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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Vieno ideja par sakoptu vidi
Hāzenfūsu
ģimene no
Ozolu ielas Artūrs, Līga,
viņu trīs
mēnešus
jaunais
dēliņš Nils
un
suņu puika
Dīzels pastaigu
gar Ģedules
upītes
krastu
apvienoja
ar
atkritumu
savākšanu.
F: Beata Logina
A: Anta Kļaveniece

Lai arī Lielās talkas dienā
laika apstākļi nelutināja,
Latvijas iedzīvotāju
vienotību tīras vides idejas
vārdā atbalstīja daudzi
iecavnieki.

Daudzviet apkārtnes sakopšanas darbi noritēja jau pāris
dienas pirms noteiktā datuma,
un droši var teikt, ka iepriekšējās nedēļas nogalē mūsu novads
ir kļuvis krietni tīrāks. Ne visur
talkotāju atsaucība bija ļoti liela,
taču talkošanas vietās valdīja
emocionāli pacilāta, labvēlīga

gaisotne un gandarījums par paveikto. «Piedalīties talkā vai ne,
tas ir atkarīgs no katra sirdsapziņas. Es savai dzīvesvietai tuvējās apkārtnes sakopšanu uztveru kā pienākumu,» sacīja Uldis
Smalkais, kurš kopā ar vēl 12 cilvēkiem sakopa Iecavas upes
krastu pie Cēsniekiem.
2.lpp.

24.04.2009.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Internātskola 4.
sāk atskatīties
uz 50 darba
gadiem
Skolotāja
5.
mācās uz vēro
krīzi Īslandē

Svin zelta
kāzas

6.

Izvieto
7.
trakumsērgas
vakcīnas

Pirmajā dienā iesniegti
Iepazīst izglītības iespējas
divi deputātu kandidātu saraksti un kultūras mantojumu
A: Beata Logina

17. aprīlī vēlēšanu
komisijas sāka pieņemt
deputātu kandidātu
sarakstus 2009. gada
6. jūnija pašvaldību
vēlēšanām.
Iecavas novadā pirmajā dienā
iesniegti divi saraksti, informē
Vēlēšanu komisijas sekretāre
Gunta Šulca. Pārliecinājusies,
ka abi saraksti un tiem pievienotie dokumenti atbilst likuma

prasībām, komisija nolēma
iesniegšanas kārtībā kā pirmo
reģistrēt apvienības «Tēvzemei
un Brīvībai»/LNNK, «Centriskā
partija Latvijas Zemnieku savienība» sarakstu. Iesniegšanas secībā kā otrais tika reģistrēts politiskās partijas «Pilsoniskā savienība» saraksts. Pirmajā sarakstā
startē 18 deputātu kandidāti,
bet otrajā - 15.
Līdz 22. aprīlim citi saraksti
komisijai nebija iesniegti. Kandidātu sarakstu pieņemšana turpināsies līdz 27. aprīlim. IZ

A: Anta Kļaveniece

Otrdien, 21. aprīlī, Iecavā
ciemojās mācību projekta
«Starpkultūru dialogs
multikulturālā sabiedrībā»
dalībnieki no Francijas,
Dānijas, Itālijas, Vācijas,
Nīderlandes un Anglijas.

Projektu Latvijā koordinē
Valda Liekne, Iecavas novada
Domes pieaugušo izglītības speciāliste, bet finansē Eiropas Savienības mūžizglītības programma.
Projekta ietvaros ES valstu
pieaugušo izglītības darbinieki
iepazīstas ar Latvijas izglītības
sistēmu, etnisko minoritāšu integrācijas stratēģiju un kultūras
mantojuma, tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
7.lpp.

2009. gada 24. aprīlī

Vieno ideja par sakoptu vidi
1.lpp.

«Darba daudz, bet cilvēku
maz,» tā, stiepjot gar Sila ielu izzāģētos krūmus, sacīja Dzintra
Kalberga. Varbūt Sila un Ozolu
ielas iedzīvotāju uzmanību novērsa blakus notiekošās ūdenstūrisma sacensības, taču arī
«Iecavas Ziņas» novēroja, ka ap
pulksten 11 talkotāju te bija pamaz. Varbūt nākamreiz talkas
koordinatoriem vairāk jākontaktējas savā starpā un, ja pašu ielā
darāmā visiem nepietiek, jāpalūko, vai kaimiņiem nevajag
palīgus. Vai arī nesakoptība jāpameklē mazliet dziļāk, kā to,
piemēram, darīja Hāzenfūsu ģimene no Ozolu ielas – Artūrs, Līga, viņu trīs mēnešus jaunais dēliņš Nils un suņu puika Dīzels,
staigājot gar Ģedules upīti un vācot no krūmiem tur samestos atkritumus, kas no ielas puses nemaz nav redzami.
«Neredzamos» atkritumus cītīgi vāca arī tie garāžu kooperatīva «Sila iela» vīri, kam «garāža ir
kā otrās mājas». Dažādas drazas
sakrājušās gan nevienam ne-

piederošā koka būdiņā, gan aiz garāžām, kur ikdienā neviens neieskatās. «Atkritumu tur ir tik
daudz, ka laikam vajadzēs vēl vienu talku sarīkot, lai to visu likvidētu,» sacīja viens no talkotājiem
Aivars Hauks.
Domes darbinieki talkoja sabiedriskajā aktīvās atpūtas zonā
pie upes - savāca atkritumus un
liekos zarus, uzprišināja volejbola
laukumu un ierīkoja informatīvu
zīmi teritorijas apmeklētājiem. Paprāvs talkotāju pulks strādāja pie
skeitparka. Tuvējo māju iedzīvotāji
bija sakopuši zālienu gar baznīcas
žogu, skeitparka teritoriju un tuvējo upmalu. 11 gadus vecais Rolands Balodis ar lepnumu sacīja,
ka atnācis strādāt, jo viņam patīk
dzīvot sakoptā Latvijā. Savukārt
Judīte Rubina atzina, ka, lai arī
dzīvo netālu, talkas dienā viņa ne
tikai čakli pastrādājusi, bet arī atklājusi jaunas, līdz šim neiepazītas
pastaigu vietas. Noskatīta arī pļaviņa pie upes, par kuru internātskolas bērni varētu uzņemties šefību, to regulāri sakopjot un izveidojot par piemērotu vietu saviem brīvdabas pasākumiem.

Liepas tīra mežu un
izstrādā noteikumus tā piemēslotājiem
Biedrības Sieviešu klubs «Liepas» dalībnieces talkas dienā nolēma sakopt kādu daļiņu meža.
«Talkā piedalījāmies 24 cilvēki vecumā no pieciem līdz 80 gadiem.
Mežsarga Arņa Miņķa un akciju
sabiedrības Latvijas valsts meži
pārstāvja Laura Ropāja vadībā trīs
stundas kopām mežu Zālītes apvidū,» par talkas norisi vēsta kluba
dalībnieces. «Mūsu guvums bija
120 pielasīti atkritumu maisi un
vēl maisos neietilpstošās vērtības:
divi dīvāni, viena metāla gulta, četri antikvariāta cienīgi televizori,
20 metrus gara metāla trose, segas
un spilveni, vairākas kannas, pilns
WC poda komplekts, flīzes, nesaplēsti un saplēsti stikli, spogulis,

dažāda izmēra un modeļu apavi,
mašīnu rezerves daļas un neskaitāmā skaitā plastmasas un stikla
dzērienu pudeles.»
Talkas dienā piedzīvotais viņas
pat rosinājis izstrādāt «draudzīgo
mēslotāju» noteikumus, lai lasītājiem atkritumus vieglāk savākt:
- atkritumus mest tuvāk pie
ceļa un viegli pieejamās vietās, lai
tos būtu vieglāk salasīt;
- plastmasas pudeles stingri
neaizskrūvēt, lai pirms pacelšanas
tās būtu vieglāk sapresēt un atkritumu maisos tās aizņemtu mazāk vietas;
- pārtikas atkritumus izbērt no
plastmasas maisiņiem un ļaut
tiem dabīgi sadalīties, neierobežojot tos ar
plastmasas
apvalku,
kas nesadalās.
Ieteikums
ĻOTI draudzīgajiem
mēslotājiem
NEMĒSLOJIET!!!

F: A. Hauka

2.

Paldies visiem,
kuri piedalījās!
Vairāk foto
skatiet
interneta
mājaslapas
www.iecava.lv
galerijā.

Ieskaitot
ciemata
nomalēs
talkojošo
veikumu,
Zorģos
savāca
pilnu
kravas auto
un traktora
piekabi
atkritumu.

Pēc kopīgas talkas Zorģi tīrāki un skaistāki
«Pussimts Zorģu iemītnieku no bērnudārzniekiem līdz vecvecākiem - sestdien kopīgā darbā sakopa savu ciematu, vienojoties rūpēs
par mājvietas tīrību un skaistumu,» laikrakstam pavēstīja Zorģu
centra talkas koordinatore, bibliotekāre Aina Ezergaile.
«Talkā paveicamo saplānojām
kopā ar zemnieku saimniecības
«Bērziņi» saimnieku, sadalot teritoriju un talciniekus grupās, lai
aptvertu visu Zorģu centru. Mazākie talcinieki čakli vāca maisos
papīrus, pudeles un citus atkritumus, ko nevīžīgi gājēji un braucēji
atstājuši ceļmalās; jaunieši sakopa bērnu laukumu; aktīvi darbā
piedalījās gan veselas ģimenes,
gan vecāka gadagājuma kaimiņienes.
Saimniecības «Bērziņi» saimnieks nodrošināja mūs ar tehniku,
lai varētu aizvest savāktos atkritumus un sazāģētos kokus, savukārt
Lazbergu ģimene kā aizmeža glābējzvans ieradās ar savu motorzāģi, lai līdzētu novākt no ceļmalas
vecos kokus. Domāju, ka tie, kas

piedalījās talkā, vairs nenometīs
ceļmalā plastmasas pudeli, nepalaidīs pa vējam tukšu maisiņu
un neslēps kaimiņa eglītēs līdz savai miskastei neaizstiepjamo atkritumu kuli.
Tikpat kopīgi kā strādājām,
baudījām pēctalkas atpūtu Pastaru ģimenes «Labirintos», iestiprinoties ar pašu sarūpēto medu,
maizi, tēju un kafiju. Batutus un
velokartus, šūpoles un citus rīkus
pirms īstās tūrisma sezonas atklāšanas iemēģināja gan bērni, gan
vecmāmiņas. Sapratām, ka kopā
sanākšana sarežģītajā laikā palīdz
uzturēt možu garu un rosīgu prātu. Arī maza vieta var būt kultūras
centrs, un tā dzimšana notiek tad,
kad visi sanāk iztīrīt savu durvju
priekšu un kopīgo sētu. Mūsu izjūtas pēc kopīgās rosības vislabāk
pauda sešgadīgā Zane, atzīstot, ka
atpūta ir jauka, tomēr lielākais
prieks ir par padarīto darbu. Talka
Zorģos pierādīja, ka nav nekā spēcīgāka par labu domu, kopības sajūtu un apziņu, ka pašu spēkiem
varam paveikt pat neiespējamo.»

Lai slinkie guļ, mums prieks par padarīto!
Dimzukalnieši Lielās talkas laikā savāca atkritumus gar ceļmalām un pie meža, kur paši mēdz pastaigāties. «Paldies visiem, kuri atsaucās aicinājumam un modināja
pavasari,» gandarījumu par paveikto neslēpj Ziemeļu bibliotēkas
vadītāja Dzintra Maračkovska.

«Paldies arī tiem, kuri paši aizgādāja atkritumu maisus, tiem,
kuri klusām pastrādāja kādā ceļmalā un padarīja mūsu apkārtni
tīrāku. Lai slinkie guļ un bēdājas
par grūtiem laikiem, mums –
prieks par padarīto!» tā Dz. Maračkovska. IZ
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Novada Domē
Kārtējā Domes sēde notika
14. aprīlī. Darba kārtībā
bija jautājumi:
- par garantēto
minimālo ienākumu
(GMI) līmeni
Dome atbalstīja Veselības un
sociālās komitejas un Finanšu
komitejas ieteikumu un vienbalsīgi nolēma:
1. Noteikt Iecavas novadā garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) mēnesī:
1.1. atsevišķi dzīvojošai personai Ls 60.00;
1.2. ģimenēs, kurās ir vairākas personas - pirmajai pieaugušajai personai Ls 60.00, katrai
nākamajai personai Ls 37.00,
katram bērnam Ls 37.00.
2. Atcelt Iecavas novada Domes 14.10.2008. lēmumu «Par
garantētā minimālo ienākumu
(GMI) līmeņa palielināšanu».
Saskaņā ar likumdošanu,
pašvaldība, kurā persona ir reģistrējusi savu dzīvesvietu, ir tiesīga noteikt citu minimālo ienākumu līmeni, bet ne zemāku par
valstī noteikto; ģimenei izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir
trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, t. i., Ls
135.

- par gada pārskatu
apstiprināšanu
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis», sākum-

skolas «Dartija», Dzimtmisas pamatskolas, Iecavas vidusskolas,
Iecavas mūzikas skolas, novada
sporta skolas «Dartija», Iecavas
kultūras nama, pašvaldības
aģentūras «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» un Domes 2008. gada pārskatu.
Iecavas novada pašvaldības
2008. gada konsolidēto pārskatu
Dome apstiprināja ar 9 balsīm
«par» (A. Avots, S. Drozdovs,
B. Gāga, A. Grīnbergs, A. Grundmanis, J. Krievs, A. Mačeks,
J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone)
un 1 «pret» (S. Mašiņenkovs).

- par atbrīvošanu
no valsts nodevas
samaksas bāriņtiesā
1997. gada 11. februārī Iecavas pagasta padome pieņēma lēmumu atbrīvot no valsts nodevu
samaksas par pensiju pilnvaru
izgatavošanu un apliecināšanu
bāriņtiesā politiski represētās
personas, 1. un 2. grupas nestrādājošus invalīdus, kā arī nestrādājošus pensionārus. Ar
2007. gada 1. janvāri stājies spēkā jauns Bāriņtiesu likums, līdz
ar to minētais lēmums uzskatāms par novecojušu un nepieciešams pārskatīt iespējamos
valsts nodevu atvieglojumus.
Pašlaik Bāriņtiesu likuma noteiktā valsts nodeva par jebkuras pilnvaras izgatavošanu un
apliecināšanu bāriņtiesā ir
Ls 5,00.
Dome vienbalsīgi nolēma atbrīvot no valsts nodevas par pilnvaru izgatavošanu un apliecinā-

Meklē kompromisu
ielu apgaismojuma lietā
A: Anta Kļaveniece

Vairākus iecavniekus
satrauca fakts, ka kopš
pagājušās nedēļas nakts
melnumā Iecava un citas
novada apdzīvotās vietas
slīgst tumsā. Kur palicis
ielu apgaismojums?
Par plāno apgaismojuma atslēgšanu jau informējām februārī , kad tika apstiprināts novada
šī gada budžets («Iecavas Ziņas»
20.02.2009.; 4.lpp.). Ekonomiskās situācijas saasinājums ir
skāris ne tikai valsti, bet arī katru pašvaldību un arī Iecavas novadu. Lai taupītu finanšu līdzekļus, pašvaldības deputāti, plānojot šī gada budžetu, pieņēma lē-

mumu no 15. aprīļa līdz
15. augustam atslēgt ielu apgaismojumu visās apdzīvotajās vietās, arī Iecavā, izņemot Rīgas
ielu, tā ietaupot 7,5 tūkstošus latu.
Apzinoties nepatīkamo situāciju, kad iedzīvotājiem vēlajās vakara stundās nākas pārvietoties
tumsā, pašvaldība tomēr nolēma
iegādāties trīs taimerus, kas
Iecavā nodrošinās iespēju ielu
apgaismojumu ieslēgt vai atslēgt
noteiktā laika posmā (līdz šim
ielu apgaismojuma darbību regulēja gaismas sensori un tas nebija iespējams). Plānots, ka ielas
tiks apgaismotas līdz pulksten
24. Taču, kad dienas kļūs garākas, ielu apgaismojums tiks atslēgts pavisam. IZ

šanu bāriņtiesā Iecavas novada
iedzīvotājus pensiju, valsts un
sociālo pabalstu, kā arī invalīdu
tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai un atcelt iepriekšējo Iecavas
pagasta padomes lēmumu «Par
atbrīvojumiem no pagasttiesas
nodevas samaksas».

- par izmaiņām
nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas
noteikumos
Domes 10.03.2009. sēdē, izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu fiziskām personām, deputāti lēma, ka saistošie
noteikumi «Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām personām
Iecavas novadā» būtu papildināmi, lai atvieglojumus varētu saņemt arī noteikumos minētais
personu loks, kas dzīvo dzīvokļu
īpašumos.
Finanšu komiteja
31.03.2009. sēdē nolēma virzīt
izskatīšanai Domē precizētos
saistošos noteikumus, kuru 2.3.
punkts ir papildināts ar frāzi:
«..vai daudzdzīvokļu māju
apbūves zeme, kurā atrodas
dzīvokļa īpašums». Dome vienbalsīgi nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām personām Iecavas novadā»
un noteikt, ka tie stājas spēkā ar

2009. gada 1. jūliju un tad spēku
zaudē tāda paša nosaukuma
saistošie noteikumi Nr. 23, kas
tika pieņemti 2007. gada 13. novembrī.

- par atbrīvošanu
no īres maksas
Deputāti izskatīja Iecavas novada veterānu basketbola komandas iesniegumu ar lūgumu
atbrīvot šo komandu no īres
maksas par Iecavas vidusskolas
sporta zāles izmantošanu.
31.03.2009. Finanšu komiteja
nolēma ieteikt Domei papildināt
11.03.2008. lēmumu ar 3. punktu, kurā minētas tās personu
grupas, kas ir atbrīvotas no
maksas par sporta zāles īri
Iecavas vidusskolā.
Dome, atklāti balsojot, «par» 7 (S. Drozdovs, B. Gāga, A. Grīnbergs, A. Grundmanis, A. Mačeks, S. Mašiņenkovs, J. Pelsis,),
«pret» - 3 (A. Avots, J. Krievs, A.
Zaķe-Fridrihsone), «atturas» nav, nolēma papildināt
11.03.2008. lēmumu «Par transporta pakalpojumu un telpu īres
izcenojumiem Iecavas vidusskolā» ar 3. punktu šādā redakcijā:
«3. No Iecavas vidusskolas sporta
zāles īres maksas atbrīvot biedrības «Futbola klubs «Iecava»» treniņgrupas, Iecavas novada sporta skolas «Dartija» vieglatlētikas
treniņgrupas, Iecavas novada veterānu basketbola komandu.»
Par citiem lēmumiem - nākamajā
numurā. IZ

Raiba rosība vēl pēc Lieldienām
A: Dzintra Maračkovska

Ziemeļu bibliotēkā Zaļajā ceturtdienā dzīvojām «zaļi». Apmeklētāji varēja izvēlēties norakstāmās preses eksemplārus
promnešanai mājās, bet mazajiem lasītājiem konkursā «Mana
smukā Lieldienu oliņa» bija
iespēja iegūt darboties prieku un
balvu. Bibliotēkas lietotāju balsojumā pirmo vietu ar deviņām
balsīm ieguva Antras Blukas
iesniegtais darbs.
Trešajās Lieldienās - 14. aprīlī - atklājām rokdarbu izstādi
un tikāmies ar darbu darinātājiem. Vēl divas nedēļas izstāžu
plauktos būs skatāmi šie oriģināldarbi. No Birutas Rūsiņas
gleznām uz bibliotēkas lietotājiem vērīgi noraugās bēri un dābolaini zirgi, smaržo ziedi un pavasara ūdeņi.
Pērnā rudens smilgas jautri
sagūlušas Maijas Alleres sienas
segās. Darbs, kas ieguldīts segu
tapšanā, ir gana piņķerīgs un
nopietns, īsta pacietības pārbaude! Maija piedāvā apmeklē-

Birutas Rūsiņas glezna
Dābolainis.
tājiem aplūkot arī austus linu
dvieļus izlasītiem rakstiem. Tepat līdzās ir prātīgi lupatu deķīši - raibi kā Lieldienu oliņas.
Ludmilas Karimovas adītajās
mežģīņu zeķītēs gribētu ieaut
kājas daudzas meitenītes.
Apmeklētāji priecājas par
darbiem un ir izbrīnīti par to, ka
darbu autori ir mūsu pašu kaimiņi. Izstāde rosina darboties,
noticēt saviem spēkiem ikvienam. IZ

2009. gada 24. aprīlī

IZ

Internātpamatskolai - 50

Mazai dzirkstij atmiņu ugunskurā tikšanās ar skolas vēsturi
Sākuma sākums.
Vēl nav nekā
Tas tikai dzims.
«.. un pirmais bij VĀRDS»
Es teiktu - DOMA un tapa SKOLA.
·Atklāta 1959. gada 1. septembrī.
·Mācības uzsāka 173 skolēni.
·Skolas direktore Marija Dumbre.
·Mācību darbu vadīja Inta Ceiziņa.
·Sākta skolas labiekārtošana.

195
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Jau pusgadsimts pagājis, kopš 1959. gadā izglītības ministrs
pasniedza atslēgas direktorei Marijai Dumbrei un tika atvērta
Iecavas internātpamatskola. Skolas atestātu saņēmuši nu jau
vairāk kā 1000 absolventu. Piedāvājam publikāciju ciklu par
godu skolas 50 gadu jubilejai, ko svinēsim 29. maijā. Sekojiet
informācijai!
A: materiālus apkopoja L. Putniņa un I. Čipena

! Aktīvi darbojas skolēnu sabiedriskās

! Skolēni palīdz internāta celtniecībā,
to nodod apdzīvošanai 1962.gadā.
! Tiek iestādīts augļu dārzs.
! Notiek interesanti Tautu draudzības festivāli.
! Ievērojami sasniegumu basketbolā (sk.Garkalns),
meitenēm «Artekā» zelts.
! Tiek iekārtoti matemātikas, dabaszinātņu un tehnisko
mācību līdzekļu kabineti.
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4.

!
!
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!

!
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organizācijas - oktobrēni un pionieri.
Notiek akmensdārza dobes iekārtošana,
darbs skolas siltumnīcā un skolās dārzā.
Skolēni daudz strādā Iecavas kolhozā un mežniecībā.
Darbojas interesanti pulciņi: raķešu modelētāju, foto pulciņš,
ritmikas, zīmēšanas.
Skolai ir savs zirgs Ansis, ar kura palīdzību tiek veikti dažādi
saimnieciskie darbi un atvesti produkti no veikala. Skolā
darbojas radiomezgls.
Šajā laika posmā fotoliecību par skolas dzīvi ir ļoti maz...
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Skolas vadības maiņa - 1983. gadā
989
par skolas direktori sāk strādāt Solveiga Zemberga.
No 1984. gada par mācību pārzini strādā Dzidra Miezere.

!
! 1984. gadā Atmiņu stundā visi kopā atzīmē

! 2000./2001. skolas vadības darbu uzsāk

skolas 25 gadu jubileju.
! Aktīvi darbojas koris skolotājas Zigrīdas Zviedres vadībā.
! Par tradīciju kļūst pulciņu darbu skates.

!
!
!
!
!
!

!
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! 1993. gada augustā sākas sadarbība ar Zviedrijas

!
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pilsētu Ornskoldsviku. Sadarbību vada speciāli
izveidota sabiedriska organizācija «Latvijas draugi Iecavai».
! 1990. gadā skolas 40 gadu jubilejā tiek iesvētīts skolas karogs.

!
!
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Judīte Rubina, bet vadīt mācību procesu
turpina Dzidra Miezere.
2002. gadā tiek izveidota un iesvētīta kapela.
2001. gadā darbu uzsāk Skolēnu dome,
pirmais prezidents - Elvijs Ernests.
2001. gadā tiek izdota pirmā skolas avīze «Ritums»,
tagad - «Skolas Logā».
2003. gada rajona konkursa «Gada skolēns» pirmā laureāte ir
Kristīne Pauniņa.
2005. gadā skolas deju kolektīvs Artas Maseles vadībā (augšā
attēlā) piedalās republikas skolēnu Dziesmu un deju svētkos.
Šajos gados, izvērtējot Bauskas rajona vispārizglītojošo skolu
darba kvalitāti, skola saņem dažādas laureātu nominācijas,
kuras interesenti var aplūkot skolā.
Ļoti skolēniem patīk projektu nedēļas, kuru laikā tiek
izstrādātas dažādas tēmas.
Skola lepojas ar panākumiem vokālajā mākslā, skolotājas
Ž. Stankevičas vadītais koris un vokālais ansamblis uzvar
rajona skatēs.
Par sasniegumiem sportā liecina uzvaras kausu rinda skolas
vestibilā.
Dažādu projektu ietvaros turpinās sadarbība
ar zviedru draugiem - viņu palīdzība ir nenovērtējama.
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5.

Ceļojuma piezīmes

Īslandē

A: F: Kristīne Karele

Aprīļa sākumā, kad visi
skolotāji devās pelnītā
atpūtā, proti, brīvlaikā,
es devos uz Īslandi,
lai 10 dienas pavadītu
spraigās mācībās,
ekskursijās, jaukās sarunās
ar jauniepazītiem draugiem
no dažādām valstīm.

Mācības
Gada sākumā piedalījos konkursā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta stipendiju skolotājiem, kas vēlas papildināt savas zināšanas, prasmes un
iemaņas kādā no trim valstīm - Īslandē, Norvēģijā vai Lihtenšteinā.
Izdevās vinnēt konkursā un saņēmu finansējumu pedagoģiskiem
kursiem Īslandē «Mācīšana
multikulturālā klasē, uzsvars uz
CLIM metodi». Tos organizēja Intercultural Iceland, kursu vadītāja bija Īslandes Universitātes socioloģijas pasniedzēja Gudruna Petursdotira (Gudrun Petursdottir). Erudīta sieviete, kas augusi astoņu
bērnu ģimenē, ļoti tieša un atklāta,
kā arī lieliska skolotāja.
Mācības bija patiešām aizraujošas un ļoti praktiskas - paši dalījāmies grupās, strādājām ar dažādiem materiāliem, prezentējām
tos, izmēģinājām feinas spēles.
Galvenais uzsvars bija uz to, kā
klasē veidot drošu un uzticības pilnu atmosfēru, kā katram bērnam,
ne tikai tiem, kam viss labi un viegli padodas, nodrošināt iespēju gan
būt klasē, gan arī maksimāli
daudz iegūt no mācībām.

Grupasbiedri
Kopā bijām 21 skolotājs no dažādām valstīm: Vācijas, Grieķijas,
Austrijas, Francijas, Spānijas,
Skotijas un mēs - četri Latvijas
pārstāvji. Katrs no maniem grupasbiedriem bija interesants un
īpašs - skotietes, koledžas pasniedzējas, ar izcilu humora izjūtu, kuras Īslandē atgriezās jau otro reizi,
vācietis Karls Ludvigs, kurš astoņus gadus vadījis vācu skolu Bolīvijā, apceļojis puspasaules, Baltijas valstīm cauri braucis ar velosipēdu un labprāt atkal te atbrauktu, austriete Birgita, kas spēlē saksofonu un nesen uzkāpusi Kilimandžaro utt. Bija patiesi intere-
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Zilajā lagūnā

Attēlos: Īslandes ainavas sastāvdaļa - zirdziņi.
pakaļ zem jumta. Arī zirdziņi ir neatņemama Īslandes ainavas sastāvdaļa. Tie ir mazāki augumā
par zirgiem vulgaris, diezgan spalvaini un bieži sastopami ceļa malās, saspiedušies bariņos kopā,
ēdot sienu. Drosmīgākie no mūsējiem arī devās stundu garā izjādē.
Ak, gandrīz piemirsu ziemeļblāzmu. Redzējām arī šo brīnumu!
Iedzimtam īslandietim varbūt tas
nebūtu licies nekas īpašs, jo mistiskais gaismas pleķis debesīs nebija izteikts, tomēr tas tur bija! Un
stāsta vērts ir tas, kā tikām līdz
tam skaistajam skatam. Ko nu
kurš tur pusnaktī darījām - daži
skatījās īslandiešu filmu lielajā zālē, citi pļāpāja, kad aizelsušās
ieskrēja skotietes ar ziņu, ka IR!
Aurora Borealis IR šobrīd redzama! Pa galvu, pa kaklu skrējām
ārā uz pludmali, prom no pilsētas
gaismām, lai skats būtu labāk
ieraugāms. Runā, ka ziemeļblāzmas laikā sadzirdamas arī dīvainas skaņas. Tās gan šoreiz nemanījām, varbūt tāpēc, ka pārāk sajūsmināti bļaustījāmies par debesīs redzamo.

Reikjavikā.

kredīts. Tad nu piepelnoties vakaros vēl ar privātstundām vācu valodā, lai būtu arī par ko paēst.

Interesanti

Braucām arī ekskursijās. Visiespaidīgākā, šķiet, bija Zilā lagūna, dabiski silta ūdenstvertne,
kuras ūdens ir gandrīz pienbaltā
krāsā, sāļš un ļoti silts. Peldējāmies, kad ārā bija nulle grādu.
Otro topā liktu Strokkura geizeru - karsto avotu, kas vidēji ik
pēc sešām astoņām minūtēm izšļāca karstu ūdeni un tvaikus.
Kaut ārā bija nežēlīgi auksts un vējains, stāvējām kā apburti, gaidīdami kārtējo brīnumu.
Iespaidīga ir visa Īslandes lauku ainava kopumā - ar lavu klāta,
tāda kā nedzīva. Arī paši apskatījām vairākus vulkānu krāterus.
Ir arī daudz kalnu, kas tomēr nav
pārāk augsti un esot lielisks izpētes objekts ģeologiem, jo kalnus
neklāj koki vai citi augi un labi redzami visi slāņi, kā tie veidojušies.
Bijām arī vietā, kur redzama Amerikas un Eiropas kontinentālo
plātņu atdalīšanās vieta.
Apskatījām fermu, kur bija 600
aitu, 60 aunu un vēl neviena jēra.
Tie dzimšot pavisam drīz, aprīļa
beigās maija sākumā, un tad aitas
ar visiem jēriem laidīs savā vaļā
kalnos ganīties visu vasaru, lai pēc
tam novembrī atkal savāktu at-

Šo vārdu dzirdēju pieminam
bieži. Iet viņiem traki, tāpat kā
mums. Bezdarbs, daudzi darbaspējīgie spiesti pamest salu, cenas
daudz kam kritušās, kas ir izdevīgi
tūristiem, tāpēc par to trūkumu
tagad nevarot sūdzēties. Avīzes lasīt negriboties, jo prognozes liecinot, ka būs tikai vēl sliktāk.
Mūsu pasniedzējas alga mēnesī esot 200 tūkstoši Īslandes
kronu (viens eiro tobrīd bija 160
kronu), ar to pietiekot tikai visu rēķinu nomaksai, jo arī viņai tāpat
kā daudziem īslandiešiem ir arī

§
Īslandē būtībā nepastāv uzvārdi, jo bērnam uzvārdā tiek likts
tēva vārds ar piedēkli vai nu «son»
(dēls) vai «dottir» (meita) atkarībā
no dzimuma. Piemēram, mūsu pasniedzēja ir Pētera meita - Petursdottir. Ja es būtu īslandiete, mans
uzvārds nebūtu vis Karele, bet
Austrisdottir. :) Un interesanti, ka
telefongrāmatās cilvēki ir sarindoti
pēc vārdiem, nevis uzvārdiem.
§
Pilnīgi visi mūsu sastaptie
islandieši mācēja runāt angliski.
§
Īslandiešu valodai esot ļoti
grūta gramatika, bet viņiem pašiem esot viegli iemācīties vācu valodu.
§
Vissātīgākā maltīte Īslandē
mums vienmēr bija vakariņas, kuras parasti viesnīcā ēdām ap plkst.
20 (pēc mūsu laika - plkst. 23). Tās
sastāvēja no trim ēdieniem: zupas
(visbiežāk - biezzupas), otrā ēdiena
ar kārtīgu gaļu vai zivi - nogaršojām gan jēru (bet ne viņu slavenās
svilinātās aitu galvas), gan liellopu,
gan lasi, gan citas jūras veltes, ko
pasniedza kopā ar maziem kartupelīšiem un dārzeņiem. Un neiztrūkstoši bija arī saldais (piemēram, tradicionālais skyr - kaut kas
starp mūsu jogurtu un biezpienu).
§
Mans rēķins atvadu vakariņās restorānā bija 6675 kronas
(40,25 eiro).
§
Mājiniekiem atvedu žāvētus,
dabiski sāļas zivs gabaliņus, kurus
īslandieši ēdot kā čipsus, vietējo ķimeņu brandvīnu un lakricas šokolādē. Ņamm! Ļoti priecātos, ja nākamreiz izdotos aizbraukt uz kādu
silto zemi! IZ

ņus par aktuāliem darba tiesību
un darba aizsardzības jautājumiem. Iecavas vidusskolā ar jauniešiem tikās LBAS priekšsēdētājs
Pēteris Krīgers, LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča,
konsultants darba aizsardzības
jautājumos Mārtiņš Pužuls un
Jelgavas konsultatīvā centra vadī-

tāja Ligita Brahmane.
2. aprīlī Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolā notika muzikālais Riču-raču. Komandas no piecām mūsu reģiona mūzikas skolām piedalījās erudīcijas spēlē par
mūzikas teoriju un mūzikas literatūru. Iecavas mūzikas skolas komandā bija Madara Ērgle, Anna

Čonka un Beāte Millere. Komandu
sagatavoja skolotājas Dace Mežiņa
un Kristīne Circene.
23. aprīlī Iecavas mūzikas skolā risinājās II Latvijas lauku un
mazpilsētu mūzikas skolu kokles
klašu audzēkņu konkurss, bet apbalvošanai un laureātu koncertam
izraudzīta luterāņu baznīca. IZ

santi. Vadītāja Gudruna par
mums teica, ka tik jautra, saliedēta un draudzīga grupa sen neesot
redzēta.

Redzētais

Krīze

Skolu ziņas

18. aprīlī Iecavas vidusskola
pie sevis uzņēma Nacionālo debašu turnīra dalībniekus no visas
Latvijas.
22. aprīlī, turpinot kampaņu
Latvijas skolās, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība izglītoja vidusskolas pēdējo klašu audzēk-
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Kopsolī līdz zelta kāzām
A: F: Anta Kļaveniece

F: no ģimenes albuma

Toreiz, pirms 50 gadiem,
18. aprīļa sestdiena bija
tikpat auksta kā šogad,
atceras Velta un Ernests
Feldmaņi, kas aizvadītajā
sestdienā svinēja zelta
kāzas. Taču ne jau laika
apstākļi ietekmējuši
kopīgo dzīves gājumu,
bet vienotas intereses
un prasme vienam otru
sadzirdēt.
Svinību rītā mājinieki bija sagādājuši pārsteigumu - saklāto
brokastu galdu rotājušas sveces
un 50 rozes. Bērni uzklājuši un
paši pazuduši.
«Ideja par zelta kāzu sarīkošanu radās man 2006. gadā, kad
smagi slima gulēju uz gultas,»
stāsta Velta. «Tolaik bija iespēja
palikt ratiņkrēslā vai vēl sliktāk.
Tad arī ienāca prātā - lūk, drīz
būtu zelta kāzas, bet vai tās sagaidīs vai nesagaidīs… Ik pa laikam zelta kāzas bija kā atskaites
punkts - vēl līdz zīmīgajam datumam atlicis tik un tik. Kā tāda
robeža ar gaidīšanu un cerību.
Man vairāk gribējās satikt tos
13 pārus, kam esam bijuši par
vedējiem. Uz svinībām ieradās
astoņi. Diviem pāriem nevarējām sadabūt adreses, bet viens
pāris uz mums nolūkojās no mākoņu maliņas. Arī mūsu zelta
kāzu vedēji bija pāris, kuru laulības dzīvē savulaik ievadījām
mēs, - Olita un Leons Smeiļi.»
Velta un Ernests iepazinās
studentu gados 1958. gadā. Velta mācījusies Agronomijas, bet
Ernests - Zootehnikas fakultātē
Rīgas Lauksaimniecības akadēmijā, kur abi kādā studentu ballītē iepazinušies. Vispirms Ernests sācis Veltu tā cītīgāk dancināt, bet vēlāk satuvinājušas
kopīgās intereses. Velta atceras:
«Abi sportojām, abiem patika
teātris, kino, balles. Viņš bija ļoti
enerģisks, mani uzpasēja, ka reizēm bija pat dusmas.» Par stu-

IZ

Feldmaņu pāris kāzu
viena gada svinībās..

.. un savās zelta kāzās
kopā ar vedējiem
Olitu un Leonu
Smeiļiem, kurus
savulaik paši
ievadījuši laulības
dzīvē.

dentu gadiem palikušas tās jaukākās atmiņas, lai arī dzīvošana
bijusi pieticīga un ne tik viegla.
Taču studentiem enerģijas pieticis gan mācībām, gan izklaidēm,
gan arī darbam. Velta atceras, ka
nedēļas nogalē pēc lekcijām gājuši uz balli, tad pastaigājušies
pa parku, bet no turienes divos

niecībā Aucē, tad dažus gadus
abi dzīvojuši Valgundē, bet vēlāk
pārcēlušies uz Iecavas «Upeslīčiem» - Veltas vecāku mājām,
kur ģimene saimnieko vēl šodien. Iecavas kolhozā Ernests bijis ciltslietu zootehniķis, bet Velta darba gadus aizvadījusi ekonomistes amatā.
Velta labprāt kavējas atmiņās par padomju gadu kolektīva
saliedētību, kad kopā braukts
ekskursijās, rīkotas balles un
dažādi pasākumi. Atjaunotās
neatkarības gados cilvēkos pazudis kopā būšanas prieks,
katrs raujas pats par sevi. Tas
pastiprinājis vēlmi sarīkot zelta
kāzas, lai atkal vienuviet varētu
satikt draugus, radus, bijušos
kolēģus.
Feldmaņu ģimenē izauguši
dēli Uldis un Guntars, sagaidīti
mazbērni un pirmā mazmazmeitiņa, kam 22. aprīlī apritēja viens
mēnesis. Var just, ka sāpīgi
iesmeldzas Veltas kundzes sirds,
kad viņa stāsta par saimniecību,
kura pēc slimošanas 2006. gadā
bija krietni jāsamazina. «Savulaik apsaimniekojām 60 hektārus zemes, turējām cūkas, sivēnmātes, sešas govis. Tagad palikuši 20 hektāri zemes un vistas.
Labi, ka biju slimnīcā, kad tās
govis veda prom,» ar asarām acīs
atceras Velta.
Jautāta pēc padoma, kā nodzīvot saskanīgu ģimenes mūžu,
viņa atteic, ka visi strīdi ir risināmi. «Nu nav jau tā, ka mūsu ģimenē villa nemaz negāja pa gaisu. Gāja jau gan, kā zvirbuļiem!
Bet viss pāriet un salabst. Kopā
jāčubinās, cik tad ilgi dusmosies? Galvenais - vajag izrunāties, nevis skriet projām, vajag
dzīvot, darboties, neļauties aizdomām un neticībai,» tā Velta.
Viņai un Ernestam tas ir izdevies, un ne velti par savu dzīvi
kopumā Velta teic: «Es esmu laimīga.»
Feldmaņi uzskata, ka viņu
saskaņu vairojusi tā laime visu
mūžu būt kopā - akadēmijā, kur
sapazinušies, pēc tam darbā,
ekskursijās, visās saiešanās,
iztiekot bez liekiem mīlestības
apliecinājuma vārdiem - «es tevi
mīlu!» un «kāpēc tu mani
nemīli?». Viņi vienkārši bijuši
kopā. IZ

Dots devējam atdodas

Pēc publicētā

Bija patīkami uzzināt par
A/S Balticovo pārdomātiem pasākumiem, lai uzņēmums turpinātu attīstīties un nodrošinātu
ražošanas stabilitāti (publikācija
«Iecavas Ziņu» Lieldienu nedēļas
numurā - red.). Uzņēmuma vadība nevaimanā par krīzi, bet do-

naktī viņa taisnā ceļā devusies
uz darbu pastā, lai sašķirotu sūtījumus un tad tos iznēsātu
klientiem.
Lai pēc studiju gadiem Veltu
un Ernestu neaizsūtītu strādāt
kur kuro, pēc gada draudzības
abi nolēmuši apprecēties. Kāzas
svinētas Veltas prakses saim-

6.

mā un dara. Šajās Lieldienās
mani īpaši uzrunāja uzņēmuma
vadības atsaucība. Lūdzu atbalstu Kalna svētību kopienas
jauniešiem Bruknas muižā, bet,
jāsaka, īpaši necerēju uz atbalstu. Sak, gan jau atrunāsies
ar grūtībām. Kā daudzi citi. Liels

un patiess bija prieks, ka 32 kopienas jaunieši varēja svētku
galdā likt Balticovo saražotās
olas. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs publikācijā neminēja,
ka saražotā produkcija tiek ziedota dažādām organizācijām un
vajadzībām jau vairāku gadu ga-

rumā. Paldies uzņēmuma valdei
par nesavtību ziedojot un novēlam lai arī turpmāk piepildās
«dots devējam atdodas»!
Biedrības Kalna svētību
kopiena vārdā
Terezija Lasmane

7.
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Uzsākta trakumsērgas Iepazīst izglītības iespējas
vakcīnu izvietošana
un kultūras mantojumu
Lai turpinātu trakumsērgas
apkarošanu, Pārtikas un
veterinārais dienests,
izmantojot mazās aviācijas
lidmašīnas, 20. aprīlī uzsāka
trakumsērgas vakcīnu
izvietošanu no gaisa
visā Latvijas teritorijā.
Darbu plānots veikt mēneša
laikā, ja būs lidojumiem labvēlīgi
laika apstākļi. Visā Latvijas teritorijā vienmērīgi tiks izvietotas
20 līdz 23 vakcīnas devas uz
1 km2. Tā kā lapsām patīk klaiņot apdzīvotu vietu tuvumā, kur
vieglāk atrast barību, vakcīnas
tiks izsviestas arī ļoti tuvu pilsētām. Ja kāda vakcīna, kas izskatās kā brūngans kubiņš un ir
nedaudz mazāks par sērkociņu
kastīti, nokritusi māju tuvumā,
to vajadzētu nogādāt ārpus pagalma, taču, neaiztiekot ar plikām rokām, jo meža dzīvnieki
sajutīs cilvēku smaržu un ēsmu
neēdīs.
Vakcīna nav bīstama ne cilvēkam, ne apkārtējai videi, to-
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mēr, ja cilvēks nonācis tiešā saskarē ar vakcīnu (ēsmas iekšpusē tā ir šķidra) – tā nonākusi acīs
vai brūcē, labāk vērsties pie ārsta.
Trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku
veselību un dzīvību apdraudoša
infekcijas slimība, kura ir izplatīta visā Latvijā. Trakumsērgas rezervuārs dabā ir savvaļas dzīvnieki, galvenokārt - lapsas un jenotsuņi. Mājdzīvnieki, visbiežāk
suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais trakumsērgas
profilakses pasākums mājdzīvniekiem ir savlaicīga vakcinācija
pret trakumsērgu, kas jāveic
vienreiz gadā.
Pārtikas un veterinārais dienests aicina pieaugušos par vakcīnām informēt arī bērnus un
lūgt tos nekādā gadījumā vakcīnas neaiztikt. Atgādiniet bērniem, ka gadījumos, ja tomēr tās
nācies nejauši aizskart, nekavējoties jāziņo pieaugušajiem. IZ

Sporta ziņas

BK Dartija aizvadījusi vēl divas spēles cīņā par 9.-16. vietu,
diemžēl abās piedzīvots zaudējums.
8. aprīlī izbraukumā iecavnieki mērojās spēkiem ar BK VEF.
Mājinieki uzvarēja ar rezultātu 82:74.
Gundars Brička - 19 punkti, 8 izcīnītas bumbas;
Māris Gailums -17 punkti, 16 izcīnītas bumbas;
Aldis Beitiņš - 15 punkti, 5 rezultatīvas piespēles, 6 pārtvertas
bumbas;
Armands Švītiņš - 9 punkti, 6 izcīnītas bumbas;
Armīns Dīcis - 8 punkti, 6 izcīnītas bumbas;
Jānis Ivanovs - 2 punkti;
Mārtiņš Ivanovs - 2 punkti;
Jānis Savļjevs - 2 punkti;
spēlēja arī Juris Ojāru un Māris Ozoliņš.
17. aprīlī savā laukumā Iecavas vienība ar rezultātu 76:88 atzina
Pārgaujas/Cēsu SS basketbolistu pārākumu.
G. Brička - 28 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 4 pārtvertas bumbas;
A. Dīcis - 16 punkti, 6 izcīnītas bumbas;
A. Švītiņš - 11 punkti, 9 izcīnītas bumbas;
A. Beitiņš - 6 punkti, 5 rezultatīvas piespēles;
J. Ojāru - 6 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas piespēles;
M. Gailums - 5 punkti, 8 izcīnītas bumbas, 2 bloķēti metieni;
J. Ivanovs - 2 punkti;
J. Savļjevs - 2 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas piespēles.
24. aprīlī Dartijas komanda dosies izbraukumā uz Jūrmalu, bet
30. aprīlī savā laukumā uzņems pretiniekus no Bauskas.
1996. gadā dzimušie basketbolisti 18. aprīlī Rīgā cīnījās par
iekļūšanu Jaunatnes basketbola līgas finālsacensībās.
Diemžēl Iecavas/Vecumnieku/Bauskas 2 apvienotā komanda ar
rezultātu 25:47 piekāpās Valmieras/Rūjienas/Strenču 1 zēniem
(rezultatīvākie bija J. Pelēcis un E. Arcimovičs, kuri katrs guva pa
6 punktiem).
Minispēlēs šajā vecuma grupā piedalījās 41 komanda
no Austrumiem un Rietumiem. Iecavai kopvērtējumā dalīta
9.-12. vieta. IZ

1.lpp.

Cepļi. Svētku mielastu, olu krāsošanu un ripināšanu, šūpošanos un raganu aizdzīšanu, kā arī
jautras rotaļas kopā ar folkloras
kopu Rija viesiem organizēja
biedrība sieviešu klubs Liepas
un mājas saimnieki – viesmīlīgā
Āboliņu ģimene. Vairāk par projekta aktivitātēm lasiet nākamajā laikraksta numurā. IZ

Iecavā projekta dalībnieki uzzināja par pašvaldības darbu,
apskatīja iecavnieku radošo darbu izstādi Edvarta Virzas bibliotēkā, paviesojās abās pirmsskolas izglītības iestādēs, vidusskolā
un kultūras namā.
Vakara cēlienu ārzemju viesi
pavadīja, iepazīstot latviskās
Lieldienu tradīcijas lauku mājās

Notiks tūrisma rallija
otrais posms
25. aprīlī interneta portāls
www.iauto.lv saviem
lasītājiem rīko tūrisma
ralliju - orientēšanās
sacensības Ogres,
Aizkraukles, Bauskas un
Rīgas rajonā.

Paredzams, ka sacensību
maršrutā tiks iekļauti arī Iecavas novada ceļi. iAuto tūrisma
rallija 2009. gada II posma norise plānota aptuveni no plkst.
12:00 līdz 22:00. Ceļi koplietošanas satiksmei netiks slēgti. IZ

Līdzjūtības
Deg sēru svece, deg,
Kaut mūžs vēl neizdzīvots.

/K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību ANDREJA SERKOVA
tuviniekiem, viņu pavadot mūžības ceļos.
SIA «Iecavas Gulbis» kolektīvs
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.

/V. Grenkovs/

Jūtam līdzi Sandrai, tēti zaudējot.
Klasesbiedri un audzinātāja
Pārlūza…
Pēkšņi sabruka
Vienā mirklī viss.
Dzīves ritms nojuka.
Laimes brīdis īss.

/R.Urtāne/

Visdziļākie līdzjūtības apliecinājumi
Maijai Serkovai, pavadot dēlu pēdējā gaitā.
Darba kolēģi Olu pārstrādes cehā

Aizsaulē aizgājuši
Anatolijs Saveļjevs (13.04.1932. - 16.04.2009.)
Imants Veismanis (14.01.1942. - 17.04.2009.)
Andrejs Serkovs (08.07.1966. - 20.04.2009.)

2009. gada 24. aprīlī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
Siltumnīcas stabi,
zāģmateriāli, malka. Tālr.
smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.

8.

Kultūras namā
24. aprīlī paredzētā izrāde
TIEK PĀRCELTA uz rudeni!
Sīkāka informācija
pa tālr. 63941234;
29109156; 26666126.

15. maijā pl. 20:00
agros sēklas kartupeļus
‘Karatops’ (0,15 Ls/kg) un
vidējos ‘Granolla’ (0,12 Ls/kg).
Tālr. 29264595.

Iecavas
internātpamatskola
29. maijā plkst. 19:00
rīko skolas 50 gadu
jubilejas svinības.
Laipni aicināti bijušie
skolotāji, darbinieki
un absolventi.
Dalības maksa - Ls 3, līdzi
ņemot groziņu. Vēlama
iepriekšēja pieteikšanās
Pa tālruni 63941183

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:

Kanalizācijas sūknēšana (10t)

smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

Zemes aršana un kultivēšana
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
šķembas, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Veselības ministrija nolemj:
pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

:

IECAVAS

atmaksāt,
ja pasūta

Ie
ska
V
istu isapk skatie
sārt
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!

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Bauskas
nodaļa informē, ka traktortehnikas gadskārtējās
tehniskās apskates Iecavas novadā paredzētas:
27. aprīlī plkst. 10.30 Rakmentē, 11.30 Zālītē
10. jūnijā plkst. 10.30 a/s «Balticovo», 11.30 z/s «Jumis»
Uzziņas pa tālruni 63925013; 29284575.

labu 2 istabu dzīvokli Iecavā,
lēti. Tālr. 26490437.

Dažādi : : :
Ņem apgādībā vecu pensionāru
pāri. Tālr. 29879919.
Mazdārziņu apstrāde,
kultivēšana, frēzēšana.
Mazu birstošu kravu
pašizgāzēja pakalpojumi.
Tālr. 29360004.
Visu veidu veļas mašīnu
remonts.
Tālr. 29105506; 26544450.
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts,
tirdzniecība un noma.
Remontējam motorzāģus,
pļaujmašīnas, krūmgriežus,
mauriņa traktorus, frēzes u. c.
agregātus par saprātīgām cenām.
Ja nepieciešams, ir pieejams
transports, 15 km radiusā bez
maksas. Tālr. 29683462.

KONCERTS -

Olga Rajecka un
Lielvārdes Violetais koris.
Biļetes cena - Ls 5;
koncerta dienā - Ls 7.
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā katru darba
dienu pl.10:00-18:00.

Jūsu mazulim ir 1,5-3 gadi
un Jūs dzīvojat pa māju
vai strādājat?
Piedāvājam: pieaugušajiem izpausties, dalīties pieredzē,
uzzināt, iemācīties,
mazuļiem - jauki un saturīgi
pavadīt laiku vienaudžu
grupā. Mēs gaidām Jūs!
Tālrunis - 27195195.

Tikai lauksaimniekiem!
Lētāka
- DĪZEĻDEGVIELA
- MARĶĒTĀ APKURES
DĪZEĻDEGVIELA
- BENZĪNS
Vairumtirdzniecība
(Piegāde no 1000 litriem)
29 294979, 67 113040
ekoteks@ekoteks.lv

Frēzēju zemi. Ātri, kvalitatīvi
un par saprātīgām cenām.
Tālr. 26029720.

Iecavnieku
vaļasprieku
IZSTĀDE
«Dvēseles varavīksne»
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā apskatāma
līdz 30. aprīlim.
Bibliotēkas darba laiks:
Piektdien 10-17
Pirmdien 13-19
Otrdien 13-19
Trešdien 13-19
Ceturtdien 10-17.

Izstādes noslēgums 29. aprīlī plkst. 17:00.

SAKOPŠANAS TALKA:
Jaunkalniņu kapsētā
25. aprīlī no plkst. 10:00
Baložu kapsētā
3. maijā no plkst. 11:00

1. maijā Darba
svētkos -

neaizmirsti

izkārt KAROGU
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