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Ugunsdzēsēji saņem vērtīgu dāvinājumu AKTUĀLI
Šajā numurā:

Zviedru
draugu
dāvinātā
mašīna būs
labs
papildinājum
s Iecavas
ugunsdzēsēju
postenim.
Ceturtdien, 10. jūlijā, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(UGD) Iecavas iecirknis saņēma
kārtējo dāvinājumu no zviedru
draugiem. Ugunsdzēsēju mašīna
Rīgā ieradās ar prāmi no Zviedrijas. Dāvinājuma pasniegšanas
svinīgajā brīdī bija klāt Bauskas
un Iecavas UGD iecirkņa darbi-

nieki, pašvaldības pārstāvji, galvenie dāvinājuma organizatori
no Zviedrijas pilsētas Ernšeldsvīkas. «Šodien priecīga diena,»
aizkustinājumu neslēpa kārtībniece Lūcija Muceniece, viena no
aktīvākajām draudzības saišu
stiprinātājām.
Arī zviedru draugi, Hokans

Savs laiks dejot un dziedāt,
savs laiks paldies teikt!
Sākumskolas «Dartija» deju
kolektīvs «Dārtiņa» šovasar
izdejoja laiku Rīgā XXIV
Dziesmu un deju svētkos.
Grūti, skaisti, pacietīgi,
draudzīgi, strīdīgi,
interesanti, neatkārtojami
gāja visādi. Bet pateicoties
deju skolotājai Aijai
Krollei, kura vada arī
Iecavas senioru deju kopu

Lundgvists un Eilerts Haglunds,
kas Iecavā bija ieradušies kopā
ar savām dzīvesbiedrēm Elizabeti un Ingbritu, uzsvēra, ka ir patīkami ierasties šeit ar dāvinājumu, kas visai Iecavas apkārtnei
un vajadzības gadījumā arī blakus esošajiem rajoniem ļoti no5.lpp.
derēs.

Skolas
gatavojas
jaunajam
mācību
gadam

2.

Jaunākās
grāmatas
bibliotēkā

3.

Tirgus
laukumā
smaržo
pica

7.

Senās mūzikas
festivāla pērles arī Iecavā

«Iecavnieks», tas bija
vienkārši mīļi.

A: Līga Grīnberga

Bērniem bija jādejo trīs dejas,
divas no tām kopā ar senioriem.
Protams, arī autobuss viens, brīvais laiks kopā pavadāms un arī
dzīvošana - blakus istabiņās.
Bērni jau iepriekš pazina savus
deju partnerus no «Iecavnieka»,
jo kopā būts skatē, Iecavas svētkos un mēģinājumos.

Svētki mūzikai un dejai

ziedu salona «Avēnija» īpašniece

turpinās. Vēl gaisā
virmojot Dziesmu un deju
svētku emocijām, sevi
piesaka 14. Senās mūzikas
festivāls. Iecavniekiem jau
trešo gadu pēc kārtas tiek
dota iespēja ieklausīties
4.lpp. senajā mūzikā.

Atgādinājumam - pirms trim
gadiem Iecavā viesojās vokālā
grupa no ASV «Liber et Usualis»,
bet pagājšgad pirmo reizi uzstājās mūsu izcilā klavesīniste
iecavniece Ieva Saliete kopā Danielu Helmu.
Šī iespēja ir saistīta ar labdarības akciju (kuru nu jau varētu
nosaukt par tradīciju) - līdzekļu
vākšanu Iecavas internātpamatskolas rotaļu laukuma labiekār6.lpp.
tošanai.

2008. gada 18. jūlijā

2.

Vasaru izmanto lietderīgi
A: F: Beatrise Dzene

Ejot garām Iecavas internātpamatskolas ēkai, nevar nepamanīt, ka te notiek vērienīgi remontdarbi - lielo ieejas kāpņu
vietā rēgojas gruvešu kaudze, rosās celtniecības tehnika un
strādnieki.
Skolas galvenā grāmatvede
Rudīte Strēle apstiprināja, ka šovasar skolā tiešām uzsākta rekonstrukcija, kuras laikā tiks
pārbūvētas skolas ieejas kāpnes,
izveidots jauns bruģa segums,
nomainīti savu laiku nokalpojušie logi, pārbūvēta ūdensvadu
sistēma, nomainītas ūdens caurules. Protams, neizpaliks arī
gandrīz katru gadu veicamie
darbi - klašu kosmētiskais remonts un dažādi iekšdarbi.
Lai nomainītu augšējos logus
un veiktu citus remontdarbus,
tiek izmantots pacēlājs, kurš paceļas līdz pat četru stāvu augstumam. Remontdarbu veikšanai
piesaistīta būvfirma «Austrumu
būve», «Tranzīts RAF» un «MK apkures sistēmas». «Skolas rekonstrukcijas darbu veikšanai tiek izmantoti valsts piešķirtie līdzekļi,» tā R. Strēle.
Arī Iecavas vidusskola gatavojas jaunajam mācību gadam,
veicot kosmētiskos remontus:
viena korpusa otrajā stāvā tiek
mainīts grīdas segums, otrā korpusā krāsotas sienas un griesti,
arī skolotāju istaba pamazām
iegūst jaunas aprises. Jau iegādātas jaunas mēbeles gan skolotāju istabai, gan arī krēsli un
galdi 1. klašu skolēniem. Meistari sākuši darbu arī pie sporta zāles, ģērbtuvju un dušu telpu remonta. «Šogad iztiekam bez lie-

Ejot garām Iecavas internātpamatskolas ēkai, nevar nepamanīt, ka te notiek vērienīgi
remontdarbi - lielo ieejas kāpņu vietā rēgojas gruvešu kaudze, rosās celtniecības tehnika un
strādnieki.
liem būvdarbiem,» stāsta Iecavas
vidusskolas direktores vietniece
saimnieciskajā jomā Daiga Skuja.
Dzimtmisas pamatskolā arī
rit kosmētiskais remonts, aptverot gandrīz visas telpas. Telpas
paplašināšanu piedzīvo informātikas kabinets, kas atrodas skolas otrajā stāvā; tā aprīkošanai
iegādāti jauni datori. Bez jaunu
mācību līdzekļu iegādes neizpa-

liks arī citu mācību priekšmetu
kabineti.
Jau pavasarī skolā tika atjaunotas šūpoles un bērnu rotaļu laukums. «Ļoti priecājamies
par astoņpadsmit 9. klases absolventiem, kas, beidzot skolu,
pie rotaļu laukuma iestādīja pa
vienam bērzam, tā veidojot koku
rindu,» stāsta Dzimtmisas pamatskolas direktore Jana Arāja.
Jāpiebilst, ka Iecavas vidus-

skolas un Dzimtmisas pamatskolas remontdarbi tiek finansēti no pašvaldības budžeta. Mācību iestādēs darbi rit raiti uz
priekšu un, uzsākoties jaunajam
mācību gadam, tās noteikti visus
sagaidīs daudz skaistākas un
mūsdienīgākas. Skolēniem gan
nāktos ielāgot, ka citu paveiktais
darbs ir jāciena, tad arī pašiem
būs iespēja daudz ilgāk uzturēties sakoptā un patīkamā vidē. IZ

Notiks pāreja uz astoņu ciparu numerāciju
Pavisam drīz, jau
1. augustā, visos
Latvijas fiksētajos
telekomunikācijas tīklos
tiks pabeigta pāreja uz
astoņu ciparu numerāciju.
Tas nozīmē, ka pēc 1. augusta sazvanīt fiksētā tīkla abonentus varēs tikai un vienīgi tad, ja
līdzšinējam septiņciparu numuram priekšā tiks likts cipars
«6». Saskaņā ar Lattelecom jūnija
nogalē apkopoto statistiku, jau
patlaban, zvanot uz fiksētā tīkla
numuriem, «sešinieku» numuram pievieno vairāk nekā 45%

cilvēku.
Pārēja uz astoņu ciparu numerāciju fiksētajos telekomunikāciju tīklos sākās 2007. gada
1. februārī. Tās ietvaros, esošajiem septiņciparu fiksētajiem tālruņa numuriem, kuri piešķirti
lietošanai Latvijas iedzīvotājiem
un uzņēmumiem, priekšā ir jāpievieno cipars „6”. Tāpat tika
noteikts 18 mēnešu pārejas
posms, kura laikā fiksēto sakaru
abonentus var sazvanīt, sastādot gan astoņu (ar ciparu „6”
priekšā), gan septiņu (bez cipara
„6”) ciparu numurus. 2008. gada
1. augustā pārejas posms

beigsies.
Pēc 1. augusta, mēģinot sazvanīt abonentus ar veco - 7 ciparu numuru, iedzīvotāji vēl trīs
mēnešus - līdz šā gada 1. novembrim - dzirdēs automātiskā atbildētāja paziņojumu par to, ka numurs ir mainīts, kā arī aicinājums sastādīt numuru no jauna,
liekot priekšā „sešinieku”.
„Lattelecom aicina visus Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumu
pārstāvjus, kuri ikdienā lieto
aparatūru, kas izmanto telefona
līniju, savlaicīgi pārbaudīt, vai
iekārtu atmiņā ierakstītajam numuram arī ir pievienots seši-

nieks. Šajā gadījumā runa pārsvarā ir par iekārtām veikalos,
kas nodrošina maksājumu karšu nolasīšanu (POS termināliem), kā arī apsardzes (signalizācijas) iekārtām tās nevarēs
nodot signālu apsardzes firmai,
ja tās atmiņā būs ierakstīts vecais numurs,” uzsver Lattelecom
Tīkla direktors Valdis Vancovičs.
Papildu informāciju par pāreju var iegūt www.lattelecom.lv
sadaļā „8 ciparu numerācija”,
zvanot pa Lattelecom klientu apkalpošanas tālruni 177 vai sazinoties ar savu klientu konsultantu. IZ
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Drīz tautas nobalsošana

Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

8. jūlija Domes sēdē deputāti
izskatīja 20 jautājumus.
Par dzīvokļa izīrēšanu
Tā kā pašvaldības rīcībā esošajā dzīvoklī Rīgas ielā 25 nav ne
virtuves, ne sanitārā mezgla, un
šo iemeslu dēļ tas nav izmantojams dzīvošanai, deputāti nolēma dzīvokli izīrēt blakus esošā
zobārstniecības kabineta paplašināšanai.
Par sociālā statusa
piešķiršanu dzīvoklim
Deputāti lēma par sociālā
statusa piešķiršanu vienam no
«Misas Robežnieku» dzīvokļiem
un dzīvokļa izīrēšanu uz sešiem
mēnešiem ģimenei, kuras līdzšinējā mājvieta cietusi ugunsgrēkā.
Par valsts dzīvojamo māju
pārņemšanu īpašumā
Deputāti izskatīja Būvniecības, enerģētikas un mājokļu
valsts aģentūra (MA) lūgumu
pārņemt valsts dzīvojamo māju
neprivatizēto daļu pašvaldības
īpašumā. Atsaucoties uz MA vēstuli, Iecavas novada Domes izpilddirektors M. Veinbergs un
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes priekšsēdētājs
A. Feldmanis izskatīja neprivatizēto māju daļu sarakstu un iepazinās ar ēku tehnisko stāvokli
dabā. Saskaņā ar likumu «Par
pašvaldībām» Dome var lemt par
nekustamās mantas iegūšanu
pašvaldības īpašumā, taču tā kā
minēto ēku tehniskais stāvoklis
ir slikts un MA nepiedāvā finan-

sējumu, lai tās savestu ciešamā
tehniskā stāvoklī, deputāti no šī
ierosinājuma nolēma atteikties.
Par jaunas štata vienības
izveidošanu
Lai uzlabotu pašvaldības
darba organizāciju un darba
kvalitāti aizvien pieaugošās dokumentu plūsmas apstākļos,
deputāti nolēma ar 1. septembri
Iecavas novada Domē izveidot
štata vienību Domes sekretārs,
nosakot darba samaksas koeficientu 4,5 valstī noteikto minimālo darba algu apmērā. Domes
sekretāra galvenais uzdevums
būs tehniski apkalpot Domes un
tās komiteju sēdes: apkopot materiālus (iesniegumus, pielikumus u.c.); sagatavot sēdes darba
kārtību; tehniski pavairot sēdes
materiālus un pirms sēdes izsniegt tos katram deputātam,
komitejas loceklim un attiecīgajām Domes amatpersonām; nosūtīt uzaicinājumus uz sēdi fiziskām un juridiskām personām;
protokolēt šīs sēdes u.t.t.
Citi jautājumi
Sēdes laikā deputātiem bija
jāizlemj arī citi jautājumi. Lēmumi tika pieņemti saistībā ar: Domes budžeta grozījumiem, Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu, naudas balvas piešķiršanu 80, 85, 90 un 95 gadu
vecumu sasniegušajiem iedzīvotājiem, detālplānojumu apstiprināšanu, pirmpirkuma tiesību
izmantošanu, zemes izpirkšanu,
iznomāšanu un sadalīšanu u.c.
Šie un citi Domes lēmumi būs
plašāk skatāmi Domes kancelejā
un portālā www.iecava.lv. IZ

Melnās ziņas
- 9. jūlijā 1985. un 1983. gadā dzimuši vīrieši izmantoja moteļa «Brencis» pakalpojumus, par
kuriem nenorēķinājās. Uzsākts
kriminālprocess.
- Laika posmā no 10. jūlija
plkst. 21:00 līdz 11. jūlija plkst.
08:00 Iecavā, no kāda stāvlaukuma nozagta automašīna Mercedes Benz. Uzsākts kriminālprocess;
- 13. jūlija naktī Ozolu ielā,
pārzāģējot atslēgu, iekļūts garāžā un no tās nozagts trimmeris,
motorzāģis «Partner», leņķa slīp-

mašīna, 100 litri dīzeļdegvielas,
cirvis, un izsitot automašīnas
Audi durvju stiklu, no tās nozagta automagnetola «Sony». Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

turpmākajiem mēnešiem!

A: Anta Kļaveniece

Tautas nobalsošana par likumprojektu «Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē» notiks
sestdien, 2. augustā, taču vēlēšanu iecirkņi darbu uzsāks jau
23. jūlijā. Šāds darba laiks noteikts, lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar balsošanas materiāliem
un pieteikt vēlētājus nobalsošanai mājās.
Iecavas vēlēšanu iecirknis,
kā ierasts, atradīsies kultūras
namā, Rīgas ielā 18. Vēlēšanu
komisija strādās katru dienu, tai
noteikts šāds darba laiks: pirmdien-ceturtdien – no plkst. 14
līdz 18; piektdien-svētdien – no
plkst. 10 līdz 14.

Tautas nobalsošanas dienā
vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no
pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā,
balsot varēs jebkurā vēlēšanu
iecirknī gan Latvijā, gan ārvalstīs. Vēlētāji, kas veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikties
balsošanai savā atrašanās vietā.
Ar parakstu vākšanu Satversmes grozījumu projekta ierosināšanas procedūru uzsāka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, un tautas nobalsošanai nododamais Satversmes grozījumu
projekts paredz, grozīt Satversmes 78. un 79. pantus, nosakot, ka ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības
rosināt Saeimas atlaišanu. IZ

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunajām grāmatām,
kuras lasītājiem piedāvā
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka
Zinātniskā un uzziņu literatūra
v
A. Alksne «CREDO»
v
I. Apine «Latvijas krievu
identitāte»
v
«Astroloģija»
v
P. Bendiksens «Ievads kultūras un mākslas menedžmentā»
v
K. Bikše «Lūdzu, skolotāj…»
v
R. Bremblets «Roma»
v
«Garšaugu rādītājs»
v
A. Helmane «Putriņgrāmata»
v
R. Jakušonoka «Transporta imobilizācija, pārsēji»
v
Dž. S. Klāsons «Bagātākais
vīrs Babilonā»
v
A. Kurpatovs «Uzveiksim
asinsvadu veģetatīvo distoniju»
v
R. Lielbriedis «Kā fotografēt?»
v
Dž. Līvijs «Sazvērestības
teorijas»
v
«Maskava»
v
«Mugurkaula slimību ārstēšana»
v
Osho «Prieks»
v
S. Rinpoče «Tibetas dzīvo
un mirušo grāmata»
v
M. F. Roizens «Tu»
v
A. Rubenis «Renesanses filosofiski maģiskais reālisms»
v
«100 laba garastāvokļa
noslēpumi»
v
I. Zeibārte «Gulbene»
Oriģinālliteratūra
v
I. Ābele «Paisums»
v
A. Aizpuriete «Sena tikšanās vieta»

v
Ā. Elksne «Mīlēdama»
v
Ē. Hānbergs «Jaušības un
nejaušības»
v
A. Karele «Dārzs ar Ugunsputnu»
v
M. Laukmane «Sarkans
magoņu lauks»
v
E. Lukjanskis «Mīlestības
neredzamā puse»
v
Mairita «Smiltis uz kurpēm»
v
B. Martuževa «Zelta zīmogs»
v
V. Sanders «Ausmas Namejas putni»
v
I. Ziedonis «Kā laiku un
telpu, un bezgalību»
v
Dz. Žuravska «Skarbajā
krastā»
Tulkotā daiļliteratūra
v
S. Borns «Armagedons»
v
K. Bušnela «Lūpu zīmuļu
džungļi»
v
D. Elliss «Pielūdzējs»
v
Gavalda «35 kilogrami cerības»
v
D. Glatauers «Sargies ziemeļvēja»
v
G. Grass «Lobot sīpolu»
v
M. Jursenāra «Aleksis jeb
traktāts par veltīgu cīņu»
v
D. Kūncs «Aizstāvis»
v
Š. O' Flenegana «Viņš vienīgais»
v
V. Pikulis «Parīze uz trim
stundām»
v
Dž. Pikulta «Deviņpadsmit minūtes»
v
Ž. Sandra «Mīlestības un
likteņi»
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4.

«Tarkšķi» pieskandina Brīvdabas muzeja Zemgales sētu
A: F: Kristīne Karele

folklpras kopas «Tarkšķi» vadītāja
Atveidojot vienu
dienu Zemgales
lauku sētā,
«Tarkšķu» ganiņi
ganīja savas
«gotiņas».

Esam priecīgi, ka arī
folkloras kopas «Tarkšķi»
ņiprajiem dalībniekiem
bija iespēja piedalīties
lielajos Dziesmu un deju
svētkos. Tiesa, tās bija
tikai divas dienas, bet ar
to bija pietiekami, lai
sajustu svētku garšu.
Pastāstīšu vairāk par Folkloras dienu Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Folkloras kopas no
visas Latvijas pulcējās sava novada sētās. «Tarkšķi» kopā ar dobelniekiem, baušķeniekiem, līvbērziešiem, jelgavniekiem, ceraukstiešiem un arī dažiem rīdziniekiem darbojās Zemgales sētā.
Bija izveidots tāds kā uzvedums
par vienu dienu lauku sētā.
«Tarkšķiem» bija putnu un ganu
dziesmu un rotaļu programma.
Vēl lielais skatītāju pulks visas
dienas garumā varēja vērot senās talkas tradīcijas, pirts gudrības, pieguļā jāšanas un maltuves dziesmas, bet visa kulminācija bija senas zemgaliešu kāzas
ar līgavas atvešanu, mičošanu
un dancošanu.
Man liels prieks par atzinīgajiem vārdiem, kas veltīti «Tarkšķiem». Janta Mežs: «Jebkura

Tarkšķenītes
steidz izmantot
svētku
dalībnieku
priekšrocības bez rindas
izbauda jautro
vizināšanos zirga
pajūgā.
Mazākais
«Tarkšķu» ganiņš
- Alberts.
pilsēta būtu priecīga, ja pie viņiem darbotos tik spridzīgi bērni, kādi ir Iecavā un «Tarkšķos»».
Ieva un Tobiass Moori: «Jūs bijāt
lieliski. Dabiski, atbrīvoti un neiedresēti bērni.»
Gribas arī pateikt lielu paldies mūsu pirms pašiem svētkiem tapušā karoga darinātājām: idejas autorei Ivetai Cerai
un māksliniecei Zanei Cerai. Arī
par to saņēmām ļoti daudz komplimentu.

Savs laiks dejot, dziedāt un priecāties, savs laiks paldies teikt!
1.lpp.

Bet Dziesmu svētku laikā atklājās, ka bērni un senioru kolektīva dejotāji ir patiesi un sirsnīgi pieķērušies viens otram
smaidi, mazas dāvaniņas, kopīgas spēles vakaros. Un kur vēl
ekskursijas no dejošanas brīvajā
laikā uz Zooloģisko dārzu (to izvēlējās bērni) un Brīvdabas muzeju (senioru izvēle).
Mūsu deju vecmāmiņas un
vectēvi savu «mazbērnu» ņēma
pie rokas, izmaksāja saldējumu
un sirsnīgās sarunās pavadīja
laiku. Alberts pamatīgi izstāstīja,
kā darbojas kuļmašīna, Jānis
norādīja uz interesantiem
augiem, bet mazais Rolands,
smaidot līdz ausīm, sajūsmināts
teica: «Man tagad ir tētis!» Dzidras kundze apraudājās, uzzinot,
ka viņas deju mazmeitiņa Aivija
saslimusi un pēdējā koncertā
nedejos. Iluta ar savu deju omi
apmainījās telefona numuriem
un norunāja kopīgi iet Iecavā uz
kafejnīcu.
5.lpp.

5.

2008. gada 18. jūlijā

4.lpp.

Valdīja mīļa atmosfēra, bērniem pat piemirsās, ka mamma
un tētis nav blakus, jo bija taču
tikpat kā savējais vectēvs un vecāmāte, audžumamma vai
draugs no «Iecavnieka» blakus.
Dažbrīd mums, skolotājām, atlika vien saskaitīt, vai visi atgriezušies, iekāpuši un uzvilkuši
tautas tērpus. Tāpēc bērnu un
pedagogu vārdā sakām vislielāko

paldies senioru deju kolektīvam
«Iecavnieks» un vēlam visiem raitu deju soli un mīļu smaidu arī
turpmāk.
Lielu paldies sakām mūsu
skolas direktorei Irīnai Freimanei, kura ne tikai izturēja gājienu
kopā ar mums, bet arī midzināja
bērnus, sēja pastalas un braukāja uz Iecavu, mazgājot tautas
tērpu kreklus un zeķes. Sirsnīga
pateicība lieliskajam, pacietīga-

jam autobusa šoferītim Andrejam.
Liels paldies vecākiem, kuri,
neskatoties uz sastrēgumiem Rīgā, atbrauca un apciemoja mūs.
Paldies par labiem vārdiem, arbūziem, ķiršiem un citām tik ļoti
nepieciešamajām lietām. Protams, paldies par pavadīšanu un
vainadziņu pīšanu, kā arī sagaidīšanu vēlu naktī.
Ja arī kādam «Dārtiņas» dejo-

tājam šie paliks vienīgie Dziesmu
un deju svētki Rīgā, tad tie paliks
atmiņā ar fotogrāfijām, ar labiem
cilvēkiem. Tomēr mēs ticam, ka
vēl tiksimies - gan dejojot, gan
dziedot. Paldies, «Dārtiņa», un
turaties, «Iecavnieks», - mēs vēl
padancosim!
Skolotājas Indra Krauja,
Aija Sietiņa un
Anda Tauriņa

Ugunsdzēsēji saņem vērtīgu dāvinājumu
1.lpp.

Ar 1986. gada izlaiduma
ugunsdzēsēju mašīnu ir nobraukti tikai 19 tūkstoši kilometru; tās ūdens tvertnes ietilpība ir četras tonnas, pastāstīja
Eilerts Haglunds. «Un ja rodas
kādas problēmas, tad droši var
jautāt mums,» vienmēr gatavs
palīdzēt ir Hokans Lundgvists.
«Mašīna būs ļoti noderīga.
Līdz šim mūsu rīcībā esošo automašīnu ūdens tvertņu ietilpība
bija tikai divas tonnas, bet šajā ir
jau četras; tā ir jaudīgāka uz ceļiem; pārvadājot cilvēkus, būs
vairāk vietas kabīnē,» jauniegūtās automašīnas priekšrocības
novērtēja Iecavas posteņa komandieris Ralfs Šastakovičs.
Pēc dokumentu parakstīšanas zviedru draugus sveica arī

A: F: Beatrise Dzene

Bauskas
brigādes
komandieris
Rišards Šakels
zviedriem
uzdāvināja
pateicības
suvenīrus divus
ugunsdzēsēju
automobiļus,
darinātus
no koka.

Iecavas posteņa komandieris Ralfs Šastakovičs un Eilerts
Haglunds paraksta dāvinātās mašīnas dokumentus.
Iecavas novada Domes pārstāvji.
«Šis dāvinājums, ko saņēmām,
būs garants apkārtnes drošībai.
Paldies par paveikto,» sacīja izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.
Savukārt, Bauskas brigādes komandieris Rišards Šakels zviedriem uzdāvināja suvenīrus - divus ugunsdzēsēju automobiļus,

darinātus no koka.
Patīkamu pārsteigumu abām
zviedru ģimenēm bija sagādājusi
arī Lūcija Muceniece - biļetes
gan uz Deju svētku lieluzvedumu «Izdejot laiku», gan uz Dziesmu un deju svētku noslēguma
koncertu.
Jāatgādina, ka šis nav pir-

Jau pagājušā gada oktobra sākumā zviedru draugi
pašvaldībai dāvināja gaismu atstarojošās vestes. Arī šoreiz
Iecavas novada Domes pārstāvjiem tika nodots vestīšu
papildinājums, lai itin visi pirmsskolas izglītības iestāžu
bērni, ejot pa ielu, varētu justies droši.
mais dāvinājums, kuru Iecavai
sarūpējusi Lundgvistu un Haglundu ģimeņu pārstāvētā organizācija «Latvijas draugi Zviedrijā». Ar Iecavas internātpamatskolu, policiju un ugunsdzēsējiem tā draudzīgas attiecības uztur jau kopš 1993. gada. Ne velti
H. Lundgvists sacīja: «Mēs šeit

jūtamies kā mājās; visi mums te
ir draugi.»
Uzdāvinātā mašīna ir vērtīgs
papildinājums Ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Iecavas
iecirkņa līdzšinējam aprīkojumam, taču cerēsim, ka jauno
mašīnu nebūs jāizmanto pārāk
bieži. IZ
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6.

Senās mūzikas festivāla pērles arī Iecavā
1.lpp.

Ar šo gadu pasākums ir ieguvis skanīgu nosaukumu - «Mākslinieki Iecavas bērniem». Akciju
īsteno ziedu salons «Avēnija» kopā ar SIA «Latvijas koncerti». Šoreiz māksliniekiem pievienojusies arī ainavu arhitekte Ingūna
Šternberga, kura izstrādājusi rotaļu laukuma labiekārtošanas
2. kārtas plānojumu. Plānojuma
maketu varēs apskatīt labdarības koncerta klausītāji, kuri
20. jūlijā plkst. 18 ar savu klātbūtni un ziedojuma artavu būs
ieradušies Iecavas kultūras namā Iecavai vēsturiskā brīdī mums uzstāsies jaunais un
daudzsološais latviešu kamerorķestris «Simfonietta Rīga» (diriģents Normunds Šnē) un deju
grupa «Dzirnas» (vadītājs Agris
Daņiļēvičs).
Abi kolektīvi sagatavojuši kopīgu franču baroka lielmeistara
Filipa Ramo operas «Dardans»
fragmenta koncertiestudējumu.
Kā pastāstīja orķestra «Simfonietta Rīga» mākslinieciskā producente Baiba Kurpniece, doma
par sadarbību ar dejotājiem radusies diriģentam Normundam
Šnē, jo Ramo mūzika skanot tik
dinamiski un dzīvi, ka kājas pašas jau cilājas dejas soļos. Uzrunātais horeogrāfs Agris Daņiļēvičs piekritis sadarbībai un kopā
ar savu austriešu izcelsmes Itālijas kolēģi Markusu Cmelnigu izveidojuši mūsdienīgu kustību zīmējumu ar baroka elementiem.
Kostīmu māksliniece Evija Dāboliņa radījusi atbilstošus tērpus.
Žans Filips Ramo bieži tiek
saukts par 18. gadsimta izcilāko
franču mūzikas pārstāvi: viņš bi-

ja ievērojams teorētiķis, neparasti ražīgs teātra mūzikas
autors, kaislīgs polemists un
smalku klavesīnskaņdarbu radītājs. Par viņa dzīvi ir maz ziņu,
turklāt puse Ramo karjeras vispār norit ārpus Parīzes, dažādās
Francijas pilsētās pildot ērģelnieka pienākumus. Tikai 1722.
gadā viņš iekārtojas uz dzīvi galvaspilsētā, un šajā pašā gadā
klajā nāk Ramo slavenais traktāts par harmoniju - tas piesaista
parīziešu uzmanību. Tobrīd Ramo ir jau četrdesmit gadu vecs,
taču līdz viņa pirmajai operai ir
jāpagaida vēl desmit gadu - tad
pusgadsimtu vecais Žans Filips
var svinēt savas pirmās operas
iestudēšanu. Un kopš tā laika
līdz pat nāvei turpinās Ramo uzvaras maršs - uz Parīzes operskatuves viena pēc otras dzimst
operas traģēdijas, baletoperas,
heroiskas pastorāles u. c. žanra
paveidi.
Mūzikas vēsturnieki mums
parasti liek atcerēties Ramo kā
sausu, rupju, mazrunīgu vīru,
kas fiziski ļoti līdzinājies savam
draugam Voltēram. Tomēr šim
priekšstatam var likt pretī maigumu, jūtīgumu un kaisli, kas
saklausāma viņa mūzikā. Ramo
priekšstatā mūzika bija vienlīdz
zinātne un māksla. «Īsta mūzika
ir sirds valoda», teicis Ramo.
Pēc nāves Žans Filips un viņa
skaņdarbi grima aizmirstībā.
19. gadsimta pašās beigās Kamils Sensānss bija viens no tiem,
kas piedalījās Ramo mūzikas reanimēšanā. Klods Debisī bijis visai kategorisks, taču laikam jau
patiess, sakot «ja Ramo mūzika
nebūtu tik ilgi bijusi aizmirsta,
franču mūzikas māksla nebūtu

tik bieži vaicājusi pareizā ceļa
virzienu tiem, kas bija pārāk
ieinteresēti nomaldināšanā no šī
ceļa.»
Opera «Dardans» komponēta
1739. gadā. Saskaņā ar grieķu
mītu Zeva (romiešu versijā Jupitera) dēls Dardans nodibināja
Trojas valdnieka namu. Tas notika sadarbībā ar Frīģijas valdnieku Teikru, kura meitu Dardans
apprecēja. Šarla Antuāna Leklēra de Labriēra librets Ramo
operai «Dardans» rāda pašizgudrotus notikumus, kas it kā norisinājušies, Dardanam un Teikram atrodoties karastāvoklī.
Operas darbība notiek antīkajā
Frīģijā.
Agris Daņiļevičs un viņa kolēģis no Itālijas Markuss Cmelnigs
izvēlējušies šīs operas instrumentālo svītu ilustrēt ar oriģinālvariācijām par mitoloģisko tēmu.
«Dzirnu» piedāvātajam variantam nekādi libreti vai satura atstāsti neesot vajadzīgi, tā saka
Agris un Markuss.
Ar baletsvītu «Dardans» abi
augšminētie kolektīvi jau uzstājušies skatītāju priekšā, izraisot
patīkama pārsteiguma un sajūsmas pilnus aplausus.
Mīļie iecavnieki un Iecavas
novada mūzikas cienītāji! Esat
laipni gaidīti Iecavas kultūras
namā uz senās mūzikas svētkiem, atbalstot labdarības akciju
«Mākslinieki Iecavas bērniem»
svētdien, 20. jūlijā plkst. 18.
Tuvākas ziņas par pasākumu
ziedu salonā «Avēnija» (tālr.
26494769).
Paldies kultūras nama vadībai par pasākumam atvēlētajām
telpām un laikrakstam «Iecavas
Ziņas» par informatīvo atbalstu!

Atbalsti pieklājīgas braukšanas principus
9. jūlijā plašākai publikai
tika prezentēti desmit
pieklājīgas braukšanas
principi «Braucam tuvāk
ideālam!», kuru izstrādē
tika iesaistīti satiksmes
eksperti un autovadītāji.
Šogad aprīlī līzinga kompānija SEB līzings sāka kampaņu
«Par drošu un laipnu satiksmi»
ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību uz tiem satiksmes uzlabojumiem, ko var veikt autovadītāji
paši, lai uzlabotu autovadītāju
braukšanas kultūru Latvijā.
Vairākās diskusijās un sabiedriskās domas pētījumos tika
noskaidrotas parādības, kas vis-

vairāk neapmierina gan satiksmes ekspertus, gan vienkāršus
autovadītājus. Rezultātā ir izdots desmit pieklājīgas braukšanas principu buklets un auto uzlīme.
Desmit pieklājīgas braukšanas principi:
1. Brīvību krustojumiem!
2. Pagrieziens nav
noslēpums!
3. Pieklājība kā stafete.
4. Turies pie labās!
5. Pāreja, nevis
pārbrauktuve!
6. Nestāvi uz nerviem!
7. Ar cieņu pret īpašām
vajadzībām.
8. Iekļaujies plūsmā!

P.S. Koncerts sāksies precīzi
paredzētajā laikā (lūgums nenokavēt), jo mākslinieki tālāk dosies uz Rundāles pili, kur šis uzvedums būs kā nobeiguma
akords visam šīgada Senās mūzikas festivālam. IZ
XIV Starptautiskais Senās
mūzikas festivāls
Iecava kultūras namā
20. jūlijā plkst. 18:00
Labdarības koncerts
MĀKSLINIEKI IECAVAS
BĒRNIEM
Žana Filipa Ramo balets

"Dardans”
Valsts kamerorķestris
"Sinfonietta Rīga",
Deju grupa "Dzirnas",
diriģents Normunds Šnē,
horeogrāfs Agris Daņiļevičs
Ieeja par ziedojumiem
Iecavas
internātpamatskolas
bērnu rotaļu laukuma
labiekārtošanai.

Politiski represēto
personu zināšanai
Pamatojoties uz Iecavas
novada Domes
10.06.2008. saistošajiem
noteikumiem Nr. 13 «Par
pabalstu politiski
represētajām personām
2008. gadā», sociālais
dienests iesniegumus
pabalsta saņemšanai
sāks pieņemt no 1.
oktobra. Pabalsta
pretendentiem līdzi jāņem
politiski represētās
personas apliecība.

9. Paldies priecē!
10. Plānošana atmaksājas.
Auto ekspertu izstrādātos
pieklājīgas braukšanas principus turpmāk paredzēts popularizēt autovadītāju vidū. Bukletu
«Braucam tuvāk ideālam» un
kampaņas uzlīmi iespējams saņemt ikvienā Statoil Latvija degvielas uzpildes stacijā, SEB bankas klientu apkalpošanas centros, SEB līzinga klientu apkalpošanas centros, kā arī CSDD filiālēs. Savukārt uzlīmi uz sava
auto līmēt ir aicināts ikviens
autovadītājs, tādējādi izsakot savu atbalstu drošam un laipnam
braukšanas stilam. IZ

Uzlīmējot kampaņas uzlīmi
uz sava auto, tā vadītājs
apliecina, ka ievēro desmit
pieklājīgas braukšanas
principus.

7.
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Smaržīga pica iekārdina visu paaudžu vēderus
A: F: Beatrise Dzene

Kopš aizvadītās
piektdienas Iecavas tirgū
ir grūti paiet garām
kārdinoši smaržojošam
kioskam. 11. jūlijā te
nelielu picēriju atvēris
uzņēmums SIA «Ribka».
Picēriju vada Normunds un
Inga ErmanovičiHermanoviči, viņiem
palīdz arī meitiņas Lienīte
un Katrīna.
Galvenais picērijas šefpavārs
ir Normunds, kurš stāsta: «Kad
ieskriešos, minūtē varēšu sagatavot vienu picu.» Neuzņēmu laiku, cik minūtēs pica top šobrīd,
taču pieprasījums ir tik liels, ka
dažu cilvēku rinda pie kioska vērojama visu laiku. Arī tad, kad
runājos ar SIA «Ribka» saimniekiem, pie ārējā lodziņa bija izveidojusies rinda ar tikko ceptas,
smaržīgas picas kārotājiem.
Jāpiebilst, ka tie nebija tikai
bērni, kam parasti picas iet pie
sirds, tās bija arī dāmas gados,
kas nepacietīgi gaidīja.
Picas cepēja prasmi Normunds apguvis Vācijā. No turienes arī tiek iepirkti produkti
picērijas vajadzībām - siers, milti
u.c. Normunds apgalvo, ka produktu cenas Vācijā ir zemākas,
taču kvalitāte ievērojami augstāka. Savukārt, picas mīklas recepte ir ģimenes noslēpums, tādēļ viņš to neizpauž.
«Ja labi ies, veidosim lielu picēriju tepat Iecavā, kur varēs nopirkt ne tikai picas, bet arī frī
kartupelīšus un citas uzkodas.
Noteikti padomāsim arī par piegādi mājās,» stāsta Inga.
Plānots, ka picērijā būs
iespēja izvēlēties 32 veidu picas,

Normunds ar tikko izceptu, smaržīgu picu. Arī es ļāvos kārdinājumam to nogaršot...

arī veģetārās un zivju. Pagaidām
pircēji var izvēlēties vienkāršu
siera picu vai papildināt to ar
šķiņķa, salami vai tunča piedevu. Arī par katra pircēja vēdera
ietilpību ir padomāts - iespējams
pasūtīt trīs dažādu izmēru picas.
Gatavo picu ievieto kartona kastītē, lai ir vieglāk pārvietot karsto
gardumu un tas tik ātri neatdziest. Normunds gan smej, ka
viņa ceptās picas nepaspēj atdzist, jo ir tik garšīgas... IZ

Par detālplānojuma apstiprināšanu galīgajā redakcijā
Pamatojoties uz Iecavas novada Domes 2008. gada 8. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr. 8,14. p., saistošie noteikumi Nr. 18),
detālplānojums nekustamajam īpašumam «Āķīši» (kad. Nr. 4064
010 0848) tiek apstiprināts galīgajā redakcijā. Ar detālplānojumu
var iepazīties Iecavas novada Domē, Skolas ielā 4, izpilddirektora
M. Veinberga darba kabinetā.

Līdzjūtība
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā tajā.
Paliek vien dvēseles gaisma...

/Ā. Elksne/

Skumju brīdī esam kopā ar Asnīdu Kampāni,
brāli mūžībā aizvadot.
Sākumskolas «Dartija» kolektīvs

Apsveikumi : : :
Es raugos tevī kā brīnumā Cik vienkārši un jauki tavi gadi zied!
(K. Apškrūma)

Cienījamā jubilāre LAIMA VĒBERGA!
Sirsnīgi sveicam skaistajā un nozīmīgajā
gadu mijā, vēlam lai dzīvesprieka, laimes daudz,
lai gados nākamos iet garām bēdas,
un atmiņā - lai tikai skaistas pēdas!
Draugi

Par tevi gribas vien labu teikt,
Kad atkal jānāk tevi sveikt.
Tu visiem tik daudz jauka dari
Un palīdzi, kur vien tik vari,
Jo tev ir tiešām zelta rokas
Un visi darbi ātri sokas.
Mēs tevi ļoti cienām, mīlam
Un vēlam laimes kā nevienam!

(L. Brīdaka)

Sirsnīgi sveicam LAIMU VĒBERGU
apaļajā jubilejā!
Slaviks ar ģimeni
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IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

·
Piedāvājam - aviobiļešu rezervācija, vīzu noformēšana,
apdrošināšana, viesnīcu rezervācija, individuālie ceļojumi,
čarteri - saule, jūra, slēpošana, eksotiskie ceļojumi,
ģimenes ceļojumi, kāzu ceļojumi, SPA ceļojumi,
ceļojumi ar autobusu, kruīzi, lidojumi.

Pārdod : : :
3 istabu dzīvokli labā stāvoklī
Ķekavā, skaistā vietā upītes
krastā. Var iegādāties arī garāžu
netālu no mājas.
Tālr. 29862917.
2 istabu dzīvokli labā stāvoklī.
Tālr. 28223144.

·
Brauc šodien maksā rīt! (kredīts)
·
Dāvanu kartes

8.

Estrādē
19. jūlijā pl. 23:00
NAKTS SUPERDEJAS
DJ MONRO
Vakara viesi:
Jānis Grodums un draugi
Ieeja līdz pl. 24:00 – Ls 3.00;
no pl. 00:01 – Ls 4.00.

Izīrē : : :

Kontakti: Pionieru iela 1/1-5; 2.stāvs, Bauska, LV- 3901
Tel./fax.: +37163920520, mob.tel. +37129335043
e-mail:info@aventour.lv; http://www.aventour.lv

siltu un saulainu 2 istabu
dzīvokli Sila ielā 12.
Komplektam varam pievienot
garāžu un mazdārziņu turpat
pie mājas. Par cenu
vienosimies! Tālr. 29508810.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 26871890.
1 istabas dzīvokli Iecavas
centrā, Dārza ielā 4, 3 stāvu
mājas 2. stāvā, ar ērtībām.
Tālr. 29785825.
2

zemi 1194 m pie Iecavas parka.
Ir asfaltēts ceļš, gāze, elektrība,
zemesgrāmata. Ls 20 000.
Tālr. 29242757.
automašīnu Opel Omega
(1987. g., TA līdz 05.11.08.,
cena Ls 200).
Tālr. 26802127.

APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā
APSARDZES PAKALPOJUMUS:

· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze, sākot no Ls 10;
· fiziskā apsardze ar
videonovērošanas sistēmām
un trauksmes poga;
· visi apsardzes,
ugunsdrošības veidi.
Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 63941056; 29574633

Dažādi : : :
Izvedam būvgružus.
Piegādājam visu veidu
birstošas kravas
(zeme, grants utt.).
Tālr. 29110661 (Mārtiņš).

dīvānu (divvietīgs, izvelkams,
lēti). Tālr. 29163105.

Piedāvā darbu : : :
aicina darbā apkopēju, istabeni
un pavāra palīgu/-dzi.
Tālr. 29251290.

Skārdnieku darbnīca
Iecavā, Rīgas ielā 2
Izgatavo dažādus
skārda izstrādājumus:
q
jumta segumus
q
palodzes
q
ūdensnoteku sistēmas
q
skursteņu cepures u.t.t.
Tālr. 29884534 (Tele 2)
22048809 (LMT)

2 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(37 m2).
Tālr. 26385536.
Pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta komitejas rīkotie

KAPU SVĒTKI
3. augustā:
pl. 11.00 Gruzduļu kapos
pl. 12.00 Upuru kapos
pl. 13.00 Jaunkalniņu kapos
Iecavas katoļu draudze rīko

BRAUCIENU uz
AGLONU
14. un 15. augustā.
Pieteikšanās pa tālruni
26851965.
Visi, kam mīļas atmiņas
par skolas gaitām bijušajā
Zālītes (Grienvaldes) skolā,
pulcēsimies pie vecā ozola
svētdien,
27. jūlijā, plkst. 14.
Bijušie skolēni

9. augustā
tiek organizēta
ekskursija pa Jelgavas
rajonu.
Skatīsim Jelgavas dzelzceļa
muzeju, psihoneiroloģiskās
slimnīcas muzeju, Valgundes
klosteri, Ziemassvētku kauju
vietas - Ložmetējkalnu,
savvaļas zirgus.
Izbraukšana
no Iecavas plkst. 8.
Maksa par braucienu Ls 6-7.
Pieteikties un samaksāt
dalības maksu līdz
1. augustam Laimdotai
Vēbergai (tālr. 63941516) vai
sociālajā dienestā IVSAC
telpās lietvedei Līvijai
Jansonei (tālr. 63942241).
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