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Jāņa diena lepni nāca,
Ugunīsi vizēdama,
Visi kalni, pakalniņi,
Visi Jāni sveicināja.
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23. jūnijā
plkst. 11 ielīgosim Jāņus
Iecavas tirgus laukumā
kopā ar folkloras
kopu «Tarkšķi»,

plkst. 23 estrādē
iedegsim ugunskurus
un izlocīsim kājas
grupas «Brīvdiena»
ritmos.
Ieeja - bez maksas!

Ja nevar iznīcināt,
cenšas vismaz ierobežot
A: Beata Logina

Zieds atgādina milzīgu dilli,
bet lapas līdzinās rabarbera
lapām - esiet uzmanīgi, jo tā
nav kāda derīga jāņuzāle,
bet bīstamais augs latvānis,
kas rada kaitējumu videi,
cilvēkiem un ekonomikai.
Katru gadu latvāņu aizņemtās platības būtiski palielinās.
Neveicot ierobežošanu, tie pārņem aizvien jaunas teritorijas,
tādēļ dažkārt tiek salīdzināti ar
pūķi, kuram, nocērtot vienu galvu, vietā izaug trīs.
Apzinoties auga plašo izplatību un bīstamību sabiedrībai,
Latvijā izveidota normatīvo aktu
bāze, lai cīnītos ar latvāņiem valstiskā līmenī. Viena no cīņas sa-

20.06.2008.

Par vasaras
saulgriežiem stāsta
Jāņi - mūsu
abonenti

4.
5.

5.
Prezentē
ēdināšanas
kompleksa
būvniecības
ieceri

Peldvietā ūdens kvalitāte
atbilst prasībām
A: Beata Logina

stāvdaļām ir iespēja saņemt finansējumu, iesniedzot projektu
Latvijas Vides aizsardzības fonda
konkursā vadlīnijas «Dabas un
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība» aktivitātē «Invazīvo sugu izplatīšanās ierobežošanas
pasākumu veikšana». Tiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai
nepieciešamais finansējums no
Latvijas Vides aizsardzības fonda
ir līdz Ls 15000. Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums ne
mazāk kā 15% no kopējām
izmaksām. «Esam sapratuši, ka
latvāņus nevar iznīcināt, tāpēc
jācenšas vismaz ierobežot to izplatību,» saka Iecavas novada
Domes lauksaimniecības organizators Stepans Drozdovs.

Peldsezonas laikā no 15.
maija līdz 15. septembrim
valsts aģentūras «Sabiedrības
veselības aģentūra» Jelgavas
filiāle veic peldūdens
kvalitātes pārbaudi vairākās
ūdenskrātuvēs Bauskas,
Jelgavas un Dobeles rajonā.
Peldūdeņu monitoringa programmā iekļauta arī Iecava upe Cēsnieku līcī pirmais ūdens paraugs paņemts jau pirms oficiālās sezonas sākuma - 6. maijā.
Ūdens paraugu ņemšana laboratoriskai pārbaudei un ūdens
kvalitātes vizuālā pārbaude notiek vienu reizi divās nedēļās.
Katrā paraugā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji, bet vizuālajā pārbaudē tiek novērtēta
5.lpp. ūdens krāsa, virsmas aktīvo vie-

lu, peldošo piemaisījumu un citu atkritumu, naftas produktu
klātbūtne, kā arī zilaļģu vai zaļaļģu masveida savairošanās. Ja
monitoringa veicēji konstatē
peldūdens neatbilstību noteiktajām normām, tiek izsludināti
peldēšanās ierobežojumi - «peldēties nav ieteicams» vai «peldēties aizliegts».
Visas šosezon veiktās pārbaudes liecina, ka Cēsnieku līča
peldvietā ir atļauts peldēties. Pastāvošajām prasībām neatbilstīgi mikrobioloģiskie rādītāji konstatēti Mēmeles upē Bauskā, Rīgas ielā 58.
Lai atpūta pie Iecavas upes
būtu patīkamāka, novada pašvaldība ir finansējusi virkni labiekārtošanas darbu, tostarp arī
pārģērbšanās kabīņu, galdu un
solu ierīkošanu.
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Galvenais justies un izskatīties labi

IZ

Skolu ziņas

Iecavas mūzikas skolas
koklētāju ansamblis «Uguntiņa»
šogad ir piedalījies 11 koncertos
un izcīnījis arī ceļazīmi uz Dziesmu svētkiem. Lai nosvinētu mācību gada beigas un lielo «koncertu maratonu», devāmies aktīvā atpūtā uz kempingu «Bērziņos». Ar lielu sajūsmu velokartos
tika apbraukāti visi atrakciju objekti. Topa virsotni gan iekaroja
labirinti, batuti un desu cepšana. Aktīvā atpūta noslēdzās ar
nelielu koncertu vācu tūristu
grupai, kas koklētāju spēli uzņēma ar ovācijām. Lielu paldies par
uzņemšanu koklētājas saka Pastaru ģimenei.
13. jūnijā «Uguntiņa» ar muzikālu priekšnesumu piedalījās
Dzimtmisas pamatskolas 9. klases izlaidumā, bet Harijs Gūtmanis un Jelgavas mūzikas skolas
audzēkņi muzicēja Codes pamatskolas izlaidumā.

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunajām
grāmatām, kuras lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka
Saņēmuši dokumentus par pamatizglītības iegūšanu, 9. klases absolventi var atviegloti
uzelpot un sākt baudīt vasaras brīvlaiku. Liela daļa, arī Laura Kalniņa (priekšplānā) Iecavas
vidusskolā atgriezīsies jau septembrī, lai turpinātu mācības 10. klasē.
A: Austra Voitišķe

lecavas vidusskolas
9.c klases absolvente
F: Beata Logina

Izlaidums. Tas ir vārds, kurš
vēstī, ka veiksmīgi pabeigta
skola, kāds darbs ir padarīts.
Uzreiz var iedomāties
saposušos jauniešus ar
ziediem rokās un pacilātu
sajūtu.
Tā tas izskatās no malas, bet
vai arī pašiem skolēniem šis brīdis liekas tik saviļņojošs? Varbūt
tas ir nedaudz pārspīlēts? Atbildi
meklēju, iztaujājot devīto klašu
absolventus.
Vispirms skolēniem izlaidums šķiet kā jauks pasākums,
kad var atzīmēt to, ka deviņus
gadus esi mācījies. Tas ir arī piemērots brīdis, lai pateiktos skolotājiem un vecākiem. Ivita
Graubiņa stāsta: «Es uzskatu,
ka izlaidums ir kaut kas īpašs, jo
tas man pēc devītās klases ir tikai vienreiz mūžā. Tas ir ļoti
skaists un emocionāls pasākums.»
Turpretī Lauras Liepiņas domas atšķiras: «Man izlaidumu
negribas, tas ir diezgan mākslīgs
pasākums, kurā daudziem tikai
gribas izcelties ar savu izskatu.

Manuprāt, tā ir pārlieku liela
naudas tērēšana, un tie visi paldies vārdi nav sevišķi patiesi.»
Oskaram Rumbeniekam izlaidums saistās ar nogurumu un
steigu. «Būtu vieglāk paspiest roku direktorei, saņemt atestātu
un laisties vasarā, taču izlaiduma vislabākā puse ir tā, ka var
pateikties saviem mīļākajiem
skolotājiem.
Vaicāju, ko par atestāta saņemšanas dienu domā šo absolventu klases biedri, un saņēmu
vienbalsīgu atbildi, ka arī citi uzskata - tas ir aizkustinoši un
skaisti. Un tā domā arī ģimene.
Izlaidumam devīto klašu skolēni gatavojas, nopērkot svinīgu
tērpu, puķes un visu nepieciešamo, lai tajā varētu izskatīties un
justies labi. Tēriņi var sanākt lieli, taču tas ir tā vērts. «Izlaidumam īpaši negatavojos, ja nu vienīgi pirms tam labi atpūšos,» atzīst Kristaps Kanbergs, bet Daiga
Sporne piebilst, ka meitenēm gatavošanās izlaidumam liekas
daudz satraucošāka nekā zēniem.
Kā jau ierasts, lai izlaidums
būtu interesantāks gan sveicējiem, gan pašiem, tiek uzaicināts
kāds mākslinieks vai absolventi
uzstājas un muzicē saviem spēkiem. Ja klase ir izvēlējusies otro

variantu, tad bez kārtīgiem mēģinājumiem un paļaušanās vienam uz otru nevar iztikt. Ivita
Graubiņa atklāj, kā norit viņas
gatavošanās šim pasākumam:
«Gatavoju dažādus ēdienus izlaiduma ciemiņiem. Un tāpat kā
mani klases biedri mācos dažādus dzejoļus, dziesmas, dejas.»
Absolventi atzīst, ka iet sveikt
savu draugu vai radinieku viņiem patīk, jo tas otru cilvēku
iepriecina. Izskan arī atbildes, ka
apsveikt kādu citu patīk labāk,
nekā saņemt apsveikumus pašam. Skolēni izlaidumā neko negribētu mainīt, taču vienmēr var
vēlēties, lai viss būtu vēl labāk.
«Ir nozīme arī tam, kurā vietā izlaidums notiek. Ja tas tiek svinēts mazā, piesmakušā telpā,
kur cilvēkiem nav vietas, tad no
tā nav nekāda prieka, un jādomā, kad viss ātrāk beigsies,»
stāsta Daiga Sporne. «Vajadzētu
vairāk pievērst uzmanību, lai šis
pasākuma neieilgtu. Dažreiz cilvēkiem vienkārši apnīk gaidīt, tie
sāk pamest telpu, un tad notiek
nekārtības,» teic Harija Gūtmanis.
It īpaši, ja pats esi absolvents,
kurš izturējis un pabeidzis deviņas klases, izlaidums - tie tomēr
ir svētki. Un nepamet pārliecība,
ka to gaida ikviens skolēns.

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
Dž. Enasa «Platons»
v
«Filozofiskā socioloģija
Latvijā»
v
P. Hāgens «Dīķis tavā
dārzā»
v
A. Kamars «Tīmekļa lapu veidošana»
v
A. Pasopa «Viegli pagatavojami ēdieni»
v
A. Plaudis «Ceļvedis pa
teiksmu pilīm»
v
H. Sils «Āfrikas josta»
v
«100 ievērojamākie ģēniji»
v
M. Šēnbergere «Ja tev ir
kolēģi, ienaidnieki nav vajadzīgi»
v
A. Tereško «Augu terapija»
v
S. Boļšakovs «Inovatīvā
darbība Latvijā»

Oriģinālliteratūra
v
I. Ābele «Izlase»
v
G. Repše «Bāreņu nams»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Dž. Kolinsa «Saturies,
skaistulīt!»
v
Dž. Kostello «Līgavas māsas»
v
Dž. Rollinss «Jūdas vīruss»
v
Ž. Simenons «Tikšanās
Ņūfaundlendā»
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Novada Domē
Domē
Novada
Dome 10. jūnija sēdē lēma:

gusi mācības Zaļenieku arodvidusskolā.

- par sociālā dzīvokļa statusa
piešķiršanu
Pamatojoties uz Dzīvokļu un
īres komisijas ieteikumu jautājumā par sociālo garantiju piešķiršanu personai, kurai pienākas sociālās garantijas kā bez
vecāku garantijas palikušam
bērnam, sasniedzot 18 gadu vecumu, Dome vienbalsīgi nolēma
piešķirt dzīvoklim Nr. 2 «Misas
Robežniekos» sociālā dzīvokļa
statusu un pēc izremontēšanas
izīrēt to jaunietei, kura būs bei-

- par plānotā stāvlaukuma
Rīgas ielā 35
izmantošanas iespējām
17.03.2008. tika saņemts
Ģirta Pēkala iesniegums ar lūgumu nodot lietošanā uz 10 gadiem nepieciešamo normatīvo
stāvvietu skaitu pašvaldības īpašumā esošajā zemes gabalā Rīgas ielā 35 (kadastra Nr. 4064
010 2670, platība 1213 m2) blakus īpašumā (Rīgas 33) projektētā veikala vajadzībām.

Izdeg dzīvokļi
un jaunais jumts

A: F: Beata Logina

Ugunsgrēks, kas naktī no
sestdienas uz svētdienu izcēlās
Dartijā-1, ne tikai ieviesa korekcijas mājas iemītnieku dzīves ritējumā, bet arī pārvilka melnu
svītru iesāktajiem jumta nomaiņas darbiem. Par laimi, cilvēki
nav cietuši, taču trīs dzīvokļi izdeguši tā, ka viena ēkas daļa ir
jānojauc un jābūvē no jauna.
Ugunsnelaimes cēlonis, visticamāk, meklējams vecas elektroierīces īssavienojumā, bet, iespējams, notikusi tīša dedzināšana,
sarunā ar «Iecavas Ziņām» divas
versijas pieļāva Iecavas ugunsdzēsēju posteņa komandieris
Ralfs Šastakovičs. Policija uzsākt kriminālprocesu atteikusies.

Tā kā šajā mājā atrodas arī
pašvaldības dzīvokļi, Iecavas novada Dome bija piešķīrusi vairāk
nekā 10 tūkstošus latu jumta remontam. SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» jau bija iegādājusies nepieciešamos materiālus un uzsākusi jumta nomaiņu,
tādējādi iztērējot pusi piešķirto
līdzekļu. Tagad jārod papildu finanses gan jumtam, gan ēkas
daļas būvniecībai.
Tieši pagājušajā nedēļā 10. jūnija sēdē - Dome nolēma
piešķirt dzīvokli Dartijā 1-6 maznodrošinātai personai ar trīs
bērniem, bet līdz sestdienai ģimene vēl nebija tur ievākusies.
Diemžēl pašvaldības rīcībā nav
pietiekama dzīvojamā fonda un
alternatīvu variantu, ko ierādīt,
tāpēc mājas atjaunošanas darbi
jāveic iespējami ātri.

Šajā zemes gabalā atbilstoši
VAS «Latvijas ceļi» projekta
«Autoceļa A7 (E67) Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)
rekonstrukcija posmā km 42,944,8 (Rīgas iela Iecavā)» būvprojektam ir plānots izbūvēt
automašīnu stāvlaukumu, lai
kompensētu autoceļa A7 rekonstrukcijas laikā likvidētās stāvjoslas gar Rīgas ielas malām. Saskaņā ar būvprojekta autoceļa
A7 km 42,9-44,8 ceļa mezglu
shēmu, projektētajā stāvvietā ir
paredzētas vietas 40 automašīnām.
Bauskas rajona būvvalde
Ģ. Pēkalam 07.11.2007. ir izsniegusi Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kurā norādīts:
autostāvvietu skaits «uz kopējā
stāvlaukuma, saskaņā ar LVS
190-7:2002 maksimālajām prasībām, bet ne mazāk par 40».
Ģ. Pēkals Domē ir iesniedzis
VAS «Latvijas valsts ceļi»
08.02.2008. vēstuli, kurā norādīts, ka VAS «Latvijas valsts ceļi»
neiebilst pret plānotā veikala
būvniecību un autostāvvietas
izbūvi veikala vajadzībām uz
iepriekšminētā pašvaldības zemes gabala, ja no Domes tiek saņemts rakstisks apliecinājums,
ka, vienlaikus ar stāvjoslu likvidēšanu Rīgas ielā, VAS «Latvijas
valsts ceļi» netiek izvirzīta prasība būvēt citu stāvvietu, kas aizstātu sākotnēji paredzēto. Pozitīva pašvaldības lēmuma gadījumā, pieņemot lēmumu par stāvlaukuma nodošanu veikala vajadzībām, stāvvietas izbūve būs jāveic par paša attīstītāja līdzekļiem.
Ģ. Pēkals ir iesniedzis divus
skiču variantus ar projektējamā
veikala un automašīnu stāvvietas izvietojuma variantiem. Izvērtējot visus augstākminētos
dokumentus, no to satura secināms, ka Ģ. Pēkala piedāvātajos
variantos plānotais automašīnu
stāvvietu skaits ir attiecīgi 35 un
37, kas neatbilst plānošanas un
arhitektūras uzdevumā norādītajam.
Ģ. Pēkala iesniegums tika
skatīts Finanšu komitejas un
Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejas sēdē, bet divās

iepriekšējās Domes sēdēs jautājuma izskatīšana tika atlikta,
jo G. Pēkals nevarēja ierasties.
10. jūnija sēdē Ģ. Pēkals tika
informēts, ka pašvaldība patlaban nevar nodot uzņēmējam
stāvvietas, jo stāvlaukums vēl
nav uzbūvēts. Ģ. Pēkals piekrita,
ka pie šī jautājuma izskatīšanas
var atgriezties, kad stāvlaukums būs jau izveidots. Bez tam
viņš norādīja, ka tieši Rimi pārstāvji ir izvēlējušies šo vietu veikala būvniecībai. Pēc viņu domām, nelielā ciemā nav prātīgi
būvēt megalielu tirdzniecības
vietu, pietiktu ar nelielu veikalu
centrā.
Dome, atklāti balsojot, «par»
7 - (A. Avots, G. Arājs, A. Grīnbergs, J. Krievs, A. Mačeks, J.
Pelsis, M. Šlihta), «pret» - nav,
«atturas» - 1 (S. Drozdovs), nolēma noraidīt Ģ. Pēkala lūgumu
nodot lietošanā normatīvās stāvvietas uz 10 gadiem plānotajā
pašvaldības stāvlaukumā veikala vajadzībām un ieteikt uzņēmējam atkārtoti izvērtēt veikala būvniecības vietas izvēli.
- par Iecavas novada tūrisma
attīstības stratēģijas
2008.-2013. gadam
apstiprināšanu
Pēc Iecavas novada Domes
iniciatīvas Bauskas rajona pašvaldības iestāde «Bauskas rajona
tūrisma informācijas centrs» ir
izstrādājusi Iecavas novada tūrisma attīstības stratēģiju 2008.2013. gadam.
3. jūnija sēdē Iecavas novada
Domes Izglītības, sporta un
kultūras komiteja izskatīja šo
jautājumu un nolēma ieteikt Domei apstiprināt to.
Stratēģija ir ļoti nozīmīga koordinētas un plānveidīgas tūrisma sistēmas un pievilcīgas tūrisma infrastruktūras radīšanā, kā
arī veidojot Iecavas novadu par
atpazīstamu un ģimenei draudzīgu atpūtas vietu pie VIA Baltica ceļa.
Dome vienbalsīgi apstiprināja šo stratēģiju. Dokumenta
pilns teksts būs lasāms mājas
lapā www.iecava.lv.
Par citiem pieņemtajiem lēmumiem - n ākamajā numurā.

Melnās ziņas
- Laika posmā no 6. jūnija
plkst. 20:00 līdz 7. jūnija plkst.
19:00 Baložu kapos nozagts kapu zvans. Materiālais zaudējums - 104 lati. Uzsākts kriminālprocess.
- 12. jūnijā laikā no plkst.
06:50 līdz 18:20 Zālītē caur logu
iekļūts mājā, no kuras nozagti 30

lati. Uzsākts kriminālprocess.
- 15. jūnijā ap plkst. 04:00
Dartijā izdega dzīvojamās telpas
70 kvadrātmetru platībā. Policija
atteikusi uzsākt kriminālprocesu, jo aizdegšanās sākusies, visticamāk, no īssavienojuma.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Jānis
Cielava

Tuvojoties brīdim, kad dienas un
nakts garums atkal izlīdzinās, savai
vārda dienai sāk gatavoties Jāņi.
Šoreiz par vasaras saulgriežiem stāsta
daži mūsu uzticamie lasītāji - «Iecavas
Ziņu» abonenti.
A: Austra Voitišķe

Pēdējos gados nenotiek liela
dziesmu dziedāšana, jo Jāņu
vakarā klausāmies radio.
Nevajag pārlieku daudz lietot
alkoholiskos dzērienus, it īpaši - ja jāsēžas pie auto stūres.
Jābūt ļoti uzmanīgam, kurinot ugunskuru, un jāliek galdā
Jāņu siers.
Tas ir siers. Manā ģimenē īpaši ir iecienīts siers ir «Talsu
ritulis».
Pašlaik Jāņi, daudz vairāk nekā agrākos laikos, tiek svinēti kā
svētki bez īpašas nozīmes. Man Jāņi ir lieli ģimenes svētki, jo
kopā svinam sešas jubilejas: trīs vārda un trīs dzimšanas
dienas.

Viņi atbildēja uz šādiem jautājumiem:
Vai Jāņos dziedat dziesmas un kura ir mīļākā
dziesma vai pants, ko skandina Jāņu vakarā?
Ko noteikti vajag un ko nevajag darīt, svinot Jāņus?
Kas ir pats svarīgākais, bez kā svētki nevar notikt?
Vai mūsdienās cilvēki vēl joprojām svin Jāņus,
lai sagaidītu brīdi, kad mainās dienas garums?
Ar kuru Jāni var lepoties?

Daudzi Jāņi ir īpašas personības.
Varbūt tas ir saistīts ar dienas un nakts garuma attiecību
maiņu. Ir bijuši Jāņi, kad tik stipri līst, ka nevar iziet ārā no
mājas.

Kāpēc Jāņos vienmēr līst?
Vai atmiņā ir palicis kāds spilgts notikums
no Jāņu svinēšanas?

Lauku mājās «Lodiņi», kur es agrāk dzīvoju, pēckara laikos
lika degošu mucu kārts galā un Jāņus svinēja pēc latviešu
tradīcijām. Sanāca kaimiņi, kuri tajos laikos bija pat vairāku
kilometru attālumā, un visi kopā dziedāja līgo dziesmas. Tad
cilvēki bija atraisītāki. Šodien kaimiņi nesatiekas pat tad, ja
dzīvo vien ielas otrā galā.

Jānis
Kaufmanis
F: Beata Logina

Neesmu dziedātājs, vairāk
paklausos, kā dzied citi.
Visas Jāņu dziesmas ir mīļas,
un to ir bezgalīgi daudz.
Nevar novilkt svītru, ko vajag un ko nevajag darīt. Vajag
izmantot visas vecās tradīcijas, lai svētki būtu jauki un
skaisti. Tā kā esmu Jānis, pie manis sanāk radi un draugi, un
mēs kopā kurinām ugunskuru, ēdam sieru un dzeram alu.
Bez ozollapu vainaga, jāņuzālēm un papardes zieda
meklēšanas.
Nē, bet ienāk jaunas tradīcijas, kas saistītas ar elektronikas
palīdzību. Tās nav vēlamas, jo tie tomēr ir vasaras saulgrieži.
Man ļoti daudz paziņu ir Jāņi, un visi ir labi cilvēki.
«Jāņubērni samirkuši,
Jāņu zāles lasīdami,» tur ir tā atbilde. Bet, cik atceros no
bērnības, vairāk tik stipri, kā agrāk, nelīst.
Ir daudz īpašu gadījumu, jo Jāņos vienmēr iet jautri. Kad vēl
gāju skolā, krusttēvs gāja pakaļ jāņuzālēm un atnesa divus
metrus garu dadzi. Cits gadījums notika, mācoties tehnikumā,
kad jaunieši pērās ar papardēm. Puiši, gribēdami pievērst
uzmanību meitenēm, pušķim ar papardēm pielika klāt vēl arī
kādu nātri. No bērnu dienām atmiņā palicis skaists Jāņu
brīdis - kā, dzīvojot lauku mājās Sēlijā, no pakalniem
visapkārt varēja redzēt sakurtos ugunskurus. Zemgalē cilvēki
tik aktīvi nesvin Jāņus. Esmu dzirdējis, ka Vidzemē esot ļoti
skaisti svētki, bet vēl tur neesmu Jāņus svinējis.

F: no Jāņa Štrausa albuma

Jānis ar suni Ripu, kaimiņu meita Sabīne, mamma Irma, mazmeita
Zane, sievas māsa Rita, kundze Zita, priekšplānā sunīte Dore.
Zināms pantiņš ir:
«Sit, Jānīti, vara bungas,
Vārtu staba galiņā.»
Taču tagad pašam vairs
nav jādzied, jo ir radio.

Jānis
Štrauss

Nevajag pārspīlēt ar alkohola
lietošanu un nedrīkst gulēt, bet noteikti visu nakti jālīgo.

Laba kompānija, siers un alus. Ja ir iespēja, paši sienam
sieru.
Nē, taču ienāk jaunas, nevēlamas tradīcijas, piemēram,
raķešu šaušana. Pašam patīk īstās tradīcijas - gatavošanās
Jāņiem, kad brauc uz pļavu un plūc puķes, sagatavo meijas,
pin vainagus, izpušķo māju, kurina ugunskuru un lustējas.
Visi Jāņi ir labi cilvēki.
Vasarā viss ir izkaltis, lietus ir vajadzīgs.
Vienos Jāņos vējš un lietus bija tik stiprs, ka no mājas
priekšā iekurtā ugunskura aizpūta prom pagales un liesmas
gāja pa gaisu. Taču Jāņi vienmēr ir jautri.
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Jānis Voitišķis

F: no personīgā arhīva

Man patīk pantiņš no Jāņa Dreslera teiktā:
«Smuidrais bērzs, kas purva malā,
Tagad tavas dienas galā.
Drīzi Jānis pēc tevis ies,
Nocirtīs un kaktā slies.»
Pirmkārt, vajag daudz līgot, jāņubērni jācienā ar sieru un
alu. Nevajag būt pasīvam vērotājam, jāiesaistās visā procesā
un nedrīkst ātri iet gulēt, jo Jāņu dziesmā ir teikts - kas
gulēs Jāņu nakti, gulēs visu vasariņu. Uz Jāņiem jāsakopj un
jāizpušķo māja, lai būtu svētku sajūta.
Nevar iztikt bez līgošanas, līgo dziesmām, ugunskuru
kurināšanas, siera ēšanas un alus dzeršanas.
Īsti latvieši līgo svētkos nekad nezaudēs Jāņu tradīcijas.

Prezentē ēdināšanas
kompleksa būvniecības ieceri
A: F: Beata Logina

Vēl līdz 27. jūnijam
Domē gaidīs sabiedrības
viedokļus par ieceri
būvēt ēdināšanas un atpūtas
kompleksu Rīgas ielā 21a
un 21b.
Apbūves gabalā, kurš sastāv
no diviem īpašumiem, paredzēta
divstāvu ēdināšanas un atpūtas
kompleksa būvniecība. Tajā
plānotas telpas konditorejas ceham, kulinārijas veikalam, konditorejas kafejnīcai ar svinību
zāli, administrācijas un personāla telpas. Ēkas sānos paredzēts
izveidot atpūtas laukumu. Pie
kompleksa plānots ierīkot astoņas autostāvvietas klientiem.
Piekļūšana ar automašīnu pare-

dzēta no Rīgas ielas.
12. jūnijā, prezentējot ieceri,
būvniecības ierosinātājas SIA
«Vaccaro» pārstāve Alla Kovaļova informēja - ja šo projektu atbalstīs, tad esošo ēku demontēs,
kokus nozāģēs un veidos jaunus stādījumus. Kopā ar Pestīšanas Armiju domāts, kā labiekārtot šo teritoriju. Tādēļ internātpamatskolā organizēta
akcija, kurā skolēni zīmējuši, ko
tur vēlētos redzēt. Bērnu darbiņos paustās idejas ieliktas atpūtas kompleksa projekta skicēs.
Tikšanās reizē par kompleksa izveidi dalībnieki bija noskaņoti pozitīvi. Atbalstošus viedokļus var lasīt arī aizpildītajās aptaujas lapās.

SIA «Vaccaro» valdes locekle Alla Kovaļova, stāstot par
būvniecības ieceri, pauda gatavību apkārtnes labiekārtošanā
sadarboties ar kaimiņiem - Pestīšanas Armiju.

Pēc mana subjektīva vērtējuma, tas varētu būt politiķis
Jānis Jurkāns.
Jau sirmā senatnē cilvēki ievēroja, ka saulgriežu dienā
mainās apstākļi un līst, tāpēc tautā iesakņojies teiciens:
liela patiesība māņiem, ka lietus līst kā pa Jāņiem.
Kopš seniem laikiem latvieši ir arī labi pareģotāji. Jāņos tika
dziedātas ne tikai līgo dziesmas, bet, piemēram, arī dziesmas,
kas saistītas ar alus izgatavošanu un tā izejvielu - apiņu un
miežu - audzēšanu. Dziesmā - saimniekam, lai aug apiņi
griezdamies un mieži veldrē spiezdamies, ir piedziedājums kram, bam, bam, bambuli. Tad, kad padomju zemē cēla
BAMu (Baikāla Amūras maģistrāli), tad latvieši smējās, ka
jau Ulmaņlaikos cilvēki zinājuši - kaut kad tiks celts BAMs.

Ja nevar iznīcināt,
cenšas vismaz ierobežot
1.lpp.

Iecavas novada Domes iniciatīva guvusi akceptu - kopējais projekta finansējums ir
Ls 7626,47; no tiem Ls 6842,00
piešķīris Latvijas Vides aizsardzības fonds, bet Ls 1144,47 jeb
15% no kopējām izmaksām sedz
Iecavas novada pašvaldība. Projekta ietvaros šovasar tiks nopļauti latvāņi 13,6 hektāru platībā gar pašvaldības ceļiem. Ir izstrādāts maršruts un darbu izpildes grafiks. «Pagaidām šādu
atbalstu valsts sniedz tikai pašvaldībām, privātajiem jātiek galā
pašiem,» norāda S. Drozdovs.
Aizvadītajā nedēļā vietvara
noslēdza līgumu ar zemnieku
saimniecību «Kalnāji» par projektā paredzēto darbu izpildi.
Svarīgi, ka saimniecībai ir piemērota tehnika, lai veiktu appļaušanu ceļmalu nogāzēs, ap
stabiem un citiem šķēršļiem, kas
procesu sarežģī. Plānotie darbi
sadalīti divās kārtās: pirmajai
appļaušanai jānotiek līdz jūlijam, otrajai - augustā. Pirms tam
aizaugušās teritorijas vēl jāattīra
no piegružojuma, jānovāc akmeņi.

Invazīvs
tulkojumā
no angļu
valodas
nozīmē agresīvs,
uzbrūkošs.
Invazīvas sugas ir
tādas sugas,
kas, ievestas
svešā vidē,
kļūst agresīvas,
izkonkurē
vietējās sugas un
strauji pārņem
teritoriju.
Šādas sugas var
būt gan starp
augiem, gan
dzīvniekiem.
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Ceļojuma piezīmes
A: Līvija Kivilande
F: Māra Butka

Jau daudz gadu teātra
braucējiem ir izveidojusies
tradīcija, ka maija pēdējā
sestdienā esam vienas dienas
ekskursijā. Šoreiz mūsu
organizatore Laima Vēberga
maršrutā bija iekļāvusi
Jelgavas rajonu. Braucām
vienu dienu, toties iespaidu
tik daudz kā veselai nedēļai.
Vispirms pavisam tuvu Iecavai tiek apmeklēta Latvijas pirmā prezidenta Čakstes dzimtā
vieta «Auči». Varam būt gandarīti, ka katrā pameklējumā
vietā ir tiešām profesionāli muzeja darbinieki. «Auči» ir mājas,
kas glabā mūsu pirmā prezidenta dzīves un sabiedriskās
darbības pamatprincipus. Gides
stāstījums izsmeļoši bagātīgs,
viena otra vieta arī ar humora
piedevu. Garlaicīgi nebija pat
pašiem mazākajiem braucējiem.
Turpinājumā - Jelgavas pils
kapenes. Mūs sagaida gide Laura, kura pati vēl apgūst tūrisma
zinības Valmierā. Protams, raugoties sarkofāgu rindā, nav vairs
iepriekšējo gaišo emociju. Visi
kļūstam nopietnāki, klausoties
agrākā gadsimtā dzīvojošo dzīves stāstus, notikumus. Un te
nu mūsu zēni parāda savu
zinātkār,- kas tie par caurumiem sarkofāgos, kas tajos iekšā. Jā, varenas šīs pēdējās atdusas vietas, bet tie caurumiņi Otrā pasaules kara rezultāts,
kad kādas armijas pārstāvji izmēģināja roku «grūti» trāpāmos
mērķos. Apskatei izlikti arī attiecīgie laikmeta tērpi.
Un tad - Vircavas muižas
komplekss. Kaut esam ieradušies agrāk par norunāto laiku,
mūs pie Kultūras nama laipni
sagaida gide Sarmīte. Jāsaka Vircavas sabiedriskās dzīves karaliene un kā karaliene mūs sagaida arī atbilstošā tērpā. Esam
pavisam citā gadsimtā, to dienu
norisēs, apstākļos. Interesants
stāstījums par to, ka pa Vircavas
upi kādreiz braukuši hercoga
Jēkaba buru kuģi, kā agrāk balinājuši dvieļus, kas noticis Kavalieru namā, kur tagad ir vidusskola. Tikām vesti uz pils
parku, kur, tā kā nevienā vietā
Latvijā, savā starpā bijuši savienoti pieci izveidoti dīķi, bet to pamatnē… flīzes. Droši vien tagad
tas iespējams mūsdienu miljonāru baseinos. Šodienas skatījumā dīķi daļēji jau aizauguši,
tomēr apstājamies un negribas
doties tālāk, jo mūs apbur sen
nedzirdētā varžu «simfonija», tik

Pretī saulainajai vasarai
Vircavas
muižas
kompleksā
mūs
sagaida
vietējās
sabiedriskās dzīves
karaliene gide
Sarmīte
atbilstošā
tērpā.
daudzbalsīgi skaļa un enerģiska.
Tātad - kaut kur mums vēl ir nesaķīmota vide dīķos ar Mīlestības un Greizsirdības saliņām.
Tad Sarmīte vaicā, vai gribam redzēt parka «bučmūlīti»? Daudzbalsīga atbilde: «Jā!». Te tiekot
vesti arī jaunlaulātie, un izdarības esot pusotras stundas garumā. Tiem apmeklētājiem, kuri
iepatīkoties, tiekot atstāts salds
cienasts. Varējām justies gandarīti, mēs iepatikāmies… Kas ir
«bučmūlītis»? Lai paliek intriga,
varbūt Laima saorganizēs vēl vienu braucienu.
Pēc pastaigas tiekam aicināti
Kultūras nama zālē, kur mūs sagaida brīnumjauks, melodisks
klavieru skanējums. Sarmīte runā dzeju. Nav aprakstāmas šīs
izjūtas. Tik dvēseliski aizkustinošas, ka vienam otram no
mums acīs rodas nodevīgs mitrums… Un, ja jau tik ilgi esam
pabijuši citā gadsimtā, tad jādejo
arī polonēze. Labā nozīmē var
apskaust Vircavu par to, ka
mūsdienās šajā mazajā pagastā
ir tik bagāta un daudzveidīga
kultūras dzīve ar tik atraktīvu un
talantīgu vadītāju kā Sarmīte.
Tiekam pavadīti ar draudzīgiem
atvadu sveicieniem.
Tālāk Lielplatones muiža, kurā tagad atrodas pamatskola. Ar
aizrautību klausāmies skolas
pedagoģes Daces stāstījumu par
vēsturiskajiem notikumiem, ticējumiem, teikām. Parka malā
saglabājies īpatnēji celts namiņš, un mums jāatmin, kam
tas domāts. Uzminējām. Parkā

aug arī ēdamo kastaņu koks, vēl
varens un mūsu apmeklējuma
dienā sārti ziedošs. Blakus muižā dzīvojamā ēkā kādreiz dzīvojis
un strādājis tagadējā premjera
tēvs.
Pēc tam Blankenfeldes muiža, kurā gide Millijas kundze ļoti
labi sadzīvo ar vietējo spoku. Īstenībā un reāli. Un šie reālie nostāsti jau nav tikai Blankenfeldē
vien. Tos esam dzirdējuši Valmierā, Dundagā, arī mūsu rajona Rundālē. Jā, tas bija cits laikmets, citas intereses un kādai
nelaimīgas mīlestības nomāktai
dvēselei, vēl nav atgūts miers.
Vietā teiciens: gribat - ticiet,
gribat - nē.

Brauciens noslēdzas Aspazijas dzimtajās mājās «Daukšas».
Daļa no braucējiem šeit jau pabijuši, tāpēc citi gatavojas piknikam plašajā zālienā pie pirtiņas,
kamēr pirmo reizi atbraukušie
apmeklē dzejniecei ierīkoto piemiņas istabu.
Gandarīti par redzēto un dzirdēto sākam mājupceļu. Īpašs
prieks par mazajiem, nenogurdināmajiem braucējiem.
Laima palūdza uzrakstīt, ka
saka publisku paldies par gaišo
un sirsnīgo gaisotni visas dienas
garumā, par saliedēto, draudzīgo
braucēju kopu. Kā vienmēr - pateicība arī mūsu šoferītim Slavikam.

Uzsākot

"Bērnu žūrijas”
2008. gada sezonas darbu,
visi bērni laipni lūgti

Ziemeļu bibliotēkā!
Adrese DIMZUKALNS 2-1,

tālrunis 63900886.
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Putns - tā ir jaunība.
Sākumā bikla, pēkšņi drosmīga
un pārgalvīga.
Putns ir risks.

Redakcijas pastā

Draudzība ar nosacījumiem?
Reiz dzīvoja ģimene - ne sevišķi
labos apstākļos, īrētā istabiņā, lielā šaurībā. Mājas saimnieks dzērājs, māja krūmos un nezālēs
ieaugusi, bet ģimenei bija suns īpatnējs, neliels, melns, ļoti uzticīgs suns. Ģimene vienmēr tika pavadīta uz darbu un ar lielām gavilēm no darba sagaidīta. Dzīvoja
suns, kā saka, savā vaļā, bet nekur
tālu no savas teritorijas neklīda.
Tā kā dienas lielāko daļu tomēr bija viens, tad viņam uzradās draugs
- neliels, brūns šunelis, lapsēns.
Varēja spriest, ka ģimene arī viņu
pieņēma (nu cik tāds sīkaļa var apēst), jo turpmāk ģimenes pavadīšanas un sagaidīšanas funkcijas veica abi kopā.
Tā tas laimīgi turpinājās līdz
brīdim, kad ģimenei radās iespēja

Četras
paaudzes
citā
jubilejas
reizē:
Laima
Leite
kopā ar
savu
mammu
Martu
Kalniņu,
meitu
Andru
un
mazdēlu
Gati.

Aculieciniece

Ak, sargāsimies ticēt žagatām,
Vēl vairāk - paši piederēt pie tām.
Knābju ģimenē gatavojās jubilejai. Galvenā problēma bija nevis
ēdienkartes sastādīšana, bet viesu
izvēle. Katra kandidatūra tika apspriesta.
«Vispirms jāizsvītro pensionāri,» cēla vīram priekšā Knābene.
«Atnesīs dāvanu par latu, bet paēdīs par diviem vai visiem trīs.» Izvēles princips vienkāršs jāaicina
tādi, no kuriem kāds labums, jo
šodien joprojām dzīvs sakāmais:
«Roka roku mazgā…»
Knābis tūlīt iejautājās: «Ko tad
darīsim ar znota večiem, abi pensionāri, tomēr radi?» Knābene neļāva pabeigt: «Nekādā gadījumā,
es no drošiem avotiem dzirdēju, ka
znota māte mani aprunājusi, sacīdama, ka es kā vista knābājoties
pa mēsliem, meklēdama treknāko
tenku tārpu. Labi, ka mūsu meitiņa gāja pie viņas dēla, kas nāk no
tik prastas ģimenes, kolhozu laikos bija cūkkopējs!»
«Nu rūpnīcas galvenais inženieris gan jāieaicina, kaut man uz
viņu zobs,.» Knābis sacīja. «Mani
gandrīz atlaida no darba, kad es
drusku iešņabojies nokavēju darbu. Bet par to rājienu mēs viņam
atkodāmies. Nedabūja vis atvaļinājumā gozēties pie Vidusjūras,
bet sniegt revidentiem paskaidrojumus. Neko gan sliktu neatrada,
bet nervus mēs viņam pakutinājām. Labi, ka neuzzināja, ka mēs
to sūdzību rakstījām.»
Knābene uz vīra monologu atsaucās: «Grāmatvedības Žagatiņa
man pačukstēja, ka galvenais inženieris iešot prom, nav ko saukt.»
«Bet galvenā grāmatvede jāaicina,» Knābis ieminējās. «Šito
čūsku,» iesaucās Knābene. «Kasiere Naudiņa man stāstīja, ka sen

Putns ir ceļš.
Sākumā tepat, ap ligzdu, virs mājas,
tad debesīs un tālumā.
/Ludmila Azarova-Vāciete/

īrēt kārtīgu dzīvokli kārtīgā mājā
(līdz šim tā stāvēja tukša). Nu izrādījās, ka mazais, brūnais sunītis
kļuvis par svešo, to vairs jaunajā
dzīvesvietā neielaiž, nomētā ar akmeņiem, dzen prom. Sunītis dienām sēž turpat sētmalā, reizēm
smilkst un joprojām kalpo ģimenei, uzrejot visiem, kas tuvojas.
Neko nesaprot arī otrs suns - kāpēc pēkšņi viņi vairs nevar būt
draugi? Tiklīdz ģimene atver vārtus, tā abi draugi, priecīgi riedami,
metas kopā draiskoties.
Vai pēkšņi par lieko kļuvušais
suns dabū ēst, kur viņš paliek pa
nakti un kā tas viss beigsies - nezinu. Vai mēs esam atbildīgi par
tiem, ko pieradinām - redzēsim?!

jau laiks pensijā, bet krēslam kā
pielīmēti.»
«Nu ja, bet priekšniece jāsauc
vien ir,» Knābis nopūtās.
«Neaizmirsti arodbiedrības
priekšnieku,» atcerējās Knābene.
«Runā gan, ka ceļazīmes uz sanatoriju tiekot radiem un draugiem,
bet, ja pratīsimies, varbūt tiks arī
mums.»
Labojot un svītrojot, saraksts
beidzot bija gatavs, vēl atlika
ēdienkartes sastādīšana.
Viesību vakarā pavēlā stundā
no guļamistabas izdipināja mazais
Knābis. Acis no miega berzēdams,
bērns jautāja: «Kad jūs visi iesiet
uz mājām? Ome teica, ka tad mēs
ēdīsim to garšīgo torti, kas ledusskapī.» Iestājās neveikls klusums,
ko Knābene centās labot: «Bērns
sasapņojies un nezina, ko runā, es
taču tā neteicu.» Bet mazais palika
pie sacītā: «Tu tā teici gan!»
Viesi sāka posties mājup.
Otrā dienā pēc darba vecais
Knābis pārnāca sašļucis kā pārdurts balons. «Bij man to zināt, tas
puika, tas iznirelis nu iecelts par
rūpnīcas direktoru, žēl, ka neuzaicinājām.»
Knābenei tūlīt atradās mierinājuma vārdi vīram: «Nekas, tālu
nav tava otrā jubileja, tad gan uzaicināsim.»
Aiz loga ābelē sāka žadzināt žagata. Gan jau Knābene kaut ko atkal saklausīs un steigšus pastāstīs
tālāk. Tikai neveiksme, ka vienreiz
to stāstījusi viņai Kalniņa, otrreiz
Liepiņa, un beidzot Knābenei sajūk, jo, kā zināms - pat vilku no
meža varot izvilināt ar meliem.
Stiba

F: Jāņa Doniņa foto no Ziemeļu bibliotēkas krājumiem

I

r eksāmenu, absolventu, ziedēšanas un cerību laiks. Laiks no
19. līdz 21. jūnijam patiesībā ir dabas vislielākās aktivitātes
laiks. Saule debess jumā ir pakāpusies visaugstāk, zemes un
kosmosa enerģijas savienojušās vienotā ķēdē.
Šai laikā Vidzemes pakalnos dzimusi skolotāja Laima Leite.
Saulgriežu laikā dzimušajai gaviļniecei piemīt īpašs spēks un
enerģija, pozitīvu domu un sabiedrības suģestijas spēks. Viņas
audzēkņi - biklie, drosmīgie un pārgalvīgie, mīlētie un mīlošie gluži kā jāņuzāles vainagā, katrs ar savu svētību un likteni,
saņēmuši katrs savu zināšanu un starta enerģiju.
Sakām Jums mīļus paldies par jaukajām pēcpusdienām,
interesantajām izrādēm, Latvijas un savas valodas mīlestību,
skolotāja sirdsdarbu Dzimtmisas pamatskolā. Lai spēka daudz!
Lai ik gadu jaunības putni uz brīdi salido «Madarās» smelties
Laimas starošanas prieku!
Bijušie skolēni

Līdzjūtība
Baltā diena šoreiz
Lakatā melnā,
Sabirzis dzīves sudrabs
Mūžības pelnos. /K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību Ligitai Putenei, brāli aizvadot
smiltājā.
Zemgales ielas 13 a mājas iedzīvotāji

IESKATIES!
Vai informācija par TEVI un
TAVU uzņēmumu ir atrodama
Iecavas novada interneta portālā
www.iecava.lv?
Ja nav vai tajā nepieciešamas korekcijas,
sazinies ar veidotājiem e-pasts: info@iecava.lv, avize@iecava.lv
tālr. 63941711, 63941299.

2008. gada 20. jūnijā

8.

Kultūras namā

IZ
automašīnu VAZ 2101, labā
tehniskā kārtībā, TA līdz
20.05.2009. Tālr. 26874882.
labiekārtotu 1 istabas dzīvokli
Sila ielā 8.
Tālr. 26066704.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 28201880.

4. jūlijā plkst. 19.00
pēc renovācijas durvis vērs
Iecavas kultūras nams!
Būs svinīga atklāšanas
ceremonija un grupas

PUTNU BALLE
koncerts.
Ieejas maksa - 5 lati. Lūdzam
iegādāties biļetes savlaicīgi
(biļešu skaits ierobežots).

5. jūlijā plkst. 11.00-18.00

PĀRDOD divstāvu dzīvokli
Tirgus ielā 1,
Iecavas upes krastā

80 m²;
pilsētas
komunikācijas - gāze,
kanalizācija;
pilna apdare;
terase;
Ls 65 000 .
Bez
starpniekiem.
Palīdzība
kredīta
noformēšanā.
Tālr.
29718091.

SIA «ŠBŠ» sniedz
JURIDISKUS pakalpojumus:

2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 29506075; 26871890.
zemes gabalu Iecavā (3000 m²
privātmājas celtniecībai,
7 Ls/m²).
Tālr. 29521277; 28358385.
vairumā smilti un visu veidu
zāģmateriālus.
Tālr. 29484578.

Atradumi : : :
Atrasts atslēgu saišķītis.
Interesēties Edvarta Virzas ielā
32 (ieeja no Dārza ielas puses.)

atvērto durvju diena visi interesenti aicināti
apskatīt renovētās telpas.

Dīķu rakšana. Ēku demontāža.
Tālr. 27838389; 29164845.
Mēbeļu meistars kvalitatīvi
samontēs jūsu jaunās mēbeles.
Tālr. 26774785.
Piegādā granti, smilti, šķembas,
melnzemi. Ekskavatoraiekrāvēja pakalpojumi.
Tālr. 29296742; 26528025.
Veicam jumtu remontu un
jumtu seguma maiņu.
Tālr. 27075188.

Civiltiesībās:
- Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Lietu tiesības
Saistību tiesības
Darba tiesībās u. c.
Administratīvajās tiesībās
Sniedz konsultācijas krimināltiesībās.
APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā
APSARDZES PAKALPOJUMUS:

· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze, sākot no Ls 10;
· fiziskā apsardze un
trauksmes poga;
· visi apsardzesugunsdrošības veidi
Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 67341845; 26004614

Bauskas raj. Iecavas novadā,
Tirgus ielā 6; otrajā stāvā.
Pieteikšanās
uz konsultācijām pa tālr.
26182623; 26336542;
29510875.

Neaizmirsti
abonēt
«Iecavas
Ziņas»
otrajam
pusgadam!
Tas
izdarāms
Latvijas Pasta
nodaļās.
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