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Futbola
laukums
Zorģos

3.

Domē
3.
darbu sāk
deputāts Jānis
Siugalis
Gaisa kuģi
virs Iecavas
Nometnē bērni varēja brīvi izvēlēties nodarbošanos. Meitenēm dekupāžas tehnikā dekorēt
koka ripulīšus mācīja skolotāja Liena Niedra.
Aelita Polenca
No 9. līdz 12. jūlijam Zālītes
speciālajā internātpamatskolā
četras vasaras dienas radošā
un aktīvā nometnē «Ko es

daru - to saprotu» aizvadīja
vairāk kā 60 bērnu, no
kuriem lielākā daļa bija
rīdzinieki.
Nometne bija brīvā stilā bērni varēja izvēlēties, ko darīt.
Nometnes vadītāji bija izveidoju-

Viesojas mātes
dzimtajā pusē
Elīna Arāja
no Valdas Lieknes albuma

Kādreiz grāfa Pālena staļļu
augšējā stāvā, kur tagad atrodas
viesu nama «Dārta» naktsmītnes,
dzīvoja muižas kalpotājs Ķēniņš

ar sievu un pieciem bērniem.
Viņa mazbērni Rihards Felds un
Valda Liekne tagad dzīvo krietnā attālumā viens no otra, taču
dzimtās saites arvien viņus saved kopā. Šoreiz brālēns dzimtajā pusē ieradās uz Dziesmu un
Deju svētkiem kopā ar dēlu, kurš
Latvijā bija pirmo reizi.
4.lpp.

ši trīs dažādas darbnīcas, kuras
bērni apmeklēja pēc savas izvēles. Metāla apstrādes darbnīcu
vadīja skolotājs Arnolds Ziemelis. Nometnes laikā bērni izveidoja dažādas skulptūras un motorizētu braucamo.
2.lpp.

5.

Bauskas šoseja
remontā
7.
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2013. gada jūlijā –
38,90 Ls/MWh (bez PVN)

Puķu draugi
satiekas Kuldīgā
Helga Pīlādze

Iecavas dārzu kopējiem un
citiem interesentiem, pateicoties novada domes atbalstam,
bija izdevība pabūt 36. Latvijas
puķu draugu saietā Kuldīgā.

Vairāki grupas biedri ir bijuši
klāt, kad pirms 36 gadiem Latvijā aizsāka šo tradīciju. Kā atceras dārzniece Daina Rudzīte,
sākotnējā doma bija, ka cilvēks
brauc pie cilvēka, apmainās stādiem un idejām. Daina uzskata,
ka jaukāk būtu pieturēties pie
šīs sākotnējās idejas.
6.lpp.
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Vasaras nometnē bērni atpūšas
1.lpp.
Lienas Niedres vadībā nometnes dalībnieki savas prasmes pilnveidoja dekupāžas un
auduma apstrādes nodarbībās.
Bērni šajās nodarbībās apgleznoja audumus, veidoja puķes
no kaklasaitēm, dekorēja koka
ripulīšus dekupāžas tehnikā un
paralēli tam visam nodarbojās
ar pērļošanu. Keramikas darbnīcā skolotāja Jautrīte Pantaure bērnus pieradināja pie māla,
veidojot svilpavniekus. Čaklie
podnieki iemācījās darboties ar
virpošanas mašīnām, darinot
dažādus traukus. Turklāt katram bija iespēja no māla izvei-

Bērni iemācījās darboties ar
podnieku virpu.

dot to, kas pašam vislabāk tīk.
Savukārt bērnus, kuri nevēlējās
neko darīt, nodarbināja skolotāja Dace Lisovska. Viņa mazākajiem bērniem lasīja priekšā
grāmatas un tad ļāva izpausties
uz lapām - zīmēt to, ko tie ir iztēlojušies, noklausoties kādu
pasaku. Lielākajiem tika dota iespēja nodarboties ar sportiskām
aktivitātēm: spēlēt basketbolu,
futbolu vai doties peldēties. Ne
visi nometnes dalībnieki bija sajūsmā par brīvo stilu. Daži no
viņiem atzina, ka labprātāk vēlētos stingru dienas režīmu. Bet
visi ir vienisprātis - nometne tiešām ir patikusi un paliks jaukā
atmiņā.
Nometnes veidotāji ir Dzintra un Arnolds Ziemeļi. Dzintra
pēc izglītības ir ekonomiste, bet
ir izgājusi nometnes vadītāja
kursus un ieguvusi apliecību,
savukārt Arnolds ir pedagogs ar
lielu stāžu un praktiskām zināšanām. «Esam kā puzle - viens
otru papildinām, tāpēc esam
lieliska komanda» piebilst Dzintra. «Nometnes galvenā filozofija
ir nevis atnākt pie gatava, bet
veidot visu pašam no pamatiem,
lai pilnībā izprastu veidošanas
procesu. Šī ir trešā šāda veida
nometne. Pagājušajā gadā tāda
bija Rīgā vienas dienas garumā.
Šogad izdomājām sadarboties ar
Iecavas novada domi un Zālītes
speciālās internātpamatskolas
direktoru Jāni Kārkliņu, lai izveidotu nometni tepat Iecavā,»
stāsta Dzintra.
«Ļoti labprāt piedalāmies šajā

nometnē, esam priecīgi, ka varam no Rīgas putekļiem un bruģa atbraukt šeit un baudīt visas
šīs brīnišķīgās vietas un visas
kreatīvās nodarbības. Puišiem
ļoti patīk metāla apstrādes nodarbības, interesantas un saistošas ir keramikas nodarbības
un, protams, arī dekupāžas un
auduma apstrādes nodarbības
ir saistošas un radošas. Šīs ir
ekskluzīvas lietas, kuras mums
nav īpaši bieži pieejamas, un šeit
mēs atpūšamies, iemācamies ko
jaunu un interesantu, kā arī izmēģinām un iemēģinām savu
roku. Zālītes speciālajā internātpamatskolā uzturēsimies četras
dienas un baudīsim brīnišķīgo
dabu, bērniem šeit ļoti patīk.
Nometnē visi kopā vēl neesam
piedalījušies, tāpēc izmantojam
šo lielisko iespēju,» izbaudot nometni laukos, teic Pārdaugavas
dienas centra «Torņakalns» vadītāja Sarma Bergmane.
Nometnes organizatori izmantoja Rīgas Motormuzeja piedāvājumu un uzaicināja instruktori Laimdotu Lasi un pārstāvjus
no uzņēmuma «Rīgas Satiksme»,
lai bērnus apmācītu velosipēda
vadītāja eksāmena kārtošanai.
Nodarbības beigās bērni kārtoja
eksāmenu un katrs, kas bija vecāks par 12 gadiem un to nokārtoja, saņēma velosipēda vadītāja
apliecību. «Rīgas Satiksme» savukārt katram izdalīja dāvanu
komplektu, kurā bija iekļautas
arī siksniņas, kur pielikt vadītāja apliecību, lai to varētu iekārt
kaklā.

Izgatavotie māla trauki.

Svilpavnieki.

A. Ziemelis aplūko paveikto.

Skolēni vasarā strādā
Evija Zade
Šovasar ar Iecavas novada
domes atbalstu vietējiem
skolēniem bija iespēja uz
mēnesi pieteikties darbā
vairākās pašvaldības iestādēs.
Šī iespēja tika jauniešiem
līdz 18 gadu vecumam.
Par skolēnu nodarbinātību
šajā vasaras brīvlaikā rūpējās
Iecavas novada jaunatnes lietu
speciāliste Laura Jerķe, kura,
sadarbojoties ar skolēnu vecākiem, rūpējās par jauniešu iekārtošanu darbā. Skolēni varēja
izvēlēties gan darba vietu, kurā
viņi labprātāk strādātu, gan termiņu – vasaras pirmajā vai otrajā pusē.

Iecavas vidusskolas skolniece Una Nille mēnesi strādāja pie
Sabiedriskās kārtības dienesta
vecākās inspektores Lūcijas Mucenieces un ar paveikto darbu ir
ļoti apmierināta: «Man bija jāuzkopj Iecavas teritorija – parks
un estrādes zona. Es slaucīju,
tīrīju un mazgāju; darbs man
patika, jo bija jāstrādā tikai no 8
līdz 12. Arī kolēģi bija patīkami
un darbs bija viegls. Vienīgais,
kas sagādāja grūtības, bija agrā
celšanās.»
Apmierināti ir arī darba devēji. Bibliotekāre Jolanta Ignate,
kura Edvarda Virzas bibliotēkā pašlaik nodarbina jau otro
skolnieku šovasar, par puišiem
izsakās atzinīgi: «Pirmais puisis
Ričards Dūmiņš mums ļoti palī-

dzēja, izveidojot bibliotēkas mājaslapu, kā arī uzcītīgi strādāja
bibliotēkā. Otrs puisis Andris
Klenderis pie mums pagaidām
strādā tikai nedēļu, bet viņš ir
ļoti uzcītīgs un visus darbus
paveic ļoti ātri. Pašlaik viņš noformē bibliotēkas izstādes un
meklē informāciju par dažādiem
rakstniekiem. Plānojam, ka vēlāk viņš varētu pārrakstīt Dainas
Rudzītes rakstus par Iecavu.»
Pirmajā termiņā no 17. jūnijam līdz 12. jūlijam Iecavas novadā tika nodarbināti 23 skolēni:
trīs Sociālajā dienestā, divi Iecavas vidusskolā, divi SIA «DzKS»,
divi Iecavas novada domē, divi
PII «Cālītis», viens Edvarta Virzas bibliotēkā, trīs Iecavas internātpamatskolā, divi Dzimtmisas

pamatskolā un seši Sabiedriskās kārtības dienestā.
Otrajā termiņā no 15. jūlija
līdz 9. augustam novadā strādās
16 skolēni: viens Ziemeļu bibliotēkā, viens Zorģu bibliotēkā, divi
Sociālajā dienestā, viens Iecavas vidusskolā, divi SIA «DzKS»,
viens Edvarta Virzas bibliotēkā,
divi internātpamatskolā, divi
Dzimtmisas pamatskolā un četri
Sabiedriskās kārtības dienestā.
Skolēniem, kas jau beiguši
darbu, Iecavas novada dome,
izmaksājot minimālo algu attiecīgi par četrām nostrādātām
stundām dienā, iztērējusi kopā
Ls 2801,07, ieskaitot kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu un darba devēja sociālo
nodokli.

. 2013. gada 19. jūlijā

Novada domē
Elīna Arāja
9. jūlija Izglītības, kultūras
un sporta komitejas sēdē deputāti izskatīja vienu jautājumu.
PAR ATĻAUJAS
IZSNIEGŠANU RĪKOT
SACENSĪBAS JĀTNIEKU
SPORTĀ «DROSTALU
KAUSS 2013».
Deputāti nolēma izsniegt atļauju sacensību rīkošanai 4. augustā Iecavas novada «Drostalās». Pasākuma organizatori vēlas popularizēt jātnieku sportu
kā ģimeņu izklaides pasākumu,
kas piesaistītu dalībniekus un
apmeklētājus ne tikai no Iecavas, bet arī no citiem Latvijas
novadiem, kā arī ārvalstīm.
Par pasākumu tiks informēts
LR Iekšlietu ministrijas Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirknis un
Pārtikas un veterinārā dienesta
Dienvidzemgales pārvalde. Tiks
veikta publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības
obligātā apdrošināšana. Sacensību laikā nepieciešamības gadījumā pirmo palīdzību sniegs
traumatoloģe-ortopēde
Marija
Ose, bet par dzīvnieku veselību
rūpēsies veterinārārste Maruta
Saudorga.

9. jūlija domes sēdē deputāti izskatīja 24 jautājumus.
PAR IECAVAS MŪZIKAS
UN MĀKSLAS SKOLAS
MĀCĪBU MAKSAS, SNIEGTO
MAKSAS PAKALPOJUMU
UN ĪRES IZCENOJUMIEM
Par interešu izglītības apmācību Iecavas Mūzikas un mākslas skolā līdz šim bija jāmaksā
pilna summa – Ls 4,50 par katru
nodarbību, taču no janvāra Izglītības ministrija piešķīrusi mērķdotāciju arī interešu izglītības
programmai. Līdz ar to vecāku
līdzfinansētā maksa par nodarbībām būtiski samazinājusies
pirmskolas audzēkņu muzikālo
un māksliniecisko dotību attīstošajā programmā – tā noteikta
tāda pati kā mūzikas un mākslas izglītības programmās – Ls 8
mēnesī. Iepriekšējā līmenī palikusi maksa par individuālu apmācību mūzikas sagatavošanas
klasē (Ls 4,50 par nodarbību)
un pieaugušo izglītība mūzikā
un mākslā (Ls 6,00 par mācību
stundu).
Pašlaik tiek sagatavoti saistošie noteikumi «Par Iecavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas līdzfinansējumu», kuros būs noteikti mācību
maksas atvieglojumi: no maksas atbrīvos bērnus ar invaliditāti, kā arī bērnus no trūcīgām

un maznodrošinātām ģimenēm.
Skolas pedagoģiskās padomes
sēdē lems par pilnu vai daļēju
atbrīvošanu no samaksas: par
īpašiem sasniegumiem un aktivitāti; bērniem no daudzbērnu
ģimenēm, kam ir labas sekmes;
gadījumos, kad skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes.
PAR IECAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVJA
DELEĢĒŠANU ZEMGALES
PLĀNOŠANAS REĢIONA
ATTĪSTĪBAS PADOMĒ
Par Iecavas novada pašvaldības pārstāvi Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē
deputāti deleģēja Iecavas novada domes priekšsēdētāju Jāni
Pelsi.
PAR IECAVAS NOVADA
DOMES DEPUTĀTES
LĀSMAS ČETVERGAS
PILNVARU IZBEIGŠANU
PIRMS TERMIŅA
Iecavas novada dome 8. jūlijā
saņēma Lāsmas Četvergas (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) iesniegumu, kurā
personīgu apsvērumu dēļ lūgts
pārtraukt viņai piešķirtās deputāta pilnvaras. Lūgums tika apmierināts un L. Četvergas vietā
deputāta pilnvaras piešķirtas
nākamajam LSDSP saraksta
pārstāvim - Jānim Siugalim.
PAR IECAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMA

APSTIPRINĀŠANU
Deputāti apstiprināja novada domes saistošos noteikumus
Nr.9 «Iecavas novada pašvaldības nolikums» jaunā redakcijā.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus
izskatīšanai domes sēdēs, dome
izveido pastāvīgās komitejas,
kā arī domes komisijas un redkolēģiju. Deputāti apstiprināja
četras komisijas un redkolēģiju
šādā sastāvā:
Iepirkumu komisija - Mārtiņš Veinbergs, Evija Poļakova,
Dzidra Baltace, Aivars Mačeks,
Evita Heidemane, Inta Krastiņa
un Jānis Siugalis;
Administratīvā
komisija
- Gita Kravala, Aivars Mačeks,
Sergejs Pašukovs, Lūcija Muceniece, Andis Kaspars un Alvis
Orravs;
Dzīvokļu un īres komisija
- Jānis Pelsis, Gita Kravala, Baiba Hofeina, Andis Kaspars, Sabīne Munde, Jānis Feldmanis,
Oskars Sīga un Dzintars Zaumanis;
Pašvaldības dzīvojamo māju
privatizācijas komisija - Jānis
Pelsis, Mārtiņš Veinbergs un
Aivars Mačeks;
Laikraksta «Iecavas Ziņas»
un Iecavas novada pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv
redkolēģija - Jānis Pelsis, Agra
Zaķe, Juris Ludriķis, Kārlis Sinka un Mihails Haļitovs.

Zorģos sportistu aktivitāte nemazinās
Evija Zade
Mārtiņš Dravnieks
Pagājušajā gadā
aktīvie Zorģu jaunieši ar
pašvaldības un Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) fonda atbalstu
izveidoja volejbola laukumu
savā ciematā. Šogad censoņi
neapstājas un īsteno vēl divus
jaunus projektus.
Līdzās esošajam volejbola
laukumam šogad tiek veidota
labiekārtota atpūtas vieta ar galdu un soliem, diviem guļamtīkla
krēsliem, ugunskura vietu un
puķu dobi, kā arī jauns futbola
laukums.
«Ideja par volejbola laukuma
papildināšanu radās jau pagājušajā gadā, kad pabeidzām pirmo
projektu. Uzreiz sapratām, ka
kaut kā pietrūkst, un ķērāmies
pie nākamā projekta veidošanas. Jau tagad ir radusies ideja
nākamajam projektam par viesu
nama izveidi, taču pagaidām tā
ir tikai ideja,» laikrakstam «Iecavas Ziņas» stāsta projekta ini-

ciators Mārtiņš Dravnieks, kurš
par līdz šim padarīto darbu izsakās ar lepnumu.
Šobrīd viss vēl ir tikai tapšanas stadijā, bet jau septembrī
Zorģu iedzīvotāji varēs izbaudīt
jauno futbola laukumu un atpūtas vietu. Projekta dalībnieki

cer, ka pēc laukuma pabeigšanas viņi labprāt saspēlētos arī
ar citiem novada sporta cienītājiem.
Futbola laukuma izveide
kopā ar inventāru izmaksājusi
Ls 667,16, no kā KNHM fonda līdzekļi ir Ls 266,86, pašvaldības

- Ls 200,15, bet paši projekta īstenotāji ieguldījuši Ls 200,15.
Labiekārtošanas projekta kopējās izmaksas ir Ls 566,30, no
kurām Ls 226,52 ir KNHM fonda
līdzekļi, Ls 169,89 - pašvaldības,
bet Ls 169,89 pievienoti no pašu
projekta dalībnieku puses.

Sporta laukuma un labiekārtojuma izveidē piedalījās dažādu vecumu sporta entuziasti.
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Viesojas mātes dzimtajā pusē
1.lpp.
Rihards (82), Anglijā sauksts
par Ričardu, visu mūžu bijis Latvijas pilsonis, taču lielāko dzīves
daļu ir pavadījis Mandsfīldā un
pašlaik pensijas gados palīdz
jaunajiem imigrantiem no Latvijas iejusties svešajā zemē: palīdz
nokārtot dokumentus, darba atļaujas un iet pat līdzi pie ārsta,
lai palīdzētu sazināties. Nu jau
Mandsfīldā ir ap 500 latviešu un
visi var justies droši, jo turpat
ir Rihards, kas nekad neatteiks
palīdzību. Latvijas vēstniecība
Anglijā Rihardam pat piešķīrusi
atzinības rakstu par nesavtīgo
palīdzību.
Iepazīstina dēlu ar Latviju
Emigrējis uz Angliju, Rihards
apprecēja anglieti un abi nolēma
bērnus nemocīt ar latviešu valodu, jo neticēja, ka viņiem tā kādreiz varētu noderēt. Tagad, kad
pirms mēneša dēls Ričards (41)
no Austrālijas atbrauca pie tēva
uz Londonu, izlasīja grāmatu
par Latviju, tās vēsturi un okupāciju, tulkotu angļu valodā.
«Pēc pāris nedēļām viņš izlasījis
un man saka, ka vēlas redzēt
to Latviju! Aizvedu uz Dziesmu
svētkiem un Okupācijas muzeju. Tur viņš pavadīja trīs stundas un ārā nenāca, kamēr nebija visu izlasījis un izpētījis.»
Par iespaidiem Latvijā Ričards
saka: «Tagad ir sajūta, ka visu
dzīvi man kaut kā ir pietrūcis.
Esmu daudz ceļojis, taču mani
pārsteidz, cik Latvijai ir bagāta
kultūra. Esmu lepns, ka varu
būt daļa no tās. Kad atgriezīšos mājās, iestāšos latviešu korī
Melburnā un mācīšos latviešu
valodu, lai varētu piedalīties nākamajos latviešu Dziesmu svētkos.»
Liktenis aizved svešumā
Rihards ir dzimis rīdzinieks

un 1944. gadā viņš 14 gadu vecumā devās bēgļu gaitās prom
no Latvijas. Ievilkdams pīpē gardu dūmu, viņš stāsta: «1944.
gada rudenī man bija iespēja atstāt Latviju, jo krievi jau bija pie
robežas. Pasažieru kuģis mūs
aizveda uz Dancigu (tagadējo
Gdaņsku), kur nodzīvoju četrus mēnešus. Aizbraucu viens
pats, vecākiem ostā pamājot ar
roku, jo bija paredzēts, ka kuģis
veiks reisu otrreiz, taču nepaspēja. Kopā ar pārējiem bēgļiem
pie Dancigas nodzīvojām četrus
mēnešus. Kad krievi jau bija pie
poļu robežas un devās uz Berlīni, tūkstošiem cilvēku kājām
mukām pāri visai Polijai līdz pat
angļu okupētajai Vācijas daļai.
Bija ziema un sniegs līdz ceļiem.
Četrus mēnešus tā gājām: netiku ne mazgājies, ne pārģērbies,
arī ēdis īsti nebiju. Vecākiem cilvēkiem bija grūti, biezajā sniegā
pa kādam paklupa un tā arī palika… Tā mēs nokļuvām Lībekā.
Krievi apstājās tieši 30 kilometrus pirms mūsu nometnes, kas
bija viena no 4000 nometnēm
Vācijā. Tur es nodzīvoju divus
gadus. Nometnē bija ap 400
latviešu, taču bija arī bēgļi gandrīz no visas Eiropas: Ungārijas,
Rumānijas, Dienvidslāvijas, bet
visvairāk - no Polijas.
Izvēlas būt tuvāk Latvijai
No bēgļu nometnēm Vācijā varēja doties uz Austrāliju,
Ameriku, Kanādu, Brazīliju un
vēl citām valstīm, taču Rihards
izvēlējās Angliju, jo tad viņš ātri
nokļūtu atpakaļ Latvijā, kad tā
atgūs neatkarību. «1947. gadā
angļi uzaicināja bēgļus strādāt
savā zemē. Bet tikai spēcīgus
vīriešus. Bija jāiziet veselības
pārbaude un es to izturēju. Anglijā bija impērija, kurai karojot
bija daudz kritušo un ievainoto.

Valda (no kreisās), Rihards, Valdas meita Diāna un Ričards
Dziesmu un Deju svētkos.

Angļiem bija nepieciešami stipri vīri ogļu raktuvēs, metālapstrādes rūpnīcās, apģērbu šūšanā un laukos pie saimnieka.
Uzsākot darbu, bija jāparaksta
līgums uz četriem gadiem, tad
tikai varēja meklēt citu darbu.
Parastam strādniekam maksāja
piecas mārciņas, bet ogļu raktuvēs darbs bija bīstams, tādēļ tur
alga bija lielāka, tomēr sapratu, ka man tādam garam zemās
raktuvju alās būs grūti. Tad
pienāca policists un teica, ka viņam vajag desmit vīrus policijas
skolā. Zīmīgi, ka viņš izvēlējās
vairākus vīrus no Baltijas valstīm, bet četrus tieši no Latvijas.
Mūs iesēdināja automašīnā un
aizveda. Nemaz nezinājām, kas
mums būs jādara. Policijas skolā bija 300 audzēkņi un 100 skolotāji. Mūs ielika strādāt virtuvē
pie lieliem katliem un pannām.
Sapratu, ka gribu ko labāku,
un drīz vien tiku pie konditora
amata. Sākumā no angļu valodas zināju vien yes un no. Skolas nebija, tādēļ gāju katru vakaru uz kino un trīs gadu laikā
valodu iemācījos. Par konditoru
es nostrādāju četrus gadus. Viss
bija labi, vienīgi karstums nepatika. Tad kādu dienu Londonas
iknedēļas avīzē pamanīju sludinājumu, ka vajadzīgs matrozis
uz latviešu kuģa «Kaupo», kas
no ostas atiet jau pēc divām dienām. Tā es ātri nokārtoju dokumentus un devos jūrā. «Kaupo»
bija kravas kuģis – tvaikonis,
uz kura visa apkalpe un kapteiņi bija latvieši. Viņi bija ar kuģi
atbēguši uz Angliju, ar angļu
karogu kuģoja, kur vien vēlējās,
tik ne aiz Padomju Savienības
robežām. Libānas pilsētā Beirutā tolaik būvēja pirmo universitāti un mēs ar «Kaupo» viņiem
piegādājām būvmateriālus no

Anglijas. Tā mēs nobraukājām
kādas 12 reizes, bet kuģojām arī
uz citām vietām, piemēram, uz
Kanādu mēs devāmies pēc speciāliem baļķiem.»
Paliek dzīvot Mandsfīldā
«Viss bija labi, bet pēc četru
gadu kuģošanas sāku aizdomāties, ka esmu kā čigāns. Gribējās tomēr kaut kur piederēt un
apprecēties. Apprecējos ar anglieti un dzīvojām Mandsfīldā.
Ar draugiem nodibinājām kapelu «Kaija» un muzicēdami braukājām apkārt pa Angliju uz latviešu ballītēm un pasākumiem.
Dziedājām vecos gabalus, cilvēki
nāca ne tikai dejot, bet arī vienkārši klausīties.»
Rihardam piederēja savs veikaliņš Mandsfīldā, kurā varēja
iegādāties lietoto armijas apģērbu. Tajā viņš darbojās līdz pat
pensijai.
Atrod radus Latvijā
1994. gadā viņa māsīcai
Valdai Iecavā piezvanīja kāda
sieviete no Bauskas, vaicādama, vai gadījumā neesot Ķēniņa. Sieviete bija viesojusies pie
saviem radiem Anglijā un kādā
ballītē satikusi Rihardu. Valda
tūlīt aizrakstīja Rihardam vēstuli, kuru tad nodeva caur baušķenieces radiem Anglijā. Jau
nākamajā gadā Rihards pēc 51
gada trimdā apciemoja dzimteni. «Kad Rihars pirmo reizi ieradās Latvijā, viņš ļoti jūsmoja par
Latvijas zaļo zāli un izteiksmīgajiem mākoņiem,» atceras Valda. Taču, lai cik ļoti Rihardam
patiktu dzimtenē, pārcelties uz
Latviju pēc tik daudziem gadiem
vairs nav tik vienkārši. Visa ģimene ir Anglijā, tur skolojas un
uzskata to par savām mājām.
Nu jau Rihardam ir trīs bērni,
desmit mazbērni un pieci mazmazbērni.

Rihards Felds
Iecavā ciemojas pie māsīcas.
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Koklētājām dziesmu svētkos darba netrūkst
Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas koklētāju ansambļa
«Uguntiņa» jaunākā un vecākā
grupa 4. jūlijā pieskandināja
Ķīpsalas izstāžu centru kopā
ar aptuveni 400 koklētājām
no visas Latvijas.
Koncertā skanēja latviešu
autoru veidotas tautasdziesmu
un deju apdares, netrūka arī
oriģināldarbi un pat Ē. Ešenvalda skaņdarba «Saules taka»
pirmatskaņojums. Šajā dziesmā koklētājām pievienojās arī
deju grupa, kas mūsdienīgos un
modernos deju soļos izdejoja O.
Žitluhinas veidoto horeogrāfiju par saules ritējumu. Lai vienotā skanējumā saliedētu 400
koklētājas, organizatoriem un
diriģentiem jau vairākas dienas
iepriekš nācās smagi strādāt.
Paldies visām koklētājām, kas
izturēja garos mēģinājumus un
«karsto» koncertu.
Kā zināms, kokles stīgas
mūsdienās visvairāk ieskandina
meitenes, bet laiku pa laikam
starp meiteņu rindām pavīd arī
kāda puiša spēlēta kokle. Tā nu
tika nolemts, ka visi puiši-koklētāji vismaz Dziesmu svētkos
jāsapulcē kopā, lai vienotos kopīgā priekšnesumā. Kopskaitā
sanāca 16 puiši un, izpalīdzot
Iecavas mūzikas un mākslas
skolas Sitaminstrumentu klases
audzēkņiem Danielam Raginskim un Filipam Rozneram, viņu
izpildījumā izskanēja «Jūrkalnes
dancis» bungu pavadījumā.

Paralēli 4. jūlija koncertam
Ķīpsalā koklētāju ansambļa
«Uguntiņa» vecākā grupa gatavoja programmu Nakts koncertam
«Lai top gaisma!». Pirmo reizi
Dziesmu svētku vēsturē un arī
pavisam neierastā laikā - 6. jūlijā pulksten 22 vakarā - sākās
Kokļu mūzikas Nakts koncerts
sv. Jēkaba katedrālē. Brīnišķīgā
baznīcas akustika ļāva koklēm
skanēt un meditēt trīs stundu
ilgā koncertā, kas nebūt nelikās
par garu, jo izpildītāju sastāvi
mainījās no solista un dueta līdz
pat neliela sastāva ansambļiem
un pat visu 60 koklētāju vienlaicīgam skanējumam.
Un protams, kur nu bez Svētku dalībnieku gājiena 7. jūlijā.
Lai arī dienas bija garas un karstums bija pietiekami liels, tas
nebija par šķērsli izturīgākajām
koklētājām doties uz Noslēgumu
koncertu Mežaparkā un baudīt
sadziedāšanās un sadancošanās burvību.
Lai koklētājas svētkos justos
gana pieskatītas un aprūpētas,
vēlos pateikties Katrīnas Ermanovičas–Hermanovičas
mammai, tāpat arī Ilzei Stankevičai
par karoga darināšanu un Aijai
Čonkai par vizuālo noformējumu gājienā. Paldies arī Iecavas
novada domei par transportu un
visiem atsaucīgajiem šoferiem.
Lai svētki atbalsojas un atmiņās paliek mūžīgi!
Alise Veisa,
kokles spēles skolotāja

Koklētāju ansmblis ar Iecavas novada domes
delegāciju Dziesmu un Deju svētku gājiena dienā.

Neparastā parādība Iecavas debesīs
Aelita Polenca
Elīna Arāja
Daudzi iecavnieki noteikti
ievērojuši pēdējā laikā zemu
lidojošas lidmašīnas.
Iedzīvotāju interesei
pieaugot, parādījušies arī
dažnedažādi skaidrojumi.
Pēc mājas lapā flightradar24.
com uzrādītajiem datiem 12. jūlijā plkst. 9:20 Iecavu 1,7 km
augstumā šķērsoja Boeing 747
ar ātrumu ap 500 kilometriem
stundā. Tā lidoja no Gruzijas
puses un nosēdās Rīgas lidostā. Nedēļu iepriekš virs Iecavas
lidoja tieši tāds pats gaisa kuģis,
taču krietni zemāk un ar izlaistām šasijām, kuras parasti izlaiž
aptuveni astoņus deviņus kilometrus pirms nosēšanās.
Lūdzām skaidrojumu Latvijas Civilās aviācijas aģentūras
Aeronavigācijas daļas vadītājam
Mārim Čerņonokam: «Tie ir kravas Boeing 747, kas dodas uz
Rīgas lidlauku. Mašīna ir mil-

zīga, tāpēc arī labi saskatāma.
Lidojuma trajektorija ir oficiāla,
vienkārši šo maršrutu lidojumam uz Rīgu reisa lidmašīnas
izmanto reti. Iecavas apkārtnē
lidmašīnas pazemina augstumu
- uzsāk nosēšanās manevru. Un
atkarībā no dažādiem apstākļiem (laika apstākļi, lidmašīnas
kravas svars, gaisa satiksmes
vadības dispečera norādījumi,
nosēšanās virziens Rīgas lidostā
utt.), Iecava tiek pārlidota dažādos augstumos, kas nav (un arī
nedrīkst būt!) zemāki par minimālo atļauto virs apdzīvotām
vietām – 300 metri. Šogad šādi
lidojumi, kas ir oficiāla pārvadājumu programma, noteikti turpināsies.»
Izbrīnu rada ne tikai zemu
lidojošas lidmašīnas, bet arī to
izlaistās šasijas. M. Čerņonoks
skaidro, ka šasijas noder arī
kā bremzēšanas līdzeklis: «Lidmašīna, gatavojoties nosēsties,
bremzē ātrumu, ar kuru tā lido.
Parasti šie kuģi lido ar ātrumu

800-900 km/h. Nosēšanās ātrums ir ap 200 km/h. Mašīna ir
smaga - piekrauta līdz pat 400
tonnām. Lai šo masu nobremzētu, tiek izlaista spārnu mehanizācija un nepieciešamības gadījumā - arī šasijas.»
Pavērojot lidmašīnu kustību
radara kartē, var secināt, ka lidojuma augstums tiešām nav
nekāds īpašais - virs Ozolniekiem, veicot nosēšanās manevru, lidmašīnu augstums bieži

vien nokrītas līdz pat vienam kilometram. Un pēdējo dienu laikā
arī pāri Iecavai uz Rīgas lidostu
ir devušās vairākas gandrīz kilometru augstumā lidojošas airBaltic reisa lidmašīnas, taču šīs
lidmašīnas nebija tik pamanāmas, jo neradīja tik lielu troksni
kā smagās kravas gaisa kuģi.

Kallita Air (no kreisās) un Baltic Airlines
lidmašīnas virs Iecavas.

2013. gada 19. jūlijā .

Puķu draugi satiekas Kuldīgā
1.lpp.
Maršruts sākās ar «Ezernieku» objekta apskati Ēdoles pagastā. Braucot uz «Ezerniekiem»,
īpaši izbaudījām kādreizējo rallija ceļu. Braucām caur Īvandes
pagastu, kas ir pats mazākais
Kuldīgas novadā - 7111 hektāru liels. 60% teritorijas aizņem
meži. Mūsu gide Ilze pirms četriem strādāja Īvandes pamatskolā, kura tagad ir likvidēta.
Īvandes pagastā atrodas arī bijušās prezidentes Vairas VīķesFreibergs lauku mājas.
«Ezernieki» ir vērienīgā Ēdoles uzņēmēja Valentīna Kokaļa
lauku īpašums. Dārza veidošana
uzsākta deviņdesmitajos gados
kā apkārtējās dabas turpinājums ar plašumu, dīķi, atpūtas
vietu. Ieejot pagalmā, redzama
lavandas dobe. Ainavā ļoti labi
iekļaujas dīķis, kas labi redzams
no visiem skatu punktiem.
D. Rudzīte: «Mēs neesam pieraduši pie milzīgām platībām.
«Ezernieku» mājas pieder pie citas kategorijas.» Bet nenoliedzami redzējām dārznieka paspilgtinātu dabas ainavu ar dabai
tuviem dekoratīviem augiem.
Blakus privātmājai redzējām iekārtotu briežu dārzu.»
Braucot uz otro objektu «Ziedoņiem» Pelču pagastā, kur
saimnieko Dagnija Voika, braucām garām «Kažoku» mājām, kur
uzņemta filma «Ezera sonāte».
Pelču pagastā savulaik sastādīja
latvāņus, kas tagad izstiepušies
40 hektāru platībā. Dagnija Voika ir Amerikas peoniju biedrības
biedre (American Peony Society).
Pirms vairāk nekā divdesmit gadiem viņa pirmā aizsāka veidot
lielziedu bārdaino īrisu kolekciju. Viņas sirdsdarbs ir arī peoniju audzēšana. Varēja just, ka
mīlestība pret šo majestātisko
puķi ir liela. D. Voikai ir arī sava
stādu audzētava.
Tālāk devāmies pie Dzintras

Vainšteinas, slavenā riteņbraucēja Romāna Vainšteina mātes.
Par to liecina puķu dobe, kura
katru vasaru zied velosipēda formā pie pašas izveidotās kafejnīcas «Pīlādzītis». No Dz. Vainšteinas dzīvojamās ēkas pagalma un
kafejnīcas var redzēt seno ķieģeļu tiltu pār Ventu un platāko
ūdenskritumu Eiropā - Ventas
rumbu (249 metri plats). Jauki
ir iekārtota atpūtas vieta ar akmeņu segumu un koka celiņiem
līdz atpūtas soliem. Kafejnīcas
«Pīlādzītis» un dzīvojamās ēkas
pagalms ir kā pilsētas vizītkarte
viesiem, kas iebrauc Kuldīgā no
Rīgas puses. Dz. Vainšteina teica, ka dārzā visu darot pati, vienīgi zāli palīdz nopļaut ģimenes
locekļi. Viss ir Dzintras pašas
izdomāts. Kādreiz ap māju bija
grāvis, apkārtne purvaina. Tad
izraka dīķi, kas tagad priecē ar
strūklaku un skaistām ūdensrozēm. Pie dzīvojamās mājas
aug 1940. gadā Dzintras vecmāmiņas stādītais dzīvības koks ar
trim žuburiem.
Blakus Dz. Vainšteinas īpašumam atrodas mājas «Rumbas», kur dzīvo Gunta Freimaņa
ģimene. Apskatījām viesu namu
«Ventas rumba». G. Freimanis ir
viens no pirmajiem tūrisma uzņēmējiem Kuldīgā. Apskatījām
parku ar 2011. gada plenēra
«Kuldīgas atpūtas parks ģimenei» koka tēlnieku darbiem. Šo
parku turpina veidot tālāk. G.
Freimaņa mājas ir ieguvušas
nosaukumu «Dižvieta». Vēl šādus nosaukumus ir ieguvusi
Ventas rumba, Tērvetes parks,
un Poikaiņu mežs. Peldvietai pie
Ventas rumbas ceturto gadu pēc
kārtas ir piešķirts zilais karogs.
Tālāk mūsu maršruts aizveda uz Padures pagasta «Upeskalnu» mājām, kur saimnieko Mikālu ģimene. Dārzu sāka
veidot vecāsmātes vīrs - dārzu
un parku veidotājs Andrejs Zei-

Gide Iecavas puķu draugus iepazīstina ar Kuldīgas parku.

daks (1874-1964) 1921. gadā.
Šobrīd Baiba Mikāla atjauno
savas dzimtas mājas. Dārza ierīkošana un ainavas veidošana
šeit ir procesā; it visā ir jūtama
mājas saimnieces sirds un dvēsele. Pagalmā ir septiņu žuburu
liepa, lauku pirtiņa ar omulīgu
atpūtas vietu. Pie mājas ir estrādīte, kur muzicēt saimnieces
dēlam Tomam un viņa draugiem
savam un citu priekam. Turpat
blakus ir izveidots baseins sirds
formā, kas piešķir omulību atpūtas reizēs un arī ikdienā.
Padures pagastā «Lazdukalnu» mājās saimnieko Solveiga
un Māris Melnači. Solveiga ir
diplomēta agronome-dārzniece,
ģimenei ir sava stādaudzētava.
Ļoti priecēja garā puķu dobe,
kur puķēm izvēlēta balta, zila
un sarkana krāsa. Šajā mājā
pavasarī zied trīsdesmit peoniju šķirnes. Saimnieki ierīkojuši
viesu māju ar dīķi un pamatīgu
grilu atpūtnieku ērtībām. Silvija
kopā ar ģimeni desmit gadu laikā ir sakārtojusi īpašumu. Viņa
pasākumu programmiņā raksta:
«Skaists dārzs ir nevis ļaudīm ar
zaļajiem īkšķiem, bet tiem, kas
ir gatavi daudz strādāt, neskaitot stundas, kas pavadītas čaklā
darbā».
Turpinājumu lasiet nākošajā
laikraksta numurā.

Andreja Zeidaka 1921. gadā
veidotais dārzs.

«Ziedoņu» saimniecībā.

Valentīna Kokaļa plašā dārza apstādījumi.

Skats uz Kuldīgas seno tiltu no Gunta Freimaņa dārza.
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Vērtējam kopā

Sporta ziņas
13. un 14. jūlijā Jēkabpilī norisinājās Latvijas Sporta
veterānu savienības 50. finālspēles, kur iecavnieki startēja
vieglatlētikā un vīriešu basketbolā (35+).
Starts mūsu sportistiem izdevās veiksmīgs – vīriešu basketbola
komanda, kuras sastāvā spēlēja Aigars Indriķis, Juris Jašuks,
Edgars Kļava, Jānis Krūze, Māris Ozoliņš, Gunārs Plucis un
Mārtiņš Vilde, izcīnīja 3. vietu.
Rezultāti vieglatlētikā:
Ojārs Pārums (65+) - 2. vieta 5000 m soļošanā un 3. vieta 10 000
m soļošanā;
Velta Bruce (65+) - 2. vieta 3000 m soļošanā un 2. vieta 5000 m
soļošanā;
Ieva Siugale (30+) - 1. vieta 400 m skrējienā, 3. vieta 100 m
skrējienā un 4. vieta tāllēkšanā;
Īrisa Korčagina (55+) - 4. vieta 800 m skrējienā;
Valdis Šusts (35+) – 2. vieta lodes grūšanā un 2. vieta diska
mešanā.
Sporta skolas «Dartija» direktore Baiba Gāga saka paldies Iecavas
sportistiem par izdevušos startu.

Der zināt
Jau augustā «Latvijas propāna gāze» arī Iecavā atvērs gāzes
uzpildes staciju, atvieglojot dzīvi tiem iecavniekiem, kas degvielai izmanto gāzi.
Zemgales Plānošanas reģiona izstrādātajā elektroniskajā
grāmatā «Vidusbaltijas vietējo

produktu grozs», kurā apkopoti
reģionā unikāli vietējie ražojumi,
varam iepazīties arī ar Iecavas
ZS «Cepļi» piedāvāto produkciju
- ekoloģiski tīru, veselīgu bišu
medu. Elektroniskā grāmata atrodama mājas lapas zemgale.lv
sadaļā Mājtirgus.

Tiek organizēts brauciens
uz brīvdabas muzikālo
izrādi komēdiju «Bitīt rožu
dārziņā» 9. augustā Bauskā.
Pieteikties līdz 26. jūlijam
Līvijai pa tālruni 29640599.

4. augustā sacensības jātnieku sportā

Ceļa A7 posmā no Rīgas un
Upes ielu krustojuma Iecavā
līdz pat Bauskas pilsētai
sākusies ceļa virskārtas
asfalta seguma atjaunošana
20 kilometru garumā.
No 16. jūlija ceļa remontdarbu laikā būs traucēta satiksme
ceļā Iecava-Bauska. Uz jautājumu, vai tiešām šis ceļš jau ir
tik sliktā stāvoklī, Valsts akciju sabiedrības «Latvijas Valsts
ceļi» Bauskas nodaļas vadītājs
Dzintars Dzenis skaidro, ka ir

Negatīvi : : :
Evija Zade
Iecavniece Dace piedzīvojusi
nepatīkamus mirkļus veikalā IKI
un stāsta par notikušo: «Veikala
IKI vadītāja ir nelaipna un rupja
attiecībā pret veikala apmeklētajiem. Mana desmit gadus vecā
meita veikalā nevarēja saldējumam atrast cenu, tādēļ devās
pie pārdevējas (tā izrādījās pati
vadītāja), kura atradās tirdzniecības zālē un kārtoja preci. Abas
aizgājušas līdz saldētavai, un
tad pārdevēja esot uzkliegusi un
parādījusi, kur pašiem jāmeklē cenas, norādot uz Ls 0,55.
Bērns bija tik apmulsis par tādu

attieksmi, ka nemaz nepaspēja
pateikt, ka cena norādīta tikai
mazajam iepakojumam, bet viņai vajag lielajam. Bērns vairs
necentās neko teikt, jo nebija
jau arī vairs kam. Aizgāja pie kases, samaksāja par saldējumu
vairāk nekā latu. Taču runa nav
par cenu, bet par attieksmi!»
Pati veikala vadītāja Santa šo
situāciju skaidro šādi: «Es bērniem vienmēr palīdzu, parādot
cenas. Varbūt vienkārši mana
balss tembra dēļ bērns ir padomājis, ka es uz viņu esmu bļāvusi, jo parasti izklausos dusmīga, taču vienmēr izturos laipni,
it sevišķi pret bērniem.»

«DROSTALU KAUSS - 2013»

Programmā:
atpūta visai ģimenei,
lauku tirdziņš,
jāšana ar poniju u.c.
Vairāk informācijas www.drostalas.lv

Atjauno asfalta segumu
Elīna Arāja

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

nosacījums: visiem ceļiem, kas
remontēti ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, ir jāveic
regulāri kopšanas un atjaunošanas darbi. Rekonstrukcija ar
ES atbalstu šim ceļa posmam
tika veikta 2001. gadā. Šogad
sešu mēnešu laikā paredzēts
ar izlīdzinošo frēzi nofrēzēt ceļa
virskārtu un uzlikt jaunu četru
centimetru biezu asfalta kārtu.
Frēzēšana notiks pa kilometram
katru dienu virzienā no Iecavas
uz Bausku. Ja darbi ritēs raiti,
SIA «Lemminkainen Latvija» ceļa
remontdarbus varētu pabeigt
jau šajā gadā.

Kļūsti par donoru un ziedo divreiz
25. jūlijā no plkst. 9.30 līdz
14.00 pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra, Dzirnavu ielā 1, notiks izbraukums
pie donoriem ar specializēto autobusu. Asinis ziedot ir aicināti visu grupu asins donori, bet
īpaši lūdzam atsaukties O rēzus
pozitīvās, A rēzus pozitīvās, B
rēzus negatīvās, AB rēzus negatīvās un AB rēzus pozitīvās
asins grupas donorus!

Tāpat Valsts asinsdonoru
centrs mudina donorus būt atsaucīgiem un iesaistīties labdarības akcijā, valsts piešķirto
kompensāciju asins apjoma
atjaunošanai (3 LVL) ziedojot
kādam no pieciem labdarības
projektiem. Akcija tiek rīkota sadarbībā ar portālu Ziedot.lv.
Daina Krūmiņa
Valsts asinsdonoru centrs

IECAVAS NOVADA DOMElīdz 2013. gada 2. augustam
izsludina Iecavas novada vēlēšanu komisijas locekļu
pieteikšanas termiņu.
Pieteikumi jāiesniedz domes kancelejā 2. stāvā.

Līdzjūtības
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

/M. Jansone/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Tamārai,
brāli mūžībā pavadot.
Zālītes skolas kolektīvs
Luksofors regulēs satiksmi tikai tajā ceļa posmā, kur notiks
frēzēšana. Pārējā remontdarbu posmā būs ātrumu ierobežojošā zīme – 70 km/h.

Aizsaulē aizgājuši
Ivars Rozenbergs (04.10.1938. – 13.07.2013.)
Valerijs Tarasovs (09.04.1959. – 08.07.2013.)

2013. gada 19. jūlijā .

Reklāma un sludinājumi : : :
ZEMGALES AUTO MOTO SKOLA

ZEMAS CENAS
VĒL TIKAI JŪLIJĀ!

ZAMS

B kat. (māc. sāk. 12.08. pl. 17)
C,CE kat.(māc. sāk. 26.07. pl. 17)

Ls 10
Ls 65

95. kods (māc. sāk. 03.08. pl. 17)

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ 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.

Ls 55
Ls 50

Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens bez maksas!
www.zams.lv
Tālr. 29121985

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26620351; 26322087.

Pārdod visa veida stikla burkas,
ieskaitot 3 litru burkas - 0,15 Ls/gb.

Pieņem visa veida alus pudeles.

Lielam skaitam pudeļu braucam pakaļ.
E. Virzas ielā 14, tālr. 29164600, 29166190.

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

Apsveikums : : :
Cik maz mums pieder mūsu laiks!
/Ā. Elksne/
Vēl gribas pagulēt, bet pulkstens zvana.
Vēl gribas pasēdēt, bet darbs liek celties,
Vēl gribas ciemoties, bet vilciens aiziet...
Mums laika nav, mums laika vietā dzīve.

Laimu Vēbergu 75 gadu jubilejā
sveic Ekskursantu ģimene!

SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Sveram godīgi, maksājam laikā!
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv

Pārdod : : :
Lopbarības kartupeļus (jaunā
raža). Tālr. 28603562.

Dažādi : : :
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.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
Profesionāla fotogrāfa
pakalpojumi. Individuālas
fotosesijas, Ģimenes pasākumi
un reklāmas foto.
Marta Tamule, tālr. 20317897.

Piedāvā darbu: : :
Kokapstrādes uzņēmums SIA
Dzenis Baldonē aicina darbā
strādniekus. Ir transports.
Tālr. 29459331, 29106019.
ZS «Upmaļi» meklē darbinieku
ar pieredzi lauku darbos.
Tālr. 22833485.
ZS «Bišumuiža» aicina darbā
darbiniekus/ces pastāvīgā
darbā. Tālr. 26596699,
Aleksandrs.
Veikalam «Aibe»
Grāfa laukumā 2
vajadzīga pārdevēja.
Tālr. 29288382.

Pateicība : : :
Paldies visiem, kas piedalījās bērnu labdarības pasākuma
veidošanā «Freimaņos»: Alvim Orravam, Jānim Bergmanim ar
ģimeni, Raivim Cipulim, Tamārai Salavejai, Ļudai Belrusei,
Lindai Zariņai, Lūcijai Muceniecei un Guntaram Feldmanim,
kā arī kristiešu draudzei «Prieka vēsts», «Pestīšanas armijas»
meitenēm, «Drostalu» saimniekiem, «Aircargo» komandai,
«Remus» puišiem un «LKG» pārstāvjiem. Paldies arī pārējiem,
kas visādi citādi adbalstīja pasākumu.
Arnis Banga

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

Pērk : : :

Kultūras namā

no 15. jūlijā
Mākslas darbnīcas
«Pūra lāde» darbu izstāde
«Ar otu uz tu»
20. jūlijā plkst. 18:00
jauniešu
4. ĪSFILMU un foto
festivāls
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Tirgus laukumā
27. jūlijā plkst. 15:00
Iecavas tirgus laukumā
Iecavas kultūras nama
teātra sporta studijas
«ARTIS»
jautra izrādīšanās
«ARTIS un draugi»
Ciemos ieradīsies draugi no
Bauskas jauniešu centra,
Saldus Druvas vidusskolas,
Ogres «Ananāsu Ekspresis»
un Katlakalna kultūras nama
jaunieši.
ATNĀC, BŪS JAUTRI!
Iecavas ev. lut. baznīcas
rīkotie

kapu svētki
Iecavas novadā:
20. jūlijā
pl. 11:00 Rumbu kapos
pl. 12:00 Smedes kapos
pl. 13:00 Sila kapos
27. jūlijā
pl. 11:00 Upuru kapos
pl. 12:00 Baložu kapos
pl. 13:00 Gruzduļu kapos

SIA «Lielzeltiņi»
pērk lopbarības un
pārtikas kviešus.
Transports. Ātra apmaksa.
Īpaši noteikumi un
piemaksas.
PĀRDOD GRANULĒTU
BARĪBU PUTNIEM.
Tālr. 26484467, 63960776.
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