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Meža īpašnieki var saņemt noderīgu informāciju AKTUĀLI
Šajā numurā:
KPC
mežsaimniecības
konsultants
Vadims
Vinogradovs
(no labās)
sniedz
informāciju
Ivaram
Zālītem,
kurš
interesējas
par
malkas
sagādes
iespējām
upes
aizsargjoslā.
A: F: Anta Kļaveniece

Valsts meža dienesta
Konsultāciju pakalpojumu
centra (KPC) darbinieki
katra mēneša otrajā
pirmdienā pieņems
apmeklētājus Iecavas
Domes mazajā zālē.

Pirmā tikšanās noritēja
9. martā. Interesentu atsaucība
nebija pārāk augsta, taču tie,
kas ieradās, guva noderīgu informāciju. Meža īpašniekus interesēja Eiropas struktūrfondu
līdzekļu piesaiste, jaunaudžu
kopšana, nosacījumi, kas jāievēro, lai apmežotu lauksaimniecības zemi, kā arī malkas sagādes
iespējas upes aizsargjoslā.

Apstiprina maksu par liftu lietošanu
A: F: Beata Logina

Pēc vairākkārtējām
diskusijām Domē
apstiprināta maksa, ko
iekasēs no iedzīvotājiem
par liftu lietošanu Tirgus
ielā 3 un Tirgus ielā 5.
Pirms jautājuma izskatīšanas Finanšu komitejas sēdē Domes iekšējā auditore Ina Eiduka
padziļināti izpētīja abu māju apsaimniekotājas - SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» - sniegto informāciju, kā veidojas liftu

uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi. Deputāti iepazina
ne vien šos datus, bet arī auditores apkopoto informāciju par liftu saimniecības uzturēšanu citviet Latvijā. Problēmas visur ir līdzīgas, taču Iecavā, kur jāuztur
tikai seši lifti, izcenojums sanāk
krietni lielāks, nekā tajās pašvaldībās, kur šis pakalpojums tiek
nodrošināts vairākos desmitos
māju un izmaksas tiek sadalītas
uz lielāku skaitu liftu lietotāju.
Diemžēl ir vietas, kur iedzīvotāju
maksātnespējas dēļ liftu satiksme jau ir apstājusies.
3.lpp.

Šādas tikšanās organizētas,
lai meža apsaimniekotājiem uz
konsultācijām nebūtu jābraukā
uz Bausku, jo Iecavas mežniecība no šī gada ir likvidēta. Ņemot
vērā, ka tuvojas pieteikšanās
Eiropas struktūrfondu līdzekļiem, KPC speciālistu konsultācijas mežsaimniekiem varētu būt
īpaši noderīgas.
3.lpp.

Aktuālais
internātpamatskolā

2.

25. marts represiju
atceres
laiks

4.

Izdaiļo
traukus
svētkiem
un
ikdienai

6.

5.

Piesakies pārvērtībām!
«Iecavas Ziņas» sadarbībā ar frizieru studiju «Bon Vivant» aicina
interesentus pieteikties pārvērtību projektam. Ja vēlies kaut ko
mainīt savā izskatā un saposties pavasarim, šis ir īstais mirklis!
Piesakies, un par tavām pārvērtībām – jaunu matu sakārtojumu un
grimu - parūpēsies profesionāls frizieris un vizāžists.
Pārvērtību pretendentu fotogrāfijas un motivācijas vēstules
gaidīsim e-pastā: iecavas_parvertibas@inbox.lv vai nosūtītas pa
pastu uz adresi: «Iecavas Ziņu» redakcijai, Skolas ielā 4, LV 3013.
Nekavējies - piesakies jau tagad, un jau pavisam drīz par
realizētajām pārmaiņām lasi mūsu laikrakstā.
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2.

Aktuālais Iecavas internātpamatskolā
Atbalsts skolēniem

N

eskatoties uz to, ka Latvijas valsts vairs neturpina «Piena»
programmas finansēšanu, skola tomēr ir radusi iespēju
piemaksāt valsts daļu Eiropas finansējumam un katrs sākumskolas skolēns turpina katru dienu saņemt vienu glāzi bezmaksas piena. Bērniem piens garšo, un viņi to dzer labprāt.
Darbu turpina Atbalsta komisija, kurā administrācija, psihologs,
sociālais pedagogs, klašu audzinātāji meklē risinājumus, kā palīdzēt
skolēniem, kuriem radušās problēmas mācībās vai uzvedībā.
Augustā skola finansēja pirmās palīdzības sniegšanas kursus
audzinātājiem, auklītēm. Tāpēc varam apgalvot, ka katrs audzinātājs, naktsauklītes pratīs sniegt pirmo palīdzību bērniem, ja radīsies
tāda nepieciešamība. Audzinātāji ir aicināti iegūtajās zināšanās dalīties arī ar saviem audzināmajiem skolēniem.

Mācību darbs

M

ācību darba rezultāti redzami katra mēneša sekmju lapās, kuras skolēni parāda saviem vecākiem. Lai vecākus
savlaicīgi informētu par mācību darba rezultātiem, skolēni pirms rudens un tagad, arī pirms pavasara brīvdienām, 2. aprīlī
saņems perspektīvās liecības.
Visa mācību gada laikā notiek mācību darba konkursi «Es esmu
skolēns». Mācību gada uzvarētājas klases balvā saņem iespēju izmantot ekskursijai skolas autobusu un naudu degvielas iegādei.
Konkursa «Sekmīgākā klase» uzvarētājiem balva - dators klasē, kurš
izmantojams brīvajā laikā. Katru semestri notiek konkurss 5.- 9. klasēm «Labākā liecība», labākie balvā saņem vērtīgu grāmatu. Visa
semestra laikā notiek arī konkurss «Kārtīgākā dienasgrāmata».
1.- 4. klasēm bija konkurss «Kārtīgākā latviešu valodas darba
burtnīca». 1.a-4.a klasēm janvārī notika skate «Sports palīdz veselībai», kurā skolēni rādīja savas prasmes ārstnieciskajā vingrošanā.
Februārī 5.- 9. klasēm notika konkurss «Augstākais vērtējums
klasē». 1. semestrī dabaszinību skolotāji organizēja dabaszinību nedēļu, kuras noslēgumā 5.- 6. klašu skolēni piedalījās dabaszinību
pēcpusdienā. Martā būs svešvalodu nedēļa 3.- 9. klasēm, aprīlī latviešu valodas nedēļa 1.- 4. klasēm.
Pavasarī Valsts pārbaudes darbi būs 3., 6. un 9. klasēm. 3. klasēm - latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās; 6. klasēm - latviešu valodā un matemātikā; 9. klases skolēniem eksāmeni latviešu
valodā, matemātikā, vēsturē un ieskaites svešvalodā, dabaszinībās
un sportā. Skolas pārbaudes darbi maijā būs 5. klasēm - mūzikā, 7.
klasēm - literatūrā, 8. klasēm - sportā. Skolotāji gatavojas metodiskā
darba konferencei, kura notiks aprīlī. Aicinām vecākus uz sadarbību
un atbalstu zināšanu apguvē skolēniem!
Šajā mācību gadā jau esam piedalījušies piecās mācību
priekšmetu olimpiādēs rajonā, bet skolā jau notikušas 13 mācību
priekšmetu olimpiādes. Labus rezultātus skolas olimpiādēs uzrādīja
V. Markūns (uzvarējis trīs olimpiādēs), L. Olbika (trīs), Dz. Krīgers
(divās), A. Gercāns, K. Dalbe, A. Stepanova, L. Lazdiņa, S. Beikmanis, B. S. Žmurko, I. Korsītis, J. Kostrica, A. Losevs, I. Borisēviča.

Ārpusstundu darbs

T

radicionāli mūsu skolā notiek Ābeces svētki, ko pirmklasnieki gaida ar nepacietību. Skolēni tikās ar bērnu rakstnieci
Inesi Zanderi, Latvijas Lepnumu Elīnu Zālīti-Raitumu,
Iecavas zemessargiem D. Kravalu, R. Šķeltiņu un M. Novicki. Neaizmirstama bija ekskursija pa latviešu strēlnieku cīņas vietām Tīreļpurvā. Pašreiz noslēgumam tuvojas liela darba akcija - makulatūras vākšana, kopā jau savāktas septiņas tonnas. Čaklākās klases 5.c un 6.c - jau devās ekskursijā uz LNT studiju, lai vērotu kā notiek
«Prāta bankas» ieraksts.

Izmaiņas likumdošanā
oreiz izmaiņas likumdošanā skar internātskolu pastāvēšanu. 2008. gada 11. novembrī stājās spēkā grozījumi Vispārējās izglītības likumā. Tie paredz internātskolu finansēšanu no valsts budžeta uz neierobežotu laiku. Grozījumi Izglītības likumā, kuri stājās spēkā 2008. gada 16. decembrī, paredz internātskolu nonākšanu novadu pašvaldību pārziņā, skolām saglabājot
valsts finansējumu.
Šie grozījumi paredz stabilu internātskolu darbu, saglabājot
valsts finansējumu. Tas ir ļoti svarīgi pašlaik, kad tik daudzu mūsu
bērnu vecāku zaudē darbu, samazinās ģimeņu ienākumi. Atgādinu,
ka valsts maksā par ēdināšanu un internāta sniegtajiem pakalpojumiem bērniem, kuru ģimenēm ir izsniegtas trūcīgu ģimeņu statusu apliecinošas izziņas. Aicinu vecākus nekautrēties un doties uz
savas dzīvesvietas sociālo dienestu, lai nokārtotu nepieciešamos dokumentus izziņas saņemšanai, un valsts krīzes apstākļos izmantot
valsts sniegto atbalstu bērnu uzturēšanai internātskolā. Vecākus,
kuri šo iespēju jau izmantojuši, aicinu sekot līdzi izziņas derīguma
termiņam, laicīgi nokārtot jaunas izziņas un iesniegt skolā.

Š

Skolas vide

P

agājušajā vasarā paveikti vairāki nozīmīgi darbi skolas fiziskās vides sakārtošanā: logu, durvju nomaiņa internāta
ēkā, kanalizācijas un ūdensvada rekonstrukcija skolas
ēkā, linoleja ieklāšana internāta vestibilā, mazgājamo telpu remonts
internātā, kanalizācijas stāvvada remonts internātā, skolas kāpņu
pārbūve, skolas zāles logu krāsošana no ārpuses (14-15m augstumā), izmantojot pacēlāju, septiņu klašu telpu kosmētiskais remonts, gandrīz visas klašu telpas nodrošinātas ar žalūzijām.
2009. gadā paredzēts nomainīt skolas jumtu, kurš savu laiku jau
nokalpojis. Pēc izsludinātās cenu aptaujas, uzzinot cik maksās šis
pakalpojums, varēs spriest par turpmākajiem darbiem.
Skola un internāts regulāri tiek nodrošināti ar higiēnas līdzekļiem atbilstoši sanitārās inspekcijas prasībām - tualetes papīru,
vienreizējiem papīra dvieļiem, šķidrajām ziepēm. Skolēniem tiek nodrošināti visi sadzīves apstākļi, kas atbilst valstī noteiktajām prasībām.

Sadarbības partneri

T

urpinot skolas sadarbību ar zviedru sabiedrisko organizāciju «Latvijas draugi Iecavai», internātā uzsākts veselības izolatora remonts, saņemts apģērbs un dažāds inventārs. Turpinās arī sadarbība ar ziedu salonu «Avēnija» un SIA
«Latvijas koncerti». Par vasarā labdarības koncertā saziedotajiem līdzekļiem bērnu rotaļu laukumā jaunāko klašu skolēniem uzstādīts
karuselis. 30 skolas bērni saņēmuši iespēju bez maksas apmeklēt
«Latvijas koncertu» organizētās koncertlekcijas. Sadarbībā ar Valsts
kontroli, kura jau ceturto gadu decembrī organizēja skolēnu Ziemassvētku apsveikumu zīmēšanas konkursu, uzvarētāji un skola
saņēma vērtīgas balvas. Valsts kontrole labāko zīmējumu (pagājušajos Ziemassvētkos labākās kartiņas autore bija 6.a klases
skolniece Lāsma Olbika) izmanto savas Ziemsvētku apsveikuma
kartītes veidošanai. Decembrī skolēni dāvāja Valsts kontroles darbiniekiem Ziemassvētku apsveikumu koncertu.
Informāciju sagatvoja direktore Judīte Rubina,
direktora vietniece izglītības jomā Dzidra Miezere un
direktora vietniece audzināšanas darbā Ligita Putniņa

3.
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Apstiprina maksu par liftu lietošanu
1.lpp.

Līdz 2008. gadam Iecavā izdevumi liftu uzturēšanai tika
iekļauti apsaimniekošanas izdevumos un visu SIA «DzKS» apsaimniekoto māju iedzīvotāji,
maksājot apsaimniekošanas
maksu, norēķinājās arī par lifta
pakalpojumu. Par liftu patērēto
elektrību māju Tirgus ielā 3 un
Tirgus ielā 5 iedzīvotāji maksāja
papildu, atkarībā no katra mēneša Latvenergo rēķinos uzrādītā patēriņa. 2008. gadā Dome ar
SIA «DzKS» noslēdza līgumu, kurā Iecavas novada pašvaldība uzņēmās samaksāt izdevumus liftu uzturēšanai un apsaimniekošanai gadā Ls 12 000 apmērā.
Līdz ar to liftu izdevumi tika izdalīti no kopējiem apsaimniekošanas izdevumiem, bet liftu māju
iedzīvotājiem palika maksāšana
par liftu elektrību.
Pēc auditores veiktās aptaujas var spriest, ka nevienā citā pašvaldībā liftu uzturēšanai
dotācijas gan netiek piešķirtas.
Arī Iecavā diez vai tas būtu jā-

dara, jo abās deviņstāvu mājās
gandrīz visi dzīvokļu īpašumi ir
privatizēti (94% un 95%).
Šogad Iecavas novada pašvaldība liftu saimniecības uzturēšanai piešķīra Ls 4000. SIA
«DzKS» samazināja darbinieku
skaitu, tādējādi veicot aptuveni
26% izmaksu ekonomiju, tomēr
kopumā liftu uzturēšana joprojām ir dārga.
Domes 10. marta sēdes debatēs par liftu lietošanas maksas
noteikšanu iedzīvotājiem izskanēja dažādi viedokļi: iestājoties
par līdzšinējās kārtības saglabāšanu, par variantu, ka daļa liftu
izmaksu tiek segta ar apsaimniekošanas izmaksām no «kopējā
katla», kā arī par variantu, ka
konkrēto māju iedzīvotāji norēķinās par visu pilnībā paši.
Spēkā esošā likumdošana
nosaka, ka lifts ir daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašuma
daļa. Saskaņā ar likuma «Par
dzīvokļa īpašumu» 8. panta pirmo daļu visu dzīvokļu īpašnieku
pienākums ir piedalīties daudz-

Meža īpašnieki var saņemt
noderīgu informāciju
1.lpp.

KPC darbinieki veic arī cirsmu novērtēšanu, kā arī cirsmu
sagatavošanu un skices zīmēšanu ciršanas apliecinājuma saņemšanai mežniecībā. Pēc ciršanas apliecinājuma gan meža
īpašniekiem būs jābrauc uz
Bauskas mežniecību, KPC tos
neizsniedz, uzsver nodaļas vadītājs Uldis Dzērve (attēlā).
No 16. marta līdz 17. aprīlim
meža īpašnieki var iesniegt projektus trīs Lauku attīstības programmas pasākumos, ar kuru
palīdzību iespējams iegūt Eiropas Savienības finansējumu sava īpašuma sakārtošanai. Atkārtoti ir atvērtas trīs programmas:
- «Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana» - atbalsts jaunaudžu kopšanai, jaunaudžu
kopšanai ar atzarošanu, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai un jaunu instrumentu, tai skaitā
krūmgriežu, motorzāģu un aprīkojuma, kā arī darba aizsardzības līdzekļu, iegādei.
- «Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un
preventīvu pasākumu ieviešana» - atbalsts meža atjaunošanai
un kopšanai pēc vējgāzes vai
ugunsgrēka.

- «Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana» - atbalsts gan meža
ieaudzēšanai un kopšanai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, gan dabiski ieaugušo mežaudžu kopšanai un papildināšanai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē.
Lai detalizētāk iepazīstinātu
meža īpašniekus ar Lauku attīstības programmas pasākumiem,
2. aprīlī no plkst. 10 līdz 14 Iecavas novada Domes zālē notiks
seminārs. To sadarbībā ar KPC
organizē Zemgales plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs. Uz semināru
aicināti visi meža īpašnieki, lauku uzņēmēji un LEADER aktivitāšu īstenotāji. IZ

dzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. 2008. gada
9. decembrī valdība pieņēma Ministru kabineta noteikumus
Nr. 1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu». Pamatojoties uz šiem noteikumiem,
maksa par lifta uzturēšanu jāaprēķina atbilstoši ēkā esošo atsevišķo īpašumu skaitam (dzīvokļiem), proti, par liftiem jāmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem, arī pirmajā un otrajā stāvā
dzīvojošajiem.
SIA «DzKS», gatavojot aprēķinu liftu saimniecības uzturēšanai 2009. gadā, tajā ietvērusi Domes dotāciju Ls 4000 apmērā,
kura ir ņemta vērā, lai iedzīvotāju maksa par kopīpašumā esošo

liftu uzturēšanu būtu mazāka.
Izmaksu samazināšanas nolūkā
arī liftu darba laiks nav noteikts
visu diennakti, bet tikai no pulksten 6.00 līdz 23.00, kad liftus
izmanto vairums mājas iedzīvotāju.
10. marta sēdē Dome atklāti
balsoja par šo SIA «DzKS»
piedāvāto aprēķinu: «par» - 8 deputāti (A. Avots, S. Drozdovs,
B. Gāga, A. Grīnbergs, J. Krievs,
A. Mačeks, J. Pelsis, A. ZaķeFridrihsone), «pret» - 1 deputāts
(A. Grundmanis), «atturas» - 1
deputāts (S. Mašiņenkovs) un
nolēma noteikt samaksu
2009. gadā par lifta lietošanu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Tirgus ielā 3 un Tirgus ielā
5 - Ls 4,17 (ar PVN 21% Ls 5,05) apmērā ik mēnesi vienam dzīvokļa īpašumam. Lēmums stājas spēkā ar 10. aprīli.

Novada Domē
10. marta sēdē Dome pieņēma arī citus lēmumus.
Vienbalsīgi tika nolemts uzsākt detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Iecavas novada «Stropi», «Grāvmalas», «Birzīte», «Žagari» un «Kalna Vizmas»
pirmās redakcijas sabiedrisko
apspriešanu un nodot detālplānojuma pirmo redakciju institūcijām atzinuma saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas sapulce
notiks 31.martā plkst. 16.00
Iecavas novada Domes zālē.
Tika apstiprināti saistošie

25. martā - Komunistiskā
genocīda
upuru
piemiņas
dienā KAROGU

neaizmirsti

izkārt

noteikumi Nr.4 Par detālplānojuma Iecavas novada «Mazpļaviņas», «Lielie Pakavi» grafisko daļu
un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem.
Nolēma arī uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam
īpašumam Iecavas novada «Kūkas» (platība 3,2 ha, kadastra nr.
4064 010 0080) un pieguļošā ceļa teritorijai, apstiprinot darba
uzdevumu detālplānojuma izstrādei.
Turpinājums - nākamajā numurā.

Apmeklētāju zināšanai!
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Edīte Jančone
ir atvaļinājumā līdz
30.aprīlim.
Viņu aizvieto kancelejas
pārzine Tamāra Šmite
(2. stāvā).

Melnās ziņas
- Naktī uz 11. martu Skolas
ielā no automašīnas SAAB nozagti četri 16 collu vieglmetāla
diski ar ziemas riepām. Uzsākts
kriminālprocess.
- 15. martā plkst. 2:10
Iecavas stacijas pievadceļa 0,9.
km 1980. gadā dzimusi sieviete,
būdama alkohola reibumā, bez
transportlīdzekļa vadītāja aplie-

cības vadīja automašīnu Chrysler Voyager, neizvēlējās pareizo
braukšanas ātrumu, nobrauca
no ceļa grāvī un apgāzās. Ceļu
satiksmes negadījumā cieta trīs
pasažieri un bojāta automašīna.
Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

2009. gada 20. martā
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25.marts - represiju atceres laiks
A: Ēriks Grants

Iecavas politiski represēto kluba
valdes priekšsēdētājs

Jau 60 gadi mūs šķir
no pēdējās lielākās
mūsu tautas izsūtīšanas
svešumā.
Izsūtījumā vai tā saucamajā
nometinājumā uz mūžu, bez tiesībām atgriezties Dzimtenē. Izsūtīja
bez tiesas - kā tautas ienaidniekus, lai mūsu iedzīvi savāktu atbrīvotāji ar savām atvasēm. Lai
turpinātu jau kādreiz uzsākto
mūsu tautas pārkrievošanu.
Mūsu Latviju ir minuši daudzu iekarotāju zābaki, tomēr tādas ciešanas un postu, kā no lielā
austrumu kaimiņa, mēs neesam
pieredzējuši ne no viena cita iekarotāja. Iekarojot Baltiju, jau grāfs
Šeremetjevs ziņoja Pēterim I: «Lat-

vija ir izkauta no Alūksnes līdz Rīgai tā, ka šajā teritorijā tu, mīļais
valdniek, nedzirdēsi i gaili dziedam.» Visa Igaunija un Vidzeme
bija pārvērsta postažā, cilvēki nogalināti vai aizdzīti verdzībā.
Taču vislielāko postu Latvijas
tauta piedzīvoja sarkanās okupācijas laikā. Aresti, spīdzināšanas,
lai panāktu «vaļsirdīgu atzīšanos», kam sekoja nāve vai izsūtījums.
1940. gada 17. jūnijā sākās
Latvijas okupācija līdz ar zvērībām, nošaušanu, izsūtīšanu. Vēlāk jau sekoja oficiālais 1941. gada 14. jūnijs ar vairāk nekā 15
tūkstošiem aizvesto, līdz represijas pārtrauca Rietumu atbrīvotāji.
Pārtrauca uz laiku. Līdz ar padomju varas atjaunošanu šīs represijas turpinājās vēl nežēlīgāk,
lai jau 1949. gada 25. martā
33 ešelonos uz Sibīriju un Tāla-

jiem Austrumiem sūtītu 42 125
«ļoti bīstamos» kārtējos tautas un
Dzimtenes nodevējus un to ģimeņu tikpat bīstamos locekļus. Tika
izvesti 11 135 vīrieši, 19 535 sievietes un 11 455 bērni. Ceļā nomira 229, piedzima 221. Jau pirmajos divos gados izsūtījumā nomira 2380, bet pavisam - 5231 cilvēks. Šai akcijai jau 1949. gada
janvārī sāka rūpīgi gatavoties.
Rūpīgi un slepeni. Kā ešelonu
priekšnieki savlaicīgi tika nozīmēti darbinieki no Krievijas: uz Latviju 18, Igauniju 12, Lietuvu 15.
Pavisam no Baltijas šajās pāris dienās uz Austrumiem devās
76 ešeloni ar 90 844 iedzīvotājiem. No Latvijas 16 ešeloni savu
galamērķi sasniedza Omskas, 13
Tomskas apgabalā, bet četri devās uz Tālajiem Austrumiem Amūras apgabalu.
Aiz šiem sausajiem skaitļiem

mūsu likteņi - vēl dzīvo un mirušo. Izpostītas ģimenes un sakropļotas dzīves gan fiziski, gan
morāli.
Katru gadu Ikšķilē notiek Latvijas politiski represēto salidojums. Tur tiekas bijušie nacionālie karavīri, partizāni, nacionālās
pretošanās kustības dalībnieki,
arī mēs, vēl dzīvie sibīrieši. Arī
mūsu jaunatne. Jaunatne, kurai
ir jāzina mūsu tautas, mūsu Latvijas vēsture. Mēs labprāt tiekamies - protams, ne jau lai gaustos
par sūro dzīvi. Arī tur, tālumā, tika iegūti draugi, sastapta mīlestība, tapa ģimenes, dzima bērni.
Mūsu tautas godprātīgā attieksme pret darbu ar laiku tika
augstu novērtēta un godāta.
Lai veselība un skaidrs prāts
mūsu tautai! Sargāsim savu Latviju un godāsim cīnītājus par tās
brīvību - dzīvos un mirušos. IZ

Sagaidīt no izsūtījuma palīdz mīlestība
A: Anta Kļaveniece

Mirdza Allika bija starp tiem
Latvijas iedzīvotājiem, kuri izsūtījumu piedzīvoja pirms 60 gadiem 1949. gada 25. martā. Janvārī viņa bija nosvinējusi 22. dzimšanas
dienu, bet pirms dažiem mēnešiem - 1948. gada 30. decembrī bija salaulājusies. Imantam izdevās sagaidīt savu jauno sieviņu no
izsūtījuma tikai pēc vairāk nekā
sešiem gadiem. Visus atšķirtības
gadus viņš diendienā nēsājis līdzi
Mirdzas fotogrāfiju, kurai otrā pusē ar parakstu «Imantam no Mirdžuka» lasāmas šādas rindas:
«Var vienmēr daļu dot no sevis, Un
arī pretī kaut ko gūt, Bet īsti mīl
kas visu devis, Un tomēr bagātību
jūt.»

F: no M. Allikas albuma

Tualete viens spainis visiem

Izsūtījuma laikā Mirdza (no labās) darbā.

Nelāga priekšnojauta
«25. martā vīrs bija darbā Mežotnes MTS stacijā. Arī es torīt aizgāju uz darbu Iecavas pasta centrālē. Nezinu kā, bet sirds man juta ko nelāgu, un es izprasījos
priekšniekam, lai mani palaiž uz
mājām. Tolaik dzīvoju «Spradžos»,
nepilnus divus kilometrus uz Jelgavas pusi. Uzgāju kalnā, bet tālāko visu ceļu - skriešiem. Kad
ieskrēju pagalmā, tētis ar mammīti jau sēdēja ratos. Tā arī es sēdos
ar viņiem.

Briesmoņus ved!
Vīram kaut kas bija pateicis,
ka es esot aizvesta. Viņš kaut kur
bija dabūjis gaļas gabalu un nācis
uz staciju. Stacijā bijuši trīs
virsnieki, kuriem viņš sacījis, ka te
kaut kur ir viņa sieva. Bet, kurā
vagonā esmu, viņš nezināja. Tad

me, lopi. Tētis nekādās organizācijās nebija, darbojās tikai ar koriem.
Salīdzinot ar citām vietām, no
Iecavas izsūtīto cilvēku bija ļoti
daudz. Toreiz runāja, ka Zālītes
pagastā ir slikts priekšnieks, lai
gan izsūtīšana pierādīja pretējo.
Tur represēto, salīdzinot ar Iecavu, bija ļoti maz. Bet saraksti jau
netapa Rīgā, tos sastādīja pašu
cilvēki.

viens no virsniekiem sacījis, ka izvedīs viņu garām posteņiem - lai
ejot mājās, jo tā būšot labāk gan
sievai, gan pašam. Tā arī bija. Kamēr nebija saslimis, sūtīja mums
no mājām paciņas. Tas, protams,
palīdzēja izdzīvot. Tētis gan Krutinkā ir apglabāts. Nonācām galapunktā, un pirmajā naktī viņš izdzisa. Pirms nāves prasīja, ka gribot kaut ko skābu. Izgājām visas
mājas, taču durvis bija ciet, nekur
netikām iekšā. Vēlāk vietējie stāstīja, ka viņi tikuši brīdināti - briesmoņus ved. Lai durvis būtu aizslēgtas un nevienu iekšā nelaiž.
Pēc tam jau viņu attieksme mainījās. Vietējie patiešām bija ļoti
sirsnīgi cilvēki. Pašiem nekā
daudz nebija, bet ar to pašu dalījās - kartupelis, piena lāsīte,

vairāk jau nekā. Vispār - negribas
to visu atcerēties. Un, ja vēl brīvā
Latvijā tev var pateikt, ka tu esi
slikts cilvēks, jo esi bijis izsūtīts,
tādēļ tev nekas nepienākas, tad
paliek tā jocīgi.

Sarakstus
sastādīja vietējie
Mājās tikām gadu ātrāk nekā
citi - 1955. gada vasarā. Mammīte slimoja un strādāt vairs nevarēja. Kad nomira Staļins, mans
vīrs apliecināja, ka ņems mammīti savā apgādībā uz mūžu, un
tas ļāva atgriezties ātrāk. Tolaik
izsūtīšanas iemeslu mums neviens nepaskaidroja. Tikai pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas uzzināju, ka pie vainas bijis
īpašums - lauku saimniecība, ze-

Izsūtījumā bijām Omskas apgabala Krutinkas rajona Kirova
sovhozā. Mēs bijām vietā, kuru
sauca par Goloje Poļe. Sovhozam
tur bija četras vai piecas lielas fermas. Nosaukums Goloje Poļe cēlies no laikiem, kad tur izmitināti
represētie krievi. Toreiz tur bijis
klajš lauks, tāpēc vietai dots tāds
nosaukums. Viņi arī cēluši tur
ēkas. Neilgu laiku es strādāju par
slaucēju, bet vēlāk trīs vai četrus
gadus fermā pie vistām un pīlēm.
Kad sāku tur strādāt, dējība krietni pieauga, un par mums pat rakstīja Omskas avīzē.
Četras ģimenes, cilvēki no
Iecavas, Bauskas, Rundāles un
Īslīces, dzīvojām nelielā mājiņā ar
vienu istabu. Katram pa gultiņai
un viena krievu pečka. Kāda tantiņa no Bauskas gulēja uz tās
krāsns. No sākuma naktīs nelaida
ārā, tualete - viens spainis uz visiem. Saspiesti bijām, bet vismaz
visi zem jumta. 1941. gadā izsūtītajiem apstākļi bija daudz briesmīgāki, kad nācās dzīvot pat zemnīcās.
5.lpp.
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peļu stādīšanai rakām ar lāpstu,
mēslus nesām ar spainīšiem. Tikai pēc vairākiem gadiem parādījās traktori. Piens un kartupeļi bija tas pamatēdiens. Gaļas nekādas nebija. Maizīti ar tikai pēc vairākiem gadiem dabūjām redzēt uz darbdienu izsniedza 100 gramus maizes. Māsīca bija izmitināta blakus kolhozā. Tur apstākļi bija daudz sliktāki. Viņai piedzima
bērniņš, no bada nomira abi.

Aizkustina vietējo
sirsnība

Mirdza kopā ar vīru pēc
atgriešanās no izsūtījuma..
Tad arī ģimenes izšķīra - atsevišķi vīrieši un atsevišķi sievietes.
Mēs bijām visi kopā.

Maizīti redz pēc
vairākiem gadiem
Strādājām, kur lika: gan mežā
zāģējām malku, gan strādājām

..un šogad martā,
sarunā ar «Iecavas Ziņām.
pie skābbarības - 40 grādu ziemas
salā bija jāizkaļ pusotru metru
bieza, sasalusi zemes kārta, lai
tiktu bedrē pie skābbarības. To
krāvām vezumos un ar bullīšiem
vedām uz fermu, jo zirgu nebija.
Vasarā gājām arī ganos gan pa
dienu, gan pa nakti. Zemi kartu-

Visspilgtākās atmiņas man
saistās tieši ar vietējo iedzīvotāju
sirsnību. To pašu par krievu tautu
savulaik bija teicis arī mans tētiņš
Nikolajs Vidulejs. Viņš bija beidzis
Varšavas konservatoriju un I Pasaules kara laikā strādāja par
skolotāju Novosibirskas mūzikas
skolā. Vēlāk, kad jau dzīvoja
«Spradžos», tāpat kā vectēvs Pēteris Vidulejs, vadīja arī Iecavas
Dziedāšanas biedrības kori. Mūzika mūsu ģimenē bija cieņā. Arī es
līdz izsūtījumam spēlēju klavieres. Atceros, ka svētdienās mūsu
mājās sabrauca Zelmeņu Jānis
un Valdis un skolotājs Vītols. Tēvs

spēlēja klavieres, Valdis un Vītols
vijoli, Jānis čellu; tā bija jautra
muzicēšana savam un citu priekam. Kad bija jubilejas, tēvs mūs
vienmēr modināja ar mūziku; kad
svētki bija tētim, tad klavieres spēlēja māsa Laima vai es.
Vissliktākās atmiņas man ir
par mūsu pašu zemes ierīkotājiem, kas izsūtījuma dēļ uzskatīja
mani par sliktu cilvēku un tādēļ tīšām novilcināja īpašuma atgūšanas lietu. Ja Aivars Mačeks nebūtu mani aizstāvējis, laikam pie savas mantotās zemes nebūtu tikusi.

Labi, ka ir draugi
Kad 1955. gadā atgriezāmies
Latvijā, tiku atpakaļ savā darbā
pastā. Nekad neviens man neko
nepārmeta. Pasta ēkā arī dzīvojām. Vēl šodien pasta priekšnieka
Ansona bērni mani apciemo. Pašai
ģimenes dzīve iegrozījās bēdīgi.
Trīs reizes bērniņš izputēja, arī ceturto. Toreiz daktere pateica - ja
gribat palikt dzīva, par bērniem
vairs nedomājiet. Vīrs nu jau ir
miris, tā nu esmu viena. Labi, ka ir
draugi, kas tagad mani uzpasē,
sagādā visu, kas vajadzīgs.» IZ

Paņem no piektās klases sola
Arī Aivars Grinbergs (attēlā)
piedzīvojis izsūtījuma gadus svešatnē, Tālajos Austrumos. Aivara
ģimeni - tēvu, māti, divus gadus
jaunāko māsu Annu un viņu pašu - 25. martā izveda no Madonas
rajona Meirānu pagasta.
«Mājinieki jau bija saņemti,
ceļš gāja gar skolu, paņēma arī
mani no piektās klases sola. Ar
zirgu pārveda pāri upei uz staciju,
vagonā iekšā, un viss. 26. martā
pulksten trijos vilciens sāka kustēt nezināmā virzienā, bet galā nonācām 17. aprīlī, tieši manā četrpadsmitajā dzimšanas dienā. Būdami galapunktā, Amūras apgabala Tigdas rajona Gonžas stacijā,
uzzinājām, ka esam izsūtīti uz
mūžu. Bijām ieskaitīti kulaku
kārtā, jo tēvam bija māja un 25
hektāri zemes. Nekāda lielā saimniecība jau nebija - divi zirgi, desmit govis. Īpaši bija uzsvērts, ka
tēvs ekspluatējis citus cilvēkus.
Papildu strādnieki sezonas laikā
tiešām bija vajadzīgi - pie zemes
apstrādes un pie kulšanas, taču
viņiem bija gan samaksāts, gan
labi pabaroti bija.

Mūkot no blaktīm, guļ
siena kaudzē
Gonžā mums lika izkāpt. Pusi
ešelona atāķēja, pārējos veda tālāk. Bija sabraukušas nodzītas
kravas automašīnas, kā varēja
nojaust - no tuvējiem kolhoziem.
Vienu daļu cilvēku savāca un aiz-

Nepaēdušam grūti
mācīties

F: Anta Kļaveniece

veda, mēs palikām. Pēc tumsas
iestāšanās piebrauca veca kara
mašīna un aizveda mūs uz mehāniskajām darbnīcām, bet pēc kādas nedēļas mūs pārveda uz septiņus kilometrus attālu meža baraku, kur iepriekš bija dzīvojuši
cietumnieki. Vajadzēja zāģēt bērzus, garināt pusmetru garos klučos un saskaldīt.
Pēc diviem mēnešiem, jūlijā,
mūs no turienes aizveda, jo dzīvošanas apstākļi bija drausmīgi.
Mūs burtiski ēda nost blaktis, tādēļ bijām spiesti gulēt nevis barakā, bet ārā - siena kaudzē vai uz
zirgu galdiem.

Mūs pārveda uz citu staciju.
Apstākļi tur bija daudz labāki.
Darbs gan tas pats - mežā. Es biju
nepilngadīgs, varēju nestrādāt,
taču, ja gribēja kaut ko nopelnīt,
bija jāiet. Rudenī vietējā skolotāja
uzstāja, ka man jāmācās. Vēlreiz
pabeidzu ceturto klasi un nolēmu, ka vairāk gan nemācīšos.
Gribēju pelnīt, jo iztikas bija ļoti
maz. Tiku strādāt uz dzelzceļa par
remontstrādnieku. Taču rudenī
priekšnieks centās pierunāt, ka
jāpabeidz skola. Aizbildinājos, ka
tēvam grūti mūs četrus pabarot
un man, kārtīgi nepaēdušam, būs
grūti mācīties. Tad tēvam pielika
pie algas, un es tās septiņas klases pabeidzu.
Sāku strādāt, jo ģimeni sāka
vajāt visādas problēmas, mammai pārtrūka kājas vēna, viņa
zaudēja daudz asiņu un tik tikko
izdzīvoja. Māsa pabeidza septīto
klasi un no visiem tiem pārdzīvojumiem saslima ar nerviem; trīs
mēnešus pat pavadīja psihiatriskajā slimnīcā. Atgriezusies
Latvijā, gan ģimenes dzīvi nodzīvoja, lai gan pārciestais par sevi lika manīt visa mūža garumā. Nu
jau viņa ir mirusi.

Dzelzceļš, mežs
un Sajānu kalni
Visgrūtākais izsūtījumā bija
pirmais gads, kad mūs grūstīja

šurpu turpu. Arī pārtika nebija
nekāda labā - putras bļodā daži
putraimi viens otru dzenāja. Kad
iedzīvojāmies, kļuva labāk. Veikalā mēdza ievest ketlašus un kuprlašus jeb kā saka krievi - gorbušas. Tas bija tas labākais, ko varēja nopirkt. Paši uzplēsām nelielu
lauku, kur izaudzēt kartupeļus.
Citādi jau tikai dzelzceļš, mežs,
purvi un Sajānu kalni. Vasaras
tur bija ļoti karstas, bet ziemas
aukstas, līdz pat mīnus 40-55
grādiem. Ūdeni no krūzes ja gaisā
izlēja, tad uz zemes jau ledus gabali nokrita. Bijām tur vairākas
latviešu ģimenes - gan no mūsu
pašu pagasta, gan mātes brāļa ģimene ar trīs mēnešus un divus
gadus veciem bērniem. Taisni brīnums, kā viņi tur izdzīvoja.
Tradīcijas neaizmirst
Izsūtījuma beidzamajos gados
dzīves apstākļi vairs nebija tik
skarbi. Ciemā uzcēla kultūras namu, pa retam rādīja kino. Svinējām arī svētkus - Lieldienas, Jāņus. 1955. gada Jāņos mums, latviešiem, pat iedeva brīvdienu, jo
uzstājām, ka tie mums nozīmīgi
svētki. 1956. gada Jāņus jau svinējām Latvijā, jo pēc vairākkārtējas sarakstes mūs reabilitēja.
Savā pagastā gan neatgriezāmies,
jo māja bija nojaukta. Iecavas
Dartijā par dārznieku strādāja tēva brālis Eduards Grinbergs. Tā
arī mēs te apmetāmies. Iepatikās,
iedzīvojāmies un tā arī palikām.» IZ
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Izdaiļo traukus svētkiem un ikdienai
A: Antra Ērgle

Zorģu iemītniece

6.

Rīkos
pavasara
Lielo talku

F: Aina Ezergaile
A: Beata Logina

Vēderainas kafijas burkas,
mirdzošas glāzes, necilas
krūzes, puķpodi, veca
pankūku bļoda, pat tukšas
vīna un balzama pudeles
pavasarīgā marta
svētdienas rītā pārtapa
pievilcīgos dizaina
priekšmetos.
Pastaru ģimenes atpūtas namā Zorģu dāmu raibo kompāniju
saaicināja ciema bibliotekāre
Aina Ezergaile, lai kārtējā radošajā darbnīcā apgūtu stikla apgleznošanu un dekupāžu jeb salvešu rotājumu tehniku.
Zālītes speciālās skolas mājturības pedagoģe Sigita Lazberga
ierādīja, kā ar īpašām krāsām
velkamas kontūras un aizpildāmi laukumi uz stikla traukiem,
kā klājama līme uz daudzveidīgajām salvetēm, pārveidojot tās
oriģinālā keramikas un koka
priekšmetu rotājumā.
Kempinga Labirinti saimniece
Dzintra Pastare ar romantiskiem
taureņiem un ziedu rakstiem apgleznoja traukus un glāzes, ko izmantot kāzu viesu uzņemšanai.

Gatavojoties Latvijas
90. gadskārtai, viens
no redzamākajiem
pasākumiem pagājušajā
rudenī bija Lielā talka.
Tagad organizatori aicina
visus iesaistīties pavasara
Lielajā talkā, kas notiks
18. aprīlī.

Marta un Laura radošajā darbnīcā.
Skolnieces smalkām līnijām apzīmēja balzama un vīna pudeles,
pārveidojot tās par savdabīgiem
ziedu traukiem. Maijas apdarinātais puķupods var kļūt par neatkārtojamu Lieldienu dāvanu.
Dalībnieces atzina, ka šāda
trauku apdarināšana ir ļoti noderīga gan mājas interjera papildināšanai, gan dāvanu gatavošanai. Šīs metodes gan prasa lielu
pacietību, jo kļūdas izlabot nevar. S. Lazberga uz atvadām iz-

skaidroja, kā krāsnī apdedzināmi izrotātie keramikas trauki.
Lai skaisti Zorģos būtu ne tikai interjeri, bet arī mūsu kopīgā
apkārtne, sestdien, 18. aprīlī, visi
Zorģu iemītnieki aicināti talkā
sakopt ciemata teritoriju. Talkas
norisi koordinēs bibliotekāre
Aina Ezergaile. Viņa labprāt uzklausīs arī ierosinājumus par talkā paveicamo un vietām, kuras
visi kopīgi varam darīt sakoptākas.

Jauniešu radošās idejas
būs skatāmas īsfilmās un fotogrāfijās
A: Beata Logina

27. martā plkst. 21:00
Bauskas Tautas namā
norisināsies pirmais
jauniešu īsfilmu un foto
festivāls. To rīko
iecavnieks, Rīgas
Tehniskās universitātes
(RTU) 4. kursa students
Bruno Bahs un mūziķis,
svētku režisors
Jānis Dūmiņš.
Kā vēsta organizatori, šajā nekomerciālās mākslas pasākumā
piedalīsies radoši jaunieši, kuru
talants spilgti izpaužas kino un
foto mākslā un kuriem vienmēr ir
savs vēstījums sabiedrībai neatkarīgi, vai ārā plosās krīze
vai pavasaris.
Vizuālos vēstījumus uz lielā
ekrāna sniegs četras kino apvie-

nības un pieci jaunie fotogrāfi.
Katra apvienība demonstrēs trīs
četras īsfilmas. Pasākumā varēs
iepazīties ar radošo apvienību
dalībniekiem, uzzināt viņu viedokli par konkrētas filmas tapšanas gaitu, kurioziem, tāpat skatītājiem būs iespēja uzdot savus
jautājumus. Savukārt fotogrāfi
prezentēs desmit labākās fotogrāfijas - katrai no tām būs savs
stāsts, kuru pavēstīs paši fotogrāfi. Pasākumu vadīs Laine Baha - vairāku labdarības pasākumu autore.
«Doma par šo festivālu radās,
vērojot gan ekonomiskos, gan sociālos procesus mūsu valstī, un
secinājums ir viens: mums jābūt
aktīviem, lai izkļūtu no tā stāvokļa, kurā esam pašlaik,» atzīst
Bruno Bahs. «Šis ir inovāciju,
jaunu ideju laiks, un kalnā visaugstāk tiks tie, kuri nebaidīsies
no sava viedokļa publiskas izpausmes, nebaidīsies realizēt sa-

vas kreatīvās idejas un attīstīt
savu talantu, lai arī cik smagi būtu finansiālie apstākļi. Tikai tad,
kad esi pielicis maksimālas pūles, ielicis savu dvēseli kādā konkrētā lietā, tikai tad tu spēj spert
soli augšup personības attīstībā.
Un, ja cilvēks attīstās, viņš spēj
izdzīvot. Nodarbojoties ar īsfilmām jau sešus gadus, esmu sapratis, ka Latvijā jaunrades procesi parasti koncentrējas Rīgā,
kur ne visiem ir iespējas parādīt
plašākai sabiedrībai savas spējas. Bieži aizmirstam, ka tieši
mazpilsētās mīt vēl neatklāti talanti, kuri nākotnē varētu būt kā
sulīgas oāzes mūsu izkaltušajai
zemei, tādēļ katrs radošs festivāls, dziesmu un deju konkurss
ir kā artava mūsu valsts kultūrai. Tā būs ilgdzīvotāja un spēcīga tikai tad, ja regulāri mēs spēsim to atdzīvināt ar jaunām idejām.» Vairāk info meklējiet
www.iecava.lv. IZ

Šoreiz varbūt nesacentīsimies savākto atkritumu daudzumā, bet atradīsim veidu, kā talku
padarīt par ģimeņu kopā sanākšanu, vācot atkritumus, labiekārtojot teritorijas, stādot kokus. Sanāksim kopā! Izdarīsim
ko labu! Sajutīsim pleca un kopības sajūtu, mudina projekta vadītāji. Vairāk informācijas meklējiet www.talkas.lv. 18. martā
uz sanāksmi tika aicnāti talkas
koordinatori no visas Latvijas.

Semināri par
atbalstu māju
siltināšanai
A: Beata Logina

Būvniecības, enerģētikas un
mājokļu valsts aģentūra (BEMA)
sadarbībā ar reģionālajiem ES
struktūrfondu informācijas centriem organizē informatīvos bezmaksas seminārus par Eiropas
Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansēto 3.4.4.1. aktivitāti «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi».
Viens no semināriem notiks
25. martā Jelgavā, Svētes ielā 33,
Jelgavas reģionālā pieaugušo izglītības centra Lielajā zālē. Semināra sākums pl.11.30.
Semināri tiek organizēti ar
mērķi informēt potenciālos projekta iesniedzējus - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašniekus un to pilnvarotās
personas - par aktivitātes uzsākšanu un iespējām saņemt ERAF
finansējumu daudzdzīvokļu māju siltināšanai.
Pieteikšanās, zvanot pa tālruni: 67041966, 67041956 vai aizpildot pieteikuma anketu
http://esfondi.bema.gov.lv
sadaļā «Semināri». IZ
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Māra Bugovecka zolītes vicečempione!
A: Juris Ludriķis

Sacensību galvenais tiesnesis

7. martā sporta namā
«Dartija» tika aizvadīts
gadskārtējais Iecavas
novada čempionāts
nacionālajā sporta veidā zolītē.
Pie spēles galdiem sēdās 23
vīri un viena daiļā dzimuma pārstāve - Māra Bugovecka. Iepriekšējā gadā izlūkojusi situāciju un
apradusi ar turnīra atmosfēru,
šogad viņa jau ar pirmajām partijām ķērās vērsim pie ragiem un
cīnījās par katru punktu.
Turnīru ar savu klātbūtni bija pagodinājuši arī viesi no Bauskas zolmaņu aprindām. Tā kā viņiem ir regulāra spēļu prakse un
liela pieredze šādos turnīros, tad
viņi visi kā viens ir uzskatāmi par
šādu turnīru favorītiem. To apliecināja arī čempionāta norise.

IZ

Tikpat kā nekļūdoties spēlēja
Rihards Gailītis no Bauskas un
jau pirms pēdējās spēļu kārtas
nodrošināja sev pirmo vietu. Savukārt par otro un trešo vietu
notika sīva spēkošanās. Starptautiskās sieviešu dienas
priekšvakarā par prieku visiem
turnīra dalībniekiem otro vietu
pēdējās partijās izcīnīja iecavniece Māra Bugovecka. Uz trešo
vietu pretendēja veseli četri
sportisti. Viņi visi turnīra gaitā
bija sakrājuši pa 16 punktiem.
Labākā noskaidrošanai bija nepieciešams fotofinišs, proti, izvērtēt mazos katrā spēlē izcīnītos punktus. Finišā veiklākais
izrādījās Eriņa kungs no Bauskas, kas tika pie bronzas godalgas.
Vēlos pateikties Iecavas novada Domei par finansiālo atbalstu sacensību organizēšanā
un SAKS «Dartija» par telpu sagatavošanu turnīram. IZ

Sporta ziņas

Jaunatnes basketbola līga:
14. martā
Rīga 1188 - Iecava/Vecumnieki
1993. g. dz. 65:62 (J. Eiduks 30)
1992. g. dz. 65:86 (D. Kravals 29, A. Rubins 26)
Rīga 1188-2 - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 35:63 (R. Zariņš un L. Jaunzems pa 17)
1994. g. dz. 49:62 (A. Taurenis 35)
15. martā
Iecava/Vecumnieki - Bauska
1993. g. dz. 72:52 (J. Eiduks 37, R. Bicons 13)
1992. g. dz. 81:85 (J. Eiduks 21, E. Avots 20)
1994. g. dz. 52:69 (A. Taurenis 20, L. Jaunzems 12)
1990./91. g. dz. 53:92 (R. Tūmanis 21, J. Ojāru 14 )
Amatieru basketbola līgas cīņā par 9.-16. vietu BK Dartija
komanda savā bilancē ierakstījusi vēl vienu zaudējumu un
uzvaru.
12. martā Bauskā iecavnieki piekāpās Kvēle/BJSS basketbolistiem
ar rezultātu 72:80.
Mārcis Eglītis - 17 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 5 rezultatīvas
piespēles, 3 bloķēti metieni; Aldis Beitiņš - 13 p., 9 izc. b., 5 rez.
p.; Gundars Brička - 12 p., 4 izc. b.; Armands Švītiņš - 10 p.,
5 izc. b.; Juris Ojāru - 8 p.; Jānis Saveļjevs - 6 p.; Armīns Dīcis 6 p.; spēlēja arī Māris Ozoliņš un Mārtiņš Ivanovs.
16. martā savā laukumā ar rezultātu 100:88 tika uzvarēta
Rīdzene/Matejs vienība.
G. Brička - 24 p., 4 izc. b., 6 rez. p., 3 pārtvertas bumbas;
M. Eglītis - 21 p., 7 izc. b., 4 rez. p.; A. Beitiņš - 17 p., 5 izc. b.,
8 rez. p.; A.s Dīcis - 14 p., 5 izc. b.; J. Ojāru - 9 p., 2 rez. p.;
A. Švītiņš - 9 p., 7 izc. b., 6 rez. p; M. Ivanovs - 4 p., 2 pārtv. b.;
J. Saveļjevs - 2 p., 6 izc. b., 2 rez. p.; spēlēja arī Jānis Ivanovs un
Didzis Eglītis.
Pēc spēļu pirmā apļa Dartija ar četrām uzvarām un trīs
zaudējumiem ieņem ceturto vietu.
20. martā Iecavas basketbolisti dodas izbraukumā uz
Saulkrastiem, bet nākamā spēle mājās būs 23. marta vakarā. IZ

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

24. martā plkst. 18:00
Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
KONCERTS
MŪZIKA GAVĒŅA LAIKĀ
Piedalās:
Iecavas mūzikas skolas
koris, koklētāju ansamblis
«Uguntiņa», vijolnieku
ansamblis, kora klases
ansamblis un solisti.

26. martā plkst. 16:00
Iecavas Mūzikas skolā
Jelgavas mūzikas vidusskolas
klavieru klases audzēknes
SINTIJAS
ŠTEINKOPFAS
(skolotāja Meldra Krūmiņa)
KONCERTS.

Ieeja par ziedojumiem.
Laipni aicinām klausīties!

Programmā:
J.S.Bahs, L.Bēthovens,
F.Šopēns, F.Lists,
S.Rahmaņinovs.

Sporta namā

Laipni aicinām klausīties!

Amatieru basketbola līga
23. martā pl. 20:30
Dartija - Kursa/MRU
Bauskas rajona
individuālās sacensības
galda tenisā jauniešiem
27. martā pl. 10:00

12.aprīlī plkst. 21:00
Iecavas sporta namā
LIELDIENU BALLE.
Spēlēs Marex no grupas
BRĪVDIENA.
Galdus pieteikt pa tālr:
63942832; 26520539.

Zālītes speciālā internātpamatskola uzņem bērnus
ar speciālām vajadzībām pirmsskolas grupā.
Bērniem tiek nodrošināta kvalificētu speciālistu palīdzība bērnu
sagatavošanā skolai (speciālais pedagogs, logopēds, psihologs,
medicīnas darbinieks). Ir iespēja ar bērniem strādāt individuāli. Bērni
aktīvi piedalās skolas un ārpusskolas kultūras pasākumos. Skolā ir
četrreizēja bezmaksas ēdināšana, tiek nodrošināta atbraukšana uz
skolu pirmdienu rītos un aizvešana uz mājām piektdienu pēcpusdienās
ar skolas autobusu. Darbojas diennakts grupa, taču ir arī iespēja katru
dienu braukt mājās. Uzņem bērnus no piecu gadu vecuma.
Informācija par skolu interneta mājas lapā www.zalitesskola.lv;
tālrunis direktorei I. Novickai - 63941719,
pirmsskolas skolotājai A. Štālei - 63945319.

Līdzjūtība
Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu.
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu.
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.

/M. Bičuka/

Izsakām līdzjūtību TĀĻA RIGASTA tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot.
Ozolu ielas 5.mājas iedzīvotāji

Aizsaulē aizgājuši
Aleksandra Gončare (23.01.1934. - 08.03.2009.)
Tālis Rigasts (17.03.1959. - 10.03.2009.)
Pēteris Janevičs (20.02.1943. - 12.03.2009.)
Faina Leimante (15.06.1928. - 14.03.2009.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
keramzīta blokus (3 Mpa, visi
izmēri, 45 Ls/m³ (bez PVN) un
5 Mpa, 47 Ls/m³ (bez PVN), ar
piegādi) un dažādu izmēru
bruģakmeņus. Tālr. 29274725.
Steidzami pārdod 4 istabu
dzīvokli Iecavas centrā.
Tālr. 63941248 (vakaros),
26440747.
SIA «Skujenieki» Iecavā pārdod
skaldītu malku un
zāģmateriālus. Tālr. 29452087.

––––

malku (Ls 14 par steru).
Tālr. 25995121.
brusas, līstes, malku, nomaļus
zāģējam pēc pasūtījuma
ar piegādi.
Tālr. 29245515; 26800412.

Maina : : :
vai pārdod 1 istabas un
2 istabu dzīvokli Iecavas centrā
pret māju Iecavas vai Ķekavas
novadā. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālr. 29785824.

Pērk : : :
sertifikātus. Tel. 25548519.

Veselības ministrija nolemj:
pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

IECAVAS

atmaksāt,
ja pasūta

:

Ie
ska
V
istu isapk skatie
sārt
ms
!

Izīrē : : :
labiekārtotu 1 istabas dzīvokli
Dartijas mikrorajonā.
Tel. 26355002.

Dažādi : : :
Visu veidu veļas mašīnu
remonts. Tālr. 29105506.

8.

25. martā plkst. 17.30
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas brīdis
pie pieminekļa stacijā.
Programmu «Vai tu atceries,
kas notika šajā dienā pirms
60 gadiem?» sagatavojušas
Iecavas internātpamatskolas
skolotājas.
Plkst. 17.15 aties autobuss
no kultūras nama.

Kultūras namā
11. aprīlī
pl.18:30 un 20:30
Daugavpils Oranžā kora
koncerts
Ata Auzāna vadībā.
Visas biļetes pārdotas.
17. aprīlī pl. 19.00
Iecavas Kultūras nama
Jauniešu deju kolektīva un
draugu koncerts.
18. aprīlī pl. 18.00 Senioru
deju kolektīvu sadancis.

12. aprīlī no pl. 11:00
LIELDIENU
JAMPADRACIS
Iecavas parkā.
- Valmieras Masku teātra
Lieldienu piedzīvojums
bērniem;
- dažādas rotaļas, atrakcijas,
knaulēšanās gan lieliem,
gan maziem u.c.
Kanalizācijas sūknēšana (10t).
Smilts, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju).
Ekskavatora un
buldozera pakalpojumi.
Tālr. 29457686

ASINS DONORU DIENA - 23. martā plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru centra specializētais autobuss
gaidīs donorus pie Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centra Dzirnavu ielā 1.
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