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Saulgriežos svarīgs ir gatavošanās process AKTUĀLI
Šajā numurā:

Skolēnu
vasaras
nometņu
laiks

2.

Uz darbu 6.
Iecavā brauc
no Rīgas

Sagaidot vasaras saulgriežus, Iecavas sieviešu klubs «Liepas» jau piekto gadu organizēja
uguns rituālu.
4.lpp.

7.
Pieredzi
gūst
delegācija no
Tadžikistānas

Otrais pusgads sāksies ar
Sociālais dienests aicina
pirmklasnieku vecākus pēc pabalsta autobusu biļešu cenas izmaiņām
A: Līvija Jansone

Sociālā dienesta lietvede
Ir iestājusies vasara un pavadīti vasaras skaistākie svētki.
Tuvojoties vasaras otrajai pusei,
vecākiem jāsāk domāt par bērnu
sagatavošanu skolai. Lai sagādātu visu nepieciešamo skolas
gaitu uzsākšanai, vajadzīgas papildu rūpes, laiks, kā arī finansiālie līdzekļi.
Kā jau katru gadu, arī šogad
Iecavas novada Dome finansiāli

palīdz katram topošajam pirmklasniekam, piešķirot vienreizēju pabalstu. Šogad tas ir 50 latu
apmērā. Vecāki, kuru atvases
septembrī uzsāks skolas gaitas
1. klasē, tiek aicināti jūlijā ierasties pašvaldības Sociālajā dienestā (Iecavas poliklīnikas telpās - Dzirnavu ielā 1) uzrakstīt
iesniegumu pabalsta saņemšanai. Pieņemamais laiks - pirmdienās, trešdienās no plkst. 8.00
līdz 17.00 (pusdienu pārtraukums 12.30 -13.30.). IZ

A: Beata Logina

No 1. jūlija mainīsies
braukšanas maksas tarifs
visos starppilsētu
reģionālajos pārvadājumos
ar autobusiem, tāda
informācija lasāma SIA
«Jelgavas autobusu parks»
(JAP) interneta mājaslapā.
Kā telefonsarunā «Iecavas Ziņām» skaidroja uzņēmuma ko-

mercdirektore Viktorija Ļubļinska, izmaiņas saistītas ar Satiksmes ministrijas rīkojumu no
1. jūlija ieviest vienotu tarifu sistēmu. Maksa par braukšanu tālsatiksmes maršrutos atkarīga no
nobrauktā attāluma. Biļetes
cenu veidos iekāpšanas maksa
40 santīmu un 2,2 santīmi par
katru nobraukto kilometru. JAP
pārziņā ir arī maršruti, pa kuriem pārvadā pasažierus no Jelgavas uz Bausku un Vecumniekiem, šķērsojot Iecavas novadu. IZ
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Atpūtās un mācījās palīdzēt
A: Dace Lisovska

No 16. jūnija līdz 20. jūnijam
Zālītes speciālajā
internātpamatskolā tika
īstenots Latvijas vides
aizsardzības fonda finansēts
projekts - bērnu un jauniešu
vasaras nometne
«Palīdzēsim viens otram».
Tajā piedalījās skolēni no Zālītes speciālās internātpamatskolas, kā arī skolēni no Iecavas
novada, kopā 30 dalībnieki.
Nometnes vadītāja Dace Lisovska un nometnes darba koordinatore Tatjana Kapusto izstrādāja vides izglītībai un audzināšanai piemērotu nometnes
darba plānu, noslēdzot sadarbī-

bas līgumu ar Rīgas ZOO. Skolēni gatavoja slotiņas zooloģiskā
dārza iemītniekiem - stirnām, aļņiem, žirafēm un citiem.
Tika rīkotas tematiskās
ekskursijas un praktiskās nodarbības ZOO darbinieku vadībā. Nometnes laikā bērni apmeklēja Bauskas pili, Jelgavas
pilsētu, kur apskatīja smilšu
skulptūras, brauca ekskursijā
uz Jūrmalu, piedalījās meža sakopšanas un tīrīšanas talkās.
Lietderīgi pavadot piecas vasaras brīvlaika dienas, nometnes dalībnieki secināja, ka ikviens var praktiski palīdzēt saudzēt, sakopt, pilnveidot tuvāko
apkārtni, dot savu ieguldījumu,
palīdzot mežam, Zooloģiskajam
dārzam un tā iemītniekiem. IZ

Glāb citus un palīdzi sev!
A: F: Aleksandrs Prokopenko

10. jūlijā pie Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centra ēkas Dzirnavu ielā 1
piestās Valsts asins donoru
centra autobuss, kur varēs
nodot asinis.
Asins noņemšana no vēnas
ilgst aptuveni 6-10 minūtes.
Procedūras laikā noņem asins
standartdevu 450 ml un 40 ml
laboratoriskiem izmeklējumiem.
Tiek izmantots vienreiz lietojams sterils aprīkojums. Šeit
jūs nevarat inficēties!
Pirms asins došanas donora
asinīs nosaka asins grupu un
hemoglobīna līmeni.
Katrā asins devā nosaka:
o hepatīta B izraisītāju,
o antivielas pret hepatīta C
izraisītāju,
o antivielas pret HIV,
o sifilisa izraisītāja antivielas,
o ABO, Kell un Rh sistēmas
antigēnus,
o aknu fermenta līmeni.
Šo analīžu rezultātus jūs va-

rēsiet uzzināt pa tālruni pēc piecām dienām.
Pēc asins došanas saņemsiet
naudas kompensāciju pusdienām - trīs latus.
Varēsiet izmantot likumā noteiktās brīvdienas saskaņā ar LR
Darba likuma 74. pantā noteikto
atlīdzību (ja darbiniekam ir noteikta laika alga - izmaksā noteikto darba samaksu, ja akorda
alga - izmaksā vidējo izpeļņu), ja,
iepriekš par to paziņojot darba
devējam, ārstniecības iestādē
nodod asinis. Pēc katras asins
nodošanas piešķir atpūtas dienu, izmaksājot noteikto atlīdzību vai, pēc donora pieprasījuma,
šo dienu pievieno ikgadējam apmaksātam atvaļinājumam (LR
Darba likuma noteiktās brīvdienas attiecas arī uz donoriem,
kuri nodod asins komponentus plazmu, trombocītus, eritrocītus).
Visi slimnieki mūsu valstī
asins komponentus saņem
bez maksas.
Viena donora asinis ir
piliens jūrā, tomēr
bez piliena jūras nebūtu. IZ

2.

Vecākiem jāizvērtē Meklē uzticības
vasaras nometņu personas bērnu
kvalitāte
Valsts bērnu tiesību
aizsardzîbas inspekcija
(VBTAI) aicina vecākus
būt atbildīgiem un, pirms
apstiprināt savu bērnu
lidzdalību kādā no vasaras
nometnēm, rūpīgi
iepazīties ar nometnes
vietu, rīkotājiem un
programmu.
VBTAI veiktās pārbaudes
iepriekšējos gados liecina, ka ne
visi nometņu organizatori ir uzņēmušies pilnu atbildību par nometnes kvalitāti un dalībnieku bērnu drošību. Valsts bērna
tiesību aizsardzības inspektori
2007. gadā veikuši 76 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes bērnu vasaras nometnēs, no tām
pārkāpumi konstatēti 26 nometnēs. Lielākoties vienlaicīgi konstatēti vairāki pārkāpumi. Biežāk
konstatētie:
- nav nosēgts līgums ar nometnes dalībnieka vecākiem par
uzturēšanos nometnē - tātad organizatori nav vienojušies ar vecākiem, ko tieši viņi nodrošina
bērniem nometnes laikā, kā arī
nav vienojušies par to, kā sadalīti
pienākumi un atbildība par bērna tiesību nodrošināšanu nometnes laikā;
- nometnes darbība nav saskaņota ar pašvaldību, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā ari Sabiedrības veselības aģentūru - tas nozīmē, ka
organizatori nav izvērtējuši
iespējamos riskus bērnu drošībai
nometnes teritorijā, kā arī nav
uzņēmušies atbildību par bērnu
drošību nometnes laikā;
- nometnē redzamā vietā nav
izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām, par nometnes vadītāja, ārstniecības personas tālruņu numuriem un atrašanās vietu - tātad iespējamos nelaimes gadījumos pastâv risks, ka nebūtu nodrošināta koordinēta un tūlītēja
nepieciešamā palīdzība.

Neskaidrību gadījumā ar
jautājumiem var vērsties pie
valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, zvanot
pa tālruni 7359159 vai raks t o t u z e - p a s t u :
pasts@bti.gov.lv. Ieteikumi,
kam noteikti jāpievērš uzmanība, pirms sūtīt bērnu uz kādu nometni, lasāmi
http://www.e-skola.lv. IZ

namu bērniem

Bērnu un ģimenes lietu ministrija meklē uzticības personas
bērnu namu bērniem vasarā. Lai
atvieglotu izšķiršanos par iespēju kādam bērnam piedāvāt
iepazīt dzīvi ģimenē, ministrijas
mājas lapā www.bm.gov.lv ir apkopota informācija par ārpusģimenes aprūpes iestādēs dzīvojošiem bērniem, kuri labprāt atrastu uzticības personas. Informācija par šiem bērniem ir
apkopota gan pēc viņu dzimšanas gadiem, gan pēc atrašanās
vietas Latvijas rajonos.
Latvijas bērnu namos dzīvo
daudz bērnu, kuriem šai dzīvē
nav paveicies. Lielākajai daļai šo
bērnu ir dzīvi vecāki, kuri ir aizmirsuši par viņiem. Taču arī
šiem bērniem ir nepieciešama
mīlestība, uzmanība un emocionāla pieķeršanās pieaugušam
cilvēkam, ko var dot tikai ģimene. Bērnu nams, lai cik arī labi un profesionāli cilvēki tajā
strādātu, to fiziski nespēj nodrošināt. Taču to var uzticības persona, kas kļūst par bērna draugu
un atbalstu, dodot iespēju iepazīt arī dzīvi ģimenē. Uzticības
persona nodrošina iespēju bērnam pavadīt nedēļas nogales,
brīvdienas un svētku dienas savās mājās vai ārpus tām, sniedz
atbalstu bērnam mācībās vai dažādu sadzīves situāciju risināšanā, kļūst par šī bērna draugu un
padomdevēju.
Lai uzņemtos rūpes par kādu
bērnu, topošajai uzticības personai jādodas pie bērnu nama administrācijas un jāiesniedz iesniegums. Bērnu nama pārstāvji
veiks ģimenes vai personas dzīves apstākļu apsekošanu un pēc
tās pieņems lēmumu par uzticības personas statusa piešķiršanu. Ar bērna ēdināšanu saistītos
izdevumus sedz bērnu nams.
Bērnu namos dzīvojošie bērni
ir apkopti un nodrošināti ar materiālajiem labumiem, tādēļ
vislabākais, ko uzticības persona
var dot bez vecāku mīlestības
augušam bērnam, ir - daļa sava
laika, mīlestības un jūtu. Kļūstot
par draugu, uzticības persona
var uzklausīt šo bērnu, izrunāties ar viņu, iemācīt jaunas
iemaņas un prasmes, nodot savu
dzīves pieredzi. Atbalsts šiem
bērniem ir nepieciešams visa gada garumā, taču vasara var būt
tas brīdis, kad gan bērnam, gan
topošajai uzticības personai ir
visvieglāk spert pirmos soļus uz
draudzību un saprašanos. IZ
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Novada Domē
Dome 10. jūnija sēdē lēma:
- par Iecavas tautas
augstskolas likvidāciju
Pamatojoties uz Iecavas tautas augstskolas (ITA) nolikuma
6. punktu, pieaugušo izglītības
speciāliste V. Liekne iesniedza
pašvaldībai iesniegumu par ITA
un pieaugušo izglītības speciālista amata vienības likvidāciju un jaunas struktūrvienības Iecavas pieaugušo izglītības un
cilvēkresursu attīstības centra izveides nolikumu un centra vadītāja amata aprakstu apstiprināšanai. Šo nolikumu un amata
aprakstu 29.04.2008. izskatīja
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja. Izdarot tajos grozījumus, komiteja atbalstīja nolikuma un amata apraksta akceptēšanu.
Iecavas tautas augstskola
nefunkcionē jau no 2007. gada,
tai un ITA direktoram Domes budžetā nav paredzēts finansējums, struktūrvienības saglabāšana nav lietderīga. Finanšu
komitejas sēdē 27.05.2008. tika
nolemts ieteikt Domei likvidēt
Iecavas tautas augstskolu un
amatu «ITA direktors», izdarot
izmaiņas pašvaldības nolikuma
pielikumā Nr. 2. Jautājumu par
Pieaugušo izglītības centra izveidi komiteja nolēma atlikt līdz novada Izglītības nodaļas izveidei
un piemērotu telpu atrašanai.
Pamatojoties uz augstāk minēto, atklāti balsojot, «par» 9 balsis (G. Arājs, A. Avots,
S. Drozdovs, A. Grīnbergs,

J. Krievs, A. Mačeks, J. Pelsis, M.
Šlihta, A. Zaķe-Fridrihsone),
«pret» - nav, «atturas» - nav,
Dome nolēma likvidēt Iecavas
tautas augstskolu un amata vienību ITA direktors un izdarīt izmaiņas Iecavas novada pašvaldības Nolikuma pielikumā Nr. 2.
- par līdzekļu piešķiršanu
SIA «DzKS» pamatkapitāla
palielināšanai
Izskatījusi SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes
priekšsēdētāja A. Feldmaņa
iesniegumu par nepieciešamību uzlabot kapitālsabiedrības
materiāli tehnisko bāzi, Dome,
vienbalsīgi (ar 9 balsīm «par»)
nolēma:
1. Piešķirt līdzekļus 100 000
latu SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» pamatkapitāla palielināšanai kā pašvaldības
ieguldījumu projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās» realizēšanai. Pašvaldības
ieguldījumam nepieciešamos līdzekļus segt no pašvaldības
2008. budžeta līdzekļiem.
2. Pamatkapitāla palielinājumu veikt naudā, naudu ieskaitot
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» kontā.
3. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemt lēmumus
par pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
un attiecīgo statūtu grozījumu
izdarīšanu.

Paziņojums par detālplānojuma «Pūces» apstiprināšanu
Iecavas novada dome 10.06.2008. ir pieņēmusi lēmumu:
1. Apstiprināt detālplānojumu teritorijai Iecavas novada
«Pūces» (kad. Nr. 4064 002 0130) kā galīgo redakciju.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 15 «Par detālplānojuma
«Pūces» teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un
grafisko daļu».
3. Piešķirt adreses jaunizveidojamiem zemes gabaliem (parcelēm) atbilstoši detālplānojumā uzrādītajai parceļu numerācijai
(shēma - lēmuma pielikumā), rezervējot nosaukumus «Pūces1»,
«Pūces 2», «Pūces 3», «Pūces 4», «Pūces 5», «Pūces 6», «Pūces 7»,
«Pūces 8», «Pūces 9», «Pūces 10», «Pūces 11», «Pūces 12», «Pūces
13», «Pūces 14», «Pūces 15», «Pūces 16», «Pūces 17», «Pūces 18»,
«Pūces 19», «Pūces 20», «Pūces 21», «Pūces 22», «Pūces 23», «Pūces
24», «Pūces 25», «Pūces 26», visi - Iecavas novads, Bauskas rajons,
LV-3913.
4. Atļaut jaunizveidojamās zemes vienībās veikt apbūvi tikai
pēc apstiprinātajā detālplānojumā paredzēto pievadceļu un inženierkomunikāciju izbūves saskaņā ar Iecavas novada Domes
13.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.3 «Par Iecavas novada
teritorijas plānojumu» (prot. Nr. 2; 9.5. p.).
5. Detālplānojums stājās spēkā ar dienu, kad paziņojums par
lēmuma pieņemšanu ir nopublicēts laikrakstā «Latvijas
Vēstnesis».
Detālplānojuma materiāli ir brīvi pieejami jebkuram interesentam Iecavas novada Domē.

- par saistošo noteikumu
Nr. 13 apstiprināšanu
Iecavas novada Domē tika
izskatīts deputāta Jura Krieva
iesniegums ar lūgumu rast
iespēju piešķirt vienreizēju pabalstu Iecavas novada politiski
represētajām personām 50 latu
apmērā 2008. gadā Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā.
Jautājums skatīts Finanšu
komitejas 27.05.2008. sēdē, kur
komiteja nolēma priekšlikumu
atbalstīt un ieteikt Domei izdot
saistošos noteikumus «Par pabalstu politiski represētajām
personām 2008. gadā ».
Dome, atklāti balsojot, «par» 9 balsis, «pret» - nav, «atturas» nav, nolēma apstiprināt Iecavas
novada Domes 2008. gada saistošos noteikumus Nr. 13 «Par
pabalstu politiski represētajām
personām 2008. gadā».
Noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas,
kad noteikumi būs reģistrēti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
- par Iecavas novada
2007. gada publiskā pārskata
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas
Republikas 1994. gada 24. marta likuma «Par budžetu un finanšu vadību» 14. pantu, 1994. gada
19. maija likuma «Par pašvaldībām» 72. pantu un 2006. gada
17. janvāra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 44 «Noteikumi
par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību», Dome, atklāti balsojot, «par»
- 9 balsis, «pret» - nav, «atturas» nav, nolēma:
1. Apstiprināt Iecavas novada 2007. gada publisko pār-

Deputātu sēdes
jūlijā
Otrdien, 1. jūlijā, plkst. 8.00
Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēde
Otrdien, 8. jūlijā, plkst. 8.30
Domes sēde
Otrdien, 15. jūlijā, plkst. 8.30
Veselības un sociālās
komitejas sēde
Otrdien, 29. jūlijā,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde

skatu.
2. Iecavas novada 2007. gada
publisko pārskatu viena mēneša
laikā iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai publicēšanai tās mājas lapā.
3. Informāciju (ziņojumu) par
Iecavas novada 2007. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
un iespēju iepazīties ar tā pilnu
tekstu publicēt laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
4. Iecavas novada 2007. gada
publiskā pārskata pilnu tekstu
publicēt Iecavas novada Domes
mājas lapā.
5. Iecavas novada 2007. gada
publiskā pārskata pilnu tekstu
nodot visām Iecavas novada bibliotēkām.
Publiskais pārskats ir noformēts uz 24 lappusēm. Daļu
pārskata publicēsim «Iecavas
Ziņu» nākamajā numurā.
Šie un citi Domes lēmumi
lasāmi interneta mājas lapā
www.iecava.lv. IZ

Melnās ziņas
- 18. jūnijā ap plkst. 11:30
Rosmē, uzņēmuma teritorijā,
vēja dēļ nogāzās pie ēkas sienas
pieslietās astoņus metrus garās
saliekamās vieglmetāla trepes,
uzkrītot automašīnām Hyundai
Tucson un Audi A6, tādējādi sabojājot motora pārsega krāsojumu.
- 21. jūnijā ap plkst. 22:16
Iecavas novadā ugunsgrēka laikā gāja bojā 1961. gadā dzimusi
sieviete. Uzsākts kriminālprocess.
- 23. jūnijā ap plkst. 21:45

kādas mājas kāpņu telpā Dartijā
atrasts 1944. gadā dzimušas sievietes līķis bez ārējām vardarbības pazīmēm. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
- 24. jūnijā plkst. 00:15 Rūpniecības ielā 1958. gadā dzimis
vīrietis vadīja automašīnu Mercedes Benz, būdams alkohola
reibumā un bez vadītāja apliecības. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Saulgriežos svarīgs ir gatavošanās process
A: F: Austra Voitišķe

1.

1.lpp.

Jau kopš senseniem laikiem
latvieši ir atzīmējuši saulgriežus,
kad diena ir visgarākā, bet nakts
visīsākā. Sagaidot šo brīdi, kad
notiek arī gadalaiku maiņa, senie latvieši dejoja, dziedāja un
gāja rotaļās, turklāt neizpalika
arī maģija. Tieši tāpēc 22. jūnija
vakarā Iecavas sieviešu klubs
«Liepas» organizēja uguns rituālu. Interesentus savā lauku mājā gaidīja namamāte Astrīda Vītola.
Rituāla dalībnieki ieradās ar
pašu vāktām jāņuzālēm. Tās
tika izmantotas, lai sapītu sev
svētku vainagu un kopīgi izveidotu ziedu vītni (foto Nr. 1). Šī pīne bija svarīga uguns rituāla sastāvdaļa, kuru divos apļos
novietoja apkārt ugunskuram.
Ziedu vītne simbolizē robežu
starp divām pasaulēm.
«Šogad svētku rīkošanā
krasas izmaiņas nenotika, jo
labas lietas mainīt nevajag,»
klāstīja «Liepu» vadītāja Agita
Hauka. «Vienīgā lieta, kas katru
gadu mainās, ir cilvēku skaits, jo
tas ar katru gadu pieaug. Pasākuma uzdevums ir kopt latviešu
dziesmu un rotaļu tradīcijas,
turklāt šī ir arī izdevība satikt savus draugus vai iepazīt jaunus
cilvēkus. Šādā garā arī tiek svinēti īsti saulgriežu svētki.»
Svētku dalībnieki Evija un
Ēriks bija ieradušies no Rīgas.
Viņi šurp brauc jau otro gadu, jo
par šo rituālu ir liela interese.
Rīdzinieki dalījās savos iespaidos: «Visinteresantākais ir process, kurā gatavojas uguns rituālam. Tā tradīcijas nedrīkst
aizmirst, tāpēc katru gadu ir jāatsvaidzina.» Eviju un Ēriku
visvairāk šajā pasākumā priecēja tas, ka kopā sanākuši daudz
cilvēku. Turklāt dalībnieki pēc
rituāla atbrīvojās no sliktām domām un atraisījās. Katram acīs
bija manāms prieks. Viennozīmīgi var teikt, ka rituāls nostrādāja. Abi piekrīt, ka senie latvieši
prata svinēt svētkus, jo tāds bija
viņu dzīvesveids - strādāt un svinēt, bet mūsdienās cilvēki tikai
strādā.
Rituāla dalībnieku vidū bija
arī Sandra Ķisele no Īslīces pagasta sieviešu kluba «Rītausma».
Piedaloties Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja projektā, tiek pētītas igauņu, itāļu
un latviešu kopīgās tradīcijas.
Sandra jau pabijusi Igaunijā un
Itālijā, un tagad viņa ārzemniekiem rādīja latviešu tradīcijas.
Uz uguns rituālu ieradās pār-

Katram dalībniekam tika
trauciņš ar ziedojumiem,
ko mest ugunskurā...
...un rupjmaize ar medu.
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stāvji no Itālijas. Igauņi jau bija
devušies mājās, jo arī viņi savā
valstī svin saulgriežus.
Ar uguns rituālu mūs tuvāk
iepazīstināja tā vadītāja Laima
Kārkliņa (pie ugunskura foto
Nr. 2) no Tukuma: «Pirmkārt,
svētkus nevar nopirkt. Sarīkot
svētkus par naudu nav tas pats,
kas dziedāt un dejot. Pats galvenais ir process. Šim rituālam
cilvēki gatavojās visu dienu. Viņi
gāja uz pļavu un meklēja jā-

ņuzāles. Neatņemama svētku
sastāvdaļa ir kopā būšana. Ja
neievēro šīs lietas un visu iegūst
jau gatavu, tad svētku sajūtas
nav.
Uguns rituāli ir ļoti seni. Tos
senie latvieši veica četras reizes
gadā, kā arī lielos svētkos, piemēram, sudrabkāzās (bet ne kāzās, jo šiem svētkiem ir paredzēti
citi rituāli) vai arī lielos godos,
kad atbrauca ļoti godājami ciemiņi. Rituāla būtība ir pateicība

Dievam, viņa slavināšana un
lūgšana. Tas viss izskan caur
tautas dziesmām. Taču par šo rituālu ir ļoti maz rakstisku ziņu.
Galvenais uzziņu avots ir tautasdziesmas, tās arī pierāda rituāla esamību un nozīmīgumu.
Piemēram, tautasdziesma:
Es sakūru uguntiņu
No deviņi žagariņi.
Sildās mans augumiņš
Sildās mana dvēselīte.
Pie ugunskura ar ziedu vītnēm iet ar domu, ka viss teiktais
un lūgtais nonāks pie Dieva.
Svarīgi ir saprast, ka latviešiem
Dievs nav bargais kungs, bet gan
padomdevējs, viņš ir tepat
mums blakus.
Rituālā tiek uzrunātas arī
visas 66 mātes, piemēram, vēja,
uguns, zemes. Kad ejam ciemos
pie kāda, mēs taču no sākuma
pieklauvējam, tāpat notiek arī
pie šī ugunskura. Mēs uguns
mātei lūdzam atļauju kurināt, jo
uguns sniedz siltumu, spēku un
meditāciju. Labākā meditācija ir
skatīšanās uguns liesmās, taču
uguns ir arī tik spēcīga, ka var
iznīcināt visu.»
Laima aicināja pavērties uz
svētku dalībniekiem no malas.
Es redzēju cilvēkus, kuri iet rotaļās, pulcējas pie svētku galda
vai bauda vakaru, viens ar otru
sarunājoties. Rituāla vadītāja
teica: «Šie cilvēki ir kopā un izklaidējas. Visi priecājās, bet šeit
nav ne alkohola, ne šašliku.» Un
es ne tikai jutu, bet arī redzēju
svētku sajūtu. IZ
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Jāņus ielīgoja ne tikai Latvijā

ŅAI
UZZI

A: Austra Voitišķe

Dzīvodami Latvijā vai ārzemēs,
latvieši piekopj Jāņu tradīcijas
un rīko dažādus pasākumus savā sētā, pie draugiem, radiem
vai izbauda gaisotni kādā masu
pasākumā. Par Jāņu svinēšanu
Latvijā dzirdēts daudz, tāpēc
nolēmām painteresēties, kas
šajos svētkos noticis ārpasaulē.
Nelielā intervijā to atklāj bijusī
iecavniece, kuras dzīves vieta
tagad ir Amerikā, Anita Atherton (attēlā).
- Kā jūs nokļuvāt Amerikā
un pirms cik ilga laika tas notika?
- Amerikā iebraucu pirms 13
gadiem. Bet pirms tam divus gadus dzīvoju Vācijā un tur arī vinnēju «zaļo karti», lai pēc tam nokļūtu ASV.
- Jūs pārcēlāties uz dzīvi citā kontinentā. Vai, sperot šādu
soli, nemainās visa dzīve?
- Jā gan, mana dzīve mainījās, bet tā tas notika arī Latvijā.
- Kuru vietu jūs pašlaik saucat par savām mājām?
- Dzīvoju Pensilvānijā, Filadelfijas piepilsētā Collegeville.
- Kādu darbu jūs strādājat?
- Esmu kosmetoloģe, nodarbojos ar sejas kopšanu un dažādām skaistumkopšanas procedūrām.
- Kas jūs Amerikā saista,
kāpēc nevēlaties braukt atpakaļ uz Latviju?
- Šeit ir mana ģimene, mans
vīrs ir amerikānis. Bērni mācās
skolā un brīvi runā angliski. Šeit
man ir darbs, kurš man patīk. Ko
gan mēs visi iesāktu Latvijā? Var
jau būt, ka kādreiz tas arī notiks
un mēs atgriezīsimies.
- Dzirdēts, ka Amerika ir
iespēju zeme. Vai tam jūs piekrītat?
- Amerika iespēju zeme? Jā!!!
Te ir ļoti ātrs dzīves temps. Darbā
jābūt labākajam un centīgākajam. Skolā jāmācās labi, citādi
nākotnes nebūs. Ar sliktām sekmēm, kaut ar vidusskolas izglītību, nopelnīt nevar neko. Ir arī
svarīgi, kāda augstskola pabeigta, kāda profesija izvēlēta utt. Šajā zemē uzvar stiprākie un gudrākie. Taču gan jau tāpat ir arī
Latvijā. Daudziem rodas nepareizs priekšstats par ASV un
amerikāņiem, t. i., ja no Amerikas - tātad bagāts, bet īstenībā,
ak, vai, cik grūti tā «bagātība»
nāk! Visa dzīve uz kredīta.
- Kā pavadāt savu brīvo laiku?
- Man tā ir ļoti maz! Kādreiz ar

Jāņu ielīgošana daudzviet
pasaulē sākās jau nedēļu
pirms Jāņiem, kad uz
kopīgiem svētku
pasākumiem pulcējās
latvieši un viņu ģimenes
Dānijas galvaspilsētā
Kopenhāgenā, Francijas
galvaspilsētā Parīzē un
Vācijas pilsētā BraunsbahāDetingenā.
Šogad Jāņus sagaidīja arī
Šveicē, Ukrainā, Austrālijā,
Kanādā, Japānā un Ķīnā.
Ārzemēs dzīvojošie latvieši
Jāņus svinēja šādās ASV
pilsētās: Bostonā, Klīvlandē,
Ņūdžersijā, Ņujorkā,
Viskonsīnā, San Francisko,
Denverā, Losandželosā,
Vašingtonā, Mičiganā.
Tur notika gan vainagu
pīšana un sētas pušķošana,
gan sētas aplīgošana,
ugunskura iekuršana,
līgošana, dancošana un
rotaļās iešana.
Jāņus ielīgoja 37 svinību
vietās 17 pasaules valstīs.

vīru mazliet paceļojām, bet pie
šīm benzīna cenām.... vienkārši
negribas.
- Kā pagāja Jāņi un vai šajos
svētkos iesaistījās arī kāds
amerikānis?
- Es ar dēliem tos svinēju pie
savas draudzenes latvietes. Bija
gan alus, gan pašu siets Jāņu
siers, gan latviešu dziesmas.
Dziedājām visu nakti un kurinājām ugunskuru. Nē, amerikāņi
neiestās, viņiem Jāņos būtu garlaicīgi.
- Kas visspilgtāk palicis atmiņā no laika, kad Jāņus svinējāt Latvijā?

- Tas, ka visi Jāņa bērni vienmēr bija gaidīti un tika cienāti.
Latvijā svētkus vienmēr svinēju
Iecavā, jo mans tēvs taču ir Jānis.
- Kur latvieši Amerikā parasti svin Jāņus?
- Ir tāda vieta netālu no Ņujorkas - Priedaine. Tur sabrauc
visi, kas sevi uzskata par latviešiem: gan tie, kas runā, gan
nerunā latviski, no tuvienes un
tālienes. Priedainē Jāņus svin
tāpat kā Latvijā. Dejo tautas dejas, dzied Jāņu dziesmas, kurina
ugunskurus, dzer alu un ēd Jāņu sieru.

F: no Anitas albuma

2006. gadā tika apkopota
informācija par 37 Jāņu
svinību vietām 14 pasaules
valstīs, savukārt 2007.
gadā pirms Jāņiem portāla
latviesi.com datubāzē bija
atrodama informācija par
31 svinību vietu
13 pasaules valstīs.
Informācija no portāla
http://www.latviesi.com

Jāņu svinību programma
«Priedainē»
21.jūnijā 16:00 ikviens
gaidīts uz Jāņu svinībām
"Priedainē". Līgotāji tiks
sagaidīti ar Jāņu alu un
sieru, pēc 17:30 sāksies
svētku programma, kuras
ietvaros uzstāsies tautas
deju kopas - "Jumis"
no Ņujorkas un "Dzirkstele"
no Filadelfijas. Īpašā svētku
koncertā uzstāsies dziedātāja
Ance Krauze no Latvijas.
Pēc tam - dejas kopā ar
"Bernie" deju mūzikas
kapelu. Būs arī ungunskurs
un līgošana
kopā ar J. Studentu
akordeona pavadījumā.
Ieejas maksa: $ 20.
Ņūdžersijas
Latviešu biedrība
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No Rīgas uz Iecavu brauc kā pie savas ģimenes
mībām, jo to mums ikdienā nemāca. Parasti apgūstam, kā urbt un labot zobus,
bet es sapratu, ka daudziem pacientiem ir
arī dažādas gļotādas slimības,» skaidro
Oksana.
Viņa apkopoja informāciju un sastādīja
simptomu sarakstu, lai šīs slimības var atšķirt un saprast, kas kurai piemīt. Taču
praksē šīs zināšanas Oksana nepielieto,
un to nedara ne Rīgā, ne citur Latvijā, jo šo
slimību izpēte balstās uz tradicionālo Ķīnas medicīnu, kas vietām varētu šķist
diezgan neparasta. Tomēr tēma šķita pietiekami interesanta, lai tās izpētei atvēlētu
laiku. «Es savu darbu aizstāvēju, tas izrādījās labs un nokļuva žurnālā,» publikācijas tapšanu atceras dakterīte un piedāvā
fragmentu arī mūsu laikraksta lasītājiem.

A: F: Austra Voitišķe

Iecavas novadā ir gandrīz
10 tūkstoši iedzīvotāju un
piecas vietas, kur var
vērsties, ja ir vēlme vai
vajadzība uzlabot zobu
veselību. «Šeit ir
pietiekami daudz iespēju
saņemt zobārsta
pakalpojumus.
Taču iecavnieki ir ļoti
aktīvi un veido garas
rindas,» par situāciju
mūsu novadā stāsta
Oksana Vasiļjeva (attēlā).
Rīdziniece, kura par savu
darba vietu ir izvēlējusies kā Rīgu, tā arī Iecavu. Pie mums viņu
varam satikt SIA «Dentess», Rīgas ielā 25, kur pašlaik notiek
telpu paplašināšana.
Vai Oksana nav vēlējusies
iegūt citu profesiju, kā tikai zobārstes, ir lieki jautāt, jo viņa jau
sen zināja, par ko vēlas kļūt. Tāpēc, pabeidzot vidusskolu, jauniete apņēmības pilna devās tieši uz medicīnas skolu. Joprojām
Oksana ir pārliecināta par savu
izvēli - palīdzēt cilvēkiem uzlabot
veselību.
Pirmā darba vieta Oksanai
bija Valsts zobārstniecības centrā. Paralēli mācībām medicīnas
skolā viņa tur strādāja par asistenti. Oksana turpina darboties
šajā vietā un pieņem pacientus,
turklāt viņa atlicina laiku, lai
strādātu arī Iecavā, zobārstniecības kabinetā «Dentess».
Šeit viņai darbu piedāvāja draudzene un kolēģe Baiba Rudzīte,
kura, no Rīgas pārcēlusies uz
dzīvi Iecavā, te atvēra pati savu
privātpraksi. Oksana nevilcinoties darba piedāvājumam piekrita. Šobrīd ir pagājis pusotrs
gads, kopš katru otrdienu un
sestdienu ārste no Rīgas mēro
ceļu pie saviem pacientiem Iecavā.
Oksana stāsta, ka mūsu novadā zobārstniecības līmenis ir
tikpat augsts kā galvaspilsētā,
arī darba process nav savādāks.
Lielākā atšķirība ir tieši cilvēkos.
«Iecavniekiem piemīt kas tāds,
kas nav atrodams Rīgā, un tā ir
cilvēku sirsnība. Šeit cilvēki ir kā
draugi un viens otram zināmi.
Ar iecavniekiem var parunāties,
viņi stāsta, kā klājas, un atklāj
savas problēmas. Rīgā tā nav,»
izjūtās dalās Oksana. «Par Iecavu es saku, ka braucu pie savas
ģimenes. Tieši tas man šeit patīk!»
Lai gan attiecības ir draudzīgas, vēl joprojām ļoti daudz cil-

Mēle organisma spogulis
vēku baidās no zobārsta. «Viņi
parasti ir satraukti, un tas varētu būt skaidrojams ar to, ka pacientus ietekmējusi padomju
laiku medicīna. Taču arī mazi
bērni baidās,» viņa uzskata, ka
tur pie vainas ir vecāki. Bērni laicīgāk ir jāved pie zobārsta, jo
nepieciešama profilakse. Bet tie
bērni, kuri uz pārbaudi nāk katru gadu, pie tā jau ir pieraduši,
un zobārsts vairs neliekas nekas
tik briesmīgs, kā šķita sākumā.
Vislielākais gandarījums Oksanai ir tad, kad viņas darba vietā veidojas pieraksts un cilvēki ir
ieinteresēti nākt tieši uz šo vietu.
Tad viņa jūtas vajadzīga saviem
pacientiem.
Nākotnē Oksana ir ieplānojusi turpināt mācības un apmeklēt kursus. Brīvo laiku viņa
labprāt izmanto ceļošanai. Oksana stāsta, ka pēdējās redzētās
vietas ir Grieķijā, kur pavadīts
laiks atpūšoties, un Brisele, kur
kopā ar kolēģi papildinājušas
savas zināšanas medicīnā. Nākamais brauciens ir ieplānots uz
Vāciju, un arī tur zobārste nolēmusi studēt.
Oksana savas zināšanas ir
atklājusi arī plašākai auditorijai - viņas raksts par mēles slimībām tika publicēts specializētā
žurnālā «Zobārstniecības Raksti». Par viņas veiktajiem pētījumiem varēja lasīt 2007. gada pirmajā izdevumā. Lai saņemtu
maģistra grādu, katram studentam ir jāizstrādā kāds zinātniski
pētnieciskais darbs. «Es izvēlējos rakstīt par mēli un mēles sli-

«M

ēle lielākā vai mazākā mērā tiek skarta
visu mutes dobuma
saslimšanu gadījumos, kurus
parasti izsauc jauktas infekcijas.
Visbiežāk tie ir stafilokoki, hemolītiskie streptokoki, kā arī dažādas grampozitīvas un gramnegatīvas baktērijas. Starp mēles
saslimšanām izdala dažādas patoloģiju formas:
·
akūtas vai hroniskas;
·
patoģenētiskas formas
baktēriju, vīrusu vai sēnīšu.
Izmaiņas mēlē tiek novērotas
arī jauktu saslimšanu un iekšējo
orgānu saslimšanu, hipovitaminožu, alerģiju (mikroorganismu,
pārtikas, medikamentu izraisītam), iedzimtu anomāliju un ģenētisko defektu, onkoloģisko slimību, kā arī psihosomatisku
faktoru ietekmes rezultātā. Izmaiņas uz mēles novēro arī pēc
ieilgušām slimībām (visbiežāk
hormonālo noviržu gadījumā).
Protams, dažādiem cilvēkiem
izmaiņas uz mēles attīstās dažādi, tas ir saistīts ar organisma
vispārējo stāvokli, un ne mazāk
svarīga loma ir lokālo faktoru
ietekmei.
Veselam cilvēkam mēle ir
mīksta, kustīga, lokana, tumši
rozā krāsā.
Arī ķīniešu tradicionālajā
medicīnā liela nozīme ir mēles izmeklēšanai. Uz mēles izšķir attiecīgas iekšējo orgānu zonas:
sirdij un aknām atbilst mēles
priekšējā trešdaļa, kuņģim, aizkuņģa dziedzerim un liesai - vidējā mēles trešdaļa, zarnu apak-

šējā daļa projecējas uz mēles
sakni, nieres atbilst mēles sānu
daļām. Ķīniešu netradicionālajā
medicīnā īpašu uzmanību pievērš mēles krāsai.
Jau pirms vairāk nekā 3000
gadiem Ķīnā bija augsti attīstīta
filozofija, astronomija un literatūra. Bija uzkrāta pietiekami liela pieredze, kā tikt galā ar slimībām, pielietojot dabiskus līdzekļus (akupunktūru, Ci gun, augu
un dzīvnieku izcelsmes aktīvas
vielas). Apkopojot šīs zināšanas,
tika izveidota tradicionālās Ķīnas medicīnas (TĶM) teorija, kura balstās uz tā laika filozofiskajām un sociālajām zināšanām.
Kontakts ar rietumu medicīnu un kultūru nav būtiski ietekmējis TĶM. Tieši otrādi - Rietumos kā alternatīvas medicīnas
nozare tiek pielietotas tūkstošiem gadu pārbaudītās TĶM
diagnostikas un ārstēšanas metodes.
Neskatoties uz to, ka rietumu
sabiedrībā joprojām valda uzskats par TĶM kā par pseidozinātni, vairumā medicīnas izglītības iestāžu tā ir iekļauta apmācības programmā.
Svarīgi atcerēties, ka TĶM
praktizējošais ārsts ne tikai apskata pacienta mēli, bet arī novērtē to kopumā, pielietojot dzirdi, ožu un palpāciju, iztaujā viņu. Mēles diagnostikai TĶM atvēlēta ievērojama loma, jo tā balstīta pārliecībā, ka cilvēka mēle
atspoguļo organisma stāvokli tā veselību vai slimību, kā arī slimības cēloņus.
IZ

»
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«Iecavas novadam ir,
ar ko lepoties,»
A: F: Valda Liekne

Iecavas novada Domes
pieaugušo izglītības speciāliste

..tā atzina pašvaldības
darbinieku delegācija no
Tadžikistānas Republikas.
Ikdienas steigā mēs
nenovērtējam to, kas
mums ir dots, bet to ar
sajūsmu ierauga un slavē
ciemiņi.
18. jūnijā Latvijā viesojās pašvaldību vadītāju un uzņēmēju
delegācija no tālās zemes Vidusāzijā, kas pašreiz uzskatāma par
nabadzīgāko no bijušajām PSRS
republikām, jo tur no 1992. līdz
1997. gadam notika pilsoņu
karš. Delegācija ieradās Latvijā,
lai uzzinātu, kā dažādu līmeņu
pašvaldības sadarbojas ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Iecavas novada Dome bija viena no apmeklējuma mērķiem.
Ciemiņi ļoti ieinteresēti sarunājās ar vietējiem uzņēmējiem mazo dzīvnieku dārza «Dobuļi»

«Labirintu» saimniecei Dzintrai Pastarei tadžiki atzinās, ka labprāt tur pavadītu atpūtā visu
atlikušo dienu, un izmēģināja velokartus.
saimnieku Vari Ķelpi un kempinga «Labirinti» saimnieci DzinViesi
ar interesi
par
dažādām
jomām
iztaujāja
Iecavas
novada
Domes
priekšsēdētāju, un
saruna, kas
vētraini
aizsākās
Domē,
turpinājās
arī pastaigā
pa parku.

tru Pastari, kas pastāstīja par
sava biznesa attīstību un iespējām.
Domē ļoti nopietna un aizrautīga izvērtās saruna ar pašvaldības vadītāju, speciālistiem
un Iecavas sieviešu kluba «Liepas» pārstāvi. Viesi izrādīja interesi par visām tēmām, un jautājumi sekoja cits citam, līdz pienāca laiks doties Iecavas parka
apskatē. Tā kā jautājumu strau-

Pateicība : : :
To nezinām,
cik ilgi lēmis Dievs
mums dzīvot
viņa radītajā
Zemes valstī,
tāpēc ik mirkli
vienam otru jācenšas
ar mīļumu un labiem
vārdiem

F: A. Voitišķe

me nebija beigusies, tad priekšsēdētājs arī pastaigas laikā turpināja atbildēt uz neskaitāmajiem ciemiņu jautājumiem, pilnībā iemantojot viesu simpātijas.
Tadžiku delegācijas dalībnieki
bija sajūsmā par Iecavas skaisto
parku, redzēto sakoptību un atvadoties piekodināja, ka aicinās
Jāni Pelsi ciemos uz Dušanbi, lai
dalītos arī savā pašvaldības vadīšanas pieredzē. IZ

balstīt.
{(K. Apškrūma)

Mīļie, labie bijušie skolēni,
kolēģi, draugi un bezgala
dāsnie tuvinieki!
Vissirsnīgākā pateicība jums
visiem par mana mūža dižās
gadskārtas organizēšanu un
godināšanu, par
neaizmirstamajiem,
saviļņojošajiem pārsteigumiem
un krāšņo ziedu pārpilnību!
Esmu sasmēlusies mīļumu un
labestību vēl daudziem
gadiem!
Laima Leite

Līdzjūtība
Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
/Z. Purvs/

Izsakām līdzjūtību Laimdotai Bolmanei,
no māmiņas atvadoties.
Iecavas «Maxima» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Uldis Pudzis (22.11.1948. - 14.06.2008.)
Olga Bolmane (29.06.1922. - 18.06.2008.)
Laimonis Žanis Novads (22.09.1928. - 21.06.2008.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
vairumā smilti un visu veidu
zāģmateriālus.
Tālr. 29484578.
zemes gabalu Iecavā (3000 m²
privātmājas celtniecībai,
7 Ls/m²).
Tālr. 29521277; 28358385.
labiekārtotu 1 istabas dzīvokli
Sila ielā 8.
Tālr. 26066704.

8.

Kultūras namā
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
Iecavas novada
sakoptāko sētu
apskates brauciens
notiks 1. jūlijā.
Aicināti skaisto sētu
īpašnieki un interesenti.
Pulcēšanās pie Domes,
izbraukšana plkst. 10

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi
Iecavas novada Dome 10.06.2008. ir pieņēmusi lēmumu «Par
Domes lēmuma atcelšanu un detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Iecavas novadā «Mazpļaviņas», «Lielie pakavi»» (prot. Nr.7, 25. p.).
Par detālplānojuma projekta izstrādes vadītāju apstiprināta
SIA «Metrum» arhitekte Dace Celmiņa.
Saskaņā ar Iecavas novada teritorijas plānojumu nekustamo
īpašumu «Mazpļaviņas», «Lielie Pakavi» atļautā teritorijas izmantošana ir «Savrupmāju apbūves teritorijas» un «Jauktas darījumu un
sabiedrisko objektu apbūves teritorijas».
Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt līdz
18.07.2008. Iecavas novada Domē (Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913)
no plkst. 8 līdz 17. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Iecavas novada Domei, norādot: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu,
pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

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.

2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 26871890.

Dažādi : : :
Izvedam būvgružus.
Piegādājam visu veidu
birstošas kravas
(zeme, grants utt.).
Tālr. 29110661 (Mārtiņš).
Veicam jumtu remontu un
jumtu seguma maiņu.
Tālr. 27075188.
Mēbeļu meistars kvalitatīvi
samontēs jūsu jaunās mēbeles.
Tālr. 26774785.
Piegādā granti, smilti, šķembas,
melnzemi. Ekskavatoraiekrāvēja pakalpojumi.
Tālr. 29296742; 26528025.

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.

«IECAVAS ZIŅAS»
turpmākajiem
mēnešiem!
Abonementa cena
1 mēnesim - 1 lats.

atvērto durvju diena visi interesenti aicināti
apskatīt renovētās telpas.

Estrādē
4. jūlijā plkst. 22

grupas BRĪVDIENA
diska MĀKOŅI BALTIE
prezentācija.
Viesi: grupas Forte, Bruģis, Vilx,
Jānis Kalniņš no grupas Roja,
Andris Skuja un Aivars Birzmalis.

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

Pateicība : : :
Mīļš paldies visiem, kas
piedalījās Dzimtmisas
pamatskolas 9. klases
izlaiduma rīkošanā,
skolotājiem, skolas biedriem,
tehniskajiem darbiniekiem.
Īpašs paldies vecākiem par
pateicību skolai un kārtības
nodrošināšanu pirms un pēc
svētkiem.
Klases audzinātāja
Velga Ērgle
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