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Suņi - neaizstājami palīgi robežsardzes dienestā AKTUĀLI
Pēc sarunas
bibliotēkā
kinoloģes turpat
iestādes
pagalmā
sniedza
paraugdemonstrējumus
ar dienesta
suņiem. Dimma
demonstrēja
paklausību
savai saimniecei, bet Alans
(attēlā) meklēja
narkotikas un
ļāvās rotaļīgām
izklaidēm kopā
ar skolēniem.
Iespējams, ka
šīs aizrautīgās
tikšanās
iespaidots, kāds
no viņiem gribēs
kļūt par
robežsargu.
A: F: Anta Kļaveniece

15. maijā cītīgākajiem
Iecavas novada bērnu
bibliotēkas lasītājiem bija
iespēja tikties ar Valsts
robežsardzes Rīgas
pārvaldes Kinoloģijas
nodaļas speciālistēm Lieni

Priedi un Sandru Kuplēnu,
kā arī viņu dienesta
suņiem - septiņus gadus
veco vācu aitu šķirnes suni
Alanu un četrus gadus
jauno suņu jaunkundzi
Dimmu.
Tikšanās ievadā kinoloģes
skolēniem pastāstīja par darbu

robežsardzē. Robežsargu pienākumos ietilpst gan automašīnu,
gan personu un viņu dokumentu
pārbaude. Šo pienākumu veikšanai nepieciešama gan precizitāte, gan liela atbildība, jo ne jau
visi robežas šķērsotāji ir godīgi.
Robežsargi strādā arī lidostā un
ostā.
4.lpp.

Šajā numurā:
2.
Klāt
mācību gada
noslēgums
3.
Sāk
izgatavot
ielu norādes

Sakopjam 4.
un
apzaļumojam.
Lai veikumu
nenomāc
postītāji!

Dome palielina naudas balvu Parakstu vākšanā iedzīvotāji
izrāda vienmērīgu aktivitāti
A: Beata Logina

Izskatījusi deputātu
komitejās apkopotos
priekšlikumus, Dome
13. maija sēdē
apstiprināja izmaiņas
nolikumā «Par Iecavas
novada Domes naudas
balvu».

Jaunajā redakcijā maksimālais balvas apjoms ir palielināts
no līdzšinējiem 50 latiem uz 150

latiem. Domes naudas balvu piešķir Iecavas novadā deklarētām
vai strādājošām personām par
īpašu ieguldījumu novada kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbībā, kura sabiedrībā guvusi pozitīvu rezonansi, un pašvaldības
organizētu aktivitāšu uzvarētājiem. Naudas balvu piešķir arī
vecākā gadugājuma iecavniekiem pusapaļās un apaļās jubilejās.

3.lpp.

A: Anta Kļaveniece

Iecavas vēlēšanu iecirknī
no 16. aprīļa līdz
15. maijam par grozījumiem
likumā «Par valsts pensijām»
savākti 724 paraksti,
informē Iecavas vēlēšanu
komisijas sekretāre
Gunta Šulca.

Pēdējās divās parakstu vākšanas dienās iedzīvotāju aktivitāte bijusi nedaudz lielāka, taču
kopumā bijusi vienmērīga - ik
dienas parakstījušies aptuveni
20 cilvēku. Aktīvāk parakstu
vākšana noritējusi no rītiem,
mazāks iedzīvotāju pieplūdums
bijis brīvdienās un saulainās dienās.
6.lpp.

2008. gada 23. maijā

F: Alise Veisa

IZ Skolu ziņas
Māmiņas diena un Vasarassvētki vēsta, ka nemanāmi pietuvojies eksāmenu laiks. Iecavas
mūzikas skolas audzēkņi vēl
pirms saviem pārcelšanas un
skolas beigšanas eksāmeniem
maija sākumā ar daudziem koncertiem priecējuši savas ģimenes
un draugus gan Iecavā, gan citur.
29. aprīlī skolas koris un koklētāju ansamblis uzstājās Majoru pamatskolā, kur pēc koncerta
pastaigā gar jūru tika novērtēts,
vai ūdens jau gaida peldētgribētājus.
Par skaistu tradīciju kļuvuši
mūsu skolas jaunāko klašu
audzēkņu koncerti Māmiņas dienai. 3. un 8. maijā saņemt muzikālas dāvanas no saviem bērniem bija pulcējušies sagatavošanas, 1., 2. un 3. klašu audzēkņu vecāki. Mīļā un sirsnīgā gaisotnē izskanēja gan dziesmas
māmiņai, gan veltījums vecmāmiņai ksilofona dueta priekšnesumā; skanēja flautas, akordeona, vijoles, kokles, ģitāras un
klavieru skaņas. Daudziem mazajiem audzēkņiem šis bija īpašs
koncerts - viņu pirmā uzstāšanās pilnai klausītāju zālei.
Ikgadēji ir arī mūsu skolas
koncerti Iecavas bērnudārzos un
vidusskolā. 7. maijā uzstājāmies
trīs koncertos. Šogad ceļojumā
pa dažādām pasaules valstīm,
iepazīstinot ar to mūziku, klausītājus aizveda skolotāja Dace un
audzēkņi: Sanda Fridberga-Fri-

Iecavas
mūzikas
skolas
koris
Majoru
jūrmalā.
denberga un Sabīne Bogdanova
(klavieres), Paula Roznere (flauta), Emīls Sietiņš (marimba),
Linda Bartaševica (vijole), Katrīna Merca (akordeons), Ritvars
Māsāns (ģitāra), Anda Vaičekone
(kora klase), Beāte Millere un
Anna Čonka (kokle) un vijolnieku ansamblis.
Mēs ļoti priecājamies par uzmanīgo klausīšanos, sirsnīgo
uzņemšanu, skaisti izremontētajām un iekārtotajām zālēm,
kur uzstājāmies.
Mātes dienā un šogad arī tieši

Vasarassvētkos, 11. maijā, Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncertu sniedza mūsu skolas
koris, kora klases audzēkņi-solisti un koklētāju ansamblis. Pavasarīgi liriski kora skaņdarbi
mijās ar īstām operu ārijām Andas Vaičekones, Ievas Zanderes
un Ievas Ludiņas izpildījumā. Solo dziedāja arī Krista Dārziņa un
Ivita Graubiņa, bet Renāra Kaupera dziesmu izpildīja trio Annija
Užule, Ivita Graubiņa un Žanete
Lisovska kopā ar koncertmeistari
Raivitu Lauciņu-Veineri.

Skolā jau sācies eksāmenu
laiks. Pirmo izlaiduma eksāmenu specialitātē 13. maijā nokārtoja klavieru klases audzēkņi
Dārta Arāja, Kristiāna LauciņaVeinere, Roberts Bicons un Solveiga Veismane.
Visu maiju pieņemam pieteikumus uzņemšanai jaunajam
mācību gadam. Bet 29. maijā
pulksten 17.00 Iecavas vidusskolas zālē mīļi aicinām klausītājus uz mūsu skolas mācību
gada noslēguma un izlaiduma
koncertu! IZ

ses tādas pateicības ir saņēmuši
iepriekšējos mācību gados.
Latvijas intelekta olimpiādē
šogad piedalījās četri skolēni: Ieva
Elizabete Ērgle, Dana Grumsle,
Lauma Vilciņa un Sandis Ludvigs
Studers. Sandis jau trešo gadu
ieguva godalgotu vietu. Šogad
viņš bija trešajā vietā kopvērtējumā starp visu klašu (no 2. līdz
12. kl.) skolēniem un nopelnīja

ceļazīmi uz intelekta nometni. Visa mācību gada garumā skolēni
iesaistījās matemātikas olimpiādē «Tik vai cik», kuru organizē
LLU. Astoņi klases skolēni tika
līdz 3. kārtai, bet Sandis un Roberts Potašs tika uzaicināti uz
Starptautisko matemātikas olimpiādi. Sandis ieguva otro vietu
kopvērtējumā.
Skolēni ir tik atsaucīgi un
darboties griboši, ka tieši šīs klases dēļ šogad skolas ikgadējais
konkurss «Lieliskais piecinieks»,
kas notiek vairākās kārtās, tika
pārdēvēts par «Lielisko septiņnieku».
Vizuālās mākslas pulciņu viscītīgāk apmeklē Iluta Logina un
Mārtiņš Ansons, piedaloties rajona izstādēs, konkursos. Roberts
muzicē kopā ar «Tarkšķiem».
Kopā ar skolēniem sakām lielu paldies skolas direktorei Irīnai
Freimanei par sapratni un atbalstu visās aktivitātēs, vecākiem
gan par morālu, gan materiālu
atbalstu. Skolēni un vecāki jau
iepazinušies ar savām klašu
audzinātājām Iecavas vidusskolā
un ar lielu interesi gaida nākamo
mācību posmu. Lai jums veicas,
mani mīļie! IZ

Sākumskolu «Dartija»
šogad beidz 19 skolēni
A: Anda Tauriņa, klases audzinātāja

Ļoti lepojos ar saviem audzēkņiem. Diplomus par labām un teicamām sekmēm katru gadu saņem vairāk nekā puse klases skolēnu. Bērni ir ļoti radoši, atsaucīgi, gudri un izdarīgi. Nav bijis tāds
skolas pasākums, kurā šie skolēni nebūtu piedalījušies. Jau no
2. klases paši organizē un vada
dažādus pasākumus klases un
skolas mērogā. Arī Iecavas novada, Bauskas rajona rīkotajos pasākumos gandrīz visi ir klāt.
Esam piedalījušies pārgājienos, ekskursijās, Zemes un hipotēku bankas, Latvijas Bankas rīkotajos pasākumos. Vai jāspēlē,
jāskrien, jādzied, jāstrādā, jāpalīdz ģērbt bērnudārza bērnus, jāpalīdz slimam klasesbiedram, jāzīmē afišas un Ziemassvētku apsveikumi - skolēni nav jāmudina,
atsauksies uz pirmo aicinājumu.
Dziesmu un deju svētkos
Bauskā piedalīsies 16 šīs klases
skolēni. Pieci skolēni mācās Iecavas mūzikas skolā. Sporta skolas

2.

audzēkņi ir astoņi. Jana Zamarina regulāri iegūst godalgotas vietas rajona un republikas sporta
pasākumos. Arī Paula Platore un
Sabīne Jaunzema (vieglatlētikā)
un Alise Pluce (galda tenisā) nevar sūdzēties par diplomu trūkumu. Lauma Vilciņa trenējas karatē. Trīs skolēni šogad saņēma novada Domes priekšsēdētāja pateicību. Vēl četri skolēni no šīs kla-

3.

2008. gada 23. maijā

Novada Domē
A: Beata Logina

Domes kārtējā sēde notika
13. maijā.
Deputāti apstiprināja
izmaiņas IVSAC maksas
pakalpojumu sarakstā
Izskatījusi pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» direktores M. Brazovskas iesniegumu
par nepieciešamajām izmaiņām,
jo iegādāta jauna aparatūra,
ieviesti papildu pakalpojumi
(piemēram, fizioterapijas un fizikālās terapijas procedūras, komisija darbiniekiem ar kaitīgiem
darba apstākļiem) un cēlušās izmaksas (piemēram, maksa par

vakcināciju pret ērču encefalītu
paaugstināta uz Ls 23.00), Dome vienbalsīgi apstiprināja izmaiņas izcenojumu sarakstā.
Tās stājas spēkā ar 2008. gada
1. jūniju. Izmaiņu pilns saraksts
pieejams IVSAC, Domes kancelejā, kā arī interneta portālā
www.iecava.lv.
Vienā dokumentā apvienoti
Domes maksas pakalpojumi
Deputāti akceptēja visu Domes sniegto maksas pakalpojumu (dokumentu kopēšana; sludinājumu un reklāmas publicēšana pašvaldības laikrakstā un
interneta portālā; kursu un semināru rīkošana u. tml.) apvienošanu vienā dokumentā. Līdz

Sāk izgatavot ielu norādes
A: Beata Logina

Līgumu par 92 informatīvo
norāžu izgatavošanu
Iecavas novada Dome
pagājušajā nedēļā
noslēgusi ar SIA «Signum».
Līgumsumma par šo pasūtījumu ir Ls 2327,60 (bez PVN).
Paredzēts, ka mēneša laikā taps
84 ielu norādes un astoņas
objektu norādes, ko izvietos uz
44 stabiem, informē Domes
iepirkumu speciāliste Dzidra
Baltace.
Pēc papildu konsultācijām ar
SIA «Signum» speciālistiem nolemts, ka ielu norādes tiks pie-

skaņotas Iecavas ģerboņa krāsām - uz zilas pamatnes nosaukumi būs rakstīti ar dzelteniem
burtiem, atklāj Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis. Savukārt
tumšsarkana pamatne izraudzīta zīmēm, kuras norādīs uz svarīgiem sabiedriskiem objektiem,
piemēram, Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centru, Valsts
policijas iecirkni un citiem.
Pirmajā pasūtījumā ietverta
tikai daļa nepieciešamo norāžu.
Pašvaldības vadītājs atgādina,
ka 2008. gada budžetā šim mērķim atvēlēti Ls 10 000 un, tā kā
viss finansējums vēl nav apgūts,
drīzumā jālemj par nākamo
iepirkumu. IZ

Dome palielina naudas balvu
1.lpp.

Apstiprinot izmaiņas nolikumā, gan palielinātas piešķiramās naudas summas, gan paplašināts balvas saņēmēju loks.
Līdz šim Dome naudas balvu izmaksāja iecavniekiem 85., 90.,
95. un 100. dzimšanas dienā,
bet, sākot ar šī gada 1. jūliju, suminājumu saņems arī tie iecavnieki, kuriem svinama 80 gadu
jubileja. Nolikuma jaunajā redakcijā teikts: «Personām, kuras
sasniegušas 100 un vairāk gadu
vecumu, ik gadu izmaksājama
naudas balva Ls 100 apmērā;
kuras sasniegušas 80 un 85 gadu vecumu - Ls 50; kuras sasniegušas 90 un 95 gadu vecumu Ls 70.»

Līdzšinējā kārtība, kas vēl ir
spēkā līdz 1. jūlijam, paredz, ka
100. dzimšanas dienas nedēļā
jubilāram izmaksājami Ls 50,
bet par godu 85., 90. un 95.
gadskārtai - Ls 25.
Zīmīgajās jubilejas reizēs
pašvaldības naudas balvu un
ziedus gaviļniekiem pasniedz Sociālā dienesta darbinieki.
Šī gada budžetā jubilāru
sveikšanai bija paredzēti
Ls 1025. Līdz ar apstiprinātajām
izmaiņām nolikumā papildu nepieciešami Ls 1890, informēja
Sociālā dienesta vadītāja Sigma
Strautmale.
Nolikuma pilnu tekstu var
lasīt interneta portāla
www.iecava.lv pašvaldības sadaļā Normatīvie akti. IZ

ar to tika atcelti iepriekšējie lēmumi, ar kuriem bija noteikti attiecīgie maksas pakalpojumi.
Dome apstiprinaja arī Finanšu
nodaļas izstrādāto kārtību samaksas iekasēšanai par Domes
sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Paaugstināja sporta skolas
transporta pakalpojumu
izcenojumus
Dome atbalstīja Finanšu komitejas ieteikumu, pamatojoties
uz sporta skolas «Dartija» direktores B. Gāgas iesniegumu,
paaugstināt iestādes transporta
pakalpojumu izcenojumus.
Deputāti pieņēma zināšanai
informāciju par pašvaldības
kapitālsabiedrību
2007. gada pārskatiem
Kā pašvaldības kapitāldaļu
turētājs par SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», SIA «Iecavas
siltums» un SIA «Iecavas tirgus»
2007. gada pārskatiem kolēģus
informēja Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis.
Neizskatīja jautājumu par
stāvlaukuma Rīgas ielā 35
izmantošanas iespējām
Uzņēmējs Ģ. Pēkals, kurš
iecerējis savā īpašumā Rīgas ielā
33 būvēt veikalu Rimi un lūdz
pašvaldību izskatīt iespējas iznomāt blakus esošo zemi iecerētā veikala autostāvvietu nodrošināšanai, uz sēdi nebija ieradies,
tāpēc jautājuma izskatīšanu deputāti atlika.
Lēma par virkni zemes
jautājumu
Dome izskatīja Zemes ierīcības dienesta sagatavotos lēmumprojektus un lēma par zemes piešķiršanu nomā, par ze-

mes lietošanas tiesību izbeigšanu, par samaksas samazināšanu izpērkamajai zemei, par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu, par zemes gabalu atdalīšanu, par īpašumu sadalīšanu, par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par meža zemes transformāciju un īpašuma funkcijas
maiņu.
Apstiprināja kārtējos
grozījumus budžetā
Dome iepazinās ar Finanšu
komitejas akceptētajiem grozījumiem pašvaldības budžetā un
vienbalsīgi apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 11 «Par Iecavas novada budžeta grozījumiem
2008. gadam».
Ieviesa izmaiņas nekustamā
īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas
kārtībā
Pagājušajā gadā Dome apstiprināja saistošos noteikumos
Nr. 23 «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība fiziskām personām Iecavas novadā», kas stājās spēkā šogad. Sākot piemērot noteikumus
praksē, Domes Finanšu nodaļa
secinājusi, ka nepieciešamas korekcijas, lai novērstu neskaidrības noteikumu traktējumā.
Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 12 «Par grozījumiem Iecavas novada Domes
2007. gada saistošajos noteikumos Nr. 23 «Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām personām
Iecavas novadā»». Tie stāsies
spēkā pēc publicēšanas «Iecavas
Ziņās», bet vispirms noteikumi
jāakceptē Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijai.
Šie un citi Domes lēmumi būs
plašāk skatāmi Domes kancelejā un portālā www.iecava.lv. IZ

Sūtiet fotogrāfijas
novada galerijai!
Jau aizritējis krietns laika
sprīdis, kopš darbību uzsāka
Iecavas novada interneta portāls. Par laika ritējumu liecina arī
jau novecot sākušās fotogrāfijas
galerijās. Uz dažām var skatīties
kā uz vēstures lieciniecēm, taču
ir fotogrāfijas, kurās vēlamies redzēt to, kādi esam pašlaik. Tas
attiecas arī uz vidi mums apkārt,
kas šī brīža pavasara plaukumā
tā vien aicina - iemūžini mani!
Tieši tādēļ interneta portāla
www.iecava.lv veidotāji aicina
visus interesentus piedalīties
novada foto galerijas vei-

došanā, iesūtot fotogrāfijas, kas
raksturo, saglabā vēsturei, kā arī
pastāsta sev un citiem, kāda tad
ir Iecava un Iecavas novads šogad, šopavasar, šodien. Fotogrāfijas gaidīsim līdz 31. maijam pa
e-pastu: info@iecava.lv, norādot
autora vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru un fotogrāfijas nosaukumu.
Iesūtītos darbus izvērtēs redkolēģija, labākie no tiem tiks
ievietoti portāla galerijā «Iecavas
novads», turklāt kāds no fotogrāfiju autoriem tiks pie pārsteiguma balvas. IZ

2008. gada 23. maijā

Iecavniece
saņems balvu
par interesantāko
vēstuli
A: Beata Logina

Aprīļa beigās ir noslēdzies
tirdzniecības aprīkojuma
piegādātāja - uzņēmuma
HL Display Latvia rīkotais
konkurss «Mans veikals»,
kurā par savu iecienītāko
veikalu ar anketu
palīdzību varēja balsot
ikviens Latvijas
iedzīvotājs.
Apkopojot anketas pamatā
pēc plānošanas reģionu principa, konkursa gaitā tika noteikts
uzvarētājs katrā reģionā. Zemgalē uzvarēja veikals «Daugava»
Aizkraukles rajona Pļaviņās.
Līdztekus anketām reģionu
iedzīvotāji tika aicināti sūtīt arī
vēstules par savu iecienītāko
veikalu. Četri interesantāko vēstuļu autori saņems īpašu balvu krāšņu grāmatu «1000 brīnumi...ko atklāt».
Priecājamies, ka Zemgales
novadā grāmatas ieguvēja būs
iecavniece Dzidra Krūma, kas
balsoja un rakstīja vēstuli pa savu iecienītāko veikalu «Bonss»
Iecavā. IZ

Lai veikumu nenomāc postītāji!
A: Anta Kļaveniece

Ceturtdien, 22. maijā,
Iecavas parkā notika
Hipotēku bankas
programmas «Mēs paši»
ietvaros organizētā vides
sakopšanas talka.
Tajā bija aicināti piedalīties
pašvaldības institūciju darbinieki, bankas klienti un sadarbības
partneri, lai apliecinātu savu
piederību un ieinteresētību vides sakopšanā un labiekārtošanā.
Daina Rudzīte, SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» dārzniece, vēl pirms pasākuma pastāstīja, ka talkas laikā Iecavas
parka 11 vietās tiks stādīti košumkrūmi: spirejas, forsītijas,
sarkanlapu lazdas, dzeltenie fizokarpi. Stādāmie krūmi izvēlēti
ar krāšņu, košu lapojumu, lai
atdzīvinātu parka viendabīgo zaļumu. Iecavas novada Dome no
pašvaldības budžeta krūmu
iegādei atvēlējusi aptuveni 400
latus, savukārt Hipotēku banka
parūpējusies par talkas dalībnieku ēdināšanu un nelielu koncertu pēc padarītā.
Dārzniece atgādināja, ka lī-

dzīgā talkā pērn netālu no estrādes iestādīti divi desmiti krūmu
un koku, visi ir labi ieaugušies,
vienu gan ļaundari nolauzuši.
Šobrīd ar saviem košajiem ziediem parka apmeklētājus priecē
pērn stādītā ogābele.
D. Rudzīte priecājas, ka uzņēmuma vadītājs Alvis Feldmanis ir cilvēks ar zaļajiem īkšķiem
un, nebūdams iecavnieks, gādā,
lai vide mums apkārt top skaistāka, ne tikai pieminētās talkas
ietvaros. Daudzi jau būs pamanījuši, ka pie mājas Tirgus ielā 3
ir ieklāts bruģis, tādas pašas aktivitātes sagaida arī otras deviņstāvu mājas apkārtni. Kad bruģis būs ieklāts, tur paredzēts
ierīkot arī jaunas puķu dobes.
Apzaļumošana skārusi
1905. gada pieminekļa apkārtni.
Pagaidām jaunajās puķu dobēs
iestādīti dekoratīvie krūmiņi, taču drīzumā to papildinās arī koši
vasaras puķu akcenti.
«Mazliet biedē bērni un suņi,
arī tīši postītāji,» par skaistuma
akcentu ilgnoturību raizējas
D. Rudzīte. Pavisam nesen, piemēram, kādi ļaundari salauzuši
solus un galdus pie bijušās kafejnīcas Marshall parkā, bet daļu
aiznesuši līdz Ābeļu ielai un pametuši. Savukārt aizvadītajā ne-

IESKATIES!
Vai inormācija
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
tālr. 63941711, 63941299.

dēļā vandaļi apgānījuši stacijas
pieminekli - nolauzuši tur augošo bērziņu, bet pieminekli notinuši ar čeku lentu, tai garām aizsprauduši netālu nolauztu ceļa
zīmi.
Ciemata sakopšanai nākas
atvēlēt diezgan daudz laika un
resursu. Zāliena pļaušanai ar
mini traktoriņu Iecavas centrā
vien nepieciešamas divas dienas, neskaitot to, kas nepieciešams, lai ar rokas pļaujmašīnu
un trimmeri appļautu grūti pieejamās vietas ap stabiem un rotaļu ierīcēm.
Taču dārznieces uzraudzībā
ir ne tikai Iecavas centrs, bet arī
visas kapsētas, pieminekļi. Sāpīgi ir noskatīties, ja kāds to visu
posta, piemēslo. D. Rudzīte uzteic kārtībnieces Lūcijas Mucenieces veikumu. Viņa gan uzrauga kārtību, gan novada sakopšanas darbos iesaista bezdarbniekus un sodītos.
Iestājoties pavasarim, ieguldīts milzīgs darbs, salasot neskaitāmus maisus atkritumu
gar visām ceļmalām. Diemžēl
katram postītājam un piemēslotājam uzraugu klāt nepieliksi,
tādēļ daudz kas ir atkarīgs no
katra paša attieksmes pret vidi,
kurā dzīvojam. IZ

Suņi - neaizstājami palīgi robežsardzes dienestā
1.lpp.

Paldies visiem, kuri jau
iesaistījušies mūsu aptaujā!
Pārējiem atgādinām, ka
aizpildītās anketas
gaidīsim līdz 23. maijam
laikraksta redakcijā vai
Narvesen preses kioskā.

4.

Dienests robežsardzē būtu
daudz grūtāks, ja nebūtu četrkājaino palīgu, kuriem ir ne mazāk dienesta nopelnu, kā viņu
saimniekiem. Suņi ir apmācīti
pārbaudīt lidostā nodoto bagāžu, un, ja viņiem rodas aizdomas
par bagāžā ievietotu neatļautu
lietu, tie dod ziņu saimniekam.
Bez dienesta suņiem robežsardzi iedomāties nav iespējams, viņi tiek iesaistīti gandrīz
visos robežsardzes kontroles
posmos. Katrs suns ir specializējies kādas noteiktas vielas vai
priekšmetu, narkotiku, ieroču,
sprāgstvielu, līķu vai cilvēku
meklēšanā, kā arī cilvēku aizturēšanā.
L. Priede noliedza dažkārt izskanējušo viedokli - lai suņus
apmācītu meklēt narkotikas, viņi ar tām tiek iebaroti. Suņu
ožas treniņi notiek, mācoties atrast savu mantiņu, kas suņiem
ļoti patīk. Suņus nevar iemācīt
meklēt, piemēram, hašišu, bet
var iemācīt meklēt savu mantiņu, un narkotiku meklēšana

Gan Alans, gan viņa
saimniece Līga Priede (attēlā
no kreisās) var lepoties ar
labiem panākumiem pagājušajā gadā viņu
narkotiku meklēšanas
pieredzi papildinājuši
11 rezultatīvi gadījumi.
norit tieši pēc šāda principa.
Veiksmīgas atrašanas gadījumā

suns vienmēr ir jāapbalvo ar kādu kārumu.
Arvien biežāk Latvijā pazūd
cilvēki. Tad labākie palīgi meklēšanā ir dienesta suņi. Viņu palīdzība nepieciešama arī pirms
lielu pasākumu norises, kad jāpārbauda, vai telpās nav ievietotas sprāgstvielas. Šādu misiju
dienesta suņi veikuši, piemēram, pirms NATO samita.
Kucēns, kurš izaugs par labu dienesta suni, nemaksā lēti
no 1500 līdz pat 5000 eiro. Visbiežāk tos ieved no ārzemēm,
kur kucēni ir izgājuši speciālu
testu. Tā jau ir sava veida garantija, ka suns būs derīgs dienestam.
Visbiežāk dienestam tiek
iepirkti beļģu aitu, vācu aitu un
labradora šķirnes suņi. Latvijā
dienesta pienākumus veic arī
taksis, kurš ir specializējies narkotisko vielu meklēšanā. Arī
L. Priedes Alans ir apmācīts šo
vielu meklēšanā.
Šī tikšanās bija viens no pasākumiem ciklā, ko bibliotekāres organizē par godu Latvijas
valsts 90. gadadienai. IZ

5.

2008. gada 23. maijā
«Iecavas Ziņas» turpina skatīt, kādas pašlaik ir Iecavas
ielas. Sākums 7. marta numurā.
A: F: A. Kļaveniece, B. Logina

Ak, ielas, ieliņas...
Garāžas

Dzirnavu iela:
garums - 1187 metri
asfalta segums

улица
дзирнаву

IVSAC

DZIRN
AVU ie
la

Dzirnavu ielas sākumposmā,
Dzirnavu ielā 1, ar savu
sakoptību patīkami izceļas
Iecavas Veselības un sociālās
aprūpes centra teritorija.
Citviet tik akurātu sakoptību
vairs neizdodas pamanīt.
Acīmredzami vizuālajam
iespaidam traucē arī kabeļu
racēju atstātās pēdas gar ielas
malām. Pelēcību gan nomāc
ziedoņa krāšņums un krāsas zied tulpes un turpat līdzās arī
koši dzeltenas pienenes.
Saimnieciskā rosība un peļņas
iespējas ņēmušas virsroku pār
daili, te ieraugāmas
siltumnīcas un mazdārziņi, un
pat gāzes balonu maiņas
punkts, kas ierīkots
privātmājas pagalmā. Nevar
gan noliegt, ka dzīve šobrīd ir
tāda, ka jādomā ne vien par

skaistumu pagalmā, bet arī par
tīri praktiskām lietām, jo droši
vien nav neviena, kam negribas
nopelnīt vairāk un dzīvot
labāk. Par ziedu laikiem gan
neliecina garāžu kooperatīva
teritorijā redzētais - bēdīgs
paskats gan uz garāžām, gan
uz piegulošo teritoriju un
norobežojošiem grāvjiem
Zemgales un Dzirnavu ielas
pusē. Par aizgājušiem laikiem
garām gājējiem un braucējiem
atgādina 17. nama saimnieks uz mājas numura plāksnītes
skaidrā krievu valodā
uzrakstīts, ka te atrodas улица
дзирнаву…
Pavisam netālu top viena no
retajām (ja ne pat vienīgā)
Dzirnavu ielas jaunbūvēm SOS Bērnu ciematu asociācijas
Jauniešu māja (attēlā).

ZA
DĀR

Dārza iela aizsākas pie Edvarta
Virzas ielas un tad met strauju
līkumu, iegriežoties divu
daudzdzīvokļu māju - Dārza 4
un Dārza 9 pagalmā. Tās
sākums šķiet iegrimis dažu
privātmāju mierā (vēl jo vairāk
tādēļ, ka transporta kustība
šajā ielas posmā ir aizliegta),
kuru vien šad tad pārtrauc
Ceļu daļas tehnikas troksnis
uzņēmuma pagalmā otrpus
ceļmalas angāram. Tālāk gan
tajā valda daudzdzīvokļu māju
radītā burzma un saspiestība.
Bērnu spēļu laukumā aliņu
dienas vidū sūc bariņš
jauniešu; bet šauro, no mājas
nr. 4 pagalma izbraucamo ielas
daļu aizšķērsojušas divas
automašīnas (attēlā),
nobloķējot jebkādu iespējamo
transporta kustību. Nezinātāji
iebrauc, nošķendējas un
atpakaļgaitā cenšas izkļūt no
strupceļa, taču lieki piebilst, kā
būtu, ja pēkšņi te rastos
nepieciešamība izbraukt kāda

iela

Dārza iela:
garums - 343 metri
asfalta segums
glābšanas dienesta
transportam. Starp citu,
aptuveni nieka desmit metru
attālumā atrodas automašīnu
stāvlaukums... IZ
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Parakstu vākšanā iedzīvotāji Vakcīnu vietā - tikai solījumi
izrāda vienmērīgu aktivitāti
A: Beata Logina

1.lpp.

Ne visi iedzīvotāji precīzi novērtējuši savas tiesības: iecirknī
ar vēlmi parakstīties vairākkārt
ieradušies nepilsoņi; vairāki jauni cilvēki nebija pārliecināti par
savu iespēju piedalīties kampaņā, uzskatot, ka parakstu vākšana domāta tikai pensionāriem.
Parakstu vākšanā par grozījumiem likumā «Par valsts pensijām» kopumā savākti 170 342
paraksti, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie
provizoriskie rezultāti. Precīzi
dati varētu būt zināmi pēc trim
nedēļām, kuru laikā CVK veiks
datu ievadi un to pārbaudi.

Likumprojekts paredz grozīt
likuma «Par valsts pensijām»
34. punktu, nosakot, ka līdz
2009. gada 31. decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs
nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu,
kuram atkarībā no apdrošināšanas stāža piemēroti koeficienti 3, 3,5, 4 vai 4,5, informē
CVK.
Likumprojekts tiks iesniegts
izskatīšanai Saeimā, ja parakstu
vākšanā to būs atbalstījuši ne
mazāk kā viena desmitā daļa no
pēdējās Saeimas vēlēšanās
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb
vismaz 149 064 vēlētāji. IZ

Ļoti daudzi interesējas, kad
pašvaldības aģentūrā «Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrs» (IVSAC) būs pieejamas
vakcīnas pret ērču encefalītu.
«No vairākiem piegādātājiem tās
pieprasījām jau gada sākumā,
bet līdz šim brīdim mūsu rinda
vēl nav pienākusi,» informē Aleksandrs Prokopenko, IVSAC direktores vietnieks finanšu un
saimniecības jautājumos. Kopējais pasūtījums ir sadalīts pa vairākiem piegādātājiem, bet neviens no tiem pagaidām nav gatavs veikt piegādi. Medicīnas
iestādēm un potes saņēmējiem
joprojām nākas iztikt ar solījumiem, ka maksas vakcīnas
būs...
A. Prokopenko norāda uz pro-

Miniatūras : : :

Savādā meitene
grasījos iet uz
mājām, kad pēkšņi
mani apstādināja
kāda savāda būtne.
Viņa sēdēja pie
lielās egles un
raudāja. Man kļuva
viņas žēl. Pieejot
tuvāk, sapratu, ka
tā ir meitene.
«Kāpēc tu raudi?»
es vaicāju. «Man
nav kur palikt.
Vecāki mani nemīl,
viņi izdzina mani
ārā. Teica, lai es
vairs mājās
neatgriežos,»
meitene šņukstēja.
Es prātoju, ko
darīt. Beidzot
ievedu viņu mājās.
Māte mūs
nepamanīja, jo bija
uzgājusi augšstāvā.
«Nāc uz manu

R

eiz skatījos ārā pa logu.
Pēkšņi māte man kā ēna
pienāca klāt un jautāja:
«Vai mājasdarbus esi
izpildījusi?» Jā,» es saku. Māte
mani palūdza: «Esi tik laba,
aizskrien pēc malkas! Es pa to
laiku izcepšu cepumus.» «Nu
labi,» es atsaku.
Paņēmu grozu un devos ārā.
Debesīs spīdēja zvaigznes, tās
izskatījās tik asas un aukstas.
Es ātri ieskrēju malkas šķūnī,
piekrāvu pilnu grozu un jau

istabu!» es aicināju.
Meitene pēkšņi bija pazudusi.
Man pie kājām atradās zīmīte.
Tajā bija rakstīts: «Paldies, ka
centies palīdzēt. Es tagad esmu
laimīgāka. Atceries manis
rakstīto kādreiz dzīvē mēs
tiksimies. Tad arī es tevi
padarīšu laimīgu. Es vēlos ar
tevi draudzēties!»
Pēkšņi viss satumsa, un es
pamodos. Bija gaišs rīts.
Brīnījos par savu sapni. Man
šķiet, ka tas man kaut ko sola...

blēmas skaidrojumu, kas lasāms interneta adresē
http://news.frut.lv/lv/health/4
5642 (publicēts 18.03.2008). A.
Griškeviča, Austrijas vakcīnu ražotājkompānijas «Baxter» pārstāve Latvijā: «Pašlaik pavasarī
pieprasījums pēc vakcīnām ir
milzīgs – prese, televīzija cilvēkiem atgādina, ka jārūpējas par
savu veselību un jāvakcinējas
pret ērču encefalītu. [..] Piegāžu
apjomus nevaram palielināt, jo
pēc vakcīnām ir radies milzīgs
pieprasījums Vācijā un arī citviet
Eiropā. Prognozēju, ka situācija
ar vakcīnām Latvijā normalizēsies vasaras vidū, kad pēc tām
samazināsies pieprasījums. Pagaidām tiem cilvēkiem, kam nepieciešama revakcinācija, iesaku
atlikt to uz vasaru, un vakcinēties tikai tiem, kam nepieciešama pirmā pote.» IZ

«Iecavas Ziņu» pagājušajā numurā rakstījām par šajā
mācību gadā Iecavas vidusskolā tapušo projektu
daudzveidību. Šoreiz aicinām lasītājus ielūkoties vienā
projektu nedēļas radošajā darbā - piecu miniatūru krājumā
«Savādā dzīve». Tās autore ir 8.c klases skolniece Līva
Banga, konsultante - skolotāja Iveta Dmitrijeva. Kā ievadā
raksta pati meitene, «..šīs miniatūras ir tapušas iedvesmas
brīdī, arī no TV redzētā vai radio dzirdētā.» Katrai
miniatūrai ir ilustrācija, kurā attēlots galvenais varonis.

Utubunga

U

n atkal kārtējo reizi
māte mani bar: «Atkal tu
kārtīgi neesi izmazgājis
ausis! Melnas kā nēģerim! Tūlīt
pat ej uz vannasistabu!» Es
sāku taisnoties: «Bet, māt! Es
taču nevaru tā vienkārši tās
izmazgāt ko teiks Utubunga?»
«Kas, kas? Ko tu mels? Es tev
saku ej uz...» «Bet, māt!» es
viņu pārtraucu pusteikumā, bet
pats nepabeidzu savu sakāmo,
jo viņa mani aiztriec uz
vannasistabu.
Reiz man tas apnika, un es
izmazgāju ausis. Utubunga
sāka uz mani bļaut es viņam
esot ar nagu skulptūru
saberzis. Kas tad tā par
skulptūru parasts smilšu
graudiņš! Nākamreiz atkal
viņam nav pa prātam šim sievu
esot nospiedis. Kas tad tā par
sievu maziņš salātu tārpiņš!
Tā vienmēr pirms mazgāšanās
man jādzird viņa kurnēšana.
Lai aizdzītu viņu prom es
ieteicu spēlēt kārtis. Ja uzvarēs
Utubunga, viņš varēs palikt, ja
uzvarēšu es, viņam būs
jāizvācas no manas auss. Taču
es zaudēju, jo biju nepraša

spēlē. Utubunga aiz laimes
spiedza: «Es palieku! Es
palieku!» «Ak, tu neģēlis tāds!
Gan es izdomāšu, kā dabūt tevi
prom!» Man pēkšņi radās doma
apmānīt viņu. Bet kā? Gudroju,
gudroju. Zinu! Teikšu man ir
slima auss, vajag likt virsū
lipīgu ziedi. Tad gan viņš ar joni
aizvāksies, jo viņam diez vai
patiks, ka viens tevi ņem un
nosmērē ar to lipīgo ziedi.
Utubunga gan tā neticīgi, tomēr
lēnām vilkās prom. Viņš iešot
citur dzīvot. Nelaime gan viena
aiz opja kājas naga... IZ
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Sporta ziņas
Starptautiskā basketbola turnīrā, kurš
no 16. līdz 18. maijam risinājās Rīgā,
Iecavas sporta skolas 1997. gadā dzimušie zēni
izcīnīja 5. vietu astoņu komandu konkurcencē.
Jugla 2 - Iecava 28:52 (G. Plukass 22; H. Meļķis 13)
Madona 1 - Iecava 89:38 (H. Meļķis 18)
Iecava - Hito (Igaunija) 26:42 (H. Meļķis 10)
Madona 2 - Iecava 24:82 (H. Meļķis 31; G. Plukass 23)
Jugla 1 - Iecava 47:72 (G. Plukass 21; H. Meļķis 13)
Soda metienu konkursā uzvarēja Edvards Jašuks (attēlā).

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

PĀRDOD dvīņu māju

170 m²;
pilsētas
komunikācijas - gāze,
kanalizācija;
pilna apdare;
terase;
Ls 135 000
viens
korpuss.
Bez
starpniekiem.
Palīdzība
kredīta
noformēšanā.
Tālr.
29718091;
26670098.

Tirgus ielā 1,
Iecavas upes krastā

17. un 18. maijā Lietuvā, Radvilišķos, notika veterānu
basketbola turnīrs. Līdz ar vietējiem senioriem par godalgām
cīnījās grozabumbas vecmeistari no Jaunakmenes, Jonišķiem un
Bauskas. Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē Bauskas vārdu
pārstāvēja arī iecavnieki. Daiļā dzimuma grupā par uzvarētājām
kļuva sportistes no Latvijas, tostarp Inese Gāga un Antra Beņķe,
kura tika atzīta par turnīra vērtīgāko spēlētāju. Savukārt vīru
sacensībā Māris Ozoliņš un Aļģis Mudurs kopā ar saviem
komandas biedriem tika pie 2. vietas, finālā piekāpdamies
Jaunakmenes vienībai.
Aizvadītās nedēļas nogalē Jonišķos ritēja Baltijas veterānu
čempionāts galda tenisā. Iecavas sportisti no kaimiņvalsts atveda
zelta un bronzas medaļas. Agafija Buša savā vecuma grupā izcīnīja
3. vietu, Ludmila Bulaha tajā pašā grupā ierindojās 6. vietā, un
dubultspēlē, spēlējot pārī, abas dāmas ieguva bronzas godalgu.
Vīriešu vienspēlē Roalds Cildermanis bija spiests samierināties ar
6. vietu, taču uzvaras laurus viņam izdevās plūkt dubultspēlē
kopā ar Smiltenes pārstāvi Juri Siliņu.

Vai arī Tev patīk dziedāt, klausīties mūziku un Tu vēlētos
iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu? Muzicēt gan
solo, gan ansamblī,uzstāties koncertos un spēlēt savai ģimenei
un draugiem? Nāc un piesakies!
IECAVAS MŪZIKAS SKOLA UZŅEM AUDZĒKŅUS
2008./09. mācību gadam:
1. klasē

16. maijā Bauskā sacentās rajona C un D vecuma grupas
vieglatlēti. D grupā sākumskolas «Dartija» meiteņu komanda bija
otrā labākā, bet zēni ierindojās trešajā vietā. Individuāli labākos
rezultātus sasniedza Jana Zamarina (1.vieta 60 m un 200 m
skrējienā, 2. vieta tāllēkšanā), Paula Platore (2. vieta augstlēkšanā
un lodes grūšanā), Roberts Potašs (1. vieta tāllēkšanā) un Arturs
Sidorenkovs (2. vieta lodes grūšanā un augstlēkšanā).
Iecavas vidusskolas skolēnu augstākie sasniegumi: Ievai
Jēkabsonei 3. vieta 600 m, Lindai Šteinbergai 1. vieta 600 m,
Žanim Sevastjanovam 1. vieta 200 m, 2. vieta 60 m, 3. vieta
tāllēkšanā, Armandam Birģelim 1. vieta bumbiņas mešanā, 3. vieta 60 m un augstlēkšanā, Dainim Milliņam 1. vieta.
C vecuma grupā kā zēnu, tā meiteņu konurencē vidusskolas
pārstāvji uzvarēja 4 x 100 m stafetē. Individuāli starp laurētiem
iekļuva Rūdolfs Tonigs (1. vieta 100 m un šķēpa mešanā, 2. vieta
diska mešanā), Edgars Ižiks (1. vieta 60 m barjerskrējienā),
Arkādijs Bataļins (2. vieta 60 m barjerskrējienā), Dairis Feldmanis
(3. vieta tāllēkšanā), Rūdolfs Štāls (2. vieta lodes grūšanā), Santa
Pluta (1. vieta diska mešanā) un Evelīna Traumane (3. vieta
100 m). IZ

Līdzjūtības
Guli, mana māmuliņa,
Vieglu smilšu kalniņā:
Tu miedziņu negulēji,
Mani mazu auklēdama. /Latv. t. dz./

Izsakām līdzjūtību Mārītei Bērziņai,
māmiņu pavadot mūžībā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs
izbridīšu cauri miglai
man zāļu kurpēs sniegi birs
es palikšu, es nezudīšu
kā migla zūd, kā rasa irst. /T. Skrīna/

Izsakām līdzjūtību Rutai Trūpai,
māmuļu smilšu kalnā pavadot.
Pašvaldības aģentūras
«Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» kolektīvs

klavierspēle
vijoles spēle
kora klase
kokles spēle
flautas spēle
ģitāras spēle
akordeona spēle
sitaminstrumentu spēle

sagatavošanas klasē

8-9 g.v.

6-7 g.v.

9-10 g.v.

8-9 g.v.

Pirmsskolas vecuma bērniem (4-5 g. v. un 6 g. v.)
piedāvājam muzikālās dotības attīstošas nodarbības grupā.
Pieteikumus pieņemam:
līdz 3. jūnijam darba dienās pl.13.00-18.00 Iecavas mūzikas
skolā, Raiņa ielā 3, tālr. 63942469.
Konsultācijas - 2. un 3. jūnijā no pl. 17.00.
Noklausīšanās - 4. jūnijā pl. 10.00.

Bērnu un ģimenes lietu
ministrijas mājas lapā
www.bm.gov.lv ir

sākusies balsošana par
Tēvu dienas ieviešanas
nepieciešamību. Katrs
mājas lapas apmeklētājs
sadaļā „Aktuālais jautājums”
var izteikt savu viedokli par
to, vai šāda diena Latvijas
sabiedrībai ir nepieciešama,
kā arī par to, kad un kā to
vislabāk atzīmēt.

3 mēn.
3 lati

LATVIJAS
PASTĀ

2008.g.

1 mēn.
1 lats

a
b
o
n
ē

6 mēn.
6 lati

indekss
3077

Aizsaulē aizgājuši
Brigita Latviete (20.07.1935. - 15.05.2008.)
Janīna Prankaite (20.12.1940. - 16.05.2008.)
Arvīds Žagars (05.02.1927. - 20.05.2008.)

2008. gada 23. maijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija meklē Jauniešu mājas

PEDAGOGUS darbam Iecavā un
darbam Jelgavā.
Pienākumi: veicināt jauniešu patstāvību un neatkarību,
atbalstīt un vadīt jauniešu izglītību un karjeru, veicināt
jauniešu kontaktus ar ģimeni un sabiedrību, pārraudzīt
jauniešu saimniecisko dzīvi, organizēt brīvo laiku jauniešu mājā
Prasības: augstākā sociālā vai pedagoģiskā izglītība, vismaz
divu gadu pieredze darbā ar jauniešiem, spēja strādāt komandā
un risināt problēmas un patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme
organizēt mājas saimniecisko dzīvi, iemaņas darbā ar datoru,
autovadītāja apliecība
Piedāvājam: darbu radošā vidē, izaugsmes iespējas, stabilu
atalgojumu un sociālās garantijas
Ja esi gatavs pieņemt izaicinājumu, piesakies!
Sūti CV un motivācijas vēstuli līdz 2008. gada 30. maijam uz
Jelgavas jauniešu māju, Niedru ielā 5, Jelgavā, tālrunis
29368746, e-pasts baiba@sosbca.lv, www.sosbernuciemats.lv

Pārdod : : :
labiekārtotu 2 istabu dzīvokli
Iecavas centrā, ķieģeļu mājā
(3/4; 42 m²; caurstaigājamas
istabas; ir Zemesgrāmatā).
Tālr. 26814824.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 26871890; 29335515.
automašīnas Daewoo Matiz
(1999. g., zelta krāsā, TA,
Ls 900) un Daewoo Lublin
(1999. g., kravas autobusiņš
baltā krāsā, kopējā masa 2,8;
bez TA, Ls 1000).
Tālr. 29164600.
garāžu Sila ielas galā (ir
Zemesgrāmatā; Ls 1200).
Tālr. 29558863.

Piedāvā darbu : : :
Firma aicina pastāvīgā darbā
strādniekus-krāvējus.
Interesēties pa tālr. 29497502.
Z/s «Liepziedi» aicina darbā
skolēnus no 14 gadu vecuma
gurķu lasīšanā.
Tālr. 29428723.

8.

Estrādē
25.Mazie
augustā
plkst.un
23:00
dziesmu

deju svētki
DISKOTĒKA
31. maijā:

(DJ Ivars)
- plkst. 17:40 svētku dalībnieku
Ieejas maksa - Ls 2
gājiens no novada Domes;
Lietus gadījumā pasākums
- plkst. 18:00 svētku koncerts
(piedalās Iecavas dziedātāji
un dejotāji un viesu kolektīvi)

Izīrē : : :
Meklē īrniekus - godīgu ģimeni
dzīvošanai lauku mājās Iecavas
upes krastā. Laba autobusu
satiksme. Tālr. 29504686.

Dažādi : : :
Vietējie un starptautiskie kravu
pārvadājumi.
Tālr. 29659030.
Mēbeļu meistars kvalitatīvi
samontēs jūsu jaunās mēbeles.
Tālr. 26774785.
Piegādā granti, smilti, šķembas,
melnzemi. Ekskavatoraiekrāvēja pakalpojumi.
Tālr. 29296742; 26528025.
Piedāvā autoceltņa
pakalpojumus.
Tālr. 29153766.

IZ Vērtējam kopā
«IZ» redakcija gaida
arī tavus pozitīvos
un negatīvos vērtējumus!

APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā

Iecavas novada
tūrisma stratēģijas
apspriede notiks
23. maijā plkst.11
Domes zālē.

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

29. maijā pl. 17.00
Iecavas vidusskolas zālē
IECAVAS MŪZIKAS SKOLAS
AUDZĒKŅU IZLAIDUMS
un MĀCĪBU GADA
NOSLĒGUMA
K O N C E R T S.
Aicinām klausīties!

Negatīvi : : :
- 14. maijā ielu krustojumā pie
spirta rūpnīcas vesels klājiens
graudu. Laikam kāds cer uz
Eiropas platībmaksājumiem par
papildu apsētām platībām.
/Putniņš Knābātājs/

- Vārnas apsēdušas Iecavu parkā un tuvākajā apkārtnē tās
savairojušās un nelabi ķērc.
Mazos putniņus vairs gandrīz
nedzird dziedam, tie vārnu dēļ,
šķiet, gājuši mazumā. Vai
nevajadzētu paregulēt vārnu
daudzumu?
/Virzas ielas iedzīvotāja/
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