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Dienas centrs uzsāk darbu
Elīna Arāja
Marta Tamule
28. maija pēcpusdienā visu
gaidītais Dienas centrs svinīgi
vēra savas durvis. Svētku
noskaņu jau iztālēm radīja
krāsaini baloni, kas, karstajā
saulē sprāgstot, paukšķēja kā
svētku salūts.
Ar Iecavas novada pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» (Sociālais dienests) vadītājas Sigmas
Strautmales atklāšanā vēlēto
dzīvotprieku pašvaldības vadītājs svinīgi pārgrieza lentu un
novēlēja centram ilgu mūžu,
piepildītu ar aktīvām radošām
darbībām.
Viesi piedalījās Dienas centra
nosaukuma ideju ģenerēšanā
un apgleznoja akmentiņus, lai
tie nākotnē veidotu pamatu jauDienas centru atklāj
na, lielāka Dienas centra izveiSigma Strautmale (no kreisās),
dei kopā ar Mūzikas un mākslas
Ginta Zaumane un Arta Manuša.
skolu Grāfa laukumā. Pagaidām
pašvaldība centra vajadzībām pas, kur kādreiz atradās veikals na pasākumu telpa, kabinets un
īrēs 64 kvadrātmetru plašās tel- «Magonīte». Dienas centrā ir vie- sanitārais mezgls.
3.lpp.

Ir ideja? Īsteno to!
Mūsu novadā jau ilgstoši
ir dzīva dažādu projektu
izstrādes tradīcija, regulāri
uzzinām par vispusīgām
dažādu paaudžu īstenotām
idejām. Šajā kontekstā
joprojām būtisks ir
sākotnējais darbs, ievirze –
mazais mācību projekts skolā,
pat bērnudārzā. Iepazīstināt
lasītājus ar skolu veikumu
projektu nedēļās ir šī raksta
uzdevums.
Iecavas internātpamatskolā šī gada mācību projektu tēma
bija «Lietu stāsti». Jebkurai grāmatai, rotaļlietai, gludeklim, atslēgai, mācību piederumam, rotai, pulkstenim, somai, cimdam
u.c. piemīt sava funkcija laikā,

savs īpašnieks, tātad – vēsture. Tā ir lietu pagātne, tagadne,
arī nākotne, piemēram, skolēnu iespējamo nākotnes profesiju stāstos. Audzēkņi ar interesi
meklēja, aptaujāja un nesa uz
skolu dažādus savā laikā izmantotus priekšmetus, iespēju
robežās uzklausot bijušo īpašnieku stāstus. Mācību kabineti
pārvērtās izstāžu telpās; daždien skolas kolektīva vienojošais
elements bija cepures, bet citā
dienā gaiteņus pieskandināja
dažādi mūzikas skaņu ieraksti.
Katras klases pedagogi un
audzinātāji konsultēja skolēnus
mutvārdu un kustību teatralizēta priekšnesuma radīšanā, vei2.lpp.
dojot visu lietu stāstus.

31.05.2013.
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Sporta entuziasti
atklāj sezonu
Elīna Arāja
Sestdien, 25. maijā, atpūtas
vietā «Spirtnieki» pulcējās
aktīvās atpūtas cienītāji, lai
uzsāktu vasaras sporta sezonu.
Lai gan rīta cēliens viesa
cerības uz pasākumam labvēlīgiem laika apstākļiem, jau ap
pulksten 12.00 sāka līņāt un tā
atlikušo dienu brīžam lija vairāk, brīžam mazāk. Tomēr kopumā dienas garumā dažādos
spēka un veiklības pārbaudījumos piedalījās vairāk nekā 200
dalībnieki.
Pasākumu atklāja deju grupas «Matrix» dalībnieces trīs ve-

cumu grupās ar šovdeju priekšnesumiem. Meitenes nenobiedēja ne aukstais laiks, ne lietus.
Pasākuma centrālo sacensību - pludmales volejbola - dalībniekus, šķiet, vismazāk satrauca laikapstākļi, jo par lielo
kausu sešu stundu garumā cīnījās 14 komandas. Pirmo vietu
pludmales volejbolā ieguva jau
pieredzējušie spēlētāji Gints Filipsons un Juris Rudzītis, otrajā
vietā palika Jorens Janišons un
Nauris Šulckis, bet trešo vietu
izcīnīja Reinis Zariņš un Kalvis
Jaško. Organizētāji godināja arī
labāko spēlētāju - Ivaru Jurber6.lpp.
gu.
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Ir ideja? Īsteno to!
1.lpp.
Visspilgtākais veikums izdevās 2.a klases skolēniem
(konsultantes Veronika Ruķere un Sarmīte Ignatjeva) par
tēmu «Rotaļlietas», 3.c klasei (konsult. Agnese Veipa un
Linda Kraukle) par tēmu «Vecai lietai jauns mūžs», 4.a klasei (konsult. Daina Zariņa un
Inese Jirgena) par tēmu «Skaņu ierakstu veidošana», kā
arī 5.c klasei (konsult. Valija Lukstiņa un Irīna Jakušenoka) par tēmu «Cepures» un
6.c klasei (konsult. Linda Fiļipova) par tēmu «Telefoni».
Turpinoties Comenius programmai «Taupi enerģiju – planētas nākotne ir tavās rokās!»,
Dzimtmisas pamatskolas saime projektu nedēļā veica dažnedažādus praktiskus darbus,
uzskatāmi demonstrējot saudzīgu un reizē radoši racionālu
attieksmi pret vidi. Detalizētu
aprakstu jau varējām iepazīt
26. aprīļa avīzē (raksts «Stāda
kokus zaļākai nākotnei»), tādēļ
šoreiz uzskaitāmas skolēnu īpašās veiksmes.
1. klases skolēni Natālijas
Šabanovičas vadībā teatralizēti
atveidoja otrreizējo izejvielu «otro
dzīvi». 3. klases audzēkņi darināja sarežģītas instalācijas (pudeles
kā palmu ziedi) savas skolotājas
Ineses Krīgenas vadībā. Savukārt
5. klases skolēni (konsult.
Māra Slapiņa) veidoja un izspēlēja teorētisku jautājumu kopu
par vidi, enerģiju un atkritumu
otrreizējo pārstrādi «Monopolam» līdzīgā galda spēlē. Astotklasnieki (konsult. Velga Ērgle)
veidoja izsmeļošu teorijas jautājumu prezentāciju «Alternatīvie
enerģijas avoti un to izmantošanas iespējas Latvijā», kuru
demonstrēja projektu nedēļas
pasākumos.
Iecavas vidusskolā līdzās
ikgadējiem projektiem - «Vides
konference», kuras veidošanā
un norisē skolēnus tradicionāli konsultē skolotājas Mārīte Čudare, Svetlana Knāķe un
Ināra Selicka, un Žetonu vakara izrādei (šogad - «Veca mīlestība nerūs» pēc R. Blaumaņa darbu motīviem skolotāju
Pārslas Ratkus, Anitras Taurenes, Daces Greižas un Daces
Deņisovas vadībā) - 5.-11. klašu skolēni labprāt iesaistās jaunās Latvijas mēroga programmās, piemēram, «Veselības stacija: es augu vesels» (skat. «Ieca-

Līga Bosko

Inese Krīgena
Dzimtmisas pamatskolas 3. klases
skolēni demonstrē instalācijas, kas
izgatavotas no plastmasas pudelēm.

Cepuru stāsti
Iecavas internātpamatskolas
5.c klases skolēnu sniegumā.

Dace Greiža
Vidusskolas 5.a klases skolēni izrādes gaidās.
vas Ziņu» 22. februāra numuru), kā arī izstrādā konkrētajam klases kolektīvam aktuālus
darbus. Tie ir gan dažādi pētījumi, gan pasākumi, ludziņu
iestudējumi, gadagrāmatas, intervijas un to analīze, galda spēļu darināšana, gaidāmo 9. klases eksāmenu «ģenerālmēģinājums» ar rezultātu pašvērtējumu
un daudz kas cits.
Ideju mērķtiecīgā realizācijā šogad īpaši jāuzteic 5.a klases skolēni, kuri audzinātājas
D. Greižas vadībā iestudēja un
četrkārt parādīja teātra izrādi

«Laimes meklējumos», iesaistot
visus 19 skolēnus.
7.a klases audzēkņi, skolotājas Kristīnes Kareles rosināti,
veica apjomīgu amatniecības
projektu «Apavi. Pastalas», kurā
ne tikai izpētīja apavu attīstības
vēsturi, bet praktiski izgatavoja
sev pastalu pāri.
Arī 6.c klases skolēniem
(konsult. Maruta Lasmane, Regīna Savinska un Solvita Pļaviņa)
izdevās izdomāt, izmēģināt, metodiski aprakstīt un organizēti
novadīt 2.b klasei astoņas interesantas sadraudzības stafetes

pasākumā «Sporto ar prieku,
nenožēlo ne nieku!».
Paldies dzirkstošu ideju realizētājiem visās novada skolās;
pateicamies par radošu sadarbību projektu darba koordinatorēm
Ligitai Putniņai un Velgai Ērglei!
Vēlam veiksmi ikvienam skolēnam un pedagogam vasaras
ikdienas darbos un atpūtā!
Maruta Lasmane un
Anitra Taurene,
skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu un mācību projektu
MA vadītājas
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Dāvina rokasgrāmatu
topošajām māmiņām
Anta Kļaveniece
Izdota dakteres Rezebergas
rokasgrāmata «Gribu būt
māmiņa» – savu eksemplāru
vari saņemt pašvaldības
iestādē «Iecavas novada
Sociālais dienests» pie
sociālajām darbiniecēm Artas
Manušas un Ļudas Belruses,
kā arī Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrā pie
ārstēm ginekoloģēm.
Ar Šveices veselības aprūpes
firmas «Roche Latvija» un Austrumu slimnīcas atbalsta fonda
gādību ir iznākusi rokasgrāmata «Gribu būt māmiņa». Grāmata veidota kā sociālās atbildības
projekts ar mērķi izglītot topošās māmiņas, lai samazinātu
jaundzimušo mirstību un palielinātu dzimstību Latvijā. Grāmatas autore ir Latvijā labi pazīstamā Rīgas Dzemdību nama
ārste Dace Rezeberga. Grāmata
izdota mūsdienīgā, gaumīgā noformējumā, ar Latvijas pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes uzrunu Latvijas sievietēm, kas ir aktuāla arī šodien!
Grāmata
ir
turpinājums

2010. gadā uzsāktajam projektam «Izglābsim 100 bērnus»,
kura ietvaros tika veikts apjomīgs pētījums par galvenajiem
iemesliem augstajiem mirstības
rādītājiem Latvijā. Pētījuma rezultāti liecina, ka mūsu valstī
ap 50 bērnu gadā nesagaida
sesto dzīves dienu. Turklāt konstatēts, ka Latvijas novados ir
par 1,41 reizēm augstāks risks
nomirt, salīdzinot ar pilsētām.
Projekta ietvaros tika izstrādāta
virkne rekomendāciju perinatālās mirstības samazināšanai.
Kā galvenie turpmākie soļi
izvirzīti - laicīga stāšanās grūtniecības uzskaitē, grūtnieču agrīna izmeklēšana ar ultraskaņu
un asins analīzes, kas uzrāda
iespējamās bērna ģenētiskās
anomālijas.
Ar «Roche Latvija» palīdzību
piedāvājam mūsu pašvaldībā
pieteikties rokasgrāmatas saņemšanai bez maksas. Eksemplāru skaits ir ierobežots, tāpēc
pašvaldība ir izvietojusi rokasgrāmatas elektronisko versiju
mājas lapas www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība > Veselības veicināšana.

Dienas centrs uzsāk darbu
1.lpp.
Šāda centra nepieciešamība
tika apsvērta un noteikta Sociālā dienesta darbības stratēģiskajā plānā 2011.-2016. gadam.
Tajā teikts, ka jāizveido Dienas
centrs, kam jānodrošina jauniešiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, bet pensijas
vecuma ļaudīm un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām jānodrošina
viņu sociālās vajadzības un jāveicina dzīves kvalitātes izaugsme. Plānā paredzēts arī izveidot
centra materiāli tehnisko bāzi,
piesaistīt profesionāļus un radīt
jaunu štata vienību, lai nodrošinātu centra kvalitatīvu darbību.
Par dažādu sociālo grupu
atpūtu, veselības nodarbībām,
saturīga brīvā laika pavadīšanu
un integrēšanos sabiedrībā pagaidām rūpēsies Sociālais dienests, jaunatnes lietu speciāliste Ginta Zaumane un veselības
veicināšanas koordinētāja Laura
Jerķe, piesaistot sociālo pedagoģi Baibu Rudzrogu, bet centra
koordinētāja būs Sociālā dienesta darbiniece Arta Manuša.

Vieni no centra iemītniekiem jau
ir zināmi – tie ir invalīdu biedrības «Rūķītis» dalībnieki. Centrā
noteikti darbosies arī jaunieši.
Atklāšanas pasākumā satiktais
vidusskolas skolēnu domes,
biedrības «Iecavas Jauniešu
padome» un neformālās jauniešu apvienības «GTA» (bijusī
jauniešu iniciatīvas grupa) pārstāvis Verners Jānis Trokšs sacīja: «Tiešām prieks par Dienas
centru, jo tagad jauniešiem būs
iespēja darboties, veidot sadarbību ar citu novadu jauniešiem
un īstenot projektus. Domāju,
ka šeit varētu rīkot informatīvus
seminārus vai vienkārši pavadīt
brīvo laiku. Būs interesanti uzspēlēt arī uzdāvinātās spēles.»
Savukārt veselības koordinētājai
L. Jerķei tuvākais mērķis ir noorganizēt senioriem vingrošanas
nodarbības divas reizes nedēļā.
S. Strautmale teic paldies
pašvaldībai un deputātiem, Sociālā dienesta darbiniekiem,
G. Zaumanei, L. Jerķei un visiem pārējiem, kas palīdzēja šo
centru radīt.

Aktīvi rit projekta nodarbības
Arta Manuša,
sociālā darbiniece
darbam ar ģimenēm un bērniem

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Iecavas Sociālā dienesta redzeslokā ir 58 ģimenes, kuras aprūpē
un audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Projekta «Iespējas
un risinājumi Tavā dzīvē» ietvaros nodarbībās piedalījās
15 māmiņas, kuras ikdienā rūpējas un audzina bērniņus ar
funkcionāliem traucējumiem.
Projekta mērķis bija sniegt psiholoģisko atbalstu, kas palīdzētu
celt māmiņu pašnovērtējumu un pašapziņas līmeni, veicināt zināšanu
un prasmju pielietošanu, piederību informācijas un darba attiecību
veidošanas iespējām, kas palīdzētu mazināt gadiem uzkrāto spriedzi.
Grupas dalībnieces tikās 12 reizes, lai ik nedēļu runātu par sev aktuālām tēmām. Viena no aktuālākajām tēmām bija motivēt vecākus
atgriezties darba tirgū. Projekta apmeklētājas bija atvērtas un gatavas
saņemt atbalstu savās dzīves situācijās. Priecē, ka izveidojās savstarpēja uzticēšanās. Priecē, ka māmiņas meklēja nemateriālus resursus
savas ģimenes dzīves līmeņa uzlabošanai.

Atbalsta grupā gūst zināšanas
Anda Krūmiņa,
sociālā darbiniece
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kopš 4. aprīļa Iecavas novada sociālajā dienestā ESF projekta
«Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē» ietvaros darbojas atbalsta
grupa personām, kuras kopj slimu ģimenes locekli.
Grupā piedalās 15 personas, kurām mājās ir guloši vai īpaši uzraugāmi tuvinieki, kuri bez tuvinieku atbalsta nespēj veikt pašaprūpi.
Atbalsta grupā ir iespēja atpūsties, relaksēties, iegūt jaunas zināšanas
un iegūt jaunus kontaktus ar cilvēkiem, kam ir līdzīgas problēmas. Šī
atbalsta grupa ir īpaši efektīva, jo cilvēki ir motivēti atvieglot savu tuvinieku ciešanas un gūt jaunas zināšanas un prasmes, lai nesalūztu
aprūpes procesā. Pašreiz grupas dalībnieki ir piedalījušies jurista, vizuālās mākslas, fizioterapeita un sociālā darbinieka nodarbībās.

Lepojamies ar bibliotēkām
Elīna Arāja
22. maijā visās sešās Iecavas
novada bibliotēkas uzņēma akreditācijas komisiju, kas savu
apmeklējumu noslēdza Zorģu
bibliotēkā pie «gaismas nesējas
2012» Ainas Ezergailes.
Bibliotēku akreditāciju Latvijā
organizē Kultūras ministrija (KM).
Tā notiek ik pēc pieciem gadiem.
Lai pabeigtu akreditāciju, komisija
iesniegs atzinumus Bibliotēku padomē, kas tos izvērtēs un apstiprinās, stāsta Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja Baiba Tormane.
«Ja salīdzina novadus un visas
aptuveni 800 Latvijas bibliotēkas,
tad Iecavas novads tiešām ir labākais,» atzīst KM Bibliotēku nodaļas
vecākā referente Vanda Bērziņa.
Komisijas locekle Dzintra Justa, Limbažu Galvenās bibliotēkas
direktore: «Biju Zorģu bibliotēkā
pirms pieciem gadiem. Kad šodien
ierados un ieraudzīju, kā te viss
pārvērties, biju neizsakāmi aizkustināta. Nav nekādu ieteikumu, ko
papildināt vai uzlabot.»
Viesojoties Edvarta Virzas un
Bērnu bibliotēkās, komisija novērojusi, ka abās ir izremontētas un
patīkami iekārtotas telpas. Vēl risināma ir pieejamības problēma un
meklējama pasākumu telpa Bērnu

bibliotēkai. Taču atrašanās vieta
šīm bibliotēkām ir ļoti laba – pats
centrs; pakalpojumi daudzveidīgi
un interesanti.
Ziemeļu un Zālītes bibliotēkās
komisiju iepriecināja mākslinieka
veidotais telpu dizains. Veiksmīgs
ir arī iekārtojums, neskatoties uz
to, ka bibliotēkas atrodas dzīvokļu
telpās. Arī Rosmē priecē gaiši izremontētās telpas. Ziemeļu bibliotēkā
gan trūkst pasākumu telpas.
«Esam pateicīgas pašvaldībai,
ka ir rasts finansējums, lai bibliotēkas padarītu par atraktīviem
un informatīviem sabiedriskajiem
centriem,» tā Dz. Justa. Savukārt
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Doloresa Veilande ir gandarīta
par kvalitatīviem fonda krājumiem
un sabalansētu preses izdevumu
piedāvājumu; veiksmīga ir retāk izmantojamu grāmatu rotācija starp
bibliotēkām; bibliotekāres labi pārzina datubāzes. Komisija atzinīgi
novērtē bibliotekāru darbu ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem,
kā arī bibliotēku iesaistīšanos projektos un dažādos pasākumos.
B. Tormane: «Priecājamies par
sadarbību ar Iecavas novada bibliotēkām un pašvaldību, kas īsteno
attīstības plānā paredzēto: pilnveidot attālinātos sabiedrības kultūras centrus.»
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1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas
Vēlēšanu dienā, 1. jūnijā, pa novadu uz vēlēšanu
iecirkni kursēs speciāls autobuss.

Autobusa kustības grafiks
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Iecavas vēlēšanu iecirkņa darba laiks:
Piektdien, 31. maijā, no plkst. 10:00 līdz 16:00
Vēlēšanu dienā:
Sestdien, 1. jūnijā, no plkst. 7:00 līdz 22:00.
Iecirkņa tālrunis 63941234.
Nepieciešamie dokumenti
Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās, pilsoņiem būs jāuzrāda derīga
pase vai identifikācijas karte, taču vispirms vēlams pārliecināties, vai
dokumenta derīguma termiņš nav beidzies. Piedalīties balsošanā ar
citiem dokumentiem (piemēram, autovadītāja vai pensionāra apliecību) nevarēs. Zīmogs par dalību vēlēšanās šoreiz pasē netiks spiests.

Balsošana dzīvesvietā
Vēl līdz vēlēšanu dienai, 1. jūnija plkst. 12:00, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta
iesniegums, kurā jānorāda: vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds
ir, un kontakttālrunis.
Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Iesniegumu
iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja
uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas
vēlēšanu iecirknī.

Dievdārziņā priecē
jauni apstādījumi

Vilkābeles uz stāvā krasta stāda Sarmīte Avota (no kreisās),
Andris Kopeika un Beāta Bundule.

Anta Kļaveniece
Ēvalds Kivilands
Dievdārziņā šajā pavasarī
redzama rosība. Jau no agra
pavasara novada dārznieces
Sarmītes Avotas vadībā to
kopj un apstāda entuziastu
grupa.
«Aprīļa sākumā darbu uzsāka
ar novada domes priekšsēdētāja
rīkojumu izveidotā Dievdārziņa
sakārtošanas darba grupa, kurā
darbojas trīs novada sabiedrības pārstāvji - Ēvalds Kivilands,
Andris Kopeika un es, kā arī
novada deputāte Jana Arāja un
dārzniece Sarmīte Avota,» stāsta darba grupas vadītāja Beāta
Bundule. «Darba grupa veselu
mēnesi strādāja: diskutēja par
Dievdārziņa attīstību, tuvākiem
un tālākiem darāmiem darbiem,
tikās un konsultējās ar speciālistiem.»
Izskatījusi Dievdārziņa sakārtošanas darba grupas iesniegumu par nepieciešamo finansējumu veicamo darbu īstenošanai, Iecavas novada domes
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 7. maija sēdē nolēma
piešķirt 565 latus veicamo darbu īstenošanai Dievdārziņā no
kultūras pasākumiem plānotajiem līdzekļiem. Piešķirtie līdzekļi paredzēti apstādījumu
izveidei un atkritumu tvertnes
uzstādīšanai pie Dievdārziņa,
kā arī materiālu iegādei, bojāto

trepju un platformu labošanai.
Visi šie pasākumi nodrošinās
Dievdārziņa kā kultūrvēsturiska
pieminekļa un tūrisma apskates
objekta sakārtošanu un uzturēšanu.
Tāpat darba grupa ierosināja 2014. gada budžetā paredzēt
finansējumu koka takas izbūves
turpināšanai un koku audzes
atjaunošanai uz upes krasta.
Šis lēmums par finansējuma
piešķiršanu gan būs jaunā deputātu sasaukuma ziņā.
Aprīlī un maijā notika vairākas talkas, kuras organizēja
Iecavas sieviešu klubs «Liepas».
Talku laikā tika sakopti Dievdārziņā esošie koki un krūmi,
savāktas pagājušā gada lapas
un iestādīti apstādījumi - aptuveni 70 dažādi stādi. «Ziedi, krūmi un koki izvēlēti tā, lai Dievdārziņš visu gadu būtu skaists
– zaļš un ziedošs. Par stādījumiem un to izvietošanu konsultācijas saņemtas no ainavu
arhitektes Gundegas Lināres un
Nacionālā botāniskā dārza vadošajiem speciālistiem,» stāsta
Beāta Bundule un teic paldies
visiem, kas piedalījās Dievdārziņa sakopšanā. «Aicinu ikvienu pievienoties arī turpmākiem
darbiem, kuri drīz turpināsies!
Visi kopā priecāsimies par sakoptajām Iecavas novada vietām, nemēslosim, nebojāsim tās
un aizrādīsim, ja redzēsim, ka
kāds tās piemēslo vai bojā,» tā
darba grupas vadītāja.
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Ceļojuma piezīmes

Uz ievu ziedos ieskauto Vidzemi
Vija Čivčiša,
Edvarta Virzas bibliotēkas lasītāja
Anda Rācenāja,
Edvarta Virzas bibliotēkas vadītāja

Pavasaris pienāk ar savām
rūpēm un raizēm - darba
pilnas rokas laukā, dārzā,
pagalmā. Bet kā gribētos
pakavēties maija uzburtajā,
zaļajā, ziedošajā, putnu
dziesmās skanošajā pasaulē.
Un tā notiek! Mūsu bibliotēku
vadītāju Andas Rācenājas
un Ainas Ezergailes aicināti,
esam pulcējušies 17. maija
rītā, lai kopīgi ar Zorģu
bibliotēkas lasītājiem dotos
ekskursijā uz Burtnieku
ezeru un parku, kā arī vēl
citām neparasti valdzinošām
vietām.
Autobuss naski ripo cauri
mežiem, kur smaržo balto vizbuļu klājieni, pāri laukiem un
pļavām, kur priecīgi staro saulaino pureņu puduri, pāri pakalniem un upju līčiem, kur ievas
greznojas burvīgās baltu ziedu
kupenās… Nav, nav jau pasaulē skaistākas vietas par mums
dāvāto Latviju! Īpaši maijā, kad
ievas zied un bērzu birzis tērpjas
svaigā, košā zaļumā.
Bet nu jau klāt arī Burtnieku ezers. Labu brīdi kavējamies
krastā, kur vilnīšu čalas čukst
nebeidzamas teiksmas par noslēpumaino ezeru. Tad klejojam
pa senatnīgo parku, kurā rosās
čakli cilvēki, to sakopjot. Parkā
ir pieci dīķīši, romantiski tiltiņi,
zaļa saliņa. Un, protams, savas
teikas un nostāsti. Un kā nu nebūs - no 14. gadsimta bruņinieku pils drupām vēsmo tālas pagātnes noslēpumi. Ne velti šis ir
viens no Latvijas senākajiem un
skaistākajiem muižu parkiem.
Bet mēs dodamies tālāk - uz
Burtnieku pagastā esošo saimniecību «Adzelvieši», kur mīt
čakli un uzņēmīgi cilvēki. Saimnieks Jānis Grīnbergs stāsta,
ka viņa vecvectēvs šeit iepircis
mājas 1868. gadā. Viņš arī rāda
fotogrāfiju – sava tēva zīmēto
nelielo mājiņu pirms 90 gadiem.
Šobrīd tiek apsaimniekoti desmit hektāri ar kaņepēm, kā arī
audzēti graudaugi un zirņi. Pagalmā ābeles nupat ver vaļā sārti baltos ziedus, bet atraktīvais

saimnieks mums izrāda senos
darba rīkus, kādi izmantoti kaņepju apstrādē. Viņš arī stāsta
par to, kādi jocīgi atgadījumi
senatnē piedzīvoti sakarā ar
svešzemju kungu lielo interesi
par kaņepju produktiem. Mēs
jau arī tiekam mieloti ar kaņepju grūsli un zāļu tēju. Aizbrauc,
nogaršo – uzlabosi veselību un
atgūsi dzīvesprieku!
Bet mēs dodamies tālāk - uz
Rūjienu (Rūvene, Rūjene agrāk).
Tā ir viena brīnumjauka Latvijas
mazpilsēta – tik zaļa un latviska
- klusums, košais koku zaļums,
ziedošas ievas un augļu koki..
Tās iedzīvotāji - 95% latvieši.
Mūs laipni sagaida savas pilsētiņas īsta patriote – izstāžu zāles vadītāja Līga Siliņa. Ko tikai
visu viņa nezina! Viņas aizrautīgajā stāstījumā gluži kā dzīvi
mums tēlojas tautā iemīļoti cilvēki, kas reiz darbojušies Rūjienā: savulaik visu cienītais mācītājs Gustavs Bergmanis, kam
veltīts piemiņas akmens; gleznotājs Ādams Alksnis, kura vārdā
nosaukta kāda no ielām; viņa
darbnīcā drīkstējis padzīvot ikviens mākslinieks, kurš to vēlējies. Tēlnieks Jānis Zariņš, kurš
mācījies pie tēlniecības meistara
Kārļa Zāles. Jānis Zariņš uzcēlis 13 lielus pieminekļus, kā arī
izkalis vairākus kapa pieminekļus un izgatavojis simts medaļas bronzā. Īpaši aizraujošs ir
stāstījums par savulaik Rūjienā
ļoti populāru mācītāju Robertu
Slokenbergu, kurš ir sakārtojis
baznīcu, uzcēlis draudzes skolu,
kura kļuvusi ļoti iecienīta vietējo ļaužu starpā, kā arī iekārtojis nespējnieku namu. Tādējādi
viņš cauri paaudzēm saglabājies
rūjeniešu atmiņās ar daudziem
nostāstiem – gan humora pilniem, gan arī skumjiem. Nu mēs
iegriežamies senajā, 1263. gadā
celtajā, baznīcā. Diemžēl mūsdienās tā ir visai nožēlojamā izskatā, un iekšā ir ļoti auksti pat
šajā maija dienā. Mūsu valstī
taču ir citas prioritātes… Tikai,
vai savā trauksmainajā skrējienā pēc varas, mantas un popularitātes nepazaudēsim spēju (un
tiesības) izteikt vārdus «Dievs,
svētī Latviju!». Kas tad notiks
(vai jau notiek) ar latviešiem?
Pēc garšīgām pusdienām un
saldējuma baudīšanas, atvadāmies no Rūjienas savdabīgi vei-

Pie Burtnieku pagasta saimniecības «Adzelvieši» klēts.
dota pakalna viducī – tā sauktajā «Ligzdā», pašas pilsētiņas
centrā. Pēdējais pieturas punkts
ir Naukšēnu muiža un Cilvēkmuzejs. Sakoptajā muižā šobrīd
izvietojusies sociālās korekcijas skola - vienīgā tāda Latvijā.
Cilvēkmuzejā aplūkojam lelles tautu meitas, kuras tērptas visu
Latvijas novadu tautas tērpos.
Lielisks īstu meistaru darbs!
Jautrus brīžus piedzīvojam, kad
mūsu meitene un jauneklis ietērpjas īpašos tautas senajos ap-

ģērbos un uzdanco pārējiem par
prieku. Nobaudām īpašos sulas
dzērienus, kādi ir tikai šeit, tad
jautrā noskaņā sēžamies autobusā, lai dotos mājupceļā.
Slīd garām pauguri, ielejas,
burvīgi mazo upīšu līči un ziedošas ievas, ievas – visa Vidzeme ievu ziedos. Cik skaista, cik
bagāta diena!
Paldies visiem lieliskajiem
cilvēkiem, kuri mums sagādāja
šo brīnišķīgo maija dienu! Lai viņiem vienmēr veicas!

Izspēlē avārijas situāciju
Elīna Arāja

23. maijā AS «Latvijas Gāze»
Bauskas iecirkņa avārijas brigāde mācību trauksmē izspēlēja gāzes noplūdes avāriju.
Saņēmusi mācību trauksmi
E. Virzas ielā 25, kur pagrabā
pamanīta gāzes noplūde, ieradās AS «Latvijas Gāze» avārijas
brigāde no Bauskas. Nekavējoties tika atslēgta gāzes padeve
un nožogota teritorija, kurai pa
perimetru izvietojās policijas apsardze, lai nodrošinātu netraucētus glābšanas darbus. Palīgā
ieradās arī Iecavas ugunsdzēsēju brigāde.
Ēkā devās atbilstošā aizsargtērpā un gāzmaskā ģērbušies
vīri, kas no pagraba pa cauruli
izsūknēja noplūdušo gāzi. Vienlaicīgi tika veikta iedzīvotāju eva-

Gāzes piepildītajā pagrabā
devās vīri aizsargtērpos.
kuācija. Ēkā gāzes vada bojājumi netika konstatēti, tādēļ avārijas brigādes speciālisti ar īpašu
ierīci pārbaudīja gāzes noplūdi
gāzes vadā ārpus mājas, kur to
atrada: gāzes caurulei bija izrūsējis caurums. Reālā situācijā
caurule tiktu salabota un gāzes
padeve dzīvokļos atjaunota divu
stundu laikā, stāsta brigādes
meistars Jānis Priede.
Jāatgādina, ka gāzes noplūdes gadījumā jāzvana Gāzes
avārijas dienestam – 114.
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Sporta entuziasti atklāj sezonu

«Slapjajā stafetē» dalībnieki finišēja gluži izmirkuši.
1.lpp.
Pludmales volejbola sacensību
galvenais tiesnesis bija Iecavas vidusskolas skolēnu domes priekšsēdētājs Eduards Cers, kuram
sacensību organizēšanā brīvprātīgi palīdzēja arī skolēnu domes
jaunieši: Krista Kivilande, Žanis
Sevastjanovs, Jēkabs Placēns,
Uvis Dredžels, Evelīna Traumane
un Raimonds Šastakovičs, kurš
atraktīvi tiesājot volejbola spēli,
izpelnījās nomināciju «Izklaidējošākais tiesnesis».
Netrūka dalībnieku arī laivošanas «Slapjajā stafetē», kurā tūrisma kluba «Vienkārši» pārstāvis Jānis Grīslis pārbaudīja atpūtnieku
spēkus ūdens slalomā ar divvietīgo piepūšamo smailīti. Dalībnieki
pat bija gatavi iemēģināt airēšanas
mākslu pirmo reizi mūžā, kaut arī
redzēja, ka dažs labs finišē pilnībā izmircis. Ūdenstūrisma stafetē
vairāk nekā desmit komandu konkurencē pirmo vietu pārliecinoši
izcīnīja Ivars Jurbergs un Edgars
Vizulis, aiz viņiem sekoja Jānis
Usāns ar Kristapu Belinski, bet
trešajā vietā ierindojās Gunārs
un Artūrs Naļivaikas. Savukārt
biedrība «Jaunatne smaidam» no
Vecumnieku novada turpat upes
krastā starp kokiem ierādīja, kā
pareizi pārvietoties pa virvēm:
iesākumā virs sauszemes, bet pēc
tam dalībnieki trenējās nokļūt pāri
upei, kas nemaz nebija tik viegli, jo
dažiem gadījās virs upes iestrēgt.
Kā jau pienākas, gan laivošanā,
gan šajā stafetē, dalībniekam bija
jāietērpjas drošības ekipējumā.
Organizatori mācīja ne tikai, kā
pareizi uzlikt ķiveri, aplikt sev apkārt drošības jostas, bet sniedza
arī padomus, kā jālieto karabīnes.
Par individuāliem sasniegumiem gan «Slapjajā stafetē», gan
arī aktīvā tūrisma uzdevumu veikšanā veicināšanas balvu ieguva
Jēkabs Placēns. Viņš saņēma arī

dāvanu karti aktīvai atpūtai un
braukšanai ar velokartiem, ko
sponsorēja atrakciju parka «Labirinti» saimnieki. Paldies arī Vladimiram Gaiņukam no SIA «ATAR»,
kurš vairākus sporta veidus atbalstīja ar smaržīgi garšīgām dāvanām – svaigi maltu vietējo kafiju.
Pasākumā savu sporta aktivitāšu stūrīti bija iekārtojuši valsts
sociālās aprūpes centra «Zemgale»
filiāles «Iecava» pārstāvji. Viņi bija
izdomājuši un saviem spēkiem
sagatavojuši vairāk kā piecus dažādus pārbaudījumus: centās
trāpīt mērķī ar ūdens piepildītiem
baloniem, izmirkušām švammēm
un basketbola bumbām, staigāja koka tupelēs, sacentās salmu
maisu mešanā, rāpoja speciālā
stafetes apģērbā u.c. Sacensībās
piedalījās arī uzaicinātie viesi no
Jelgavas filiāles.
Spēkus netradicionālā veidā
atpūtnieki iemēģināja sporta kluba «Forte Iecava WPC» dalībnieku
piedāvātajos pārbaudījumos.
Paralēli sportiskām aktivitātēm visas dienas garumā pasākuma dalībnieki lielajā teltī vēroja
kinofilmas par Iecavu un īsfilmas
no biedrības «Iecavas Jauniešu
padomes» rīkotā īsfilmu un foto
festivāla, kas šogad notiks jau ceturto reizi 20. jūlijā. Klusā nomalē
zaļu krūmu ielokā bija izveidots
foto stūrītis, kurā iepozēt ar pludmales aksesuāriem uz salmu ķīpu
podestiem devās mazās dejotājas.
Taču šo atrakciju pārtrauca lietus.
«Iecavas Ziņu» praktikante, topošā
fotogrāfe Marta Tamule vien smaidot atzina, ka rādīt, kā sauļoties
lietū, ir gandrīz neiespējami.
Par drošību atpūtas vietā
«Spirtnieki» šajā dienā parūpējās
zemessardzes vīri un novada domes Sabiedriskās kārtības dienests, bet par pirmās palīdzības
sniegšanu atbildību uzņēmās Aija
Zelča-Logina. Izbraukumā visas
dienas garumā darbojās arī «Pizza

Mania», rūpējoties par enerģijas
atjaunošanu.
Dienas noslēgumā sākotnēji
bija plānotas kausa izcīņas sacensības starp četriem dīdžejiem, tomēr lietus nerimās un organizatori
no šīs ieceres atteicās, sacensības
pārceļot uz augustu - Orientēšanās dienas noslēguma pasākumu
Iecavas parka estrādē. «Tātad līdz
augustam vēl ir pietiekami laiks,
lai pretendentu pulks palielinātos!» aicina Ginta Zaumane.
Sporta aktivitāšu sestdiena
tapa, pateicoties Iecavas novada
domes, kultūras nama un vidusskolas skolēnu domes brīvprātīgo
pārstāvju veiksmīgai sadarbībai.

Palīdzīgas rokas pievienojās arī no
neformālās jauniešu apvienības
«GTA».
Pasākuma galvenie organizatori Eduards Cers, vidusskolas skolēnu domes pārstāvis, Ginta Cera,
kultūras nama ārējo sakaru koordinatore, Laura Jerķe, veselības
veicināšanas koordinētāja un Ginta Zaumane, jaunatnes lietu speciāliste, lielu paldies sūta visiem
pasākuma tapšanā iesaistītajiem
un priecājas, ka atpūtas sezona
«Spirtniekos» nu ir atklāta, pludmales volejbola laukums ieguvis
jaunu smilšu segumu, un ir radies
aizmetnis jaunai tradīcijai – sporta
un izklaides svētkiem Iecavā.

Pateicības : : :
Izsakām sirsnīgu pateicību Iecavas novada domei par mūsu
bibliotēkas remontu. Bibliotēka kļuvusi gaišāka, ērtāka un
skaistāka. Pateicamies par atsaucību, atbalstu un ieguldīto
darbu.
Rosmes bibliotēkas
lasītāji un bibliotekāre
Degt, bet nesadegt,
Saņemt visu no Dieva
Un dot ar pārpilnību.
/Māte Terēze/
Pateicamies Iecavas Mūzikas un mākslas skolas korim un
solistiem par sniegto mūzikas baudījumu Bruknas muižas
svētkos. Pateicamies par atbalstu un ilgstošo sadarbību
visiem skolotājiem. Novēlam iet tālāk, iet dziļāk, iepriecināt
cilvēkus un pateikties Dievam.
Biedrība «Kalna
svētību kopiena» un
Andrejs Mediņš
Paldies pašvaldības Sabiedriskās kārtības dienesta
darbiniekiem par palīdzību un operatīvu rīcību. Jau nākamajā
dienā pēc negadījuma viņi atrada un atdeva man huligānu
izkrāpto maku. Naudas gan tajā vairs nebija, toties visas
apliecības un dokumenti bija neskarti.
Konrāds no Puškina ielas
Sieviešu klubs «Liepas» teic paldies un sūta smaržīgu
ceriņu pušķi ikvienam, arī pašam mazākajam ziedotājam,
kurš atsaucās aicinājumam un ziedoja jaunas ar hepatītu
sirgstošas iecavnieces ārstēšanai. Īpašs paldies SIA «M»
veikalam Grāfa laukumā par līdzdalību ziedojumu vākšanā.
Pašlaik saziedotie 200 lati ir pārskaitīti sievietei, taču
ziedojumu vākšana vēl turpināsies, jo ārstēšanās ir ilgstoša.

Izlaidumi Iecavas vidusskolā
15. jūnijā
- plkst. 15.00 – 9.c klase
- plkst. 17.00 – 9.a un 9.d klase
- plkst. 20.00 – 9.b klase
21. jūnijā
- plkst. 17.00 – 12.b klase
- plkst. 20.00 – 12.a un 12.c (v) klase
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Sporta ziņas
24. maijā septiņi Iecavas novada sporta skolas «Dartija» D grupas
vieglatlēti devās uz Ogri, lai piedalītos Ogres novada sporta
centra vieglatlētikas sacensībās «Pretī vasarai 2013».
30 metru skrējiens
Laine Novicka – 4. vieta (9,59 sek.); Agnese Jurgina – 11. vieta
(10,55 sek.); Artūrs Šteinbergs – 5. vieta (9,31 sek.); Gustavs
Riekstiņš – 8. vieta (9,39 sek.).
300 metru skrējiens
Laine Novicka – 3. vieta (53,35 sek.); Amanda Gromova – 4. vieta
(53,90 sek.); Rūdis Pēteris Lasmanis – 1.vieta (47,46 sek.).
Tāllēkšana
Amanda Gromova – 1. vieta (3,95 m); Agnese Jurgina – 9. vieta
(3,19 m); Artūrs Šteinbergs – 2. vieta (3,66 m); Oskars Pudņiks –
8. vieta (3,45 m); Gustavs Riekstiņš – 9. vieta (3,29 m).
4 x 100 metru stafetes skrējiens
Oskars Pudņiks, Rūdis Pēteris Lasmanis, Artūrs Šteinbergs,
Gustavs Riekstiņš – 1. vieta (1 min. 1,03 sek.)
23. un 24. maijā Rīgā norisinājās Rīgas atklātās jaunatnes
meistarsacīkstes A un B grupām.
B grupa: Daniels Fjodorovs – 1. vieta 100 metru skrējienā
(11,78 sek.), 2. vieta 200 metru skrējienā (23,90 sek.);
Dāvis Lācis – 4. vieta 110 metru barjerskrējienā (17,16 sek.).
A grupa: Rūdolfs Jānis Štāls – 3. vieta lodes grūšanā (12,74 m),
4. vieta diska mešanā (39,05 m); Matīss Rihards Mītins – 4. vieta
100 metru skrējienā (11,50 sek.).

8. JŪNIJĀ
IECAVAS NOVADA
SPORTA SVĒTKI
SACENSĪBU PROGRAMMA
10:00
10:15-11:00

10:15-12:00
10:30-13:00
10:30
11:00
11:20-12:00

Sēru vēsts
Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.
Vēji, šalciet, vēji, dziediet,
Mūžs ir bijis goda vērts.

/A. Krūklis/

Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā, baltā māmulīte
Broņislava Uļinska
(20.10.1918. - 25.05.2013.).
Izvadīšana no Jelgavas katoļu katedrāles
uz Jaundedžu kapsētu.
Sērojošie bērni, mazbērni un mazmazbērni

Līdzjūtības
Ai, cik grūti, māmuliņ,
Tevi ceļā pavadīt.
Vai trīs baltas smilšu saujas
Varēs tevi sasildīt?

12:00-12:45
12:00-14:00
12:00-14:00
12:45-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

/Z. Purvs/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Annai Dernovajai ar
ģimeni, māti guldot kapu kalniņā.
Gražina un Kārlis
Māmuliņ, par tavu mūžu
Šodien klusi paldies sakām.

/A. Svētiņa/

Skumju brīdī esam kopā ar Annu Dernovaju,
māmiņu mūžībā pavadot.
Līga un Māris
Tu, mīļo tēt, nu projām aizej klusi
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk.

/V. Grēviņš/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Didzim Kreņģelim,
no tēva uz mūžu atvadoties.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Iecava»

SACENSĪBU ATKLĀŠANAS PARĀDE
RITEŅBRAUKŠANAS SACENSĪBAS
(ar saviem velosipēdiem un aizsargķiverēm)
līdz 10 g. v. zēni un meitenes
11-13 g. v. jaunieši un jaunietes
14 g. v. un vecāki vīrieši un sievietes
SVĒRŠANĀS PA SVARA KATEGORIJĀM
SACENSĪBĀM SVARA STIEŅA SPIEŠANĀ
GUĻUS
ŠAUTRIŅU MEŠANA
sievietes un vīrieši
FUTBOLS, STRĪTBOLS, VOLEJBOLS 3:3
VIEGLATLĒTIKA
(STAFETES SKRĒJIENI 4 x 60 m)
VIEGLATLĒTIKA (30 m; 60 m; 100 m)
30 metru skrējiens
līdz 4 g. v. zēni un meitenes (vērtē kopā)
5-6 g. v. zēni un meitenes,
7-8 g. v. zēni un meitenes.
60 metru skrējiens
9-11 g. v. zēni un meitenes,
veterānes 30+ un veterāni 35+
100 metru skrējiens
12-13 g. v. zēni un meitenes,
14 g. v. un vecāki vīr. un siev.
VIEGLATLĒTIKA (400 m, 1500 m)
400 metru skrējiens sievietes
1500 metru skrējiens vīrieši
AUTO VEIKLĪBAS BRAUKŠANA
(ar savām automašīnām)
SVARA STIEŅA SPIEŠANA GUĻUS
VIEGLATLĒTIKA (TĀLLĒKŠANA)
līdz 15 g. v. jaunieši un jaunietes
vīrieši un sievietes
VIEGLATLĒTIKA (LODES GRŪŠANA)
vīrieši un sievietes
veterāni 35+ un veterānes 30+
BASKETBOLA SODA METIENI

Konsultēs par piemērotu fizisko aktivitāti
un veiks fizisko spēju eksprestestus
Iecavas novada sporta svētkos būs iespēja izmantot arī ko
jaunu. «Sporta laboratorijas» sporta ārsti konsultēs par veselīgu
dzīvesveidu un sporta traumu ārstēšanu, izmērīs pulsu, asinsspiedienu, zemādas tauku krokas, informē sacensību galvenā
tiesnese Baiba Gāga. Savukārt sporta treneri pastāstīs par ikvienam piemērotu fizisko aktivitāti un veiks fizisko spēju eksprestestus: ātrumam, spēkam, lokanībai, līdzsvaram un citām.
Interesenti varēs uzzināt par optimālu treniņu režīmu un iespējām sevi pārbaudīt kompleksajā slodzes testā. Interesējošos jautājumus varēs pārrunāt ar sporta ārsti Sandru Rozenštoku.
Saņemt «Sporta laboratorijas» konsultācijas varēs no
plkst. 11 līdz 14, taču, ja būs liela iedzīvotāju interese, konsultāciju laiks tiks pagarināts.

Aizsaulē aizgājuši
Borbola Franževa (14.02.1926. - 25.05.2013.)
Gunārs Kreņģelis (24.03.1936. - 29.05.2013.)

2013. gada 31. maijā .

Reklāma un sludinājumi : : :
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
Latvijas Bērnu fonds
organizē un lūdz pieteikties
Iecavas novada bērnus ar
īpašām vajadzībām vecumā
no sešiem līdz 15 gadiem
dalībai vasaras
nometnē «Koks».

SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
Maksa par kursiem Ls 20 kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Braukšana 45 min. Ls 6 Labas cenas!
Mācību sākums 10. jūnijā pl.17:00. Tālr. 26338825, 29172343.

AUTOVADĪTĀJU KURSI (B kat.)

PERIODISKĀ APMĀCĪBA (95. KODS)

Aicina darbā : : :

Maksa par kursiem Ls 50
Mācību sākums Zemnieku saimniecība
31. maijā plkst. 16:00
ZAMS
«Bišumuiža» aicina darbā
www.zams.lv
Tiek komplektēta
Tālr. 29121985 palīgstrādnieku. Darbs
grupa A kategorijai
6 dienas nedēļā. Iespējams
strādāt vasaras sezonā vai
visu gadu.
◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
Tālr. 26596699.

◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Zemes darbi ar traktoru T-82
Tālr. 29457686.

Nometne notiks «Mežezerā»,
Aizkraukles rajonā,
no 15. līdz 24. jūlijam.

UN OTIŅAS

Veikalam «Aibe» Grāfa laukumā 2 vajadzīga pārdevēja.
Tālr. 29288382.

Dažādi : : :

PAZIŅOJUMS!

Ja tev patīk dziedāt vai vēlies apgūt kāda instrumenta spēli,
aicinām pieteikties Iecavas Mūzikas un mākslas skolā!
2013./2014. mācību gadā varēsi apgūt:
•
klavierspēli
•
vijoļspēli
•
akordeona spēli
•
flautas spēli
•
ģitāras spēli
•
sitaminstrumentu spēli (bungas, marimba)
•
kokles spēli
•
mācīties kora klasē.
Ja tev labāk patīk zīmēt, gaidīsim tevi mākslas skolas 1. klasē!
Konsultācijas mūzikā (Raiņa ielā 3) un mākslā (Sporta ielā 1)
3. un 4. jūnijā no plkst. 17:00 līdz 19:00.
Uzņemšanas eksāmens 5. jūnijā:
•
mūzikā plkst. 10:00 (Raiņa ielā 3);
•
mākslā plkst. 14:00 (Sporta ielā 1).
Tuvāka informācija:
tālr. 63942469 (skola); 25449148 (direktore Ineta Pilverte);
e-pasts: iecavasms@inbox.lv; mājas lapa: www.iecavasms.lv.

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

IKI veikals aicina darbā
pārdevējus-kasierus
Iecavā, Rīgas ielā 14. Tālrunis
informācijai: 22848983.
E-pasts: adm2311@iki.lv.

Zemnieku saimniecība
«Bites» aicina darbā lauku
strādnieces/-kus.
Tālr. 28319181.

Pieteikties Iecavas novada
pašvaldības iestādē «Iecavas
novada Sociālais dienests» pa
tālr. 63942243 vai personīgi
pie sociālajām darbiniecēm
ģimenēm ar bērniem – Ļudas
Belruses un Artas Manušas.

NOTIŅAS

Pērk : : :

Zemes apstrāde: aršana, kultivēšana, diskošana, vagošana,
mazdārziņu frēzēšana, teritorijas appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta pakalpojumi ar traktoru: iekraušana, izkraušana, melnzemes
piegāde. Zemes sagatavošana
piemājas mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.
Augsnes frēzēšana
mazdārziņos.
Tālr. 26821053.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
13. jūnijā
biedrība «Rūķītis» aicina
pensionārus un
biedrus doties
ekskursijā pa mazo
Kurzemes loku.
Izbraukšana plkst. 8:00
no kultūras nama. Par
braucienu jāsamaksā
līdz 11. jūnijam.
Tālrunis uzziņām
29441205 vai 63941117.

Parka estrādē
1. jūnijā
SEZONAS ATKLĀŠANA
plkst. 11:00
MAZIE BĒRNU UN SKOLĒNU
DZIESMU UN DEJU SVĒTKI.
Piedalās: Iecavas Kultūras
nama pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīvs,
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis», «Dartija» un «Zālīte»,
Iecavas vidusskola,
Iecavas internātpamatskola.
Ieeja - bez maksas.
Paralēli darbosies:
* piepūšamās atrakcijas,
(maksas)
* izjādes ar zirgiem,
* bufete, gardumi.
plkst. 22:00
zaļumballe kopā ar grupu
«NOVADNIEKI».
Ieejas maksa - Ls 3.
14. jūnijā
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA
UPURU PIEMIŅAS DIENA.
Visas dienas garumā veidosim
tradicionālo Ziedu ceļu uz
Brīvības pieminekli.
23. jūnijā plkst. 23:00
LĪGO SVĒTKU BALLE.
Spēlē grupa «Vīzija»
Ieeja – bez maksas.
Darbosies bufete.
29. jūnijā plkst. 19:00
Ieskandinot XXV Vispārējos
latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkus - DZIESMU UN DEJU
SVĒTKI IECAVĀ.
Pēc koncerta - diskoballe
kopā Dj Ivaru.
Ieeja - bez maksas.
Darbosies bufete.
6. jūnijā, plkst. 19 notiks
mūzikas albuma
«Tarkšķi ganos»
atvēršanas svētki.
CD ieskandināšana notiks
Iecavas novada «Līčupēs».
Plkst. 18:30 interesentus pie
Iecavas kultūras nama gaidīs
autobuss.

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS
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