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Atceramies tos, kas cīnījušies par Latviju
Noliekot
sveces un
ziedus
pieminekļa
pakājē,
pasākuma
dalībnieki
pieminēja
varonīgos
brīvības
cīnītājus.
Arī Latvijas
Republikas
proklamēšanas
92. gadskārtā
aizdedzināsim
svecītes un
atcerēsimies
tos, kuri
veidojuši un
stiprinājuši
mūsu valsti.

A: F: Beata Logina

11. novembra vakarā tradicionālais lāpu gājiens no kultūras nama devās uz Iecavas par-

ku un pie Brīvības pieminekļa
godināja mūsu nacionālos varoņus. Kā ik gadu Lāčplēša dienā,
visu paaudžu iecavnieki pulcējās kopā, lai pieminētu latviešu

karavīrus, kuri lējuši savas asinis, ziedojuši dzīvību un uzvarējuši Latvijai naidīgu pārspēku.
3.lpp.

Iecava
kļūst par
Vācijas
meiteņu
otrajām
mājām

6.

7.
No
pasaules
čempionāta
atved
bronzu

Augstu vērtē attieksmi pret Vai varam pelnīt, saudzējot dabu?
pienākumiem un līdzcilvēkiem
A: F: Vita Lauciņa-Veinere

debašu trenere

A: Anta Kļaveniece

Šogad goda nosaukuma
«Iecavas Gada cilvēks»
saņēmēju pulkam
pievienosies trīs
iecavnieki –
basketbola treneris un sporta
skolotājs Voldemārs Pārums,
pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) «Dartija» vadītājas vietniece
izglītības jomā Dace Okolovska

un Dievdārziņa sakopšanas projekta iniciators Andris Kopeika.
Daudz labu vārdu par viņu sasniegumiem teikts saņemtajos
iesniegumos, taču brīdi pirms
apbalvojuma saņemšanas arī viņus pašus aicināju uz sarunu
par svētkiem un patriotismu, par
paveikto un lietām, kas sniedz
gandarījuma sajūtu. Daci Okolovsku gan neizdevās sastapt, jo
viņa atrodas ārzemēs.

Jau otro reizi Reģionālajā
debašu turnīrā Iecavas
vidusskola iegūst pirmo
vietu.

19. oktobrī uzvaru guvām,
debatējot par tēmu «Latvijā tiek/
netiek sekmēta zaļā domāšana»,
un 13. novembrī par tēmu «Kapitālisms un dabas aizsardzība nevar/var pastāvēt līdzās».
Pagājušajā sestdienā ciemojāmies Rīgas privātvidusskolā
4.lpp. «Patnis». Kopā sabraucām 12 ko-

mandas - trīs no Iecavas vidusskolas, piecas no Bauskas 1. vidusskolas, pa vienai no privātvidusskolas «Patnis» un Rīgas
Valsts 1. ģimnāzijas un divas no
Jelgavas 4. vidusskolas.
Visa turnīra laikā noskaidrojās, ka vairāk argumentu varēja
pamatot par rezolūciju, kura nosaka - kapitālisms un dabas aizsardzība var pastāvēt līdzās. Arī
finālā iecavnieki Laura Liepiņa,
Liene Krastiņa un Mārcis Vīnbergs par to pārliecināja tiesnešus un atstāja Bauskas 1. vidusskolas debatētājus otrajā vietā.

3.lpp.

2010. gada 17. novembrī

Zem Ziemeļu zvaigznēm
A: Anda Rācenāja, Edvarta Virzas

Iecavas bibliotēkas vadītāja
F: Jolanta Ignate

Krēslas stundas dalībnieces Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā dalījās iespaidos par Norvēģiju un Zviedriju.
A: J. Lapkovska, Iecavas

vidusskolas bibliotēkas vadītāja
Mūsu skolā Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa iesākās 8. novembrī ar Rītausmas stundu lasījumiem. Pirmie bibliotēkā ieradās 4. b klases skolēni kopā ar
audzinātāju G. Jakovļevu. Skanot klusinātai norvēģu komponista E. Grīga mūzikaii, teātra
sporta skolotāja Valda Prokopenko sāka lasīt grāmatu «Leduslācēns Ille», kuras viens no
autoriem ir arī Grenlandē dzīvojošais latvietis, Rīgā dzimušais

Ivars Sīlis, rakstnieks, dabaspētnieks un ceļotājs. Pēc tam
bērniem tika parādīta Daces
Greižas veidotā prezentācija
«Norvēģija ainavās». Savukārt
5. klases skolēni klausījās dāņu
rakstnieces L. Koberbēlas grāmatas «Kauninātājas meita» fragmentu Daces Greižas izpildījumā.
11. novembrī bibliotēkā tika
gaidīti 4. a klases audzēkņi ar
skolotāju Ainu Beneti. Pēc lasījuma par leduslācēnu Illi sākās neklātienes ceļojums uz Ziemeļvalstīm.

Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļa, kas šogad noritēja no
8. līdz 14. novembrim, ir
ikgadēja tradīcija Latvijā
jau 13. gadu.
Tās mērķis ir popularizēt
zviedru, somu, dāņu, norvēģu
īslandiešu, grenlandiešu, Baltijas valstu literatūru un kultūru.
Tas ir unikāls projekts pasaules
mērogā, jo apvieno ziemeļvalstīs
noteiktā laika sprīdī milzum
daudz lasītāju. Latvijā vairāk nekā 350 bibliotēkas ik gadu aktīvi
iesaistās šajā novembra nedēļas
projektā.
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka uz Krēslas stundu
«Teiksmainie Ziemeļi» savus apmeklētājus gaidīja 8. novembra
pievakarē. Klausītājiem bija
iespēja iepazīties ar tematisku
izstādi, ko papildināja arī mūsu
lasītāju atnestie eksponāti, iepa-

Bērnu bibliotēkā viesojās
Lindgrēnes grāmatu tulkotāja
A: Ludmila Šteinberga,

Zoja Stūrmane
F: Anta Kļaveniece

Bērnu bibliotēkas pasākumā Mudīte Treimane pakavējās pie
Latvijā līdz šim nezināma A. Lindgrēnes pasaku krājuma
«Saulespļava».

zinām Skandināvijas tautu mitoloģiju un folkloru. Īpašā uzmanības lokā bija latviešu literatūras klasiķa Kārļa Skalbes pasaka par Ziemeļmeitu. Autora daiļradi un biogrāfiju emocionāli un
sirsnīgi izklāstīja Vija Čivčiša. Ar
Zviedrijas vēsturi un šodienu,
kultūru, tradīcijām pasākuma
apmeklētājus izsmeļoši un atraktīvi iepazīstināja Aldona Gaveika. Pasākuma laikā tika pieminēti un citēti rakstnieki Selma
Lāgerlēva, Aksels Munte un citi.
Sirsnīgs paldies arī lasītājām
Annai Taurenei un Birutai Motivānei par dalīšanos iespaidos
un fotoattēliem par Norvēģiju un
Zviedriju, kā arī visām pārējām
mūsu bibliotēkas pasākuma atsaucīgajām apmeklētājām. Sveču gaismā, izgaršojot ziemeļzemju cepumus un malkojot Latvijas
piparmētru tēju, atceroties dažādus ceļotāju starpgadījumus,
laiks paskrēja nemanot.
Uz tikšanos nākamgad, kad
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā mūs atkal mudinās
kopā būt!

Tumšais un drēgnais Latvijas
novembris nav iedomājams bez
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
nestās gaismas un kvalitatīvas literatūras klātbūtnes.
Ziemeļvalstīs šis projekts aizsākās 1997. gadā ar domu pulcināt cilvēkus kopā tumšajos rudens vakaros, kā arī aicināt apstāties un ieklausīties, nevis pakļauties ātrajam laika plūdumam.
9. novembrī Iecavas novada
Bērnu bibliotēkā viesojās tulkotāja Mudīte Treimane. Ar viešņu
tikās Iecavas vidusskolas 5.a un
5.b klases audzēkņi, kā arī skolotājas Kristīne Karele un Iveta
Cera.
Mudītes Treimanes pamatnodarbošanās ir saistīta ar Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) Humanitāro zinātņu nodaļu. Ar tulkošanu no skandināvu valodām

M. Treimane nodarbojas jau 30
gadus. 1986. gadā M. Treimanes
draugi palīdzēja nodibināt sakarus ar A. Lindgrēni, 10 gadus
turpinājās viņu sarakste, bet
iepazīšanās ar autori klātienē
notika 1996. gadā.
Tulkotāja prezentēja arī pārtulkotu Tūves Jānsones grāmatu par Mumintrollīšu pasauli
«Vēlu novembrī». Viens no pēdējiem tulkojumiem ir zviedru
rakstnieka un mākslinieka Svena Nūrdkvista grāmata «Kad Finduss bija maziņš un pazudis».
Ziemeļvalstu noskaņojumu
radīja Kristīnes Kareles zviedru
tautas dejas «Šotis» vijoles atskaņojums.
11. novembrī uz Rītausmas
stundu tika aicināta vidusskolas
3. b klase un audzinātāja Gita
Tamaša. Skolotāja lasīja pasaku
«Leduslācēns Ille».
Gatavojoties pasākumam,
skolēni zīmēja lāčus no iemīļotiem literāriem darbiem. Zīmējumu izstāde priecēs bibliotēkas
apmeklētājus līdz novembra beigām.

2010. gada 17. novembrī

Atceramies tos,
kas cīnījušies
par Latviju
1.lpp.

«Kamēr cits citam roku pastiepsim pretī, pretspēka nebūs,
kas spētu uzvarēt mūs,» dzejas
montāžā atgādināja Iecavas internātpamatskolas skolēni. Sa-vās pārdomās dalījās arī iestādes
direktore Judīte Rubina. Emocionālo pasākumu muzikāli
kuplināja Iecavas jauktais koris.
Uzrunājot klātesošos, Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis īpašu
sveicienu sūtīja vienīgajam vēl
dzīvajam kauju dalībniekam
iecavniekam Grigorijam Jakovļevam, bet kritušie brīvības cīnītāji un jau mūžībā aizgājušie
karavīri tika godināti ar klusuma brīdi un ložmetēja zalvēm.
Lāčplēša dienas pasākums
nav iedomājams bez puišiem un
vīriem, kuri arī miera apstākļos
modri stāv tautas sardzē. Šoreiz
Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona 1. rotas komandiera Daiņa Kravala vadībā ierin-

Godinot
mūžībā
aizgājušos
karavīrus,
atskanēja
zemessarga
Aivja
Marhela
raidītās
ložmetēja
zalves.

Vairāk foto www.iecava.lv

dā bija 20 zemessargi un deviņi
jaunsargi. Pavisam Iecavas vadā
ir 40 zemessargu.
Militārā tēma novembrī ir
īpaši aktuāla, tāpēc daudzviet
zemessargi tiek aicināti to popularizēt. Tā vēl neilgi pirms Lāčplēša dienas D. Kravals ar sava
bataljona prezentāciju viesojās
Iecavas internātpamatskolā.
Savukārt 18. novembrī Daugavmalā Nacionālo bruņoto spēku parādē vienu kārbu veidos
3. vada zemessargi, kurā aptuveni 80% būs 1. rotas pārstāvju,
atklāj rotas komandieris. Lai pietiekami sagatavotos kopīgajai
soļošanai ar ieročiem, zemessargiem vispirms bija jāpiedalās
mēģinājumos 14. novembrī un
17. novembrī.
Apakšējā attēlā:
Goda sardzē ar karogu
zemessargi
Gatis Purmalis (no labās),
Juris Kūla
un Agnis Stoģis.

Vai varam pelnīt, saudzējot dabu?
1.lpp.

Otri finālisti no Iecavas cīņā
par trešo ceturto vietu bija jaunākie debatētāji Eduards Cers
(attēlā no labās), Anda Vaičekone un Raimonds Šebins. Sākotnēji viņi bija diezgan skeptiski noskaņoti par šo debati un nebija pārliecināti, ka būs pa spēkam šo rezolūciju pārstāvēt, taču rezultāti runā paši par sevi. Šī
komanda, tāpat kā visi finālisti,
ieguva visas uzvaras un pietiekami augstu individuālo punktu
vērtējumu. Atliek novēlēt tā tik
turpināt!
Gandarījums arī par iecavnieku trešo komandu, kurā Madarai Krūmiņai bija debija - jau
trešajā riņķī viņa guva vislielākos panākumus komandā un at-

ziņu, kā vajag debatēt. Madarai
un viņas komandas biedrēm
Kristiānai Lauciņai-Veinerei un
Solveigai Veismanei šoreiz pretiniekos trāpījās stipras komandas, kuras arī iekļuva finālā. Taču meitenes neskumst. Tieši otrādi, tas deva viņām lielāku sparu un idejas, kā startēt debatēs
nākamreiz jau 20. novembrī
Bauskas 1.vidusskolā, kā arī Nacionālajā debašu turnīrā 27. novembrī Iecavas vidusskolā.
Paldies manam kolēģim un
līdzorganizatoram Mihailam Haļitovam par jauno tiesnešu
iesaistīšanu turnīrā un nesavtīgi
ieguldīto darbu. Liels prieks par
to, ka debates atzīst arī mūsu
skolas vadība un pašvaldība.
Paldies jums. Tas dod stimulu
aktīvi, radoši un atbildīgi darboties.

2010. gada 17. novembrī
1.lpp.

Augstu vērtē attieksmi pret

Voldemāru Pārumu par profesionālajām īpašībām un attieksmi pret saviem
pienākumiem, par aizrautību,
vīrišķību, popularizējot basketbolu Iecavas novada, Latvijas un
starptautiskā līmenī goda nosaukumam «Iecavas Gada cilvēks» izvirzījis pašvaldības
priekšsēdētājs Jānis Pelsis.
Iesniegumā rakstīts: «Pēc vidusskolas absolvēšanas 1994.
gadā V. Pārums sāka darba gaitas Iecavas novada sporta skolā
«Dartija». Cītīgi strādājis un pilnveidojies, viņš ieguvis pirmā līmeņa augstāko izglītību un basketbola trenera kvalifikāciju. Kolēģi V. Pārumu raksturo kā īstu
Iecavas patriotu un jauno basketbolistu prasmīgu audzinātāju. V. Pārums māk piesaistīt
basketbolam tieši mazos bērnus
un prot ar viņiem strādāt tā, lai
audzēkņi spētu konkurēt ar
vienaudžiem arī no lielajām Latvijas pilsētām, kur sportistu atlases iespējas spēcīgu komandu
veidošanā ir daudz plašākas.
Vairāki V. Pāruma audzēkņi
izvirzījušies starp labākajiem
Latvijas Jaunatnes basketbola
līgas spēlētājiem. Sava vecuma
grupas Latvijas izlases kandidātu sarakstā iekļauts Dāvis Geks
un Latvijas izlasē Agate Geka,
kuru izaugsmē būtisks bijis
V. Pāruma ieguldījums. Iecavas
sporta skolas komandas spējušas izcīnīt godalgotas vietas arī
starptautiskās sacensībās (piemēram, atkārtoti panākumi basketbola turnīrā «Delfin Basket»
Somijā).
No 1997. gada (ar gada pārtraukumu) V. Pārums strādā par
sporta skolotāju Iecavas vidusskolā. Arī kā skolotājs Voldemārs ir skolēnu mīlēts, cienīts,

F: no V. Pāruma albuma

Voldemārs Pārums (ar bumbu)
kā basketbola spēlētājs
2006./2007. gada sezonā
iekļāvās BK Zemgale sastāvā.
saprotošs pret bērniem. Ne tikai
zēni, bet arī meitenes ar lielu interesi iesaistās viņa vadītajos
basketbola treniņos. V. Pāruma
audzēkņiem vairākus gadus bijuši labi panākumi «Jauno basketbolistu kausa», «Vidusskolu
kausa» izcīņā un «Oranžās bumbas» sacensībās.
Treneris ir labs paraugs, kā
notiek paaudžu maiņa un pēctecība visos basketbola jomas līmeņos. Savulaik pats trenējies
sporta skolā un spēlējis «Dartijas» komandā visās vecuma grupās Jaunatnes basketbola līgā,
pēc tam, kamēr veselība atļāva,
turpināja spēlēt pieaugušo komandā. No 2008. gada V. Pārums veic BK «Dartija» galvenā
trenera pienākumus. Pagājušajā
sezonā Latvijas Amatieru basketbola līgā «Dartijas» komanda
izcīnīja trešo vietu. Šis vērā ņe-

IECAVAS NOVADA DOMES GODA RAKSTS
Iecavas novada Domes
Goda rakstu Latvijas
Republikas proklamēšanas
dienai veltītajā pasākumā
saņems:
- a/s «Balticovo» valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs. Viņu apbalvojumam izvirzījusi Bauskas invalīdu biedrība un SIA «Bauskas Dzīve». «Būdams liela ražošanas uzņēmuma vadītājs, A. Veinbergs neaizmirst par cilvēkiem, kam dzīvē klājas
grūtāk un vajadzīga palīdzība,» rakstīts invalīdu biedrības vēstulē. Savukārt «Bauskas Dzīve» uzteic
A. Veinbergu par veiksmīgu lielražošanas uzņēmuma modernizāciju un

attīstību, pārveidojot «Balticovo» par
olu un olu produktu lielāko ražotāju
Ziemeļeiropā, par Iecavas novada un
Latvijas tēla popularizēšanu Eiropā,
un par sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību.
- PII «Dartija» pedagoģe Ruta
Drozdova. Kolektīva un vecāku vārdā tapušajā vēstulē rakstīts: «Pirmsskolas izglītības iestādē R. Drozdova
strādā 36 gadus. Strādājot diennakts
grupā, kurā ir arī bērni ar īpašām vajadzībām, ar savu sirds siltumu un
mīlestību R. Drozdova bērniem aizstāj pašus tuvākos cilvēkus – ģimeni.
Katru dienu ar pašaizliedzīgu atdevi,
palīdzot mazajiem cilvēciņiem apgūt
lielo zināšanu pūru, viņa dalās prie-

mamais sasniegums ir augstākais Iecavas basketbola dzīves
jaunāko laiku vēsturē.
V. Pārums uzteicams arī par
cilvēciskajām īpašībām. Ja vajag
palīdzību, viņš vienmēr ir pirmajās rindās. Neskatoties uz likstām, spēj sevi pārvarēt un vīrišķīgi, ar aizrautību dara to, kas viņam patīk.»
Voldemārs Pārums: «Divas
reizes dzīvē ir bijis tā, kad jāizšķiras - palikt basketbolā vai nē.
Pirmo reizi tas notika, kad tikko
biju sācis strādāt par treneri.
Viena sporta skolas basketbolistu grupa regulāri taisīja pamatīgas ziepes, no vecākiem atbalsta
nebija, gribēju trenera darbu pamest. Tagad tādas šaubas vairs
neesmu izjutis. Sapratne, kā labāk izveidot kontaktu ar sportistiem, ko un cik no katra prasīt, tā nāk ar laiku. Lai gan situācijas ir tik dažādas. Vēl tagad var
teikt, ka es mācu bērnus, bet viņi
māca mani. Otro reizi tas bija
2007. gadā, kad pēc operācijas
man pateica, ka varu vienu gadu
nestrādāt. Teicu - nē! Man ir jābūt cilvēkos un jādara savs
darbs. Kaut vai lēnāk, kaut vai
četrrāpus... Onkoloģijas nodaļā
esmu redzējis daudz pacientu un
secinājis, ka vairumam iet daudz
grūtāk nekā man, tādēļ rokas
nolaist nedrīkstu.
Droši varu teikt, ka sadzīvot
ar slimību man palīdz ļoti pozitīvā līdzcilvēku attieksme nevis žēlošana, bet uzmundrinājums. Vislielākais paldies arī ģimenei, vecākiem, sievai, pretimnākošajai sporta skolas un vidusskolas vadībai, sporta klubam un manam pirmajam basketbola trenerim Vilnim Gailumam.
Darbs man sniedz gandarījumu. Piemēram, tas, ka BK «Dart-

ija» divus gadus pēc kārtas «Delfin Basket» turnīrā izcīnīja trešo
vietu un šogad tajā varēja mēroties spēkiem ar Somijas augstākās līgas čempionkomandu, ka
Latvijas Amatieru basketbola līgā komanda šogad izcīnīja trešo
vietu, lai arī iespēja bija viens
pret desmit. Taču vislielāko prieku man sagādā darbs ar bērniem. Redzēt jauno sportistu izaugsmi - tas ir labs stimuls trenera darbam. Sākumā priekšplānā izvirzās tie, kam ir talants,
bet vēlāk sasniegumiem pretī
virza ieguldītās pūles. Prieks par
audzēkņiem, piemēram, Dāvi un
Agati Gekiem, kuriem esmu
iemācījis spēles pamatus, pašu
sākumu, bet tālāk viņus virzījusi
mērķtiecība un sūrs darbs.
Lāčplēša diena un 18. novembris - tie ir tādi patiesi patriotisma svētki, arī man. Taču
vislielākie svētki man ir tad, kad
esmu mājās, kad mani redz
sieva, jo arī sestdienās un svētdienās bieži vien ir spēles.
Patriotisms man vairāk saistās
ar vietu, kur dzīvoju, - novadu,
valsti. Esmu īsts iecavnieks.
Braucot uz sacensībām, man
vienmēr ir bijis svarīgi, ka esmu
no Iecavas, no Latvijas. Darot savu darbu, par patriotismu gan
nedomāju, es to darītu arī bez
publiskas atzinības. Protams,
bija milzīgs prieks, uzzinot, ka
esmu izvirzīts goda nosaukumam, ka cilvēki ir novērtējuši
manu veikumu. Atzīšos, ka došanās uz svinīgo pasākumu tik
lielu prieku man vairs nesagādās, jo publiskas svinības man
ne sevišķi patīk.
Novēlu visiem priecīgus svētkus, kā arī pozitīvu attieksmi
pret dzīvi, prasmi priecāties par
saviem un citu sasniegumiem
un, protams, veselību!»

IECAVAS NOVADA DOMES GODA RAKSTS
kos un bēdās ar bērniem, vecāku vietā sniedzot savu padomu, kāroto
našķi»
- Zorģu mototrases izveidotājs
Ainārs Vilciņš. Latvijas alternatīvās motosporta asociācijas (LAMA) līderis A. Vilciņš nepilnu divu gadu laikā no nepievilcīga, latvāņiem aizauguša zemes gabala ir izveidojis visiem standartiem atbilstošu moto
trasi, kurā regulāri notiek motokrosa
turnīra posmi, sakārtojis infrastruktūru – piebraucamos ceļus, automašīnu stāvvietu utt. Trasē ir iespēja
trenēties vietējiem motosporta entuziastiem. Tā ir izveidojusies par visā
Latvijā atpazīstamu aktīvās atpūtas
vietu, kas piesaista gan vietējos ska-

tītājus, gan motosporta mīļotājus arī
no Lietuvas un Igaunijas, tā popularizējot Iecavas vārdu.
- floriste un salona «Ciku Cakas»
īpašniece Vineta Lamberte .
«V. Lambertes ieguldījums sabiedrības dzīvē, labvēlīgā attieksme, profesionālais veikums un atbildība palīdz cilvēkiem iegūt jaunas praktiskas zināšanas un iemaņas,» iesniegumā raksta Zorģu radošo darbnīcu
dalībnieki. «Salons «Ciku Cakas» ir
kļuvis populārs arī kaimiņu novadu
skaistuma cienītāju vidū, tā līdz ar
ģimenes uzņēmuma ieguldījumu
ekonomiskās aktivitātes veicināšanā popularizējot Iecavas vārdu tālākā apkārtnē.»
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pienākumiem un līdzcilvēkiem
F: no PII «Dartija» arhīva

Dace Okolovska, svinot
Latvijas dzimšanas dienu,
kopā ar pirmsskolas grupu
bērniem.

maģistra grādu, ir grāmatas
«Vārdu pa vārdam» autore (izdevniecība RAKA). Pieredzējusī
pedagoģe ir saņēmusi šādus apbalvojumus: 2008. gadā IZM Atzinības rakstu «Par radošu un
kvalitatīvu pedagoģisko darbu
pirmsskolas izglītībā»; 2008. gadā Bauskas rajona padomes Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu «Par veiksmīgu piedalīšanos
pirmsskolas grupu konkursā»;
2009. gadā Valsts speciālās izglītības centra Atzinības rakstu
«Par veiksmīgu un radošu darbu
speciālās un iekļaujošās izglītības attīstībā un aktīvu līdzdalību starptautiskās nedēļas «Izglītība visiem» organizēšanā».
D. Okolovska veicina sadar-

bību ar vecākiem, organizējot
vecāku konsultatīvā centra nodarbības; ir sagatavojusi un mācību procesā izmanto daudzveidīgus mācību materiālus, didaktiskās rotaļas un spēles, atbilstoši katra bērna individuālās
attīstības līmenim. Pedagoģe
sniedz atbalstu pirmsskolas
skolotājām ikdienas darbā - nodarbību sagatavošanā, dažādu
pasākumu organizēšanā. Viņa
sekmīgi darbojas kā arodbiedrības vadītāja iestādē, organizējot
ekskursijas un dažādus pasākumus darbiniekiem. D. Okolovska ievada darbā jaunās sklotājas, dalās pedagoģiskajā
pieredzē, neatsaka savu palīdzību ikvienam darbiniekam.»

IECAVAS GADA CILVĒKS

IECAVAS GADA CILVĒKS

IECAVAS GADA CILVĒKS

Daci

Okolovsku

par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītībā goda nosaukumam «Iecavas
Gada cilvēks» izvirzījis pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» kolektīvs. Iesniegumā rakstīts: «Pirmsskolas izglītības
iestādē «Dartija» Dace Okolovska
strādā 38 gadus. Šobrīd viņa veic
vadītājas vietnieces pienākumus
izglītības jomā. D. Okolovska
2002. gadā ieguvusi pedagoģijas

IECAVAS GADA CILVĒKS
Andri Kopeiku

par
ieguldījumu Iecavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
apbalvojumam «Iecavas Gada
cilvēks» izvirzīja Iecavas sieviešu
klubs «Liepas». Viņu iesniegumā
rakstīts: «2010. gadā Iecavas novada iedzīvotāji, pateicoties vienkāršam, bet ar ideju pārņemtam
iecavniekam Andrim Kopeikam,
atguva savu senču svētvietu
Dievdārziņu.
Šā gada martā kluba vadītāju
Agitu Hauku uzrunāja Andris
Kopeika. Viņa aizrautība, stāstot
par Iecavas vēsturi un Dievdārziņu, bija tik liela, ka pārliecināja
kluba biedres par to, ka šo vietu
nevar atstāt bez ievērības - aizmirstu un nesakoptu. Ideja bija
pavisam vienkārša - vasaras laikā Dievdārziņš jāsakopj, jāiztīra
upes stāvais krasts pie svētvietas un jāuzbūvē trepes. Koka
trepju izgatavošanai no Latvijas
Hipotēku un zemes bankas atvēlētie Ls 360 bija vienīgais finansējums šīs idejas īstenošanai dzīvē.
Vasaras garumā brīvprātīgo
iedzīvotāju piecās talkās iesaistījās 41 iecavnieks. Lieli un mazi,
jauni un veci ar milzīgu aizrautību pļāva, cirta, zāģēja, grāba, raka un līdzināja zemi. Kopā strādāja gan ģimenes ar bērniem,
gan pensionāri, gan dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji,
gan Valsts sociālās aprūpes centra «Zemgale» filiāles «Iecava»
klienti. Visa lielā darba vidū
vienmēr un neiztrūkstoši, uzmundrinot citus un paveicot daļu no lielā kopdarba, bija Andris

Kopeika. Andris paguva arī katram ieinteresētajam pastāstīt
par Dievdārziņa vēsturi.
Šīs vasaras iecavnieku paveiktais tika atspoguļots vietējā,
reģionālā un valsts mēroga 16
dažādos medijos. Par Iecavas novada Dievdārziņu ieinteresējušies ne tikai daudzi iecavnieki,
bet arī tūristi no tuvākiem un tālākiem novadiem. Lai gan sakopšanas darbi Iecavas upes krastā
vēl ir jāturpina, Dievdārziņš jau
šobrīd ir kļuvis par iecienītu apskates vietu.
Andris Kopeika nav viennozīmīga personība, viņa dzīvē bijušas arī kļūdas. Bet tas, ko šovasar paveica Andris, mums parādīja, ka cilvēks, kas ir pozitīvi
pārņemts ar ideju, var ne tikai
pats daudz paveikt, bet arī daudzus sev līdzi saukt un sasniegt
rezultātu, kas nozīmīgs ne tikai
mūsu - Iecavas - novadam, bet
arī visai valstij.»
Andris Kopeika: «Piekrītu, ka
liels darbs ir izdarīts, taču ne jau
es viens to esmu paveicis. Tik
daudz cilvēku roku tam pielikuši: Liepas, Dzintars Zaumanis, mana ģimene un radinieki
Mareks un Juris, ar kuriem trīs
sestdienas darbojāmies, lai uzstādītu trepes, un vēl daudzi citi,
kuriem esmu ļoti pateicīgs.
Darbojoties esmu daudz ieguvis: iepazinis daudz interesantu,
nesavtīgu cilvēku, kas ir gatavi
darīt idejas vārdā; guvis garīgu
gandarījumu. Arī tagad reizēm
mēdzu aizstaigāt līdz Dievdārziņam, un man ir prieks, ja izdodas
tur satikt iecavnieku ģimenes.
Dažreiz, zinot manu aizrauša-

Andris Kopeika
(attēla centrā)
Dievdārziņa
atklāšanā kopā
ar Iecavas vēstures izzinātāju
Ēvaldu Kivilandu (kreisajā
pusē). Tieši
Ē. Kivilands ir
Dievdārziņa
atjaunošanas
idejas autors,
kurš ar savu
entuziasmu
aizrāvis Andri.
F: Anta Kļaveniece

nos, cilvēki mani aptur uz ielas,
vēlas kaut ko pajautāt, parādīt,
pastāstīt. Gribu, lai Dievdārziņš,
šī senā latviešu svētvieta, tiešām
kļūst par iedzīvotāju un tūristu
iecienītu apmeklējumu vietu,
kur var pasēdēt, paskatīties uz
Iecavu. Dievdārziņa sakopšana
ir tikai pirmais solītis, kas vēl jāpabeidz līdz galam, un tikai tad
var domāt par nākamo ieceru
piepildījumu.
Pēdējais šīgada priecīgais notikums - esmu kļuvis par kultūras nama sētnieku. Priecājos, ka
man ir pastāvīgs darbs tepat
Iecavā, man ir laba priekšniecība, paralēli es varu turpināt darīt
to, kas mani tagad ir aizrāvis, Iecavas vēstures apzināšana.
Latvija bija, ir un būs, neskatoties uz to, kas ir pie varas.
Varbūt tāpēc 18. novembris manī rada dažādas izjūtas. Vēsturiski tas ir mūsu tautai ļoti nozīmīgs datums. Cik zinu, Brīvī-

bas cīņās ir piedalījies arī mans
vectēvs. Mūsdienās, man šķiet,
šo svētku svinēšana ar lielo salūtu ir pārāk liela izrādīšanās. Laukos viss notiek daudz sirsnīgāk,
patiesāk un vienkāršāk, kas arī
ir manai sirdij tuvāks svētku brīdis. Kaut vai ar vienu iedegtu
svecīti. Tieši tāpat ir ar patriotismu. Neuzskatu, ka patriotisms ir
skraidīšana apkārt ar valstiskiem atribūtiem, ar karodziņiem, kurus pēc pasākuma ar
vieglu roku kāds vēl izmet miskastē. Patriotisms, manuprāt,
sākas ar savas sētas un apkārtnes sakopšanu, arī ar sava garīguma sakopšanu, ko arī es turpinu darīt joprojām. Domāju, ka,
sakopjot kādu stūrīti, tu esi savas zemes, savas dzīvesvietas
patriots. Iecavā dzīvoju kopš
1972. gada, un šajā laikā jūtas
pret šo vietu man ir izveidojušās.
Vai esmu īsts patriots, no kura ir
vērts mācīties, gan nezinu.»
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Iecava kļūst par Vācijas meiteņu otrajām mājām
A: F: Anta Kļaveniece

Annika un Paula Luīze ir divas
vācu meitenes, kas Latvijā
ieradušās skolēnu apmaiņas
programmas YFU (Youth for
Understanding) ietvaros.
Līdz mācību gada beigām
viņas par savu sauks
Iecavas vidusskolu.
Annikai 1. novembrī palika
17 gadu, un viņa mācās 11.a klasē, Paulai Luīzei ir 16, un viņas
klase ir 10.a. Vācijā meitenēm
šogad būtu jāmācās 11. klasē,
taču Iecavas skolā izdarīts tā, lai
abas nebūtu vienā klasē.
Meitenes dzīvo katra savā Vācijas federālajā zemē, un arī izglītības sistēma katrā administratīvajā teritorijā ir atšķirīga. Paula
Luīze Rubertus dzīvo Zīgenā
(Siegen), aptuveni simt tūkstoš
iedzīvotāju pilsētā, kas atrodas
valsts rietumos ZiemeļreinasVestfālenes federālajā zemē, aptuveni stundas brauciena attālumā no Ķelnes. Paulas tētis ir matemātikas, vēstures, dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs,
mamma - arhitekte. Meitenes vecākā māsa, divdesmitgadīgā Elīna, ir studente, kas apgūst bērnu
valodas pētniecību. Paula atzīst,
ka viņai ir grūti izvēlēties, par ko
kļūt nākotnē, jo vēlmju ir pārāk
daudz. Pagaidām viņu interesē
mūzika, psiholoģija un medicīna.
Ar Paulas muzikālajām prasmēm, iespējams, varēs iepazīties
arī kāda vidusskolas pasākuma
apmeklētāji. Meitene ir apguvusi
čella spēli, un instrumentu viņa
ir paņēmusi līdzi uz Latviju.
Paula dzīvo iecavnieku Kupšu ģimenē. Viņai ir ne tikai viesvecāki,
bet arī divas vecākas viesmāsas:
viena šobrīd ir Anglijā, bet otra
mācās Rīgā.
Paula ir sajūsmā par savu
viesģimeni, tāpat kā par saviem
klasesbiedriem. Pirms braukšanas uz Latviju viņai stāstīts, ka
cilvēki šeit esot noslēgti, taču izrādījies pilnīgi citādi. Gan Paula,
gan Annika stāsta, ka viņas tiešām pārsteigusi cilvēku atvērtība
un draudzīgums. Jau pirmajā
skolas dienā viņas sadraudzējušās ar klasesbiedriem, kas labprāt komunicējuši angļu valodā.
Meitenes atzīst, ka Vācijā svešiniekus tik ātri nepieņemtu: izturētos pieklājīgi, taču ne tik draudzīgi.
Vēlme mācīties un padzīvot
ārpus ģimenes Paulu saistījusi
jau kopš bērnības, tāpēc tagad,
kolīdz radusies izdevība, viņa to
steigusi izmantot. Sākotnējais
mērķis bija mācības Zviedrijā, taču vietu skaits bija ierobežots un

Solveiga Lineja (no kreisās) ir priecīga par abu vācu meiteņu - Paulas Luīzes un Annikas - centību. Divu mēnešu laikā
viņas ne tikai iemācījušās saprast latviski sacīto, bet
pamazām sāk arī runāt līdz šim svešajā valodā.

YFU - skolēnu apmaiņas programma
Trīs burti YFU ir saīsinājums no «Youth For
Understanding» jeb latviski «Jaunatne par
saprašanos». YFU ir viena no lielākajām skolēnu
apmaiņas programmām pasaulē, kura dot iespēju
jauniešiem kādu laiku mācīties un dzīvot ārvalstīs.
Ik gadu YFU programmās piedalās
ap 7000 jauniešu no visas pasaules.
YFU Latvijā
Latvijā YFU savu darbību sāka 1990. gadā, un nu
jau 20 gadus tā darbojas kā nevalstiska, reliģiski un
politiski neitrāla mācību apmaiņas programma,
kuras darbība ir balstīta uz brīvprātības principiem.
Kāds ir YFU mērķis?
Kopš YFU dibināšanas dienas tās pamatdoma
nav mainījusies. Vēl joprojām tās mērķis ir radīt
sapratni un mieru starp dažādām valstīm, kā arī
palīdzēt gūt izpratni par kultūru atšķirībām. Un
vislabāk to iespējams izdarīt nevis kā tūristam,
apmeklējot kādu valsti, bet gan kļūstot par šīs valsts
iedzīvotāju uz vienu gadu, dzīvojot ģimenē un
apmeklējot skolu. Jauniešiem ir ne tikai iespēja
paplašināt redzesloku, apgūt un uzlabot svešvalodas
zināšanas, iepazīt jaunu kultūru, bet arī, iespējams,
iepazīt labāk sevi pašu, iegūt jaunus draugus un
jaunus hobijus. Iespējams, ka
pēc mācībām ārzemēs, kādam būs vēl viena vieta
uz pasaules, kuru saukt par savām mājām.

nācās izvēlēties ko citu. Ieraugot
sarakstā Latviju, Paula tik vien
zinājusi, ka valsts galvaspilsēta
ir Rīga un ka te runā latviski. Divus mēnešus pirms došanās ceļā
meitene cītīgi sākusi vākt informāciju un mācīties arī valodu.
Annika Hetmann dzīvo Berlīnes priekšpilsētā Henigsdorfā

(Hennigsdorf). Viņas tētis ir sakaru speciālists, mamma ir pasta
darbiniece, bet divdesmitgadīgais brālis Henriks ir devies uz
Angliju. Tā kā dienests armijā ir
pretrunā ar viņa uzskatiem,
Anglijā puisis pavadīs gadu kā
sociālais darbinieks.
Domājot par mācībām ārze-

mēs, Annika vispirms sapņojusi
par nokļūšanu Amerikā. Tā kā
tas nav izdevies, viņa pēc tantes
ieteikuma nolēmusi braukt uz
Latviju. Latvijā kādreiz dzīvojusi
tantes laba draudzene, un, sazinoties ar viņu, arī Annika uzzinājusi daudz jauna par šo valsti.
Kopā ar vecākiem Annika apmeklējusi Latvijas vēstniecību
un kādu laiku pirms došanās ceļā pāris reizes nedēļā mācījusies
tur latviešu valodu. Vācijā piedalīšanās skolēnu apmaiņas programmās esot ļoti populāra. Tajā
iesaistījušies jau vairāki Annikas
klasesbiedri. Mācīšanās ārzemēs
ir gan prestiža, gan sniedz bonusa punktus, stājoties augstskolā.
Tagad Annika dzīvo Zāģeru
ģimenē Zorģos. Meitenei ir
prieks, ka viņa tikusi vēl pie vienas trīsgadīgas māsiņas un diviem brāļiem. Interesanti, ka Zāģeru ģimenes vecākais dēls arī
skolēnu apmaiņas programmas
ietvaros pašlaik mācās ASV. Ar
mājās palikušo viesbrāli Annika
sarunājas angliski, bet ar viesvecākiem - nu jau latviešu valodā.
«Vairākas reizes esmu strādājusi ar apmaiņas skolēniem un
droši varu teikt, ka šīs abas meitenes ir pašas centīgākās. Meitenes ne tikai labi uztver latviski
sacīto, bet pamazām sāk arī runāt. Latviešu valodas stundā jau
skaitīja pat dzejoļus,» stāsta Solveiga Lineja, vidusskolas vācu
valodas skolotāja. Meitenes
iesaistījušās skolas korī, Paula arī jauniešu deju kolektīvā, bet
Annika - basketbolā un zīmēšanas pulciņā. Kopā ar viesģimenēm viņas paspējušas iepazīt arī
citas Latvijas pilsētas, apmeklējušas operas izrādi.
Meitenes neslēpj, ka mācīšanās process Vācijā un Latvijā ir
atšķirīgs. Šeit - ko skolotājs pasaka, tas arī ir jāiemācās; Vācijā
līdz rezultātam skolēniem jānonāk pašiem, klasē strādājot komandās. Šeit skolotāji vairāk
diktē, Vācijā - raksta priekšā uz
tāfeles. Latvijā vairāk nekā Vācijā
jāmācās arī mājās.
Atšķirīgi ir ēšanas paradumi.
Meitenes ir pārsteigtas par piena
produktu popularitāti, piemēram, kefīru. Paula atzīstas, ka viņai ļoti negaršo zefīrs. Skolas kafejnīcas piedāvājums gan meitenes patīkami pārsteidzis ar ļoti
garšīgu un arī lētu ēdienu. Toties
apģērbs Latvijā ir nesamērīgi
dārgs, taču, neskatoties uz to,
Latvijā skolēni daudz vairāk uzmanības pievērš savam izskatam - gan apģērbam, gan kosmētikai un matu sakārtojumam, secina Annika un Paula.
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IZ

Sporta ziņas

10. novembrī aizritēja Bauskas novada atklātās sacensības
vieglatlētikā telpās B grupai, kurās ar panākumiem startēja
Iecavas novada sportisti:
Rūdolfs Tonigs - 1. vieta 40 metru skrējienā, 40 metru
barjerskrējienā un 6 x 30 metru atspoles skrējienā;
Mārtiņš Šteins - 1. vieta tāllēkšanā un 3. vieta 6 x 30 metru
atspoles skrējienā;
Hugo Zilberts - 2. vieta 40 metru skrējienā;
Edgars Beņķis - 2. vieta 6 x 30 metru atspoles skrējienā;
Daniels Špoģis - 3. vieta tāllēkšanā un 40 metru skrējienā;
Anna Bugovecka - 2. vieta 40 metru barjerskrējienā.
Amatieru basketbola līgas spēle 11. novembrī Kursa MRU - BK
Dartija beidzās ar rezultātu 74:79 (pa ceturtdaļām) 14:16; 13:19;
18:23; 29:21). «Salīdzinot ar iepriekšējo spēli, šoreiz Dartijai
gandrīz visi procentuālie rādītāji labāki, izņemot izcīnītās bumbas
(47:29 pretinieku labā). Daudz produktīvāk nospēlēja Juris
Brūveris un Gatis Justovičs,» tā, spriežot pēc protokola, secina
Iecavas komandas galvenais treneris Voldemārs Pārums. Viņš
tovakar spēlē nevarēja piedalīties, tāpēc komandas vadība tika
uzticēta Jurim Brūverim un Armandam Švītiņam.
Gundars Brička: 22 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Juris Brūveris: 20 punkti, 5 rezultatīvas piespēles;
Gatis Justovičs: 17 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Dāvis Kravals: 6 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Juris Zakenfelds: 5 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Māris Masaļskis: 5 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Jānis Saveļjevs: 2 punkti;
Juris Ojāru: 2 punkti; spēlēja arī A. Švītiņš un Jānis Ivanovs.
Armands Švītiņš: «Izdevās uzvarēt, jo komanda bija noskaņojusies
cīņai. Bijām ātrāki par pretiniekiem, varēja redzēt, ka viņi maz
trenējušies. Nostrādājām aizsardzībā, īpaši jāpaslavē Dāvis.
Diemžēl, kad vairāki sapelnījām piezīmes, beigu daļā nebija
adekvātu maiņu. Slikti, ka uz spēli nebija ieradušies Aldis Beitiņš,
Mārcis Eglītis un Ivars Zemītis.»
Juris Brūveris: «Pirms spēles izrunājām, kā darboties, un par
procentiem 70 tas arī izdevās. Priecēja, ka komandā valdīja
sapratne un nebija savstarpēju asumu. Gribējās, lai visi
atbraukušie tiek laukumā, taču līdz ar to arī rezultāts svārstījās
no plus padsmit līdz neizšķirtam, tāpēc otrajā puslaikā ar maiņām
vairs neeksperimentējām. Atlēkušo bumbu rādītājs kārtējo reizi
apliecināja, ka Dartijas sastāvā pietrūkst vēl viena garā spēlētāja.»
Nākamā spēle Dartijai būs savā laukumā 24. novembra vakarā.

No pasaules čempionāta
atved bronzu

A: Andis Kaspars
F: no Andreja Mūrnieka albuma

Aizvadītās nedēļas nogalē Bauskā iecavnieki aizvadīja kārtējās
spēles Sporta centra «Mēmele» kausa izcīņā basketbolā.
13. novembrī Gailīši - Iecavas SS
63:53 (E. Avots 16, D. Kravals 14, A. Rubins 10)
14. novembrī Ozo - Iecavas SS
65:83 (D. Kravals 23, J. Eiduks 19, K. Onzuls 16, E. Avots 15)

Melnās ziņas
- Laikā no 7. novembra plkst.
00:00 līdz 8. novembra 00:00, atlaužot angāra durvis Misā, no tā
nozagti kabeļi un akumulatori.
Sākts kriminālprocess.
- Pielāgojot atslēgu, laika posmā no 8. novembra plkst. 10 līdz
10. novembra plkst. 10:15
iekļūts kluba telpās Rīgas ielā un
nozagti jaudas pastiprinātāji, divas kastes vīna un citas lietas.
Sākts kriminālprocess.
- 10. novembra pievakarē aizturēts kāds 1977. gadā dzimušais, kurš veikalā «Maxima»
nozaga alkoholu.
- 11. novembra rītā, apsekojot elektrolīniju Dzimtmisā, konstatēts, ka no astoņiem stabu

balstiem nozagts apakšējais alumīnija vads. Sākts kriminālprocess.
- 12. novembrī ap plkst.
19:30, vadot automašīnu
Chrysler Vision, 1985. gadā dzimis vadītājs izraisīja sadursmi ar
automašīnu Toyota Camry, kas
brauca pa galveno ceļu.
- Laika posmā no 12. novembra plkst. 15 līdz 13. novembra
plkst. 9:10 pie mājas Tirgus ielā
novietotai automašīnai Honda
Prelude nozagta aizmugurējā
valsts numura zīme. Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
VP Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

No 1. līdz 7. novembrim
Somijas pilsētā Mikkeli
notika pasaules čempionāts
spēka trīscīņā un svara
spiešanā guļus WPC versijā.
Sacensībās piedalījās arī
iecavnieks Andrejs Mūrnieks.
Pasaules čempionātā sportists startēja svara kategorijā
virs 140 kg (SHW). Tā kā jau šā
gada Eiropas čempionātā Ungārijā Andrejs uzrādīja labus rezultātus un izcīnīja Eiropas čempiona titulu, bija nolemts piedalīties
arī pasaules čempionātā. Ierodoties Somijā, tapa skaidrs, ka cīņa
būs nopietna, jo Andreja svara
kategorijā startēja pieci sportisti,
kuru personīgie rekordi bija lielāki par viņa rekordu (tobrīd 285
kg). Kopā ar Latvijas izlases treneri Raivo Čapu tika izstrādāta
stratēģija, kuru īstenojot varēja
cīnīties par trešo vietu.
Bija nolemts sacensībās pirmo piegājienu sākt ar jaunu Latvijas rekordu 290 kg, ko Andrejs
veiksmīgi izpildīja. Nākamajā
piegājienā latiņa tika paaugsti-

nāta līdz 300 kg. Paceļot šo svaru, Andrejs kļuva par trešo cilvēku Latvijā, kas spējis pacelt 300
kg. Līdz ar to Andrejs pievienojās
300-ku saimei, kurā atrodas
Latvijas pauerliftinga pašreiz
spilgtākās personības - Ivars Cīrulis un Ivars Ozols. Trešajā piegājienā tika pieteikts svars
305 kg. Šāda svara pievarēšana
deva teorētiskas iespējas izcīnīt
trešo vietu. Piegājiens izdevās
lielisks - jauns Latvijas rekords
un trešā vieta pasaules čempionātā, jo sportists, kurš varēja
Andreju pārspēt, neveiksmīgi izpildīja trešo piegājienu.
A. Mūrnieks pateicas visiem,
kas viņam palīdzēja šo rezultātu
sasniegšanā: par finansiālu atbalstu SIA «Viduļi serviss» īpašniekam Armandam Andersonam, SIA «ASA Baseini» īpašniekam Andim Šķensbergam, I/U
«Tornis» īpašniecei Vitai Sirmelei, kā arī liels paldies Raivo Čapam un Andim Kasparam par
atbalstu treniņu un pirmssacensību sagatavošanās procesā,
paldies ģimenei par atbalstu, sapratni un pacietību, kā arī paldies visiem iecavniekiem, kuri
juta līdzi.

2010. gada 17. novembrī

8.

Kultūras namā

IZ
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, skaidu
granulas - 110 Ls/t, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.
zāģmateriālus.
Tālr. 26138299.

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

Dažādi : : :
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!

Sertificētu ārstu palīdzība
«plosta» pārtraukšanā un
paģiru noņemšana, kodēšana,
konsultācijas, stacionārā
ārstēšana, mājas vizītes.
Konfidencialitāti garantējam.
Tālr. 27701777 (diennakts).

(ar iepriekšēju pieteikšanos).
Spēlēs Alma un Juris.
Biļetes cena - Ls 3.

Sporta namā

(komentēs režisore Dzintra
Geka, Pētera Vaska mūzika).
Ieeja - bez maksas.

Amatieru basketbola līga
24. novembrī pl. 20:30
BK Dartija - Rīga/Pārdaugava
Jaunatnes basketbola līga
minispēles Iecava - Jūrmala
no 13. novembra pārceltas
uz 19. novembri pl. 14:00;
20. novembrī
pl. 11:00 Iecava - Salaspils
pl. 12:20 Iecava - Ādaži

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

Latvijas Basketbola līga
24. novembrī pl. 18:30
BA Turība - Liepājas Lauvas
26. novembrī pl. 18:30
BA Turība - Zemgale

Tālr. 29484578

Sporta skolas «Dartija»
atklātās sacensības
vieglatlētikā
23. novembrī pl. 15:00
B vecuma grupai
29. novembrī pl. 154:00
A vecuma grupai un junioriem
Iecavas novada sporta
skolotāju metodiskās
apvienības sēde
23. novembrī pl. 19:00

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

Sludinājumus
laikraksta «Iecavas
Ziņas» rubrikās
PIEDĀVĀ DARBU un
VĒLAS STRĀDĀT
publicējam
BEZ MAKSAS!

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Pēc koncerta Rudens balle

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

18. novembrī pl. 15:00
videofilma
«2010. gada brauciens
uz Sibīriju»

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

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

18. novembrī pl.14.oo
Iecavas ev. lut. baznīcā
SVĒTBRĪDIS, veltīts
Latvijas valsts
dibināšanas atcerei.
21. novembrī plkst.16.oo
Sila kapos
SVECĪŠU VAKARS.
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