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Latviju veido katrs no mums
2.
Jaunieši
iededzas par
savu valodu,
tautu, valsti

Gada
cilvēki par
sevi, darbu,
sapņiem un
apkārtējo
mīlestību

4.
5.

A: F: Anta Kļaveniece

Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienai veltītais pasākums Iecavas kultūras
namā kā ierasts aizritēja sirsnīgā gaisotnē. Pašvaldības apbalvojumus saņēma sabiedrībā
cienīti un mīlēti cilvēki: Dzidra Miezere (no kreisās), Hakans Lundkvists, Aina Ezergaile,
Eilerts Haglunds, Ķelpju ģimene – Varis, Agita, Sintija un Santa, Zaiga Vereščagina, Jana
Arāja un Rūta Maksima. Pasākumā nepiedalījās Regīna Cibuļska, kurai par ilggadēju
veiksmīgu un radošu uzņēmējdarbības izveidi SIA «Florentina» piešķirts Goda raksts.

SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
novembrī ir Ls 34,37
pie dabasgāzes diferencētā
tirdzniecības gala tarifa bez
PVN 166.10 (Ls/tūkst.nm).

6.lpp.

Rosina labdarībai
A: Laine Baha

Ir pagājis tikai nepilns
pusgads no biedrības
«Iecavas Jauniešu padome»
(IJP) dibināšanas brīža,
taču jaunieši savu darbību
strauji vērš plašumā,
12. decembrī organizējot
labdarības pasākumu.
Nu jau trešo.

Labdarības pasākuma galvenais mērķis ir savākt līdzekļus
Iecavas novadā dzīvojošu māsu
Santas (6 g. v.) un Alises (4 g. v.)
rehabilitācijai. Māsām konstatēts rahīts smagā formā un abu
kāju izteikta deformācija, tāpēc
ir apgrūtināta staigāšana, izveidojies nepareizs mugurkaula izliekums, bremzēta fiziskā attīstība un augšana. Meitenītēm ir
iespējams palīdzēt, nepieciešama koriģējoša operācija, ortopēdiskie apavi, kalciju saturoši
7.lpp.
medikamenti utt.

Uzvara Zemgales reģiona turnīrā
A: Vita Lauciņa-Veinere

debašu trenere
Iecavas vidusskolā

Lāčplēša dienā,
11. novembrī, Iecavas
vidusskolas komanda
devās uz Zemgales reģiona
10.-12. klašu skolēnu
debašu konkursu Jelgavā,
lai debatētu par tēmu
«Informācijas tehnoloģiju
attīstība veicina/neveicina
ekonomikas attīstību».

Debašu konkurss tika rīkots
Latvijas investīciju un attīstības
aģentūras un ERAF finansētā
projekta «Debašu konkursu un
jauno uzņēmējdarbības līderu
foruma rīkošana» ietvaros sadarbībā ar inženierkonsultāciju uzņēmumu SIA «Firma L4». Konkursa mērķis bija vidējās izglītības iestāžu izglītojamo kā uzņēmējdarbības līderu prasmju
pilnveidošana, pašapziņas veicināšana, sacensību gara rosināšana augstāku profesionālo mērķu sasniegšanai.
2.lpp.
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Lai vairojas prieks!

IZ

Skolu ziņas

17. novembra rītā Iecavas
vidusskolas kolektīvs tika aicināts uz LR proklamēšanas dienai veltītu svinīgu brīdi zālē. Pasākumā uzstājās 11. klašu
audzēkņi un 5.-9. klašu koris.
No 9. līdz 15. novembrim vidusskolas bibliotēka iesaistījās
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas
projektā. Nedēļas tēmu «Karš un
miers» sasaistījām ar Lāčplēša

dienu 11. novembrī, diskutējām
par miera jēdzienu mūsdienu
pasaulē. Nedēļu atklājām ar Rītausmas stundas lasījumiem vairākās klasēs.
Trešās klases bērni tika iepazīstināti ar latviešu tautas pasaku «Zvēru karš», bet piekto un
septīto klašu skolēni ar A. Lindgrēnes romāna «Brāļi Lauvassirdis» 10. nodaļu.

Iededzies par savu valodu!
Iecavas vidusskolas skolēnu dzejoļi tapuši Eiropas Valodu
dienu konkursam «Iededzies par savu tautu, valsti un valodu!»,
ko rīko Latviešu valodas aģentūra.
Konkursam izvērtēšanai nosūtīti 8. klases skolēnu Martas
Ņikiforovas un Eduarda Cera, kā arī 12. klases skolnieču Lauras
Dubovas un Evijas Andiņas darbi dzejā un prozā. Rezultātus
Baiba (no kreisās), Beatrise, Laima, Edvarts gaidīsim februārī, Starptautiskajā dzimtās valodas dienā.
F: Dace Greiža
un Marija pirms spēles Šajā svētku nedēļā piedāvājam 12. klases skolnieces Lanas
las komanda nestartēja pilnā pa- Māliņas un astotklasnieces Annijas Lindavas nopietnās domas par
Latvijā samilzušo problēmu
matsastāvā, tomēr dublieri sasli- šo tēmu.
dienās gribas domāt kā Kārļa
mušos
lieliski aizstāja. Edvarts
Skalbes kaķītim, kas nevēlas
Šulcs - komandas kapteinis, Beatriebties saviem pāri
Lana Māliņa
Annija Lindava
atrise Dzene, Baiba Kreiere, Laidarītājiem, bet saka: «Kāpēc
ma Zaķe un Marija Vinogradova
vairot sāpes? Lai vairojas
* * *
* * *
bija līdzvērtīgi pretinieki talsinielabāk prieks!» Un prieks
Ja vajag iedegties par savu valsti,
Iededzies par tautu savu!
kiem, tāpēc spēle izvērsās interevairojās 14. novembrī, kad
Tad nozīmes nav tam, kā tu to
Par vienotības garu,
santa gan pašiem spēlētājiem,
Iecavas vidusskolas teātra
balsti:
Par mūsu atmiņām un
gan skatītājiem.
Ar vārdu, skatienu vai pieskārienu.
uzvarām,
sporta komanda devās uz
Treškārt, prieks par mūsu atKas izcīnītas tautas dēļ.
turnīru Rīgā.
balstītājiem, kas kuplināja skatīSarkanbaltsarkans
Pirmkārt, prieks par to, ka tāju rindas un aktīvi iesaistījās Un, ja vajag iedegties par savu
mūžam plīvo.
tiekam uzaicināti spēlēt Mākslas pasākumā (teātra sportā skatītā- tautu,
Simbols par tautu.
darbinieku namā, kur šoruden ji nosaka improvizatoru uzdevu- Vai tad nozīme ir tam, ja kāds to
neatļautu?
Par mums!
vienreiz mēnesī notiek teātra mus).
Ja kāds to apstrīdētu, izmantotu,
No paaudzes paaudzē dots
sporta sacensības starp republiUn, ceturtkārt, prieks par
mantojums:
kas labākajām komandām. Pie- iespēju sarīkojuma otrajā daļā atgrūstu?
Mīlēt, cienīt, godāt!
dāvājums spēlēt Vecpilsētas tur- redzēt pieredzējušu improvizato- Cieši līdzās esot tas ir iespējams.
nīrā cēla mūsu skolas teātra ru uzstāšanos. Tā bija improvizā- Ir iespējams salauzt šīs sienas.
Iededzies par valsti savu!
sportistu pašapziņu.
cijas paraugstunda mūsu tālākai
Bet, ja vajag iedegties par savu
Valsti, kuras neatkarība
Otrkārt, prieks par labu un izaugsmei.
valodu,
godam pelnīta.
aizrautīgu spēli, kas bargo tiesVai tad nozīme ir tam, ko tā sevī
Valsti ar vienotību.
nešu vērtējumā izpelnījās divu
Priecīgā Iecavas vidusskolas
ietver?
Valsti Latviju.
punktu pārsvaru pār Talsu Bērteātra sporta skolotāja
Ko tā sevī nes un atspoguļo?
Valsti, kas grūtībās cīnās.
nu un jauniešu centra komanDace Greiža
Nē, vērtība ir tikai tajā,
Valsti, kam pamati likti,
das vērtējumu. Lai arī vidusskoKurš to runā, kā tā mutuļo.
bet sienas vēl top.

Uzvara Zemgales reģiona turnīrā
1.lpp.

Debašu konkursi tika rīkoti
piecos reģionos: Rīgā, Zemgalē,
Vidzemē, Latgalē un Kurzemē.
Zemgales turnīrs notika Jelgavas 4. vidusskolā. Tajā piedalījās
debašu komandas no Jelgavas
4. vidusskolas, Jelgavas Amatu
vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Dobeles Valsts ģimnāzijas un Iecavas vidusskolas.
Uz finālu izvirzīja divas labākās
komandas, kuras kopvērtējumā
bija nopelnījušas lielāko punktu
skaitu, - Skaistkalnes vidusskolu un Iecavas vidusskolu.
Mūsu skolas komanda izlozēja apstiprinošo lietu un uzvarēja,

iegūstot godpilno pirmo vietu. Visi trīs tiesneši, kuri tiesāja finālu,
bija vienisprātis: 3-0 Iecavas labā. Sveicam uzvarētājus - Reini
Pastaru (11.c kl.), Mārci Vīnbergu un Lieni Krastiņu (10.a kl.).
Liels paldies Mihailam Haļitovam
par palīdzību lietas sagatavošanā.
Pēc apbalvošanas visi debatētāji tika aicināti piedalīties Jauno
uzņēmējdarbības līderu forumā
4. decembrī Latvijas Kara muzeja
konferenču zālē. Nākamais turnīrs mums ir gaidāms Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā 21. novembrī par tēmu «Darvina teorija
ir/nav patiesa».

Laikam ritot, cilvēki, valoda, valsts
mainās,
Tāpat kā notis mainās melodijā.
Un vai būtībā tā nepaliek tāda pati?
Tā pati skaņa, melodija
Reizēm maiga, reizēm skarbāka.
Tikai ar vārdu, skatienu vai
pieskārienu…
Ikkatram būtu jāatceras tikai vienu:
Vajag iedegties, lai citi spētu
pamanīt.
Izteikties, lai citi spētu sadzirdēt.
Darīt, lai citi spētu ieraudzīt.
Pasmaidīt, lai citus spētu sasildīt.
Pateikties, lai citi spētu atvērties
Un sniegt, un dot, lai citi spētu
sajust
Sajust tautu, mūsu valsti un tās
valodu.

Iededzies par valodu savu!
Tā ir viens no mūsu
lepnumiem.
Valoda īpaša vērtība.
Neļausim nevienam to
aizmirst un dzēst.
Valoda trausla, jebkurš to
var izmest no rokām.
Tādēļ turi to cieši,
neatlaid, neizkaisi!
Arī tu vari mainīt savu
valsti,
Pasakot vienīgi vienu
pareizu vārdu.
Iededzies!
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Piemiņas brīdis Latvijas brīvības
cīnītājiem iezīmē jaunas tradīcijas
A: Anta Kļaveniece
F: Ilze Arāja

Lāčplēša dienu Iecavā šogad
tradicionāli ievadīja lāpu
gājiens no kultūras nama līdz
Brīvības piemineklim parkā,
kurā piedalījās dažādu
paaudžu iecavnieki.
Šoreiz gan pa izmainītu
maršrutu, jo gājējiem pievienojās arī Zemessardzes kaujas
automašīnas, par ko īpaši bija
sajūsmināti mazākie gājiena dalībnieki, iespējams, nākamie
Latvijas karavīri.
«Pasākums kopumā bija ļoti
jauks un izdevies,» pēc Lāčplēša
dienas svinībām sacīja Ilze Arāja, kurai 11. novembris ir divkārši svētki, jo šajā datumā dzimusi
arī viņas meita. «Mani emocionāli uzrunāja pats sākums ar pašmāju dzejnieka Andra Kopeikas
uzstāšanos un Divdūjiņu kopīgu

dziedāšanu. Arī bez lāpu gājiena
Lāčplēša diena nav iedomājama.»
Dzejas montāžu svētku dalībnieku uzrunai bija sagatavojuši
Dzimtmisas pamatskolas skolēni, bet muzikālu noskaņu radīja
folkloras kopa Tarkšķi. Domājams, ka ar īpašu nozīmi šī diena
paliks trīs puišu - Aivja Marhela,
Oļega Junolainena un Kaspara
Koško - atmiņās, kas piemiņas
brīža laikā teica svinīgo solījumu
un tika uzņemti Zemessardzes
rindās (attēlā pa labi).
Šogad apritēja 90 gadi kopš
nozīmīgās Latvijas valsts armijas
uzvaras pār Rietumu brīvprātīgo
armiju jeb tā saukto Bermonta
karaspēku. 1919. gada 11. novembrī Rīgā izšķīrās 1918. gada
18. novembrī dibinātās Latvijas
Republikas liktenis. Pēc šīs kaujas kļuva skaidrs, ka Latvija ir
nosargājusi savu neatkarību.
Par godu Latvijas brīvības cīnītājiem šo dienu - 11. novembri atzīmē kā Lāčplēša dienu.

Iesaka veikt izmeklējumu
trīs mēnešu laikā
no vēstules saņemšanas
A: Beata Logina

Veselības norēķinu centrs
sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli krūts dziedzera un dzemdes kakla ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas programmas ietvaros, iesaka veikt izmeklējumus trīs mēnešu laikā no vēstules saņemšanas dienas. Taču sievietes valsts
apmaksātos izmeklējumus var
veikt sev vēlamā laikā līdz pat
nākamās uzaicinājuma vēstules
saņemšanai.
Pašvaldības aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» ir iespēja veikt izmeklējumus:
- krūts dziedzera ļaundabīgo
audzēju savlaicīgas atklāšanas

programmas ietvaros - mamogrāfiju. Aprakstu veic augsti
kvalificēti radiologi-diagnosti no
lielām Latvijas slimnīcām;
- dzemdes kakla ļaundabīgo
audzēju savlaicīgas atklāšanas
programmas ietvaros - ginekologa apskati un citoloģijas analīzi.
Izmeklējumus veic ginekoloģes
Dainuvīte Vilande, Ļubova Lapiņa un Inesa Avotiņa.
Savlaicīgas vēža atklāšanas
programma ar vēstuļu izsūtīšanu Latvijā tika uzsākta 2009. gada sākumā. Līdz 1. novembrim
profilaktisko dzemdes kakla vēža
izmeklējumu veikušas 21 490
sievietes, kas ir 13,6% no uzaicināto sieviešu skaita, savukārt
mamogrāfijas izmeklējumu veikušas 14 463 sievietes jeb 18,2%
no uzaicināto sieviešu skaita.

Spokojās un rībināja
A: Kristīne Karele

Pagājušajā nedēļas nogalē
«Tarkšķu» bariņš - astoņi
bērni un skolotāja devāmies uz Zaķumuižu
Ropažu novadā, kur notika
jauno muzikantu nometne.
Kopā bija pulcējušies 45 bērni un septiņi skolotāji no dažādām Latvijas vietām. Es biju tradicionālās vijoles skolotāja, bērni vēl varēja mācīties kokles spē-

li, stabules, bungas, varganu,
tradicionālo dziedāšanu un stāstīšanu.
Tādus spoku stāstu vakarus
(stāstu meistara Gunta Pakalna
vadībā) mūsējie nebija piedzīvojuši, tādas bungas (dūdu un
bungu grupas dalībnieka Mikus
Čavarta vadībā) mūsējie vēl nebija rībinājuši... Viss izdevās ideāli! Paldies Valsts Kultūrkalpitāla
fondam un bērnu vecākiem par
atbalstu!

Melnās ziņas
- Laikā no 8. novembra līdz
15. novembrim Iecavas novadā
kādā meža īpašumā patvaļīgi nocirsti 12 augoši bērzi. Uzsākts
kriminālprocess.
- 11. novembrī laika posmā
no plkst. 17 līdz 20, izsitot logu
mājai Cēsnieku ielā, no tās nozagts televizors, mobilais telefons un citas personīgās mantas.
Materiālie zaudējumi tiek noskaidroti.
- 11. novembrī plkst. 18:30
1961. gadā dzimis vīrietis, būdams alkohola reibumā sabiedriskā vietā Tirgus ielā, ar savu izskatu aizskāra apkārtējo cilvēku
cieņu.
- 13. novembrī ap plkst.
21:20 Edvarta Virzas un Rīgas

ielas krustojumā sieviete vadīja
automašīnu Ford Ranger, veicot
kreiso pagriezienu, nepalaida
pretī braucošo automašīnu Toyota Corolla, un notika sadursme.
Konstatēts alkohola reibums,
turklāt 1979. gadā dzimusī sieviete automašīnu vadīja bez vadītāja apliecības. Uzsākts kriminālprocess. Tajā pašā vakarā 10
minūtes vēlāk bez noteiktajā
kārtībā iegūtas vadītāja apliecības pie automašīnas Ford Ranger stūres alkohola reibumā aizturēts 1978. gadā dzimis vīrietis.
Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Zorģu Gaismas pils labais gariņš
AINAI EZERGAILEI Zorģu
bibliotēka ir pirmā un arī vienīgā
darba vieta. Piedāvājums nācis
nejauši, un izlemšanai bijusi atvēlēta viena diena. Kopš tā laika
bibliotēkas vadītājas amatā aizritējis 31 gads. Uz jautājumu, vai
otrreiz izvēlētos šo pašu ceļu iet,
Aina atbild: «Varbūt jā, jo es nezinu pateikt neko citu, ko gribētu.
Pa daudzajiem gadiem pie darba
ir tā pierasts, ka es nezinu, vai citu ko spētu.»
«Ar jēgpilnu labvēlību - tā īsi
var raksturot Ainas Ezergailes attieksmi un ieguldījumu Zorģu nelielās sabiedrības kopas dzīvē un
izaugsmē. Nelielā Zorģu bibliotēka viņas vadībā kļuvusi par mūsu
ciemata kultūras, izglītības un
sabiedriskās dzīves centru. Bibliotēkas darbu viņa rīko atbilstīgi
lauku bibliotēkas standartiem,
taču visā ir jūtama bibliotekāres
īpašā izdoma un sirds siltums.
Piedāvājot dažādu literatūras un
periodikas klāstu, viņa apkopo
ciemata apkaimes vēstures liecības novadpētniecības krājumā,
iekārto izstādes un veido uzziņu
krājumus ar oriģināliem materiāliem, no kuriem var pasmelties
gan skolēni un studenti mācību
vajadzībām, gan citu gadagājumu ļaudis, kas piedalās dažādās
viktorīnās un gudrinieku konkursos. Zorģu bibliotēkā sapratni un
ieteikumus var iegūt jebkurš, kas
aizrāvies ar radošu darbošanos,
piemēram, raksta dzejoļus, pēta
vēsturi, zīmē, darina mākslas
priekšmetus, u.tml.» *
Gadu gaitā bibliotēkai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar
vietējiem ļaudīm. Aina pie cilvēkiem ir pieradusi, piedzīvojusi
jau vairāku paaudžu maiņu un
pārliecinoši saka, ka «Zorģu cilvēki ir paši labākie. Es mīlu
viņus un ceru, ka viņi mīl arī
mani. »

Ainu Ezergaili,
saņemot titulu
Iecavas Gada
cilvēks, sveic
Jānis Pastars

Gadu gaitā bibliotēka no vienkāršas grāmatu krātuves jau izaugusi par tādu kā kultūras centru, par Zorģu Gaismas pili. Aina
arvien ģenerē kādu jauku ideju,
kā visiem kopā ko labu padarīt.
«Neesmu klasiska bibliotekāre ar
lielu precizitāti, mani vairāk saista radošais un cilvēciskais. Ne visu var ierakstīt bibliotekāra amata aprakstā, jo man ir svarīgi ne
tikai strikti noteiktie pienākumi
un atalgojums, bet arī emocionālais baudījums un kopā būšanas
prieks,» tā Aina. Bibliotekāres rosināti, dažādu paaudžu Zorģu
iedzīvotāji iesaistījušies vairākos
projektos, semināros, radošajās
darbnīcās, braukuši ekskursijās, piedalījušies talkās.
«Aina Ezergaile mudina Zorģu
iemītniekus iesaistīties dažādos
izziņas pasākumos, internetā vai
periodiskajos žurnālos rīkotajās
viktorīnās un aptaujās. Ar viņas
atbalstu divas mūsu ciemata
iemītnieces konkursā par Eiropu

ieguva godalgotas vietas. Bibliotekāre ļoti aktīvi atbalsta Zorģu
studentu mācību procesu, operatīvi gādājot grāmatas un dodot
padomu interneta resursu izmantošanā. Mazajā lauku bibliotēkā
«Gaismastīkls» pieejams uz četriem datoriem, dodot iespēju to izmantot arī darba meklētājiem un
profesionāļiem.» *
Runājot par dažādām aktivitātēm, likumsakarīgi nonākam
pie jautājuma par telpām. Ainas
sapnis ir lielas, gaišas telpas ar
vietu radošajai darbnīcai, ar vietu, kur vietējiem ļaudīm satikties, parunāt, padzert tēju, ar
vietu, kur uzaicināt uz tikšanos
kādu dzejnieku, rakstnieku vai
citu radošu personību. Šobrīd
bibliotēka ir iespiedusies divās
pašaurās istabiņās. Labi, ka netālu dzīvo atsaucīgā Pastaru ģimene, kas lielāku sanākšanu
reizēs ļauj izmantot savas mājvietas telpas. Pašvaldība bibliotēkas vajadzībām telpas jau ir

A: F: Anta Kļaveniece

iegādājusies, taču to remontam
pagaidām līdzekļu nav. «Nekas,
būs vēl mazliet jāpaciešas. Kas to
varēja zināt, ka pienāks tādi laiki? Taču ticu, ka kaut kad pie
jaunajām telpām tiksim,» cerīgi
teic Aina. Viņa uzskata, ka par
grūtībām daudz domāt nevajag.
Labāk uztvert šo laiku kā tuvināšanās iespēju savā ģimenē un
līdzcilvēkos. «Bieži vien tās lielās
lietas nemaz nevajag. Summējoties mazajām, vari justies pietiekami priekpilns,» uzskata Aina.
Viņai prieku sagādā paciemošanās meitas Ilzes ģimenē, teātris,
ekskursijas, iespēja redzēt kaut
ko skaistu, parunāšanās ar cilvēkiem, kas reizēm bagātina vairāk nekā taustāmi, materiāli labumi.
«Iesakām Ainu Ezergaili Iecavas Gada cilvēka titulam par viņas sirds siltumu, uzmanību pret
katru ciemata un novada iedzīvotāju, profesionalitāti darbā, kas
papildināta ar vērīgu izpratni par
kultūras un izglītības vērtībām,
sabiedrības morāli. Viņa ir Zorģu
sabiedrības kopas dvēsele, kas
mudina meklēt arvien jaunas izaugsmes iespējas gan katram individuāli, gan mums visiem kopā.
Pazīstot viņu, apzināmies, ka
svarīgāka par publisku atzinību
Ainai ir pašas apziņa, ka viņa kādam palīdzējusi vai darījusi labu.
Tomēr Zorģu iedzīvotājiem šķiet
būtiski izcelt viņas veikumu novada sabiedrībā, lai ar šo piemēru
vairotu cilvēciskas attiecības katra ikdienā.» *
* No Ainas Ezergailes
veikuma raksturojuma, kuru
pašvaldībai iesnieguši Zorģu
iedzīvotāji, izvirzot viņu
balvas «Iecavas Gada cilvēks»
saņemšanai.

Vēlos, lai dzīve sev un citiem būtu krāsaināka
JANU ARĀJU
balvai «Iecavas Gada
cilvēks» izvirzīja gan
Dzimtmisas pamatskolas
kolektīvs, gan sieviešu
klubs «Liepas».
Pamatojot viņas devumu,
skolas kolektīva vēstulē rakstīts:
«Jana Arāja par skolas direktori
strādā jau astoto gadu. Direktorei piemīt augsta atbildības sajūta, radoša pašiniciatīva, pozitīvas saskarsmes prasmes, augstas darba spējas, māka aizraut,
organizēt kolektīvu un apkārtējo

sabiedrību jauniem sasniegumiem.» Pati J. Arāja par savu dzīvesveidu teic: «Piedalos un organizēju dažādas aktivitātes, jo vēlos, lai dzīve sev un citiem būtu
krāsaināka un notikumiem bagāta.»
Kuriem šī gada notikumiem
ir būtiska nozīme jūsu dzīvē un
kāpēc?
Šis gads ir bagāts ar dažādiem notikumiem. Lepojos, ka
šovasar esmu ieguvusi Eiropas
sertifikātu skolvadībā. Šajos
kursos viena pārstāvēju Latviju
un popularizēju valsti un Iecavas
novadu. Divi mani skolas skolēni

rajona vizuālās mākslas olimpiādē arī šogad ieguva godalgotas vietas; skolēnu darbi tika izstādīti Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā.
Dzimtmisas pamatskolas
skolēni, skolotāji un vadība papildu saviem tiešajiem darba
pienākumiem šogad ir piedalījušies četrpadsmit projektos: dabas, vides, veselību veicinošos,
mākslas, valodu, tūrisma, Piļu
un muižu asociācijas projektos.
Katrs ir savdabīgs un interesants, vairāki no tiem ir starptautiski. Jūnijā saņēmu pateicību par Eiropas zobārstu pado-

mes 2009. gada pavasara sanāksmes dalībnieku uzņemšanu
Dzimtmisas pamatskolā. Dažādie projekti vecina skolēnu redzesloka paplašināšanu un lepnumu par savu skolu, novadu.
Šogad biedrībā «Liepas» līdzdarbojos divos starptautiskos
projektos: plakātu konkursā
«20 gadu jubileja bērnu tiesību
konvencijai» un Eiropas rīcības
plāna narkotiku jomā (EAD)
informatīvā projektā «Narkotikām nē!», pašreiz top Leader
projekts «Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana» par latviešu tradīcijām.
5.lpp.
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4.lpp.

Šogad vairākos pasākumos
sadarbojamies ar biedrību «Līdere» mazo un vidējo uzņēmēju
darbības atbalstam. Jau septiņus gadus pēc kārtas organizējam Ziemassvētku labdarības
pasākumu, kurā es vadu nodarbības «Svētki katram» dalībniekiem, viņi zīmē apsveikumus
vientuļajiem pensionāriem.
Cik viegli vai grūti ir savienot savu pamatdarbu ar pārējiem pienākumiem?
Ja tu esi atvērts visam radošajam, tad nav grūti savienot pa-

matdarbu ar pārējiem pienākumiem. Kaut gan atliek mazāk laika manai ģimenei, draudzenēm,
grāmatu lasīšanai un daiļdārzam.
Kāda ir motivācija daudzajām aktivitātēm: būt par pašvaldības deputāti, darboties
sieviešu klubā «Liepas», popularizēt skolas vēsturisko muižas ēku, ievadīt skolēnus mākslas pasaulē utt. Kur ņemat
enerģiju un ko no tā gūstat?
Katrs labi padarīts darbs,
jauns projekts vai jebkura aktivitāte dod enerģiju un jaunus spē-

kus. Ja satiecies un kopā strādā
vai atpūties ar pozitīvi noskaņotiem, dzīvespriecīgiem cilvēkiem,
kuriem, kā es saku - glāze vienmēr ir puspilna, nevis pustukša,
tad spēki neizsīkst. Tādas ir Liepu meitenes! Vēl es enerģiju gūstu kopā ar ģimeni. Mani atbalsta
un uzmundrina vīrs Andis un
bērni - Rūdolfs un Elīza, protams, arī abas manu bērnu vecmāmiņas. Kopā ar draugiem, radiem un ģimeni brīvdienās pēc
iespējas vairāk ceļojam pa Latviju un ārpus tās. Esam aktīvās atpūtas piekritēji. Arī šī gada sākumā visi četri slēpojām Austrijas

Alpos, vasarā smaiļojām pa kārtējo Latvijas upi, šoreiz Salacu.
Ko jūs novēlētu cilvēkiem
valsts svētkos šajā ne tik vieglajā laikā?
Novēlu katram saglabāt optimismu. Es uzskatu, ka mēs
katrs esam daļiņa no valsts:
kāds būsi pats, tāda būs tava zeme. Būsim lepni par savu novadu, jo mums apkārt ir tik daudz
sirsnīgu, labu un izpalīdzīgu, pozitīvu cilvēku. Un kādu šā brīža
neveiksmi varam uzskatīt par
mācību un jaunu iespēju nākošajiem darbiem. Smaidi, tad tev
smaidīs pretī!

Dobuļos lido, peld un rāpo, bet nekas
nekrīt no gaisa
ĶELPJU ĢIMENE - Agita un
Varis kopā ar meitām
Santu (22) un Sintiju (18) par iecavniekiem kļuva pirms
desmit gadiem, kad viņus bija
nogurdinājusi Rīgas burzma.
Kopš 2002. gada viņu
mājvietā Dzimtmisas Dobuļos
apskatāms arī ģimenes
izveidotais mini zoodārzs, kas
ieguvis popularitāti ne tikai
pašmāju, bet arī ārvalstu
tūristu vidū.
«Sākām ar pāris vistām, jo
šķita, ja dzīvojam laukos, kāpēc
gan veikalā pirkt olas. Pabērt vistām graudus pāris reizes dienā
jau nav grūti. Vēlāk saņēmām
piedāvājumu no Rīgas Zooloģiskā dārza iegādāties mājputnu
kolekciju, jo viņi to grasījās likvidēt. Vienas dienas laikā mums
bija jāizlemj, vai izmantosim momentu, ko piedāvā dzīve, vai nē.
Mēs nolēmām izmantot. Protams, ka tajā bija savs risks, tāpat kā uzņēmējdarbībā vispār.
Taču ar nosacījumu, ka tev ļoti,
ļoti vajag, izdarīt var visu.»
Pa šiem gadiem būtiski ir
mainījies Dobuļu iemītnieku
skaits un daudzveidība. Kolekciju ar jauniem un interesantiem
dzīvniekiem saimnieki papildina
vairākas reizes gadā, tos noskatot braucienos pa Eiropas zooloģiskajiem dārziem, un starptautiskām izstādēm. Šīgada jaunpienācēji ir Ziemeļamerikas jenoti, Nīlas zosis un skunksu pāris, kas maija beigās jaunos
saimniekus iepriecināja ar pirmo
mazuļu metienu. «Zoodārza uzturēšana ir nepārtraukts process, kurā nekāda elpas atvilkšana nesanāk. Kad pateiksi, ka
attīstībai vairs neko nevajag, tā ir
zīme - ar tevi viss ir cauri,» uzskata Varis un Agita. Viņi saprot,
ka tie apmeklētāji, kas Dobuļos
iegriežas atkārtoti, grib redzēt ko

Pateicoties
Ķelpju ģimenes Agitas (no
kreisās), Sintijas,
Santas un Vara izveidotajam
mini zodārzam
Iecavas vārds
izskanējis arī
ārpus Latvijas
robežām.
jaunu. Tādēļ zoodārzs ir jāattīsta, lai cilvēki šurp brauktu ne tikai otro, bet arī ceturto un piekto
reizi.
Ja līdz šim apmeklētāju
skaits Dobuļos ik gadu pieauga,
tad šajā sezonā tas noturējās
iepriekšējā gada līmenī, kas, ņemot vērā valsts kopējo ekonomisko stāvokli, ir ļoti labs rādītājs, uzskata Varis. Viņš spriež,
ka grūtais laiks ir vienkārši jāpārdzīvo, un tic, ka pēc gada vai
diviem situācija noteikti uzlabosies. Nākamgad Ķelpju ģimene
turpinās jau iesāktos teritorijas
labiekārtošanas darbus, paplašinās piknika vietu, būvēs jaunas nojumes, atvēlēs vietu vēl
vienam batutam. Par jaunu dzīvnieku iegādi gan esot grūti
spriest, jo mājās ne vienmēr tiekot atvests tas dzīvnieks, kam
braukts pakaļ.
Šī gada nozīmīgākais notikums Dobuļos bija tas, ka Bērnu,
ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas rīkotajā aptaujā mini zoodārzs tika atzīts
par ģimenei draudzīgāko atpūtas

vietu Zemgalē. «Tas ir liels pagodinājums mūsu darbam un impulss tālākai darbībai. Jūtamies
novērtēti un ceram, ka arī turpmāk Dobuļos atpūtīsies daudzas
ģimenes, lai iepazītu dzīvnieku
pasaules daudzveidību,» tā Ķelpju ģimene.
«Tā kā rūpes par dzīvniekiem
un putniem un viņu pasaules izzināšana ir mūsu sirdslieta, tad
šī ikdienas darbošanās vien jau
dod mums gandarījumu un
enerģiju turpmākajai attīstībai.
Arī apmeklētāju prieks un gandarījums pēc zoodārza apmeklējuma sniedz mums stimulu neapstāties pie sasniegtā. Pateicoties savai nodarbei un dzīvniekiem, mēs esam iepazinuši pasauli, tās daudzveidību un atraduši sev draugus visā Eiropā.
Šādai uzņēmējdarbībai ir ļoti
liela īpatnība. Dobuļos vairāk domājam par dzīvniekiem un viņu
vajadzībām, nevis par savas labklājības celšanu. Šeit jābūt «slimam» vārda labā nozīmē. Gadās,
ka cilvēki mūs neizprot, viņiem
šķiet, ka mums viss krīt no gai-

sa. Ir zoodārza apmeklētāji, kas
šeit uzturas stundām, bet ir tādi,
kas visu apskrien piecās minūtēs un neizpratnē jautā, par ko
tad maksāta ieejas maksa. Apmeklētājiem dažkārt ir grūti nojaust, cik maksā izstāžu apmeklējumi un dzīvnieku iegāde. Piemēram, ka tur, dīķītī, peld trīssimt eiro dārgs zosu pāris, kuru
vienā mirklī var aiznest lapsa.
Cits nopērk jaunu mašīnu, mēs jaunus dzīvniekus. Var teikt, ka
šis bizness atbilst mūsu dzīves
filozofijai un bagātina nevis materiāli, bet garīgi un izglītojoši.
To mēs cenšamies sniegt arī zoodārza apmeklētājiem, kuri to vēlas.»
Šajās svētku dienās Ķelpju
ģimene visiem novēl nekrist depresijā, lai cik grūti arī nebūtu.
Viņu uzskats, ka vienmēr var atrast sevī spēku un enerģiju, paskatīties apkārt, ieraudzīt pozitīvo. «Saņemties pašiem, nevis
vainot visus apkārtējos savās
nelaimēs vai skaust tos, kuriem
iet labāk. Būt atklātākiem, sirsnīgākiem, pretimnākošākiem!»

2009. gada 20. novembrī

6.

Latviju veido katrs no mums
1.lpp.

Pirmo reizi sarīkojumā tika pasniegts pašvaldības jaundibinātais
apbalvojums «Iecavas Goda pilsonis». Par ilggadēju sadarbību un
nesavtīgu palīdzību Iecavas sabiedrībai to saņēma organizācijas
«Zviedrijas draugi Latvijai» pārstāvjii Eilerts Haglunds un Hakans
Lundkvists. Pateicībā par izrādīto cieņu, zviedru draugi Iecavai
dāvināja metāla dekoru ar savas pilsētas simbolu – ērgli.

Goda rakstu par par ilggadēju un pašaizliedzīgu
darbu saņēma pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis»
muzikālā audzinātāja Rūta Maksima (attēlā).
Goda rakstu saņēma arī Dzidra Miezere,
Zaiga Vereščagina un Regīna Cibuļska.

Atzinīgus vārdus koncerta dalībniekiem veltīja
publikā sēdošie. Ne vienmēr, lai baudītu
kvalitatīvu un pārdomātu izklaidi, nepieciešami
viesmākslinieki. Mēs paši esam gana varoši!

Valsts dzimšanas dienas pasākums vienmēr pulcē daudz interesentu.
Paralēli iecavnieku godināšanai šogad bija iespēja noskatīties mūzikas
skolas audzēkņu un pašdarbības kolektīvu koncertu, kā arī ar
videotranslācijas starpniecību noklausīties Valsts prezidenta Valda
Zatlera svētku uzrunu.

Sporta namā
Amatieru
basketbola līga
30. novembrī pl. 21:00
Dartija - LU

SJBL 2. divīzija

Svētdien - Mirušo piemiņas
Atkal gadalaiks apmetis
diena
vienu loku. Atkal būs šī
/Jānis Poruks/

Kas tu uz debesīm raugies,
Tu bālā baznīca,
It kā tu lūgtu par
daudziem:
Lūdz arī par mani tu.

gada vienīgā svētdiena,
ko luterāņi dēvē par
Mirušo piemiņas dienu.

Atkal visās kapsētās krēslas
stundā jāiededz svecītes, bet
svētrītā jāpulcējas baznīcā. Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums vienmēr ir īpašs. Arī baznīcā altāra priekšā tiek dedzinātas
sveces. Šajā dievkalpojumā nāk-

22. novembrī no pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki - Jūrmala
sim arī pie Svētdienas Dievgalda.
Mēs visi dzīvie un mirušie it kā
esam pie viena liela Dieva galda,
kas tāpat kā sveču gaisma vieno
debesis un zemi, dzīvību un nāvi.
Mirušo piemiņas dienā mēs
aizlūgsim par mīļajiem, kuri jau
aizsaules ceļos. Savās aizlūgšanās pieminēsim visus, kuri
mums reiz labu darījuši.
Iecavas evaņģēliski luteriskās
draudzes locekle

Iecavas novada sacensības
vieglatlētikā D grupai
23. novembrī GRIPAS DĒĻ
NENOTIKS
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

7.
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Par mums raksta : : :
Sumina skaisto dārzu
kopējus
Latvijas Dārzkopības un
biškopības biedrība katru gadu
organizē konkursu Par
skaistāko Latvijas daiļdārzu un
lauku sētu. Šovasar žūrijas
komisija apmeklēja vairāk nekā
50 pieteikto dārzu, un
pagājušajā mēnesī godināja
uzvarētājus, novembra numurā
raksta žurnāls «Dārza Pasaule».
Daudzi dārzi gadu no gada
izceļas ar gaumi, izpratni un
rūpīgu kopšanu, un tiem tiek
piešķirts paraugdārza goda
nosaukums. Priecājamies, ka
šogad paraugdārzu kopēju
pulciņam pievienoti Saiva un
Jānis Komisari no Iecavas.
Savukārt iecavniece Velta
Palapa saņēma vērtētāju
pateicību.
Par Latvijas
labāko
diskžokeju
atzīts DJ
Andre Crash,
lasāms
interneta
vietnē
www.djtop.lv.
7.novembrī Rīgas naktsklubā
Essential norisinājās

IZ

gadskārtējā balvu pasniegšana
Latvijas labākajiem
diskžokejiem. Par 2009. gada
Latvijas diskžokeju Nr.1 tika
atzīts DJ Andre Crash (Andrejs
Gusačenko).
Balsojums par Latvijas
labākajiem diskžokejiem ilga
piecas nedēļas Latvijas
diskžokeju un klubu mūzikas
Interneta portālā www.djtop.lv .
Pirmo reizi DJTOP aptaujā par
gada labāko diskžokeju tika
atzīts DJ Andre Crash, kurš
2007. gadā un 2008. gadā
DJTOP aptaujās bija ierindojies
otrajā vietā. DJ Andre Crash kā
diskžokejs uzstājas jau vairāk
nekā desmit gadus, viņš bija
leģendārā naktskluba Nautilus
rezidents, producents ārvalstu
mūzikas leiblos izdotām
kompozīcijām, ir spēlējis kopā
ar pasaulslaveniem
diskžokejiem Tiesto, Paul van
Dyk, Martin Solveig un
daudziem citiem.
Pirmā DJTOP aptauja
norisinājās 2007. gada rudenī.
Tajā gada labākā diskžokeja
tituls tika piešķirts DJ Bogdan
Taran. Viņš par Latvijas DJ
Nr.1 tika atzīts arī pērnā gada
balsojumā, šogad ierindojoties
4.vietā.

Sporta ziņas

Visapkārt esošās vīrusu saslimšanas skārušas arī jaunos
basketbolistus.
15. novembrī uz SJBL Rietumu grupas minispēlēm sporta
namā «Dartija» ieradās tikai puse no mūsu sporta skolas
komandās pieteiktajiem spēlētājiem.
Ja ierindā būtu pilns sastāvs, mūsu basketbolisti varētu
līdzvērtīgāk pacīnīties ar pretinieku pirmo komandu, taču šajā
situācijā bija jāpriecājas, ka noteikto 10 obligāto spēlētāju vietā
mūsu vienībām atļāva spēlēt ar deviņiem un astoņiem puikām
attiecīgi katrā vecuma grupā.
Iecava/Vecumnieki - 3. BJSS 1
1997. g. dz. 19:59 (H. Nungurs 6)
1998. g. dz. 18:58 (R. Mežsargs 6, K. Kreicšteins 4)
Iecava/Vecumnieki - 3. BJSS 2
1997. g. dz. 55:33 (E. Jašuks 21, H. Nungurs 14)
1998. g. dz. 27:26 (R. Mežsargs 8, K. Mors 6).
18. novembrī Iecavas komanda Amatieru basketbola līgas spēli
aizvadīja izbraukumā: BK Ķeizarmežs – BK Dartija 69:76 (pēc
ceturtdaļām rezultāts 25:21; 46:38; 62:55).
Mājinieki veiksmīgāk guva punktus spēles pirmajā puslaikā;
iecavnieki viņiem atļāva gan realizēt ātros uzbrukumus, gan
precīzi mest tālmetienus. Otrajā ceturtdaļā mazliet par ilgu
Dartijas galvenais treneris Voldemārs Pārums uzticējās otrajam
sastāvam, tomēr pēdējā ceturtdaļā mūsu pamatsastāva
basketbolisti situāciju saglāba, kārtīgāk nostrādājot aizsardzībā
un vairākus grozus gūdami ar papildu sodu.
Ļoti labi uzbrukumā nospēlēja Mārcis Eglītis (3 punktu metieni
8/6, 2 punktu metieni 4/2), taču komandai kopumā joprojām ir
vairākas sāpīgas vietas, kas steidzami būtu jāuzlabo, atzīst
V. Pārums. Tās ir pārāk daudz pieļautās kļūdas (9/14), atkal
zaudējām izcīnīto bumbu rādītājā (38/31; pretinieki no 38
atlēkušajām bumbām 20 izcīnīja uzbrukumā); tāpat pārāk maz
Dartija guvusi iespējas mest soda metienus (soda metienu
realizācija 14/9 Ķeizarmežam, 9/6 Dartijai).
Arī nākamo spēli Iecavas basketbolisti aizvadīs viesos – 26.
novembrī Bauskā tiksies ar BK Kvēle.

Rosina labdarībai
Iecavas Jauniešu padome sevi piesaka
ar gada gaidītāko pasākumu
1.lpp.

Mums ir svarīgi, lai ikviens
saprastu, ka ar mērķtiecīgu darbību varam palīdzēt mums līdzās dzīvojošajiem bērniem, jauniešiem un citiem līdzcilvēkiem,
kuru ikdienas lielākā rūpe ir veselība un pilnvērtīga dzīve bez fiziskām sāpēm.
Šāda veida labdarības pasākumu Iecavas jaunieši un IJP
biedri Laine un Bruno Bahi, Elīna Mudure, Zane Nuršajahova,
Inese Beitiņa - rīko jau trešo gadu. Iepriekš realizēti divi vērienīgi labdarības pasākumi, kuru
ietvaros vākti līdzekļi Roberta Ričarda Gārstiņa un Anrija Andersona rehabilitācijai. Trešā labdarības pasākuma organizatoru
komandai pievienojušies arī IJP
valdes locekļi: Ginta Goldmane,
Arnis Grundmanis un Andis
Kaspars.
12. decembrī Iecava tiks pārvērsta par mazo labdarības oāzi.
Organizatori ir īpaši piedomājuši
par muzikālo, emocionālo un
audiovizuālo noformējumu, kā
arī par plašāku pasākuma norisi, lai pulcētu vienuviet pēc
iespējas vairāk cilvēku.
Labdarības pasākuma apmeklētājiem būs iespēja baudīt
lielisku un kvalitatīvu Iecavas
mūzikas skolas audzēkņu, solistes Marikas Purenas, Latvijas
Mūzikas akadēmijas pianista Riharda Plešanova un grupas «Otra Puse» sniegto koncertu Iecavas kultūras namā. Vienlaikus

apmeklētājus priecēs Iecavas
novada skolu un Olaines
1.vidusskolas Bruno Baha vadītās radošās pašizpausmes
audzēkņu veidota mākslas darbu izstāde.
Pasākuma otrajā daļā apmeklētāji varēs izvēlēties sev tīkamāko izklaidi balli Iecavas
kultūras namā vai diskotēku
klubā «White House», kur attiecīgi uzstāsies «Brenča muzikanti»,
«Brīvdiena», Līva Smiltniece, DJ
Andre Crash, DJ Kaspar Kondrat, DJ [Ex] da Bass, DJ Deros,
DJ Laso un DJ Mārtiņš Kreilis.
Ikviens apmeklētājs varēs
nofotografēties profesionāla fotogrāfa Ronalda Šulca speciāli
šim pasākumam veidotā fotostudijā.
Aizvien pieaug labdarības pasākumu atbalstītāju un sponsoru skaits, kuri tic tam, ka, nestāvot malā, bet risinot problēmas
un mazinot ciešanas un neticību, spējam veidot vienotu un
stipru sabiedrību. Ikviens no
mums ir daļa šīs sabiedrības, un
mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi pret to, ka kādam patiesi un
nesavtīgi ir nepieciešami palīdzīga roka un atbalsts.

ABONEEE
Aizsaulē aizgājuši
Gunārs Burgmeisters (30.03.1927. - 30.10.2009.)
Vilnis Krēgers (04.10.1977. - 13.11.2009.)

2009. gada 20. novembrī

8.

Kultūras namā

IZ
Kanalizācijas sūknēšana (10t)

gaišu divdurvju skapi
ar antresolu. Tālr. 29163105.

Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana

smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.

(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

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

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

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.

Pērk : : :
SIA «Nela Wood» pērk mežus
īpašumā, cirsmas, papīrmalku,
malku. Sniedz kokvedēja
pakalpojumus. Tel. 26185699.

Vēlas īrēt : : :
māju, pusmāju vai pirkt ar
izpirkšanas tiesībām, vēlams
Iecavas apkārtnē, var būt
remontējama. Apskatīsim visus
piedāvājumus. Tālr. 29884972.

PROMJOD

Iecavas mūzikas skola aicina
darbā apkopēju pilnas slodzes
darbam no 1. decembra.
Prasības pretendentiem:
izglītība ne zemāka par vidējo;
augsta atbildības sajūta pret
veicamo darbu; iepriekšēja
pieredze un rekomendācijas tiks
uzskatītas par priekšrocību.
CV jāiesniedz personīgi skolas
kancelejā, Raiņa ielā 3, vai pa
e-pastu: iecavasms@inbox.lv
līdz 25. novembrim.
Sīkāka informācija pa tālruni
29157251.

Jāņa Zīvārta
piemiņas kausa
izcīņas
sacensības
ZOLĪTĒ
21. novembrī plkst. 10
sporta namā «Dartija».
Dalības maksa - Ls 5.
Pieteikšanās no plkst. 9.30.
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22. novembrī pl. 17:00
dziedātājas AISHAS
KONCERTS - programmā
dziesmas no albuma
«Dvēselīte» un...
Biļešu cena:
iepriekšpārdošanā - Ls 4,
koncerta dienā - Ls 5.
Sīkākas ziņas pa tālr.
63941234; 29109156;
26666126.

20. novembrī plkst.18:30
aicinām uz
Latvijas Valsts
proklamēšanas
gadadienai veltīto
svētbrīdi un koncertu
Iecavas luterāņu baznīcā.
Koncerta 2. daļa notiks
Iecavas kultūras namā.
Piedalās:
Rīgas Latviešu biedrības
nama jauktais koris
(diriģents Ārijs Šķepasts,
koncertmeistare Zaiga
Lazdiņa) un Iecavas koris
(vadītāji Linda un Uģis
Matveji).
Ieejas maksa - ziedojums
Iecavas baznīcas
atjaunošanai.

Dažādi : : :
Akreditēta a/s «Balticovo»
mikrobioloģijas laboratorija
veic pārtikas, virsmu
nomazgājumu un ūdens
mikrobioloģiskās analīzes.
Tālr. 63943857.
Ārstnieciskā un segmenta
masāža (var pie klienta mājās).
Tālr. 28353966; 63941930.

Visu veidu veļasmašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

SVECĪŠU VAKARS
22. novembrī plkst. 16
Baložu kapos un
Sila kapos.
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