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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Sāls istaba ir gatava uzņemt pacientus
A: F: Elīna Arāja

Otrdien, 27. martā, Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centra vadītāja Mirdza
Brazovska svinīgi atklāja
haloterapijas telpu - sāls
istabu, kas palīdzēs ne tikai
elpceļu, ādas un asinsvadu
ārstēšanā, bet nostiprinās arī
imunitāti un
psihoemocionālo stāvokli.
Pēdējo gadu laikā ir palielinājies elpceļu saslimšanu un astmas slimnieku skaits; arvien vairāk novēro dažādas alerģiskas
izpausmes, it īpaši bērniem.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Dartija» direktore Irīna Freimane vēlējās bērnudārza telpās izveidot sāls istabu bērnu veselības uzlabošanai. Novada Domē
ideju atbalstīja, bet nolēma terapijas telpu izveidot pieejamu pēc
iespējas lielākam iecavnieku
skaitam.
Pašvaldība projektu koordinatores Ineses Bramanes vadībā
nu ir realizējusi projektu «Jauna
pakalpojuma nodrošināšana

30.03.2012.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
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Gaidāmi
satiksmes
ierobežojumi

Piemin
4.
deportācijās 5.
cietušos
Mirdza Brazovska (no labās) priecājas par izdevušos projektu
un atklāj, ka iestādes pagrabā gribētu vēl ierīkot baseinu un
pirti, jo profilaktiskā ārstēšana bez zālēm ir tiešām vērtīga.
Iecavas veselības un aprūpes
centrā» ar biedrības «Bauskas
rajona lauku partnerība» un
Lauku atbalsta dienesta atbalstu Lauku attīstības programmas

pasākuma «Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā»
(LEADER) ietvaros.
5.lpp.

7.
BK Dartija
uzvar Alūksni
un tiek LBL 3
pusfinālā

Pirātu kuģis piestāj arī Iecavā Pasaules redzējumu izsaka krāsās
A: Anta Kļaveniece

A: F: Elīna Arāja

Vēsturiskā dēku romāna
«Mellsila pirāti» autors Arvīds
Dinijs Deģis ar aktieriem un
pirātu atribūtiku braukā pa
Latviju, grāmatas
prezentāciju izvēršot par
šovu. Pie Iecavas Bērnu
bibliotēkas lasītājiem Deģis
viesojās ceturtdien,
22. martā.
Uz tikšanos ar rakstnieku bija ieradušies 2.-11. klašu skolēni, kas ar aizrautību klausījās
un skatījās notiekošajā. Tomēr
autors piebilda, ka romānu nav
ieteicams lasīt par 12 gadiem
jaunākiem lasītājiem.
Skanot oriģinālai pirātu mūzikai, Dinijs ar skatuves mākslinieci Elīzu uzveduma laikā attē-

loja, cik nevainīgi kāds zvejnieka
dēls kļūst par pirātu. Un izrādās,
ka pirāti nemaz nav bijuši tik
ļauni, kā varētu liekties. Galvenokārt viņi darbojās līdzīgi Robinam Hudam: laupīja mantu bagātniekiem un daļu atdeva nabadzīgiem ļaudīm.
«Mellsila pirāti» ir kā turpinājums A. Grīna vēsturiskajam romānam «Tobago». Dinijs ir pārsteigts, ka Latvijā sen neviens
par pirātiem nav rakstījis. Pēdējais ir 1934. gadā izdotais vēsturiskais dēku romāns «Tobago»,
turklāt tieši Kurzemes piekrastes pirātu gaitas vēl neviens nebija aprakstījis. Ideja par romānu tapusi 2008. gada rudenī,
kad Dinijs aizbraucis uz Melnsilu aplūkot vietu, kas aprakstīta
6.lpp.
Baķu kalna leģendā.

Kultūras nama mazajā zālē ir
uzziedējis pavasara
dzīvesprieks. Līdz maijam te
apmeklētājus priecēs Bauskas
salona «Meistars Gothards»
mākslas studijas dalībnieku
gleznas.
«Mūsu ikdiena ir krāsas, eļļas
un netīras rokas, bet izstāde – tā
ir mūsu veikuma saldā puse,» atklāšanas pasākumā otrdienas
pievakarē sacīja māksliniece un
mākslas studijas pasniedzēja Elga Grīnvalde. Viņa izteica cerību,
ka darbi, kuros ielikta autoru
emocionālā dzirksts, spēs patiesi
iepriecināt iecavniekus un kultūras nama viesus.
Izstādē redzami 16 studijas

dalībnieku darbi – vairāk nekā
30 eļļas gleznas un zīmējumi.
Katram autoram dota iespēja izvēlēties divus darbus, kas piestāv pavasarim un pašam šķiet
izdevušies vislabāk. Atšķirība ir
jūtama gan darbu rokrakstā,
gan otas triepienu meistarībā. To
nosaka gan tas, pie kura no trim
pasniedzējiem studijas dalībnieks apgūst gleznošanas prasmi, gan tas, cik ilgi tas tiek darīts. Izstādē apskatāmas gleznas, ko darinājis gan pirmgadnieks, gan studijas veterāns ar
jau septiņu gadu gleznošanas
pieredzi.
Mākslas studijā pašlaik savu
vaļasprieku attīsta interesenti
no Bauskas, Codes, Mežotnes,
Gailīšiem un Rundāles. Diemžēl
Iecavas pārstāvju darbus šoreiz
izstādē nevarēs aplūkot.
3.lpp.

2012. gada 30. martā
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2.

Skolu ziņas

26. martā Iecavas vidusskolas 9.-12. klašu skolēni un skolotāji pulcējās uz patriotisma
stundu. Jauniešus uz sarunu
aicināja Liepājas teātra aktrise
Sigita Jevgļevska un ģitārists
Māris Kupčs.
Zālē valdīja pārdzīvojums,
kas staroja klātesošo acīs un
pukstēja krūtīs. Īpašo gaisotni
radīja Māras Zālītes dzeja, dziesmas, ģitārista improvizācijas un
aktrises emocionālais dialogs ar
skolēniem.
Jaunieši tika aicināti domāt
par aktuālām un mūžīgām problēmām, par to, kā būt savas zemes patriotam, kā kalpot savai
zemei. Ar dzīves pieredzes piemēriem aktrise pauda savu viedokli, paspilgtinot to ar M. Zālītes dzejas tekstiem.
Mākslinieku sirds vibrācijas
iekustināja jauniešu sirdis uz
domām:
«Tev par pilsoni, pasaule,
nederu,
kaut man kabatā pases un
kartes,
jo es zinu, ka jābūt man
Latvijā
septembrī, jūnijā, martā.»
/M. Zālīte/
Paldies novada uzņēmējiem,

kas sponsorēja šo dzīves mācības stundu.
27. martā skolotāja V. Prokopenko ar teātra pulciņa dalībniekiem piedalījās Bauskas Bērnu
un jauniešu centra rīkotajā skolēnu literāro uzvedumu un teātru skatē «Spēlē, spēlē vien, kamēr zaļš gar acīm skrien!».
30. martā vidusskolā notiks
starpnovadu ekonomikas erudīcijas konkurss vidusskolēniem,
kuru organizē Ekonomikas metodiskās apvienības vadītāja
Antra Pāruma.
No 30. marta līdz 1. aprīlim
starptautiskajā debašu turnīrā
Viļņā skolotāju V. Lauciņas-Veineres un M. Haļitova vadībā piedalīsies R. Vesers (11.a), I. Logina (8.b), K. Jančevska (8.b) un
L. Šteinberga (8.a).
31. martā skolas deju kolektīvi ar vadītājām S. Lineju un
A. Krolli piedalīsies starpnovadu
deju kolektīvu skatē Misā. IZ
Skolotāja Dace Greiža
(no kreisās), Sigita
Jevgļevska, Māris Kupčs un
skolotāja Maruta Lasmane
pēc aizvadītās patriotisma
stundas.

F: no skolas albuma

Koklētājas pārsteidz
komisiju ar saliedētību un saspēli

23. marts bija tā diena, kad
Iecavas mūzikas skolas
koklētāju ansambļu
dalībnieces visas kā viena
devās uz Rīgu atbalstīt savu
novadnieci Annu Čonku.
Atbalstītāju vidū bija jaunāko klašu koklētājas (A. Lazdiņa,
L. Gulbe, E. Macuļeviča, L. Novicka, K. J. Skuja un L. Puriņa)
un koklētāju ansambļa «Uguntiņa» dalībnieces (L. Pastare,
Z. Stankeviča, B. Millere, G. Knāķe, L. Ziediņa un A. Ansone).
Meitenes atbalstīja Annu ar savu
kokles spēli, muzicējot ansamblī.
Anna Čonka šajā gadā uzsāka studijas Bolderājas Mūzikas
un mākslas skolas Kokles spēles

1. kursā, tāpēc pilntiesīgi uzskatāma par studenti. Kā jau katram studentam pienākas, arī
Annai jākārto eksāmeni dažādos
mācību priekšmetos, arī kolektīvajā muzicēšanā jeb - vienkāršākiem vārdiem sakot - ansambļa
spēlē. Tā kā Anna ar «Uguntiņas»
dalībniecēm ir spēlējusi kopā jau
ilgi un saradusi gana labi, uzstājoties dažnedažādos koncertos,
lielākos un mazākos projektos,
tad eksāmens Rīgā tika kārtots
ar Iecavas koklētāju ansambļa
«Uguntiņa» palīdzību.
Mācību pārbaudījums tika
organizēts kā koncerteksāmens,
nepilnu divu mēnešu laikā iestudējot pietiekami apjomīgu programmu. Koncerteksāmena programmu veidoja skaņdarbi, kas
komponēti laika posmā no 16.
gadsimta līdz mūsdienām. Klausītājiem un komisijai tika sniegta iespēja iejusties renesanses,
baroka, klasicisma un romantisma laika mūzikā (H. Persels,
G. F. Hendelis, J. Brāmss,
J. Štrauss u. c.). Šo laikmetu
skaņdarbu oriģināli rakstīti dažādiem mūzikas instrumentiem

(klavesīnam, klavierēm četrrocīgi, arfai, stīgu instrumentu ansamblim, simfoniskajam orķestrim), bet tieši koncerteksāmenam tika pārlikti koklētāju ansamblim. Koncerta izskaņā skanēja latviešu komponistu
Ē. Ešenvalda, V. Pūces un A. Altmaņa oriģinālkompozīcijas.
Koklētāju ansambļa «Uguntiņa» skanējumu ik pa brīdim papildināja Iecavas mūzikas skolas
jaunāko klašu koklētāju ansamblis un Bolderājas Mūzikas un
mākslas skolas koklētāju ansamblis «Madaras». Eksāmena
komisija bija pārsteigta par ansambļa saliedētību un saspēli,
programmas daudzveidību un
izpildījumu. Pateicoties visām
koklētājām, Anna eksāmenā
ieguva augstāko vērtējumu.
Paldies visām Iecavas koklētājām par atbalstu Annai eksāmenā un drosmi tik īsā laika
posmā iestudēt tik apjomīgu
programmu!
Alise Veisa,
kokles spēles skolotāja

Pateicība
PII «Dartija» darbinieki, bērni
un vecāki mācās dzīvot zaļi šķirot atkritumus, saudzēt
dabu, rūpēties par tīru vidi,
taupīt ūdeni, elektrību, ēst
veselīgu pārtiku, atbalstīt
aktīvu dzīves veidu.
Jau otro gadu piedalāmies
makulatūras vākšanas
akcijā «Otra elpa papīram».
Šogad līdz 27. martam esam
nodevuši Līgatnes
papīrfabrikai 6190
kilogramus makulatūras, un
tā mēs esam izglābuši
kokus no nociršanas, kuri
būtu vajadzīgi, lai izgatavotu
jaunu papīru.
Šogad mūsu akciju
atbalstīja ne tikai bērnu
vecāki, bet arī mikrorajona
«Dartija» un citi novada
iedzīvotāji. Liels PALDIES
visiem, kuri mūs atbalstīja,
un ceram uz turpmāko
sadarbību!
EKO programmas aktīvistes
Žanna Trihonova un
Inese Lapkovska

3.
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Gaidāmi satiksmes ierobežojumi
A: Anta Kļaveniece

Jau aprīļa sākumā tiks
uzsākti ielu rakšanas darbi
būvprojektā «Ūdensapgādes,
kanalizācijas tīklu un
kanalizācijas sūkņu staciju
rekonstrukcija Iecavas
novadā», informē atbildīgais
būvdarbu vadītājs Tālis
Sedulis.
Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem
būs jārēķinās ar neērtībām, ko
radīs ceļu satiksmes ierobežojumi. Darbus dažādos ielu posmos iecerēts veikt pakāpeniskā
secībā tā, lai ciema teritorijā ne-

paralizētu kustību pavisam un
nodrošinātu māju īpašniekiem
piekļuvi savām mājām. Plānots,
ka rekonstrukcijas darbi ilgs līdz
augustam un tos veiks Edvarta
Virzas, Rīgas, Dzintaru, Pļavu
un Baldones ielā, taču satiksmes
ierobežojumus radīs arī ar tām
saistītās ielās.
Ceļu satiksmes organizācijas
shēmas ir apskatāmas pašvaldības interneta vietnē
www.iecava.lv. Par konkrētu ielu
posmu slēgšanu un tur notiekošajiem darbiem turpināsim informēt nākamajos laikraksta numuros. IZ

NVO projektu konkursā
liels pieteikumu skaits

I2g

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki aprīlī
Pirmdien, 2. aprīlī,
plkst. 8-12 (katru pirmdienu) pieņemDomes izpilddirektors
M. Veinbergs
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Otrdien, 3. aprīlī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu īres komisijas sēde
Otrdien, 10. aprīlī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 11. aprīlī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 12. aprīlī,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 17. aprīlī,

A: Ineta Bramane

Domes projektu vadītāja
Par pašvaldības izsludināto
NVO projektu konkursu šogad
bija liela interese, ko
apliecināja lielais pieteikumu
skaits – veseli desmit
projekti.
Otrdien uz tikšanos sanāca
projektu izvērtēšanas komisija,
lai lemtu par atbalsta piešķiršanu iesniegto ideju realizācijai.
Projekti kopumā pretendēja uz
pašvaldības līdzfinansējumu
Ls 6640,14 apmērā, lai gan budžetā šim mērķim bija paredzēti
Ls 6000.
Izvērtējot konkursa pieteikumus, biedrības «Jaunatne smaidam» projektu nācās noraidīt kā
neatbilstošu nolikumam. Divi
projekti tika apstiprināti kā pil-

nībā atbilstoši visām konkursa
prasībām, un tie ir: Iecavas evaņģēliski luteriskās draudzes projekts «Baznīcas tornis Iecavai un
draudzei»; basketbola kluba
«Dartija» projekts «Publiskā āra
basketbola laukuma uzlabošana
Iecavā, Grāfa laukumā 7».
Pārējie septiņi projekti tika
apstiprināti ar nosacījumu, ka
iesniedzēji veiks nelielus precizējumus projekta dokumentācijā,
savukārt, vienam pretendentam
komisija lūdza iesniegt papildu
skaidrojumus.
Plašāka informācija par apstiprinātajām projektiem būs
pieejama pašvaldības interneta
vietnes www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība > Nevalstiskās organizācijas un aktīvistu grupas, kā
arī kādā no nākamajiem laikraksta numuriem. IZ

plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 19. aprīlī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 24. aprīlī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Ceturtdien, 26. aprīlī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde

Savu pasaules
redzējumu izsaka krāsās
1.lpp.

Melnās ziņas
- 20. martā plkst. 6:50 Iecavā, Rīgas ielas krustojumā ar
Skolas ielu, 1967. gadā dzimis
automašīnas Mazda 626 vadītājs šķērsoja krustojumu pie
ieslēgta luksofora sarkanās gaismas signāla. Notika sadursme ar
automašīnu Opel Vectra, kuru
vadīja 1961. gadā dzimusi sieviete. Vadītājai sniegta medicīniskā
palīdzība, un viņa nogādāta Jelgavas slimnīcā. Tur pacientei
konstatēti muguras un krūšu
kurvja sasitumi. Uzsākts kriminālprocess.
- 24. martā plkst. 15:40 ceļa
Iecava-Audrupi 2. kilometrā aizturēts 1961. gadā dzimis vīrietis,

kurš vadīja velosipēdu bez vadītāja apliecības, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,61 promile.
- 27. martā plkst. 16:00 Sila
ielā 1960. gadā dzimis vīrietis,
vadot automašīnu Honda Accord, neizvēlējās pareizu braukšanas ātrumu un, ieraugot suni
uz braucamās daļas, netika galā
ar automašīnas vadāmību, un
ietriecās aizsarbarjerās.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Lai gan savulaik studijā veiksmīgi darbojušās Dagnija Lauva,
Gita Kravala, Biruta Rūsiņa un
Ligita Putene, šobrīd dažādu
iemeslu dēļ viņas ietur gleznošanas pauzi. «Lai Gita atkal varētu
gleznot, esam iecerējuši nedaudz
mainīt nodarbību laiku,» tā salona vadītāja Indra Liepa, piebilstot, ka studijā ir gaidīti visi, kas
vēlas gleznot. Viņa ir pārliecināta, ka gleznošanas prasmi var
apgūt ikviens, ja vien ir vēlme savu pasaules redzējumu izteikt
krāsās. Gleznošana gan nav lēts
vaļasprieks, un arī materiālu atbalstu nodarbībām ir grūti piesaistīt. Divas reizes mākslas studiju atbalstījis Kultūrkapitāla
fonds, piešķirot līdzekļus mākslas grāmatu iegādei, taču mate-

riāli gleznošanai jāpērk pašiem.
I. Liepa stāsta, ka mākslas
studija izveidota pirms septiņiem gadiem, taču pirmā izstāde
ārpus Bauskas sarīkota tikai
pērn: «Piedalījāmies izstādē
Ventspils Amatu mājā, un mums
iepatikās. Tas ir lielisks veids, kā
celt pašapziņu un arī iepazīt vienam otru, jo gleznojot jau nav
laika parunāties.» Otra izstāde
sarīkota ap Ziemassvētkiem Jēkabpilī. Tur izveidota jauna
mākslas studija, un tās dalībnieki vēlējušies redzēt savu pieredzes bagātāko kolēģu veikumu.
Un arī ar izstādi Iecavā mākslas
studijas ieceres vēl nebeidzas.
I. Liepa vasarā plāno organizēt
brīvdabas plenēru, aicinot tajā
piedalīties arī bijušos studijas
dalībniekus. IZ
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4.

Atceres brīdis svešumā izsūtītajiem
A: F: Elīna Arāja

Kopš 1990. gada netālu no
Iecavas dzelzceļa stacijas
25. martā, godinot izsūtītos,
varam nolikt ziedus pie
pieminekļa «Sāpju semafors»,
kas veltīts okupētās Latvijas
1941. un 1949. gadā politiski
represētajiem. No izsūtījuma
Latvijā atgriezās vien daļa
aizvesto.
Spītējot spēcīgajam vējam un
lietum, politiski represēto atceres dienā pieminēt tos, kas izcietuši represijas laika skarbos likteņa pavērsienus, bija ieradušies
ap 30 cilvēku, kuru vidū bija arī
tādi, kas paši piedzīvojuši šos
skarbos notikumus. Svecītēm
degot un skanot vijolei, atcerējāmies tos laikus, kad vīri uniformās bezjūtīgi sadzina nevainīgus ļaudis lopu vagonos un aizveda nezināmā virzienā.
Iecavas Politiski represēto
kluba valdes priekšsēdētājs
Ēriks Grants priecājas, ka ik gadu represēto atceres dienā sirsnīgu piemiņas uzrunu iecavnieku vārdā saka pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis. Ē. Grants saka
paldies arī kultūras nama dāmām, kas uz filmu skatīšanos
dalībniekus sagaidīja ar siltu tēju un smalkmaizītēm. Uz ekrāna
rādīja divas fonda «Sibīrijas bērni» dokumentālās filmas: par
2011. gada braucieniem uz Soļikamsku, Vjatlagu un Omsku.
Izsūtīja desmit gadu
vecumā
Uz Omsku toreiz izsūtīja arī
Ē. Grantu. Viņa tēvs Gustavs
bija aizsargu vada komandieris
un izsūtīts jau iepriekš,
1945. gadā uzreiz pēc kara, stāsta Ē. Grants. Mājās viņu palaida
kā pirmās grupas invalīdu
1958. gadā, bet pēc smagām
operācijām viņš tomēr drīz mira.
Pats Ēriks desmit gadu vecumā
ar māti tika izsūtīts 1949. gadā
no ģimenes mājas Īlē. Pēc viņiem
ieradās agri no rīta. Viss notika
lielā steigā, līdzi neko paņemt
nevarēja. Šajā reizē pārsvarā izveda sievas un bērnus. Ja kāds
paspēja izmukt, tad tā vietā paņēma kaimiņu, jo plāns bija ne
tikai jāizpilda, bet ar pāris procentiem pat jāpārpilda. Pirmoreiz represētajiem ēst iedeva tik
pie Urāliem, bet pa ceļam daži
līdzbraucēji jau bija miruši.
Omskā ar automašīnām cilvēkus aizveda uz kādu lielāku
sādžu, kur sadalīja tādiem kā
pārpircējiem, kas bija pagalam
apjukuši, jo bija cerējuši uz spē-

Golden

Spītējot spēcīgajam vējam un lietum, politiski represēto atceres dienā pieminēt tos,
kas izcietuši represijas laika skarbos likteņa pavērsienus, bija ieradušies ap 30 cilvēku.
cīgiem strādniekiem, bet te pārsvarā mātes ar bērniem. Grantus un vēl dažus atvestos paņēma kolhoza priekšsēdētājs un ar
maziem, pinkainiem zirgiem, kas
iejūgti lielajās Sibīrijas kamanās, aizveda viņus uz mazāku
ciemu, kur izvietoja pa mājām
pie vietējiem iedzīvotājiem. Ciemā pārsvarā bija ukraiņi, latviešu bija ļoti maz, vēl arī pāris vācieši. Vietējie bija apmulsuši par
niecīgo darbaspēku, savukārt
atbraucēji bija pārsteigti, ka vietējie iedzīvotāji ir ārkārtīgi nabadzīgi ģērbti, un bērni - gan meitenes, gan zēni - ar skūtām galvām, lai kukaiņi nedzīvo, bet citādi pavisam tīrīgi.
Pamazām kolhozs uzcēla atbraucējiem māju ar četrām istabām, kur katrā mājas stūrī dzīvoja pa ģimenei. Tā kā visapkārt
pletās stepe, tad mājas no kokiem nevarēja uzcelt. Taisīja ķieģeļus no māla, salmiem un mēsliem. Arī apkurināšanai izmantoja salmus un žāvētus mēslus
(kizjak). Kad lopus aizveda ganos, kūti sadalīja vairākiem cilvēkiem, un katrs ar lāpstu grieza
mēslu ķieģelīšus, ko pēc tam atstāja kaltēties. Apstaigāja arī
laukus un apgrieza riņķī tur atstātās čupas, lai ātrāk kaltējas.
Mēsli dega ļoti labi, un smakas
nekādas nebija. Kurināja arī vēr-

meles, jo tās bija visapkārt, arī
labībā, tāpēc maize vienmēr bija
rūgta. Ļoti bieži nācās ēst balandu zupu, ja nekā cita ēdama nebija. Algu izsūtītajiem izmaksāja
reizi gadā un vēl šad tad. Svētkus
centās neaizmirst, tikai nebija,
ar ko svinēt. Eglītes zaru vēlāk
atsūtīja pa pastu radinieki. Reizēm atsūtīja arī kādu gaļas gabalu, ko ēda vairākus mēnešus. Šo
to paslepus nesa mājās arī no
kolhoza, jo viss taču piederēja
tautai. Sods par to gan bija
bargs, bet neviens netika pieķerts. Kolhozā bija vissmagākais
darbs, bet latvieši bija ļoti strādīgi, tādēļ ātri tika strādāt labākā
vietā - fermā.
Sādžā viņi bija divi latviešu
puikas. Arī bērni strādāja – pa
vasarām dzina lopus ganībās.

Ēriks aizgāja uz skolas 2. klasi un uzreiz tika pie pārbaudes
darba: diktāta krievu valodā. Viņam atļāva norakstīt no blakussēdētāja, taču ar visu to skolotājs lapu ar kļūdu labojumiem
bija norakstījis gluži sarkanu,
un Ērikam skolā nācās palikt uz
otru gadu. Taču pēc tam viņš bija
sekmīgākais skolēns skolā.
16 gadu vecumā, kad atļāva doties mājās, Ēriks atgriezās Latvijā pie radiem Īlē. Izsūtījumā viņš
bija pavadījis septiņus gadus.
Māte atgriezās pēc gada, kad visus represētos reabilitēja.
Ē. Grants pabeidza tehnikumu, Latvijas Lauksaimniecības
akadēmiju un strādāja par agronomu. No 1970. gada viņš dzīvo
Iecavā un pašlaik vada Iecavas
Politiski represēto klubu. IZ

Sagaidīsim pavasari, sevi sargājot!
Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā ir
iespēja
ĒRČU ENCEFALĪTA PROFILAKSES VAKCINĀCIJU
saņemt par pazeminātu cenu.
No 28. marta vakcīnas cena tikai Ls 14
(līdz šim Ls 18).
Par vakcināciju vienosieties ar savu ģimenes ārstu.
Tālrunis informācijai 63941481.
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Izzina represēto likteņstāstus

Izsūtījuma laika atmiņu stāstos dalījās Astra Kriņģele (no
kreisās), Milita Pīlādze un Skaidrīte Feldmane. Atsaukt
atmiņā tā laika notikumus palīdzēja saglabātās fotogrāfijas.
A: F: Elīna Kļaveniece,

Baiba Kreiere
Iecavas vidusskolas 12.a klases
skolnieces
22. martā Iecavas vidusskolā
norisinājās vēstures radošā
konkursa «Vēstures semafors»
noslēguma pasakums. Tajā
tikās konkursa dalībnieki,
1941. un 1949. gadā
deportētie, kā arī citi
interesenti.
Pasākuma organizatores,
vēstures un politikas metodiskās apvienības vadītāja Sanita
Kozlova un skolotāja Solvita
Lauzēja skaidro, kādēļ izvēlējušās šādu konkursa nosaukumu:
semafors sastāv no trijām daļām, kas simbolizē neizdzīvotās
dzīves, salauztos likteņus un

posmu, kad viss ir jāsāk no jauna. S. Kozlova klausītājus arī
iepazīstināja ar 1941. gada
14. jūnija un 1949. gada
25. marta traģiskajiem notikumiem.
Atmiņu stāstos dalījās Astra
Kriņģele, viņas māsa Skaidrīte
Feldmane un Milita Pīlādze. Māsas - Astra un Skaidrīte - deportāciju uz Sibīriju piedzīvoja
1949. gada 25. martā, kad
Skaidrītei bija nepilni desmit gadi, bet Astrai - divi. Sibīrijā viņas
pavadīja astoņus gadus, līdz
izdevās nokļūt atpakaļ dzimtenē
- Latvijā.
Radošais konkurss «Vēstures
semafors» norisinājās starp visām Iecavas novada skolām; tā
mērķis bija rosināt skolēnus izpētīt un radošā veidā pastāstīt

Pasākuma iniciatore, vēstures un politikas metodiskās
apvienības vadītāja Sanita Kozlova sveic konkursa labakā
darba autori Aelitu Polencu 9. klašu grupā.
par likteņiem, kuros neizdzēšamas pēdas atstājuši izsūtījumā
pavadītie gadi. Tie varēja būt zīmējumi, dzejoļi, atmiņu stāsti un
citas radošas darbības, bet tām
bija jābūt saistītām ar deportācijām un genocīdu, kas vērsts pret
latviešu tautu II Pasaules kara
laikā.
9. klašu grupā vislabāk radošo uzdevumu izdevās paveikt
Iecavas vidusskolas skolniecei
Aelitai Polencai. Viņa bija izveidojusi grāmatiņu, kurā, izmantojot grāmatu «Rētas», apvienoti
dažādu cilvēku atmiņu stāsti.
Meitene atzīst, ka pasākums bijis ļoti interesants, jo bijusi
iespēja uz deportāciju laiku paskatīties ar to cilvēku acīm, kas
to paši piedzīvojuši.
Otro vietu 9. klašu grupā

ieguva Ieva Zariņa, 7., 8. klašu
grupā vislabāk veicās Līvai Puisānei, bet 5., 6. klašu grupā otro
vietu ieguva Liene Hofeina un
trešo vietu - Maksims Krutikovs
(internātskola).
12. a klases skolniece Elīna
Mārtuža uzskata, ka, lai arī atmiņas ir sāpīgas, par deportācijām vajadzētu runāt biežāk, jo
daudzi nezina, kā tad bija dzīvot
Sibīrijā un kā tas ietekmējis tik
daudzu ģimeņu likteni.
Par ko tad īsti cilvēki tika deportēti un vai tas varēja arī nenotikt? Pasākuma noslēgumā uz
šādu sarunu aicināja pašvaldības izglītības metodiķe Aldonija
Gaveika, to noslēdzot ar emocionālu dzejoli. Diemžēl uz šiem
jautājumiem viennozīmīgas atbildes vēl nav rastas. IZ

Sāls istaba ir gatava uzņemt pacientus
1.lpp.

Šī projekta mērķis bija nodrošināt pakalpojumu klāsta dažādošanu Iecavas novada iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai. Projekta kopējās izmaksas sasniedza
Ls 10 037,68 (ar PVN). Projektu
līdzfinansēja ELFLA: Ls 7 386,90
(74%), bet pašvaldības finansējums sastādīja Ls 2 650,78
(26%). Darbus veica SIA «Eglaines».
Haloterapija ir ārstēšana ar
sāls mikroklimatu, neizmantojot
nekādus medikamentus. Sāls terapijas istabā no sāls ir gan sienas, gan grīda un griesti. Haloterapijai nepieciešamo klimatu nodrošina sāls ģenerators, kurš

Iecavā uz šo brīdi ir Latvijā vienīgais sertificētais sāls ģenerators,
kas pieejams plašākai sabiedrības daļai. Svarīgi sāls istabā ir
atslābināties un atpūsties, tādēļ
telpā ir mērens apgaismojums
un fonā skan relaksējoša mūzika, ko pacients pats var izvēlēties.
Jaunajā sāls istabā varēs
ārstēties ikviens iedzīvotājs,
kurš saņēmis rehabilitologa nosūtījumu. Bet, ja vēlēsies ārstēties bez nosūtījumu, tad būs jāparakstās, ka atbildību par veselību uzņemas pats pacients.
Sāls istabu nav vēlams apmeklēt, ja ir paaugstināta ķermeņa
temperatūra, onkoloģiskas un

nieru slimības, hipertonijas
smagās formās, kā arī vīrusa infekcijas paasinājuma periodā.
Tomēr nav jāuztraucas, ja blakussēdētājam ir iesnas vai klepus, jo sāls klimatā visi baciļi
tiek pilnībā nogalēti, stāsta
M. Brazovska.
Haloterapijas seanss sāls
istabā ilgst pusstundu un ieteicamais ārstēšanās kurss ir desmit procedūras, ko vēlams atkārtot divas reizes gadā. Pagaidām seansi notiks katru otro dienu laikā no plkst. 11.00 līdz
18.00. Sāls istabā pagaidām paredzēta vieta četriem pacientiem
un katram par terapiju jāmaksā
viens lats. Ja kāds vēlas seansu

baudīt vienatnē, tad cena ir trīs
lati. Bērnam ar pavadoni maksa
ir samazināta – abiem kopā jāmaksā Ls 1.50. PII «Dartija» un
IVSAC direktores jau vienojušās,
ka no bērnudārza regulāri uz haloterapiju nāks astoņu bērnu
grupas kopā ar kādu audzinātāju plkst. 11.00. Ģimenes ārste
I. Vaičekone sāls istabu rekomendē pilnīgi visiem pirmsskolas vecuma bērniem, ne tikai
tiem, kuriem jau ir kādas problēmas. Nevajadzētu sagaidīt astmu, bet novērst to, profilaktiski
apmeklējot terapiju. Sāls istaba
ne tikai ārstē, bet arī uzlabo imunitāti. IZ

2012. gada 30. martā

6.

Pirātu kuģis piestāj arī Iecavā
1.lpp.

Tā vēsta, ka Baķupītes kreisajā krastā uz augstas kāpas bijusi jūras laupītāja Tromeļa pils.
Netālu no Melnsila kuģotāji gaidījuši ceļavēju, lai varētu apbraukt netālo Kolkasragu. Tromels šos kuģus aplaupījis un
dārgumus noglabājis pils pagrabos, kas vēlāk nogrimuši kāpās.
Ierodoties Melnsilā un vērojot
pludmales smiltis, rakstnieks
pēkšņi visu iztēlē tā arī redzējis:
kā piestāj pirātu kuģis, kā norok
naudu. Melnsila iedzīvotāji stāsta, ka kalna apkaimē vēl pat
pirms 30 gadiem atraduši zelta
monētas…
Romāns «Mellsila pirāti» ir dēku stāsts par Kurzemes pirātiem
un 17. gadsimta galma pikantām aizkulisēm Hercoga Jēkaba
Ketlera valdīšanas laikā. Rakstnieks pārliecināts, ka romāns ir
viegli lasāms, to var skatīties kā
filmu. Interesants tas būs visu
vecumu lasītājiem, vēsturisku
un dēku romānu cienītājiem.
Notikumi un tēli romānā ir gan
īsti, gan izdomāti. Rakstnieks
pusotru gadu meklējis materiālus arhīvos, izzinot tā laika vēstures faktus.
Romāns «Mellsila pirāti» lasītājiem ir pieejams jau kopš pagājušā gada septembra, un A. D.
Deģis plāno radīt tam arī turpinājumus. Pēc diviem trijiem gadiem autors lasītājiem sola romānu «Tobago pirāti». Dinijs uzskata, ka pirātu būšana varētu

būt jauka aizraušanās zēniem.
Ārzemēs ir pat pulciņi, kur zēni
mācās, kā siet dažādus mezglus
uz kuģa un citas noderīgas nodarbes, kas pozitīvi aizpilda zēnu
brīvo laiku. Meitenēm ir dažādi
pulciņi, kur aktīvi darboties, bet
zēniem to ir ļoti maz, pārsvarā
tas ir sports, bet tas ne visiem interesē un padodas. Dinijs atceras, kā jau bērnībā tēlojis pirātu,
un vēlas, lai šādu prieku gūst arī
mūsdienu bērni.
Jau šovasar A. D. Deģim iznāks nākamais romāns «Marijas
ielas koķetes», kurā būs atspoguļots, kā pagājušā gadsimta sākumā dzīvoja un uzdzīvoja tā laika deputāti, ministri un citas
ievērojamas personības. Notikumos iesaistīts būs arī mūsu novadnieks E. Virza. Tāpat kā
«Mellsila pirāti», arī šis romāns
būs balstīts uz patiesiem notikumiem, kurus Dinijs pētījis arhīvos.
Maija beigās paredzēts plašāks pasākums saistībā ar Arvīda Dinija Deģa grāmatu «Mellsila
pirāti». Tas notiks Duntē pie
Minhauzena muzeja, brīvā dabā
pie kuģa un paredzēts kā pasākums visai ģimenei.
Grāmata «Mellsila pirāti» ir izvirzīta Aleksandra Pelēča balvai,
bet rakstnieks uzskata, ka lielākā balva tomēr ir tā, ka viņa
darbs patīk lasītājiem. Dinijs Deģis ir gandarīts, ka Iecavas vidusskolā literatūras stundās
bērniem piedāvā iepazīt viņa
dzeju. IZ

nepietiek nepietiek nepietiek

Nabadzīgais zvejnieka dēls, kļuvis par pirātu
kapteini (A. D. Deģis), iekaro spānietes (Elīza) sirdi.

«Kuģa apkalpe» malko «vīnu» no senajiem biķeriem.
Vīna biķerus un citus teātra rekvizītus
A. D. Deģis iegādājies pasaules antikvariātos.

F: Jolanta Ignate

(M. Laukmane)
23. martā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkā viesojās
dzejniece, bibliotekāre, Talsu
novada literātu apvienības
vadītāja, folkloras vācēja,
kurzemniecisko tradīciju
pētniece, Rakstnieku
savienības biedre Maija
Laukmane.
Dzejniece raksta gan pieaugušajiem, gan bērniem. Viņa
ir viena no lasītākajām dzejniecēm Latvijā.
Mēs, klausītāji, sapratām un
redzējām, ka cilvēks var padarīt
ļoti daudz, ja nesamierinās ar
mazumiņu: pa dienu strādā Talsu bērnu bibliotēkas lasītavā,
palīdz skolēniem izvēlēties un atrast nepieciešamo literatūru, bet
vakarā nododas darbam ar jauniešiem fantāzijas studijā.
Dzejniece pauda atziņu, ka

dzeja ir kluss žanrs, bet ir jābūt
stipram, lai satiktos ar dzejoli, lai
atrastu to, kas ir vārdos paslēpies. Katram rakstniekam ir jājūt atbildība par katru vārdu savā darbā, jo tikai tad tas uzrunā
lasītāju. Vārdi grib, lai tos uzraksta, pievieno kaut ko no dzejnieka sirds, tie vēlas, lai tos pieraksta, un tā rodas dzeja.
Dzejnieces lasītie dzejoļi sasniedza klausītāju sirdis un prātus. Tāpēc varam priecāties, ka
drīzumā izdevniecība «Jumava»
izdos M. Laukmanes dzejoļu krājumu pieaugušajiem «Durvis»,
bet izdevniecība «Annele» - dzejoļu grāmatu bērniem «Gar ausīm
skrien vējš».
Anna Taurene,
bibliotēkas lasītāju
kluba «Sāga» dalībniece

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas vadītāja Anda Rācenāja
(no kreisās) iepazīstina pasākuma auditoriju ar dzejnieci
Maiju Laukmani. Viņas dzejas cienītāju netrūkst arī Iecavā.
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Sporta ziņas

21. martā sporta namā «Dartija» norisinājās Iecavas novada
skolu sacensības stafetēs «Drošie un veiklie» 2. un 3. klasēm.
Sacensības guva lielu atsaucību: tajās piedalījās 11 komandas no
visām novada skolām, bet zāles skatītāju rindas piepildīja
līdzjutēji, ar plakātiem un skaļām ovācijām uzmundrinot savus
skolas biedrus. Sacensību organizatori teic lielu paldies klašu
audzinātājām un sporta skolotājiem par atbalstu sacensību dienā.
2. klašu komandas (punktu skaits piecu stafešu summā)
1. vieta Iecavas internātpamatskolas 2. c klases komandai (Linda
Sakne, Laine Novicka, Amanda Gromova, Edgars Ivanovs, Linards
Ivanovs un Aivis Bergmanis) - 7 punkti;
2. vieta vidusskolas 2.b klases komandai (Elza Ignatova, Madara
Mitrofanova, Evelīna Āboliņa, Eduards Geks, Kristiāns Stūrmanis
un Ēriks Frolovs) - 11 punkti;
3. vieta vidusskolas 2.c klases komandai (Alla Visocka, Amanda
Šķērsēna, Viktorija Bortkeviča, Gvido Miezers, Markuss Krūmiņš
un Jānis Bilkevičs) - 15 punkti.
3. klašu komandas
1. vieta vidusskolas 3.a klases 2. komandai (Annija Lazdiņa,
Agnese Zariņa, Alla Upeniece, Mikus Hugo Zaumanis, Artūrs
Kalniņš un Oskars Pudņiks) - 10 punkti;
2. vieta vidusskolas 3.a klases 1. komanda (Adrija Ziemele, Abita
Tauriņa, Renāte Murāne, Ralfs Vētra, Mikus dombrovskis un
Dāniels Raginskis) - 12 punkti;
3. vieta vidusskolas 3.c klases komanda (Evita Pavlovska, Marta
Alise Augucēviča, Elīza Anna Jansone, Renārs Voroškovs, Kristaps
Šuherts, un Emīls Klāsups) - 12 punkti.
2. un 3. vietas ieguvējiem bija vienāds iegūto punktu skaits, taču
vietu sadalījumu noteica vairāk iegūtu augstāko vietu skaits.
24. martā Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzija,
centrs.
Iecava/Vecumnieki-Sigulda
U-15 72:81 (E. Jašuks 20, H. Meļķis 19, K. Veģis 18)
U-17 75:84 (L. Jaunzems 38, R. Zariņš 16).
Piektdien, 23. martā, Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas otro
ceturtdaļfināla spēli izbraukumā pret Alūksnes komandu
aizvadīja BK «Dartija». Lai arī pirmo puslaiku iecavnieki pabeidza
ar mīnus trīs punktu zaudējumu, turpmākā spēja mobilizēties
ļāva komandai lauzt spēles gaitu un to pabeigt ar uzvaru. Šoreiz,
tāpat kā iepriekšējā spēlē, ar iegūto double-double izcēlies Ivars
Zemītis. Kopumā spēles gaitā viņš guvis 33 punktus un izcīnījis
12 atlecošās bumbas.
Alūksne-Dartija 75:99
(pa ceturtdaļām 22:21; 21:19; 15:34; 17:25)
Ivars Zemītis 33 punkti, 12 atlecošās bumbas; Ģirts Hauks 19 p.,
6 atlec. b., 3 rezultatīvas piespēles; Gatis Justovičs 16 p., 2 rezult.
piesp.; Gundars Brička 15 p., 3 atlec. b.; Juris Brūveris 10 p.,
3 rezult. piesp., Aldis Beitiņš 3 p., 4 atlec. b.; Ivars Puļķis 3 p.
Spēlēja arī Armands Švītiņš un Jānis Saveļjevs.
Nākamās spēles Dartijai gaidāmas ar Limbažu komandu, kura
divu spēļu sērijā pārspējusi Salacgrīvu. Spēles datums gan vēl nav
noteikts. Abas komandas spēlējot līdzīgi, tādēļ esot grūti pateikt,
kura no tām Dartijai būtu ērtāka pretiniece, komentē BK «Dartija»
treneris Voldemārs Pārums. Limbažnieki var lepoties ar gariem un
atlētiskiem augumiem un spēcīgu groza apakšu - garajiem centra
spēlētājiem. Lai nu kā, Dartijas mērķis ir tikai viens uzvarēt un
tikt finālā. IZ
Kopā mēs varam uzstādīt rekordu!
Lielā Talka ir uzsākusi akciju, kuras ietvaros iedzīvotāji tiek
aicināti sakrāt un nodot pēc iespējas vairāk plastmasas pudeļu
korķīšus. No savāktajiem korķīšiem Lielās Talkas dienā,
21. aprīlī, nodibinājums «Rīga|2014» Rīgas centrā veidos
pasaules karti ar mērķi uzstādīt pudeļu korķīšu rekordu.
Centīgākie korķīšu krājēji akcijas noslēgumā iegūs īpašas
balvas no Lielās Talkas un korķīšu akcijas atbalstītāja veikala
«Rimi». Korķīši jānodod veikalos «Rimi» vai vietējā pašvaldībā.
Savāktos korķīšus jāieliek maisā kopā ar lapiņu, kurā jānorāda:
vārds, uzvārds, tālruņa nr., adrese un savākto korķīšu skaits.
Iecavā korķīšus līdz 16. aprīlim var nodot Edvarta Virzas ielā
21a, SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» pirmajā stāvā - kases
telpā, kur šim nolūkam novietota speciāla kaste, informē Daina
Rudzīte. Pēc minētā datuma Talkas koordinatori ar saviem
palīgiem korķīšus savāks un nogādās Rīgā. Par piedalīšanos
akcijā lūgums paziņot pa tālr. 29419247 vai 20499498.

Apsveikums : : :
Par taviem gadiem pacelsim kausu,
novēlot laimi, izdzersim sausu,
Lai visu, ko vēlies, spētu tu gūt
un vienmēr ar mīļajiem cilvēkiem būt.
/L. Daugiša/

Sirsnīgi sveicam Alisi Kramiņu 90 gadu
jubilejā. Vēlam veselību un možu garu!
Zemgales ielas 13a mājas iedzīvotāji

Iecavas luterāņu baznīcā
1. aprīlī pl.11.00
PŪPOLSVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMS.
6. aprīlī pl.16.00
LIELĀS PIEKTDIENAS DIEVKALPOJUMS.
Koncertēs Rīgas Latviešu biedrības nama
koris «ERELBE».
8. aprīlī pl. 11.00
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS.
Dziedās draudzes ansamblis un
Elizabete Gulbe.
Vai Cibiņš nosala aiz pasaules ļaunuma vai pašcieņas trūkuma?
Vai 3. pensiju līmenis mainītu stāsta
«Pie Pagasta tiesas» nobeigumu?
Šīs tēmas latviešu klasiskajā literatūrā ir
ļoti aktuālas, tās raksturu traģisko tipiskumu rāda
Rakstniecības un Mūzikas muzeja
izstāde
«DZĪVES PABĒRNI LATVIEŠU LITERATŪRĀ»,
kas apskatāma Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā
no 26. marta līdz 6. aprīlim.
Gaidīsim!
Bibliotēka atvērta no plkst.11:00-18:00 darba dienās.

Līdzjūtības
Ik dvēsele alkst siltuma un gaismas,
Ik aizgājējs vēl sapņos mīt.
Caur atmiņām dzīvs paliek sirdī ilgi,
Ko grūti aizmirst - atvirzīt.
/V. Kokle-Līviņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Tamārai Rudzītei,
dzīvesbiedru zaudējot.
Zigrīda, Dagnija, Dace, Agrita, Lidija,
Augusts, Gunārs, Arkādijs un Antons.
Vēl tikko biji te,
Nu klusums pretī brien,
Un sirdī tukšumu
Ar saltiem pirkstiem sien.

/K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību Tamārai Rudzītei,
no dzīvesbiedra uz mūžu atvadoties.
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Alla Pavlova (13.06.1969. - 20.03.2012.)
Anna Gorbačevska (15.05.1947. - 22.03.2012.)
Žanete Slengmane (04.12.1950. - 29.12.2011.)

2012. gada 30. martā
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :
labiekārtotu 1, 2, 3 vai 4 istabu
dzīvokli par saprātīgu cenu.
Nomaksāšu parādus, palīdzēšu
pārvākties, piedāvāšu citu
dzīvokli.
Tālr. 22449143.

A kategorijas kursi

Ls 30
(tiek komplektēta grupa)

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

skaldītu malku.
Tālr. 25929586.

Piedāvā darbu : : :

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

l
Smilts, grants, šķembas

Pārdod Iecavā ražotas
ilgdegošas kokskaidu
briketes par pavasara
cenām. Tālr. 20389168.
Pieņem pasūtījumus
nākamajam gadam.
Atvainojos tiem, kuri sezonas
sākumā nevarēja mani
sazvanīt. Uzsākot darbus,
jaunās iekārtas lūza un
nespēja nepieciešamo
daudzumu saražot.

Svētdien,
22. aprīlī, plkst. 11
Baložu kapu
sakopšanas talka.

l
Kūtsmēsli
l
Būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m

3

ar iekrāvēju.

Tālr. 28288822.
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 16. aprīlī.

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

SIA «Dinda» kokizstrādājumu
apstrādē. Apmācība uz vietas.
Prasības: atbildības sajūta, bez
kaitīgiem ieradumiem.
Tālr. 29715545.

strādniecei puķkopībā.
Tālr. 27759188 (Z. Balodis).

SIA «Iecavnieks Auto» piedāvā
darbu smago automašīnu
atslēdzniekam.
Tālr. 63921978.

Parka estrādē
8. aprīlī pl.13:00
kopā svinēsim
LIELDIENAS.
13:00 Lieldienu darbnīcas:
·
Olu ripināšana,
krāsošana, knaulēšanās un
stafetes;
·
Šūpoļu pušķošana;
·
Radošā darbnīca;
·
Dziesmu darbnīca
14:00 Folkloras kopas
«Tarkšķi» koncerts
14:20 Rotaļas kopā ar
«Tarkšķiem»
Dodoties uz Lieldienu
pasākumu, ģērbsimies
atbilstoši laika apstākļiem,
līdzi ņemsim dabas materiālus
olu krāsošanai un labu
garastāvokli!

8.

Kultūras namā

pasākumu cikla ietvaros
no 30. marta līdz 1. aprīlim
TEĀTRA DIENAS IECAVĀ
30. martā pl. 10:00
PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU UZVEDUMI
(Dzimtmisa, Zālīte,
PII «Cālītis» un PII «Dartija»)
Ieeja - bez maksas
31. martā pl. 16:00
Teātra trupas «ŽANIS» (Rīga)
komēdija
«MILJONĀRS UZ KREDĪTA»
Anitas Knētas luga
Režisori: Irina Tomsone un
Ivars Brakovskis
Lomās: Ivars Brakovskis,
Arnis Līcītis, Ingrīda Andriņa,
Netta Norīte, Jānis Ķipsna,
Sibilla Šlēgelmilha, Anita
Knēta, Lauma Jansone, Jānis
Āboliņš, Ivonna Kalniņa,
Artūrs Mekšs, Pēteris
Vilkaste, Zane Reiha
Biļešu cenas - Ls 2 un Ls 3
(Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā)

Smieklu dienā,
1. aprīlī, pl. 15:00
kaimiņu novada - Īslīces
pagasta teātra studijas
«Dadži» iestudējums
A. Banka
«VISI RADI KOPĀ»
Intrigas, pārpratumi,
nevainīgi sānsoļi, Japānas
princis, sulīgi vārdi
pieaugušajiem, kapu
apmeklēšanas tradīcijas un
pa vidu vēl pazudis teļš... Tik
raiba ir šī izrāde!
Bērniem izrādi skatīties nav
ieteicams!
Ieejas maksa - ziedojumi
11. aprīlī pl. 18:00
skaņu diska
«STIPRI VĀRDI»
koncerttūre
«ES BŪŠU»
Muzicē:
Iluta Lāce, Dita Lāce un
Dana Indāne - balss
Gundega Graudiņa - klasiskā
ģitāra.
Ieejas maksa - ziedojumi
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