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Izstāda gadsimta garumā tapušus rokdarbus AKTUĀLI
Šajā numurā:

A: F: Anta Kļaveniece

Rokdarbu izstāde
ar pievienotu vēsturisko
vērtību – tā varētu sacīt
par Iecavas invalīdu
biedrības «Rūķītis» telpās
iekārtoto ekspozīciju.
Izstādītie darbi – adījumi,
tamborējumi, izšuvumi, gleznas – sarūpēti ne tikai no biedrības rokdarbnieču, bet arī viņu
vecāku un pat vecvecāku pūra
lādēm. Vecākie no tiem darināti
pagājušā gadsimta sākumā, bet
jaunākie – beidzamajos gados.
Ja palaimējas, izstādes apmeklējumu interesantāku padara iespēja satikt arī pašas rokdarbnieces un darinājumu glabātājas. Tad var ne tikai priecēt
acis un apbrīnot to darinātāju
pacietību, bet arī dzirdēt interesantus stāstus. Piemēram, Rudīte Krūmiņa izstādei atnesusi savus un mammas Annas Krūmiņas (pirms laulībām Millere)
smalkos tamborējumus un balto
darbu tehnikā izšūtos rokdarbus, arī 1966. gadā Rudītes dēla

Neparasti smalko Zelmas Cielavas zīda izšuvumu apbrīno
izstādes organizatoru tuvākās kaimiņienes - medicīnas
darbinieces no Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra.
piedzimšanai par godu dāvināto
dvieli. Skaisti izšūta arī veļa, kas
paredzēta valkāšanai bērna zīdīšanas laikā. Nospriežam, ka

mūsdienās šis izstrādājums vairāk atgādina īsu topiņu kādai
siltākai vasaras dienai.
5.lpp.

Informācija
SIA «Vides
serviss»
klientiem

5.

Salons
«Avēnija»
gaidīs
brīvdienās

6.

6.
Jauniešu
padome vāks
ziedojumus

Realizēts projekts iedzīvotāju Vēlētāju aktivitāte palielinās
dzīves kvalitātes uzlabošanai parakstu vākšanas pēdējās dienās
A: Anta Kļaveniece

Šonedēļ noslēgušies
projekta «Ozolu ielas
gājēju celiņa vienkāršota
rekonstrukcija un
informatīvo norāžu
uzstādīšana Iecavas
novadā» realizācijas darbi.
Ozolu ielas gājēju celiņa izbūvi, kurš līdz šim aprāvās pie
pirmsskolas izglītības iestādei
(PII) «Dartija», bet tagad turpinās
līdz Ozolu ielas galam, veica uzņēmums «V Service». Pašvaldība

ar uzņēmumu bija noslēgusi līgumu par Ls 19881,16 (bez
PVN), taču, uzmērot dabā paveikto, darbu apjoms izrādījās
mazāks, un līguma slēdzēji vienojās par samaksas summu
Ls 19 055,77. Ozolu ielas gājēju
celiņš ir izvietots senu koku alejā, kas saglabājusies no Iecavas
muižas laikiem. Tas savieno
Iecavas parku ar vienu no kultūrvēsturiski nozīmīgajiem Iecavas muižas apbūves objektiem –
parka sarga namiņu, nodrošina
drošu pieejamību pašvaldības
PII «Dartija».
5.lpp.

A: Anta Kļaveniece

Vēlētāju aktivitāte Iecavas
vēlēšanu iecirknī ir bijusi
zemāka par valstī vidējo.
Pavisam laikā no 1. novembra līdz 28. novembrim Iecavas
novadā par krievu valodu kā otro
valsts valodu ir parakstījušies
136 Satversmes grozījumu ierosinātāji, kas veido 2,067% no kopējā novadā reģistrēto vēlētāju
skaita, informē Tālrīts Krastiņš,
Iecavas novada vēlēšanu komisi-

jas priekšsēdētājs.
Kā novērots jau iepriekš, vēlētāju aktivitāte palielinās, tuvojoties parakstu vākšanas beigu
termiņam, un tā tas notiek arī
šoreiz. Ja pirmo triju nedēļu laikā Iecavas vēlēšanu iecirknī bija
parakstījies 71 pilsonis, tad pēdējās nedēļas laikā parakstu
skaits teju dubultojies un līdz
28. novembrim pieaudzis līdz
136. Līdzīga situācija ir arī valstī
kopumā: līdz 21. novembrim bija
savākti 78279 paraksti, bet līdz
28. novembrim - 130678.
3.lpp.
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Atklāts II Kokļu mūzikas festivāls «Gaismas ceļā»
A: F: Alise Veisa

kokles spēles skolotāja
Svētdien, 27. novembrī, Jelgavas Kultūras namā notika II
Kokļu mūzikas festivāla Gaismas ceļā reģionālais koncerts.
Tajā piedalījās 24 kolektīvi, vairāk nekā 150 koklētāji no Babītes, Dobeles, Ulbrokas, Vecumniekiem, Baldones, Ķekavas, Engures, Jūrmalas, Kolkas, Tukuma un Rīgas. Iecavu šajā festivālā pārstāv divi kolektīvi no Iecavas mūzikas skolas - jaunāko
klašu koklētāju ansamblis un
koklētāju ansamblis «Uguntiņa».
Festivāla koncertu repertuārs tiek veidots no tautas mūzikas apdarēm un latviešu autoru oriģināldarbiem kokļu ansamblim, iekļaujot vairākus
pirmatskaņojumus. Koncertā
Valmierā klausītājiem tika piedāvāti divi pirmatskaņojumi -

R. Tigula skaņdarbs Četri raksti,
kas radīts īpaši šim festivālam,
kā arī V. Salaka Poēmai īpaši festivālam «Gaismas ceļā» izveidota
ansambļa redakcija. Savukārt
koncertā Jelgavā pirmo reizi jaunāko festivāla dalībnieku izpildījumā izskanēja B. Derumas
skaņdarbu cikls Ziemas dziesmas.
Festivālā jau izskanējuši divi
novadu pasākumi - 26. novembrī
Valmierā un 27. novembrī Jelgavā. Bet nekas vēl nav nokavēts, jo
visi kokļu mūzikas cienītāji tiek
aicināti uz noslēguma koncertu
Rīgā, koncertzālē Lielā Ģilde,
4. decembrī pulksten 18.00.
Koncertu organizē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma
centrs un Latvijas kokļu biedrība.
Koncertu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Lai gaišs Adventes laiks!

IZ

Festivāla dalībnieču vidū ir arī iecavnieces.

Bērnudārzā «Dartija» daudzina veselīgu dzīvesveidu
A: Anda Tauriņa

grupas «Zvaniņi» audzinātāja
Mg. paed.
F: Lāsma Bunere

Pirmsskolas izglītības
iestādē «Dartija» veiksmīgi
sācies trešais gads
EKO skolu programmā.
Oktobrī kopā ar EKO skolu
pārstāvi D. Trukšāni, novada
Domes priekšsēdētāju J. Pelsi
un izglītības speciālisti V. Liekni
pacēlām Zaļo karogu.
Šogad par gada tēmu izvēlējāmies veselīgu dzīvesveidu. Ikdienā lielu uzmanību veltām bērnu ēdināšanai, uzturā lietojam
svaigus dārzeņus, augļus. Liels
paldies vecākiem par ziedotajiem
burkāniem, ķirbjiem, bietēm,
āboliem, kāpostiem. Par modes
aksesuāru kļuvušas ķiploku
krelles!
Paldies Iecavas novada Domei, kas jau piekto gadu bērnus
nodrošina ar fluora tabletēm,
kuras mazina zobu kariesu.
30. novembrī pie mums ciemojās
Zobu feja (Zemgales novada veselības centra pārstāve E. Žaugre), kas vadīja nodarbību par zobu higiēnu. Paldies vecākiem,
kuri regulāri nomaina bērnu zobu birstītes un saprot ātro zobu
pastas izlietošanos!
Visu novembri bērni ar vecā-

Piena nedēļā dalībnieki ieinteresēti vēroja,
kā top saldais krējums.

ku atļauju no rītiem lietoja vitamīnus.
Pie veselīga dzīvesveida noteikti pieder sportošana un aktivitātes svaigā gaisā. Te paldies
jāsaka labvēlīgajiem laika apstākļiem un sporta skolotājai
S. Lejniecei. Dobeles Jaunatnes
centra darbinieces vadīja nodarbību par drošību. Gatavojām atstarotājus.
Maizes nedēļā iepazinām maizes tapšanas ceļu, dažādus maizītes veidus - katra grupiņa bija
izvēlējusies citādu maizi.

Intresanta izstāde bija «Rūķu» grupiņā, kur, pīto baltmaizīti
uzlūkojot, siekalas saskrēja mutē. Degustējām. Gājām rotaļās,
bērni runāja tautasdziesmas par
maizi. Prieks, ka bērni zina maizīte jāgodā!
Piena nedēļā grupās darbojāmies pēc metodiķes D. Okolovskas izstrādātā projekta, kurā
bija dažādas idejas, kā bērnus
iepazīstināt ar piena iegūšanu,
pārstrādi. Interesants bija Katrīnas dienas pasākums par pienu,
vadītājai I. Freimanei pārtopot

par viesmīlīgu un zinošu saimnieci. Bērniem ļoti patika saldā
krējuma gatavošana uz vietas ar
separatoru. Paldies iecavniekiem J. Pastaram un N. Bokovai
par senajiem piena pārstrādes
darba rīkiem!
Lielās (I. Freimane) un mazās
saimnieces (Katrīne Trofimova)
mudināti, vecāko grupu bērni
vēlreiz pārrunāja piena nozīmi,
minēja mīklas un dejoja piena
deju («Tūdaliņ, tagadiņ!»). Bet,
skanot piena dziesmai, jau visu
acis pievērsās galdam ar piena
produktiem. Paldies «Valmieras
piena» pārstāvei M. Purmalei, ar
kuras atbalstu bērni katrs tika
pie jogurta dzēriena, garšoja krējumu, dažādus sierus, biezpienu. IZ

IZ

Skolu ziņas

Iecavas vidusskolas 7.9. klašu skolēni 1. decembrī devās uz koncertlekciju «Ģitāra un
draugi» Rīgas Kongresu namā.
Skolā šajā dienā notiek starpnovadu bioloģijas olimpiāde un
vakarā - anekdošu turnīrs.
2. decembrī 5. klašu deju kolektīvs kopā ar vadītāju S. Lineju, audzinātājām M. Lasmani un
M. Pīlādzi piedalīsies starpnovadu pasākumā «Sadancis» Misā. IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

Veselības un sociālo
jautājumu komiteja
17. novembrī sprieda
par pašvaldības iesaistīšanos
valsts koordinētajā veselības
veicināšanas programmā.
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centra direktore Mirdza
Brazovska informēja deputātus
par Veselības ministrijas iniciatīvu veidot sabiedrībā izpratni
par to, kas ir veselība un kā to
veicināt. Viņa to vērtēja atzinīgi
un uzsvēra, ka svarīgākais ir saglabāt un nepazaudēt veselību,
lai pēc tam tā nebūtu par dārgu
naudu jāmeklē. Tā kā valstī joprojām notiek finanšu konsolidācija, no janvāra Veselības ministrija vairs nefinansēs līdzšinējo 12 veselības veicināšanas
koordinatoru darbu reģionos,
bet tikai izglītos tos koordinatorus, kurus izvirzīs un uzturēs
pašvaldības.
Iecavas novadā jau ir izveidota darba grupa, kas deputātes
Beātas Bundules vadībā apzina
esošo situāciju un pašlaik strādā pie prioritāšu izvirzīšanas
turpmākajai rīcībai. «Mums
daudz kas jau notiek, ir virkne
pasākumu, ko piedāvā izglītības
iestādes, sporta skola, taču ir arī
jomas, kurās vēl jāpiestrādā:
drošība, vide, ģimenes izglītošana,» atzina B. Bundule, solot drīz
pabeigt darba grupas veikuma

apkopojumu, lai visu Domi varētu iepazīstināt ar darba grupas
redzējumu un to, kā tas sasaucas ar valsts koncepciju veselības veicināšanā.
Ir pašvaldības, kurās veselības veicināšanas koordinatora
pienākumi deleģēti jaunatnes lietu speciālistam, citās pašvaldībās šim nolūkam veido jaunas
štata vietas vai speciālus centrus. Komitejas priekšsēdētāja
Jana Arāja pieļāva, ka Iecavas
novadā sākumā koordinatora
pienākumus varētu uzticēt jaunatnes lietu speciālistei, jo sabiedrības izglītošana sākas ar
jaunāko paaudzi. Bieži vien tieši
bērnudārzu audzēkņi un skolēni
ir tie, kas veselīgus ieradumus
māca arī pieaugušajiem savās ģimenēs. Vēlāk - nākamā gada otrajā pusē - varētu izvērtēt, kādas
ir budžeta iespējas šim darbam
atvēlēt vairāk resursu, sacīja deputāte un Dzimtmisas pamatskolas direktore.
Viens no veselību veicinošiem
pasākumiem ir regulāras un veselīgas ēdienreizes, tādēļ deputāte Ilze Vaičekone ieteica atbalstīt
Finanšu komitejas lēmumu nākamajā gadā piešķirt brīvpusdienas visiem 5.-9. klašu skolēniem.
Arī pārējie deputāti piekrita, ka
brīvpusdienu saņēmēju loks jāpaplašina. Ja nepietiek naudas
visiem pamatskolas vecuma
audzēkņiem, tad var lemt arī par
mazāku klašu skaitu, piemēram,
nodrošināt ar brīvpusdienām tikai 5.-6. klašu audzēkņus. IZ

Iecavas novada Domes administrācija aicina Dimzukalna
Līvānu māju iedzīvotājus 5. decembrī plkst. 19:00
Ziemeļu bibliotēkā uz sarunu par ūdensapgādes tīklu
pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Tas nepieciešams, lai ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcijai varētu piesaistīt
Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

TAVS VIEDOKLIS IR SVARĪGS!
Piedalies sabiedrības aptaujā un iesaki priekšlikumus svētku
«Iecavai 520» organizēšanai! Anketu meklē www.iecava.lv,
Iecavas novada Domes kancelejā , bibliotēkās, kultūras namā.
I2g

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki decembrī
Otrdien, 6. decembrī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 12. decembrī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Bundule,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 13. decembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 14. decembrī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 15. decembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas ārkārtas sēde
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots

Vēlētāju aktivitāte palielinās
parakstu vākšanas pēdējās dienās
1.lpp.

Iecavas vēlēšanu iecirknī šoreiz atgadījušies arī daži pārpratumi: parakstu vākšanas laikā
vienu reizi bijusi nepieciešama
policijas iejaukšanās, lai savaldītu kādu iereibušu vīrieti; parakstīties par krievu valodu kā otro
valsts valodu ieradušies arī vairāki nepilsoņi, kam nav balsstiesību.
Jāatgādina, ka parakstu vākšana likumprojekta «Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē»
ierosināšanai noritēja no 1. līdz
30. novembrim. Parakstu vākšanai nodotie Satversmes grozījumi paredz grozīt Satversmes 4.,
18., 21., 101. un 104. pantu,
iekļaujot tajā nosacījumu par

krievu valodu kā otru valsts valodu. Parakstu vākšana bija
jārīko, jo šā gada 9. septembrī
Centrālajā vēlēšanu komisijā tika iesniegts vairāk nekā 10 000
vēlētāju parakstīts likums «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē». Apkopojot un pārbaudot iesniegtos parakstus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatēja, ka par Satversmes grozījumu ierosināšanu pirmajā parakstu vākšanas kārtā ir parakstījušies 12 533 vēlētāji.
Likumprojekts «Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē»
tiks iesniegts parlamentā, ja parakstu vākšanā to atbalstīs ne
mazāk kā viena desmitā daļa no
pēdējās Saeimas vēlēšanās
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb
vismaz 154 379 vēlētāji. IZ

Otrdien, 20. decembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 22. decembrī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 27. decembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Melnās ziņas
- 24. novembrī plkst. 11:26
Rīgas ielā 1941. gadā dzimis
automašīnas Audi 80 vadītājs izbrauca uz galvenā ceļa un sadūrās ar automašīnu Audi A6
Avant. Negadījumā cietušo nav.
- 25. novembrī laika posmā
no plkst. 6:04 līdz 6:12 Tirgus
ielas mājas pagalmā sadega divas atkritumu tvertnes.
- Laikā no 1. novembra līdz
26. novembra plkst. 14 no mājas
pagalma Lapu ielā nozagti pieci

metāla sētas stabi. Sākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 26. novembra plkst. 18 līdz 27. novembra
plkst. 11:30 Tirgus ielā novietotai automašīnai Audi A3 nozagts
atpakaļskata spogulis. Sākts
kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Daudz kas zem saules mainījies,
bet krāšņais skolas nams kā agrāk stāv
Tagadne
satiek
pagātni jubilejas
sarīkojumā
uz skatuves
tika
aicināti
dažādu
gadu
skolas
direktori
un viņu
vietnieki
mācību un
audzināšanas
jomā.
Vairāk
foto www.
iecava.lv
galerijā.

A: F: Beata Logina

Ar virsrakstā lasāmajiem
vārdiem 25. novembrī
apmeklētājus sagaidīja
Sarkanā skola.
Iecavas vidusskola pagājušajā piektdienā svinēja 135. gadskārtu. Pussimts apmeklētāju jau
dienas vidū iegriezās Sarkanajā
skolā, un vēsturiskajā namā izvietotais muzejs saņēma jaunus
eksponātus. 1953. gada absolvents Laurentijs Krotovs - skolas
labākais sportists, kurš ar lieliem panākumiem piedalījies gan
šaha, gan vieglatlētikas un slēpošanas sacensībās, - nodeva
muzejam daudz diplomu, arī šaha pulksteņus un galdiņus. Diplomi liecina, ka komandu sporta
veidos (basketbolā, volejbolā)
veiksmīgi sportojusi arī viņa sieva Inese Rozenberga. 1943. gada
absolvente Rasma Mažāne skolas muzejam nodevusi savas mātes Ernas Kalniņas un citu rokdarbnieču izšuvumus, kara laika
krūzi, kas, iemainīta pret krējuma pudeli, 1944. gadā no «Lejas
Ūdriem» ceļojusi uz Ventspili un
1991. gadā atgriezusies Iecavā,
kā arī dažādu laiku naudas zīmes. «Viņa ir mūsu labais gariņš,
kas bieži piegādā vēstures liecības,» par R. Mažāni saka skolas
muzeja vadītāja Mirdza Celmiņa.
Edvīns Grīnbergs (no 1959.
gada izlaiduma) saglabājis teātra
izrādes «Sprīdītis» programmu.

Interesanti, ka jubilejas reizē muzejam to atgādāja toreizējā uzveduma titullomas atveidotājs Tālis
Zaumanis. Pasaku luga iestudēta
50. gadu vidū. Pašu zīmētajā un
ar roku rakstītajā programmiņā
lasāms, ka režisores bijušas
E. Boka un R. Ārsteniece, mūzikas konsultants - G. Dovgjallo, izrādi vadījuši A. Gedrovičs un
V. Ārstenieks. Tolaik rosīgā dramatiskā pulciņa izrādēs kā aktieri iesaistījušies ne tikai skolēni,
bet arī viņu vecāki un skolotāji.
Teatralizētus un muzikālus
priekšnesumus varēja skatīt arī

skolas 135. jubilejas sarīkojuma
apmeklētāji - vakarā Baltajā skolā pulcējās vairāk nekā 500 cilvēku. Asprātīgā režijā improvizēta
«filmēšanas grupa» skolas absolventu Beatrises Dzenes un Edvarta Šulca vadībā aicināja
klātesošos līdzdarboties, «izejot»
caur septiņām jomām skolas dzīvē. Zālē sēdošie vēroja, ko prot
pašreizējie skolēni, un arī paši
labprāt izdziedāja skolas laika
dziesmu repertuāru. Visi sarīkojuma dalībnieki saņēma speciāli
izdotu Labo darbu burtnīcu, kurā
pedagogi stāsta par savu veiku-

mu no 130. līdz 135. jubilejai.
Šoreiz Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojums par ilggadēju darbu Iecavas vidusskolā tika piešķirts Janīnai Lapkovskai
un Elgai Veipai. Skolas kolektīvu
sveica novada pārējo izglītības
un kultūras iestāžu vadītāji, absolventi, ilggadējie sadarbības
partneri no Olgodas Jauniešu
skolas Dānijā. Spītējot stiprajam
vējam, pie skolas gaisā cēlās krāsainas cerību laternas, bet vakara turpinājumā atkalredzēšanās
prieks dzirkstīja deju zālē un
kopīgas fotografēšanās stūrītī. IZ

Biedrība «Arhīvs» atskatās uz pirmo gadu
30. novembrī biedrība «Arhīvs» atzīmēja savu pirmo jubileju. Cilvēka dzīvē tas ir laiks, kad
jāsper pirmie soļi. Tā kā jau kādu
laiku vairs neesam bērni, pirmos
soļus centāmies spert, negaidot
jubileju. Šķiet, ka izdevās īstajā
laikā un pareizajā virzienā, jo sajutām nepārprotamu un stingru
atbalstu. Atbalstu idejai, kuru
centāmies iedzīvināt, un vēlēšanos piedalīties. Negāja jau nemaz
tik taisni un gludi (īpaši jau pildot nepieciešamo dokumentāciju NVO projektos).
Atskatoties uz gada laikā paveikto, redzam iekārtotu ekspozīciju zāli - vietu, kur varam
ieraudzīt un parādīt arī citiem
kaut ko no tā, kas reiz bija Iecavā, vietu, kurā pamazām krājas

un pilnveidojas vēsturiski materiāli, interesantas lietas, fotogrāfijas, stāsti; vietu, kura pamazām
piepildās ar mūsu pozitīvajām
emocijām (sākotnēji taču šī senā
ēka bija brūzis, kur darīja miestiņu, kas vienkāršajiem lauku ļaudīm neapšaubāmi bija prieka
avots). Redzam arī pirmo Muzeju
nakti Iecavā un pirmo Iecavas
Krāmu tirgu - pasākumus, kuri
varētu būt jaunu tradīciju aizsākums, protams, ja mēs visi to vēlēsimies, jo muzejs bez jautras
publikas būs tikai vecu krāmu
noliktava, bet īsts tirdziņš sāksies tikai tad, kad vieni pārdos,
bet otri patiešām arī pirks.
Vērtējot paveikto, droši varam
teikt - ja nebūtu iecavnieku atbalsta, sen jau būtu nopūtuši

sveci, aizslēguši smagās durvis
Grāfa laukumā 3 un sēdētu mājās pie televizora. Bet tā - visi kopā - kaut ko noderīgu esam paveikuši. Paldies Mārcim Strēlim viņš ir un paliek muzeja galvenais donors, paldies Jurim Vovčokam par Olimpiskā līmeņa
eksponātiem, Edvīnam Ceiziņam
par vēsturisko faktu apkopošanu, Ērikam Šķensbergam par senākajām Iecavas sporta fotogrāfijām, Zigmundam Bogdanovičam par mūsu mīluli - veco
Moskviču, Elīnai Arājai par Iecavas pili, Ģirtam Jakuškam par
pirmajām krāsu bundžām, Aivaram Ziediņam par balto ekrāna
sienu, Iecavas novada Domei un
Jānim Pelsim personīgi par Iecavas autosporta vēsturi, Arturam

Biezim un Guntim Goldmanim
par savu interesanto kolekciju
izstādīšanu; paldies visiem, kuri
nāca, deva, palīdzēja, skatījās,
ziedoja, kritizēja, uzmundrināja
un turpina to darīt.
Priecājamies, ka mēs esam
pamanīti publiskajā telpā, un
sakām lielu paldies par godpilnās nominācijas «Iecavas Gada
cilvēks» 2011. gadā piešķiršanu.
Ziedu kalni un labie vārdi svinīgajā pasākumā ļoti sildīja, un tie
neļaus atslābt. Bet bez liekuļošanas - šo titulu mēs varam pieņemt, tikai dalot ar visiem, kuri
šī gada laikā bija ar mums.
Biedrības «Arhīvs» vārdā
Dzintars Zaumanis
un Kārlis Sinka
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Izstāda Realizēts projekts
gadsimta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai
garumā
tapušus
rokdarbus
1.lpp.

1.lpp.

Ar apbrīnojamu smalkumu
pārsteidz 1929. gadā darināta zīda glezniņa, kas pirmajā mirklī
šķiet kā tušas zīmējums, bet - izrādās - ir izšūta. To uzmeistarojusi Ilgas Sviķes mamma Zelma
Cielava. Izstādē apskatāma arī
viņas 1925. gadā tautiskiem
rakstiem izšūtā blūze un I. Sviķes vecāsmātes Mades Sproģes
dvielis ar 1926. gadā izšūtu monogrammu.
Ar vienmērīgi gludu adījumu
un gaumīgiem krāsu salikumiem izceļas Mirdzas Avotas
adījumi: zeķes, čībiņas, cimdi,
arī pirkstainie, kuru adīšanu ne
visas rokdarbnieces labprāt uzņemas. Rokdarbu mīlestību viņa
mantojusi no savas mammītes;
arī viņas darbi apskatāmi izstādē.
Ekspozīcijā apskatāmas arī
Birutas Rabcēvičas adītās zeķes
un cimdi, Līvijas Jansones
mammas izšuvumi, Birutas Rūsiņas gleznas, Laimdotas Salas
tamborēti nebalināta lina topi,
džemperīši un citi rokdarbi.
Trešdienas pēcpusdienā izstādi
papildināja arī sociālās aprūpes
centra «Zemgale» Iecavas filiāles
iemītnieku rokdarbi, kuri izvietoti apskatīšanai Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra
(IVSAC) zālē.
Visbiežākie izstādes viesi pagaidām ir biedrības pārstāvji un
tuvākie kaimiņi no IVSAC, taču
vēl nākamnedēļ, darbdienās no
pulksten 10, izstāde Dzirnavu
ielā 1 būs atvērta jebkuram interesentam. Izstādes organizatore,
invalīdu biedrības «Rūķītis» vadītāja Inta Jurgēvica priecājas,
ka, neskatoties uz grūto laiku,
izstādes dalībnieki ir sasparojušies un izmantojuši iespēju sagādāt gandarījumu un pozitīvas
emocijas ne tikai sev, bet spējuši
ielīksmot arī citu cilvēku sirdis. IZ

Celiņa izbūvi noteikti novērtēs gan aktīvās atpūtas cienītāji,
gan tuvējās apkārtnes iedzīvotāji
no Ozolu un Ģedules ielas, kā arī
vecā «Dartijas» centra un SAC
«Zemgale» Iecavas filiāles iemītnieki.
Aiz Ģedules upes ir neliels
meža masīvs, kuru iedzīvotāji izmanto pastaigām un velobraukšanai. Šo teritoriju sadarbībā ar
akciju sabiedrību «Latvijas
Valsts meži» (LVM) ir plānots veidot kā atpūtas zonu ar takām,
piknika laukumiem, koka skulptūrām. Tas paredzēts rekreācijas
objekta «Iecavas piepilsētas meži» individuālajā apsaimniekošanas plānā 2011.-2015. gadam.
Plāns izstrādāts, lai saglabātu
meža ekosistēmai raksturīgu
ainavu un radītu atpūtas vietu
vietējiem iedzīvotājiem. Kopumā
LVM plāno izkopt teritoriju
112,3 hektāru platībā, iztīrot pamežu, lai veidotos ainaviski pievilcīgs skats uz teritorijā esošajiem dižkokiem, veidojot jaunus
stādījumus un ierīkojot takas,
soliņus un informatīvās norādes. Lai nokļūtu topošajā atpūtas zonā, kuras izveides darbi
uzsākti jau šoruden, iedzīvotāji
varēs izmantot jaunizbūvēto
Ozolu ielas gājēju celiņu.
Projekta ietvaros pabeigta arī
ielu un objektu norāžu uzstādīšana Iecavā un citās novada apdzīvotās vietās. Šogad realizēta
projekta trešā kārta. Pirmās ielu
norādes Iecavā uzstādīja 2007.
un 2008. gadā. Izvietotās norādes palīdz viegli un nepārprotami orientēties apdzīvotajās vietās gan viesiem, gan operatīvajiem dienestiem un dažādu pa-

Apzaļumošanas darbus Ozolu ielas jaunizbūvētā celiņa
apkārtnē uzņēmuma «V Service» darbinieki veiks pavasarī,
jo šobrīd to neļauj darīt neatbilstošie laika apstākļi.

kalpojumu sniedzējiem, kā arī
sniedz informāciju par dažādu
pašvaldības uzņēmumu un pašvaldības objektu atrašanās vietu.
Līgumu par informatīvo norāžu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu pašvaldība noslēdza
ar uzņēmumu SIA «Signum» par
kopējo summu Ls 2482,35 (bez
PVN). Projekta trešajā kārtā uzliktas 48 ielu norādes un 29 objektu norādes gan uz jau esoša-

jiem norāžu stabiem, gan uz 36
no jauna ieraktiem stabiem. Īpaša uzmanība šoreiz pievērsta ielu
atzariem, kur konkrēto adresi
bez norādes ir ļoti grūti atrast.
Lai nodrošinātu līdzsvarotu novada teritorijas attīstību un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos arī pārējās novada apdzīvotajās vietās - Dimzukalnā,
Zālīte, Zorģos un Rosmē -, arī tur
uzstādītas attiecīgas ielu un objektu norādes. IZ

Informācija SIA «Vides serviss» klientiem
Pamatojoties uz Iecavas novada Domes 17.11.2011. lēmumu Nr. 3-17/13-2075 par līguma slēgšanu ar SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» par tiesībām sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus
fiziskajām un juridiskajām personām Iecavas novada administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta 8. punkta prasībām, SIA «Vides
serviss» paziņo:

- visi līgumi ar SIA «Vides
serviss» par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu zaudē spēku,
jo uzņēmumam trīs mēnešu laikā jāpārtrauc sava darbība Iecavas novada administratīvajā teritorijā;
- atkritumu apsaimniekošanas nodošana SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» notiks pakāpeniski, nodrošinot pakalpojuma nepārtrauktību;
- lūdzam savlaicīgi un pilnā
apmērā veikt maksājumus par

saņemtajiem pakalpojumiem;
- saņemot informāciju par
pēdējo izvešanas reizi, lūdzam
nodot uzņēmumam piederošos
atkritumu konteinerus.
Pateicamies par ilggadējo
sadarbību visiem SIA «Vides
serviss» klientiem.
Par organizatoriskajiem
jautājumiem lūdzam sazināties
ar atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Dzintaru
Kļavu, tālr. 63922713, mob.
tālr. 29448028.

2011. gada 2. decembrī

«Avēnija» gaidīs brīvdienās
Dānijā
noskatīto
ideju par
salona
darbalaiku
tikai
sestdienās
un
svētdienās
Līga
Grīnberga
cer
iedzīvināt
arī Iecavas
«Avēnijā».

A: F: Anta Kļaveniece

Pēc nelielas
rekonstrukcijas pauzes
salonā «Avēnija» atkal
smaržo pēc ziediem
un Ziemassvētkiem.
Sestdienās un svētdienās
pircējus te laipni gaidīs
salona saimnieces
Līgas Grīnbergas
meita Ieva.
Līdz ar pirmo Adventi uz salonu var doties lūkot pēc svētku
vainaga vai tā pamatnītes un dažādām sīklietiņām vainaga dekorēšanai, arī svecēm. Pircējus salons sagaida ar jaunām mēbelēm
un mazliet atšķirīgu piedāvājuma koncepciju nekā līdz šim.
Vairāk telpaugu, sveču un svečturu, floristikas un dizaina
priekšmetu, pavisam maz grieztu
ziedu, kurus gan vajadzības gadījumā iepriekš var pasūtīt.
Piedāvājumā arī labas un
kvalitatīvas antikvitātes: vāzītes, svečturi un mazas galda lampiņas. Salonā preces izkārtotas
pa krāsām, savs stūrītis atvēlēts
arī pašlaik tik aktuālajai sudrabainas šokolādes krāsai. Iespējams, ka šāda toņa garās sveces
un apsudraboti misiņa svečturi
rotā arī Dānijas karaļnama interjeru.
Ideju par salona darba laiku
tikai brīvdienās Līga pārņēmusi

no Dānijas, kur pati dzīvo nu jau
gandrīz divus gadus. Dānijā esot
daudz veikaliņu, kafejnīcu, radošu darbnīcu, kuras to saimnieki
atver tikai piektdienu vakaros un
brīvdienās, jo darbdienās strādā
algotu darbu. Parasti šī darbošanās kādā mazā veikaliņā vai
kafejnīcā ir saistīta ar saimnieku
vaļasprieku.

IJP vāks ziedojumus
Iecavas Jauniešu padome
(IJP) organizē IV Jauniešu
labdarības pasākumu, lai
vāktu ziedojumus diviem
maziem iecavniekiem Jānim (1,6 g.) un
Kitijai (5 g.).
17. decembrī tiek plānots pasākums četrās daļās: koncerts,
mākslas darbu izsole un balle ar
dzīvo mūziku Iecavas kultūras
namā, kā arī jauniešu diskotēka
krogā «Sombrero» ar Latvijas labākajiem dīdžejiem.
Mākslas darbu izsolei piesaistītas vietējās skolas un darbnīca «Ciku Cakas»; arī citi radoši
iecavnieki aicināti līdz 2. decembrim ziedot savus mākslas darbiņus.
IJP vēlas palīdzēt Jānim, kuram diagnosticētas vairākas slimības: organiski galvas smadze-

ņu bojājumi ar smadzeņu vielas
atrofiju, Krabbe slimība, spastiskā tetraparēze, kuras rezultātā
radušās kustību un rīšanas problēmas, pseidobulbārs sindroms
un epilepsija.
Savukārt par Kitiju vairāk informācijas var iegūt palidze
sim.lv interneta vietnē:
http://blog.palidzesim.lv/searc
h/label/Kitija
Jānītim ir nepieciešams masāžas kurss muskulatūras nostiprināšanai trīs četru mēnešu
garumā, bet Kitijai speciāls krēsliņš barošanai un fizioterapija.
Šīs ir lietas, kurām IJP cer saņemt ziedojums no Labdarības
pasākuma apmeklētājiem. Pēc
IJP aprēķiniem, nepieciešamā
ziedojumu kopējā summa ir
1000 latu. Biedrība pauž ticību,
ka kopā izdosies saziedot šādu
summu! IZ

Pavisam atgriezties Latvijā
Līga pagaidām neplāno, bet sola
atbraukt diezgan bieži, lai arvien
atjaunotu salona «Avēnija» piedāvājumu.
Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā Līgu gaida darbs ziedu
salonā «Bering House of Flowers», kas ir oficiālais ziedu piegādātājs dāņu karaļnamam. «Ikreiz, kad gāju garām veikala
skatlogam, apjūsmoju to. Vēl
pirms gada pat necerēju, ka pa-
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visam drīz šī skatloga iekārtošanā piedalīšos es pati,» savu pelnrušķītes stāstu ar prieku stāsta
Līga. Latvijā jau novērtētās floristikas meistares prasmes, stājoties darbā, bija un ir jāpierāda no
jauna. Prestižajā ziedu tirgotavā
ar jau divās paaudzēs izlolotām
tradīcijām Līga sāka strādāt šovasar jūlijā un trīs mēnešus strādāja kā praktikante bez atalgojuma.
«Latvijā man šķita, ka floristikas jomā pārzinu gandrīz visu,
bet tagad pārliecinājos, cik
daudz vēl nezinu,» tā Līga, kura
nu jau iekļāvusies aptuveni 15
cilvēku lielajā kolektīvā. Joprojām viņa turpina mācīties dāņu
valodu. Valoda nav viegla, taču,
lai to apgūtu, nepieciešama vien
uzņēmība, jo gan par skolu, gan
par mācību līdzekļiem maksā
Dānijas valsts.
«Jūtu, ka darba devējs manas
prasmes novērtē. Dāņiem patīk,
kā latvieši strādā. Nu jau mēs tur
esam daudz, veidojas pat sava
kultūras dzīve,» stāsta Līga. Kā
savu galveno ieguvumu viņa min
pieredzi. «Bering House of Flowers» jeb Bēringa ziedu mājā ir
nopērkamas dārgas, bet ļoti kvalitatīvas preces. Piemēram, grieztie ziedi veikalā nestāv ilgāk kā
divas dienas - ja nav pārdoti, tos
izmet ārā. Dažādu krāsu sveces
un attiecīga toņa ietinamais zīdpapīrs tiek īpaši pasūtīts ražotājiem. Ir izstrādāta pasūtījumu
piegādes sistēma: klients internetā pasūta ziedus vai ziedu pušķi, un jau nākamajā rītā pasūtījums ir pie klienta.
Neaizmirstamu pieredzi Līga
guvusi šovasar, veselu nedēļu
piedaloties kāzu dekorēšanas
darbos kādā Dānijas muižā, kur
kāzas svinējis uzņēmuma «Legoland» īpašnieks. IZ

Domē un bibliotēkā
var iegādāties grāmatu par Iecavu
Ēvalda Kivilanda grāmata
«Iecavas novads daudzu
ceļu krustojumā», kas
nāca klajā šajā vasarā, pēc
sabiedrības pieprasījuma
izdota atkārtoti.
Iecavas novada pašvaldība
izdevusi 400 eksemplāru papildu tirāžu, un tagad visi interesenti grāmatu var nopirkt Domes kasē, Skolas ielā 4, trešajā
stāvā, un Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā.
Izdevuma cena ir Ls 5,98. IZ
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Gaidot IECAVAI 520

Dzejas dienās Iecavas novada latviešu valodas un literatūras
pedagoģes rosināja skolēnus veltīt jaunrades darbus Iecavai.
Gaidot Iecavas 520. gadskārtu, ko svinēsim nākamgad,
«Iecavas Ziņas» publicē konkursa laureātu darbus.

Skeitparks
A: Artūrs Bogdanovičs

Iecavas vidusskolas 8.a klase
Uzvelku apģērbu, sasienu
kurpes
Un lejā pa kāpnēm jau esmu.
Lecu ātri uz dēļa
Un uz skeitparku ripoju pretī
vējam.
Iebraucu skeitparkā… Redzu Draugi jau slidina skeitparka
ledžu.
Paspiežu visiem es roku
Un Robertam priekšroku dodu.

Viņš uztaisa klasisku triku,
Bet es nokrītu uz asfalta plika.
Ceļos es kājās un mēģinu vēl,
Izdodas un esmu priecīgs: «Ak,
jel!»
Skeitparks jau vecs, skrūves
lien laukā,
Par laimi draugs skrūves
paņēma
No kaimiņu lauka.
Ieskrūvējām katrs un atkal var
braukt,
Un atkal var trikus zem kājām
šaut. IZ

F: Lāsma Četverga

Latvijas galda tenisa veterānu atklātajā čempionātā
uz goda pjedestāla jaukto dubultspēļu laureāti:
1. v. Baiba Gāga/Juris Siliņš (Iecava, Smiltene)
2. v. Daina Ročāne/Ervīns Svīķis (Cēsis, Mazsalaca)
3. v. Ludmila Bulaha/Jānis Ozols (Iecava, Liepāja) IZ

Līdzjūtība
Var nemanot pienākt salna,
Kad ziedi kā sniegpārslas birst.
Nav sacīts, cik dzīve ir gara,
Tās pavediens pēkšņi var irt..
/M. Jansone/

IZ

Sporta ziņas

22. novembrī florbolā sacentās astoņas Iecavas novada skolu
8.-9. klašu komandas.
1. vietu izcīnīja Iecavas vidusskolas 9.a klases komanda: Ivars
Porietis, Rūdolfs Jānis Štāls, Oskars Dudurs, Dairis Feldmanis,
Linards Jaunzems, Edijs Vanags, Hugo Zilberts un Matīss Mītins.
2. vietu ieguva Dzimtmisas pamatskolas 9.klases skolēni: Renārs
Svikša, Toms Šķipars, Kristaps Kaupužs, Emīls Freimanis, Ritvars
Priede un Raivo Feldmanis.
3. vietā ierindojās Iecavas internātpamatskolas 9.a klases
pārstāvji: Ronalds Boreika, Mārtiņš Arājs, Kristaps Prokopovičs,
Andris Boreika, Aigars Žuravļovs, Artūrs Dambergs un Juris
Siltums.
29. novembrī spēkiem mērojās 10.-12. klašu florbolisti.
1. vietu ieguva Iecavas vidusskolas 10.b klases skolēni: Arkādijs
Bataļins, Roberts Zariņš, Roberts Lindavs, Rūdolfs Tonigs, Vitālijs
Junolainens, Endijs Jurbergs, Jānis Kozlovs un Santa Arsjonova.
2. vietu izcīnīja 10.a klases vienība: Edvards Cers, Daniels
Cjaputa, Kristaps Rudzītis, Elvis Stačkuns, Marta Ņikiforova un
Arta Vītoliņa.
3. vieta tika 11.b klases sportistiem: Emīlam Sevastjanovam,
Kārlim Ozoliņam, Mārtiņam Petrenam, Vladislavam Košanskim,
Robertam Dernovojam, Elīnai Plešņai un Beatrisei Sevastjanovai.
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijā Dartijas komanda turpina
startēt bez zaudējumiem. 23. novembrī iecavnieki savā laukumā
uzvarēja Bauskas Kvēli ar rezultātu 100:64 (pa ceturtdaļām 26:9;
26:17; 21:23; 27:15).
Ivars Zemītis: 28 punkti, 8 izcīnītas bumbas, 2 rezultatīvas
piespēles, 3 pārtvertas bumbas;
Gatis Justovičs: 21 p., 6 izc. b., 9 rez. piesp., 3 pārtv. b.;
Gundars Brička: 17 p., 3 pārtv. b.;
Dāvis Kravals: 14 p., 7 izc. b.;
Jānis Eiduks: 11 p., 4 bloķēti metieni;
Juris Brūveris: 5 p., 3 izc. b., 7 rez. piesp.;
Aldis Beitiņš: 4 p.; spēlēja arī Jānis Saveļjevs, Linards Jaunzems
un Ivars Puļķis.
29. novembrī izbraukumā Dartija bija pārāka par Saulkrastu
basketbolistiem - 78:85 (15:22; 13:19; 15:22; 35:22).
G. Brička: 24 p.; J. Eiduks: 17 p., 9 izc. b.;
Armands Švītiņš: 11 p., 5 izc. b.;
L. Jaunzems: 9 p.; I. Zemītis: 7 p., 7 izc. b.;
J. Saveļjevs: 6 p., 7 izc. b.;
J. Brūveris: 5 p., 6 izc. b., 4. rezult. piesp.;
D. Kravals: 5 p., 7 izc. b.; A. Beitiņš: 1 p., 7 izc. b., 3 pārtv.b.
Iecavā mūsu basketbolistus atkal redzēsim 7. decembrī, kad pretī
stāsies SK Limbaži.
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
26. novembrī
Pārdaugava - Iecava
U-13 46:35 (K. Ozoliņš 14, R. Mežsargs 10, E. Špīss 8)
U-12 79:22 (T. Janeks 19)
Ķeizarmežs - Iecava
U-13 71:18 (M. Zakarītis, K. Ozoliņš, K. Kreicšteins pa 4)
U-12 56:27 (H. Štāls 9)
26. un 27. novembrī SAKS «Dartija» sporta namā norisinājās
11. Latvijas veterānu atklātais čempionāts galda tenisā.
Noskaidrot spēcīgākos galda tenisistus dažādās vecuma grupās
bija ieradušies 90 sportisti, gan no dažādām Latvijas pilsētām, gan
tai skaitā arī 15 spēcīgākie Lietuvas galda tenisa veterāni no
Paņevežiem, Šauļiem, Utenas, Kauņas un Viļņas.
Labākie Iecavas sportistu rezultāti:
Vīrieši (vecuma grupā 50+)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei
Regīnai Fiļimonovai, vīru mūžībā pavadot.
Iecavas novada bibliotekāres

Kopā 20 dalībnieki; 2. v. Roalds Cildermanis
Sievietes (vecuma grupā 50+)
Kopā četras dalībnieces; 2.v. Baiba Gāga
Sievietes (vecuma grupā 60+)

Aizsaulē aizgājuši
Viktorija Zuze (22.02.1928. - 27.11.2011.)
Skaidrīte Miltiņa (29.12.1940. - 29.11.2011.)

Kopā četras dalībnieces; 3. v. Agafija Buša
Sieviešu dubultspēlēs piedalījās pieci pāri;
3. v. Baiba Gāga/Vera Eriksone (Iecava, Dobele),
Jauktajās dubultspēlēs piedalījās pieci pāri, skatīt attēlu blakus.

2011. gada 2. decembrī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
Bauskas filiāle
no 03.01.2012. līdz 13.01.2012.
aicina studentus ziemas uzņemšanā
studiju programmās:
· Cilvēkresursu/Biroja administrēšana;
· Komercdarbības organizācija;
· Profesionālajā maģistru programmā „Pedagoģija”.
Informācija: tālr. 26412191, 63928351
Bauskā, Dārza ielā 9, atrodamies Bauskas 2. vidusskolā
Studēt tuvāk mājām - tas ir izdevīgi!

Pērk : : :
meža īpašumus.
Cena no 1000 līdz 5000 Ls/ha .
Tel. 20219117.
zemes ar mežu, zemes ar
jaunu un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr. 22114382;
29829750.
metāllūžņus (dažādus).
Sveram, griežam, maksājam
uzreiz. Tālr. 25454592.

Piedāvā darbu : : 6.lpp.
:
Dzimtmisas pamatskola aicina
darbā sākumskolas skolotāju
steidzamai aizvietošanai uz
nenoteiktu laiku.
Tālr. 63946129; 29147587.

Vēlas strādāt : : :
sieviete lauku saimniecībā
(dārzeņu škirošana vai citi
darbi). Tālr. 20490308 (vēlams
zvanīt pēc plkst. 18).

Sporta namā
Iecavas novada 17. atklātā
basketbola čempionāta
komandu pārstāvju
sanāksme un izloze
1. decembrī pl. 20:00.
Iecavas novada sacensības
galda tenisā (3. kārta)
6. decembrī pl. 18:30
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» atklātās
vieglatlētikas sacensības
telpās (A grupa un juniori)
7. decembrī pl. 15:00
Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 12. decembrī
no plkst. 10 līdz 12.

turpmākajiem mēnešiem!

Vidusskolā

LBL 3. divīzija
7. decembrī pl. 20:30
Dartija - SK Limbaži

Iecavas novada skolu
sacensības florbolā
4.-5. klasēm
6. decembrī plkst. 15:00.

Iecavas novada atklātās
sacensības galda tenisā
11. decembrī pl. 11:00

Iecavas novada skolu
sacensības basketbolā
10.-12. klasēm
14. decembrī plkst. 15:00.
Sacensību nolikumi skatāmi
www.iecava.lv.

Rīgas telpu futbola
čempionāts 2011./2012.
13. decembrī pl. 20:30
FK Iecava - JFK Saskaņa
pl. 21:30
FK Iecava - Cerber-02

8.

Kultūras namā
4. decembrī pl. 15:00
ar IZRĀDI «TŪSTEPS AR
ČEMODĀNU FONĀ»
viesosies Dailes teātra aktieri
Akvelīna Līvmane
un Juris Kalniņš
Biļešu cenas:
pensionāriem un pirmsskolas
vecuma bērniem - Ls 1;
pārējiem - Ls 3.
Vairāk par izrādi lasiet
www.iecava.lv.
15. decembrī pl. 19:00
Folkloras kopas «Tarkšķi»
koncerts «KUR BRAUKSIET,
SĪKI PUTNI...».
Ieeja - bez maksas.
17. decembrī pl. 12:00
Sporta deju konkurss
«SVEČU BALLE».
Ieeja - bez maksas.
17. decembrī pl. 18:00
Iecavas Jauniešu padomes
rīkotais LABDARĪBAS
PASĀKUMS.
20. decembrī pl. 18:00
Iecavas mūzikas skolas
ZIEMASSVĒTKU
KONCERTS.
Ieeja - bez maksas.
25. decembrī pl. 15:00
Ziemassvētku vecīti
sagaidīsim kopā ar
«SAPŅU RŪĶIEM».
Dalības maksa Ls 3 (no bērna).
Ieejas kartes lūdzam
iegādāties līdz 20. decembrim.
25. decembrī pl. 21:00
Tradicionālā Ziemassvētku
BALLE kopā ar grupu
«KRAUJAS STORM BAND»
(IRA DŪDUMA &CO).
Galdiņus lūdzam rezervēt
līdz 20. decembrim.

3. decembrī plkst. 19:00
Iecavas novada
Domes zālē Jauniešu iniciatīvas
grupas
pirmā oficiālā tikšanās,
kurā pārrunāsim
turpmāko darbību
un uzsāksim pasākumu
organizēšanu.
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