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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Soli tuvāk veselīgam dzīvesveidam
A: F: Beata Logina

Iesaistoties
Eiropas Mobilitātes
nedēļas kustībā,
no 16. septembra
līdz
22. septembrim
Iecavas pašvaldība
organizēja dažādus
pasākumus, kas
popularizē veselīgu
dzīvesveidu un
kustības.
Mobilitātes nedēļa
sākās ceturtdienas
vakarā pie Domes,
kur starts tika dots
Draudzības
velobraucienam.
Aicinājumam
izvēlēties veselīgu
pārvietošanās
veidu atsaucās
vairāk nekā
divi desmiti
riteņbraucēju.

6.lpp.

Top jaunā budžeta aprises
A: Beata Logina

Domē ir saņemti visu
Iecavas novada pašvaldības
budžeta iestāžu un
kapitālsabiedrību vadītāju
izstrādātie priekšlikumi
par prioritārajiem
pasākumiem 2011. gadā,
informē Finanšu nodaļas
vadītāja Indra Latviete.
Iesniegtie materiāli nodoti
deputātiem izvērtēšanai
pastāvīgajās komitejās.
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 31. augusta lēmumu,

kapitālsabiedrību, budžeta
iestāžu un to struktūrvienību
vadītājiem 2011. gada budžeta
pieprasījumi ar paskaidrojumiem un detalizētiem aprēķiniem jāiesniedz Iecavas novada
Domes kancelejā līdz 1. novembrim.
Lai nākamā gada budžeta
projektu varētu izstrādāt iespējami laicīgi un kvalitatīvi, aicinām arī iedzīvotājus, domubiedru grupas un nevalstiskās
organizācijas savus priekšlikumus par 2011. gadā pašvaldībā
veicamajiem darbiem un pasākumiem iesniegt Domē līdz
1. novembrim. IZ

24.09.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Jaunrades
2.
diena «Billītēs»
Turpinās
3.
projekti
izglītības jomā
Tūkstošu
simfonija
Vācijā

4.

Jāpotē
5.
pret
trakumsērgu

Iecavnieki - Baltijas čempioni
A: Andis Kaspars

18. un 19. septembrī
Dobelē, MonsterGym
sporta zālē norisinājās
WPC ekipējuma divīzijas
2010. gada Baltijas valstu
atklātais čempionāts
pauerliftingā un svara
stieņa spiešanā guļus.
Šajās sacensībās piedalījās
arī Iecavas komanda. Sākotnēji
par sacensību norises vietu bija
izvēlēta kaimiņu valsts Lietuva,

bet tehnisku iemeslu dēļ tā tika
pārcelta uz Dobeli. Sacensību
norises vietas tuvuma dēļ uz Baltijas čempionātu iecavnieki varēja doties īpaši kuplā skaitā, lai
cīnītos par godalgām komandu
kopvērtējumā.
Parasti uz sacensībām dodas
trīs četri sportisti, kas pārstāv
Iecavu, taču šoreiz aicinājumam
piedalīties smagatlētikas sacensībās atsaucās liels gribētāju
pulks, kas pirmo ievirzi šajā
sporta veidā guva Iecavas novada vasaras sporta svētkos un novadu sacensībās Bauskā.
7.lpp.
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2.

Jaunrades diena «Billītēs»
A: Maruta Lasmane
F: Agnese Tērauda

Jau par tradīciju
Bauskas un Iecavas
novada skolu dzejas
cienītājiem ir kļuvusi
septembra satikšanās
mūsu novadnieka
Edvarta Virzas «Billītēs».
Šoruden pasākuma organizatore - skolotāja Vija Cerusa un
vienmēr laipnā, atsaucīgā E. Virzas mazmeita - rakstniece un
publiciste Anna Žīgure «Billīšu»
sētā pulcināja 9. un 10. klašu
skolēnus literāri muzikālā pasākumā «Dabas krāsās un skaņās
veldzējoties».
Plenērs - jebkura dabas objekta vai ēkas gleznošana sev
iecienītā stilā - pāris stundu laikā
uzbūra it kā dzīvu gleznu, jo, pārstaigājot «Billīšu» skaisto apkārtni, ik uz soļa varēja ieraudzīt vienu vai vairākus jaunos māksliniekus, kuri savā zīmējumā bija
vēlējušies iemūžināt gan ainavu
ar dīķi, gan E. Virzas iemīļoto vietu dārzā zem lazdas, gan dzimto
māju «Rāceņi» ozolus, gan neskaitāmus citus kokus, puķes

vai «Billīšu» ēkas fragmentus.
Otrajā pasākuma daļā visus
pārsteidza spēcīgs lietus, un, pārceļoties uz E. Virzas piemiņas-izstāžu namiņu, aptuveni 60 pasākuma dalībnieku runāja pašsacerētu dzeju, ar dažādiem instrumentiem atskaņoja sev tuvus
skaņdarbus, radot pozitīvu, rudenīgi krāsainu noskaņu katrs
sevī un klausītājos. Zīmējumus
skolēni atstāja «Billītēs» kā atmiņu no sirsnīgā pasākuma, kura izskaņā Anna Žīgure izteica
neviltotu prieku par to, cik daudz
jauniešu spēj un vēlas nodarboties ar jaunradi.
Katram skolēnam pasākuma
vadītāja V. Cerusa dāvināja ZZS
sarūpētas E. Virzas un Ē. Hānberga grāmatas, katrai skolai CD ar Jāņa Zābera dziesmām.
Iecavas novadu šajā radošajā
pēcpusdienā pārstāvēja Iecavas
internātpamatskolas skolnieces
Sintija Ļemešonoka un Ilze Ulbika (abas zīmēja), Iecavas vidusskolas 9.a, 9.b un 10.c klases
skolēni Arta Vītoliņa, Kristiāna
Kreiere (zīmēja), Emīls Sietiņš (lasīja sava romāna fragmentu), Ritvars Māsāns (muzicēja ar ģitāru),
Ilona Lipska, Laura Sagate, Agnese Tērauda, Līga Dobele, Marta
Nolberga, Lienīte Beidzeniece (zī-

mēja), Lūcija Peipere, Stefānija
Siliņa, Malvīne Kreņģele (gan lasīja savus dzejoļus, gan zīmēja)
un Daiga Zālīte (lasīja savu miniatūru).
Jaunieši, pārrunājot pasākuma noskaņu, uzteica mājīgumu,
sirsnību un patiesu, savstarpēji
ieinteresētu gaisotni.
Ritvars atzina: «Man vienmēr
patīk šādi pasākumi, un šis nebija izņēmums. Labi pavadīts
laiks ar foršiem cilvēkiem - ko
vairāk var vēlēties?» Savukārt
Malvīne uzsvēra, ka «noskaņa bija lieliska un radīja neaptveramu
kopības sajūtu pat nepazīstamu
cilvēku starpā. Ar nepacietību

gaidu citus jaunus pasākumus,
kur jaunieši varētu parādīt
savus talantus».
Līga piebilda, ka «zīmējot bija
miera un piederības sajūta vietai», bet Lienīte atzina: «Jutos pacilāta un lepna par zemgaliešiem
un tādiem slaveniem rakstniekiem, kas šeit ir dzīvojuši un dzīvo. Uzturoties «Billītēs», bija jauki iedomāties, kā šeit ir dzīvojis
slavenais rakstnieks.»
Paldies skolas šoferītim Normundam par iespēju viesoties
«Billītēs» un, protams, visiem radošajiem skolēniem saka šo pēcpusdienas piezīmju paudēja raksta autore. IZ

Čaklākie lasītāji paplašina redzesloku ekskursijā
A: F: Dzintra Maračkovska,

Regīna Fiļimonova
Ziemeļu un Zālītes bibliotēkas
bibliotekāres

Noslēgusies lasošā vasara
Ziemeļu bibliotēkas
«Bērnu žūrijas»
dalībniekiem. Kopīgā
pasākumā 18. septembrī
14 Ziemeļu, 11 Zālītes un
divi Rosmes bibliotēkas
čaklākie lasītāji kopā ar
vecākiem devās izzinoši
informatīvā braucienā
uz maizes ceptuvi «Lāči»
un Ziemassvētku kauju
muzeju.
Lasot grāmatas, kopīgi veidojam savu garīgo pasauli. «Lāčos»
mums bija iespēja pašiem izveidot savu kopīgo maizes klaipu,
katram savu cepumiņu izcept un
visu to nobaudīt. Vērojām, ka arī
šodien visu var darīt pamatīgi, pa
īstam un patiesi. Tā dzīvojot,
ēdiens ir sātīgs un prāts gaišs.
Ar silto klaipiņu sainītī devāmies uz Ziemassvētku kauju mu-

«Lāčos» gatavojam paši savu maizes klaipu.
zeju, kur bērnos lielu interesi izraisīja iekštelpu ekspozīcija un
gida atraktīvais stāstījums par
kauju norisi, latviešu strēlnieku
drosmi, attapību un izturību. Apskatījām lielāko kauju vietu maketu Latvijā, kurā attēlota Zie-

massvētku kauju teritorija ar
I pasaules kara nocietinājumiem. Aplūkojām blindāžu un
daļu no vācu aizsardzības pirmās līnijas - «vācu vaļņa».
Skolēniem tika doti vairāki
uzdevumi, kuros vajadzēja iejus-

ties karavīru ikdienas dzīvē un
kaujas laukā.
Pēc atraktīvajām nodarbēm
balvas par piedalīšanos sacerējumu konkursā «Krāsainā burbuļa vasaras piedzīvojumi» kopā
ar Bubblicious ieguva Lūcija
Kalviša un Jana Babarnova. Atzinību saņēma Kintija Liepiņa
par viskrāsaināko piedzīvojumu
stāstu, par draudzīgāko stāstu Viktorija Babarnova, viskrāsaināk noformēto - Aļina Petrovska,
par raksturu atspoguļojumu Zane Ozola, par reportāžu no
burbuļikdienas - Kristīne Slajeva. Esam priecīgas par bērniem,
kas mūsdienās atrod laiku ne tikai lasīt grāmatas, bet arī apsēsties pie baltas lapas un pafilozofēt .
Mūs visu dienu ceļā pavadīja
saule un vējš. Noguruši mājās
atgriezāmies vēlā pēcpusdienā.
Iecavā lija rudenīgs sēņu lietus.
Paldies šoferītim Andrejam
par sirsnību, pašvaldībai un vietējai avīzītei par atbalstu lasīšanas veicināšanā.
Dalībniekiem vēlam lasītprieku un pacietību grāmatu izvērtēšanā. IZ
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Pedagogi skolojas
Noslēdzies izglītības iestāžu
informatizācijas pirmais posms un pilda mājas darbus
A: Ineta Bramane

Domes projektu vadītāja
A: Ineta Bramane

Domes projektu vadītāja

Uzsākoties jaunajam
mācību gadam,
ir noslēdzies pirmais
projekta «Izglītības iestāžu
informatizācija» posms projektā iekļautajās skolās
ir veikti lokālo datortīklu
infrastruktūras
uzlabošanas darbi.
Iecavas vidusskolas direktores vietnieks izglītības jomā un
vienlaikus šī projekta vadības
grupas pārstāvis E. Šmits informē, ka, pateicoties projektam,
Iecavas vidusskolā interneta
pieslēgums ir nodrošināts tajās
mācību telpās, kur tā vēl nebija,
bet pavisam no jauna - bezvadu
pieslēgums aktu zālē, ēdamzālē
un sporta zālē, kā arī pieejas
punktos skolas gaiteņos. Tas nozīmē, ka pilnīgs interneta pārklājums ir nodrošināts visā
iestādē. Lokālā tīkla administrēšanas vajadzībām skolā ir iegādāts arī jaudīgs serveris ar programmatūru.
Dzimtmisas pamatskolas un
Iecavas internātpamatskolas IT
speciālists J. Klīdzējs stāsta, ka
Dzimtmisas skolā ierīkots lokālais tīkls četros mācību kabinetos, savukārt internātpamatskolā un internāta ēkā ir uzlabota interneta pieejamība un
cita IT infrastruktūra.
Kā jau iepriekš minēts, saistībā ar Bauskas rajona pašval-

IZ

dības reorganizāciju Iecavas
pašvaldība šo projektu īsteno arī
Bauskas novada Mežotnes internātvidusskolā. Iestādes speciālists J. Širvis informē, ka tagad
internets ir pieejams visos mācību kabinetos, bet ēkas otrajā
stāvā ierīkots bezvadu internets
mācībspēku un izglītojamo vajadzībām.
Projektu realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
īstenotās darbības programmas
«Infrastruktūra un pakalpojumi»
papildinājuma apakšaktivitātē
«Izglītības iestāžu informatizācija». Projekta ietvaros trīs Iecavas
pašvaldības skolas un Bauskas
novada Mežotnes internātvidusskolu plānots apgādāt ar stacionārajiem un portatīvajiem datoriem, multimediju tehnikas
komplektiem, kā arī attīstīt lokālos datortīklus. Jaunieguvumi
veicinās plašāku un efektīvāku
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju izmantošanu, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti
un efektivitāti.
Projektā plānotās datortehnikas un multimediju tehnikas
iegāde notiks centralizētā iepirkuma ietvaros, ko pašlaik ir izsludinājusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. Sekmīgas procedūras norises gadījumā uz datortehniku un pārējo aprīkojumu var cerēt pēc jaunā gada.
Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 67 515,54, no kurām 85% jeb
Ls 57 388,20 finansēs ERAF, bet
atlikušos 15% jeb Ls 10 127,34
segs no valsts budžeta. IZ

Skolu ziņas

17. septembrī Iecavas vidusskolas 5.a, 5.b, 5.c un 5.d klase
ar audzinātājām K. Kareli, I. Ceru, L. Logvinu, A. Zikrataju, lai
saliedētu klases kolektīvu un aktīvi pavadītu laiku, apmeklēja
Mangaļsalu. Savukārt vidusskolēni kopā ar skolotājām M. Čudari, S. Knāķi un I. Selicku šajā
dienā brauca uz Rembati, kur
piedalījās seminārā par globālās
sasilšanas iemesliem, kā arī apmeklēja A. Pumpura muzeju

Lielvārdē.
20. septembrī 8.c, 7.c un 9.c
klase kopā ar audzinātājām
O. Petrišinu un J. Kazarovecu
viesojās Rīgas piena kombinātā
un Motormuzejā.
21. septembrī 4.a, 4.b un 4.c
klase ar audzinātājām G. Jakovļevu, S. Pļaviņu un A. Beneti devās ekskursijā uz Rūjienu, lai
apmeklētu Ķoņu dzirnavas, Rūjienas saldējuma ražotni un šinšilu audzētavu. IZ

Reizē ar mācību gada
sākumu ir uzsākts
projekta «Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas
apstākļos» kārtējais
aktīvais posms.
Laika periodā no septembra
līdz decembrim stipendijas/mērķstipendijas saņems 32
pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi: 29 no tiem veidos savus
portfolio, kuros apkopos pedagoga profesionālo pieredzi un darba gaitā veidotos metodiskos
materiālus, bet trīs - papildinās
zināšanas profesionālās pilnveides kursos Daugavpils Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kas nepieciešamas pārkvalifikācijai darbam izglītības iestādē.
Šajā projekta atlases posmā
uz stipendiju/mērķstipendiju
bija iespēja pretendēt arī skolu

ad-ministrācijas pārstāvjiem,
kuru izmantoja trīs izglītības
iestāžu direktores un viena
direktora vietniece mācību
darbā, preten-dējot attiecīgi uz 5.
un 4. pedago-gu profesionālās
darbības kvali-tātes pakāpi.
Līdz šim projekta pirmajā
(2009. gada rudens) un otrajā
(2010. gada pavasaris) posmā
dažādas pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes pakāpes ir
piešķirtas 52 pedagogiem, bet
pārkvalifikāciju veikuši pieci
pirmsskolas izglītības iestādes
«Dartija» pedagogi, kuriem tā bija
nepieciešama saistībā ar izglītības iestādes reorganizāciju.
Projekta ietvaros ir plānoti vēl
divi atlases posmi: 01.-04.2011.
un 09.-12.2011., kuros būs
iespēja piedalīties arī citiem pedagogiem. Eiropas Sociālā fonda
finansētais projekts aptver visu
Latviju, un tā īstenošanas ilgums
ir 30 mēneši. Projekta ietvaros
Iecavas novadam piešķirtais
finansējums ir Ls 66 854, no
kuriem 85% ir Eiropas Sociālā
fonda finansējums un 15% valsts finansējums. IZ

Saņemti trīs projektu pieteikumi
A: Beata Logina

Pašvaldības izsludinātā
nevalstisko organizāciju
projektu līdzfinansēšanas
atklātā konkursa
pieteikumu iesniegšanas
termiņš ilga
no 20. augusta līdz
20. septembrim.

Šī mēneša laikā saņemti trīs
projektu pieteikumi, informē
Iecavas novada Domes projektu
vadītāja Ineta Bramane. Iesniedzēji ir sieviešu klubs «Liepas»,
Iecavas Jauniešu padome un aktīvistu klubs «Vardes». Projektu
pieteikumus divu nedēļu laikā izvērtēs ar Domes priekšsēdētāja
rīkojumu izveidota komisija pašvaldības speciālisti, kuru
darbs saistīts ar finansēm un
projektu vadību. IZ

Melnās ziņas
- 15. septembrī ap plkst. 15
administratīvā pārkāpuma protokols sastādīts 1950. gadā dzimušam vīrietim, kurš mājas
kāpņu telpā lietoja alkoholiskos
dzērienus – alu.
- 18. septembrī ap plkst.
19.30 uz ceļa Iecava-Baloži kāds
1983. gadā dzimis vīrietis vadīja
automašīnu Opel Astra, būdams

alkoholisko dzērienu iespaidā).
Sākts kriminālprocess.
- 21. septembra rītā Zālītē,
savā dzīvesvietā pie mājas šķūnī,
atrasts pakāries vīrietis.
Diāna Purviņa,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Prevencijas
nodaļas vecākā inspektore
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Tūkstošu simfonija
A: Kristīne Circene

kora skolotāja
F:

no ceļojuma albuma

«Iecavas Ziņas» jau vēstīja,
ka Iecavas mūzikas skolas
koris (attēlā) 12. septembrī
Vācijā piedalījās Gustava
Mālera 8. simfonijas
100. gadadienas uzvedumā.
Biju domājusi, ka varbūt daži
no bērniem vēl nekad nav lidojuši
lidmašīnā. Bet mans uzskats izrādījās maldīgs, jo vairākums
Iecavas mūzikas skolas kora dalībnieku vēl nekad nebija vērojuši pasauli no augšas. Sajūsmas
pilni saucieni, lidmašīnai RīgaDiseldorfa atraujoties no zemes,
momentā atalgoja par tām pūlēm, kuras bija nepieciešamas,
pērkot un reģistrējot biļetes, kā
arī instruējot ģimenes kravāt čemodānus pēc sarežģītiem aviosabiedrības noteikumiem.
Lielo izaicinājumu piedalīties
grandiozajā uzvedumā uzklausīja, novērtēja un atbalstīja Iecavas novada Dome, Rīgas Gētes
institūts un Latvijas vācu valodas skolotāju apvienība. Arī vecāki un paši bērni uztvēra šī pasākuma nopietnību un atbalstīja
ar saviem spēkiem. Tā ka ceļojums pēc intensīvajiem mēģinājumiem, kuri risinājās visu
augustu, notika un noritēja veiksmīgi.
Rūras apgabals ar savām lielākajām pilsētām Diseldorfu,
Dīsburgu un Eseni visa gada garumā ir neskaitāmu kultūras pasākumu saimnieki un galvenie
rīkotāji, lai cienīgi sevi parādītu
visai pasaulei. Diženā vācu komponista Gustava Mālera 8. Simfonijas atskaņojums kā pirmatskaņojuma 100. gadadiena tieši
12. septembrī bija kulminācija
visām šim aktivitātēm.
Liels bija bērnu izbrīns pirmajā kopmēģinājuma dienā
6. septembrī pēc lidojuma un
pārbrauciena uz Eseni un Dīsburgu, ienākot milzīgajā industriālajā hallē, kur bija iekārtota
skatuve vairāk nekā 1000 mūziķiem, koristiem, solistiem un orķestra māksliniekiem, kā arī vieta 5000 skatītājiem (attēlā). Šajā
hallē arī bija jānotiek koncertam.
Kā vēlāk uzzināju, arī pirmatskaņojums pirms 100 gadiem notika
nevis kādā greznā koncertzālē,
bet gan līdzīgos apstākļos, lai radītu vietu gandrīz tikpat lielam
dalībnieku skaitam. Pateicoties
tam, šī simfonija arī iemantoja
savu nosaukumu - «tūkstošu
simfonija».

Turpmākās dienas ritēja
spraigā darbā un pārdzīvojumu
pilnas, pirmajā vakarā strādājot
kopā ar pieaugušo un vēl pieciem
bērnu koriem Esenes operteātra
kora direktora, bet nākamajā
dienā - jau pasaules slavenā
Maestro Lorina Māzela vadībā,
kurš, izrādās, no rītiem mēģina
Romā J. Brāmsa rekviēmu, vakaros pie mums Mālera simfonija.
Šādas raudzes cilvēkiem tā saucamais pensijas vecums nepienāk nekad! Viņi, kaut jau astotā
gadu desmita slieksni pārkāpuši,
kā Maestro Māzels šopavasar, ir
enerģijas, spēka un iedvesmas
pilni. Ar savu harismu vada masas, lai, sekojot viņa rokām, taptu brīnums, skanētu viens no pa-

saules meistardarbiem un kļūtu
par neaizmirstamu notikumu ikviena izpildītāja un klausītāja
dzī-vē.
Rīta stundas mēs izmantojām
pašu kora mēģinājumiem, un bija arī iespēja aplūkot pilsētu un
dažus Rūras apvidus interesantos objektus. Pārsteidzoši bija
uzzināt, ka šis apgabals pēdējo
50 gadu laikā no neglīta, industriāla, netīra un nabadzīga Vācijas reģiona pārtapis par strauji
augošu, kas pievilinājis daudzu
nāciju viesstrādniekus, kur pilsētas saplūdušas viena otrā un
veido visblīvāk apdzīvoto teritoriju Vācijā. Tas pārvērties par īstu
kultūras centru, kur atrodas labākie operteātri un koncertzāles,

darbojas profesionāli kori un orķestri, modernākie muzeji, pieprasītākās augstskolas, izglītības un zinātnes iestādes. Turklāt
tas var lepoties ar īpašu sakoptību un perfekti izstrādātu infrastruktūru. Ogļraču un tēraudrūpniecības reģions pārtapis par
mākslas un modernas dzīves
centru.
Lai to apliecinātu, šis reģions
2010. gadā tika iecelts Eiropas
kultūras galvaspilsētas statusā.
Grandiozais koncerts, kurā mēs
piedalījāmies, bija vēl viens pārliecinošs pierādījums, cik ļoti
augstu Vācijā tiek vērtēta kultūra, cik būtiska ir tās pastāvēšana kā ikviena cilvēka dzīves
sastāvdaļa, kas arī garantē valsts
un nācijas turpinājumu.
Šī varbūt bija vislielākā pieredze, ar ilgstošu iedarbību. Bez
tās bērni vēl daudz ko jaunu redzēja, baudīja viesmīlību Vācijas
kora bērnu ģimenēs, guva jaunus draugus, iepazina citas tautas ieradumus, izmantoja iespējas pielietot savas svešvalodu zināšanas, un tas viss, pateicoties
pašu dotībām, iemaņām un neatlaidīgam darbam, kā arī jau minētajam dāsnajam atbalstam.
Vēlos, lai šis notikums mūsu
kori būtu saliedējis kā stipru kolektīvu, dotu nepārtrauktu māksliniecisku izaugsmi un prieku
strādāt un attīstīties vēl un vēl.
Lai piedzīvotais būtu iekritis bērnu sirdīs kā sēkla, kas augtu un
vairotu mīlestību uz mūziku,
mākslu un cilvēkiem, lai padartu dzīvi gaišāku un pasauli labāku. IZ
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Mums jautā

Nesaņem
gaidīto palīdzību
Kāpēc jāievieto tālruņu grāmatā reklāma, ja nevari nodrošināt reklamētā pakalpojuma
sniegšanu, tā maldinot cilvēkus,
satraukta par veterinārārstes Līgas Stūres rīcību redakcijai zvanīja Anžela Mihailova.
Sestdien, 11. septembrī, viņa
zvanījusi veterinārārstei, jo vēlējusies saņemt speciālistes palīdzību kuces dzemdībās. L. Stūre
informējusi dzīvnieka saimnieci,
ka atrodas seminārā un tuvāko
deviņu stundu laikā nebūs pieejama. 24 stundu ilgs pirmsdzemdību process un 24 stundu
ilgas dzemdības esot normāla
parādība un šajā laikā neesot
par ko satraukties. Anžela veterinārārsti tomēr centās sazvanīt
arī svētdien, pirmdien un otrdien
no rīta, taču neviens no diviem
norādītajiem tālruņa numuriem
nav atbildējis. Otrdienas rītā
A. Mihailova meklējusi veterinārārstu palīdzību Bauskā.
Kucei veikta operācija, kuras laikā no dzemdes izņemti divi jau
nedzīvi kucēni. Ārsti konstatējuši smagu dzemdes iekaisumu,
norādot, ka palīdzības sniegšanu vajadzējis veikt jau daudz ātrāk.

Nevar strādāt
24 stundas diennaktī
Atbild veterinārārste Līga
Stūre: «Atvainojos par sagādātajām neērtībām Anželai Mihailovai. Cerībā, ka līdzīgi pārpratumi
neradīsies, vēlos paskaidrot savas veterinārās prakses darbības principus. Veterinārārstiem
parasti darba laiks ir tāds pats
kā jebkuram cilvēkam - darba
dienās darba laikā. Taču reālā
situācija ir tāda, ka klienti parasti atnāk mājās no darba,
ierauga, ka viņu mīlulis ir saslimis, un vēlas saņemt vete-

rinārārsta palīdzību tad, kad tā
ir nepieciešama - gan vēlu vakarā, gan brīvdienās un svētku
dienās. Tādēļ arī es strādāju gan
vakaros, gan brīvdienās, īpaši
neievērojot darba laika robežas.
Ja esmu kabinetā, mani var sazvanīt pa analogo, bet citā laikā
pa mobilo tālruni.
Lai paaugstinātu savu kvalifikāciju, diezgan daudz laika
pavadu dažādos semināros. Protams, ka tādos brīžos, kā arī tad,
ja esmu ļoti aizņemta un kabinetā veicu kādu sarežģītu manipulāciju, mani sazvanīt nevar, jo
tad mans telefons ir ieslēgts klusajā režīmā. Tas nozīmē, ka
klientam ir jāmēģina mani sazvanīt atkārtoti vai, ja tas neizdodas, jāmeklē palīdzība pie citiem speciālistiem.
Protams, kā jau katram cilvēkam, arī man ir nepieciešams
savs laiks arī personīgajām vajadzībām. Nevienā reklāmā neesmu solījusi, ka strādāšu 24
stundas diennaktī un tās būs
365 dienas gadā. Diennakts režīmā strādā tikai lielās klīnikas
Rīgā, Jelgavā, kur maiņās strādā
vairāki veterinārārsti. Protams,
tur klientiem jārēķinās: ja vēlies
saņemt pakalpojumu ārpus darba laika, tad arī vairāk jāmaksā.
Atgriežoties pie A. Mihailovas
teiktā, patiesi, 11. septembrī,
kad atrados divu dienu seminārā
Rīgā, lekciju starplaikā saņēmu
vairāku klientu zvanus. Tostarp
zvanīja arī kādas kuces saimniece, kas vēlējās konsultāciju par
tālāko rīcību dzemdību laikā.
Teicu, ka kucēm dzemdības var
būt ilgstošas, kā arī to, ka kuce
kādu laiku ir jānovēro un tad jāzvana atkārtoti. Šādu zvanu saņēmusi neesmu, tādēļ arī par
kuces dzemdību procesu nevaru
spriest. Katra dzīvnieka fizioloģiskie procesi norit atšķirīgi,
tādēļ dzīvnieku vislabāk atrādīt
ārstam. Un, ja viens veterinārārsts nav pieejams, tad ir jāmeklē palīdzība pie cita veterinārār-

sta vai kādā no dežūrējošām klīnikām.»

Sakropļots koks
«Skaisti, vai ne? Cilvēks, kas
to izdarīja, uz aizrādījumu teica:
«Pašvaldība esmu es.»» sašutumu par apzāģēto koku pie mājas
Tirgus ielā 9 redakcijai pauda
Aigars Luntēns. Viņš jautāja, vai
iedzīvotāji ir lūguši tā rīkoties,
kāpēc zāģēšana nav saskaņota
ar «zaļajiem» un kas par to pašvaldībā atbild.

Pāraudzis
atļautās robežas
Atbild pašvaldības dārzkope
Daina Rudzīte: «Jā, skaisti nav pagaidām, bet ļoti, ļoti nepieciešami. Nokarenā zeltzaru vītola,
kas dabā nav sastopams, jo veidots mākslīgi, mūžs ir stipri īss.
Tas strauji aug, bet jaunībā arī
bieži apsalst; tam vienmēr ir
daudz nokaltušu zaru, vēlāk pārāk liela lapu masa, tas bieži slimo ar sēnīšu slimībām, tāpēc apstādījumos prātīgi dārznieki tos
vispār nestāda.
Konkrētais koks jau sen bija
pāraudzis savas atļautās robežas, gan aizsedzot ar zariem dzīvokļu logus, gan traucējot satiksmi pa Tirgus ielu. Līdz šim kokam apzāģēti tikai jaunie, nokarenie dzinumi, bet tas veicināja
koka vēl straujāku augšanu. Tā
pēc mājas iedzīvotāju lūguma
koks tika apzāģēts. Vītoli, kā zināms, ir ļoti dzīvelīga suga, tā ka
bažas par koka neataugšanu ir
nepamatotas.
Apskatot arī citus šīs sugas
kokus, konstatēju, ka steidzami
tāpat jāapzāģē arī divi vītoli pie
poliklīnikas, jo tur kuplā, smagā
zaru-lapu masa un slīpais
augums ir pārplēsis abu koku
stumbrus.
Par koku zāģēšanu visā pašvaldībā, kas nav mežu teritorija,
tiešām atbildu es. Pēc jebkura
iedzīvotāju iesnieguma vai lūguma izbraucu kokus apskatīt un
novērtēju dabā, vai koks ir zāģē-

jams vai saudzējams. Šaubu gadījumā situāciju izvērtē komisija.
Pie daudzdzīvokļu mājām visus darbus veicu ciešā saistībā
ar SIA DzKS komunālā dienesta
vadītāju un māju vecākajiem.
«Zaļo» atļauja šiem darbiem sen
nav nepieciešama. Uzskatu, ka
attiecībā uz koku vērtēšanu esmu kompetenta.
Patvaļīgie koku zāģētāji gan
vienmēr paliek zaudētājos - kā,
piemēram, pieaugušas, veselīgas, nevienam netraucējošas
kļavas apzāģētāji pie «Dārtas».
Zāģēts pirms lielā vasaras karstuma, ļoti tuvu stumbram, neizprotami - kāpēc. No veselīgā koka, kas rudenī skaisti krāsojās,
tagad palicis stumbenis. Kļavas
tā nedrīkst zāģēt, tās nedzen atvases (atšķirībā no liepām).»

Skolas iela apvedceļš
Vai, rekonstruējot Edvarta
Virzas ielu, bija domāts, ka visa
tehnika, arī smagā, gan brāgas
vedēji, gan «nograuztā» asfalta
vedēji, pārvietosies pa Skolas
ielu - laikā, kad pie Skolas un
Rīgas ielas krustojuma stāv zīme
«Smagajiem aizliegts», kad pa
Skolas ielu galīgi nekontrolējami
pārvietojas skolēnu bari, un ne
jau pa ielas pareizo pusi, kad
vieglās mašīnas neievēro ātruma
ierobežojumus, redakcijai jautā
kādas privātmājas iedzīvotāja.
Vai tad Skolas ielas asfalts ir
pats stiprākais Iecavā? Uz dzeltenās apvedceļa kartes gan Skolas iela vispār nav iezīmēta.

Rekonstrukcijas laikā
jāpacieš neērtības
Tas ir fakts, apstiprina Iecavas novada Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs. Ielu
Iecavā ir tik, cik ir, un rekonstrukcijas laikā tās tiek izmantotas kā apvedceļi. Plānots, ka Baldones un Edvarta Virzas ielas
krustojums tiks sakārtots līdz
septembra beigām. IZ

Izvairīties no trakumsērgas palīdzēs vakcīna
A: Līga Stūre

28. septembris ir Pasaules
Trakumsērgas diena. Tās mērķis ir pievērst visas pasaules
iedzīvotāju uzmanību šai bīstamajai infekcijas slimībai, no kuras joprojām Āfrikas valstīs
mirst tūkstošiem cilvēku. Viens
no iemesliem ir tāds, ka trakumsērgu pārnēsā asinssūcēju sikspārņu kolonijas, tādēļ pasar-

gāts nav neviens. Varu nomierināt, ka mūsu platuma grādos šo
sugu sikspārņu populācijas nedzīvo.
Latvijā stāvoklis trakumsērgas izplatības ziņā ir normalizējies, pozitīvi reaģējušo gadījumu
skaits arvien samazinās. Tas ir
rezultāts regulārai meža dzīvnieku orālajai vakcinācijai un arī regulārai mājas dzīvnieku vakcinācijai. Tādēļ, tuvojoties 28. septembrim, vēlos atgādināt par ne-

pieciešamību vienu reizi gadā
vakcinēt pret trakumsērgu mājdzīvniekus - suņus un kaķus.
Trakumsērga ir bīstama, neārstējama, dzīvnieku un cilvēku
veselību un dzīvību apdraudoša
infekcijas slimība, kas izplatīta
visā Latvijas teritorijā. Mājdzīvnieki, visbiežāk suņi un kaķi, ar
trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas
dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais
trakumsērgas profilakses pasā-

kums ir savlaicīga dzīvnieku
vakcinācija pret trakumsērgu.
Aicinu mājas mīluļu īpašniekus pasekot līdzi tam, kad dzīvnieks pēdējo reizi ir vakcinēts,
un, ja pote ir nepieciešama, vērsties pie veterinārārsta. Nepieciešamo poti var saņemt manā
veterinārajā kabinetā Edvarta
Virzas ielā 2a, iepriekš piezvanot
pa tālruni 63941509 vai
26533043, vai pie jebkura cita
veterinārārsta. IZ
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Soli tuvāk veselīgam dzīvesveidam
1.lpp.

Velosipēdisti mēroja ceļu gar
dzirnavām līdz Dievdārziņam,
kur noklausījās Andra Kopeikas

atskatu vēsturē, un atpakaļ. Šīs
nebija sacensības, kur nosaka
ātrākos, bet draudzības brauciens, tāpēc straujākajiem pedāļu minējiem nācās pielāgoties atpalicēju tempam. Spītējot lietum, gandrīz visi, kas iesāka distanci, to arī pabeidza. Ja kādam
maršruts likās par dubļainu un
bedrainu, tad kopumā riteņbraucēji bija apmierināti ar piedāvāto pasākumu un rosināja
kaut ko līdzīgu organizēt biežāk,
varbūt pat nakts braucienu.
Taču velosipēdistiem jāielāgo,
ka, pārvietojoties ar divriteni,
nepieciešama vadītāja apliecība
un arī ķivere. Šajā ziņā teicamu
ekipējumu demonstrēja iecavnieks Sandis Druviņš (blakus
attēlā), kurš ar riteņbraukšanu
nopietna hobija līmenī nodarbojas jau pāris gadu.
Paldies par
palīdzību velobrauciena nodrošināšanā
pienākas Valsts
policijas Patruļdienesta darbiniekiem no
Bauskas, kā arī
Iecavas iecirkņa
policistiem un
pašvaldības
kārtībniekiem.

20. septembrī Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros noritēja
Iecavas novada sacensības rudens krosā. Tradicionālajam
skolēnu skrējienam šoreiz pievienojās arī pieaugušie. Kopumā
trasē devās 544 sportisti. Pieaugušo grupas godalgoto vietu
ieguvēji saņēma arī vietējo uzņēmēju balvas: vīriešiem tās bija
sarūpējis A. Haukas kosmētiskais kabinets, bet sievietēm individuālais uzņēmums «EMI».Rezultāti:
2.-3. klašu grupa (500 m)
1. vieta - Krista Lideiķe, Jēkabs Ķurbe
2. vieta - Inta Liepiņa. Roberts Jānis Stančiks
3. vieta - Enija Šusta; 3./4. vieta Oļegs Haduļins un Oļegs
Balodis
4.-5. klašu grupa (500 m)
1. vieta Jeļena Alfjorova, Dāvis Lācis
2. vieta Violeta Veremeičika, Artjoms Krasnovs
3. vieta - Amanda Grīnberga, Rauls Spickus
6.-7. klašu grupa (meitenes 500 m, zēni 1000 m)
1. vieta - Linda Šteinberga, Raimonds Ivenkovs
2. vieta - Jana Zamarina, Helvijs Meļķis
3. vieta - Santa Šuherte, Ginters Plukass
8.-9. klašu grupa (1000 m)
1. vieta - Sintija Raginska, Kristaps Prokopovičs
2. vieta - Anna Bugovecka, Rūdolfs Tonigs
3. vieta - Ieva Straujā, Edgars Beņķis
10.-12. klašu grupa (meitenes 1000 m, zēni 1500 m)
1. vieta - Meldra Madžule, Pauls Ķurbe
2. vieta - Madara Lindava, Dāvis Čonka
3. vieta - Malvīne Kreņģele, Edgars Kreņģelis
Pieaugušo grupa (sievietes 500 m, vīrieši 1000 m)
1. vieta - Dace Vizule, Māris Ozoliņš
2. vieta - Sandra Filipsone, Andis Balodis
3. vieta - Dina Meļķe, Raivo Lašinskis

«Tas bija vērtīgs piedāvājums. Pārliecinājos par jau zināmajiem savas veselības rādītājiem un ņemšu vērā arī ieteikumu atrādīties savam ārstam,» atzina Rasma Bunere pēc iegriešanās sporta skolas «Dartija» ārsta
kabinetā. 17. septembrī iespēju
veikt kardiogrammu, izmērīt
asinsspiedienu un ķermeņa svaru izmantoja 10 cilvēki - no astoņu līdz 75 gadu vecumam.
Mediķe Aija Zelča-Logina se-

cināja, ka tiem, kas pastāvīgi seko līdzi savai veselībai, būtiskie
rādītāji ir normālā līmenī. Pateicoties fitnesa kluba «Jautrais
apelsīns» pretimnākšanai,
21. septembrī interesenti varēja
iepazīties ar dažādām kustību
programmām. To izmantoja 25
cilvēki. Savukārt sporta skolotāju atsaucība 22. septembrī nodrošināja fiziskās aktivitātes
bērniem un jauniešiem visās novada izglītības iestādēs.

Uz nūjošanas pasākumu 19. septembrī bija ieradušies aptuveni 50
dalībnieku – gan tādi, kam jau ir uzkrāta šī demokrātiskā sporta
veida pieredze, gan tādi, kuri nūjošanas trasē devās pirmo reizi,
informēja Eiropas Mobilitātes nedēļas koordinatore Iecavā Baiba
Gāga. Apmācības un iesildīšanos pirms došanās trasē vadīja
Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretāre un nūjošanas
trenere Gaļina Gorbatenkova.
Dažādas fiziskās aktivitātes jārīko biežāk, tikai nepieciešama
lielāka reklāma, lai iesaistītos vēl vairāk dalībnieku, pēc Mobilitātes
nedēļas secināja organizatori.
Vairāk fotogrāfiju - www.iecava.lv.
F: Anta Kļaveniece

Par dalību Eiropas Mobilitātes nedēļas pasākumos dalībnieki
saņēma speciālas kartītes. Atgādinām, ka aktīvākie dalībnieki, kuri
savākuši visvairāk kartīšu, ar šiem apliecinājumiem sev vēlamā
laikā tiek gaidīti «Iecavas Ziņu» redakcijā. Kāds no centīgākajiem
sportotājiem saņems pārsteiguma balvu. IZ
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Sporta ziņas

Iecavas novada skolu sacensības futbolā 4.-5. klasēm risinājās
15. septembrī.
3. vietu izcīnīja Dzimtmisas pamatskolas 5.klases komanda: Jānis
Kalniņš, Jānis Pavlovičs, Mārtiņš Skalders, Vladimirs Hodorovičs,
Matīss Skuja un Dēvids Zikratijs.
2. vietu ieguva Iecavas internātpamatskolas piektklasnieki: Raivis
Rožens, Nauris Bergmanis, Gundars Pastva, Ivars Kalējs, Jānis
Spoģis, Artūrs Dāvis, Andis Lasmanis un Daniels Svits.
Uzvarētāju gods tika Iecavas vidusskolas 5.c klases futbolistiem:
Rihardam Mežsargam, Emīlam Špīsam, Artim Griškam, Ronaldam
Zaksam, Kārlim Ozoliņam un Aigaram Griškam.
Eiropas Jaunatnes spēlēs, kuras 14. un 15. septembrī notika
Čehijā, Olomoucā, sacentās aptuveni 800 sportistu no 10 valstīm.
Viņu vidū bija arī Iecavas vieglatlēti treneres Daces Vizules
vadībā. Vislielākais prieks ir par Rūdolfa Toniga izcīnīto zelta
medaļu 60 m skrējienā. Nedaudz līdz goda pjedestālam viņam
pietrūka divās citās disciplīnās: 4. vieta 300 m distancē un
5. vieta šķēpa mešanā. Savukārt Mārtiņš Šteins ierindojās 4. vietā
tāllēkšanā. Abi minētie jaunieši kopā ar Dairi Feldmani un
Oskaru Duduru guva labu panākumu 4 x 60 m stafetē 1995./1996. gadā dzimušo sportistu konkurencē Iecavas vienība
ierindojās 4. vietā, aiz sevis 5. vietā atstājot pat spēcīgos
sāncenšus no Sanktpēterburgas (Krievija).
Iecavnieki Edgars Beņķis, Daniels Špoģis un Žanis Sevastjanovs
savās disciplīnās labāko sešniekā diemžēl neiekļuva.
17. septembrī Iecavas vieglatlēti devās divos virzienos.
Bauskas novada atklātajās sacensībās «Jauno vieglatlētu kauss»
Hugo Zilberts izcīnīja 1. vietu 100 m un 2. vietu tāllēkšanā,
Rūdolfs Štāls - 2. vietu lodes grūšanā un diska mešanā, bet Ivars
Porietis - 3. vietu 100 m skrējienā. Turklāt H. Zilberts un
I. Porietis kopā ar Jāni Pāpu un Reini Nudienu uzvarēja 4 x 100 m
stafetē. Šajā pašā dienā Valmieras starptautiskajās rudens
sacensībās vieglatlētikā Simona Vītoliņa ieguva 2. vietu
augstlēkšanā.

Iecavnieki - Baltijas čempioni
1.lpp.

Komandā visvairāk dalībnieku bija vecumā no 16 līdz 23 gadiem, bija arī divas daiļā dzimuma pārstāves. Jāatzīst, ka šis
sporta veids kļūst populārs Iecavas jauniešu vidū un mēs esam
uz pareizā ceļa, lai rosinātu jauniešus aktīvāk nodarboties ar
sportu.
Vairumam sportistu šīs bija
pirmās tik augsta līmeņa sacensības. Lielu daļu sportistu bija
piemeklējis pirmsstarta satraukums, taču katrs spēja saņemties un sakoncentrēties.
Individuāli tika uzrādīti ļoti
labi rezultāti. 1. vietu savā vecuma grupā un svara kategorijā izcīnīja Laine Baha, Ina Preimane,
Edgars Bumbiers, Māris Rāzmanis, Viktors Galasko, Arvis Kalnenieks, Rihards Lacs, Agris
Skuja, Mārtiņš Bāgants, Juris
Ručkānovs, Sandris Preimanis,
Renārs Žogla un Andis Kaspars;

2. vietu izcīnīja Armands Naglazs, Deniss Lisicins, Vitālijs Deņisovs un Sandijs Ilvess, savukārt 3. vietu izcīnīja Vadims Vaņukovs.
Komandā startēja viens no
Iecavas komandas veidotājiem,
2010. gada Eiropas čempions
Andrejs Mūrnieks, kuram šīs sacensības bija spēka pārbaude
sagatavošanās procesā pirms
došanās uz Pasaules čempionātu Somijā šī gada novembrī.
Iegūtās godalgas Iecavas komandai
nodrošināja 1. vietu
kopvērtējumā, apsteidzot tādas
spēcīgas vienības kā Liepāja,
Priekule, Ventspils un Vaiņode.
Sportisti izsaka pateicību novada Domei un priekšsēdētājam
Jānim Pelsim par finansiālo atbalstu, sporta skolas «Dartija»
direktorei Baibai Gāgai, Domes
šoferītim Imantam par vešanu
un dedzīgu līdzjušanu sacensību
laikā, kā arī sportistu vecākiem
un ģimenēm. IZ

F: no A. Kaspara albuma

Sākusies Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sezona.
19. septembrī sporta namā «Dartija» notika pirmais komandu
sabraukums minispēlēs.
Iecava - Bauska
1999. g. dz. 50:29 (R. Mežsargs 13, K. Ozoliņš 12)
1998. g. dz. 17:59 (A. Griška 8, K. Mors 7)
Iecava - Jelgava
1999. g. dz. 36:39 (K. Ozoliņš 12, R. Mežsargs 8)
1998. g. dz. 3:89
BK Dartija 19. septembrī aizvadīja pārbaudes spēli Ogrē.
Pretiniekos bija 1990.- 1993. gadā dzimušie basketbolisti, kuri
gatavojas spēlēt Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijā.
Mājiniekiem tā bija pirmā pārbaudes spēle, informē Aldis Beitiņš,
kas pildīja Dartijas trenera pienākumus. Iecavnieki uz Ogri bija
devušies deviņu vīru sastāvā. Visu spēli rezultāts bija līdzīgs, bet
beigās labi nospēlēja pieredzējušie Mārcis Eglītis un Juris
Brūveris, un iecavnieki uzvarēja ar rezultātu 61:59.
Visvairāk punktu guva Gundars Brička - 20 un Juris Brūveris 19. Amatieru basketbola līgas sezona, kurā piedalīsies Iecavas
komanda, startēs aptuveni oktobra vidū. IZ

Vēlēšanu komisijas darba laiks iecirknī Nr. 350 Iecavas kultūras namā
24.09. (piektdiena)
10-14
25.09. (sestdiena)
10-14
26.09. (svētdiena)
10-14
27.09. (pirmdiena)
14-18
28.09. (otrdiena)
14-18
29.09. (trešdiena)
14-18
30.09. (ceturtdiena) 14-18
01.10. (piektdiena)
10-14
Šajā laikā var iepazīties ar 10. Saiemas vēlēšanu kandidātu sarakstiem un programmām, kā arī pieteikt vēlētājus
balsošanai dzīves vietā (tālrunis iecirknī 63941234).

Iecavas komanda - no kreisās puses pirmajā rindā: Armands
Naglazs, Laine Baha, Andrejs Mūrnieks, Viktors Galasko,
Arvis Kalnenieks, Vitālijs Deņisovs, Edgars Bumbiers; otrajā
rindā: Vadims Vaņukovs, Mārtiņš Bāgants, Andis Kaspars,
Māris Rāzmanis, Renārs Žogla, Ina Preimane, Agris Skuja,
Rihards Lacs, Sandijs Ilvess; trešajā rindā: Juris Ručkānovs,
Sandris Preimanis un Deniss Lisicins.

Līdzjūtība
Izsakām līdzjūtību Oskaram Dambergam,
tēti zaudējot.
2.c klases audzēkņi un audzinātāja

Aizsaulē aizgājuši
Juris Dambergs (08.04.1971. - 20.09.2010.)

2010. gada 24. septembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
jaunu dušas kabīni (Itālija,
pusapaļa, viss komplekts,
teicama kvalitāte). Steidzami,
lēti. Palīdzēšu ar piegādi.
Tel. 26781733.

Pērk : : :
kartupeļus, sīpolus, ķiplokus,
pupiņas un citus dārzeņus.
Tel. 28354020.
SIA „SKUJENIEKI”
piedāvā:
- skaldītu malku
(tālr. 29452087);
- dekoratīvos skuju un lapu
kokus,
- sertificētus stādus meža
atjaunošanai
(tālr. 29453700).

Piedāvā darbu : : :
Piemājas saimniecība
«Jaunzemdegas» piedāvā darbu
diviem strādniekiem.
Tālr. 29244999.

Adrese: „Jaunaudzes”,
Iecavas novads.

Dažādi : : :

MUIŽAS
NEDĒĻA

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

8.

Kultūras namā
24. septembrī pl. 18:00

Kultūras nama
Kultūras
namā
MĀKSLAS
STUDIJAS

dalībnieku darbu izstādes
atklāšana.
Studijas vadītāja māksliniece Aina Putniņa.
Izstāde būs apskatāma līdz
septembra beigām.
Ieeja - bez maksas.

28. septembrī pl. 10:00
Liepājas Leļļu teātra izrāde
«KĀ ZAĶIS PAR ZAĶI
BRAUCA».
Biļetes cena - Ls 1.

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».

Dzimtmisas muižā 27. septembis - 3. oktobris
Sadarbībā ar Latvijas Piļu un muižu asociāciju

Biļešu cenas: Ls 4; Ls 5; Ls 6.

Pirmdiena Muižas materiālu apkopošana
Otrdiena
Jauno gidu uzņemšana un apmācība
Trešdiena Muižā dažādos gadsimtos dziedāto dziesmu apzināšana
Ceturtdiena Muižas paklāja-sauleszīmes veidošana
Piektdiena Aicināti visi interesenti! Dalība - bez maksas.
Radošās darbnīcas no plkst. 12.15 līdz 14.00
·
Rotaļu darbnīca
·
Muižas zīmējumu darbnīca
·
Teikas par muižu
·
Gidu apmācības darbnīca
·
Muižas parka un alejas koku apzināšanas darbnīca
·
Rudens materiālu darbnīca
·
Suvenīru darbnīca
·
Rožu gatavošanas darbnīca
·
Muižas cepuru darbnīca
·
Orientēšanās muižas takās
·
Muižas dziesmu darbnīca
·
Suvenīru darbnīca no dabas materiāliem
Noslēguma pasākums Muižas nedēļas darbnīcu prezentācijas no plkst. 14.10
Sestdiena Gidu pakalpojumi muižas apceļotājiem
Svētdiena Gidu pakalpojumi muižas apceļotājiem

Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs
informē, ka ir veiktas
nelielas izmaiņas
poliklīnikas
pieņemšanas laikos.
Atjaunoto sarakstu
skatiet mājaslapas
www.iecava.lv sadaļā
Sabiedrība/Veselība.

Vidusskolas stadionā
Skolu sacensības futbolā:
6.-7. klases
29. septembrī pl. 15:00
sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

Iecavas kultūras namā darbosies
ROTU DARINĀŠANAS
PULCIŅŠ (maksas)
(pērlīšu, vilnas u.c.).
Pirmā tikšanās
29. septembrī pl.17:00.
Vadītāja māksliniece Marija Vīksniņa
iepazīstinās ar iespējām.

25. septembrī plkst. 11
Zorģu mototrasē
L.A.M.A. turnīra
fināls.
Biļetes cena - Ls 2;
apmeklētājiem
līdz 16 gadu vecumam
un pensionāriem
ieeja bez maksas.
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