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Peldētavā 3.
pārģērbšanās
kabīne
pārvērtusies
pelnu čupā
F: Rita Bogdanova

Baltijas ceļa 20. gadadienai
veltītajā akcijā «Sirdspuksti

Baltijai» Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas skrējēji 600 kilometrus
garā stafetē no jauna simboliski
savienoja trīs Baltijas valstis.

Vienotības skrējiens no Viļņas
uz Rīgu vijās cauri Iecavai.

Iesvēta jauno Iecavas
Romas katoļu baznīcu
A: F: Anta Kļaveniece

«Iecavas draudzei ir tiesības būt
lepnai, jo šodien tās ilgi lolotā būve
tiek konsekrēta - izņemta no laicīgās
un iecelta dievišķajā apritē. Laicīgā
būve kļūst par Dieva namu, kļūst par
baznīcu,» sacīja Jelgavas diecēzes
bīskaps Antons Justs, 23. augustā
iesvētot Iecavas Svētā Antonija no Padujas Romas katoļu baznīcu. Viņš
neslēpa, ka katra bīskapa darbā baznīcas iesvētīšana sagādā patiesu
gandarījumu, bet baznīcas tapšanu

salīdzināja ar grūtniecību, kas nav
viegla, taču noslēdzas ar priekpilnu
rezultātu.
Draudzes prāvests monsinjors Jānis Zviedrāns sacīja, ka baznīcas tapšana no viņa prasījusi daudz negulētu nakšu. Dievnama celtniecībā neatsverama bijusi viņa lielā pieredze:
viņš piedalījies vairāku katoļu baznīcu atjaunošanā un celtniecībā, arī
Dobeles jaunā katoļu baznīca uzbūvēta monsinjora vadībā.
5.lpp.
Attēlā: netālu no jaunā dievnama
izvietots Jaunavas Marijas tēls.

6.lpp.

4.
Māju
apsaimnieko
paši
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Skolu ziņas

27. augustā Bauskā notika
rajona pedagogu augusta konference. Tajā pārrunāja iepriekšējā
mācību gada rezultātus un pašreizējās aktualitātes izglītības jomā, kā arī apbalvoja virkni pedagogu. Nominantu vidū ir arī Iecavas novada iestāžu darbinieki.
Vidusskolas skolotāja Iveta
Dmitrijeva nopelnījusi rajona Izglītības pārvaldes (IP) Atzinības
rakstu par veiksmīgu skolēnu
sagatavošanu valsts pārbaudes
darbiem valsts valodā, Dzimtmisas skolas skolotājs Vilnis Gailums - tādu pašu Atzinības rakstu par sporta jomu. IP balva par
panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs piešķirta sākumskolas «Dartija» direktorei Irīnai
Freimanei, bet šīs mācību iestādes skolotājai Aijai Sietiņai - Izglītības un zinātnes ministrijas
Atzinības raksts. Priecājamies
par panākumiem un jaunā mācību gada sākumā sveicam visus
pedagogus, kuri palikuši uzticīgi
savai prfesijai! IZ

Skolēnu autobusi kursēs:
1.septembrī
Rīta reisi:
Zālīte
Bružas
Stacija
Centrs
Raņķi
Gāršas
Zorģi (veikals)
Tāmas
Rosme
Audrupi
Misas t.n.

8.00
8.15
8.25
8.30
8.00
8.30
8.10
8.20
8.30
8.20

No skolas:
Rosme I reiss
12.00
Zālīte I reiss
12.00
Zorģi
I reiss
12.00
Zorģi
II reiss 13.00
Audrupi
12.40
Rosme II reiss 13.00
Zālīte
II reiss 13.00

Sākot ar
2.septembri
Rīta reisi:
Zālīte
Bružas
Stacija
Centrs I reiss
Centrs II reiss
Zorģi (veikals)
Tāmas
Rosme
Audrupi
Misas t.n.

7.00
7.15
7.30
8.20
7.30
7.10
7.20
7.50
7.30

No skolas:
Rosme I reiss
Zālīte I reiss
Zorģi
I reiss
Zorģi
II reiss
Audrupi
Rosme II reiss
Zālīte
II reiss

14.40
15.30
15.30
17.40
16.20
16.55
16.50

Turpmāk iespējamas korekcijas, vadoties no stundu
saraksta.

2.

Internetā
var apskatīt
un iegādāties
mājražotāju
darbus
Ieskaties interneta adresē http://llf.partneribas.lv/inde
x.php?show=70
tur var iepazīt pirmos
drosmīgos mājražotājus, kuri
informāciju par saviem
ražojumiem bija ar mieru
publicēt Latvijas Lauku foruma
(LLF) mājas lapā.
Ar visiem ražotājiem ir
iespējams sazināties un
iegādāties viņu darbus. «Kurš
gan cits mums palīdzēs, ja ne
paši!» aicina Āris Ādlers no LLF.

Jāuzņemas atbildība par savu budžetu pašiem
A: F: Beata Logina

«Nedrīkst iesēdēties mājās pie
televizora, jākļūst par
uzņēmējiem un jāuzņemas
atbildība par savu budžetu
pašiem. Darāmā pietiek, ja
vien gribas darīt!» tāda ir
Agitas Haukas pārliecība, ko
viņa liek pie sirds ikvienam,
kurš interesējas par
nevalstisko organizāciju
darbību.
19. augustā Iecavas sieviešu
klubā «Liepas» viesojās «Partnerības Daugavkrasts» pārstāvji
un interesenti no Aizkraukles
puses, Ērberģes. Kluba valdes
priekšsēdētāja A. Hauka pastāstīja par biedrības tapšanu,
pirmajiem un lielākajiem projektiem, sadarbības partneriem.
Ieskatu sabiedriskā darba specifikā paspilgtināja gan bagātais
fotogrāfiju un preses izgriezumu
klāsts, gan ar humora pieskaņu
izklāstītās epizodes no A. Haukas ģimenes dzīves, profesionālās darbošanās medicīnas jomā un privātbiznesa uzsākšanas. Ir svarīgi iesaistīt pareizos
cilvēkus, noklausījušies Agitas
padomus, rezumēja ciemiņi. Tiešām - bez labas kompānijas, ģimenes atbalsta un sadarbības
to visu nevar dabūt gatavu. «Liepas» apvieno dažādu profesiju,
un vecumu sievietes, šī dažādība

«Gribam
smelties optimismu
un mācīties no
organizācijām,
kuras jau ir
iestrādājušās,»
viesojoties kluba
«Liepas» telpās,
pieredzes
apmaiņas
brauciena
mērķus atklāja
«Partnerības
Daugavkrasts»
valdes
priekšsēdētājs
Māris Belovs
(attēlā no
kreisās).
klubam ir papildu spēks.
«Visu nevar tikai ar entuziasmu, tas jāapvieno ar kādu projektiņu. Labi, ja ir savs bizness,
ko var attīstīt uz hobija bāzes,»
atzina amatnieks Laimonis Radziņš, izrādot padziļinātu interesi par vietējo ražotāju interneta
veikala iespējām. «Mana kundze
Inta vada Baldones mākslas
skolas filiāli Daugmalē. Skaidrības par nākotni un finansējumu
gan nav. Bet mums ir darbnīca Daugmales keramika jau ir
brends, tāpēc domājam, kur pir-

cējiem piedāvāt vietējo produkciju, kā šo lietu attīstīt, izveidot kādu tirdzniecības objektu.» Papildu ienākumu un biznesa ideju
meklējumos ir arī Dace Kārkliņa - lauksaimnieku konsultante
Ķekavas novada pašvaldībā. Viņas domas saistās ar lauku tūrismu, ja kooperētos ar radiem
un draugiem. Arī vietējās produkcijas, piemēram, Daugmales
siera un citu iecienītu produktu
koncentrēšanu vienā tirdzniecības vietā.
«Partnerība Daugavkrasts»

dibināta pērn septembrī, pirmajā darbības gadā dominējušas
sabiedriskās aktivitātes, atklāja
biedrības valdes priekšsēdētājs
Māris Belovs. Viņa galva ir pilna
idejām; viena no tām tika īstenota 23. augustā, Ķekavā sarīkojot
Garšaugu festivālu. Lai apgūtu
kolēģu pieredzi, kā labāk idejas
realizēt, M. Belovs aicināja savus domubiedrus apmeklēt netālus kaimiņus. Pēc Iecavas
kultūras nama apskates viņu
maršruts veda uz Vecumniekiem, Stelpi, Bārbeli. IZ
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Deputātu
sēdes septembrī
Otrdien, 1. septembrī,
- plkst. 14.00 Dzīvokļu un
īres komisijas sēde
Trešdien, 2. septembrī,
- plkst. 8.30 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
- plkst. 14.00
Finanšu komitejas sēde
Otrdien, 8. septembrī,
- plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 15. septembrī,
- plkst. 15.00
Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 17. septembrī,
- plkst. 8.30 Veselības un
sociālo jaut. komitejas sēde
Ceturtdien, 24. septembrī,
- plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 29.septembrī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde

Par mums raksta
- «Uģis Vītoliņš (stipru latviešu
zemnieku atvase, māk stūrēt
un skrūvēt, kopš neilga laika
bezdarbnieks) ar meitu Artu un
sievu Birutu dzīvo mājā, ko
cēlis grāfs Pālēns, atpircis no
grāfa Uģa vecvectēvs, bet Uģis
pats – atjaunojis, sakopis un
labiekārtojis,» tā aprakstu par
viesošanos Iecavas novada
«Cielavās» iesāk žurnāla «Mājas
Viesis» žurnāliste Vija Beinerte.
Fotogrāfijām bagātinātā
publikācija «Māja ar stāstu un
dvēseli» lasāma 21. augusta
izvedumā.
- «Nākamā ekskursija bija
ieplānota pa Bauskas rajonu,
un to organizēja Raimonda.
Atsauksmes pārsvarā bija
pozitīvas. «Man ļoti patika.
Apbrīnoju, ka vienā lauku sētā
var būt tik daudz eksotisku
dzīvnieku.» «Mana meita pēc
ekskursijas Labirintos teica, ka
šī bijusi viņas mūža laimīgākā

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
Alī M. «Mana bērna attīstības ceļš»
v
Amosovs V. «Insults»
v
Auziņš A. «Pokaiņi»
v
Bariko A. «Hēgeļa dvēsele
un Viskonsinas govis»
v
Belonogoff L. «Viļņa»
v
Boitmane I. «Veiksmīgas
karjeras anatomija»
v
Daņilova N. «Diagnostika
pašu spēkiem»
v
Dirkss K. «Tava prāta klupšanas akmeņi»
v
«Drošība internetā»
v
Freimanis I. «…un gleznu
teātris»
v
Gervika-Brodēra M. «Ceļvedis astroloģijā»
v
Hendijs Č. «Veiksmīgs
darbs organizācijās»
v
«Instrumentu grāmata»
v
Jungs K. G. «Psiholoģiskā
tipoloģija un māksla»
v
Kārsons R. «Kā dresēt savus dēmonus»
v
Kovejs S. «Sāc ar svarīgāko»
v
Laime S. «Svētā pazeme»
v
Maršals K. «Baraks Obama»
v
Meins Dž. «Vārds klusumā»
v
«Noslēpumu pilnās civilizācijas»
v
Paivere S. «Sarežģītie jautājumi»

diena,»» rakstīts pirmajā
mūsdienu latviešu biznesa
romānā «Paslēpies biznesā».
Tā autore ir ilggadēja žurnāliste
un Latvijas sieviešu uzņēmēju
un profesionāļu biedrības
Līdere valdes priekšsēdētājas

vietniece, izdevniecības Balvu
Valduguns līdzīpašniece Mārīte
Šperberga. Iecavnieki ar viņu
varēs tikties 7. septembrī
plkst. 17 sieviešu kluba
«Liepas» telpās Iecavas
kultūras namā. IZ

Melnās ziņas
- Naktī uz 19. augustu Tirgus
ielā no automašīnas Mitsubishi
Outlander nozagtas abas valsts
numura zīmes. Uzsākts kriminālprocess.
- 19. augustā plkst. 15:30
Lauku ielā ārvalstnieks,
1939. gadā dzimis vīrietis, vadot
automašīnu Volvo atpakaļgaitā,
uzbrauca elektrības sadales
skapim, to bojājot, un no negadījuma vietas aizbrauca, bet policijai neziņoja. Vadītājs vēlāk tika atrasts, un par nodarījumu
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- Laika posmā no 19. augusta plkst. 22:00 līdz 20. augusta
plkst. 14:00 Zemgales ielā no
mājas pagalma nozagta automašīna VW Multivan. Uzsākts kriminālprocess.
- 25. augustā plkst. 11:00

Zālītē, ceļa Jelgava-Iecava 29.
km, 1958. gadā dzimis vīrietis
vadīja transportlīdzekli Fiat Uno
alkohola reibumā un izraisīja sadursmi ar traktoru MTZ-82L,
kurš vilka siena presi. Sadursmē
siena prese tika sabojāta. Fiat
Uno vadītājs no notikuma vietas
aizbrauca, Ceļu policijai neziņojot. Sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
- 25. augustā laikā no plkst.
12:30 līdz 12:40 no neaizslēgtas
automašīnas VW LT-35 nozagta
somiņa, kurā atradās nauda 220 lati, viena piekabes un divas
automašīnu reģistrācijas apliecības. Uzsākts kriminālprocess.

A: F: Anta Kļaveniece

vairāki sētas posmi. Pašvaldība
vērsusies ar iesniegumu
policijā.
Žēl, ka šādi tiek «novērtēti»
centieni veidot pievilcīgu vidi
iedzīvotāju atpūtai. Diemžēl
starp mums ir cilvēki, kuriem
šķiet, ka svešu acu nemanīti un
barā pastrādāti postījumi ir
varoņdarbs. Vai tiešām labāk ir
dzīvot pelēcībā, jūsmot par
citur redzēto un žēloties, ka pie
mums jau nekā jēdzīga nav? IZ

Linda Zubāne
Bauskas RPP Kārtības policijas
biroja 2.nodaļas
vecākā inspektore

v
Putāne D. «Daces ideju grāmata mazajiem pētniekiem»
v
Riekstiņa M. «Top 10 ceļojumu maršruti»
v
Roman Q. «Tallina»
v
Romenkova V. «Bērns ģimenē un sabiedrībā»
v
«Skolēna pusdienu kastīte»
v
Sleits Dž. «Auras enerģija»
v
Smildziņa L. «Vingrinājumi
un spēles»
v
Vizule V. «Veramies ciet!»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Bridžents M. «Svētās asinis
un Svētais Grāls»
v
Čerņauskaite E. «Visi Itālijas putekļi»
v
Džonsone M. «Pārmaiņu
vējš»
v
Ečevarija L. «Mīla, ziņkāre,
prozaks un šaubas»
v
Hartneta S. «Rēgu bērns»
v
Hoslinē H. «Pūķa ķērājs»
v
Kivirehks A. «Rijkuris jeb
Novembris»
v
Linka Š. «Rožu kopēja»
v
Makendrū M. «Topless»
v
Makkalova K. «Morgana
ceļš»
v
Montefjore S. «Itālijas
smarža»
v
Rimminens M. «Alus tarbas
romāns»
v
Vainere Dž. «Laba gultā»

Trešdienas, 26. augusta, rītā
pašvaldības dārzniece Daina
Rudzīte ieradās sabiedrībai
paredzētajā atpūtas vietā
«Spirtnieki», lai veiktu
sakopšanas darbus, taču viņu
tur sagaidīja nepatīkams
pārsteigums – no pārģērbšanās
kabīnes pāri palikusi bija tikai
pelnu kaudze (attēlā),
ugunskurā sadedzināti arī
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Mājas apsaimniekošanu bremzē ekonomiskā lejupslīde
A: F: Anta Kļaveniece

Jau apritējis gads, kopš
Iecavā darbojas dzīvokļu
īpašnieku biedrība «Sila 8».
Ne pārāk ilgajā darbības
laikā padarīts diezgan
daudz.
Taču vēlmi aktīvi darboties,
lai padarītu savu dzīves telpu ērtāk un ilgtermiņā ekonomiskāk
apsaimniekojamu, noplacinājusi straujā ekonomiskā lejupslīde
un mājas iedzīvotāju nespēja
pieņemt vienprātīgus lēmumus.
Ja pirms gada daudzi atbalstīja
arī prāvāku līdzekļu ieguldīšanu
mājas renovācijā, tad tagad no
šādas rīcības attur neziņa - vai
vēl rīt būs darbs un stabili ienākumi.
Mājas iedzīvotājs un biedrības valdes loceklis Aivars Kļava:
«Situācija ar mājas apsaimniekošanu ir krietni uzlabojusies,
kopš mājas vecākās pienākumus ir uzņēmusies Dzintra Pavāre. Viņa šo lietu ir stipri nopietni ņēmusi pie sirds, ne tā, kā mēs
visi iepriekšējie, tostarp arī es.
Dzintra ir cilvēks ar lielu atbildības sajūtu, visur skrien un dara.
Piedevām bez atlīdzības.» Savukārt pati mājas vecākā saka paldies nama iedzīvotājiem, jo tikai
ar viņu atsaucību un līdzdalību
lietas virzījušās uz priekšu.
Biedrības statusam noteikti
ir savas priekšrocības, uzsver
Dzintra: «Elektrība lētāka; citas
iestādes ar mums rēķinās jau kā
ar juridisku personu; arī naudas
lietas ir vieglāk risināmas, jo
mums ir savs bankas konts. Toties, piemēram, benzīnu zāles
pļāvējam gan nevaram pirkt no
biedrības konta, jo tad jābūt pretī darba līgumam ar pļāvēju, bet
mēs visi strādājam uz entuziasma pamata. Arī pļaujmašīnu nepirkām kā biedrība, bet sametām
naudiņu un par akcijas cenu pagājušā gada augustā nopirkām.
Pēc brīža šī pati pļaujmašīna
maksāja par 50 latiem dārgāk.
Kā jebkurš meklējam, lai ir lētāk
un izdevīgāk.»
1965. gadā celtā 24 dzīvokļu
māja pēdējos divos gados tiešām
ir piedzīvojusi daudz uzlabojumu: izgatavota mājas topogrāfija; sakārtoti visi inventarizācijas
dokumenti; izstrādāts mājas renovācijas projekts; pagrabstāvā
ierīkota jauna centrālapkures
sistēma; ierīkots jauns ūdensvads; ieliktas jaunas, slēdzamas
metāla ārdurvis; veikts ūdensnoteku un kanalizācijas sistēmas remonts; papildu energoauditam, ko finansēja pašvaldība, veikts atjaunots energo-

audits ar sertificēta energoauditora slēdzienu. Lielākoties tas
viss un arī biedrības dibināšana
veikta, lai mājas renovācijai varētu piesaistīt Eiropas finansējumu.
Dzintra Pavāre: «Kāpēc mēs
esam apstājušies? Martā sasaucām mājas iedzīvotāju sapulci
par iespējām startēt uz Eiropas
finansējumu. Nesanāca kvorums - no visiem dzīvokļu īpašniekiem atnāca desmit. Maijā
sasaucām sapulci vēlreiz, lai
lemtu, varbūt sadalīt renovācijas projektu kārtās un iesniegt
pieteikumu vismaz jumta renovācijai, kas ir kritiskā stāvoklī.
Atkal atnāca tikai desmit īpašnieki.» Aivars Kļava: «Kā jebkurā
mājā, arī mums ir iedzīvotāji,
kuriem, šķiet, nevajag vispār neko.»
«Protams, lēmumus ietekmē
arī finansiālās iespējas,» skaidro
mājas vecākā. «Biju aizbraukusi
uz tikšanos ar cilvēku, kas raksta projekta pieteikumus Eiropas struktūrfondiem. Protams,
par šo darbu tika prasīta nauda;
nosauktā summa bija divarpus
tūkstoši latu. Sanāksmē izspriedām, vai vispār startējam uz
Eiropas naudu un, ja startējam,
tad kur mēs ņemsim šo naudu
projekta izstrādei. Un kur ir garantija, ka šis projekts, par kura
izstrādi būsim samaksājuši tik
lielu naudas summu, vispār tiks
akceptēts?»
Nespēja izšķirties - par kaut
ko maksāt vai nemaksāt - dažkārt bremzē arī citu lietu sakārtošanu. «Bija iecere algot sētnieku un grāmatvedi, taču, kolīdz
iedzīvotāji sadzird, ka par to būs
jāmaksā, tā labāk atsakās. Sapratne, ka mājas uzturēšanai ir
kaut kas jādara, ir visiem, bet
tiklīdz mēs nonākam, ka konkrētais darbs maksā tik un tas
tik, tad labāk saka nē. Šobrīd
grāmatveža, sētnieka, zāles pļāvēja un citi ar mājas apsaimniekošanu saistīti pienākumi tiek
veikti uz entuziasma pamata,»
stāsta D. Pavāre.
Pirms diviem gadiem mājas
iedzīvotājiem bijusi vēlme pāriet
uz individuālu apkuri. «Šķita, ka
tas ir labākais variants, ko varam vēlēties. Lai to paveiktu, bija
jāizpilda vairāki nosacījumi. Tikāmies ar Latvijas Gāzes pārstāvjiem. Zaļo gaismu iecerei viņi deva, bet, lai varētu palielināt
gāzes spiediena jaudu, mums
vajadzētu maksāt par resnākas
pievadošās caurules izbūvi. 36
metri līdz pirmajam pievadam izmaksātu 8020 latu. Vēl bija nepieciešama visu dzīvokļu īpašnieku notariāli apliecināta pie-

Dzīvokļu īpašnieku biedrības «Sila 8» valdes locekļi Aivars
Kļava un Dzintra Pavāre savus pienākumus veic uz
entuziasma pamata. Lai gan abiem jau uzkrāta pieredze
mājas apsaimniekošanā, arvien biežāk viņi prāto,
ka šis pienākums jāuztic profesionāļiem.
krišana atteikties no centrālapkures. Viena dzīvokļa īpašnieks
kategoriski atteicās. Arī no domas par kopēja katla ierīkošanu
atteicāmies. Sākumā ieceri visi
atbalstīja, bet, kad nonācām līdz
konkrētai summai un iespējamai kredīta ņemšanai, tā tālāk
netikām. Vārdam kredīts daudzi
vienkārši nevar pārkāpt pāri,» tā
Dzintra. «Un tagad vēl pienākuši
tādi nedroši laiki, kad nezini, vai
rīt vēl būs darbs. Pirms gadiem
diviem trim tas bija pavisam citādāk. Tagad, kamēr valsts griež,
kur vien var nogriezt, par kredītu
jāaizmirst,» iedzīvotāju rīcību

pamato Aivars Kļava.
Uz jautājumu, vai vēl ilgi pietiks šī entuziasma mājas lietu
kārtošanā, Dzintra atbild, ka pagaidām, kamēr baterijas nav izlādējušās, visi vēl darbojas, taču, iespējams, labāk tomēr būtu
izmantot profesionālu mājas apsaimniekotāju. Uzņēmumam
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ir speciālisti, ir materiāli
tehniskā bāze apsaimniekošanas darbiem. Arī biedrības valdē
šāds priekšlikums jau izskanējis. Turpmākais atkarīgs no mājas iedzīvotāju kopīgi pieņemta
lēmuma. IZ

Pagarināts projektu pieteikumu
pieņemšanas termiņš
A: Beata Logina

No 18. augusta ir
pagarināts projektu
pieteikumu pieņemšanas
termiņš Eiropas
Savienības līdzfinansējuma
saņemšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
renovācijai.
Būvniecības, enerģētikas un
mājokļu valsts aģentūra atgādina, ka projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši atvieglotajiem
nosacījumiem.
Projektu pieņemšanas termiņš aktivitātei «Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlaboša-

nas pasākumi» tiek pagarināts
par trīs kārtām. Katrā no atlases
kārtām pieejamais finansējums
ir 3 miljoni latu. Kopumā šajās
kārtās pieejamais ES un valsts
līdzfinansējums ir 9 miljni latu.
Atlases kārtu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:
- 5. atlases kārtai - no š. g.
18. augusta līdz 18.septembrim
(ieskaitot);
- 6. atlases kārtai - no
19. septembra līdz 19. oktobrim
(ieskaitot);
- 7. atlases kārtai - no 20. oktobra līdz 20. novembrim (ieskaitot).
Sīkāku informāciju par aktivitāti var atrast internetā
http://esfondi.bema.lv.lv/ IZ
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Iesvēta jauno Iecavas Romas katoļu baznīcu
1.lpp.
J. Zviedrāns pateicās arī celtniekiem un labvēļiem, kas atbalstījuši dievnama būvniecību: Berlīnes
draudzei Vācijā, no kuras kā ziedojums saņemts altāris un pults; pašvaldībai par baznīcas zvana dāvinājumu un citiem. Arī lielākā ziedojumu summa baznīcas celtniecībai aptuveni 300 tūkstoši eiro - nākusi
no Vācijas. Ne velti baznīcas konsekrācijai izvēlēts vēsturisks datums 23. augusts - kā simbolisks apliecinājums gaismas un brīvības uzvarai.
Vitālijs Circenis kā draudzes loceklis vienmēr jutis līdzi baznīcas
tapšanai, bet savas profesionālās
būvnieka zināšanas viņš licis lietā,
darbojoties kā ēkas tehniskais uzraugs. Pēc baznīcas iesvētīšanas viņš
atzina: «Šīsdienas emocijas ir vārdos
grūti izsakāmas. Noskaņojums ir
priecīgs, visapkārt valda garīgs pacēlums. Iecavas cilvēkiem šī ir liela
darba uzvara. Gāja grūti: naudiņas
trūka, celtnieki mainījās, bija pārtraukumi, kad netika darīts nekas.
Tas viss bremzēja baznīcas celtniecību, taču tik tālu nu esam tikuši. Vēl
jau darāmā ir gana: piebraucamais
ceļš jāsataisa, jāsakārto apkures sistēma, jāievelk ūdens. Aka ir izurbta,
bet pa pieciem gadiem, kopš uzsākta
baznīcas būvniecība, tā ir piesērējusi, jāskalo. Uzņēmums SIA «DzKS»
solīja ar kompresoru izpūst. Ar laiku
varbūt būs iespēja pieslēgties pie
centralizētā ūdensvada. Celtne ir
skaista, bet, manuprāt, Iecavai par
lielu. Šodien gan bija cilvēku pilna,
bet kā būs ikdienas dievkalpojumos?
Var gan cerēt, ka tagad jaunā ēka cilvēkus piesaistīs. Varbūt nāks vairāk
jaunie, varbūt ir vērts nodibināt kori - par to visiem kopā ir jādomā.» Vaicāts par paša dalību dievkalpojumos, Vitālijs Circenis atbildēja: «Ne
vienmēr to darām Iecavā. Meita dzīvo
Ogrē. Ja brīvdienās ciemojamies pie
viņas, tad noteikti uz baznīcu aizejam tur. Viņiem ir jauna, moderna,
smuka baznīciņa. Ja esam Ikšķilē pie
māsas, tad dodamies uz baznīcu Salaspilī. Cenšamies garīgi neiesūnot.»
Jaunās Iecavas Romas katoļu
baznīcas iesvētīšanu apmeklēja gan
ļoti daudzi mūspuses ļaudis, gan arī
tālāku ceļu mērojuši cilvēki. Vairāki
no viņiem dalījās savos iespaidos.
Emīlija: «Esam svētceļotāju grupa, kas salasījusies no visas Latvijas.
Pati esmu no Aizkraukles. Uzzinājām, ka šeit ir baznīcas iesvētīšanas
svētki, un nolēmām iegriezties.
Braucam no Ukrainas Ļvovas apgabala, no Počajevas svētvietas. Tur ir
klosteris un Dievmātes pēdas nospiedums, un brīnumdarošā Jaunavas Marijas svētbilde. Bijām arī Jaunavas Marijas mātes baznīciņā,
iegremdējāmies pie tās esošajā svētavotā.
Tā kā esmu būvniecības speciāliste, redzu, ka šādi tādi darbi līdz pilnīgai kārtībai vēl palikuši, bet kopumā jāsaka, ka baznīcas ēkai ir ļoti
interesants projekts. Varētu teikt, ka
mūsdienās šādas ēkas būvniecība ir
brīnums.»

UZZIŅAI
* 1997. gada 7. aprīlis - Tieslietu ministrijā reģistrēta Iecavas
katoļu draudze.
* 2001. gada marts - astoņu cilvēku komisija bīskapa A. Justa
vadībā no astoņiem pašvaldības piedāvātajiem variantiem
izvēlas vietu baznīcas celšanai - Lauku ielā 16.
* 2002. gada pavasaris - sākās darbi gan ilgi aizaugušā īpašuma
sakopšanā, gan krustaceļa staciju ierīkošanā gar īpašuma
robežu.
* 2003. gads - arhitekts A. Paklons beidz baznīcas projekta
izstrādi. 2003. gada 27. aprīlis Baltā svētdiena - bīskaps
A. Justs, vairāku draudžu priesteri un Skaistkalnes paulīniešu
tēvi iesvēta jaunā dievnama pamatakmeni, kurš veltīts
Sv. Antonam no Padujas.
* 2007. gada vasara - pabeigta 38 metrus augstā torņa montāža.
* 2007. gada 5. septembris - iesvētīts baznīcas krusts.
* 2007. gada 28. novembris - tornī pacelts pašvaldības.
dāvinātais un Polijā izgatavotais 250 kg smagais zvans ar īpašu
gravējumu.

Antons Justs, saņēmis no būvniekiem simbolisko atslēgu,
sacīja, ka katra bīskapa darbā baznīcas iesvētīšana sagādā
vislielāko gandarījumu. «Lai baznīcas zvani nebeidz zvanīt
līdz laika galam!» viņš vēlēja, noslēdzot svētku
dievkalpojumu.
Vairāk foto skatiet www.iecava.lv

Uz baznīcas iesvētīšanu pulcējās ļoti daudz cilvēku: gan
tuvējās apkārtnes ļaudis, gan arī tālāka ceļa mērotāji.

Aleksandra Kuzmina: «Ieraugot
pa gabalu baznīcas torni - tas vien
jau daudz ko nozīmē. Bet šodien saviļņojums ir īpaši liels. Ēka ir ļoti
skaista. Esmu Iecavas draudzē, bet
kājas ir švakas, ne vienmēr izdodas
atnākt uz dievkalpojumiem. Šodien
atveda kaimiņš.»
Pēteris Erels: «Interesanta baznīca, ļoti skaista arhitektūra, laba
akustika. Katoļticība man nav sveša - pats esmu no Rīgas, darbojos Jēkaba baznīcas draudzē; mans brālēns savulaik bija mācītājs Balvu pusē. Iecavā ciemojos pie māsas, tāpēc
nolēmu atnākt.»
Natālija Ņukša: «Esmu atbraukusi no Rīgas un pati darbojos Svētā
Franciska draudzē. Starp citu, Svētā
Franciska baznīcas dārzā ir apglabāts mans brālis, kādreizējais Bauskas priesteris. Viņš mūžībā aizgāja
1993. gadā. Katras baznīcas iesvētīšana - tie ir ļoti lieli svētki. Arī katram
iekšēji. Šodien man bija ļoti liela izvēle, kurp doties: uz Ikšķiles svētā
Meinarda salu, Kalvenes kapu svētkiem vai uz Iecavas katoļu baznīcas
iesvētīšanu. Tā nu esmu šeit. Par pasākumu izlasīju laikrakstā «Katoļu
Baznīcas Vēstnesis». Baznīcas uzcelšana mūsdienās - tā ir liela vērtība visiem uz mūžīgiem laikiem. Baznīcas
iesvētīšana - tas ir liels piedzīvojums
un īpaša svētība katram, kurš šodien
šeit atrodas.»
Armands Dūša: «Skaista un brīnišķīga baznīca, kolosālas emocijas.
Pēdējā laikā esmu apmeklējis daudzas baznīcas, bet šī ir tiešām izdevusies - gan pati ēka, gan mājīgums,
kas tajā ir sajūtams. Diemžēl neesmu iecavnieks, atbraucu no Dobeles. Par baznīcas iesvētīšanu informēja mūsu priesteris Pēteris Skredeļs. Esam atbraukuši diezgan lielā
pulkā gan no Dobeles, gan no Bēnes
un Auces, redzēju arī pazīstamus cilvēkus no Jelgavas. Lielais notikums
ir tā vērts, jo ne jau katru dienu Dieva
godam kaut kas tāds notiek.»
Kristīne (17 gadi): «Kad notika
baznīcas iesvētīšana, pa muguru
skrēja skudriņas, sevī sajutu milzīgu
prieku un garīgu pacēlumu, tādu brīvības sajūtu, ka gribas lidot. Mana
vecmāmiņa Zenta Kalviša ir Iecavas
draudzes priekšniece, un es kopā ar
savu ģimeni atbraucu palīgā sakopt
baznīcu iesvētībām. Mēs paši esam
no Jēkabpils rajona, dzīvojam Sēlpilī.
Man patīk, ka jaunā baznīca ir moderna, viegla un gaiša. Aizvadītajā
naktī no šosejas ēka tik gaiši spīdēja
kā pils. Izskatījās vienreizēji. Pati
darbojos gan Sēlpils, gan Jēkabpils
draudzē. Iecavā jauniešus draudzei
varētu piesaistīt kora izveidošana,
atsevišķi viņiem veidoti dievkalpojumi, interešu grupas izveide, kur spēlēt ģitāru vai darīt citas jauniešus interesējošas lietas. Tas palīdzētu pierādīt, ka katoļi nav tikai vecas tantiņas, kas lūdzas ar cietēju sejām, bet
ka tas ir arī prieks, ka var kopā slavēt
Dievu un priecāties. Mūsu draudzē
jauniešu ir daudz, pārsvarā visi dzied
baznīcas jauktajā korī. Es jau kopš
bērnības esmu audzināta kristīgā garā, un man baznīca ir ikdiena.» IZ
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Vieno sirdspuksti Baltijai
A: F: Beata Logina

Tautas fronte savulaik pulcēja tūkstošiem iedzīvotāju, kurus
vienoja ideja par brīvu, neatkarīgu un atzītu Latviju. Arī pagājušajā svētdienā daudzi vēlējās būt
kopā un izbaudīt līdzīgas noskaņas, kā tas bija pirms 20 gadiem,
stāvot Baltijas ceļā.
Šī bija tā reize, kad iecavnieki
varēja priecāties par faktu, ka
VIA Baltica šķērso mūsu novadu. Atšķirībā no tautiešiem,
kuri mēroja prāvu attālumu, lai
akcijai pievienotos no Tukuma,
Talsiem, Liepājas un citām vietām, iecavniekiem atlika vien izvēlēties tīkamāko ceļa posmu,
kuru turpat pie savām mājām
veikt kopā ar Baltijas vienotības
skrējiena dalībniekiem vai to vērot, pat neizejot no sava nama.
Vairāki dalībnieki gan norādīja uz neskaidrību, interneta
mājaslapā reģistrējoties skrējienam. Kartē kilometru dalījums
fiksēts neprecīzi, nevarēja īsti
saprast, no kurienes līdz kurienei jāskrien. Taču ne jau pieteikšanās šoreiz bija galvenā. Veci
un jauni, trenēti sportisti un
«svētdienas sportotāji» draudzīgi
veica distanci arī bez piereģistrēšanās.
Sasārtuši un priecīgi, sasniedzot izraudzīto finišu, daudzi atzina, ka tomēr nav bijis viegli
skriešus pievarēt pat vienu kilometru. «Bija grūti, bet viss vērtīgais dzīvē nāk caur grūtībām,»
rezumēja Ina Eiduka.
Kam spēku bija vairāk, skrēja
garāku gabalu - no degvielas uzpildes stacijas «Astarte nafta»
līdz DUS «Neste». Ap 500 - tā dalībnieku skaitu Iecavas centra
posmos novērtēja viena no skrējēju organizatorēm Baiba Gāga.
Sporta skolas «Dartija» direktore
pateicās itin visiem - gan tiem,
kas skrēja, gan tiem daudzajiem
simtiem, kuri bija atnākuši vērot
un uzmundrināt dalībniekus.
«Pasākums pierādīja, ka Iecavā
ir vienota tauta. Esmu lepna, ka
man blakus dzīvo tādi cilvēki.
Tas bija ļoti saviļņojoši!»
Ne visi akcijā piedalījās, īpašu valstisku un patriotisku motīvu vadīti. Kādam motivācija bija prozaiska - jāizmanto iespēja
skriet pa Rīgas ielas vidu, ko
ikdienā nevar. Tā bija patīkama
izklaide, interesants pasākums,
kurā valdīja vienotība un pozitīva noskaņa.
Dalībnieki un atbalstītāji bija
rotājušies ar Latvijas valstsvienības hokeja fanu atribūtiku un

dažādu izmēru karogiem. Netrūka arī muzikālā noformējuma.
Iecavas jaunie folkloristi, uzmundrinājuši citus ar savu
priekšnesumu, arī paši pievienojās skrējēju straumei. Lai gan
saule nekarsēja un brīžiem smidzināja lietus, skriet tautastērpos tomēr bijis par karstu, atzina
«Tarkšķu» meitenes. Dziesmas
skanēja arī no kultūras nama un
kluba White house pastiprinātājiem.
«Tagad savādāka dzīve, nevar
salīdzināt ar to laiku,» sacīja

Aivars Plasiņš, kāreizējais Tautas frontes Iecavas nodaļas valdes loceklis. Vienotības skrējienā viņš nepiedalījās, toties atbalstītāju rindās sastapis daudzus
novadniekus, ar kuriem pārrunāti 20 gadus senie notikumi.
«Toreiz Baltijas ceļa akciju organizēja un vadīja ne jau viens cilvēks, tas bija daudzu kopdarbs,»
viņš uzsvēra. «Labi, ka tagad to
laiku vispār atceras. Forma, kā
to dara, nav galvenais. Bet skrējiens izdevās skaists.» Vairāk
foto skatiet www.iecava.lv IZ

Skrējiena kilometru un
starta laika atzīme pie
Zemgales ielas.

6.

2009. gada 28. augustā

7.

Noslēdzies Iecavas
čempionāts futbolā 7x7

Uzvarētāju godā - Ballu Motors.
A: Jevgēnijs Gedertsons
F: FK «Iecava»

Kārtējais Iecavas
čempionāts futbolā
notika no 6. jūlija līdz
18. augustam.
Diemžēl šogad piedalījās mazāks komandu skaits nekā pērn.
Tomēr izdevās savākt septiņas
komandas un ne tikai no Iecavas, bet arī no Zālītes, Ceraukstes un Rīgas.
Pēc šī gada reglamenta čempionāts notika divos apļos, komandas savā starpā tikās divas
reizes, un uzvarētāju noteica lielākais punktu skaits.
Turnīra sākumā līderos izvirzījās «Ceraukste» un «Ballu
Motors» - komandas, kuras rādīja pārliecinošāko spēli. Tomēr
pirmo apli bez zaudējumiem noslēdza Ceraukstes komanda,
pārspējot arī galvenos konkurentus - «Ballu Motors» - ar rezultātu 2:0.
Otrais aplis sanāca daudz interesantāks. Pirmkārt, vairākās
komandās spēlētāji sāka atzīmēties ar noraidījumiem. Otrkārt,
«Santos» komanda iesaistījās cīņā par zelta medaļām, apspēlējot

«Cerauksti», kā arī «FK Batoniņi»
līdz pēdējām kārtām nezaudēja
cerību pakāpties uz trešo vietu.
Tomēr bezvārtu neizšķirts rezultāts spēlē «Ballu Motors» «Santos» iemūžināja pēdējos trešajā vietā. Un tieši «Ceraukstes»
sliktie rezultāti pēdējās spēlēs
radīja intrigu turnīra pēdējā dienā, kad spēlē pret «Ballu Motors»
izšķīrās čempiona tituls. Tādēļ
daudzi nosauca šo spēli par finālu.
Šo spēli pārliecinoši sāka Ceraukstes komanda, kura jau otrajā minūtē izvirzījās vadībā, tomēr pirmā puslaika beigās
«Ballu Motors» iesita divus vārtus. Otrajā puslaikā «Ballu Motors» turpināja pārliecinoši uzbrukt un uzvarēja spēli ar skaistu rezultātu 5:1, iegūstot čempiona kausu.
Pēc tradīcijas ar piemiņas
balvām tika apbalvoti turnīra labākais spēlētājs un vārtsargs.
Par labāko vārtsargu tika atzīts
Raimonds Ulpe no «FK Batoniņi».
Savukārt ar 20 gūtiem vārtiem
par labāko spēlētāju kļuva Igors
Belovs no «Ballu Motors».
Vasaras sezona futbolam ir
noslēgusies, un pēc trīs mēnešiem startēs ziemas sezona ar
Iecavas telpu futbola čempionātu. IZ

Turnīra tabula:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ballu Motors
Ceraukste
Santos
FK Batoniņi
Evergreen United
White House
FK Zālīte

31
28
23
17
13
7
3

/
/
/
/
/
/
/

49:8
45:20
38:18
32:21
24:38
17:50
13:63

(vieta.- komanda - punkti / vārtu attiecība)

No septembra beigâm lîdz pat Ziemassvētkiem notiks
telpu futbola turnîrs amatieru komandâm - Zemgale open.
Turnīru rīko FC LLU.
Plašāka informācija par turnīru - mājas lapā www.fcllu.lv

Kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi uzsāk 2009./2010. gada sezonu
un aicina jaunus dalībniekus!

!

1. septembrī pl.19:00 - Līnijdeju grupa,
vad. Raimonds Borkovskis

!

2. septembrī pl.17:30 - Šovdeju grupa „Matrix"
(maksas) , vad. Liāna Vīksna

!

6. septembrī pl.16:00 - Sporta deju grupas bērniem un
pieaugušajiem (maksas), vad. Lidija Dāvide

!

14. septembrī pl.17:15 - Pirmsskolas vecuma bērnu
deju kolektīvs (2 g.-5 g.) (maksas), vad. Solveiga Lineja

!

14. septembrī pl. 17:30 - Folkloras kopa „Tarkšķi",
vad. Kristīne Karele

!

17. septembrī pl. 19:00 - Jauktais koris „Iecava",
diriģenti Linda un Uģis Matveji

!

18. septembrī pl. 19:00 - Jauniešu teātra studija
(maksas), vad. Ēriks Babris

!

20. septembrī pl. 12:00 - Jauniešu deju kolektīvs
„Jezga", vad. Solveiga Lineja

!

21. septembrī - Vēderdeju grupa „Amira" (maksas),
pl. 19:00 - ar priekšzināšanām
pl. 20:00 - iesācējām, vad. Elīna Laube

!

27. septembrī pl. 17:00 - Jauktais ansamblis
„Svētdiena", vad. Arita Orrava un Māris Drēviņš

!

30. septembrī pl.19:00 - Senioru deju kolektīvs
"Iecavnieks", vad. Inga Paškevica

!

6. oktobrī pl. 20:00 - Vidējās paaudzes deju kol.
„Iecava", vad. Guntars Jansons
Sīkāka informācija pa tālr.: 63941234; 26666126.

Līdzjūtības
Caur paveikto,
Kas nebeigs dzīvot ļaudīs,
Plauks piemiņa
Un sirdīs nezudīs.
/K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību Lidijai Galai,
no tuva cilvēka atvadoties.
SAKS «Dartija» kolektīvs
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

/R. Skujiņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Robertam Indriķim, no māsas atvadoties.
Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 5

Aizsaulē aizgājuši
Anatolijs Kuzņecovs (29.07.1953. - 21.08.2009.)
Valdis Zemītis (31.03.1942. - 23.08.2009.)
Anna Millere (24.06.1926. - 24.08.2009.)

2009. gada 28. augustā
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Reklāma un sludinājumi : : :

nomaļu malku, masīvkoka
dārza mēbeles: galdus, solus,
šūpoles, sētas. Izgatavojam pēc
individuāla pasūtījuma.
Piegādājam, uzstādām.
Tālr. 26975888; 28647754.

Latvijas J.K.A. federācija
aicina savus dalībniekus
un jaunus sportistus

uz karatē treniņiem.
Pieteikšanās 4. septembrī
plkst. 18:30
«Jautrajā apelsīnā».
Tālr. 29276315.

zāģmateriālus. Izzāģējam pēc
pasūtījuma, impregnējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 26975888; 29245515.
Kanalizācijas sūknēšana (10t)

Uzņēmums
piedāvā darbu mājas!
Ekoloģiski tīra produkta
audzēšana.
Darba alga no Ls 150 nedēļā
Tālr. 28393144.

Pārdod : : :

Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29795331.
smiltis un melnzemi ar
piegādi. Tālr. 29484578.

Pērk : : :

Tālr. 29457686

stikla taru - alus pudeles (3
sant.) un dažādas burciņas.
Dzimtmisā (Ziemeļi, blakus
«Lazdām»), Aleksandrs.
Tālr. 29166190; 29164600.
sauskaltušus un svaigus
skujkoku zāģbaļķus.
Tālr. 29166277.

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Pieteikšanās ekskursijai pa
Vidzemi līdz Alūksnei
līdz 31. augustam
pie Skaidrītes Jostmanes
(tālr. 639 41559)
vai kultūras namā.
Dalības maksa Ls 10.
Izbraukšana plkst. 06:00
Pulcēšanās pie novada Domes.
Politiski represēto
kluba valde
Lūdzam pievērst uzmabību
izmaiņām!

Iecavas ev. lut. draudzes
KAPU SVĒTKI
5. septembrī
Upuru kapos - plkst.11
Jaunkalniņu kapos - plkst.12
Gruzduļu kapos - plkst. 13
(nevis plkst. 10, kā bija
plānots iepriekš).

Upuru kapu
SAKOPŠANAS TALKA
notiks
4. septembrī plkst. 18.

100 m3 malkas 10 Ls/m3.
Tūlītēja samaksa.
Tālr. 29125233.

28. augustā plkst. 17-20
komunikāciju tiltiņa
montāžas laikā
BŪS SLĒGTA SATIKSME
pār tiltu pie Iecavas spirta
rūpnīcas.
Šajā laika posmā lūdzam
satiksmei izmantot Upes ielu.
Pieteikšanās uz
Iecavas novada Domes
piedāvātajiem kursiem
pa tālr.
63941601, 29428476.
Katra mēneša 2.pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 14. septembrī.

metāla krāsnis ar dūmvadu
caurulēm siltumnīcu
apkurināšanai. Tālr. 29125233.
Amatnieku ģimene par mērenu
cenu iegādāsies senu klēti,
lielu koka-mūra šķūni vai
māju ar zemi 2-6 ha.
Tālr. 29104496, 28373051.

Izīrē : : :
mēbelētu 1,5 istabu dzīvokli
Iecavas centrā.
Tālr. 29163105.

Iecavas evaņģēliski
lutersikā baznīca
aicina skolēnus, studentus,
vecākus un skolotājus uz
īpašu DIEVKALPOJUMU,
veltītu jaunajam mācību
gadam 30.augustā plkst.
11:00.

8.

Estrādē
28. augustā plkst. 22:00

BACK to SCHOOL
PARTY kopā ar dīdžejiem:
Andre Crash jeb Dj Crash
un Rīgas dīdžejiem
Dep, Laso, Franzo Kolms,
J Mortez un D-Stone.
Ieeja: līdz plkst. 23.00 - Ls 2,
vēlāk - Ls 3.
Skaņa, gaisma www.djgunchs.lv
Darbosies bufete.

PIRMĀ SKOLAS DIENA
1. septembrī Iecavas
vidusskolas audzēkņi
tiek aicināti plkst 9.00.
1. klases audzēkņiem
pirmais zvans
plkst. 10.00.
Vakarskolas audzēkņiem
pirmā stunda plkst. 17.00.

Dzimtmisas pamatskolā
Zinību dienas pasākums
notiks 1. septembrī
plkst. 10.00.

Sākumskolā «Dartija»
1. septembra svinīgais
pasākums sāksies
plkst. 11:00.
Mācību gada sākums

Iecavas
internātpamatskolā
1. septembrī plkst. 11:00.

Iecavas mūzikas skola
aicina audzēkņus, vecākus
un skolotājus uz jaunā
mācību gada sākumu
1.septembrī pl.16.00
skolas pagalmā.

Iecavas vidusskola
2009./2010. m.g. uzņem
audzēkņus vakarskolas
izglītības programmas
10., 11., 12. klasēs.
Pieteikties skolas kancelejā.

Dažādi : : :
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts, tirdzniecība
un noma. Ir pieejams
transports. Tālr. 29683462.
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