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Pārbauda prasmes
starptautiskā
konkursā

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Vai dzīvojam
ilgtspējīgi?
Iespaidi
6.
Reinjonā

A: F: Anta Kļaveniece

Pārbaudīt savu varēšanu nagu
modelēšanas jomā, piedaloties
starptautiskā konkursā, izmēģināja
Iecavas skaistumkopšanas salona
«Oleandra» manikīra meistare
Kristīne Strazda (attēlā). Viņai
izdevās, jo mājās Kristīne
pārbrauca ar kausu un trešās
vietas diplomu.

Pirmajā
7.
turnīrā izcīna
VEF kausu

Piektais starptautiskais nagu
modelēšanas čempionāts norisinājās
Baltijas apvienotā skaistumkopšanas
projekta «Baltic Beauty World 2009»
ietvaros, kas no 30. oktobra līdz
1. novembrim notika Ķīpsalas izstāžu
kompleksā. K. Strazdas konkurenti bija
nagu kopšanas speciālisti no vairākām
valstīm; arī starptautiskās žūrijas
pārstāvji bija augsta līmeņa nozares
speciālisti no ASV, Zviedrijas, Šveices un
Krievijas.
5.lpp.

7.lpp.

Zorģu bibliotēkā
Jūras viļņi netraucē
Tarkšķu muzicēšanas azartam jaunākie lasītāji
A: Anta Kļaveniece

Folkloras kopas Tarkšķi
dalībnieki ir pieraduši
uzstāties dažādai publikai
dažādās vietās, taču
skolēnu brīvdienās
aizvadītās nedēļas nogalē
viņi izbaudīja ko jaunu muzicēja kruīza brauciena
Rīga-Stokholma-Rīga
pasažieriem, kuģim līgani
šūpojoties Baltijas jūras
viļņos.

06.11.2009.

Iespēju muzicēt, izbaudīt kuģa Romantika piedāvātās izklaides un apskatīt Stokholmu viņiem sagādāja uzņēmums Tallink - Igaunijas lielākā pasažieru
kuģniecības kompānija. Arī man
kopā ar ģimeni bija izdevība pievienoties braucējiem.
Rudens vējainais laiks noteikti nav iedvesmojošākais
kruīza braucienam pa Baltijas
jūru, nodomāju pirms došanās
ceļā, taču, atrodoties uz kuģa,
bažīgās domas ātri vien izgaisa.
4.lpp.

jūtas gaidīti
A: Anta Kļaveniece

Trešdien, 4. novembrī, Bauskas pilī notika tradicionālā bibliotēku konkursa noslēguma sarīkojums. Šogad konkurss noritēja jau devīto reizi un tā tēma bija «Bibliotēkas - bērniem un jauniešiem». Konkursā piedalījās
četru novadu - Bauskas, Vecumnieku, Rundāles un Iecavas grāmatu krātuves.
2.lpp.

Valsts svētku nedēļā
«Iecavas Ziņas»
iznāks vienu dienu
vēlāk. Lūdzam to
ņemt vērā, plānojot
publicējamos
materiālus.

Izmaiņas
autobusu sarakstā
A: Beata Logina

9. novembrī stāsies spēkā
izmaiņas maršruta
Rīga-Bauska
autobusu kustības
sarakstā.
SIA «B-Bus» personāla speciāliste Ginta Rublovska informē, ka daļai reisu pie izpildes laika nāk klāt 10 minūtes, ir izveidota papildu pieturvieta Darbnīcas (Iecavā) un trīs reisi no
Bauskas tiek slēgti, to vietā izveidojot trīs jaunus reisus.
3.lpp.

2009. gada 6. novembrī

2.

Zorģu bibliotēkā jaunākie lasītāji jūtas gaidīti Atcelti pensijas
1.lpp.

Patiess prieks, ka pirmo vietu
bibliotēku grupā, kuru apkalpošanas zonā ir pamatskola, ieguva Iecavas Zorģu bibliotēka un
tās vadītāja Aina Ezergaile (attēlā no kreisās). Dažādu iemeslu
dēļ pārējās Iecavas novada bibliotēkas konkursā nepiedalījās.
Sveikt konkursa dalībniekus
bija ieradušies pašvaldību un
pārvalžu vadītāji. Muzikālu sveicienu viesiem veltīja vokālās studijas «Miljons» solisti Māras Filipovičas vadībā. Pēc nelielas kafijas pauzes pasākuma dalībnieki
varēja doties ekskursijā pa rekonstruēto Bauskas pili. IZ
F: Anta Kļaveniece

LMT dāvina grāmatas bērniem
A: Elīna Lidere

LMT preses sekretāre
Latvijas Mobilais Telefons
(LMT) 3. novembrī dāvināja
grāmatas Mežotnes
internātvidusskolas, Iecavas
internātpamatskolas,
Baldones bērnu nama un
specializētā bērnu sociālās
aprūpes centra «Baldone»
bērniem un jauniešiem.

IZ

Grāmatas LMT atnesuši
pirmklasnieki un viņu vecāki,
saņemot dāvanā bezmaksas mobilo telefonu ar O!Kartes komplektu. Grāmatu dāvinājumu jau
iepriekš saņēma bērnu nams
«Annele», Īslīces SOS bērnu ciemats, Bauskas Kristīgā pamatskola, Brunavas, Ozolaines un
Stelpes bibliotēka.
LMT prezidents Juris Binde:
«Mums ir prieks, ka pirmklasnie-

kiem sarūpētā dāvana guvusi tik
lielu atsaucību. Sakām sirsnīgu
paldies par atnestajām grāmatām! Daļa no tām jau ir nonākušas bērnunamos vai arī drīz tiks
nogādātas lasītājiem maznodrošinātajās ģimenēs. Tā kā daudzi
pēc telefona nāca ar vairāk nekā
vienu grāmatu, tad saņemto grāmatu ir ļoti daudz un LMT dāvina tās arī Latvijas lauku bibliotēkām un internātskolām.» IZ

izmaksas
ierobežojumi
A: Beata Logina

No 1. novembra atcelti
vecuma un izdienas
pensijas izmaksas
ierobežojumi tiem
pensionāriem, kuriem
noteikta invaliditāte
(neatkarīgi no invaliditātes
grupas, kā arī no tā, vai
invaliditāte noteikta uz
mūžu vai uz noteiktu
laiku).
Tādējādi uz vecuma un izdienas pensiju saņēmējiem, kuriem
noteikta invaliditāte, vairs neattieksies no 1. jūlija noteiktie ierobežojumi, kas paredz 10% pensijas ieturējumu nestrādājošiem
pensionāriem un 70% ieturējumu pensionāriem, kas ir darba
ņēmēji vai pašnodarbinātie. Līdz
ar to pensionāri ar invaliditāti
pensiju saņems pilnā apmērā.
Vienlaikus grozījumi likumā
paredz, ka pensionāriem ar invaliditāti, sākot ar šī gada novembri, atmaksās to pensijas daļu,
kas ieturēta par periodu no
šī gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim.
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA), izmaksājot
pensiju pilnā apmērā par novembri, izmaksās arī starpību par
četriem mēnešiem. IZ

Skolu ziņas

30. oktobrī Iecavas vidusskolas skolēni Pauls Ķurbe (10.a
klase), Reinis Pastars (11.c) un
Ritvars Māsāns (8.a) apmeklēja
Rīgas Ekonomikas augstskolu,
kur notika Eiropas Jauniešu
parlamenta pārstāvniecības Latvijā rīkotās debates. Ekspertu vidū bija T. Koķe un I. Circene.
3. novembrī 1.-4. klašu skolēni apmeklēja koncertlekciju
Lielajā Ģildē «Bērnu stūrītī».
5. novembrī 5.-8. klašu skolēni tika aicināti uz Rudens masku balli, bet 6. novembrī 1.-4.
klašu skolēni sanāks Mārtiņdienas gadatirgū.
28. oktobrī sākumskolā
«Dartija» notika sen lolots pasākums - tikšanās ar Latvijā slavenajiem ceļu satiksmes noteikumu pārzinātājiem runci Rūdi un
bebru Bruno. Galvenā bija tante
policiste, kura gan pārbaudīja
bērnu zināšanas, gan mācīja da-

žādus drošības noteikumus. Lai
cik stingra un prasīga bija policijas tante, tomēr viņai bija jāatzīst, ka mūsu bērniem ir ļoti labas zināšanas, par ko jāpateicas
audzinātāju ieguldītajam darbam. Bet vislielāko prieku bērniem sagādāja mirklis, kad viņi,
sadevušies rokās ar ciemiņiem,
varēja demonstrēt iemaņas satiksmes noteikumu apguvē. Bija
ieradušās policistes arī no Bauskas, lai dalītos pieredzē ar Rīgas
kolēģiem. Viņas katram bērnam
uzdāvināja atstarotāju. 30. oktobrī notika drošības mēneša noslēguma pasākums. Zālē katra
grupa radošā veidā demonstrēja,
ko iemācījušies, un savas prasmes varēja pierādīt, izbraucot ar
dažādiem transporta līdzekļiem.
Novembri veltīsim projekta
«Apkārtējās vides un satiksmes
izglītība pirmsskolā» partneru
uzņemšanai Latvijā, Iecavā un
mūsu iestādē. IZ

F: Lāsma Bunere

30. oktobrī sākumskolā «Dartija» notika drošības mēneša
noslēguma pasākums. Zālē katra grupa radošā veidā
demonstrēja, ko iemācījušies, un savas prasmes pierādīja,
izbraucot ar dažādiem transporta līdzekļiem.

2009. gada 6. novembrī

3.

Novada Domē
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 3. novembra sēdē
uzklausīja Iecavas kultūras nama direktores Birutas Švītiņas
ziņojumu par 11. novembra un
18. novembra pasākumu scenāriju, kā arī par plānojamo izdevumu aprisēm nākamā gada budžetā. Deputāti piekrita, ka jāatvēl līdzekļi amatierkolektīvu izbraukumu transporta izdevumiem, skolēnu kolektīvu dalībai
skatēs un pēc tam Vislatvijas
Dziesmu un deju svētkos, kā arī
pārrobežu projekta līdzfinanējumam, lai kopā ar lietuviešiem
realizētu kultūras mantojuma
popularizēšanas pasākumus,
tostarp organizētu Iecavā Ziedu
svētkus.
Notika diskusija par deputātes Irīnas Freimanes ierosināto
jautājumu - nepieciešamību izveidot pedagoģiski medicīnisko

komisiju, kas veic izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko, medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu. Pēc novadu reformas Iecava ir palikusi
bez šādas komisijas, jo Bauskas
Izglītības pārvaldes paspārnē
uzturētā komisija, ja nav noformētas turpmākas līgumsaistības, citām pašvaldībām vajadzīgos pakalpojumus nesniedz un
arī Rīgas komisija ir pārāk noslogota ar savām speciālajām skolām, tāpēc lūdz citus novadus
uzturēt pašiem savas komisijas,
uzsvēra I. Freimane. Pedagoģiski
medicīniskās komisijas pieejamības trūkums jūtami apgrūtina Zālītes speciālās internātpamatskolas un Iecavas internātpamatskolas darbu, pavasara pusē tas varētu atsaukties arī
uz sākumskolu «Dartija». Pārējo
skolu audzēkņiem šīs komisijas
pakalpojumi nepieciešami retāk.
Balsojot komiteja tomēr nolēma ieteikt Domei izveidot Iecavas

Izmaiņas autobusu sarakstā

novadā savu pedagoģiski medicīnisko komisiju. Nākamajā komitejas sēdē deputātiem vēl jāakceptē komisijas nolikuma projekts un jāvienojas par komisijas
sastāvu. I. Freimane iesaka komisijā iekļaut trīs locekļus: logopēdu, psihologu un speciālo pedagogu.
Deputāti atbalstīja Domes izglītības speciālistes Valdas Lieknes priekšlikumu - veikt grozījumus «Noteikumos par kārtību,
kādā bērnus reģistrē un uzņem
Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis» un sākumskolā «Dartija»», lai uzlabotu
uzņemšanas kārtību un veidotu
kopēju rindu abām iestādēm.
Grozījumu projekts tiks sagatavots uz komitejas nākamo sēdi.
Deputātu atbalstu guva arī
V. Lieknes iesniegums par izglītības metodiķa štata vietas izveidi
novada Domē. Izglītības un administratīvi teritoriālās reformas
dēļ ir palielinājies pienākumu
apjoms izglītības jomā, jo izglītības sistēma ir jāveido ne tikai
novada, bet arī valsts līmenī. Arvien pieaug informācijas apjoms,
ko Izglītības un zinātnes ministrija pieprasa no pašvaldībām.
Tiek veidotas jaunas komisijas
un struktūras, ar kurām nepieciešama informācijas apmaiņa,
bet tas ir ļoti darbietilpīgs pro-

cess, kas prasa arī papildu laiku
un viena cilvēka spēkiem nav paveicams. Metodiķa pienākumos
ietilptu informācijas sagatavošana un apkopošana, datu bāzu izveide un uzturēšana novada izglītības sistēmas statistikai un
sasniegumu dokumentēšanai,
semināru apmeklējumi, pedagogu metodiskā darba un tālākizglītības organizēšana. Jāatgādina, ka jau šī gada sākumā, domājot par to, kā pašvaldība spēs
nodrošināt visu noteikto funkciju izpildi pēc novadu reformas
un rajona Izglītības pārvaldes
pilnvaru beigšanās, Iecavas novada Domē tika izstrādāti amata
apraksti divām štata vietām, taču finanšu trūkuma dēļ tika izveidota tikai viena štata vieta - izglītības speciālists. Komiteja savā nākamajā sēdē aktualizēs
abus amata aprakstus, pārdalot
pienākumus un atbildību, lai
pēc tam tos varētu ieteikt apstiprināšanai Domē.
Tika izskatīti Domē saņemtie
iesniegumi par goda nosaukuma
«Iecavas Gada cilvēks» piešķiršanu. Šogad Iecavas novada pašvaldības augstākajam apbalvojumam izvirzīti astoņi kandidāti.
Ņemot vērā Izglītības, kultūras
un sporta komitejas ieteikumus,
galīgais lēmums par apbalvošanu tiks pieņemts Domes sēdē. IZ

1.lpp.

Parastajiem reisiem 35 pieturu vietā būs 36 pieturas, kā papildu
pieturu iekļaujot Darbnīcas.
Izpildes laiks par 10 minūtēm tiks pagarināts šādiem reisiem:
- ar izpildes laiku plkst. 8:00 virzienā no Bauskas (jaunais izpildes
laiks - 1 h 10 min);
- plkst. 18:10 virzienā no Rīgas (1 h 20 min);
- plkst. 17:30 virzienā no Rīgas (1 h 20 min);
- plkst. 18:50 virzienā no Rīgas (1 h 20 min);
- plkst. 7:00 virzienā no Bauskas (1 h 20 min)
- plkst. 16:40 virzienā no Rīgas (1 h 20 min);
- plkst. 7:20 virzienā no Bauskas (1 h 10 min);
- plkst. 16:10 virzienā no Rīgas (1 h 20 min);
- plkst. 7:40 virzienā no Bauskas (1 h 20 min);
- plkst. 18:40 virzienā no Rīgas (1 h 10 min);
- plkst. 8:20 virzienā no Bauskas (1 h 20 min);
- plkst. 17:00 virzienā no Rīgas (1 h 10 min);
- plkst. 17:50 virzienā no Rīgas (1 h 10 min);
- plkst. 16:20 virzienā no Rīgas (1 h 20 min).
Tiks slēgti šādi reisi:
- plkst. 16:50 virzienā no Bauskas;
- plkst. 9:20 virzienā no Bauskas;
- plkst. 17:35 virzienā no Bauskas.
Tiks izveidoti jauni reisi:
- plkst. 16:40 virzienā no Bauskas;
- plkst. 9:30 virzienā no Bauskas;
- plkst. 17:45 virzienā no Bauskas.
Pilns jaunais saraksts skatāms interneta mājaslapas
www.iecava.lv sākumlapā (baneris). IZ

Kāds bijis OKTOBRIS
Aizvadītajā mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā salaulāti divi pāri,
izsniegtas 12 miršanas apliecības un desmit dzimšanas
apliecības. Iecavnieku pulkam pievienojušās septiņas meitenītes
un trīs zēni. Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies šādus vārdus:
Ance Rasma, Patrīcija, Kerija, Betija, Sofija, Aleksandra, Anete,
Emīls, Kristers un Raivo. IZ

Kompensēs pabalstu līdzekļus
A: Beata Logina

Valdība 3. novembrī
apstiprināja kārtību, kas
paredz iespēju pašvaldībām
saņemt valsts budžeta
līdzekļus garantētā minimālā
ienākumu (GMI) līmeņa un
dzīvokļa pabalsta izmaksu
nodrošināšanai.
Valsts visām pašvaldībām atmaksās 50% no GMI līmeņa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem
un 20% no dzīvokļa pabalstam
izlietotajiem līdzekļiem. Labklājības ministrija (LM) valsts budžeta līdzekļus līdz nākamā mē-

neša 25. datumam pārskaitīs
pašvaldības domes vai sociālā
dienesta norādītajā kontā vai nosūtīs pamatotu atteikumu tos
piešķirt. Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu, pašvaldībām līdz
katra mēneša 15. datumam būs
jāvēršas LM ar noteikta parauga
pieprasījumu. Tajā jāsniedz informācija par pašvaldības sociālajiem pabalstiem mēnesī izlietoto līdzekļu apmēru un nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru. Šogad valsts budžeta līdzekļus pašvaldībām piešķirs par pārskata periodu no
2009. gada 1. oktobra. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 27. oktobra plkst.
20 līdz 28. oktobra plkst. 9 Zemgales ielā, uzlaužot garāžas durvis, nozagti 340 litri dīzeļdegvielas un degvielas sūknis. Uzsākts
kriminālprocess.
- 28. oktobrī Pārupes ielā no
televizora bojājuma aizdegās dzīvojamā istaba.
- 28. oktobra vakarā ap plkst.
23 pie kādas mājas Iecavas novadā dega pirts jumts.
- 28. oktobrī ap plkst. 21 Rīgas ielā aizturēta 1951. gadā dzi-

musi sieviete, kas sabiedriskā
vietā atradās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu. Par tādu pašu pārkāpumu 1. novembra vakarā
aizturēts 1967. gadā dzimis vīrietis.
- 2. novembra pēcpusdienā
ap plkst. 15:45 Dārza ielā nozagts velosipēds ZZK-LINE 1.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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4.

Jūras viļņi netraucē Tarkšķu muzicēšanas azartam
1.lpp.

Arī iepirktās zāles pret šūpošanās izraisītām nepatīkamām
sajūtām palika čemodāna tālākajā nodalījumā neskartas. Pāris stundas pēc izbraukšanas no
Rīgas pasažieru ostas Tarkšķu
vakara koncerta laikā gan vēroju, kā lielā spoguļbumba virs
Starlight Palace skatuves ik pa
laikam sasveras te uz vienu, te
uz otru pusi. Tarkšķus šūpošanās uzjautrināja, bet priekšnesumam netraucēja. Viņi smaidīja, balsis un daudzie instrumenti
skanēja pārliecinoši. Lai arī,
braucot uz Stokholmu, pasažieru bija mazāk kā atpakaļceļā,
publika ar aplausiem atbalstīja
jebkuru jestrāku priekšnesumu.
«Interesanti, ka pasākums
notika uz prāmja. Lai gan ģērbušies tautastērpos, īsti nepiestāvējām zālei, kurā uzstājāmies,
tas bija kas jauns, tāpēc arī tik
ļoti patika,» stāsta Tarkšķu dalībniece Kristiāna Lauciņa-Veinere. «Mūsu vadītāja Kristīne
vienmēr saka, lai koncerta laikā
smaidām, taču ne vienmēr tas
sanāk. Šoreiz bija citādi. Jūrā bija lieli viļņi, prāmis nedaudz šūpojās, un šūpojāmies ar mēs.
Tas lika pasmaidīt un ne tikai uz
mirkli, bet gan visa koncerta laikā. Vēlāk satikām latviešus un
dažus ārzemniekus, kuri mūs
atpazina un kuriem bija labi palicis atmiņā Tarkšķu koncerts.
Bija patīkami dzirdēt, ka cilvēkiem patīk latviešu tradicionālā
mūzika.» Arī Eduards Cers novērojis, ka «koncertos bija ļoti laba publika». Vēlāk ar vairākiem
koncerta klausītājiem vecākie
tarkšķi tikušies jau skatuves vienā pusē - dziedot karaokes vakarā.
Piektdienas rīts ausa pelēks,
taču, paveroties pa kajītes logu,
atklājās fantastisks skats. Kuģa
līganā gaita nebija ļāvusi nojaust, ka līkumojam starp ne- Laura Arāja, Beatrise Dzene, un
skaitāmi daudzām saliņām. karaoke vakarā.
Krēslā kuģa ceļš ik pēc noteikta
atstatuma bija gaismeklīšu iezīmēts, gandrīz uz katras lielākas pakaļceļā, tuvojoties ostai, tas livai mazākas klinšainās salas sa- ka kritiskāk paskatīties, cik
tupušas nelielas mājiņas. Vēlāk skaista ir Latvija. Acīs iekrīt vien
ekskursijas gide Stokholmā pa- industriālais rajons ar plikiem
stāstīja, ka daudzās salas pirms torņiem, skursteņiem un ceļamStokholmas ir kļuvušas par krāniem.»
Jauko panorāmu baudījām
ekskluzīvu dzīvojamo rajonu.
Vairums mājiņu tiek izmantotas arī nesteidzīgo brokastu laikā
kā vasarnīcas vai brīvdienu mā- zviedru galda restorānā. Jāpiejas, bet daudzviet cilvēki tajās bilst, ka kruīza pasažieri var izvēlēties, kurā no vairākiem restorāapmetušies uz pastāvīgu dzīvi.
Redzētais spilgti atmiņā niem ieturēt maltīti. Tas atkarīgs
iespiedies arī Eduardam: «Patika no katram piederošā maka bieapburošie skati, kas pavērās, lī- zuma un gaumes. Šķiet, ka viskumojot starp daudzajām salām demokrātiskākais ir zviedru galda restorāns,
kurā tiek
piedāvāMēbeles
par ražotāja
cenām!
pirms Stokholmas. Toties at-

F: Anta Kļaveniece

Tarkšķu koncerta fane
ar studijā uzkrāsotu sejiņu.
Par vienu latu katrs bērns
varēja iejusties kāda zvēriņa,
pirāta, klauna vai cita
personāža tēlā.

Ginta Cera iemēģina balsis

tas gan bagātīgas vakariņas, gan
brokastis.
Pulksten 10.30 pēc Latvijas
laika piestājām Stokholmā, bet
pēc pusstundas turpat pie ieejas
terminālī interesentus jau gaidīja gide un autobuss, lai vestu
mūs divu stundu ekskursijā pa
pilsētas skaistākajām vietām. Tā
kā Stokholmā ar bērniem bijām
pirmo reizi, tad noteikti gribējām
šo iespēju izmantot. 1252. gadā
dibinātās Stokholmas nosaukums tulkojams kā «pilsēta
starp tiltiem». Un ne velti, jo 14
Stokholmas salas ir savienotas

ar 57 tiltiem. Zinātāji stāsta, ka
Stokholma ir viena no skaistākajām galvaspilsētām un, pateicoties daudzajiem kanāliem, bieži
tiek saukta par «Ziemeļu Venēciju».
Pēc ekskursijas saulainais
laiks mūs vilināja palikt vecpilsētā, nevis doties uz Jūrgordena
salu, kur atrodas populārākie
Stokholmas muzeji: brīvdabas
muzejs Skansen, kurā var izsekot zviedru ikdienai no 16. līdz
20. gadsimtam; pasaku valstība
bērniem Junibacken, kur iespējams sastapt Astrīdas Lindgrēnas un daudzu citu zviedru
rakstnieku bērnu grāmatu varoņus; VASA muzejs, kurā atrodas
pasaulē šobrīd vienīgais 17.
gadsimta kuģis, kas 333 gadus
pavadījis jūras dzelmē; muzejs
Aquarium, kurā var atklāt jūras
dzīļu un upju pasauli, un citi.
5.lpp.

5.
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Stokholmas mierīgi pelēko krāsu gammu tirgus laukumā nomainīja ķirbju oranžais košums, jo pēc dienas bija gaidāmi
Helovīna svētki. Arī daudzu tirgotavu un bodīšu skatlogus rotāja jau izgrebti un izgaismoti ķirbji. Blakus attēlā neaizmirstams panorāmas skats no Fjällgatan skatu laukuma.
4.lpp.

Tā kā atpakaļ uz kuģa jābūt
vismaz pulksten 17.30, jāsaprot,
ka tik īsā laikā iepazīt Stokholmu pilnībā nav iespējams. Taču
priekšstats ir radies un cerība to
apmeklēt vēlreiz, lai apskatītu
nepagūto, arī.
Saguruši, bet apmierināti ar
redzēto, atgriezāmies uz kuģa,
lai sāktu mājupceļu. Nogurumu
aizgaiņājām, izkarsējoties kuģa
saunā un ļaujoties burbuļvannas masāžai. Tarkšķiem šis
prieks gan izpalika, jo bija jāgatavojas vakara koncertam. Toties gandarījums, ka ar savu uzstāšanos viņiem izdevās lieliski
iekustināt publiku tālākajai vakara gaitai, kurā vēl redzējām
kāda ansambļa uzstāšanos un
lielisku deju, mūzikas un tērpu
šovu.
Rīgā iebraucām sestdien un
mūsu ceļojums pulksten 11 bija
galā. Pēc brauciena gan nācās
piekrist teicienam, ka pēc brīvdienu atpūtas mazliet ir jāatpūšas. Taču noteikti bija vērts.
Kristrīne Karele, folkloras kopas Tarkšķi vadītāja: «Pirmkārt,
milzīgs paldies Tallink, kas rīkoja šādu programmu «Bērni bērniem» un deva iespēju tik lielam
Iecavas bērnu pulkam doties šai
braucienā pilnīgi par brīvu, tai
skaitā apmaksājot arī ēšanu.

Otrkārt, liels paldies Valdai Lieknei, kas Tarkšķus uzmundrināja
steidzamā kārtā piedalīties konkursā, lai vinnētu šo braucienu.
Jā, mēs esot bijuši vieni no aptuveni 100 gribētājiem piedalīties
šai programmā.
Kopumā viss bija lieliski – divi burvīgi koncerti – pirmais pilnos skaistos tautastērpos (kas
gan nedaudz disonēja ar bāra atmosfēru, kura valdīja zālē), otrais – dzeltenajos krekliņos atpakaļceļā. Bijām sagatavojuši divas dažādas stundu garas programmas. Skanēja gan dziesmas, gan instrumentāli gabali,
protams, arī dancojām. Otrā
koncerta izskaņu pārvērtām par
tādu kā sadancošanu ar publiku – daudzi zviedri brauca nedēļas nogalē atpūsties uz Rīgu un
ļoti labprāt ar mums uzleca kādu latviešu danci. Bija jauki.
Šo to izdevās redzēt arī Stokholmā – ar mazākajiem tarkšķēniem devāmies uz A. Lindgrēnas
muzeju, kur visvairāk bērni bija
sajūsmā par braucienu ar vilcieniņu caur vairākām telpām, kas
ļāva iejusties daudzajos slavenās rakstnieces stāstu tēlos un
ainās. Bijām mazi mazītiņi un
sastapāmies ar milzu žurku, lidojām pār māju jumtiem kā
Karlsons, pamājām ar roku Ronjai, laupītāja meitai. Pēc tam,

turpat muzeju salā, uz pusstundu ieskrējām arī pasaulslavenajā Vasa muzejā, kur visā krāšņumā var apskatīt 17. gadsimta
kuģi, kas nogrima savā pirmajā
braucienā pēc nokuģotiem 1300
metriem.
Vēl nedaudz pastaigājām pa
Stokholmas centru, un tad ar
metro (vairākiem tarkšķiem šis
brauciens iezīmīgs ar daudziem
«pirmoreiz»: pirmoreiz brauca ar
prāmi, pirmoreiz - ar metro, pirmoreiz bija Stokholmā u. c.) atgriezāmies, kā teica Alberts, mājās – mūsu jaukajā kuģī.
Žēl, ka vairākus tarkšķus pievārēja nejauks vīruss, tāpēc pat
bija jāatceļ braukšana, bet nekas – gan izdosies citu reizi!»
Savos secinājumos par redzēto dalījās arī citi Tarkšķu dalībnieki. Liene Beikmane: «Ļoti
patika brauciens uz Stokholmu:
gan uzstāties, gan skatīties, kā
to dara citi. No rīta bija grūti piecelties uz brokastīm, jo bijām ilgi
augšā - uz prāmja gan dziedājām
karaoki, gan dejojām. Stokholma ir skaista pilsēta, vien nepatika, ka uz ielām nebija soliņu,
kur apsēsties pēc garās pastaigas.»
Beatrise Dzene: «Iespaidi bija
diezgan interesanti, neskatoties
uz to, ka šādā braucienā devos
otro reizi un jau aptuveni zināju,
kādas būs aktivitātes uz kuģa:

koncerti, pasākumi, karaoke un
citi. Man ļoti patika, ka visas
Tarkšķu kajītes atradās vienuviet. Mūsu foršā kompānija jebkur spēj uztaisīt lielisku pasākumu un kārtīgi atpūsties.
Stokholmā līdz šim biju iepazinusi tikai veikalus, un šoreiz bija
līdzīgi. Lai gan arī šaurās ieliņas
un senās mājas Stokholmas senajā daļā izskatās vienkārši
superīgi un ļoti skaisti.»
Anda Vaičekone: «Vislielākais paldies mūsu vadītājai Kristīnei Karelei par to, ka viņa mūs
sagatavoja šim braucienam. Ilgie
mēģinājumi bija tā vērti. Uz
Zviedriju braucu otro reizi, un
man nebija tāda sajūta, ka «ai, es
jau te esmu bijusi un visu redzējusi». Nepavisam nē. Šajā reizē es
iepazinu citu pilsētas daļu, jo pilsēta ir milzīga. Interesanti, ka
daudzviet varēja redzēt, kā
zviedri gatavojas Helovīna svētkiem. Izbaudījām arī kuģa izklaides iespējas. Viss brauciens bija
pilns smieklu, jautrības un
atpūtas.»
Uzziņai: Lai gūtu iedvesmu tālākam mācību procesam, Tallink
skolēnu rudens brīvdienu nedēļā
aicināja ģimenes ar bērniem un
viņu draugus doties ceļojumā uz
Stokholmu. Papildu tradicionālajai izklaides programmai šajās
brīvdienās braucienā līdzi devās
arī Latvijas talantīgākās bērnu
dziesmu un deju grupas. IZ

Pārbauda prasmes starptautiskā konkursā
1.lpp.

Taču tas netraucēja Kristīnei
apliecināt savas prasmes un
meistaru klases gēla kategorijā
ierindoties godpilnajā trešajā
vietā, aiz sevis atstājot gandrīz
divdesmit citus konkursa dalībniekus. «Nagu kopšanas meistariem un arī jaunajiem speciālis-

tiem šī bija unikāla iespēja iegūt
starptautisku atzinību. Arī
iespēja sevi pārbaudīt, jo ikdienas darbā objektīvi sevi novērtēt
ir ļoti grūti,» jau pēc atgriešanās
no konkursa teic Kristīne Strazda.
Jāatgādina, ka starptautisko
izstāžu rīkotajos konkursos
iecavnieces veiksmīgi ir startēju-

šas jau vairākkārt. 2007. gada
aprīlī Kristīne Strazda piedalījās
6. Baltijas manikīra olimpiādē,
kur junioru klasē ieguva pirmo
vietu, savukārt friziere Anda
Eniņa tā paša gada rudenī no
13. starptautiskā friziermākslas
konkursa mājās atgriezās ar otrās, trešās un diviem ceturtās
vietas diplomiem.

«Baltic Beauty World» ir kļuvis par plašāko skaistumkopšanas projektu Baltijas valstīs, kā
arī nozīmīgu skaistumkopšanas
kultūras attīstības virzītājspēku. Pasākums pulcē ne tikai nozares speciālistus, bet ir arī lielisks atpūtas, izziņas un izklaides veids jebkuram izstādes apmeklētājam. IZ
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Vai dzīvojam ilgtspējīgi?
A: Valda Liekne

Domes izglītības speciāliste

Šo jautājumu sev uzdevām
kārtējā Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas
pieaugušo izglītības
projekta «Eiropas skola
ilgtspējīgai attīstībai»
partneru tikšanās reizē,
kas notika Reinjonā
(Francija).
To, ka pēkšņi nevaram sākt
dzīvot tā, lai šodienas vajadzību
apmierināšana neapdraud nākamo paaudžu iespējas apmierināt
savējās, ir skaidrs. Ar ko sākt?
Vispirms pašiem jāsaprot, kas
tad īsti ir ilgtspējīga attīstība?
Grāmatā «Gribam ilgtspējīgu
attīstību» (Römpczyk, Elmar) rakstīts: «Ilgtspējīga attīstība nav
jauna koncepcija. Tā ir jaunākā
izpausme mūžsenai ētikai, kas
saistīta ar cilvēka un vides attiecībām un pašreizējās paaudzes atbildību pret nākamajām
paaudzēm. Ilgtspēja funkcionē
tikai virzienā no apakšas uz augšu. Tai nepieciešama sabiedrība,
kuras lielākā daļa identificējas ar
līdzdalību ilgtspējīgas attīstības
mērķu formulēšanā un sadarbojas gan vietējā, gan reģionālā līmenī.»
No tā izriet, ka pirmais jautājums ir - vai mēs kā sabiedrības
daļa gribam iesaistīties šajos
procesos. Tikai tad - ar ko sākt.
Pieredze Reinjonā liecina, ka
lielākā sabiedrības daļa ir pilnībā
identificējusies ar līdzdalību šo
mērķu īstenošanai. Salas iedzīvotāji uzskata, ka tūrisma tālāka
attīstība, kas varētu sniegt ekonomikas uzplaukumu, var negatīvi ietekmēt salas unikālo dabu
un izjaukt ekoloģisko līdzsvaru.
Kaut gan pašreiz bezdarbs jau
sasniedzis 50% no darbspējīgo
skaita, tas nav iemesls, lai, attīstot tūrismu, radītu jaunas
darba vietas.
Vēl pirms dažiem gadiem bija
izplatīts piedāvājums salas apskatei ar helikopteru, kas nodrošināja iespēju redzēt pat tās vietas, kur cilvēks vēl kāju nav spēris. Kā stāsta Bras Panon nacionālā parka direktors, tad šis piedāvājums samazināts līdz minimumam, jo helikopteru radītās
skaņas un gaisa piesārņojums
apdraud putnu un augu daudzveidības pastāvēšanu.
Bet sākums tam visam ir skolā, kur skolēniem ir iespēja apgūt
ilgtspējīgas attīstības mācību.
Skolēni pēta ūdeni, gaisu, zemi,

Projekta partneru grupa Reinjonā pie vulkāna, kurš ir gluži
aktīvs.

Tā pie
fermas
tiek ķerti
dunduriem
līdzīgi
insekti,
kas kož
govīm.

apgūst dabas likumsakarības un
mācās domāt ekoloģiski. Skolēni,
izglītojoties šajā jomā, iesaista
savas ģimenes, sabiedrību un
ierosina dažādu problemātisku
jautājumu risinājumus pašvaldībām.
Ekoloģiskā domāšana un attieksme bija jūtama arī fermās
un siltumnīcās, kur audzē tomātus. Redzot tomātu siltumnīcas,
partneri bija stipri pārsteigti, ka
tropos, kur diennakts temperatūra ir gandrīz nemainīga, lai izaudzētu tomātus, nepieciešamas
tādas pašas siltumnīcas kā mū-

su klimatā. Nelabvēlīgs var būt
arī pastāvīgs karstums, bet, tā
kā tur bieži plosās tropiskās
vētras, tad tas ir patvērums
augiem.
Salas vulkāniskās izcelsmes
dēļ augsnes trūkums liek tomātus audzēt kokosriekstu čaulas
atgriezumu substrātā. Pēc augu
laistīšanas liekais ūdens pa speciālām renēm atkal tiek savākts,
lai to izmantotu laistīšanai nākamajā reizē. Arī kukaiņu nīdēšana tur notiek mehāniski, nevis lietojot ķimikālijas. Plāksnītes ar speciālu līmi pievelk ma-

zās mušiņas, kas ēd tomātu zaļos
lakstus. Liellopu un piena govju
audzēšana notiek lielos kooperatīvos, kur visas funkcijas ir sadalītas starp fermeriem, ekonomiski nav izdevīgi katram fermerim
iziet visu procesu pašam - no lopu pavairošanas līdz piena ražošanai.
Gatavojoties projekta partneru tikšanās reizei Reinjonas salā,
izstrādājām prezentāciju par labās prakses piemēriem, kas mūsu novadā atbilst ilgtspējīgas attīstības kritērijiem. Tādus atradām virknē pašvaldības projektu, kas vērsti uz energoresursu
ietaupījumu un notekūdeņu attīrīšanu, tādejādi mazinot to negatīvo ietekmi uz vidi.
Mūsu novada uzņēmumi SIA
«Iecavnieks» un SIA «Jaunpagasts Plus» arī ir pozitīvie piemēri
ilgtspējīgai attīstībai. Viens no
SIA «Iecavnieks» darbības mērķiem ir veicināt veselīgu dzīves
veidu, piedāvājot veselīgus un
kvalitatīvus produktus no augstvērtīgām izejvielām, kā arī veicot
priekšdarbus dīzeļmotoru pārbūvei, lai tos varētu darbināt ar
100% rapšu eļļu, kas gan vēl notiek tikai eksperimenta ietvaros,
bet jau atbilstoši Eiropas Padomes direktīvām par biodegvielas
un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanu transportā.
Arī SIA «Jaunpagasts Plus» par
vienu no savām prioritārajām
misijām nosaucis ekoloģisko
problēmu risināšanu savas darbības sfēras ietvaros, strādājot
pie videi draudzīga ražošanas
procesa un produkta - biodegvielas - radīšanas. Šis uzņēmums ir
arī viens no iniciatoriem valdībai
iesniegtajai Hartai par 5% biodegvielas piejaukumu.
Mūsu skolās notiek projektu
nedēļas, kurās tiek apskatīti dažādi vides jautājumi un veikti
pētnieciskie darbi; viens no tiem
tika tik augstu novērtēts, ka Dānijā piedalījās Eiropas Savienības jauniešu konferencē par alternatīvajām enerģijām. Pat sākumskolas «Dartija» pirmsskolas
grupa šogad piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas skolu partnerības projektā
«Vides un satiksmes drošības izglītība pirmsskolā».
Pēc tikšanās secinājām, ka
ilgtspējīgai attīstībai arī mūsu
valstī ir visi nosacījumi, jo jau
2002. gadā ir apstiprināta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija, tomēr tikai tad, kad katrs
no mums šo ideju pieņems un
būs gatavs līdzdalībai, tā pieņems ilgtspējības saturu. IZ

2009. gada 6. novembrī

7.

IZ

Sporta ziņas

Iepriekšējos gados skolēnu rudens brīvdienās jaunie
basketbolisti pulcējās A.Kraukļa piemiņas turnīrā.
Šogad tas vairs netiek rīkots, bet daļa komandu spēkiem
mērojās «VEF kausa 2009» izcīņā.
27. un 28. oktobrī Teikas vidusskolā risinājās spēles divās vecuma
grupās. Katrā bijā aicinātas sešas vienības. Iecavnieki startēja
jaunākajā - 1999. gadā dzimušo zēnu - grupā.
Trenera Voldemāra Pāruma audzēkņiem spēļu kalendārs bija
veiksmīgs. Pirmajā spēlē iesildījušies pret vājākiem sāncenšiem
(Iecava uzvarēja VEF 2 ar rezultātu 47:14), nākamajā viņi
izbaudīja sīvas cīņas garšu visas spēles garumā (Iecava - BS Rīga
24:18).
Pavisam viegli tika pieveikti arī Ziemeļu valsts ģimnāzijas pārstāvji
(54:2), bet otrajā dienā Iecavas komanda uzvarēja Juglu (34:17)
un izšķirošajā mačā apliecināja pārākumu arī pār VEF 1 (42:29).
Rezultativitātes rādītājā mūsu komandā bija trīs līderi: Emīls
Špīss (41 punkts), Kārlis Ozoliņš (39) un Rihards Mežsargs (38),
taču arī pārējie septiņi spēlētāji Linards Liekniņš, Toms Janeks,
Mārtiņš Čudars, Kristers Kreicšteins, Helvis Lapiņš, Mikus
Kačerauskis un Arkādijs Šimko - bez punktu guvuma nepalika.
Treneris slavē puikas par izturību un norāda, ka viena daļa šīs
komandas dalībnieku jau ir spēlējuši kopā ar gadu vecākiem
basketbolistiem, bet pret vienaudžiem tas bija pirmais turnīrs.
Izcīnītā pirmā vieta un VEF kauss uzskatāms par lielu panākumu,
kas, jādomā, būs laba motivācija mazo basketbolistu izaugsmei.

Saldā
uzvaras
garša iecavnieki
ar izcīnīto
VEF kausu.
F: Māris Ozoliņš

Ikgadējo Zemgales tūrisma
konferenci rīkoja Iecavā
A: Inese Turkupole-Zilpure

Zemgales Tūrisma asociācijas
valdes priekšsēdētāja
Zemgales Tūrisma asociācija
sadarbībā ar Tūrisma
attīstības valsts aģentūru un
Zemgales Plānošanas reģionu
5. novembrī Iecavas kultūras
namā organizēja ikgadējo
konferenci, kuras tēma «Tūrisma attīstības
perspektīvas un izaicinājumi
Zemgalē reģionālās reformas
un ekonomiskās krīzes laikā».
Konferences dalībnieki tika
iepazīstināti ar Zemgales reģiona
attīstības perspektīvām pēc novadu reformas; jaunajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem,
kuri darbu uzsākuši šī gada va-

sarā un rudenī; Tūrisma attīstības valsts aģentūras aktivitātēm; Vidzemes Augstskolas pētījumu par galamērķu izmaiņām
Latvijā pēc reģionālās reformas;
Lauku Ceļotāja skatījumu uz tūrisma tendencēm un iespējām;
Zemgales plānošanas reģiona
tūrisma projektiem un to ieguvumu tūrisma uzņēmējiem; struktūrfondu atbalsta piesaistes
iespējām tūrisma nozarei.
Konferencē jau otro gadu tika
sumināti aptaujas «Iecienītākais
Zemgales reģiona tūrisma objekts» ceļotāju izvirzītie objekti.
Lai veicinātu diskusiju un domu
apmaiņu, Zemgales tūrisma pakalpojumu sniedzēji un pašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē
par viņu darbības veiksmes pamatu.

F: Beata Logina

Vēl vienu uzvaru Amatieru basketbola līgā izcīnījusi
BK Dartija komanda. 30. oktobrī mājas spēlē iecavnieki ar
rezultātu 105:51 pieveica Centra grupas pašreizējos pastarīšus
BJSS Rīdzene 92/Barons (pa ceturtdaļām - 24:16; 32:10; 26:8;
23:17). Iecavas komandā ar «double-double» izcēlās Ivars
Zemītis (attēlā ar bumbu).
Abu pretinieku pārāk dažādā meistarības līmeņa dēļ nopietna cīņa
izpalika, kas ļāva izspēlēties visiem 10 mājinieku sastāva
basketbolistiem un iespēlēt mazāk pieredzējušos Dartijas
spēlētājus, piemēram, Jāni Eiduku.
Lai gan uzvarētājus netiesā, gribējās redzēt rūpīgāku darbu
aizsardzībā; diemžēl spēles pirmajā daļā vairāk atlēkušo bumbu
bija izcīnījuši jaunie rīdzinieki. «Lielāku produktivitāti rezultatīvu
piespēļu dalīšanā varēja vēlēties no saspēles vadītāja Jāņa
Ozoliņa, kurš laukumā pabija visilgāk 27 minūtes,» atzīst
galvenais treneris Voldemārs Pārums.
Šoreiz atvēlētajās 23 minūtēs daudz paveica Ivars Zemītis - viņš
jāuzteic par «double-double» (virs 10 divos rādītājos: gūtie punkti
un izcīnītās bumbas), realizētajiem visiem 10 soda metieniem un
precizitāti divpunktu metienos (6-5).
Tālmetienos izcēlās Gundars Brička (9-5) un Mārcis Eglītis (8-4).
Gundars Brička: 24 punkti, 5 izcīnītas bumbas, 5 rezultatīvas
piespēles;
Ivars Zemītis: 20 p., 12 izc. b.; 4 rez. piesp., 4 pārtvertas bumbas;
Mārcis Eglītis: 19 p., 3 rez. piesp.;
Armīns Dīcis: 14 p., 4 rez. piesp.;
Ģirts Hauks: 10 p., 4 izc. b., 4 pārtv. b., 3 rez. piesp.;
Jānis Saveļjevs: 8 p., 3 izc. b.;
Jānis Eiduks: 6 p.;
Jānis Ozoliņš: 2 p., 3 rez. piesp.;
Jānis Ivanovs: 2 p.;
Aldis Beitiņš: 4 pārtv. b., 3 rez. piesp.
Nākamā spēle pret VEF komandu, kas savā laukumā Dartijai
jāaizvada 6. novembra vakarā, solās būt spraigāka. Jācer arī uz
savējo līdzjutēju daudz lielāku ieinteresētību un atbalstu. IZ

Rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 9. novembrī
no plkst. 10 līdz 12.

Iecavas katoļu draudze
aicina uz SVĒTDIENAS
SKOLAS nodarbībām
katru svētdienu plkst. 10.
Sīkāka informācija
pa tālr. 63942572 (Vija).

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

Pozitīvi
- Vislielākais paldies Iecavas
kultūras nama darbiniekiem
par brīnišķīgajiem
pārsteigumiem mediķu svētku
pasākumā 30. oktobrī! Žēl tos,
kuri neatnāca.
/Circeņi seniori/

2009. gada 6. novembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
nomaļu malku (10 Ls/st),
sausu jauktu malku (13 Ls/st).
Tālr. 26975888; 28888719.

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

dažādu veidu zāģmateriālus:
brusas, dēļus, līstes
siltumnīcām. Ēvelējam,
impregnējam, piegādājam.
Tālr. 26975888; 28888719.

3 istabu dzīvokli Iecavā.
Tālr. 28203729.

Dažādi : : :
Celtniecības un remonta
darbi; santehnikas, mēbeļu
remonts, jumta darbi.
Tālr. 26060411.

ar sociālā darbinieka izglītību, vēlams ar pieredzi
sociālajā darbā.
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus
iesniegt līdz š. g. 13. novembrim
Domes kancelejā, Skolas ielā 4 (2. stāvā), Iecavā.
Sīkāka informācija pa tālr. 63942240; 26354768.

Lai informētu par ceļu
uzturēšau ziemā,
VAS «Latvijas Valsts ceļi»
un AS «Latvijas autoceļu
uzturētājs» reģionos
organizē sabiedrības
informēšanas kampaņu.
Minēto institūciju vadība
un Centra reģiona nodaļu
atbildīgie darbinieki aicina
iedzīvotājus uz tikšanos
12. novembrī plkst. 13
Bauskas novada Domes
sēžu zālē.

Līdz 15. novembrim
apskatāma Zālītes speciālās
internātpamatskolas
skolotājas Ilzes Arājas
FOTO IZSTĀDE.
15. novembrī pl. 18:00
teātra izrāde - komēdija pēc
A. Čehova lugu «Bildinājums»
un «Lācis» motīviem

Vīrietis (43 g, 185 cm)
vēlas iepazīties ar
atbilstoša vecuma sievieti.
Rakstīt: Gunāram Biezumam,
SAC «Iecava», «Smiltaiņi»,
Iecavas novads, LV-3913.

Sporta namā

Lomās:
Zane Daudziņa, Juris Lisners
Jānis Reinis, Indulis Smiltēns
Biļešu iepriekšpārdošana,
cena - Ls 3 un Ls 4.
15. novembrī paredzētais

dziedātāja DONA
KONCERTS TIEK PĀRCELTS
uz nākamā gada sākumu.
17. novembrī pl. 19:00
vēsturiska spēlfilma

«VIENĪGĀ FOTOGRĀFIJA»
Biļetes cena - Ls 1.
18. novembrī pl.18:00

Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīts pasākums
«Iecavas Gada cilvēks»
balvas pasniegšana un
svētku koncerts.
Ieeja - bez maksas.
19. novembrī pl. 10:00

Liepājas Leļļu teātra izrāde
«Saldais sapnis».

Iecavas novada Dome
piedāvā kursus:

Amatieru basketbola
līga 6. novembrī pl. 20:30

Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus
3 stundas nedēļā
Dalības maksa
Ls 18,00 mēn.
Kursu vadītājs E. Šmits
Angļu valoda
(pirmsskolas un
sākumskolas klašu bērniem)
Kursi notiek 1 stundu nedēļā
Dalības maksa
Ls 12,00 mēn.

Dartija - VEF
30. novembrī pl. 21:00
Dartija - LU

22. novembrī pl. 17:00
dziedātājas AISHAS

SJBL 2. divīzija

Biļešu cena:
iepriekšpārdošanā - Ls 4,
koncerta dienā - Ls 5.

Pieteikties pa tālruni:
63941601, 29428476
līdz 20. novembrim.
bezmaksas informācijas
tālrunis: 8000 2001
VISU VEIDU
APDROŠINĀŠANA
Klientu apkalpošanas centrs
„Iecava”, E.Virzas ielā 21a
(3. stāvā), tālr. 63941635,
darba dienās plkst. 9-16.

Kultūras namā

«TĀ PRECAS VECPUIŠI».
smiltis un melnzemi ar
piegādi. Tālr. 29484578.

Izīrē : : :

Iecavas novada Dome AICINA DARBĀ
sociālo darbinieku

21. novembrī plkst. 10
sporta namā «Dartija»
Jāņa Zīvārta piemiņas
kausa izcīņas sacensības
ZOLĪTĒ.
Pieteikšanās no plkst. 9.30
Dalības maksa Ls 5.

8.

7. novembrī no pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki Inčukalns
22. novembrī no pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki - Jūrmala
Basketbola minispēles
15. novembrī plkst. 11.00
Iecavas novada sacensības
vieglatlētikā D grupai
23. novembrī plkst. 14.00
Iecavas novada skolu
mini basketbola stafetes
4. klasēm
25. novembrī plkst. 15.00
LR Atklātais veterānu
čempionāts galda tenisā
28. un 29. novembrī
plkst. 12.00

Biļetes cena - Ls 1.

KONCERTS.

Sīkākas ziņas pa tālr.
63941234; 29109156;
26666126.

11. novembrī plkst. 18.10
LĀČPLĒŠA DIENAI
veltīts piemiņas brīdis
pie Brīvības pieminekļa
Iecavas parkā.
Plkst. 18:00 stāšanās lāpu
gājienam pie Kultūras nama.

11. novembrī Lāčplēša
dienā neaizmirsti izkārt KAROGU
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