleits Džo «Dabas spēks»
v
Smedlija Dž. «Dzīvnieks
tavs sargeņģelis»
v
Svijašs A. «Atvērtā zemapziņa»
v
Šnēbeli-Morella D. «Vintāžas stils. Rotājumi»
v
Vārpa I. «Ceļš uz Latvijas
valsti»
v
Vebsters R. «Radošā vizualizācija»
v
«Vide un ekonomika»
v
«Vide un ilgtspējīga attīstība»
v
Vilbers K. «Īsa visaptverošā vēsture»
Tulkotā literatūra
v
Brukfilda A. «Pastaiga
mākoņos»
v
Devero Dž. «Kaisles naktis»
v
Foresters Dž. «Karalienes
vārdā»
v
Išervuds K. «Atvadas no
Berlīnes»
v
Jūnasons J. «Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un
pazuda»
v
Kjernborga U. «Verdzene»
v
Lī L. F. «Dūjas ceļš»
v
Makkalova K. «Fortūnas
izredzētie»
v
Maknota Dž. «Mīlas veltes»
v
Murakami H. «1Q84.
1.gr. Aprīlis-jūnijs»
v
Murakami H. «Kafka liedagā»
v
Olivera L. «Delīrijs»
v
Peterī K. «Saules karaliene»
v
Ruiss S.K. «Eņģeļa spēle»
v
Stīvotera M. «Svārstības»
v
Vitmors E. «Jeruzalemes
pokers»

3.

2012. gada 18. maijā

Edvarta Virzas ielas lietā pašvaldība kļuva par situācijas ķīlnieci
Pagājušā gada pavasarī Iecavā beidzot tika uzsākta Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Iecavas novadā» realizācija, un
tas nozīmē, ka ciema teritorijā
atkal rok. Visnepatīkamākais ir
tas, ka šī projekta ietvaros pašlaik tiek uzrakta pērn noasfaltētā Edvarta Virzas iela. Apmierināts par šādu lietu virzību nav
neviens: ne pašvaldība, ne iedzīvotāji, kuri meklē skaidrojumu
gan pie vietējās varas, gan televīzijā. TV ir rādīti vairāki sižeti:
gan kompānijas LNT raidījumā
«Tautas balss» - pavisam bez izpratnes par šo problēmu, gan
LTV1 «deFacto» - iedziļinoties lietas būtībā un, lai gan ar dažām
kļūdām, būtībā pareizi atspoguļojot ūdenssaimniecības projekta un Rīgas ielas rekonstrukcijas
projekta virzību Iecavā.
Par to, ka ūdenssaimniecība
Iecavā tiks sakārtota, vienošanās tika panākta jau 2004. gada
4. novembrī, Iecavas novada
pašvaldībai, Vides ministrijai
(VARAM) un uzņēmumam
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» noslēdzot līgumu «Par
sadarbību projekta sagatavošanā». Taču valsts līmenī projekta
īstenošana kavējās. Pēc Vides
ministrijas iniciatīvas ar LR MK
04.12.2007. gada noteikumiem
Nr. 836 Iecavas novada pašvaldība tika iekļauta 2009.-2011. ga-

da perioda projektu sarakstā
(2. projektu grupas saraksts, MK
noteikumu 2. pielikums). Tomēr
Vides ministrija nepanāca vienošanos par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu šādiem
projektiem un Iecavai paziņoja
par projekta atlikšanu uz gadu.
2007. gadā, saskaņojot Rīgas
ielas rekonstrukcijas projektu,
pašvaldība informēja projekta izstrādātāju, ka zem Edvarta Virzas ielas, kas ir valsts nozīmes
ceļš, ir plānots rekonstruēt kanalizācijas un ūdensapgādes
cauruļvadus. Taču VAS «Latvijas
Valsts ceļi» (LVC) rekomendēja
ūdensvadus ieplānot ceļu un
ielu nomalēs, pret ko iebilda gan
pašvaldība, gan privātīpašnieki.
Jāuzsver, ka pati projekta
norises gaita bija ļoti sarežģīta, jo
Vides ministrijas darbības attiecībā uz projekta realizāciju bija
ļoti smagnējas, un tā rīkojās pēc
kāda sev zināma ES naudas apguves plāna; ministrija vairākkārt pārlika termiņu, kad Iecavas novada pašvaldībai jāiesniedz projekta iesniegums.
2009. gada 20. augustā ministrija atsauca uzaicinājumu iesniegt
pieteikumu, jo nebija panākta
vienošanās par valsts budžeta finansējumu projektā.
Visbeidzot Iecavas novada
Domei tika dota atļauja projekta
iesniegumu iesniegt līdz
2010. gada 31. maijam, kas attiecībā uz saskaņošanu ar Rīgas

Iecavai sava monēta
A: Elīna Arāja

Domes Finanšu komiteja
24. aprīlī nolēma atbalstīt
Iecavas novadam veltītas
suvenīrmonētas
izgatavošanu.
Minimālais pasūtījums Beļģijas monētu kaltuvē ir 1000 monētas, un vienas monētas izgatavošana izmaksā Ls 2,42. Monētas pārdošanas cena vēl tiks precizēta Domē, un plānots, ka suvenīrmonētas varēs sākt iegādāties jūlijā, Iecavas svētku laikā.
Pašlaik pasaulē ir 896, bet
Latvijā - jau 21 šādas kolekcijas
monēta. Kolekcijā ietilpst ne tikai monētas novadiem ar novadu ģerboņiem, tās veltītas arī
Dzintaru koncertzālei, arhitektam Vilhelmam Bokslafam, Latvijas dzelzceļam, Bulduru dārzkopības skolai u. c. Nacionālā
mantojuma suvenīrmonētu kolekcijas izveides mērķis Latvijā ir
aptvert ievērojamākās vietas,
celtnes un notikumus, izcilākos
vēstures un kultūras pieminekļus, visu, ar ko Latvija lepojas.
Šīs monētas gan nav izmantojamas kā maksāšanas līdzeklis.
Suvenīrmonētas tiek kaltas

no augstas šķiras sakausējuma
metāliem sudraba vai zelta krāsā. Monētu reverss ir vienots visām Latvijas monētām kolekcijā:
Latvijas kontūrkarte centrā ar
vairākām zvaigznēm katrā malā,
ietverot vārdus «Latvian Heritage» un «Collection Coin».
«Heritage on a coin» ir lielākais suvenīrmonētu kolekcijas
tīkls pasaulē, kurā ir iesaistījušās jau 35 valstis un kopš 2006.
gada arī Latvija, kad tika izgatavota monēta Cēsu pilij. Projekta
izveidotāja un īstenotāja ir Beļģijas monētu kaltuve Mauquoy Token Company. Šī uzņēmuma mājaslapā www.nationaltokens.com tiek publicēta un regulāri atjaunota jaunākā informācija par visām šī projekta ietvaros izlaistajām suvenīrmonētām.
Kopā ar informāciju par suvenīrmonētu tiek publicēts arī apraksts par vietām un notikumiem, kas ir attēloti uz suvenīrmonētas. Šādā veidā tiek veicināta objekta vai vietas starptautiskā atpazīstamība.
Latvijas kolekcijas suvenīrmonētas var aplūkot arī mājaslapā www.mantojumsuzmonetas.lv. IZ

ielas rekonstrukcijas projekta
gaitu jau bija par vēlu, jo šī projekta realizācija Iecavā tika uzsākta jau 2010. gada pavasarī aprīlī.
Attiecībā uz ūdenssaimniecības projekta tālāko gaitu gan
pašvaldība, gan SIA «DzKS» rīkojās operatīvi. 2010. gada 30. jūlijā tika saņemta Vides ministrijas
vēstule par ES Kohēzijas fonda
projekta iesnieguma apstiprināšanu. 2010. gada 27. oktobrī
starp SIA «DzKS» un VARAM tika
noslēgts Civiltiesiskais līgums
par ūdenssaimniecības projekta
īstenošanu un Kohēzijas fonda
finansējuma piešķiršanu.
2010. gada septembrī un novembrī SIA «DzKS» izsludināja
iepirkumu procedūras būvuzraudzībai un būvdarbiem. Taču
laikā, kad notika sagatavošanās
ūdenssaimniecības projekta realizācijai, 2010. un 2011. gadā
«Latvijas Valsts ceļi» Iecavā jau
veica rekonstrukcijas darbus Rīgas ielā, kas ir VIA Baltica
posms, kā arī atjaunoja segumu
vairākās ielās, kas ir 2. šķiras
valsts autoceļi un pa kuriem remontdarbu laikā pērnvasar tika
novirzīta satiksme, tajā skaitā
Edvarta Virzas ielā. Pašvaldībai
ar LVC izdevās vienoties un noorganizēt cauruļvadu nomaiņu
zem Rīgas un Edvarta Virzas
ielas krustojuma, tāpēc tas
ūdenssaimniecības darbu ietvaros pārrakts netiks.
Uzskatu, ka Satiksmes ministrijas darbības saistībā ar Rī-

gas ielas rekonstrukcijas projektu bija daudz pārdomātākas un
operatīvākas, taču ne Satiksmes
ministrija, ne LVC necentās informēt Domi un Vides ministriju
par savām darbībām attiecībā uz
Rīgas ielas projekta realizāciju.
Pašvaldībai un, kā tagad saprotam, arī Vides ministrijai nebija
informācijas ne par Rīgas ielas
rekonstrukcijas ietvaros izsludinātajiem iepirkumiem, ne par
projekta gaitu un termiņiem.
Pašvaldība centās iebilst pret
šādu nesaskaņotu projektu gaitu, informējot gan toreizējo satiksmes ministru K. Gerhardu,
gan Satiksmes ministrijas amatpersonas un pat Valsts prezidentu Valdi Zatleru, kurš 2011. gada 8. februārī apmeklēja Iecavas
novadu, taču LVC rūpējās par
savu Kohēzijas fonda naudas apgūšanu un 2010. gada sākumā
uzsāka darbus.
Šajā situācijā Satiksmes ministrija un Vides ministrija rīkojās katra pēc sava plāna Eiropas
fondu līdzekļu apguvē. Un situācijas ķīlnieks bija Iecavas novada
pašvaldība, kurai vitāli svarīgi
bija abi projekti. Lūdzu iecavniekus izturēties ar izpratni, jo uzskatu, ka ieguvumi - sakārtota
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēma un noasfaltētas ielas būs lielāki, nekā neērtības, ko
nākas paciest projekta realizācijas gaitā.
Mārtiņš Veinbergs,
Iecavas novada Domes
izpilddirektors

Melnās ziņas
- Laika posmā no 30. aprīļa
līdz 10. maijam bijušajai pienotavas ēkai Edvarta Virzas ielā izsists stikls un bojātas durvis.
- 11. maijā plkst. 01:50 administratīvais protokols sastādīts
kādai 1992. gadā dzimušai sievietei, kura dzīvo bez deklarētas
dzīves vietas.
- Laika posmā no 10. maija
plkst. 23 līdz 11. maija plkst.
7:45 Tirgus ielas stāvlaukumā
no automašīnas BMW 316 nozagtas četras dekoratīvās spārnu
uzlikas. Uzsākts kriminālprocess.
- 12. maijā plkst. 10:50 ceļa
Iecava-Audrupi otrajā kilometrā
aizturēts 1974. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu,
būdams alkohola reibumā un
bez autovadītāja apliecības.
- 12. maijā plkst.17:20 ceļa
Iecava-Baldone pirmajā kilometrā aizturēts 1963. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā

3,8 promiles.
- 14. maijā plkst. 14:20 konstatēts, ka no krautuves nozagti
aptuveni 35 kubikmetri apaļkoku. Uzsākts kriminālprocess.
- 14. maijā plkst. 12:45 Rīgas
ielā aizturēts 1990. gadā dzimis
vīrietis, kurš dzīvo Latvijas teritorijā bez deklarētas dzīves vietas.
- 14. maijā plkst. 20:15 Zālītē, ceļa Jelgava-Iecava 26. kilometrā, aizturēts 1977. gadā dzimis vītietis, kurš vadīja automašīnu VW Golf, būdams alkohola
reibumā (2,56 promiles) un bez
autovadītāja apliecības.
-15. maijā plkst. 01:00 Rīgas
ielas krustojumā ar autoceļu
Iecava-Stelpe aizturēts 1984. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja
automašīnu VW Transporter, būdams alkohola reibumā
(2,38 promiles).
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2012. gada 18. maijā
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Ražo alternatīvu mēslošanas līdzekli - biohumusu
1.lpp.

audzēt kļuvis problemātiski.
Pirms uzsākt ražošanu, Inese
iepazinusies ar neskaitāmiem
materiāliem, apmeklējusi seminārus. Ražošanu uzsākuši ar domu tirgot sliekas, bet tagad ģimene nonākusi pie slēdziena, ka
vērtīgāk ir tirgot vermikompostu
jeb biohumusu, kas ir kvalitatīvs
organisks mēslojums ar izcilām
īpašībām. Tas nodrošina augus
ar visu nepieciešamo un ir ne tikai mēslojums, bet arī augsnes
un augu atveseļotājs. «Tagad esmu gatava popularizēt sliekkopību ne tikai biznesa interesēs, bet
arī biohumusa vērtīguma dēļ.
Gribētos, lai cilvēki domā, cik veselīgas lietas ēdam ikdienā. Tomātiem, kas audzēti, augsnes
bagātināšanai izmantojot biohumusu nevis minerālmēslus, ir
pavisam cita garša un vērtība,»
stāsta Inese. «Paziņas, kas nodarbojas ar zemeņu audzēšanu,
pagājušajā vasarā pusei zemeņu
ceru uzbēra biohumusu; to ogas
bija saldākas un nogatavojās par
aptuveni divām nedēļām ātrāk,»
Inesi papildina Aivo.
Biohumusa vērtīgās
īpašības
Slieku komposts ir vismaz
četras reizes vērtīgāks par parastu kompostu un vismaz astoņas
reizes vērtīgāks par kūtsmēsliem. Sliekas izdala augu barojošās vielas, kas satur visus
augiem nepieciešamos makro,
mikroelementus un biogenos
kalcijus. Nepieciešamie augu barošanas elementi atrodas slieku
mēslos, kuri mijiedarbībā ar
augsni veido sarežģītus kompleksus savienojumus. Nepieciešamie augu barības elementi ir
noturīgi pret izskalošanos un lēni šķīst ūdenī, ilgstoši nodrošinot augus ar visām nepieciešamajām barības vielām. Salīdzinot ar parasto kompostu, daudzu mikroelementu koncentrācija vermikompostā ir ievērojami
augstāka.
Biohumusa popularitāte citās valstīs ir krietni lielāka. Inese
teic, ka tas tāpēc, ka Latvijā zeme
ir vēl salīdzinoši tīra. Lielākās tā
ražotājas un izmatotājas pasaulē
ir tās valstis, kurās ir maz auglīgas zemes vai tā ir piesārņota:
Indija, Pakistāna, Taizeme, Birma, ASV, Indonēzija, Saūda Arābija un daudzas citas valstis. Āfrikas valstīm biohumusa ražošana deva iespēju ne tikai samazināt importu, bet pat uzsākt savas lauksaimniecības produkcijas eksportu. Par biohumusa
programmas ieviešanu domā
Holande, kur zeme ir tik noplicināta, ka garšīgus kartupeļus iz-

Čaklās biohumusa
ražotājas
Vērtīgā mēslojuma ražotājas
ir Kalifornijas sarkanās sliekas pagājušā gadsimta 50. gados
Ziemeļamerikas laboratorijās
speciāli izveidots hibrīds, kurš ir
spējīgs diennakts laikā pārstrādāt organisko substrātu, kas
līdzvērtīgs paša svaram, un vairoties desmitreiz ātrāk nekā savvaļā mītošās sugas. Sliekas, apēdot organisko substrātu (kompostu, kūtsmēslus), ne tikai to
sasmalcina, sašķeļ augiem vieglāk uzņemamā formā, bet arī bagātina ar slieku zarnu traktā
esošajiem fermentiem. Tādejādi
slieku pārstrādātā komposta
kaudze būs vērtīgāka par dabīgā
pūšanas, fermentēšanās procesā iegūto.
Ineses ģimene slieku audzēšanu sāka ar desmit kastēm, tad
iegādājās vēl 40. Slieku audzētava ir izvietota telpās, kas iznomātas no vietējās fermas saimniekiem; arī komposta ražošanai
nepieciešamos, divus gadus nostāvējušos kūtsmēslus iepērk no
šīs pašas fermas. Inese uzskata,
ka ar biohumusa ražošanu var
nodarboties ikviens, kuram ir
piemērotas telpas, piemēram,
pagrabs, kurā iespējams uzturēt
optimālu temperatūru - 18-20
grādus. Jo temperatūra zemāka,
jo sliekas gausāk darbosies. Pievilcīgu šo nodarbi padara fakts,
ka tā nav laikietilpīga pietiek, ja
pie sliekām dodas reizi nedēļā,
kad nepieciešams kastēs papildināt kūtsmēslus, lai sliekām
neaptrūkst darāmā.
Tirgus jāmeklē Latvijā
Mūsu valstī pēdējā laikā slieku audzētāju skaits ir diezgan
pieaudzis, taču saražotie apjomi
nav tik lieli, lai biohumusu eksportētu uz ārzemēm, kur tas ir
ļoti pieprasīts. Inese ir pārliecināta, ka ideja par biohumusa
vērtīgajām īpašībām jāpopularizē tepat Latvijā. Kāpēc dārzā kaisīt minerālmēslus, ja par tādu
pašu vai pat zemāku cenu var
iegādāties vērtīgo slieku kompostu. Lai tā slavēšana neizklausītos pēc tukšu salmu kulšanas
un produktu varētu droši tirgot,
laboratorijā veiktas biohumusa
analīzes un iegūts sertifikāts,
kas apliecina tā ķīmisko sastāvu. To par labu esam atzinis stādu audzētavas «Baltezers» īpašnieks Varis Kazāks, kurš biohumusu eksperimenta kārtā iepircis košumkrūmu un puķu
audzēšanai. Par Dimzukalnā ražotā biohumusa lietotājiem kļu-

Inese un Aivo ir Stādu audzētāju biedrības biedri un jau otro
gadu viņi piedalās biedrības organizētajā gadatirgū «Stādu
parāde 2012» Siguldā, kas šogad norisinājās 4. un 5. maijā.

Inese izrāda savas čaklās biohumusa ražotājas.
vusi arī kāda bioloģiskā saimniecība Bauskas pusē, mazdārziņu īpašnieki to varēja iegādāties maija sākumā notikušajā Siguldas «Stādu parādē». Biohumusa cena ir atkarīga no nopirktā daudzuma un svārstās no 25

līdz 40 santīmiem par litru. Interesenti Dimzukalna saimniecībā
var iegādāties arī Kalifornijas
sarkanās sliekas un saņemt
konsultāciju gan par sliekkopību, gan par biohumusa ražošanu. IZ
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5.

Mazie cālēni iecavniekiem novēl būt veseliem
1.lpp.

Pirms uzstāšanās katrs konkursants video pieteikumā mazliet iepazīstināja ar sevi un izteica kādu novēlējumu Iecavai. Pirmā uzstājās drosminiece Vendija, kas Iecavai jubilejā novēlēja,
lai visi iecavnieki ēd pusdienas
un aug lieli. Veselības tēma bija
svarīga vairumam konkursa dalībnieku.
Pasākuma organizatore Ginta Cera uz skatuves pavadīja
katru «cālēnu», uzmundrinot un
informējot par notikumu gaitu.
Viņa ievēroja, ka lielākā daļa bērnu samulsa, ieraugot sevi uz lielā ekrāna: cits spieda ciet ausis,
cits - acis, bet cits - vienkārši
smaidīja.
Mazajiem «cālēniem» konkursā bija jānodzied viena dziesma.
Daži to dziedāja ar klavieru pavadījumu, citi - sintezatora, bet lielākie bērni dziedāja mūzikas
ieraksta pavadījumā. Šogad neviens konkursants nebija izvēlējies savu dziedājumu papildināt
ar kādu mūzikas instrumentu.
Vienīgi Alberts, dziedot par sarkanajām kurpēm, priekšnesumā
iesaistīja tēvu.
Mazie dziedātāji jāuzteic par
drosmi. Nevienam konkursantam nebija manāms īpašs satraukums par skaņu sistēmas
defektiem, kas bija jāizjūt teju
katram «cālēnam». Visi spēja netraucēti turpināt un pabeigt vai
atkārtot savu dziesmu.
Konkursu vadīja skolēni Elīna, Evita un Matīss, kuriem
G. Cera nedēļas laikā iemācīja

Iecavas Cālis 2012 nominācijas:
Katrīna Jūlija Casno (7 gadi) – Iecavas Cālis 2012
Vendija Osemļjaka (4) – Drosmīgākais Cālis
Marta Heidemane (4) – Cālīte-dāmīte
Justīne Jaunzeme (5) – Pūkainākais Cālis
Rihards Naglis (5) – Ritmiskākais Cālis
Dārta Elizabete Beitiņa (5) – Atraktīvākais Cālis
Lauma Potaša (5) – Romantiskākais Cālis
Agnese Niedra (5) – Neparastākais Cālis
Patrīcija Keita Gridzbaure (5) – Skanīgākais Cālis
Elizabete Berga (5) – Rotaļīgākais Cālis
Dāvis Plociņš (5) – Apdomīgākais Cālis
Līva Keita Podziņa (6) – Koķetākais Cālis
Eva Vežbicka (6) – Mīlīgākais Cālis
Alberts Karelis (6) – Skatuviskākais Cālis
Ksenija Moseiko (6) – Pavasarīgākais Cālis
Unda Kozlova (6) – Skaļākais Cālis
Jānis Salmiņš (6) – Cālis-džentlmenis
Arina Vaiņiloviča (7) – Modīgākais Cālis
gan pasākuma uzbūvi, gan to, kā
strādāt ar mikrofonu.
Kā viesi uzstājās šova deju
grupa «Matrix» un kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu
deju kolektīvs.
Iecavas Cālis 2012
Katrīna Jūlija Casno žūriju
pārliecināja ar «Pavasara dziesmiņu», kļūstot par «Iecavas Cāli
2012». Galvenajā balvā laureāte
saņēma iespēju atpūsties «Labirintos» kopā ar visu ģimeni. Konkursam viņai palīdzēja sagatavoties skolotāja Kristīne Karele, bet
mācās Katrīna vidusskolas pirmajā klasē. Šādā konkursā viņa
piedalās jau otro reizi. Katrīna
stāsta, ka dziedāšana ir viņas
dzīves sastāvdaļa: «Tad, kad esmu nogurusi vai miegs nāk, tad

Izveido planšeti
21. maijā, kad visā pasaulē
tiek atzīmēta Starptautiskā
kultūras daudzveidības diena
dialogam un attīstībai, Rīgas
Kongresu namā notiks akcijas
«Pasaule t@vā bibliotēkā»
noslēgums.
Akcijas norises laikā dalībnieki caur bibliotēkas resursiem
(grāmatām, periodiku, internetu
un citiem avotiem) veica izvēlēto
pasaules un Latvijas kultūras
vai dabas objektu izzināšanu,
pētīšanu, salīdzināšanu, meklējot kopīgās un atšķirīgās iezīmes.
Aktīvi projekta atbalstītāji
Bērnu bibliotēkā bija internātpamatskolas 6.a klases audzēkņi
un skolotāja Tatjana Kapusto.
Skolēni pētīja UNESCO mantojuma saraksta objektu Firsta
Piklera, arī Mužakovska parku
(Vācija un Polija) un Iecavas
muižas parku. Projekta dalībnieki iepazinās ar Bauskas Centrālās bibliotēkas bibliogrāfes L.
Ozoliņas prezentāciju un stāstījumu «Iecava un Iecavas muižas

parks senajās fotogrāfijās». Ekskursijā pa parku akcijas dalībnieki izzināja tā vēstures un dabas objektus – tēlnieka P. Bandera veidoto pieminekli Latvijas
brīvības cīņās kritušajiem, Pirmā pasaules kara vācu karavīru
kapus, sarga namiņus u. c.).
Pateicoties akcijai, jaunieši
iepazinās ar UNESCO darbību
Latvijā un pasaulē, izzināja sava
novada kultūrvēstures un dabas
objektus, iemācījās sistematizēt
un salīdzināt informāciju.
Apkopojot iegūtos rezultātus,
akcijas dalībnieki un bibliotekāres izveidoja planšeti, izvietojot
tajā attēlus, salīdzināšanas tabulu, izmantotos informācijas
avotus. Akcijas «Pasaule t@vā
bibliotēkā – UNESCO Pasaules
mantojuma izzināša-na» noslēgumā Kongresu namā izveidotā
planšete kļūs par vizuālu akcijas
darbības rezultātu un par vizītkarti bibliotēkas darbības atspoguļojumam. Pasākumā tiks prezentētas visu - 91 akcijas bibliotēkas - planšetes. IZ

gan nedziedu.»
Žūrija apbalvoja katru konkursa dalībnieku, piešķirot dažādas nominācijas. Kā goda viesis žūrijā darbojās dziedātājs Nikolajs Puzikovs. Mazos «cālēnus»
vērtēja arī vidusskolas mūzikas
skolotāja Milita Pīlādze, kultūras
nama bērnu popgrupas vadītāja
Dace Deņisova un ansambļa
«Svētdiena» dziedātāja Kristīne
Kugrēna.
N. Puzikovs stāsta, ka viņu
bieži aicina kā goda viesi un žūrijas locekli uz bērnu konkursiem
un labdarības pasākumiem. Mūziķis arī labprāt brauc, jo viņam
patīk vērot mazos censoņus, jaunos talantus. Nikolajs atzīst tad, kad viņš sācis dziedāt, skolotāja pateikusi, ka viņš nekad

Katrīna Jūlija Casno –
Iecavas Cālis 2012.

Vairāk fotogrāfiju
www.iecava.lv
nekļūs par dziedātāju. «Pēc viena
tāda konkursa nemaz nevar pateikt, kurš būs dziedātājs, bet
man liekas, ka visos, kas uzstājas, ir tāda enerģija un liels strāvojums. Viņi ir tik forši un mīļi.
Un vispār mūzika ir vajadzīga, jo
tā attīsta bērna personību.»
N. Puzikovs nodziedāja vairākas
dziesmas, kurām ar aizrautību
dziedāja līdzi gan mazie konkursanti, gan publika.
G. Cera saka lielu paldies
skolotājām un māmiņām, kas
sagatavoja bērnus konkursam,
un paldies visiem pārējiem, kuri
piedalījās pasākuma tapšanā.
Paldies arī dejotāju kolektīviem
un to vadītājām Kitijai Cerusai
un Solveigai Linejai par viesošanos konkursā. IZ

Veic kultūras nama fasādes rekonstrukciju
1.lpp.

ELFLA finansētajā projektā
«Iecavas kultūras nama piebūves vienkāršota renovācija» paredzēta kultūras nama piebūves
siltināšana, krāsošana un jauna
jumta seguma ieklāšana. Pie
ieejas kultūras namā būs stiklota vitrīna ar slēģiem no iekšpuses afišu izvietošanai.
Tāpat paredzēts izbūvēt jaunu, neslidenu lieveni un Latvijas
būvnormatīviem atbilstošu pandusu invalīdiem. Projekta ietvaros tiks nomainītas evakuācijas
kāpnes ēkas pagalma pusē. Darbus paredzēts veikt līdz 2. jūlijam, lai līdz Iecavas svētkiem,
kuru norise plānota 21. jūlijā,
viss būtu pabeigts un sakopts.
Kultūras nama direktore Alma Spale jau ir saņēmusi neizpratnes pilnus pārmetumus par
to, ka tiek demontēts pirms čet-

riem gadiem izveidotais flīzēm
klātais ieejas mezgls, tādēļ vēlējās sniegt skaidrojumu - esošais
flīžu segums ir ļoti slidens rudens, ziemas un pavasara nokrišņu ietekmē. Tieši šajā periodā kultūras namam ir vislielākais apmeklētāju skaits. Tā kā
bieži pēc pasākumiem pašvaldībā ir saņemtas sūdzības, šī problēma tagad tiks novērsta – jaunais ieejas mezgls tiks veidots no
skaldīta granīta bruģa. Arī esošā
invalīdu uzbrauktuve nebija pareizi izvietota, tādēļ tā tiks pārbūvēta citādi.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 25 688,03 lati, tai
skaitā ELFLA finansējums Ls 17 850,59, bet pašvaldības līdzekļi – Ls 7834,44. IZ
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Mums jautā

Kādēļ upē ietek kanalizācijas ūdeņi?
A: Elīna Arāja

Kādēļ pie deviņstāvu mājām,
netālu no gājēju tiltiņa, upē
ietek kanalizācija? Vai kāds
par to ir atbildīgs un plāno
to likvidēt? Ar šādu
jautājumu laikraksta
redakcijā vērsās kāda
satraukta iedzīvotāja.
SIA «DzKS» Ūdenssaimniecības pārvaldes vadītājs Jānis Nitišs skaidro, ka Iecavā ir trīs lielas sadzīves notekūdeņu sūknētavas: Cēsniekos, pie bijušās
pienotavas un pie deviņstāvu
mājām. Tās visas ir aprīkotas ar
pārplūdes cauruli, kad avārijas
gadījumā, uzkrājoties noteiktam
šķidruma līmenim sūknētavā,
notekūdeņus novada upē. Tā ir
ierasta prakse visā pasaulē. Avārijas situācijas veidojas tad, ja
sūknis kādu laiku nedarbojas,
piemēram, ja ir bijis elektroenerģijas piegādes pārrāvums vai
stacijā veikts remonts.
Arī pēc kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas nekas nemainīsies. Izmaiņas būs vienīgi
tādas, ka jaunajai sistēmai pārplūdes notekūdeņiem būs klāt
skaitītājs. Pagaidām sūkņu stacijas katru dienu pārbauda dežurants, kas ziņo par avārijām.

Ja kādā sūknētavā gadījusies
lielāka notekūdeņu pārplūde,
tad par to tiek ziņots Vides pārvaldei.
Pie deviņstāvu mājām upē ir
divas caurules: apakšējā ir sadzīves notekūdeņu pārplūdei,
bet augšējā - ciema lietus kanalizācijai. Pārplūdes saturu ar laiku aizskalo upes un lietus ūdeņi,
taču šajā vietā upe ir izveidojusi
līcīti, kur ūdens tik ātri visu
prom neaizskalo, un, iespējams,
ka tas ir iemesls, kādēļ smaka
sajūtama ilgāku laiku. Būtībā
noplūde ir tik niecīga, ka tai nevajadzētu būt pamanāmai,
skaidro J. Nitišs.
Savukārt iedzīvotājus J. Nitišs aicina nemest kanalizācijā
pārtikas atkritumus. Reizēm pat
esot jāalgo strādnieks, kas attīra
kanalizāciju no zivju asakām,
kartupeļiem, makaroniem un citiem ēdieniem, ko iedzīvotāji
mēdz izliet podā. Ūdenssaimniecībā sarežģīts ir konservu un
ievārījumu gatavošanas laiks, jo
tad sūkņu stacijās parādās ogu
pārpalikumi un vecie konservi.
Konservu šķidrumu vajadzētu
noliet kanalizācijā, bet gurķus,
kabačus un citus konservus
ielikt maisiņā un izmest pie sadzīves atkritumiem. IZ

Skeitparka aktualizēšanas akcija
noslēgsies ar kopīgu pasākumu
A: Anta Kļaveniece

Kopš Iecavas skeitparka
atklāšanas 2007. gadā ir
aizritējuši pieci gadi, tādēļ
rampas ir jau krietni
nolietojušās; arī jauniešu
aktivitātes skeitparkā bija
pierimušas. Aprīlī pēc Domes
jaunatnes lietu speciālistes
Janas Ādmines ierosinājuma
tika uzsākta Iecavas
skeitparka sakopšanas un
aktualizēšanas akcija.
Aprīlī ar Iecavas novada Domes finansiālu atbalstu ir izdevies salabot un atjaunot skeitparka inventāru, savukārt
23. aprīlī J. Ādmines izveidotās
Jauniešu iniciatīvas grupas jaunieši Lielās talkas ietvaros sakopa skeitparka teritoriju. Tagad,
kad svarīgākie sakopšanas pasākumi ir gandrīz pabeigti, izsludināts «Grafiti konkurss» novada
jauniešiem. Darbus var iesniegt
līdz 19. maijam. No iesūtītajiem

darbiem tiks izraudzītas piecas
labākās skices, kuras 27. maijā
to autori zīmēs uz skeitparka
ēkas sienas. Arī šo konkursu atbalsta pašvaldība, kas palīdzēs
iegādāties krāsas un otas. Konkursa nolikums ir atrodams pašvaldības mājas lapā.
Skeitparka aktualizēšanas
akcija noslēgsies ar pasākumu
skeitparkā 2. jūnijā. Pasākumu
palīdz organizēt darba grupa,
kuras sastāvā ir septiņi aktīvākie
un radošākie šīs jomas jaunieši.
Pasākuma programma diemžēl ir atkarīga no tā, vai izdosies
nolīgt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dežūrbrigādi, kas nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmo palīdzību
skeitbordistiem, riteņbraucējiem, skrituļslidotājiem u. c.,
skaidro J. Ādmine.
Detalizētāka informācija par
pasākumiem skeitparkā ir atrodama speciāli izveidotajā lapā
http://www.draugiem.lv/sk8parks/#_ un pašvaldības interneta vietnē www.iecava.lv. IZ

6.

Mazuļiem dāvina grāmatu

6. maijā dzimusī Anete ir otrais bērns
Kaspara un Baibas ģimenē. Pirms dažiem gadiem
abi vecāki no Kurzemes puses pārcēlušies
uz dzīvi Iecavā un ir ļoti apmierināti ar jauno mājvietu.
A: F: Elīna Arāja

Šajā gadā dzimušajiem
mazuļiem, reģistrējot bērnu
Iecavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā,
pašvaldība dāvinās grāmatu
«Mūsu Bērns».
Grāmata ir kā neliela enciklopēdija ar noderīgiem padomiem
jaunajiem vecākiem. Tajā paredzēta vieta arī piezīmēm par bērniņu (svaru, augumu, zobiņiem,
foto utt.).
Šādu labdarības projektu organizē kompānija «West Soluti-

ons», piesaistot sponsorus un
pašvaldības līdzfinansējumu –
vienu latu par grāmatu. Iecavas
Dzimtsarakstu nodaļai pašvaldība iegādājusies simts grāmatas,
vadoties pēc dzimstības vidējiem
statistikas datiem novadā.
11. maijā pirmo grāmatu
«Mūsu Bērns» dāvanā saņēma
Anete Beta, kas šogad Iecavas
novadā ir 30. reģistrētais jaundzimušais. Pārējie 2012. gadā
dzimušo mazuļu vecāki, kuriem
vēl nav šī grāmata, aicināti to saņemt Iecavas Dzimtsarakstu nodaļā. IZ

Apsveikums : : :
Dzīve kā roze - daiļais un kaprīzais zieds.
Gadi - kā rozes smaržīgās ziedlapiņas,
Kuras Tev pieder, kurām uzplaukt Tu liec,
Kamēr izcīni likteņa nolemtās cīņas.
/K. Apškrūma/

Skaistajā 60 gadu jubilejā Aijai Štrausai
mēs vēlam daudz laimes un prieka, optimismu un
veselību turpmākajos dzīves gados!
Zenta, Irēna, Biruta,
Oravu un Gvozdenko ģimenes

turpmākajiem mēnešiem!

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

2012. gada 18. maijā
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Sporta ziņas

Jelgavas BJSS Kausa izcņaas sacensības basketbolā
norisinājās 5. maijā. Turnīrā piedalījās divu vecuma grupu:
2000. gada dzimušo zēnu un 2001. gada dzimušo zēnu komandas
no Jelgavas, Bauskas, Iecavas un Vecumniekiem. Iecavnieku U-12
grupas komanda ierindojās 3. vietā, bet U-11 grupas komanda
2. vietā.
U-12
Jelgava - Iecava/Vecumnieki 55:30 (M. Veģis 10,T. Janeks 6)
Iecava/Vecumnieki - Bauska 29:45 (M. Veģis 8,T. Janeks 5)
U-11
Iecava/Vecumnieki - Bauska 42:29 (M. Veģis 10, R. Burkevics,
K. Tomass 9)
Jelgava - Iecava/Vecumnieki 56-30 (M. Veģis 15).
9. maijā norisinājās Zemgales novada Jauno vieglatlētu kausa
izcīņa skolu komandām.
Žanis Sevastjanovs - 1. vieta 100 metru skriešanā (12,5 sek.);
3. vieta 80 metru barjerskriešanā;
Hugo Zilberts - 1. vieta tāllēkšanā (5,25 m);
Ivars Porietis - 1. vieta 600 metru skriešanā (43,5 sek.);
Vidusskolas zēnu komanda, kurā startēja Matīss Mītins, Hugo
Zilberts, Žanis Sevastjanovs un Ivars Porietis, - 1. vieta 4x100m
stafetē (48,5 sek.);
Rūdolfs Jānis Štāls - 1. vieta lodes grūšanā (13,49 m);
2. vieta šķēpa mešanā (39,30 m);
Mika Lejnieks - 2. vieta 600 metru skriešanā (1 min. 44,1 sek.);
2. vieta 80 metru barjerskriešanā (13,2 sek.).
Sestdien, 12. maijā, Bauskā norisinājās Ģenerāļa Berķa kausa
izcīņa stenda šaušanā, kas reizē bija arī Latvijas kausa
1. posms apaļajā un tranšejas stendā. 1. vietu un sacensību
kausu izcīnīja komanda «Iecava», kuru bija nokomplektējis Dainis
Upelnieks.
Kausa izcīņa notika komandu vērtējumā. Kopā bija četras
disciplīnas (apaļais stends, tranšejas stends, sportings un stāvošs
mērķis 50 m). Komandā startēja četri pieaugušie (katrā disciplīnā
viens) un jaunietis vienā disciplīnā pēc izvēles. Komandas
«Iecava» sastāvā startēja Dainis Upelnieks (apaļais stends),
Mairis Upelnieks (tranšejas stends), Mārtiņš Kavoss (sportings),
Viktors Sidorenkovs (50 m stāvošs mērķis) un jaunietis
Artūrs Sidorenkovs (sportings).
Individuālajā vērtējumā Dainis Upelnieks ieguva 1. vietu ar
rezultātu 90 no 100 punktiem, apsteidzot 2. vietas ieguvēju par
deviņiem punktiem. Jaunietis Artūrs Sidorenkovs ieguva 2. vietu
ar rezultātu 24 no 50, atpaliekot no pirmās vietas ieguvēja,
pazīstamā motobraucēja Andra Štenenberga (Bārbele) tikai par
vienu punktu.
Sestdien, 12. maijā, Rīgā norisinājās Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes galda tenisā divās vecuma grupās. Iecavas
sporta skolas komandas no sacensībām pārveda trīs čempionu
kausus.
«Dartijas» 1994./1996. gadā dzimušo meiteņu komanda, kurā
spēlēja Dārta Ozoliņa un Meldra Madžule, izcīnīja 3. vietu. 1999.
gadā dzimušo un jaunāku meiteņu grupā Iecavu pārstāvēja trīs
komandas. Pirmo vietu šajā vecuma grupā pārliecinoši izcīnīja
pirmā komanda, kurā startēja Beāte Jašuka un Anna Markova.
Negaidīti otro vietu izcīnīja trešā komanda, kurā spēlēja Sibilla
Salgrāve un Rēzija Meļķe, bet sporta skolas otrā komanda, kurā
spēlēja Anna Ansone un Beāte Berķe, ierindojās ceturtajā vietā.
19. maijā Zorģos
L.A.M.A. MOTOKROSA
TURNĪRA 4. POSMS.
Sacensību atklāšana pl. 10:45
Pirmais starts pl. 11:00.
Ieeja - Ls 2,
bērniem līdz 12 gadu vecumam,
pensionāriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām bez maksas.
Vairāk informācijas
www.motolama.lv

Akcija 40%
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Vācu 6-kame
Tālr. 63080034, 25540055.
3. jūnijā no plkst. 10
internātpamatskolas stadionā
IECAVAS NOVADA VASARAS
SPORTA SVĒTKI. Ar nolikumu
var iepazīties www.iecava.lv.

Reklāma un sludinājumi : : :

Pateicības
Ozolu ielas 15 mājas
iedzīvotāji saka paldies
uzņēmumam SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» par
gājēju takas sakārtošanu bruģa ieklāšanu.

Paldies SIA «DzKS» projektu
vadītājam Jānim Feldmanim
par operatīvu rīcību! Kāda
vērīga iedzīvotāja Iecavas
centrā pamanīja ļoti dziļu
bedri, pie kuras ložņāja
bērni, tādēļ par šo faktu
informēja J. Feldmani. Pēc
pāris stundām bīstamā bedre
jau bija nožogota.

Steidzami nododiet visu
veidu alus pudeles!
Laiki mainās un pudeles arī lielākās alus ražotāju
kompānijas strauji ievieš
arvien jaunus pudeļu veidus,
savukārt vecās tiek izņemtas
no apgrozības. Pasteidzieties!
Stikla taras pieņemšana
Edvarta Virzas ielā 14.
Tālr. 29164600.
Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
P
cena no Ls 80
P
piegāde visā Latvijā.
P
www.eko-briketes.lv
jas
uni
Tel. 28828288.
Iga
o
N

IZ Vērtējam kopā
Vislielākā pateicība Iecavas
Veselības un sociālās
aprūpes centra personālam,
māsiņām un dakteriem par
manas mammas Ilgas Dānes
mūža pēdējo brīžu
atvieglināšanu.
Sarmīte Birka

Betona bruģa ražotne Dobelē
PĀRDOD BRUĢI.
Dažādu krāsu un formu izvēle.
Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 3,30 Ls/m2 (bez PVN).
Mob. tel. 28809966.

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

Negatīvi
- Apkārtne pie mājas Skolas
ielā 1 izskatās pēc neliela
čūskulāja. Sētniece tikai sakopj
miskastes, bet mājai nostaigā
garām. Zem veļas žautuvēm tā
nolaists, ka nepatīk pa logu
skatīties. Ja jau maksājam par
pakalpojumu, tad gribas dzīvot
sakoptā vidē.
/mājas iedzīvotāja/

Līdzjūtības
Nē, mātes aiziešanu nevar aptvert,
Ne rokas aptvert var, ne sirds, ne prāts…
Mēs atnākam un brīdi klusu stāvam,
Un it kā elsas mūsu vārdus māc.
/Ā.Elksne/

Iecavas novada Dome izsaka līdzjūtību
Sarmītei Birkai, māti aizsaulē pavadot.
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu,
Nostājas blakus Tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai Tev palīdzētu.

/R. Skujiņa/

Iecavas sieviešu klubs «Liepas» skumst kopā ar
Sarmīti Birku, māmuļu mūžībā aizvadot.

Aizsaulē aizgājuši
Zaiga Ozoliņa (09.07.1933. - 10.05.2012.)
Rasma Kukute (18.04.1927. - 14.05.2012.)
Marija Dumbre (17.05.1925. - 13.05.2012.)
Ilga Dāne (01.06.1925. - 15.05.2012.)

2012. gada 18. maijā
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Reklāma un sludinājumi : : :

Dažādi : : :
Zemes apstrāde: aršana,
kultivēšana, diskošana,
vagošana, mazdārziņu
frēzēšana, teritorijas
appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta
pakalpojumi ar traktoru:
iekraušana, izkraušana.
Zemes sagatavošana piemājas
mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.

SIA «Lielzeltiņi»
PĒRK LOPBARĪBAS UN
PĀRTIKAS KVIEŠUS.
Transports. Ātra apmaksa.
Telefoni uzziņām: 29413959, 63960776.

Kokzāģētava Plakanciemā
izpārdod skaldītu lapkoku malku un
sagarinātu skujkoku šāļu malku,
sakrautu kastēs 110x110x110 cm:
skaldīta malka 25 Ls/kaste,
šāļu malka Ls17 (rupjā) un
Ls 15 (smalkā).
Piedāvājam arī dažāda izmēra zāģmateriālus.
Tālr. 29196238.

Veic jumtu remontu, jumtu
seguma maiņu. Mūrēšanas
darbi. Fasādes koka apdare.
Dzīvokļu remonts un citi
remontdarbi.
Tālr. 26060411.
Trimera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Piedāvā darbu : : :
Uzņēmums SIA «Dāvanu
fabrika.lv» meklē darbinieku
darbam Iecavā. Darbs saistīts
ar strauskopību, dārza darbiem
un biroja telpu uzkopšanu.
Tālr. 26223344.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera.
Iespējama apmācība.
Tālr. 29120419.

(mācību sākums 14.05. un 18.06.)

A kategorijas kursi

Ls 30

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli
l
Būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m

3

ar iekrāvēju.

Tālr. 28288822.

Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.
Tālr. 27876637.
Licence Nr. CS12ME0003.

Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Bauskas
iecirknis aicina darbā Kārtības
policijas nodaļas Iecavas
iecirkņa jaunāko inspektoru.
Prasības pretendentiem:
augstākā izglītība
(priekšrocības pretendentiem
ar augstāko juridisko izglītību).
Darba vieta: Iecavas novads,
Iecava, Rīgas iela 18c.
Sīkāka informācija pie
Kārtības policijas nodaļas
priekšnieka R. Dreijera
(tel. 63902104) vai Iecavas
iecirkņa vecākās inspektores
P. Dredželes (tel. 63942792).
Z.S. «Krišjāņi» vajadzīgas
strādnieces siltumnīcās.
Tālr. 26810970.

8.

Parka estrādē
26. maijā
SEZONAS ATKLĀŠANA
IECAVAS ESTRĀDĒ
11:00 - svētku gājiens no
Domes priekšpagalma
uz estrādi
11:30 koncerts «SADEJ
LIELS UN SADEJ MAZS»
Atrakcijas un gardumi
bērniem!
22:00 balle kopā
ar Māri Sevastjanovu
Ieeja - Ls 2.

27. maijā - LABESTĪBAS
DIENA IECAVĀ!
«Labestības diena» ir visas
Latvijas svētki!
Arī mēs Iecavā šo dienu
pavadīsim ar patiesu
sirsnību, mīlestību un
labestību! Palīdzēsim mūsu
Latvijas bērniem redzēt,
dzirdēt, staigāt un dzīvot.
Nav svarīgi, vai Tu kastītē
iemet piecus latus vai piecus
santīmus, galvenais ir parādīt
savu labo gribu.
Iecavas estrādē pl. 15:00
koncerts, darbnīcas un
sporta aktivitātes. Ja arī Tu
gribi piedalīties koncertā vai
vadīt kādu radošo darbnīcu,
sporta spēli, piesakies:
kultura.iecava@apollo.lv vai
zvanot 22042081.
Ieeja - bez maksas.

30. maijā plkst. 18.00
UZ PIRMO VECĀKU
SAPULCI
IECAVAS VIDUSSKOLĀ
aicināti
2012./2013. mācību gada
1. klašu audzēkņu vecāki.

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, latas,
plēvju līstes, nomaļu malku un
skaldītu malku.
Tālr. 26064677.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (50 g.) vēlas strādāt
par auklīti vai mājkalpotāju,
var arī par sargu.
Ir pieredze.
Tālr. 26072746 (Inga).
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