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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Muižas nedēļas pasākumi
varētu kļūt par labu tradīciju
A: F: Anta Kļaveniece

Sadarbībā ar
Latvijas Piļu un
muižu asociāciju
no 27. septembra
līdz 3. oktobrim
Dzimtmisas muižā
noritēja Muižas
nedēļas pasākumi.
Katru dienu skolā
notika kādas
aktivitātes:
muižas materiālu
apkopošana, jauno
gidu uzņemšana
un apmācība,
dažādos gadsimtos
muižā dziedāto
dziesmu
apzināšana,
paklāja
«Sauleszīmes»
veidošana,
radošās darbnīcas.
5.lpp.

08.10.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Sporta
skolas
talismana
pirmais
uznāciens

2.

Jāpiesaka
3.
kandidāti
apbalvojumam

Muižas īpašnieku baronu fon Reinholdu tēlā iejutās atraktīvais
skolotājs Juris Bidzāns un šarmantā direktore Jana Arāja.

Sāk apkures sezonu
A: Anta Kļaveniece

SIA «Iecavas siltums» ir gatava jaunajai apkures sezonai.
Centralizētajai siltumapgādei
jau pieslēgtas izglītības iestādes
PII «Dartija», PII «Cālītis», mūzikas skola, internātskola; uzņēmuma SIA «Jaunpagasts Plus»
spirta rūpnīca un Iecavas Veselības un sociālās aprūpes
centrs, kā arī daudzdzīvokļu nami Sila ielā 8 un 11, Ozolu ielā 1,
3, 7, 9, 11 un 15, bet no 7. oktobra arī daudzdzīvokļu māja Dārza
ielā 4, informē uzņēmuma in-

Var
5.
pretendēt uz
atbalstu mežu
atjaunošanai

Balsoja pat biešu laukā

ženieris Arnolds Jankovs.
Lēmumu par apkures pieslēgšanu pieņem siltumenerģijas lietotājs. Ja daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotāji ir savstarpēji
vienojušies par viņiem piemērotu apkures sezonas uzsākšanas
laiku, viņiem par to jāinformē
SIA «Iecavas siltums». Iepriekš
apkuri pieslēdza, ja vidējā diennakts temperatūra trīs dienas
pēc kārtas bija zemāka par plus
astoņiem grādiem, taču tagad
jau vairākus gadus apkurei namus pieslēdz pēc apsaimniekotāja iniciatīvas.
3.lpp.

A: Beata Logina

10. Saeimas vēlēšanu
iecirknī, kurš bija ierīkots
Iecavas kultūras namā,
2. oktobrī tika reģistrēti
4348 balsotāji.
Par sarakstiem nodoto balsu
skaitīšanu Iecavas novada vēlēšanu komisija beidza ap pulksten 1 naktī, bet kandidātu svītrojumus un plusus skaitīja svētdien no pulksten 10 līdz 13.
Pagājušajā vasarā ievēlētajai
komisijai 10. Saeimas vēlēšanas

bija pirmais pārbaudījums. «Komisija tika galā,» secina priekšsēdētājs Tālrīts Krastiņš un norāda, ka daļa komisijas locekļu
ir jau ar iepriekšēju pieredzi, bet
sūdzību neesot arī pret jaunajiem un tiem darbiniekiem,
kuri pieaicināti tieši uz konkrētajām vēlēšanām.
Balsošanas procesam Iecavas kultūras namā sekoja līdzi
novērotāji no «Vienotības», «Atbildības» un «Par labu Latviju»,
arī Centrālās vēlēšanu komisijas
deleģēti novērotāji no Zviedrijas
un viena brīvprātīgā no Iecavas.
6.lpp.

2010. gada 8. oktobrī

Iepazīstieties - Darts
A: F: Beata Logina

Pagājušā gada rudenī sporta
skola «Dartija» organizēja skolēnu zīmējumu konkursu, lai izvēlētos savai iestādei talismanu. Tika saņemti vairāk nekā 20 darbu, no kuriem par uzvarētāju
komisija atzina Artas LaubergasLaukenbergas zīmēto sunīti Dartu. Pa šo laiku māksliniece Inga
Bunkše palīdzējusi zīmējumam
pārtapt dzīvā lellē, kas pirmoreiz

sabiedrībā izgāja 2. oktobrī Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
spēļu laikā. Vispirms Darts aicināja Cēsu un Iecavas komandu
trenerus izmēģināt roku soda
metienos. Savukārt līdzjutēji no
suņuka saņēma konfektes, lai
saldāka un enerģiskāka dzīvošana līdzi notikumiem laukumā.
Jaunais talismans piedalīsies visās sporta skolas «Dartija» sacensībās un arī citos sportiskos
pasākumos, sola iestādes direktore Baiba Gāga. IZ

IZ

2.

Skolu ziņas

30. septembrī Iecavas vidusskolas skolotājas Antra Pāruma
un Solvita Lauzēja Junior Achievement Latvia programmā «Jauniešu uzņēmējspēju kompetences izpratne kā zināšanu kvalitātes priekšnoteikums» saņēma
Goda rakstus par ieguldījumu
un sasniegumiem jauniešu uz-

ņēmējspēju veidošanā skolā,
konsultējot Skolēnu mācību uzņēmumus, un jaunās uzņēmēju
paaudzes veidošanu. S. Lauzēja
prezentēja savu izstrādāto materiālu par Inovāciju dienu, ko
Iecavas vidusskola īstenos oktobrī kopā ar Olaines novada skolām un Ozolnieku vidusskolu. IZ

Iesaistīsies programmā «Skolas auglis»
A: Beata Logina

Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka programmā
«Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs» jeb «Skolas auglis»
līdz 15. septembrim iesniegumi
saņemti no 597 mācību iestādēm, kopā piesakot 89 240 skolēnus jeb 79% no Latvijas izglītības
iestāžu 1.-6. klašu audzēkņiem.
No Iecavas novada pieteikušās
trīs izglītības iestādes: Iecavas vidusskola, Iecavas internātpa-

matskola un Dzimtmisas pamatskola, informē pašvaldības Izglītības nodaļas izglītības speciāliste Valda Liekne.
Minētās programmas ietvaros skolēni no 2011. gada 6. janvāra aptuveni divus mēnešus
katru mācību dienu saņems
svaigus augļus vai dārzeņus.
Lai to nodrošinātu, skolām vai
to ēdināšanas uzņēmumiem līdz
decembrim ir jāvienojas par
augļu vai dārzeņu piegādēm ar
kādu no integrēto augļu/dārzeņu audzētājiem, kuri reģistrēti
Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā. IZ

Aicina būt par skolu krustvecākiem
Sestdien sporta nama «Dartija» apmeklētāji varēja iepazīties
ar sporta skolas jauno talismanu. Māksliniece Inga Bunkše
(augšējā attēlā) slavēja iecavniekus par atjautīgo izvēli, jo
suns ir viens no gudrākajiem dzīvniekiem un arī sportistiem
nepieciešama gudra galva, ne tikai spēks un veiklība.
Talismana zīmējuma autore Arta Lauberga-Laukenberga
(apakšējā attēlā) Dartam uzdāvināja konfektes, ar ko cienāt
basketbola spēļu līdzjutējus.

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Latvija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju
konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību sāk sociālo kampaņu, kuras ietvaros līdz 1. novembrim ikviens sabiedrības loceklis - uzņēmējs, pašvaldības,
jauniešu vecāki un JAL programmu absolventi - tiek aicināts būt
sociāli atbildīgam un kļūt par
«Skolas krustvecāku», atbalstot
skolu dalību biedrības Junior
Achievement - Latvija praktiska-

jās biznesa izglītības programmās. Kampaņas mērķis ir motivēt Latvijas iedzīvotājus atbalstīt
biznesa izglītību skolās, sadarbojoties ar JAL dot iespēju skolēniem no visiem Latvijas reģioniem apgūt praktiskās biznesa
izglītības programmas, apmeklēt
uzņēmumus un praktiskos seminārus par uzņēmējdarbību, realizēt savas biznesa idejas jau skolas laikā.
Vairāk informācijas mājas lapā: www.pirmaismiljons.lv. IZ

Jaunatnes politiku apspriedīs forumā
Latvijas jaunatnes politikas
forums 2010 «Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni
īstenošanas izaicinājumi» notiks
25. un 26. oktobrī Rīgā, informē
Izglītības un zinātnes ministrija.
Foruma mērķis ir uzlabot
darbu ar jaunatni pašvaldībās,
izstrādājot rekomendācijas atbilstoši valsts jaunatnes politikas
pamatnostādnēm, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes politikai jaunatnes jomā un dalībvalstu labai praksei, kā arī veici-

nāt jaunatnes politikā iesaistīto
pušu efektīvāku sadarbību.
Plānots, ka forumā piedalīsies pašvaldību, jaunatnes organizāciju un ministriju pārstāvji, eksperti jaunatnes jomā no ārvalstīm un Eiropas Komisijas.
Lai nodrošinātu visu pašvaldību
pārstāvniecību, pašvaldību pārstāvju atlasē tiks piemērotas
kvotas. No pašvaldībām, kurās
iedzīvotāju skaits ir no 5000 līdz
30000, varēs piedalīties divi pārstāvji. IZ

3.

2010. gada 8. oktobrī

Novada Domē
A: Beata Logina

Dome ārkārtas sēdē
30. septembrī apstiprināja grozījumus šī gada budžetā un Izglītības nodaļas sagatavotās izmaiņas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatalgā. Papildinājumus šajās izmaiņās izskatīja
arī Izglītības, kultūras un sporta komiteja 5. oktobra sēdē,
bet par šo jautājumu vēl būs jālemj arī Finanšu komitejai un
Domei savā kārtējā sēdē.
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja izskatīja Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumu
nominēt dalībai Ziemassvētku
egles iedegšanas pasākumā Rīgas pilī ģimenes, kuras pelnījušas īpašu sabiedrības cieņu un
uzmanību. Pašvaldību ieteiktos
pretendentus vispirms izvērtēs
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē, lai no visa saraksta svinīgajam pasākumam izvirzītu četras kuplas un
radošas ģimenes.
Komitejas deputāti uzklausī-

ja un atbalstīja Danas Raguckas
ieceri 30. oktobrī no plkst. 21
sporta namā «Dartija» rīkot masku balli. Sarīkojumu drīkstēs
apmeklēt personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, tāpēc līdzi būs jāņem personu apliecinošs dokuments.
SIA «Baltijas Dizaina aģentūra» gatavo Iecavas novada karti grafiskā, mākslinieciskā noformējumā ar 3D elementiem. Uzņēmuma valdes loceklis Aivars
Paiders iepazīstināja deputātus
ar padarīto un vienojās, kurus
objektus vēl vajadzētu kartē attēlot. Kamēr izstrādes darbs turpinās, pašvaldībai jāatrod optimālā vieta tūristiem paredzētās
kartes novietošanai.
Iepazinušies ar pašvaldības
budžeta iestāžu priekšlikumiem
par prioritārajiem pasākumiem
2011. gadā, deputāti nolēma
lūgt izglītības, kultūras un sporta jomas iestādes precizēt iesniegumus un komitejas ārkārtas
sēdē 19. oktobrī pārrunāt katras
nozares prioritātes, pieaicinot
arī iestāžu vadītājus. IZ

Sāk apkures sezonu
1.lpp.

Mājas iedzīvotājiem gan ir jāatrod kompromiss, jo vieni mīl
siltumu un ir gatavi par to maksāt, lai tikai apkures sezona sāktos ātrāk, bet otri meklē risinājumus, kā sildīties citādi, lai attālinātu brīdi, kad jāsāk maksāt apkures rēķini.
Mājās ierīkotie siltummezgli
spēj nodrošināt dzīvokļos nepieciešamo temperatūru. Lai nodrošinātu komfortu un dzīvokļos nebūtu jādrebinās mitrumā un padsmit grādu temperatūrā, šobrīd

pietiek ar minimālu apkures jaudu, tā nodrošinot komfortu dzīvokļos un maksājot par patērēto
siltumenerģiju mazāk kā ziemas
periodā.
Salīdzinot ar pagājušo apkures sezonu, siltumenerģijas tarifs
Iecavā ir pieaudzis, jo ir atkarīgs
no gāzes cenas svārstībām. Ja
aizvadītajā sezonā pārsvarā tas
bija 34,37 Ls/MWh (bez PVN),
tad šī gada augustā septembrī
jau 42,58 Ls/MWh (bez PVN). Šī
mēneša tarifs būs zināms pēc
10. oktobra, kad uzņēmums Latvijas Gāze publicēs oficiāli apstiprināto dabasgāzes cenu. IZ

Kāds bijis SEPTEMBRIS
Pagājušajā mēnesī aizsaulē aizgājušo iecavnieku skaits krietni
pārsniedzis jaundzimušo skaitu - Iecavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā izsniegtas deviņas miršanas un tikai četras dzimšanas
apliecības. Mazuļiem, diviem puikām un divām meitenītēm, doti
šādi vārdi: Sems, Rolands, Laura un Marta.
Septembrī novada Domē reģistrētas arī četru pāru laulības,
informē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Edīte Jančone. IZ

Jāpiesaka
kandidāti
pašvaldības
augstākajam
apbalvojumam
A: Beata Logina

Līdz 20. oktobrim
Izglītības, kultūras un
sporta komitejai
jāiesniedz ierosinājumi
par apbalvošanu
ar Goda nosaukumu
«Iecavas Gada cilvēks».
Tas ir pašvaldības apbalvojums par nozīmīgiem darbiem
vai nopelniem Iecavas novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā. Goda nosaukumu piešķir par darbiem
vai par nopelniem ilgākā laika
posmā. Goda nosaukuma ieguvējiem piešķir naudas summu
valstī noteiktās minimālās algas
apmērā, pasniedzot arī Goda
rakstu, sudraba Goda zīmi un
ziedus.
Jebkurš iedzīvotājs, domubiedru grupa vai uzņēmums var
ieteikt kandidātus apbalvošanai,
bet iesniegumam jāpievieno izvirzāmās personas īss raksturojums un padarītā darba novērtējums. Izglītības, kultūras un
sporta komiteja izskatīs iesniegtos ierosinājumus un pieņems
lēmumu par konkrētu personu
apbalvošanu, kuru apstiprinās
novada Dome novembra sēdē.
Goda nosaukumu piešķir ne vairāk kā trīs personām gadā.
Novada pašvaldības augstāko apbalvojumu pasniegs svinīgajā valsts svētku pasākumā
17. novembrī Iecavas kultūras
namā. IZ

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

Oriģinālliteratūra
v
Martinsons M. «Amaya»
v
Zīle M. «Vīrietis vēsai vasarai» Sēr. Lata romāns
v
Zvirbule D. «Abavas velns»

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
«100 labākās pasaules filmas»
v
«Alberts Kauls triumfā un
traģismā»
v
Avots V. «Kārlis Ulmanis
valstiski un privāti»
v
Brensons R. «Losing my Virginity»
v
Hamerškūga P. «Skaisti adījumi»
v
«Kā nozagt miljardu :
A. Lembergs : rokasgrāmata»
v
Lapsa Lato «Indija ne pa jokam»
v
Lapsa Lato «Šofera dēls
Minhauzens»
v
Lionette A. «Astroloģijas rokasgrāmata»
v
«Neparastas ievārījumu receptes»
v
Ozola E. «Dziedinošās terapijas»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Brontē Šarlote «Šērlija»
v
Dafne di Morjē «Stikla pūtēji»
v
Dafne di Morjē «Karaļa ģenerālis»
v
Dirģēla P. «Joldijas jūra»
1. d. Baltijas triloģijas 2.grām.
v
Gavalda A. «Mierinošā»
v
Grass G. «Brīnumkaste»
v
Kalandarovs M. «Vīza uz
dzelmi»
v
Makvarijs K. «Inki»
v
Montefjore S. «Absolūtās
laimes meklējumos»
v
Nokss T. «Senatnes vārti»
v
Pilčere R. «Negaidīts pavērsiens»

Melnās ziņas
- 2. oktobrī ap plkst. 6:05 pie
DUS Rīgas ielā, vadot automašīnu Ford Escort, 1966. gadā dzimusi vadītāja neuzmanīgi izbrauca no mazāk svarīga ceļa uz
galveno un nepalaida pa to braucošo Mitsubishi Space Vagon. Negadījumā bojātas abas automašīnas.
- 2. oktobra rītā Dzelzāmura
mežā atrasti divi nesprāguši kara laika lādiņi. Par atradumu paziņots Nesprāgušās munīcijas
neitralizēšanas vienībai.

- 4. oktobra rītā Zālītē, Dārza
ielā, konstatēts, ka velosipēdam
nozagti abi riteņi, kā arī nozagts
zils daudzātrumu velosipēds.
Sākts kriminālprocess.
- Tajā pašā rītā Iecavā sastādīts administratīvā pārkāpumu
protokols 1971. gadā dzimušam
vīrietim, kurš dzīvo bez deklarētas dzīvesvietas.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2010. gada 8. oktobrī

4.

Comenius projekts aizved uz Ungāriju
A: Aija Sietiņa

Iecavnieces Budapeštā.
F: no Ingas Grīnbergas albuma

Pirmsskolas izglītības
iestādes «Dartija» septiņas
darbinieces un projekta
koordinatore Valda Liekne,
no 23. līdz 29. septembrim
apmeklējot Ungāriju,
piedalījās «Comenius»
projekta «Vides un
satiksmes izglītība
pirmsskolā» aktivitātē.
Īpašās katras valsts prezentācijās (Itālija, Polija, Latvija,
Ungārija) tika atspoguļots līdz
šim projektā paveiktais. Dalījāmies arī pieredzē par īpaši veiksmīgām nodarbībām katrā valstī
satiksmes drošības apmācībā
pirmsskolas iestādēs un saudzīgas attieksmes veidošanā pret vidi (atkritumu šķirošana, dabas
bagātību saglabāšana un atjaunošana). Precizējām uzdevumus
un aktivitātes, lai veiksmīgi noslēgtu šo projektu - Polijā nākamā gada maijā.
Sadarbības partneru bērnudārzs Ungārijā atrodas nelielā
ciematā 50 km no Budapeštas Notincā. Ciemats atrodas Nograd rajonā, brīnišķīgā dabas
parka teritorijā, kuram piekļaujas gleznainais ezers.
Ciematā ar 1142 iedzīvotājiem ir bērnudārzs, skola, pašvaldības ēkas, arī bibliotēka,
baznīca, pāris aktīvi darbojošās
viesu mājas ar restorāniem. Bērnudārzam ir laba sadarbība ar
vietējo pašvaldību, kas laipni
piedāvāja pašvaldības autobusiņu, kuru vadīja atraktīvais šoferis Laslo.
Pirmā diena noslēdzās ar pasākumu, kurā vietējā restorānā
tikāmies gan ar pārējiem «Comenius» projekta dalībniekiem no
Itālijas, Polijas, Ungārijas, gan ar
ciemata mēru. Degustējām nacionālos ēdienus un atzinām, ka
garšo viss.
Notinca bērnudārzs atgādināja mūsu veco bērnudārzu,
kurš atradās «Dainās». Notinca
bērnudārzs šajās telpās darbojas jau 50 gadus. Ēka tiek remontēta, ir mājīga, ar lielām podiņu krāsnīm, ar sakoptu apkārtni, un darbinieki izcēlās ar īpaši
sirsnīgu viesmīlību. Šajā mācību
gadā to apmeklē 36 bērni
(vecumā no diviem līdz septiņiem
gadiem) un strādā trīs darbinie-

ki. Krīze Eiropā, tai skaitā arī
Ungārijā, lika pagājušajā gadā
atbrīvot no darba vienu audzinātāju un sētnieku. Bērnudārza
vadītāja atzinās, ka viņa veic
daudz funkciju: mācību un
saimnieciskā darba organizēšanu, grāmatvedes pienākumus
un «Comenius» projekta koordinēšanu.
Mūs ļoti pārsteidza atpūtas
komplekss šajā ciematā, kas nedaudz atgādināja «Lido» ciematu.
Nelielais ciemats Notincs ir tādā
attālumā kā Bauska no Rīgas.
Pie tā vairāku hektāru teritorijā
izvietots «Seholsziget» («Nekurzemes») atrakciju parks, kurā ir
jauno jātnieku skola, sēta ar
dzīvniekiem, restorāns un telpa,
kurā bērni aktīvi darbojas radošajās darbnīcās, ir dažādas atrakcijas un kempings.
Katru gadu septembra beigās
ciematā ir ražas svētki. Ciemata
vecākie iedzīvotāji tos gaidīja jau
pāris stundas, pirms sākās
gadskārtējā deju izrāde, kurā tika izstāstīta, izdejota un izdziedāta leģenda par mīlestību, drosmi un čaklajiem vīndariem. Svētku noslēgumā ciemata iedzīvotāji izpušķotos zirgu pajūgos devās
apkārt ciematam, lai nākamgad
būtu laba raža.
Ar lielu interesi iepazināmies

ar Nograd rajona atkritumu pārstrādes rūpnīcu, kura īsteno
programmu «Zold Hid» («Zaļais
tilts»), lai šķirotu atkritumus un
izglītotu sabiedrību. Mēs iesakām katram doties pieredzes apmaiņas braucienā uz turieni, lai
redzētu, kā no vairāku tonnu lielas nešķirotu atkritumu kaudzes, atdalot metālu, organiskos atkritumus, iegūst sapresētu, celtniecībai noderīgu materiālu. Kā arī lai sajustu patīkamu, svaigu gaisu, jo nepatīkamas smakas tur nebija!!!
Vēl apmeklējām divas pirmsskolas iestādes Budapeštas
priekšpilsētā Törökbálint. Eko
bērnudārzs «Bóbita» («Pienenīte») atklāts šī gada jūnijā. Unikāls iestādes projekts ar apsildīšanas sistēmu, izmantojot ģeo
termālos pazemes ūdeņus un
saules enerģiju, tika finansēts no
ES. Katrai no sešām grupām
(vienā grupā ap 30 bērnu) pieder
tikai viena telpa - rotaļām, gulēšanai un ēšanai. Sajūsmināja
pie katras grupas telpām (starp
korpusiem) izveidotās āra nojumes ar uzvelkamu jumtu un
neslīdošu koka grīdas segumu,
kā arī bērnu vecumam atbilstošās ierīces. Bērnudārzs nodrošina plašu atbalsta personālu psihologs, divi logopēdi, speciā-

lais pedagogs.
Īpaši sirsnīgi tikām uzņemti
iestādē «Nyitnikék» («Cīrulītis»).
Šis bērnudārzs strādā astoņus
gadus, un arī tam ir ticis ES finansējums. Septiņas grupas apmeklē 210 bērni. Bijām priecīgi
pārsteigtas par interesantiem un
bagātīgi aprīkotiem āra laukumiem, kuri domāti fiziskām aktivitātēm: kāpšanai, lēkšanai, peldēšanai un rotaļām. Visi laukumi ir noklāti ar gumijoto segumu. Atrodoties ārā, bērniem ir
iespēja nomazgāt rokas un aiziet
uz tualeti, neieejot iekštelpās.
Iepazināmies arī ar pasaules
nemateriālo dārgumu sarakstā
iekļauto Ipolytarnóc vēsturisko
dabas parku. Senatni izzinājām
ar trīs dimensiju filmām, interesantu lekciju un pārgājienu pa
parku ļoti zinošas gides pavadībā. Neizpalika arī Budapeštas
apmeklējums, zirgu šovs slavenajā brāļu Lāzaru zirgu audzētavā, kā arī tradicionālais ungāru
gulašs, čardašs un vīns.
Paldies sakām Iecavas novada pašvaldībai par atbalstu un
īpašu paldies projekta koordinatorei Valdai Lieknei par radīto
iespēju uzzināt novitātes izglītības sistēmā ārpus Latvijas, paplašināt redzesloku un iegūt jaunus draugus. IZ

2010. gada 8. oktobrī

5.

Muižas nedēļas pasākumi varētu kļūt par labu tradīciju
1.lpp.

Muižas nedēļā paveikto varēja skatīt piektdienas noslēguma
pasākumā - teatralizētā priekšnesumā, kuru vadīja muižkungs barons fon Reinholds
(skolotājs Juris Bidzāns) un viņa kundze (direktore Jana Arāja). Skolēni demonstrēja iemācītās dziesmas, no dabas materiāliem pagatavotos suvenīrus, rotas, cepures un ziedus, kā arī
lielformāta gleznojumu, kurā attēlota skolas ēka savā agrākajā
izskatā - ar kara laikā vēl nenopostītajiem fasādes tornīšiem.
Neiztika arī bez fiziskām aktivitātēm: katras klases pārstāvjiem bija jādodas orientēšanās
trasē un jāatrod muižkunga vēstījuma fragmenti. Drošs paliek
drošs - lai visi atrastu izeju no
trases, muižkungs izšāva īstu
medību signālraķeti.
Pasākums skolotājiem un
skolēniem sniedza pozitīvu noskaņu, jaunas radošas idejas un
pārliecību, ka Muižas nedēļu varētu ieviest kā paliekošu tradīciju.
Skolotāja Iveta Salgrāve apgūst režiju, un iegūtās zināšanas viņa varētu likt lietā, nākamā gada svētkos uzvedot lugu
un iesaistot tajā Dzimtmisas
muižai pietuvinātus personāžus
no kāda noteikta laika perioda.
Līdz tam gan jāveic izpētes
darbs, lai piemeklētu konkrētus
prototipus.
Par Dzimtmisas muižas aktivitātēm interesi izrādīja arī tūristi. Īpašas ugunskristības skolas jaunie gidi izbaudīja sestdien, kad muižu apmeklēja 12
ceļotāji. Skolēni ir gatavi viņiem

Vairāk foto - www.iecava.lv
4. klases skolēni skolotājas Ingas Grundmanes vadībā veidoja lielformāta zīmējumu, kurā
attēlota skolas ēka savā agrākajā izskatā - vēl ar fasādes tornīšiem. Klases zēni uzzīmēja
ēkas siluetu, bet meitenes, zēniem piepalīdzot, rūpīgi izkrāsoja.
pastāstīt par muižas vēsturi, un
ne tikai latviešu, bet nepieciešamības gadījumā arī vācu un angļu valodā. Tūristiem ir dota
iespēja iepazīt muižas ēku, parku un aleju, bet pie dižozola viņus gaida īpašs rituāls. Pavasarī
skolu beidza līdzšinējā gidu kustības līdere Maira Liepiņa; tagad
visaktīvāk stafeti pārņēmušas

9. klases skolnieces Kintija Liepiņa un Lūcija Kalviša.
No 2002. gada Dzimtmisas
pamatskola ir Latvijas Piļu un
muižu asociācijas biedre. Muižas
ansamblis iekļauts visos asociācijas izdotajos tūrisma katalogos
un ceļvežos, kļūstot par ceļotāju
interešu objektu. Šogad Dzimtmisas muiža ir viens no 52 objek-

tiem, kas iekļauts akcijā «Apceļosim Latvijas pilis un muižas!».
Skolas direktore Jana Arāja priecājas, ka muižas statuss un aktivitātes skolai piesaistījušas arī
jaunus draugus. Muižas nedēļā
skolā viesojās ciemiņi no Daugmales pamatskolas, un direktore
cer, ka abu skolu draudzība izvērtīsies plašāk. IZ

Sākas pieteikšanās uz ES atbalstu mežu atjaunošanai
A: Sarmīte Grundšteine

MKPC Informācijas un
apmācību dalas vadītāja
Šīs vasaras negaiss un stiprās vēja brāzmas, kas sasniedza
vētras spēku, nodarījušas ievērojamus postījumus mežos. Meža īpašniekiem, kuru mežaudzes
ir iznīcinātas ugunsgrēku, vējlauzes vai vējgāzes ietekmē, ES
atbalsta pasākuma «Mežsaimniecības ražošanas potenciāla
atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu
vietās» ietvaros iespējams saņemt finansiālu atbalstu jaunu

mežaudžu ierīkošanai un to kopšanai pirmos gadus.
Sākot ar 7. oktobri, Lauku atbalsta dienests izsludina kompensāciju maksājumu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Lauku
attīstības programmas aktivitātei «Mežsaimniecības ražošanas
potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto
postījumu vietās». Aktivitātes
mērķis ir ilgtspējīga meža zemes
apsaimniekošana, atjaunojot
mežsaimniecības ražošanas potenciālu un samazinot uguns-

grēkos un dabas katastrofās mežam nodarītos postījumus. Aktivitātei 3. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir viens miljons latu.
Lai meža īpašnieki labāk
izprastu, kā soli pa solim īstenot
iepriekš minēto aktivitāti, Meža
konsultāciju pakalpojumu
centrs (MKPC) ir sagatavojis informācijas lapu, kura elektroniski pieejama MKPC mājas lapas
www.mkpc.llkc.lv sadaļā Informatīvie materiāli, kā arī MKPC
un Lauku konsultāciju birojos
un VMD mežniecībās.
Meža konsultāciju pakalpo-

jumu centra darbinieki palīdz
meža īpašniekiem ar konsultāciju sniegšanu, bojāto mežaudžu
apsekošanu, projektam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un praktisko darbu
veikšanu meža īpašumā. Informācija par projekta nosacījumiem pieejama www.mkpc.llkc.
lv sadaļā Atbalsta pasākumi, kā
arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā (www.lad.gov.lv). Par
projektu izstrādi lūdzam interesēties, sazinoties ar MKPC nodaļu darbiniekiem vai centrālo biroju www.mkpc.llkc.lv sadaļā
Kontakti vai pa tālr. 63050477. IZ
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Balsoja pat
at biešu laukā
1.lpp.

«Vienotības» un «Atbildības»
pārstāvji novēroja arī balsu
skaitīšanas procesu.
Lai gan daļa Vēlēšanas komisijas locekļu, spriežot pēc
iepriekšējām vēlēšanām, arī
šoreiz augstu aktivitāti nebija
prognozējuši, Tālrītam Krastiņam vēlētāju aktivitāte nav bijis
pārsteigums, viņš domājis, ka
apmeklētība sasniegšot pat
70%. Diemžēl nav iespējams
precīzi spriest tieši par iecavnieku aktivitāti. Tā kā Latvijas pilsoņi drīkstēja balsot jebkurā
iecirknī, arī Iecavas kultūras namā sestdien iegriezās daudzi citu pašvaldību iedzīvotāji, kas,
braucot garām, šosejas malā bija ieraudzījuši vēlēšanu iecirkni.
Šī iemesla dēļ diezgan bieži
komisijai nācies dzirdēt izbrīnītus jautājumus, kāpēc šeit dodot atšķirīgus partiju sarakstus.
Piemēram, rīdzinieki bijuši neizpratnē, kāpēc Zemgalē kandidātu saraksti ir uz pusi īsāki.
«Atbildības» novērotājs Atis
Avots «Iecavas Ziņām» sacīja, ka
daudzi balsotāji, acīmredzot
iebraucēji, maldījušies un ar
grūtībām atraduši urnu un izeju. Tālrīts Krastiņš piekrīt, ka
kultūras nama mazajā zālē kolonnas ir ierobežojošs faktors un
telpa nav labi pārredzama. Jautāts, vai nākamajās vēlēšanās
būtu jāievieš kādas korekcijas
darba organizēšanā, komisijas
priekšsēdētājs pieļāva, ka varētu palielināt vēlēšanu kabīņu
skaitu, lai tajās stundās, kad
balsotāju aktivitāte ir vislielākā,
vēlētājiem nenāktos stāvēt rindās, taču tad zāles pārskatāmība būtu vēl mazāka.
Pēc reģistrēto vēlētāju skaita
Iecavas novadā varētu būt divi
iecirkņi. Iecirkņu izveide ir pašvaldību kompetence. Bet, kā liecina iepriekšējā prakse, pat ja ir
divi iecirkņi, vairums balsotāju
izvēlas populārāko. Tāpēc
T. Krastiņš uzskata, ka pietiek
ar vienu, bet lielu iecirkni un nav

Zane Cēsniece,
brīvprātīgā novērotāja:
«Par iespēju novērot vēlēšanas
kā brīvprātīgajam uzzināju LU
Sociālo zinātņu fakultātē, kur
šogad uzsāku studijas. Tā kā
studēju politikas zinātni,
uzskatīju, ka būtu ļoti noderīgi
ne tikai iet vēlēt, ko darīju
pirmo reizi savā mūžā, bet arī
pavērot pašu vēlēšanu procesu.
Ļoti pozitīvi vērtēju to, ka vēlēt
bija ieradušies visu paaudžu
pārstāvji, kā jaunieši, tā vecākā
paaudze. Vērojot balsošanas
procesu, redzēju, ka bija neliela
daļa cilvēku, kuri nezināja, ka

Balsošana Iecavas kultūras namā.
CVK dati
nekas traks, ja brīžiem balsotājiem piecas minūtes jāpastāv rindā. Viņš gan atzīst, ka nākamajās
vēlēšanās jāparedz divas mašīnas braukšanai pie balsotājiem
mājās, jo šoreiz, kad izmantots
viens transporta līdzeklis, pārņēmis neliels stress, vai paspēs pie
visiem pieteiktajiem vēlētājiem.
Vēlēšanu komisijas locekļi apkalpoja 108 personas viņu atrašanās vietā, no tām 41 - sociālās aprūpes centrā. Lai gan paredzēts,
ka komisija dodas tikai pie tiem
vēlētājiem, kuri iecirknī nespēj
ierasties veselības stāvokļa dēļ,
un viņu kopējiem, ne visi pieteicēji rīkojušies godprātīgi. «Kad
aizbraucām uz norādīto adresi
un pieteikto vēlētāju sastapām
rosāmies biešu laukā, nācās secināt, ka tā veselība tik švaka nemaz nav,» par balsošanu lauka
apstākļos stāsta T. Krastiņš.
vēlēšanu biļetenos iespējams
izdarīt «+» un svītrojumu
atzīmes. Tomēr atmiņā
visspilgtāk palicis fakts, ka
daudzi vēlētāji biļetenos
meklēja visus medijos
reklamētos deputātu
kandidātus, lai gan daudzi no
tiem nekandidēja Zemgales
reģionā. Tādējādi var izdarīt
secinājumus, ka masu medijos
bija pārāk maz informācijas par
vēlēšanu procesu, kā arī
neprecīza un maldinoša
informācija partiju aģitācijās
par deputātu kandidātiem un
reģioniem, kur tie kandidēs.» IZ

Derīgo balsu skaits

%

Iecavas novada iecirknī derīgo
aplokšņu kopskaits 4342

4222

97.24%

1.

VIENOTĪBA (Saraksts Nr. 2)

1616

37.22%

2.

Zaļo un Zemnieku savienība (Nr. 6)

1042

24.00%

3.

Nac. apvienība “Visu Latvijai!” “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (Nr. 12)

502

11.56%

4.

Politisko partiju apvienība “Saskaņas
Centrs” (Nr. 4)

501

11.54%

5.

Partiju apvienība “Par Labu Latviju” (Nr. 8)

270

6.22%

6.

“Ražots Latvijā” (Nr. 3)

91

2.10%

7.

“Par prezidentālu republiku” (Nr. 7)

48

1.11%

8.

“Pēdējā partija” (Nr. 11)

39

0.90%

9.

“ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska
politisko partiju apvienība” (Nr. 9)

37

0.85%

10.

“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā
Latvijā” (Nr. 1)

35

0.81%

11.

“Tautas kontrole” (Nr. 5)

22

0.51%

12.

Kristīgi demokrātiskā savienība (Nr. 13)

12

0.28%

13.

Partija “Daugava - Latvijai” (Nr. 10)

7

0.16%

Balsstiesīgo iedzīvotāju skaits Iecavas novadā - 6537

Balsotāju aktivitāte
Iecavas kultūras namā
100

(1.53%)

līdz pl. 12:00

1968

(30.11%)

līdz pl. 16:00

3229

(49.40%)

līdz pl. 20:00

4348

(66.51%)

līdz pl. 8:00
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Superfinālā sagādāja lielāko pārsteigumu
A: Beata Logina
F: Renārs Buivids

Sportā mēdz notikt neparedzamas lietas, tāpēc tas piesaista un ieinteresē azartiskus
cilvēkus. Aizraujošas emocijas
un neprognozētu iznākumu pagājušās nedēļas nogalē piedzīvoja «Ghetto Basket» Latvijas tūres
superfināla dalībnieki un skatītāji.
Biedrības «Streetbasket» organizētajā «Ghetto Basket» tūrē
no 13. maija līdz pat 16. septembriim risinājās apmēram 60 turnīri - gan Rīgā, Grīziņkalna
skeitparkā, gan citās Latvijas
pilsētās, arī Iecavā. Superfināls
vecākajā grupā vīriešiem notika
1. un 2. oktobrī Rīgas Sporta
manēžā, piedaloties 32 labākajām komandām, kuras «Ghetto
Basket» posmos bija iekļuvušas
laureātu pulkā.
Pirmo vietu un Andra Biedriņa dāvāto ceļazīmi uz NBA spēli
Ņujorkā izcīnīja Jelgavas «Urbanmet» strītbasketbolisti, kas
finālā ar 21:11 uzveica «Mazo».
Bet trešajā vietā ierindojās superfināla lielākā pārsteiguma
autori - Iecavas «Klondaika/Jumis A» (Gundars Brička, Juris
Ojāru, Ivars Zemītis un Krišjānis
Zauers).
Tādā sastavā komanda bija
piedalījusies tikai vienā posmā,
kurš Vasaras sporta svētku
ietvaros notika Iecavā. Tur iecavnieki ieguva otro vietu. Bija paredzēts, ka uz superfinālu tiks tikai pirmās vietas ieguvēji, bet,
tā kā Iecavas posma uzvarētāji
lielajam finālam kvalificējās kā
Grīziņkalna čempioni, tad «Klondaika/Jumis A» ieguva tiesības
startēt superfinālā, un pēdējā
dienā arī pieteicās.
Superfināla izspēles kartība
bija vienkārša - ja spēli zaudē,
brauc mājas, ja vinnē - tad pietuvojies iespējai doties uz Ņujorku.
Lai iegūtu galveno balvu, vajadzēja uzvarēt piecās spēlēs.
1. oktobrī 1/16 fināla spēlei
iecavniekiem tika izlozēti ļoti
spēcīgi pretinieki «X-Power Brazzers», kuri bija uzvarējuši trīs
visstiprākajos Grīziņkalna posmos un skaitījās vieni no favorītiem - izlikti reitinga otrajā vietā,
savukārt Iecavas komanda - tikai 23. vietā. «Kad izlozē uzzinājām, kas būs mūsu pretinieki,
nodomājām - viss, turnīrs ir beidzies. Bet, kad sākām spēlēt, sa-

pratām, ka nekas nav neiespējams,» atklāj Juris Ojāru. Kad
rezultāts bija 18:18, iecavnieki
realizēja tālmetienu, bet pretinieki atbildēja ar to pašu, panākot 20:20. Te jāpiebilst, ka
«Ghetto Basket» mači notiek nevis uz laiku, bet gan līdz brīdim,
kad viena no komandām gūst 11
punktu (tālmetiens - 2 punkti,
pārējie metieni - 1 punkts). Lai
mačs tiktu pabeigts, vienas komandas pārsvaram jābūt vismaz
diviem punktiem. Līdz ar to spēle
nebeidzas, kad rezultāts ir
11:10, bet gan sasniedzot 12:10,
13:11, 14:12 utt...
«Komentētāji jau teica, ka var
notikt sensācija - neviens nebija
domājis, ka mēs tā varam spēlēt
ar tik spēcīgiem pretiniekiem,»
atceras J. Ojāru. Tieši viņš precīzi izpildīja pēdējo tālmetienu,
kļūdams par spēles varoni. Pirmajā kārtā ar 22:20 uzvarot vienus no favorītiem, iecavnieki bija
sarūpējuši sensāciju.
Tāds panākums stiprināja
pārliecību, ka iespējams cīnīties
ar jebkuriem pretiniekiem.
2. oktobrī astotdaļfināla spēli
iecavnieki uzvarēja ar 21:18.
Ceturtdaļfināla mačā ļoti labu
sniegumu rādīja Gundars Brička, kurš iemeta četrus tālmetienus pēc kārtas un no 13:13 panāca 21:15, kas nozīmēja kārtējo uzvaru.
Pusfinālā «Klondaikai/Jumis
A» pretī stājās komanda «Mazais» - Iecavas posma uzvarētāji
un reitingā pirmie. Šo spēli
iecavnieki diemžēl zaudēja ar
18:21 un nedaudz sabēdājās, jo
līdz finālam pietrūka tik maz.
Taču tas motivēja vēl papūlēties
cīņā par trešo vietu. Šajā spēlē
Izcilu sniegumu demonstrēja
Ivars Zemītis un Krišjanis Zauers, atzīst J. Ojāru. Tieši pateicoties viņiem, izdevās pieveikt
«Bonaparty» ar rezultātu 21:13
un iegūt godpilno trešo vietu.
Sākumā domāja, ka nepārvarēs pat pirmo kārtu, bet aizspēlējās līdz trešajai vietai, un par to
Iecavas basketbolistiem liels
prieks.
«Kad ieguvām trešo vietu,
daudzi nāca klāt un teica: «Malači, zēni, jūs izdarījāt to, ko neviens negaidīja.» Arī par pašu fināla turnīru iespaidi ir ļoti labi,
organizācija bija ideāla, bija sagādāts viss nepieciešamais,» saka J. Ojāru. «Esam guvuši lielu
pieredzi, kā spēlēt pret augumā
garākiem, spēcīgākiem un pieredzējušākiem spēlētājiem.» IZ

Sensācijas autori - trešās vietas ieguvēji 1994. gadā dzimušo
un vecāku basketbolistu grupā komanda Klondaika/Jumis-A: Gundars Brička (no labās),
Juris Ojāru, Ivars Zemītis un Krišjānis Zauers.

IZ

Sporta ziņas

Turpinās Iecavas novada skolu sacensības futbolā.
29. septembrī sacentās 6.-7. klašu futbolisti. 1.vietu izcīnīja
Iecavas internātpamatskolas 7.c klases komanda: Raimonds
Ivenkovs, Raitis Baltrušaitis, Guntis Kļaviņš, Einārs Kūla, Elvis
Rožens, Mārcis Skuja un Zigmārs Vītols.
2. vietā ierindojās Iecavas vidusskolas 6.b klases pārstāvji: Mārcis
Feldmanis, Jevgēnijs Razumnijs, Vladimirs Alfjorovs, Aigars
Griška, Daniels Vanags, Pauls Ķeružis, Ričards Dūmiņš un
Daniels Fjodorovs.
3. vietu ieguva internātpamatskolas 6. klases komanda: Kristaps
Akermans, Jānis Precelis, Rinalds Vītols, Kristofers Viļumsons,
Otomārs Pastva, Kristaps Brunovskis, Vladimirs Mihailovs, Reinis
Bajārs un Adrians Bindulis.
Latvijas Jaunatnes basketbola līga: 2. divīzijas Centra grupa
2. oktobrī
Iecava - Cēsis
U-14 60:41 (H. Meļķis 18, E. Jašuks 17, G. Plukass 11)
U-15 61:55 (J. Pelēcis 37, T. Šķipars 10)
U-16 74:57 (R. Zariņš 22, R. Lindavs un L. Jaunzems pa 15)
U-17 37:64 (E. Šteins 12, A.Taurenis 9)
U-19 55:62 (D. Kravals 32, A. Rubins 11, V. Lielausis 10)
Iecava - Cēsis 2
U-19 82:61 (D. Kravals 40, A. Rubins 15, V. Lielausis 14)
3. oktobrī
Iecava - Jūrmala
U-17 77:61 (I. Puļķis 21, A. Taurenis 16)
U-15 75:49 (T. Šķipars 33, J. Pelēcis 20)
U-19 69:52 (A. Rubins 25, D. Kravals un T. Mudurs pa 21) IZ

Aizsaulē aizgājuši
Zina Leitāne (15.03.1951. - 29.09.2010.)
Leonids Filatovs (30.07.1950. - 30.09.2010.)

2010. gada 8. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Piedāvā darbu : : :
Vladimirs Smirnovs piedāvā
darbu metāla griezējam auto,
lauksaimniecības tehnikas un
metāla konstrukciju izjaukšanā.
Tālr. 26200989.

Dažādi : : :

SIA „SKUJENIEKI”
piedāvā:
- skaldītu malku
(tālr. 29452087);
- dekoratīvos skuju un lapu
kokus,
- sertificētus stādus meža
atjaunošanai
(tālr. 29453700).

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578
Sakarā ar
firmas
darbības
paplašināšanu
mūsu biroja jaunā adrese:
Rīgas ielā 49a, Iecavā.
Tālr. 63941056; 29574633.

Adrese: „Jaunaudzes”,
Iecavas novads.

o
o
o
o
o

Fiziskā apsardze
Tehniskā apsardze
Drošības pakalpojumi
Mobilās apsardzes grupa
Kinologu pakalpojumi

Sludinājumus
laikraksta «Iecavas Ziņas»
rubrikās
PIEDĀVĀ DARBU un
VĒLAS STRĀDĀT
publicējam bez maksas!

Lauksaimniekus aicina uz rudens izstādi Rāmavā
No 7. līdz 10. oktobrim izstāžu kompleksā «Rāmava» notiks
19. starptautiskā lauksaimniecības, mežizstrādes, produkcijas
pārstrādes, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde
«Lauksaimniecības tehnika 2010» un «Lauku sēta 2010»,
informē izstādes organizatora SIA A.M.L. izstāžu daļas vadītājs
G. Zalcmanis.
Izstādes tēmas: zemkopības, mežkopības tehnika, lopkopības
aprīkojums, agroķīmiskā produkcija, lauksaimniecības un
zivsaimniecības produktu pārstrāde, vides aizsardzība,
celtniecība, lauku sētas un ainavu veidošana.
Izstāde būs atvērta no plkst. 10 līdz 17. Tās laikā paredzēta
plaša semināru programma, ar kuru var iepazīties 4. oktobra
izdevumā «Praktiskais Latvietis», 7. oktobra «Latvijas Avīzē» vai
izstādes organizatora interneta mājas lapā www.aml-ramava.lv.

Pareiza uztura skola
Iecavas vidusskolas telpās
katru pirmdienu plkst. 16 tiem,
kas jūt nogurumu; kam ir
veselības problēmas; kas vēlas
koriģēt savu svaru.
Tālr. 26185146 (Dace).
Veicam kosmētisko un kapitālo
remontu, jumta darbus un
mūrēšanas darbus.
Tālr. 26060411.
Pērk lietotas automašīnas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, vadus;
demontē metāla konstrukcijas
un attīra teritoriju no metāla;
kompensē. Tālr. 26200989.
14. oktobrī organizē
braucienu pa Vecumnieku
novadu līdz Ērberģei.
Braucienā aicināti piedalīties
pensionāri un biedrības
«Rūķītis» dalībnieki.
Izbraukšana plkst. 9 no
kultūras nama. Dalības maksu
Ls 4 lūgums samaksāt līdz
12. oktobrim. Tālr. uzziņām
29441205 un 63941117.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 11. oktobrī
no plkst. 10 līdz 12.

24. oktobrī plkst. 11
Baložu kapsētas

8.

Kultūras namā
8. oktobrī pl. 20:00
Kinopunkta akcijas filma
«ATCERIES MANI».

Kultūras namā

Ieejas maksa - 1 santīms.

9. oktobrī pl. 20:00
SKOLOTĀJU dienas
BALLE.
23. oktobrī pl. 19:00
grupas «SESTĀ JŪDZE»
akustiskais koncerts.
Biļešu cenas: Ls 3; Ls 4; Ls 5.

29. oktobrī pl. 20:00
MEDIĶU BALLE.
31. oktobrī pl. 17:00
aktrise Zane Daudziņa
monoizrādē
«TĀDA ES ESMU».
Biļešu cenas: Ls 4; Ls 5; Ls 6.

Jaunā stand-up
komēdija «Tāda es esmu»
ir komiski nopietns
mēģinājums celt latviešu
sievietes pašapziņu.
Galveno lomu izrādē
attēlos populārā aktrise
Zane Daudziņa, uzdodot
skatītājiem jautājumu vai ir kāda ķermeņa
daļa, ar ko jūs pats esat
apmierināts. Vēlamā
atbilde?
- Tai būtu jābūt galvai.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
9. oktobrī no pl. 11:00
Iecava - Jūrmala/Sloka
24. oktobrī no pl. 11:00
Iecava - VEF/Ķekava
Iecavas novada atklātās
sacensības galda tenisā
30. oktobrī

SAKOPŠANAS TALKA.

Iecavas parkā
Skrējiens
IECAVAS RUDENS
9. oktobrī plkst. 13:00.
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

Vidusskolā
Iecavas novada skolu
5.-6. klašu sacensības
tautas bumbā
20. oktobrī pl. 15:00
sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.
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