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Lasīšanas nakts pulcē piektklasniekus

12.11.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Aicina darbā 3.
Iecavas mūzikas
skolas direktoru
un projektu
koordinatoru

Pusotra
stunda
tika
atvēlēta
klusajai
lasīšanai
guļammaisos šajā laikā
katrs
dalībnieks
varēja
pievērsties
kādai
līdzpaņemtai vai
iemainītai
lasāmvielai.
A: F: Kristīne Karele

Pagājušās nedēļas nogalē
Iecavas vidusskolas
piektklasnieki pulcējās
uz nebijušu pasākumu Lasīšanas nakti.

Demonstrēs 6.
videofilmu
par braucienu
uz Sibīriju
Piekto klašu audzinātājas
Kristīne Karele, Iveta Cera un
Liene Logvina bija iecerējušas šo
pasākumu, lai veicinātu bērnu
lasītprieku, kā arī saliedētu klašu kolektīvus. Jāsaka, viss izdevās lieliski!
Sākām ar grāmatzīmju
darbnīcu, kur katrs bērns varēja
likt lietā fantāziju un izveidot sa-

vu grāmatzīmi. Turpinājām ar
grāmatu priekšlasījumiem, kas
izvērsās negaidīti personiski un
patiesi. Mūsu skolas direktore
Agra Zaķe bērniem stāstīja par
savu bērnību, par vecmāmiņu
un grūto laiku savā dzīvē, kad
vienīgais prieks bija brāļu Grimmu pasaka «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši».
4.lpp.

Kultūras nama egli rotāsim ar eņģeļiem Sestdiena būs
darba diena
A: Beata Logina

Iecavas novada pašvaldība
ir paudusi atbalstu
populārajai labestības
akcijai «Eņģeļi pār Latviju»
un aicina iecavniekus
veidot eņģeļus,
ar kuriem izrotāt egli
pie kultūras nama.

Eņģeļiem jābūt izgatavotiem
no ūdensizturīga materiāla, to
izmēram jābūt no 25 līdz 30 cm.
Kultūras namā šos darinājumus
gaidīs līdz 10. decembrim, bet
gaismiņas izrotātajā eglē paredzēts svinīgi iedegt 13. decembra
vakarā, informē Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Juris Krievs. IZ

Valsts svētku dēļ darba diena
no piektdienas, 19. novembra,
tiek pārcelta uz sestdienu,
13. novembri. Ministru kabineta
lēmums par darba dienu pārcelšanu attiecas uz valsts pārvaldes
iestādēm, kas tiek finansētas no
budžeta, pārējiem tas ir rekomendējošs. Iecavas novada pašvaldība strādās 13. novembrī. IZ

Cienījamie lasītāji!
Nākamais «Iecavas Ziņu»
numurs iznāks
17. novembrī.
Publicējamos materiālus
redakcija pieņems
līdz 15. novembra rītam.
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2010. gada novembrī ir
41,31 Ls/MWh (bez PVN).

LBL spēles varēs
skatīties bez maksas
Šo piektdien, 12. novembrī,
plkst. 18:30 sporta namā «Dartija» savu pirmo mājas spēli Latvijas Basketbola līgas jaunajā sezonā aizvadīs Biznesa augstskolas Turība komanda. Pretī stāsies pērnie čempioni - Barons.
Līdzjutējiem tā ir laba iespēja bez
maksas klātienē skatīt Latvijas
spēcīgāko klubu spēles. IZ

2010. gada 12. novembrī

2.

Divas izglītojošas stundas folkloras gaisotnē
A: Janīna Lapkovska

Skolas bibliotēkas vadītāja
F: Dace Greiža

4. novembrī Iecavas
vidusskolas 8. klašu
audzēkņi un skolotāji
piedalījās Krišjāņa Barona
175. dzimšanas dienai
veltītā bibliotēkas
pasākumā.
Tās bija divas stundas folkloras, tikšanās, jauna un nezināmā gaisotnē. Skolēniem tika dota iespēja vairāk uzzināt par Latvijas Folkloras krātuvi (LFK), tās
darbību, par Dainu tēvu Krišjāni
Baronu un viņa mūža darbu, kā
arī par skolas folkloras kopu
«Tarkšķi».
Uz tikšanos par godu Dainu
tēva 175. dzimšanas dienai bija
aicināta Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu folkloras krātuves fondu glabātāja, zinātniece,
latviešu folkloristikas vēstures
pētniece Māra Vīksna. Galvaspilsētas viešņu un klātesošos ar
priekšnesumu sveica folkloras
kopa «Tarkšķi», kas darbojas jau
astoņus gadus. K. Barona
175. dzimšanas dienai viņi bija
izvēlējušies četras tautasdziesmas par Jumi, ražas novākšanu.
Vijoļu spēle, mandolīna un citi
instrumenti kopā ar dziesmu izpildītājiem nevienu neatstāja
vienaldzīgu.
«Folklora nekad nebeidzas,
tā dzīvo kopā ar mums»
(M. Vīksna)
No M. Vīksnas stāstītā uzzinājām, ka 1924. gadā dibinātā
LFK ir Latvijā lielākais folkloras
vākšanas, uzglabāšanas, publicēšanas un izpētes centrs. LFK
pārziņā ir viens no Eiropas apjomīgākajiem folkloras arhīviem ar
aptuveni trīs miljoniem folkloras
vienību. Arhīvā glabājas rokraksti, skaņu un video ieraksti, kā
arī foto materiāli, kas portretē
folkloras teicējus un folkloras
vākšanas vēsturi. Te bez latviešu
folkloras sākumiem ir pieejamas
arī citu Latvijā dzīvojošo tautu
folkloras kolekcijas (21000 vienību). Folklora vākta zemnieku
sētās, skolās, armijā, veco ļaužu
pansionātos, cietumos. To veica
brīvprātīgi skolēni, studenti u. c.
Folkloras krātuve turpina attīstīties, izmantojot mūsdienīgas
metodes un tehnoloģijas.
Arī iecavnieki ir devuši savu
artavu folkloras krātuvei. No
1926. līdz 1947. gadam Iecavas

Māra Vīksna mūsu skolā ir viesojusies vairākkārt, lai stāstītu skolēniem par folkloras
krātuvi, jaunus un jaunus faktus par Dainu tēvu, vedusi līdzi fotoattēlus un K. Barona
rokrakstu paraugus, tādējādi sniedzot skolēniem plašu izziņas materiālu par folkloras
daudzveidību un nozīmīgumu; rosinot turpināt folkloras vākšanu. Pētnieces M. Vīksnas
spalvai pieder daudzi gara darbi: grāmatas, publikācijas, pētījumi. Šī gada oktobra beigās
atvēršanas svētkus ir pieredzējusi viņas jaunākā grāmata «Sveicināti Saldū» - par Saldus
novada 17 pagastu folkloru. Tajā ir ievietoti seni fotoattēli, novadu kartes, leksiku
skaidrojošā vārdnīca. Šīs grāmatas vienu eksemplāru viņa dāvināja skolas bibliotēkai.
skolas audzēkņi savākuši un
iesūtījuši 10697 tautas mutvārdu daiļrades vienības. Šejieniešu
devums tiek glabāts Latviešu
folkloras krātuves fonda 231.
numura sadaļā, pavisam tādu ir
2140. Ar daļu no šī fonda interesenti var iepazīties skolas bibliotēkā.
«Paļāvība uz darba sekmēm tas ir bijis mans palīgs,
kad nogurstu.» (K. Barons)
Viena no izcilākajām LFK arhīva vērtībām ir Dainu skapis Krišjāņa Barona izveidotā tautasdziesmu kartotēka, kas ietver
Latvju Dainās (1844-1915) publicēto tekstu oriģinālus (280000
tautasdziesmu). 2001. gadā Dainu skapis kā pasaules mēroga
kultūras vērtība tika iekļauts
UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā.
K. Barons ir nodzīvojis ilgu
un ražīgu mūžu (1835. g. 31. oktobris-1923. g. 8. marts), no tiem
45 gadus veltījis tautasdziesmu
vākšanai, krāšanai un sistematizēšanai. K. Valdemāra iesaistīts,
viņš ar šo darbu aizrāvies,
vispirms iesūtītās tautasdziesmas pārrakstīdams. Sākotnēji
uz papirosu papīra uzrakstītās
mazās zīmītes viņš glabājis pa-

pirosu kārbiņās (smēķēšana bija
vienīgais Dainu tēva netikums),
vēlāk - no 1880. gada - izveidotajā Dainu skapī. (tas ir darināts
no egles koka, 1,60 metru garš vienādā garumā ar Dainu tēvu).
K. Barons izvēlējies piemērotāko
tautasdziesmu sakārtošanas
iedalījumu - cilvēka mūža ritumu no šūpuļa līdz kapam. Līdz
pēdējai mūža dienai viņš papildinājis tautasdziesmu pūru, diktējot vedeklai Līnai, jo bija zaudējis acu gaismu. K. Barons ir
uzcēlis pieminekli dainām, pelnīti tauta viņu nosaukusi par
mūsu Dainu tēvu.
«Pirms šīs tikšanas folklora
likās garlaicīga, bet tagad
esmu mainījis savas domas.»

IZ

(Matīss Rihards Mītins)
Visi 8. klašu skolēni uzrakstīja savas domas par redzēto un
dzirdēto un uzrakstīto nodeva
bibliotēkā. Lūk, tikai dažas no 60
skolēnu atsauksmēm par pasākumu:
Agate Mediņa: «Tikšanās man
deva daudz ko jaunu, un es nonācu pie atziņas, ka folklora ir
jāsaglabā, lai to zinātu arī mūsu
pēcnācēji.»
Sintija Janušēviča: «Pasākums bija ļoti interesants, šī tikšanās man radīja citu iespaidu
par folkloru, tā mani ieinteresēja.»
Alberts Briņķis: «Esmu iemīlējis folkloru.»
Edijs Ronalds Vanags: «Kaut
vairāk būtu šādu pasākumu!» IZ

Skolu ziņas

5. novembrī Olaines 1. vidusskolā tika īstenots projekta «Radošums, uzņēmība un inovācija
darbībā» otrais posms, kurā šoreiz piedalījās vidusskolēni: Lienīte Beidzeniece, Reinis Vesers,
Marta Nolberga un Vitālijs Čemeris kopā ar skolotāju Solvitu
Lauzēju un minilekciju vadītā-

jām - Iecavas vidusskolas skolniecēm Eviju Polu un Lāsmu
Zorgenbergu.
Projekta pirmais posms tika
organizēts 15. oktobrī pamatskolēniem, un tā mērķis bija radoši iemācīt skolēniem uzņēmuma veidošanas pamatbūtību. IZ

3.

2010. gada 12. novembrī

Novada Domē
A: Beata Logina

Domes kārtējā sēde notika
9. novembrī.
- Dome apstiprināja Attīstības komitejas akceptēto Kārtību
par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu Iecavas novadā., kuru izstrādājis deputāts
A. Avots, vadoties pēc Ministru
kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 919 «Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem». Apstiprinātais dokuments būs skatāms interneta mājas lapā
www.iecava.lv.
- Izglītības, kultūras un sporta komiteja 2. novembra sēdē izskatīja iesniegtos priekšlikumus
par kandidatūrām, kuras saskaņā ar pašvaldības nolikumu «Par
Iecavas novada Domes apbalvojumiem» izvirzītas apbalvošanai.
Dome atbalstīja komitejas ieteikumu un nolēma piešķirt goda
nosaukumu «Iecavas Gada cilvēks» 2010. gadā trenerim un
sporta skolotājam Voldemāram
Pārumam - par pašaizliedzīgu
darbu jaunās basketbolistu
paaudzes audzināšanā; pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» vadītājas vietniecei izglītības
jomā Dacei Okolovskai - par ilggadēju radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītībā un Dievdārziņa sakopšanas projekta iniciatoram Andrim
Kopeikam - par ieguldījumu
Iecavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Plašāk par
šiem goda nosaukuma saņēmējiem lasiet mūsu nākamajā numurā.
Deputāti nolēma arī vairākām personām piešķirt Domes
Goda rakstu: a/s «Balticovo» valdes priekšsēdētājam Arnim
Veinbergam - par nozīmīgu
ieguldījumu tautsaimniecības
attīstībā un veiksmīgu uzņēmējdarbību Iecavas novadā; PII
«Dartija» pedagoģei Rutai Drozdovai - par ilggadēju, priekšzīmīgu un radošu darbu pirmsskolas
izglītībā; Zorģu mototrases izveidotājam Aināram Vilciņam - par
uzņēmību un entuziasmu, popularizējot motosportu Iecavas
novadā, un floristei Vinetai Lambertei - par radošu sabiedrisko
aktivitāti, estētisko vērtību kopšanu un Iecavas vārda popularizēšanu.
Apbalvojumu pasniegšana
notiks svinīgajā sarīkojumā
17. novembra vakarā Iecavas
kultūras namā.

- Administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā Iecavas novada Dome no Bauskas rajona Padomes ir pārņēmusi divas budžeta iestādes: Iecavas internātpamatskolu un Zālītes speciālo
internātpamatskolu. Saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām, Domes 2010. gada 8. jūnija sēdes
un 2010. gada 3. augusta sēdes
lēmumu Domes struktūrvienība
«Sociālais dienests» tika reorganizēta par pašvaldības iestādi
«Iecavas novada Sociālais dienests», kas ar 2011. gada 1. janvārī uzsāk darbu kā patstāvīga
budžeta iestāde.
Lai nodrošinātu vienādu grāmatvedības uzskaites principu
piemērošanu visās Iecavas novada pašvaldības budžeta iestādēs un grāmatvedības uzskaitē
izmantotu vienotu programmu,
iepriekš minēto iestāžu grāmatvedību, sākot ar 2011. gada 1.
janvāri, ir plānots kārtot Iecavas
novada Domes grāmatvedībā,
kas jau nodrošina deviņu pašvaldības budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaiti.
Kopš 2009. gada ievērojami ir
pieaudzis ar normatīvajiem aktiem noteiktais grāmatvedībai
sagatavojamo pārskatu skaits,
apjoms un iesniegšanas periodu
biežums. Domes grāmatvedības
kapacitāte ir nepietiekama, lai
nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu vēl trīs pašvaldības budžeta iestāžu grāmatvedības
kārtošanu un pašvaldības konsolidēto pārskatu sagatavošanu.
Finanšu komiteja, 26. oktobrī izskatījusi Finanšu nodaļas
vadītājas I. Latvietes iesniegumu, ieteica Domei no nākamā
gada 1. janvāra izveidot jaunu
amata vienību «galvenā grāmatveža vietnieks» un noteikt mēnešalgu Ls 650. Dome nolēma šo
ieteikumu atbalstīt.
- Likuma «Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem»
11. panta pirmā daļa nosaka, ka
politiski represētās personas
statusu piešķir vietējā pašvaldība, kas veikusi attiecīgās personas reģistrāciju dzīvesvietā, savukārt trešā daļa nosaka, ka
iesniegto materiālu iepriekšējai
izskatīšanai izveidojama komisija, kurā iekļaujami politiski represēto personu sabiedrisko organizāciju pārstāvji.
Dome nolēma izveidot Iecavas novada pašvaldības politiski
represētās personas statusa piešķiršanas komisiju sešu locekļu
sastāvā un tajā ievēlēt: Ēriku
Grantu (Iecavas politiski re-

presēto kluba valdes priekšsēdētāju), Astru Kriņģeli (Iecavas politiski represēto kluba valdes
priekšsēdētāja vietnieci), Tamāru Šmiti (Domes kancelejas pārzini), Gitu Kravalu (Domes juristi), Sigmu Strautmali (Iecavas
novada Sociālā dienesta vadītāju) un Jāni Pelsi (Domes priekš-

sēdētāju). Tika apstiprināts arī
komisijas nolikums.
Dome nolēma no 10. novembra atbrīvot no darba Iecavas
mūzikas skolas direktori Andu
Šteinu, pamatojoties uz viņas
iesniegumu, un izsludināt pieteikšanos uz šo vakanci. IZ

Iecavas novada Dome aicina darbā
Iecavas mūzikas skolas direktoru/-i.
Prasības pretendentiem/-ēm:
- augstākā profesionālā izglītība mūzikas nozarē;
- augstākā pedagoģiskā izglītība;
- vismaz piecu gadu pieredze pedagoģiskajā darbā;
- pieredze valsts vai pašvaldības institūciju darbā;
- zināšanas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu
piemērošanā;
- prasme plānot savu un iestādes darbu;
- augsta atbildības izjūta, iniciatīva un spēja patstāvīgi
pieņemt lēmumus.
Pieredze vadošā pedagoģiskā darbā un rekomendācijas tiks
uzskatītas par priekšrocību.
Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas iesniegt Iecavas novada Domes kancelejā Skolas ielā 4,
Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, līdz 2010.gada
26.novembrim personīgi vai sūtot pa pastu (pasta zīmogs
26.11.2010.). Uzziņas pa tālruni 63941721.

Iecavas novada Dome
ESF finansētā projekta «Speciālista piesaiste Iecavas
novada Domē» ietvaros uz 30 mēnešiem aicina darbā

pilnas slodzes projektu koordinatoru.
Galvenie pienākumi:
o Gatavot projektu pieteikumus un citu projekta dokumentāciju finansējuma piesaistei Iecavas novada attīstībai no ES Struktūrfondiem un citām finanšu programmām, LR ministriju un to
padotībā esošo iestāžu un organizāciju organizētajiem projektu
konkursiem;
o Veikt projektu īstenošanu, uzturēt un gatavot projektu dokumentāciju, tajā skaitā progresa pārskatus, ziņojumus, atskaites
u. c. dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizēt projekta publicitātes pasākumus.
Prasības:
·
augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds, vai otrā
līmeņa augstākā izglītība)
·
pieredze ES un citu finanšu instrumentu projektu pieteikumu
sagatavošanā, projektu vadībā un īstenošanā, projekta dokumentācijas, tajā skaitā progresa pārskatu, ziņojumu, atskaišu
u. c. gatavošanā;
·
darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijās;
·
labas datorlietošanas prasmes («MS Office» programmas);
·
labas angļu un krievu valodas zināšanas;
·
labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, lojalitāte un
spēja strādāt komandā.
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas iesniegt līdz 26.11.2010. (ieskaitot) personīgi Iecavas
novada Domes kancelejā vai pa pastu: Skolas iela 4, Iecava,
Iecavas novads, LV-3913.
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4.

Balva - ceļojums uz Briseli
A: Laura Liepiņa
F: no autores albuma

Pagājušajā mācību gadā,
skolotājas Daces Greižas pamudināta, piedalījos «Virtuālās enciklopēdijas» rīkotajā radošo
darbu konkursā «Brīvība augstākā vērtība», kas bija veltīts
4. maija Neatkarības deklarācijas 20. gadskārtas atcerei. Konkursa ietvaros izveidoju Sarmītes Ēlertes, tagad jau kultūras
ministres, dzīvesstāstu, kas pieejams www.gramata21.lv, un
eseju par Trešās atmodas nozīmi
Latvijas neatkarības atjaunošanā. Mans darbs tika atzinīgi novērtēts - saņēmu Sandras Kalnietes ielūgumu apmeklēt Eiropas Parlamentu (EP) Briselē.
Ceļā no Rīgas devos 27. septembrī, un jau pēc dažām lidojuma stundām biju nokļuvusi
Eiropas Savienības galvaspilsētā. Vispirms bija oficiālais EP
apmeklējums, kura laikā es un
citi uz Briseli uzaicinātie latvieši
iepazināmies ar EP organizāciju,
ikdienas darbu, tā nozīmi Eiropas kontekstā; apskatījām arī
sēžu zāli, kurā savulaik ar runām uzstājušās tādas ievērojamas personas kā Dalailama un
Pols Makartnijs.

Pēc EP apskates iekārtojāmies viesnīcā Briseles centrā, tādējādi nodrošinot ērtu nokļūšanu praktiski jebkur, un kopā ar
gidu devāmies ekskursijā pa ievērojamākajām pilsētas vietām.
Pārliecinājāmies, ka Briseles vecpilsēta ir ļoti skaista un tajā ir
milzums apskates vērtu vietu, tādēļ pēc ekskursijas negājām atpakaļ uz viesnīcu, bet gan baudījām brīnišķīgo pilsētu.
Nākamajā dienā visa latviešu

mazā delegācija jau no rīta tikās
viesnīcas foajē, lai dotos uz Brigi,
kas ir pazīstama kā Beļģijas
skaistākā un tūristu apmeklētākā vieta. Brige pārsteidza arī visus mūs ar savu autentisko viduslaiku vecpilsētu un daudzajiem kanāliem, kuru dēļ Brige
tiek dēvēta arī par Ziemeļu Venēciju (attēlā). Vienas dienas
jeb precīzāk - mūsu gadījumā dažu stundu laikā nebija iespējams aptvert visu, ko šī pilsēta

sniedz, bet viens no objektiem,
kuru izdevās redzēt savām acīm,
bija Mikelandželo skulptūra
«Madonna ar bērnu», kas atrodas
vienā no augstākajām Briges
ēkām - Dievmātes baznīcā.
Atgriezušies Briselē, uzzinājām negaidītus jaunumus - Briseles lidostas darbinieku streika
dēļ mūsu reiss ir pārcelts un šajā
vakarā mājās netiekam. Kamēr
S. Kalnietes asistents meklēja
mums naktsmājas, lai nenāktos
palikt uz ielas, mēs devāmies vēlreiz apskatīt pilsētu. Vakarā noskaidrojām, ka nakšņosim pie
latvietes Lauras, kura iepriekšējā dienā mūs iepazīstināja ar EP.
Agri no rīta cēlāmies, lai dotos uz lidostu, kur uzzinājām, ka
ar paredzēto tiešo rīta reisu uz
Rīgu lidos tikai trešā daļa no
mums. Pārējiem, tai skaitā man,
nācās gaidīt vēl pāris stundas
Briseles lidostā, kad beidzot noskaidrojās, ka no atlikušajiem
puse lidos caur Helsinkiem, bet
puse - caur Frankfurti. Tā kā biju Helsinku reisa sarakstā, man
bija iespēja arī nepilnu stundu
pirmo reizi pavadīt Somijā.
Galu galā laimīga devos mājās ar kaudzi pozitīvu emociju
par lielisku braucienu, piedzīvojumiem un neaizmirstamām atmiņām! IZ

Lasīšanas nakts pulcē piektklasniekus
1.lpp.

Ļoti izjusts bija arī ASV vēstniecības Preses un kultūras atašeja Eimijas Storovas stāsts. Viņa piektklasniekiem lasīja pašas
uzrakstīto grāmatu, kurai ilustrācijas veidojis viņas brālis. Uzmanīgākus klausītājus par mūsu piektklasniekiem dzīvē nebiju
redzējusi.
Zoja Stūrmane no Iecavas
bērnu bibliotēkas iejutās zaķa lomā, savukārt Edijs Arājs, Iecavas
vidusskolas mājturības skolotājs, kā jau ierasts ar jauku humoriņu lasīja savu bērnības dienu mīļāko pasaku.
Ginta Cera un Beatrise Dzene, jauniešu pārstāves šai pasākumā, mūsējos izkustināja ar
pasaku par rausīti un līdz asarām izsmīdināja ar pašsacerēto
stāstu par princesi, kurai vienurīt uz deguna bija uzmetusies
m-i-i-i-ilzīga pumpa.
Jaukajiem priekšlasījumiem
sekoja viktorīna par un ap grāmatām, kurā lieliski sevi parādīja
5. b klases komanda, izcīnot pir-

mo vietu. Jāsaka, lauvas tiesu
atbilžu uzvarētājiem zināja Inita
Ērgle. Malacis!
Katrs piektklasnieks uz Lasīšanas nakti līdzi bija paņēmis
arī kādu grāmatu, kas pašam
vairs nav vajadzīga, lai varētu to
iemainīt pret vēl nelasītu grāmatu. Patiess prieks, ka grāmatu
maiņa izdevās! Galds bija pārkrauts, un katrs lasītkārais tika
pie jaunas lasāmvielas.
Bet tad nāca pats galvenais klusā lasīšana guļammaisos.
Jā, jā, guļammaisos, jo mums vēl
priekšā bija visa nakts! Veselu
pusotru stundu katrs lasījām savu līdzpaņemto vai iemainīto grāmatiņu. Un pilnīgā klusumā! Nu,
labi, atzīšos, ka skolotājas īsti pie
lasīšanas netika, jo ar ērgļa aci
un sikspārņa dzirdi sekoja līdzi
tam, lai piektklasnieki ar savu
pļāpāšanu netraucētu viens otram lasīt.
Savu grāmatu rakstīšana
sākās tikai pēc pusnakts. Dažs
jau bija paguris, bet citam tapa
burvīgi stāsti ar košām ilustrācijām, piemēram, Santai Kalvānei

«Mušas un zirneklis», Kristijai
Laurai Čipenai «Gliemeža garais
ceļojums», Signijai Veskerei
«Dzīve...», ceturtklasniecei Annai
Karelei «Lācīša trakais notikums».
No rīta bērni grupās gatavoja
sienas avīzes par piedzīvoto. Un
ar ģimeniskām brokastīm, kuras
gatavoja mūsu piektklasnieku

mammas atsaucīgās Martas
mammas Ilzes Červinskas vadībā, noslēdzām pirmo nakts pasākumu piektklasnieku vēsturē.
Mīļš paldies Iecavas vidusskolas vadībai par atsaucību, kā
arī daudzām mammām, kas neatteica palīdzīgu roku, lai Lasīšanas nakts izdotos. Uz tikšanos
kino naktī janvārī! IZ

Melnās ziņas
- 1. novembra priekšpusdienā Pārupes ielā, veicot darba pienākumus, elektromontāžas darbus, salūza trepju pakāpiens,
1958. gadā dzimušais vīrietis nokrita un guva miesas bojājumus.
- 6. novembrī plkst. 11:55 ceļa Iecava-Stelpe 3,9. km automašīnas Opel Omega vadītājs,
1947. gadā dzimis vīrietis, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, nobrauca no ceļa, un auto

apgāzās. Satiksmes negadījumā
bojāts transporta līdzeklis.
- 8. novembrī ap plkst. 14:30
Krasta ielā, uzlaužot pakešu logu, iekļūts mājā, kur nozagti
Ls 1,5 un izdzerta šampanieša
pudele. Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

5.
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Tarkšķu gaitas šoruden
A: F: Kristīne Karele

Skolēnu brīvlaika sākumā
jau trešo reizi ar prāmi devāmies
koncertbraucienā uz Stokholmu. Atkal dziedājām, muzicējām un lecām sev, mūsu tautiešiem un zviedriem par prieku.
Bet oktobra beigās, kad senie
latvieši aizvadīja kluso veļu laiku, arī Tarkšķi pulcējās, lai aprunātos par to, ko rudens nozīmējis mūsu senčiem.
Mūs mīļi uzņēma Signes Potašas ģimene. Runājām par rudens gadskārtu svētkiem, mīcījām un cepām maizi, sagaršojām, saodām, sadzirdējām,
aptaustījām un apskatījām rudeni, runājām par veļu laiku, taisījām savus velīšus, mielojām
veļus, kūrām uguni, stāstījām

spoku stāstus, gājām
veļu laiku rotaļās (attēlā), pirtojāmies un peldējām dīķī. Gāja karsti!
Kā katru gadu
Tarkšķiem pievienojušies arī jauni dalībnieki. Pašlaik mūsu skaits
ir rekordliels - 76! Mūs
visus varēsiet apskatīt
un paklausīties mūsu
ik-ziemassvētku-laika
koncertā, kam šoreiz
dots nosaukums «Rīt
uz Rīgu, rīt uz Rīgu».
Tas notiks 16. decembrī.
Esam sākuši gatavoties arī grandiozam
koncertam «Dziesmusvētki Ziemassvētkos»,
kas 5. decembrī notiks
Arēnā Rīga. Tajā pie-

dalīsies 2500 dalībnieku no visas Latvijas - labākie kori, deju kolektīvi, orķestri, mazie mūzikas kolektīvi un arī

folkloristi. Esam starp tiem 100, kas
maskosies Arēnā Rīga. Laipni aicināti uz koncertu! IZ

Darbnīcas paver iespēju personības izaugsmei un ceļošanai
A: Anta Kļaveniece

Grundtvig darbnīcas –
jau vairākus gadus tā ir
iespēja jebkuram
pieaugušajam piedalīties
mācību pasākumos un
semināros (darbnīcās),
kas notiek kādā citā
Mūžizglītības programmas
dalībvalstī.
Grundtvig darbnīcās piedalās interesenti no vairākām valstīm, lai kopā gūtu jaunu izglītības pieredzi, paplašinātu savu
redzesloku. Aizvadītajā nedēļā
šo iespēju izmantoja trīs Pastaru
ģimenes locekļi.
Lai arī šīs sezonas darbnīcas
tiek organizētas laika posmā no
2010. gada 1. septembra līdz
2011. gada 31. augustam, sagadījās, ka Pastaru ģimenes izvēlētās darbnīcas noritēja vienas
nedēļas ietvaros. No 1. līdz 7. novembrim ģimenes tētis Jānis devās uz Kentas grāfistes Ramsgeitu Anglijā, mamma Dzintra – uz
Stambulu Turcijā un vecākā
meita Laura – uz Passau Vācijā.
Dzintra piedalījās darbnīcā
«Balsis starp Bosforu, Reinu un
Maasu», kurā galvenā darbība tika vērsta uz dziedāšanu un muzicēšanu. Laura stiprināja pašapziņu un uzlaboja saskarsmes
iemaņas darbnīcā «Teatrālā
māksla personības izaugsmei».

Jānis, izturējis diezgan sīvu atlasi, piedalījās darbnīcā «Šī ir mana Eiropa».
Atgriežoties Pastari izdarījuši
kopīgus secinājumus. Viņu pārliecība, ka dalība darbnīcās noteikti ir popularizējama aktivitāte. Tā ir lieliska iespēja radošai
personības izaugsmei un ceļošanai, kuru piedevām pilnībā finansē šī ES Mūžizglītības pro-

gramma. Vajadzīgas tikai dažas
lietas: uzdrīkstēšanās; motivācija, kura jāpamato, aizpildot pieteikuma anketu; prasme izvēlēties interesēm un spējām atbilstīgu darbnīcu un tās valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī, kurā notiek nodarbības.
Jānis Pastars atzīst, ka viņu
izvēlētajai darbnīcai motivējusi
vēlme būt aktīvam Eiropas pil-

! Mūžizglītības programmas Grundtvig darbnīcu mērķis
ir dot iespēju pieaugušajiem izglītojamiem piedalīties mācību
pasākumos un semināros, kas notiek kādā citā Eiropas valstī.
Šis ir jauns mobilitātes veids, kas tiek piedāvāts pieaugušajiem.
! Darbnīcās individuālas personas vai nelielas pieaugušo
izglītojamo grupas no vairākām valstīm satiekas, gūst inovatīvu
daudznacionālu izglītības pieredzi, kas atbilst viņu personīgās
attīstības un izglītības vajadzībām, izglītojamie arī tiek mudināti
dalīties ar citiem savās kompetencēs un viedokļos. Darbnīcu
mērķis nav nodrošināt profesionālo pilnveidi kvalificētiem speciālistiem, bet interesentiem, kas vēlas paplašināt savas zināšanas kādā jomā.
! Visbiežāk piedāvātās darbnīcu tēmas ir: vizuālā māksla, mūzika, radošums, skaitļu pasaule, matemātika, dabaszinības un citas tēmas, kur svešvalodu prasmes nav īpaši vajadzīgas; valodu apguve, īpaši cilvēkiem, kas vēlas apgūt valodas pamatprasmes vai uzlabot šīs prasmes specializētās sfērās, visbiežāk tās valsts valoda, kur notiek darbnīca; diskusiju grupas
par kopīgām Eiropas interesēm, lai veicinātu pieaugušo iedzīvotāju interesi par Eiropas jautājumiem; aktīva pilsonība un
starpkultūru dialogs.
! Ar pilnīgu darbnīcu piedāvājumu var iepazīties Valsts
Izglītības attīstības aģentūras mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā Mūžizglītības programma – Grundtvig - Grundtvig darbnīcas.

sonim, kurš ir līdzvērtīgs darboties. Darbnīcā kopā ar vēl 15
dalībniekiem izzinātas un savstarpējās diskusijās apspriestas
dažādas tēmas: Eiropas identitāte; ES vēsture, tās struktūra un
aģentūras; Eiropa uz Pasaules
skatuves; ES pilsoņu kopīgā vērtību sistēma un aktīva pilsoniskā
līdzdalība; kopīgais un atšķirīgais kultūrā un vēsturē.
Bijusi iespēja arī apskatīt
Eiropas projektus darbībā.
Darbnīcas ietvaros noorganizēta
tikšanās ar vietējās pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāju;
iespaidīgs bijis aviācijas muzeja
un Kentas (Manstonas) lidostas
apmeklējums. Tas bijis nozīmīgs
objekts jau 1. un 2. Pasaules kara laikā un joprojām turpina attīstīties. Drīzumā lidostu plānots
paplašināt. Ja pašlaik lidosta apkalpo 40 tūkstošus pasažieru gadā, tad pēc projekta realizācijas
to skaitu iecerēts palielināt līdz
1 miljonam. Visgrūtāk sabalansējamas šajā projektā ir vietējo
iedzīvotāju un lidlauka attīstības
intereses.
J. Pastars, darbojoties
Grundtvig darbnīcā, ir stiprinājis
savu pārliecību, ka katra tiešais
darbs ir svarīgs, taču, arī brīvprātīgi iesaistoties dažādās aktivitātēs, sabiedrībai var sniegt ļoti
daudz. Un vēl – nekad un nevienā vecumā nav par vēlu mācīties
kādu svešvalodu. Tas ir instruments, kas atver daudzas robežas un ikviena cilvēka pasauli
padara plašāku. IZ
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Sibīrija, Sibīrija...
A: Ēriks Grants

Politiski represēto kluba
valdes priekšsēdētājs
Sibīrija - plašā, skaistā zeme. Milzīgā zeme, kas kādreiz bija nosēta ar tūkstošiem izsūtījuma vietu un daudzām kapsētām
joprojām - gan zināmām, gan nezināmām, vēl neatrastām. Šajās
vietās sodu par savas Dzimtenes
mīlestību, sodu par neko izcieta
miljoniem cilvēku, arī no Latvijas. Daudziem tika piespriests
augstākais soda mērs - nošaušana, daudzi sodīti ar 25 gadu
ieslodzījumu nometnēs, ar izsūtījumu uz mūžu, bez tiesībām atgriezties Dzimtenē.
Svešas, naidīgas varas, sveši
kari un revolūcijas simtiem tūkstošus latviešu izmētāja pa visu
pasauli: Angliju, Austrāliju,
ASV, Kanādu, Jaunzēlandi un
citām valstīm. Arī pa Krieviju.
Jau vairākus gadus pēc kār-

tas Dzintras Gekas vadībā tiek
rīkotas ekspedīcijas pa vietām,
kur dzīvoja, gāja bojā un izdzīvoja daļa mūsu jau tā nelielās
tautas. Tiek uzstādītas piemiņas plāksnes un krusti. Notiek
tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem un vēl dzīvajiem tur palikušajiem latviešiem, no kuriem daļa vairs nerunā savu tēvu valodā, bet ne jau visi to ir aizmirsuši.
Arī šogad no 21. jūlija līdz
5. augustam ekspedīcijas 19 dalībnieki devās tālajā ceļā, lai apmeklētu vēsturiskās vietas, nogādātu tur piecas piemiņas
plāksnes un uzņemtu filmu, ko
Iecavas kultūras namā redzēsim 18. novembrī pulksten 15.
Filmu komentēs Dzintra Geka,
skanēs viņas dzīvesbiedra Pētera Vaska mūzika. Ieeja bez
maksas. Kopā ar ekspedīcijas
dalībniekiem pabūsim Noriļskā,
pie Lamas ezera, kur 1942. gadā
tika nošauti Baltijas virsnieki.

Pabūsim netālu no Ledus okeāna, Dudinkā, Krasnojarskā,
Ačinskā, Tomskā. Mērķis nebija
apmeklēt tieši šīs pilsētas, bet
pabūt vietās, kur atradās gulaga
nometnes, kapsētas, tikties ar
vietējiem iedzīvotājiem, kuri sevi
neuzskata par krieviem, bet par
sibīriešiem, kas arī cēlušies no
izsūtītajiem.
Lai gan nav iespējams politiski represētajiem atdot tuviniekus, nozagto bērnību un jaunību, morālais gandarījums liecina par to, ka viņi nav aizmirsti.
Daudzas pašvaldības 18. novembrī atceras mūs - politiski represētos, taču ne visas, arī pietiekami turīgas.
Sagaidot 18. novembra svētkus, visiem politiski represētajiem, mūsu novada Politiski
represēto kluba biedriem, visiem
tiem, kam ir dārga Latvija un tās
neatkarība, vēlu možu garu, veselību un jauki sagaidīt Latvijas
neatkarības 92. gadadienu. IZ

Iecava triumfē jauno novadu sacensībās
A: F: Beata Logina

Atjaunojot tradīciju, kura bija
iedibināta vēl Bauskas rajona
pastāvēšanas laikā, 5. novembrī
kopīgā sporta un atpūtas pasākumā Vallē tikās Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles
novada pašvaldības darbinieki
un deputāti.
Dalībnieki priecājās par
iespēju saliedēt vienotā komandā savas pašvaldības kolektīvu,
kā arī neformālā gaisotnē un neierastās disciplīnās tuvāk iepazīt
kolēģus no kaimiņu pašvaldī-

bām. Iecavnieki īpaši izcēlās ar
precizitāti. Pirmais, uzvarot pašvaldību vadītāju sacensībā - šaušanā ar peintbola ieroci -, teicamu priekšzīmi padotajiem rādīja
mūsu Domes priekšsēdētājs. No
viņa neatpalika Iecavas šautriņu
metēji un šķīvīšu lidinātāji. Pirmā vieta mums tika arī šoferīšu
un florbolistu cīņā. Pietiekami
labu sniegumu demonstrēja gan
citi speciālisti individuālajās disciplīnās, gan iecavnieku komandas stafetē, minifutbolā un sēdvolejbolā, tā ka Iecava triumfēja
arī kopvērtējumā un nopelnīja

Vairāk fotogrāfiju - www.iecava.lv

uzvarētāju godpilno
pienākumu - nākamgad kaimiņus uzņemt
pie sevis.
Augšējā fotoattēlā iecavnieki gatavojas minifutbolam, kas tika papildināts ar jautru un
smagu ekipējumu.
Apakšējā attēlā - juristu duelēšanās notika
pie galdiem, ar knipjiem
dzenājot dambretes
kauliņus. IZ

6.

Bibliotēkā
ekspozīcijas maiņa
A: Anda Rācenāja, Edvarta Virzas

Iecavas bibliotēkas vadītāja
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā kopš 10. novembra
skatāma fotoizstāde «Kad
sieviete paskatās uz pasauli».
Izstādes darbu autores ir tikai sievietes: Daiga Dobre, Liene
Feldmane (Iecava), Liene Grantiņa, Līva Jasote (Iecava), Ilze Vangale un Inese Zeltiņa.
Viņas mācību centrā «BUTS»
piedalījās fotokursos pazīstama
fotogrāfa Gata Orlicka vadībā.
Pasniedzējs iepazīstināja kursu
dalībnieces ne tikai ar fotografēšanas pamatiem un žanriem, bet
arī devās kopā ar viņām izbraukumu plenēros, lai autores praktiski pielietotu iegūtās zināšanas
(bildes tika veidotas dažādos laika apstākļos). Šādi tapušas daudzas «gaismu gleznas», kuras
autores vēlējās parādīt arī jums.
Izstāde jau eksponēta Bauskas
tautas namā, tirdzniecības centrā «RIMI» un tagad aplūkojama
arī Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā.
Izstādē izvietotās fotogrāfijas
ir tik dažādas, cik dažāds ir sievietes skatījums uz pasauli. Aicinām to iepazīt! Bibliotēka atvērta
darba dienās no pulksten 11:00
līdz 18:00. IZ

7.
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Savās mājās sāk
ar zaudējumu
A: F: Beata Logina

Amatieru basketbola līgā
BK Dartija (attēlā) pirmo
spēli savā laukumā
aizvadīja 3. novembrī un
piedzīvoja zaudējumu VEF
komandai ar rezultātu
69:73 (pa ceturtdaļām
19:24; 21:19; 22:20; 7:10).
Gundars Brička guva 20
punktus, Juris Zakenfelds - 18,
Gatis Justovičs - 12, Juris Brūveris - 11, Dāvis Kravals - 4,
Mārcis Eglītis - 2 un Armands
Švītiņš - 2. Spēlēja arī Jānis Saveļjevs, Ivars Zemītis un Māris
Masaļskis.
Lai gan spēles sākuma posmā mājinieki spēja izvirzīties vadībā, Jāņa Rimbenieka trenētie
jaunieši drīz veica izrāvienu un
nelielu rezultāta pārsvaru noturēja līdz pat mača beigām.
Cīņas gaita varēja izvērsties
citāda, ja jau pirmajā ceturtdaļā
Dartijas basketbolisti aktīvāk
spēlētu aizsardzībā un treneris
Voldemārs Pārums izmantotu
minūtes pārtraukumu komandas darbības koriģēšanai.
Šoreiz uzteicami vien J. Zakenfelds un D. Kravals, no pārējiem basketbolistiem, kuriem bija atvēlēts pietiekami ilgs spēles
laiks, tiek gaidīta lielāka centība
aizsardzībā. Un jo īpaši gadījumos, kad arī uzbrukumā spēle
nav veiksmīga, ir daudz kļūdu
un maz grozu guvumu (šoreiz
viszemākie rezultativitātes procenti tālmetienos - 29%).

Sākušās klašu
sacensības
basketbolā
8. novembrī norisinājās
Iecavas novada skolu
sacensības basketbolā
6.-7. klasēm.
Pirmo vietu izcīnīja vidusskolas 7.a klases komanda, kurā
spēlēja Mika Liepnieks, Helvijs
Meļķis, Eduards Jašuks, Ginters
Plukass, Ieva Olga Jēkabsone,
Una Puļķe, Karīna Taranda un
Linda Šķensberga. Otrā vieta – vidusskolas 7.b klases komandai,
bet trešā – Dzimtmisas pamatskolas 7. klases komandai. IZ

Jācer, ka jau 11. novembrī, kad
izbraukumā jācīnās ar Kursa/MRU, Dartija jau no paša sākuma pratīs mobilizēties ātrai
spēlei un optimāli izmantos visus savus labākos spēlētāju resursus. IZ

Sporta namā
Treneru padomes sēde
11. novembrī pl. 19:00
Iecavas novada čempionāts
galda tenisā, 1. kārta
16. novembrī pl. 18:30
Iecavas novada sporta
skolotāju metodiskās
apvienības sēde
23. novembrī pl. 19:00
Iecavas novada atklātās
sacensības badmintonā
25. novembrī pl. 19:00
Latvijas Republikas
atklātais veterānu
čempionāts galda tenisā
27. novembrī pl. 12:00 un
28. novembrī pl. 10:00

Vidusskolā
Iecavas novada skolu
sacensības basketbolā
15. novembrī pl. 15:00
8.-9. klasēm
22. novembrī pl. 15:00
10.-12. klasēm
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

IZ

Sporta ziņas

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti 2. divīzijas
Centra grupā
6. novembrī Iecavā
Iecava - Inčukalns
U-15 101:46 (T. Šķipars 35, J. Pelēcis 26, M. Šteins 19)
U-19 76:65 (D. Kravals 19, T. Mudurs 13, K. Onzuls 12)
7. novembrī Siguldā
Sigulda - Iecava
U-16 63:57 (L. Jaunzems 21, F. Lisovskis 11)
U-14 69:64 (H. Meļķis 18, G. Plukass 17, E. Jašuks 14) IZ

Pateicības
Paldies simts latu
stipendiātiem, kuri strādāja
Jaunkalniņu kapsētā un
sakopa aizmirstās kapu
kopiņas. Patīkami, ka arī ceļu
malas Dzimtmisā ir iztīrītas
un krūmi izcirsti.
Dzimtmisas iedzīvotāja

Liels PALDIES par skaisti
sakoptajiem Jaunkalniņu
kapiem!
Sandra Bergmane

Iepriekšējā nedēļā bija
iebrucis ceļš Dzimtmisā
pie Putrupes caurtekas,
apdraudot braucēju
drošību. Pēc sazvanīšanas
atbildīgais dienests to
operatīvi, divu dienu laikā
saremontēja. Paldies par
atsaucību Bauskas ceļu
rajona Iecavas iecirkņa
vadītājam Guntim Arājam
un uzņēmuma
darbiniekiem!.
Apkārtnes iedzīvotāju
vārdā - Gunārs Lazda

Aizsaulē aizgājuši
Andris Veikšra (10.07.1945. - 02.11.2010.)
Visvaldis Ziņģenieks (08.07.1942. - 08.11.2010.)
Anna Dorošenkova (06.03.1936. - 09.11.2010.)

2010. gada 12. novembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, skaidu
granulas - 110 Ls/t, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.
Steidzami un lēti pārdod vai
maina 3 istabu dzīvokli
Iecavas centrā. Tālr. 29795331.
zāģmateriālus.
Tālr. 26138299.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Siens
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

Piedāvā darbu : : :
SIA «M» piedāvā darbu
pārdevēja mācekļiem
vecumā no 18 līdz 24 gadiem.
Maksā stipendiju. Pieteikties
veikalā, Grāfa laukumā 2,
vai pa tālr. 29288382.

Dažādi : : :

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
24. novembrī pl. 20:30
BK Dartija - Rīga/Pārdaugava
Jaunatnes basketbola līga
13. novembrī pl. 14:00
minispēles Iecava - Jūrmala
20. novembrī
pl. 11:00 Iecava - Salaspils
pl. 12:20 Iecava - Ādaži
Latvijas Basketbola līga
12. novembrī pl. 18:30
BA Turība - Barons
24. novembrī pl. 18:30
BA Turība - Liepājas Lauvas
26. novembrī pl. 18:30
BA Turība - Zemgale

No 29. oktobra
SIA «Veselība Veiksme»
tiek sniegta veselības un
psiholoģiskā palīdzība
Iecavā, Rīgas ielā 25,
pirmdienās, trešdienās,
piektdienās plkst. 12-18.
Tālr. 26183019.
Laipni gaidīti!

Sporta skolas «Dartija»
atklātās sacensības
vieglatlētikā
16. novembrī pl. 14:00
C vecuma grupai
23. novembrī pl. 15:00
B vecuma grupai
29. novembrī pl. 154:00
A vecuma grupai un junioriem

Sertificētu ārstu palīdzība
«plosta» pārtraukšanā un
paģiru noņemšana, kodēšana,
konsultācijas, stacionārā
ārstēšana, mājas vizītes.
Konfidencialitāti garantējam.
Tālr. 27701777 (diennakts).
Profesionāli grāmatvedības
pakalpojumi (arī angļu valodā).
Klientiem bezmaksas
konsultācijas nodokļu un darba
tiesisko attiecību jomā.
Tālr. 29425061,
e-pasts: ia.cebers@apollo.lv.
Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

Kultūras namā
17. novembrī pl. 19:00
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīts pasākums Goda nosaukuma
«Iecavas Gada cilveks»
ieguvēju apbalvošana un
svētku koncerts.
Ieeja - bez maksas.

Pēc koncerta Rudens balle
(ar iepriekšēju pieteikšanos).
Spēles Alma un Juris.
Biļetes cena - Ls 3.

18. novembrī pl. 15:00
videofilma
«2010. gada brauciens
uz Sibīriju»
(komentēs režisore
Dzintra Geka,
Pētera Vaska mūzika).
Ieeja - bez maksas.

19. novembrī pl. 17:00
Z. Liepiņa un
K. Dimitera muzikālās
drāmas «VADONIS»
video versija.
Biļetes cena - Ls 1,50;
pensionāriem - Ls 1.

27. novembrī pl. 13:00
TV šova «ZELTA TALANTI»

dalībnieku koncerts.
Biļetes cena - Ls 3.

13. decembrī pl. 19:00
TV šova

«DZIEDOŠĀS ĢIMENES»
dalībnieku koncerts.
Biļešu cena: Ls 4 un Ls 5.

14. decembrī pl. 19:00
grupas

Pērk lietotas automašīnas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, vadus;
demontē metāla konstrukcijas
un attīra teritoriju no metāla;
kompensē. Tālr. 26200989.

8.

«TURAIDAS ROZE»
dalībnieku koncerts.
Biļešu cena: Ls 4 un Ls 5.

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