ISSN 1691-2055

9 771691 205005

22

Cena - Ls 0,15

Nr. 22 (837)

NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

03.06.2011.

Pašvaldība ar atzinību un naudas
AKTUĀLI
balvām novērtē skolēnu mācību sasniegumus Šajā numurā:
Par saņemto
atzinību
priecājas
Ilzes Arājas
vadītās vizuālās
mākslas studijas
«Dartija»
dalībnieki
Simona Tiščenko
(no kreisās),
Pauls Kauķis un
Karīna Bunere.
Studijas
dalībnieku
veidotais darbs
vizuālās un
lietišķās mākslas
Zemgales novadu
konkursā «Lietas
un tēli» ieguva
2. vietu, savukārt
Karīna Bunere
Latviešu valodas
aģentūras rīkotajā valsts zīmējumu konkursā
ieguva 1. vietu.

A: F: Anta Kļaveniece

Ceturtdien, 26. maijā, svinīgā sarīkojumā novada Domes atzinību par sasniegumiem šajā
mācību gadā saņēma vairāk nekā simts Iecavas novada vispārējās izglītības iestāžu un Iecavas

4.
Iespēja
pievienoties
centralizētajam
ūdensapgādes
un kanalizācijas
tīklam

Iecavnieces
starp galda
tenisa
slavenībām
Roterdamā
mūzikas skolas audzēkņu, kā arī
viņu skolotāji.
Šādu pasākumu pašvaldība
organizē jau 15 gadus. Sākotnēji
skolēniem tika gādātas piemiņas
veltes, bet nu jau otro gadu skolēni un to kolektīvi tiek pie naudas balvām, kuru apmērs ir at-

karīgs no sasniegtā un svārstās
no pieciem līdz 30 latiem. Kopumā skolēnu un skolotāju apbalvošanai pašvaldība šogad atvēlējusi 3180 latus.

2.lpp.

Sirds veselības kabineta konsultācijām liela piekrišana
A: Beata Logina

Bija ļoti liela interese par
iespēju 30. maijā saņemt bezmaksas konsultācijas Sirds veselības kabinetā, informē Aleksandrs Prokopenko, pašvaldības
aģentūras «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» (IVSAC)
direktores vietnieks finanšu un
saimniecības jautājumos. Tā kā
visus pieprasījumus vienā die-

nā neizdevās apmierināt, panākta vienošanās par Sirds veselības kabineta darbinieku atkārtotu ierašanos Iecavā. Apmeklētāji tiks gaidīti 13. jūnijā no
pulksten 9:00 līdz 15:50.
Iepriekš jāpiesakās IVSAC reģistratūrā pa tālruni 63941481.
Sirds veselības kabinetu bez
maksas un bez ģimenes ārsta
nosūtījuma var apmeklēt personas no 18 gadu vecuma vienu

reizi gadā. Apmeklējums ieteicams tukšā dūšā vai divas stundas pēc ēšanas.
Kabineta apmeklētājiem mēra asinsspiedienu, nosaka kopējo holesterīnu, aprēķina ķermeņa masas indeksu, nosaka glikozes un triglicerīdu līmeni asinīs,
kā arī konsultē par sirds veselības riska faktoriem.
Jāatceras, ka šī ir tikai konsultēšana, nevis ārstēšana. IZ

5.

Vasaras
6.
sporta svētku
programma
PARAKSTU VĀKŠANA
Iecavas kultūras namā
pirmdienās, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās
plkst. 14:00-18:00,
piektdienās, sestdienās,
svētdienās plkst. 10:00-14:00.
Līdz 9. jūnijam parakstu vākšana
likumprojekta
«Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē» ierosināšanai;
līdz 16. jūnijam parakstu vākšana tautas
nobalsošanas ierosināšanai
par apturēto likumu
atcelšanu.
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2.

Pašvaldība ar atzinību un naudas
balvām novērtē skolēnu mācību sasniegumus
1.lpp.

Ar visaugstāko sasniegumu
šogad var lepoties vidusskolas
12. klases skolniece Laura Liepiņa, kas ir vienīgā godalgotas
vietas ieguvēja valsts mērogā.
Jauniete jau otro gadu sekmīgi
startēja latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē, iegūstot 2. vietu. Taču tas nav vienīgais Lauras sasniegums. Šī paša
mācību priekšmeta starpnovadu
olimpiādē meitene ieguva 1. vietu, augstākais novērtējums viņai
arī starpnovadu vēstures un kulturoloģijas olimpiādē, bet 3. vieta - starpnovadu matemātikas
olimpiādē. Par Lauras mācību
sasniegumiem liecina arī viņas
vidējā atzīme - 9,5, kas ir
augstākā 12. klašu skolēnu konkurencē. Vidējā atzīme virs astoņi ir desmit vidusskolas beidzējiem, kas arī ir augsts rādītājs.
Latviešu valodas skolotāja
Gita Zaķe teic, ka Laura Liepiņa
ir ļoti pateicīga skolniece - visu
ņem pretī, klausās, atceras, saglabā savus kontroldarbus. «Kad
visi jau iziet no klases, Laura bieži vien pienāk, lai kaut ko vēl pajautātu. Apzinīga, kārtīga, uzcītīga un radoša, neko stundā nepalaiž garām. Tas viss kopumā
palīdz nonākt pie panākumiem.
Arī pagājušogad Laura latviešu
valodas valsts olimpiādē ieguva
2. vietu, un šogad no 1. vietas viņu šķīra tikai viens punkts. Konkurence ir liela. Valsts olimpiādē
piedalījās ap simt skolēnu no visas Latvijas, daudz Rīgas ģimnāziju skolēnu. Jāpiebilst, ka uz
valsts olimpiādi, ja nav sasniegts
noteikts punktu skaits, netiek
pat visi starpnovadu olimpiāžu
uzvarētāji. 12. klasē jau vairs neko daudz no jauna iemācīties
olimpiādei nevar. Labiem panākumiem pretī ved skolas gados
uzkrātās zināšanas.»
Ar augstu vidējo atzīmi var lepoties arī vidusskolas 12. klases
skolnieces Evija Pola (9,3) un
Laura Arāja (9,1). Jautāju meitenēm, kurus sasniegumus mācībās viņas pašas uzskata par svarīgākajiem; kā vērtē pašvaldības
centienus sveikt savus labākos
skolēnus un kādi ir viņu nākotnes nodomi.
Laura Arāja: «Manuprāt,
mans lielākais sasniegums ir
spēja sasniegt tik labus rezultātus ikdienas mācībās, neskatoties uz to, ka man ir ļoti daudz

Ar visaugstāko
sasniegumu
šogad var
lepoties
vidusskolas
12. klases
skolniece
Laura Liepiņa
(no labās), kas
jau otro gadu
sekmīgi startēja
latviešu valodas
un literatūras
valsts
olimpiādē,
iegūstot tajā
2. vietu.
Viņas latviešu
valodas un
literatūras
skolotāja Gita
Zaķe teic, ka
Lauru pretī
panākumiem
vedis talants un
lielā uzcītība.

Pašvaldības atzinību 12. klases skolniecei Evijai Polai
pasniedz Iecavas novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis.
Vairāk foto - www.iecava.lv galerijā.
ārpusskolas aktivitāšu. Laika
mācībām ir tiešām maz, un visvairāk varu pateikties savai vieglajai galvai un spējai koncentrēties mācību darbam tieši stundu
laikā, jo tagad jau var atzīties vienmēr esmu bijusi diezgan
slinka mājasdarbu pildītāja. Un,
protams, prieks, ka mācījos klasē, kurā visi cienīja tiekšanos

pēc labām atzīmēm. Ne velti gandrīz puse klases tika apbalvoti
par labām sekmēm. Domāju, ka
šādi pasākumi ir burvīgi, jo ir ļoti
patīkami, ka centība tiek atzīta
ne tikai klasē un ģimenē, bet arī
pašvaldībā! Pasākums bija garš,
bet man, kā mūzikas skolas absolventei, bija patīkami klausīties mazo muzikantu sniegumā.

Lika pasmaidīt arī virtuālie sveicieni. Manuprāt, laiku krietni varētu ietaupīt, sveicot tikai vienreiz tos, kam ir panākumi vairākos konkursos vai olimpiādēs.
Citādi man pasākums patika un
neko daudz mainīt nevajadzētu,
turklāt sēdēšanu kultūras nama
jaukajās telpās nevar salīdzināt
ar kādreizējo drūzmēšanos pagastmājā.
Ar saviem plāniem studiju ziņā vēl neesmu tikusi skaidrībā,
bet eksāmeni jau nolikti un gan
jau vasaras laikā sapratīšu, pēc
kurām mācību stundām visvairāk ilgojos un ar kādu jomu vēlētos saistīt savu dzīvi.»
Evija Pola: «Es kā lielu sasniegumu un dzīves skolu vērtēju visus trīs vidusskolas gadus.
Beidzot pamatskolu, nebiju vēl
tik apzinīga, mācījos vairāk atzīmju dēļ, bet vidusskola man
iemācīja pavisam citu domāšanas veidu, un vairāk par labajām
atzīmēm es novērtēju iegūtās zināšanas. Tieši vidusskolā man
uzlabojās sekmes matemātikā,
ķīmijā un citos priekšmetos; mani ieinteresēja priekšmeti, kuri
agrāk izraisīja žāvas. Un tas viss,
protams, pateicoties skolotājiem,
viņu atbalstam un neatlaidīgajam darbam ar mums. Liekas, ka
arī pati šo trīs gadu laikā ļoti izaugu, atradu pareizo pieeju mācību procesam un panākumi
olimpiādēs un konkursos nāca
paši no sevis. Man ir paveicies,
ka man ir viegla galva un loģiskā
domāšana, tāpēc nekad nav bijis
tā, ka mājās būtu stundām sēdējusi un mācījusies. Ļoti mani
ieinteresēja ekonomika, piedalījos biznesa plānu konkursā un
guvu arī atzinību valstī un,
protams, arī citās olimpiādēs.
Katrs mazs panākums dod tādu
kā azartu, un gribas censties vēl
un vēl pēc lielākiem.
Pašvaldība veic tiešām lielisku darbu, atbalstot skolēnus,
jo tas rada papildu motivāciju
censties. Ir patīkami pēc ieguldītā darba saņemt arī atalgojumu!
Pasākums bija nedaudz par garu, varbūt varēja būt mazāk
muzikālo paužu, īpaši virtuālo.
Tomēr man patika, ka viss bija
svinīgi un kā īstā apbalvošanas
ceremonijā, tikai bez ziediem!
Pēc vidusskolas es vēlos studēt. Man ļoti patīk ekonomika un
matemātika, esmu nolēmusi mācīties Vidzemes augstskolā biznesa vadību. Izvēlējos šo skolu, jo
tur ir lieliska pieeja mācību procesam ar atbilstošu vidi.» IZ
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Medijos izskanējusi
nepatiesa informācija
par daudzbērnu ģimeni
A: Gita Kravala

Iecavas novada Domes juriste

Nedēļas nogalē vairākos
interneta portālos
parādījās projekta
«Paēdušai Latvijai»
preses relīze
ar aicinājumu palīdzēt
Sanitas Dombrovskas
ģimenei Iecavā, kas
pārcietusi fizisku un
emocionālu vardarbību.
Preses relīzē teikts, ka «māte
kopā ar bērniem nolēmusi bēgt
no varmākas vīra un tagad palikusi bez mājām. Pašvaldība ģimenei ir piešķīrusi māju, taču
dzīvot tajā nav iespējams, jo tā ir
pamatīgi cietusi ugunsnelaimē.
Ne pašvaldībai, ne ģimenei nav
līdzekļu, lai namu atjaunotu un
māte ar astoņiem bērniem tajā
varētu uzsākt jaunu dzīvi».
Iecavas novada Domi un pašvaldības iestādi «Iecavas novada
Sociālais dienests» šī informācija
nepatīkami pārsteidza, jo tajā
daži fakti neatbilst patiesībai.
S. Dombrovskas ģimene Iecavas
novadā dzīvo no 2010. gada septembra beigām, šeit kopā ar māti
deklarēti seši no astoņiem bērniem. Ģimene ir Sociālā dienesta
klienti, kuri no pērnā gada decembra saņem gan likumā paredzēto GMI pabalstu, gan brīvpusdienas bērnam.

Domei īpaši nepatīkams bija
apgalvojums, ka pašvaldība
S. Dombrovskai piešķīrusi
ugunsnelaimē cietušu māju, kuru tā pati nav bijusi spējīga atjaunot, un šobrīd ar projekta «Paēdušai Latvijai» starpniecību tiek
vākti ziedojumi mājas atjaunošanai.
Medijos izskanējusī informācija par mājas piešķiršanu
neatbilst patiesībai, jo S. Dombrovska pašvaldībā vērsusies tikai ar lūgumu iznomāt viņai konkrēto zemes gabalu. Zeme
S. Dombrovskai arī iznomāta, taču bez apbūves tiesībām. Pašlaik
nav juridiska pamata uzsākt
būvniecību uz iznomātā zemes
gabala, jo kādreiz nodegušās
ēkas paliekas nav kadastra reģistrā, vispirms nepieciešams zemes gabalu reģistrēt Zemesgrāmatā, veikt inventarizāciju. Šobrīd uzsākot būvniecību, tā tiktu
kvalificēta kā nelikumīga.
Pašvaldības pārstāvji, sazinoties ar labdarības portāla
www.ziedot.lv vadītāju Rūtu Dimantu, noskaidroja, ka šāda nepatiesa informācija medijos izskanējusi, jo ziedot.lv darbinieki
nav pārbaudījuši publikācijai
presē sagatavoto žurnālistu informāciju, kura ir izskanējusi ar
projekta «Paēdušai Latvijai» vārdu. R. Dimanta Domei atvainojās par šādi izskanējušo informāciju. IZ

Iecavas novada Dome ir izsludinājusi atkārtotu

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursu
2011. gadam.
Projektu pieteikumi iesniedzami
līdz 20. jūnijam.
Kopējais pieejamais finansējums - Ls 1981,74.
Konkursa nolikums un sīkāka informācija atrodama
pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv sadaļā
Sabiedrība/Nevalstiskās organizācijas un aktīvistu grupas.

Kāds bijis MAIJS
Maiju par precību mēnesi Iecavas novada pašvaldībā bija
izvēlējušies trīs pāri. Dzimtsarakstu nodaļa maijā arī izsniegusi
10 miršanas un piecas dzimšanas apliecības. Jaundzimušajiem divām meitenītēm un trīs zēniem - doti šādi vārdi: Amanda, Goda,
Emīls, Ingus un Braens Daniels. IZ

I2g

Deputātu sēdes un
apmeklētāju pieņemšanas
laiki jūnijā
Pirmdien, 6. jūnijā,
plkst. 14-18 pieņem Domes priekšsēdētājs J. Pelsis
(sākot no 13. jūnija, priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā,
katru pirmdienu pieņem priekšsēdētāja vietniece A. Zaķe)
Otrdien, 7. maijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Trešdien, 8. jūnijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Pirmdien, 13. jūnijā,
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis, A. Vītola
Otrdien, 14. jūnijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Ceturtdien, 16. jūnijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 21. jūnijā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Otrdien, 28. jūnijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Melnās ziņas
- Laikā no 24. maija plkst.
18 līdz 25. maija plkst. 8:40,
bojājot automašīnas Honda
Accord durvju slēdzeni, no
automašīnas nozagta Becker
Z113 navigācijas ierīce un sabojāts aizdedzes slēdzenes
mehānisms. Sākts kriminālprocess.
- Laikā no 24. maija
plkst. 9 līdz 25. maija plkst.
9:30 Dzimtmisā nozagta
automašīnas Kamaz piekabe,
kas tomēr atrasta un atdota
īpašniekam.
- Laikā no 24. maija
plkst. 21 līdz 25. maija
plkst. 7 Ābeļu ielā atlauztas
šķūņa durvis un nozagts
zāles pļāvējs un trimmeris.
Sākts kriminālprocess.
- 25. maijā ap plkst. 13:45
sastādīts administratīvā pār-

kāpuma protokols par to, ka
pieci 1996. gadā dzimuši nepilngadīgie - divas meitenes
un trīs zēni - atpūtas vietā lietoja alkoholiskos dzērienus.
- Laikā no 29. maija
plkst. 21 līdz 30. maija
plkst. 6:49 Rīgas ielas mājas
pagalmā novietotai automašīnai VW Passat Variant nozagtas četras riepas. Sākts
kriminālprocess.
- 30. maija rītā no plkst. 9 līdz
plkst. 10:30 no Iecavas vidusskolas pagalma nozagts velosipēds BMX baltā krāsā. Savukārt
laikā no plkst. 8 līdz plkst. 14
Pārupes ielā pie mājām nozagts
sakaru kabelis (362 metri).
Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Saistošie noteikumi Nr. 6
«PAR IECAVAS NOVADA DOMES PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
«IECAVAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS» KOMPETENCI»
Saistošie noteikumi nosaka tās
kompetences veselības aprūpes
jautājumos, kuru risināšanā
iesaistās aģentūra un iepriekš
bija izklāstīti Pārvaldes līgumā.
Saistošie noteikumi apstiprināti
ar Iecavas novada Domes
2011. gada 10. maija sēdes
lēmumu, prot. Nr.7, 4. p.
Izdoti saskaņā ar
likuma «Par pašvaldībām»
43. panta trešo daļu
un Publisko aģentūru
likuma 2. panta otro daļu
un 17. panta ceturto daļu.

1. Šie noteikumi nosaka
pašvaldības aģentūras «Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrs» (turpmāk - Aģentūra)
kompetenci, kura pamatojas uz
likumā «Par pašvaldībām» noteikto autonomo pašvaldību funkciju - nodrošināt veselības aprūpes
pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu.
2. Iecavas novada Dome
(turpmāk - Dome) ar šiem saistošajiem noteikumiem nodod Aģentūrai ar veselības aprūpi saistītu
uzdevumu īstenošanu.
3. Aģentūrai ir šāda kompetence:

3.1. nodrošināt iedzīvotājiem
kvalitatīvu primāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi,
atbilstoši LR likumiem, MK noteikumiem un līgumiem ar Veselības norēķinu centru;
3.2. sniegt konsultācijas,
ieteikumus personām un institūcijām veselības aprūpes, rehabilitācijas, veselīga dzīvesveida
jautājumos;
3.3. paaugstinātas saslimšanas un epidēmiju apstākļos veikt
veselības aprūpes koordinatora
lomu Iecavas novada teritorijā;
3.4. nodrošināt pacientus ar
savlaicīgu un pieejamu informāciju par pakalpojumu saņemša-

Iespēja pievienoties centralizētajam
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam
Maijā Iecavā ir uzsākta ES
Kohēzijas fonda projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā» realizācija.
Paredzēts:
1) izbūvēt ūdens ieguves
urbumus (divus);
2) izbūvēt ūdens
sagatavošanas staciju;
3) izbūvēt jaunu
ūdensvadu posmus;
4) nomainīt daļu veco
ūdensvadu;
5) izbūvēt jaunas
notekūdens attīrīšanas
iekārtas (NAI);
6) izbūvēt kanalizācijas
sūknētavas (divas);
7) rekonstruēt esošās
kanalizācijas
sūknētavas (divas);
8) izbūvēt jaunus
kanalizācijas
spiedvadus.
Daudziem Iecavas
privātmāju īpašniekiem
būs iespēja pievienoties Iecavas
ciemata centralizētajam
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklam.
Ielu saraksts
1. Ūdens pieslēgumam:
1.1. Pļavu ielā no Baldones

ielas līdz Rūpniecības ielai;
1.2. Rūpniecības ielā no Pļavu ielas līdz Plūdoņa ielai;
1.3. Edvarta Virzas ielā no Rīgas ielas līdz Baldones ielai;
1.4. Edvarta Virzas ielā no
Edvarta Virzas ielas Nr. 44Nr. 59 līdz Skolas ielai;
1.5. Baldones ielā no Edvarta
Virzas ielas līdz Pļavu ielai.
2. Kanalizācijas pieslēgumam:
2.1. Krasta ielā visā garumā;
2 .1 . P u šk in a ielā visā
garumā;
2.3. Parka ielā visā garumā;
2.4. Dzintaru ielā no Puškina
ielas līdz Edvarta Virzas ielai;
2.5. Edvarta Virzas ielā no
Rīgas ielas līdz Raiņa ielai un
no Edvarta Virzas ielas
Nr.44 - Nr.59 līdz Skolas
ielai.
Lai pieslēgtos ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkliem, nepieciešams:
1) no SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» saņemt Tehniskos
noteikumus (iesniedzot iesniegumu, pēc nepieciešamības arī
zemes robežu plānu);
2) izstrādāt projektu un saskaņot ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»;
3) izbūvēt komunikācijas;

4) izbūvētās komunikācijas
nodot ekspluatācijā SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»;
5) ar SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» noslēgt līgumu par
ūdensapgādi un notekūdeņu savākšanu.
3. Ūdensvadu nomaiņai:
3.1. Raiņa ielā no Skolas ielas
līdz Zemgales ielai;
3.2. Skolas ielā no Raiņa ielas
līdz Pļavu ielai;
3.3. Zemgales ielā no Raiņa
ielas līdz Lauku ielai;
3.4. Lauku ielā no Zemgales
ielas līdz Skolas ielai;
3.5. Pļavu ielā no Skolas ielas
līdz Baldones ielai;
3.6. Grāfa laukumā no tilta
līdz ūdenstornim Sila ielā 6.
Būvdarbu laikā abonentiem, kuriem ir pieslēgums
esošajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem, jārēķinās ar neērtībām (ūdens piegādes pārtraukumiem, izraktām
tranšejām, transporta kustības
traucējumiem, troksni u. c.).
Tālrunis informācijai
29293932
(ūdenssaimniecības vadītājs
J. Nitišs).

nas iespējām.
4. Aģentūras darbības mērķi,
uzdevumi un citi tās darbību
reglamentējošie jautājumi ir noteikti Domes apstiprinātajā
Aģentūras nolikumā.
5. Šie noteikumi stājas spēkā
likumā «Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībā.
6. Saistošie noteikumi publicējami Domes laikrakstā «Iecavas Ziņas» un mājaslapā
www.iecava.lv un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā.
Priekšsēdētājs
J. Pelsis

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

Oriģinālliteratūra
v
Brīdaka L. «Sadalītā dzīve»
Sēr. Lata Romāns
v
Gailīte Sk. «Taureņa lidojums akmenī»
v
Ikstena N. «Vīrs zilajā lietusmētelītī»
v
Ķezbere E. «Gliemežvāks
dzied..»
v
Sedlenieks D. «Bohēmijas
zaglis»
v
Troja E. «Amazones neraud» 2.daļa

Tulkotā literatūra
v
Čemberlena D. «Solis pretī
mīlestībai»
v
Kostello Dž. «Sekojot laimes putnam»
v
Maknota Dž. «Pirms satiku
tevi»
v
Roja A. «Neiespējamu ilgu
atlants»
Dokumentālā un zinātniski
populārā literatūra
v
Sniķere V. «Gaisma un noslēpums»
v
Gledvels M. «Talanta noslēpums»
v
WikiLeaks «Nošaut Nedrīkst Apžēlot»

5.
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Starp galda tenisa grandiem
A: Beata Logina
F: no Beātes Jašukas albuma

«Mēs esam nākotne» tāds uzraksts angļu valodā
rotāja galda tenisa
nometnes «Eurokids»
dalībnieku krekliņus.
No 10. līdz 16. maijam Roterdamā, Nīderlandē, notika kārtējā Eiropas jauno talantu nometne «Eurokids», kurā tradicionāli
tiek aicināti piedalīties Eiropas
valstu noteikta vecuma čempioni - pa vienam zēnam un vienai
meitenei.
Šajā reizē meistarklasēs tika
pulcināti 1999. gadā dzimušie
un jaunāki galda tenisisti. Mūsu
valsti pārstāvēja iecavniece
Beāte Jašuka un Rolands Jansons, kurš jau no agras bērnības
ar ģimeni dzīvo Somijā, Helsinkos, taču ir Latvijas pilsonis. Abi
sportisti dzimuši 2000. gadā.
Nometnē piedalījās 19 meitenes un 23 zēni, pārstāvot vairāk
nekā 20 Eiropas valstis (Rumānija, Polija, Izraēla, Itālija, Čehija, Šveice, Ukraina, Melnkalne,
Lietuva, Latvija, Igaunija u. c.),
stāsta Beātes trenere Baiba Gāga. Starptautiskā Galda tenisa
federācija, rīkojot šādas nometnes, vēlas akcentēt atbalstu tieši
mazākajām Eiropas valstīm.
Pirmo reizi nometne bija sarīkota vienlaikus ar Pasaules čempionātu galda tenisā. No vienas
puses, tas traucēja, jo abi pasākumi notika vienā lielā sporta
un atpūtas kompleksā, organizatoriem daudz pūļu nācās veltīt
regulārai inventāra nomaiņai,
ņemot vērā, ka dalībnieki spēlēja
pie aptuveni 150 galdiem, atceras B. Gāga. Tomēr nevar par
zemu novērtēt iespēju klātienē
vērot pasaules spēcīgākos sportistus - jaunajiem talantiem un
viņu treneriem bija iespēja gan
kopā nofotografēties, gan uzspēlēt ar bijušajiem un pašlaik aktīvajiem galda tenisa grandiem.
Nometnē pavadītais laiks saistās
ar neaizmirstamiem mirkļiem kā
bērniem, ta arī viņu pieaugušajiem pavadoņiem, jo nav daudz
cilvēku, kuriem bijusi izdevība
tikties vienuviet ar sava sporta
veida atzītākajām personībām.
Starp rīta un vakara treniņiem un ēdienreizēm ik dienu
īsts saldēdiens bija tikšanās ar
dažādām slavenībām. Galvenās
treneres pienākumus nometnē
veica daudzkārtējā Eiropas čempione no Horvātijas Branka Bati-

N

Latvijas pārstāvji Baiba Gāga, Beāte Jašuka un Rolands Jansons kopā ar daudzkārtējo
Eiropas čempionu, zviedru Peteru Karlsonu, kurš titulēto un jauno galda tenisistu saietā
Roterdamā lasīja sacīkšu dalībnieku zvērestu.
nica. Vispiesātinātākais un pilnvērtīgākais bija treniņš, kuru vadīja ķīnietis - treneris no Šveices,
jo, kā zināms, ķīniešiem galda
teniss ir vesela filozofija, atzīst
Baiba Gāga. Noderīgas bijušas
arī Nīderlandes trenera, vairāku
zinātnisko darbu autora individuālās konsultācijas.
«Liela uzmanība tiek veltīta
kāju darbībai, visi uzdevumi jāveic ļoti lielā ātrumā, ar pārvietošanos,» par galvenajiem akcentiem spēles pilnveides procesā stāsta Iecavas trenere. «Ar ko
mēs atšķiramies? Citviet Eiropā
bērni jau ir ļoti «iespēlēti», viņi
darbojas gluži kā pieaugušie.
Brīžiem pie tenisa galda notiekošajam grūti noticēt, jo šķiet,
ka ir neiespējami tik zibenīgi lidojošu bumbiņu noķert,» B. Gāga komentē Roterdamā redzēto.
Bērnu turnīrā pārliecinoši
spēcīgākie izrādījās 1999. gadā
dzimušie Rumānijas pārstāvji.
Pēc spēku samēriem Beāte šajā
čempionu pulkā liekama aptuveni pa vidu, vērtē trenere. Satraukums un valodas barjera
meitenei psiholoģiski traucēja
jau pirmajās dienās pilnvērtīgi
izdzīvot un uztvert visu vērtīgo.

Ir jāapgūst valodas - angļu, krievu, prasme sazināties šādā internacionālā vidē ir ļoti būtiska,
uzsver Baiba Gāga. Taču nometnes dalībnieku draudzīgums,
kopīgie pasākumi un iespēja
skatīt Roterdamas interesanto
arhitektūru raisīja daudz pozitīvu emociju.
Lai Beāte varētu doties uz
prestižo nometni, finansiāli palīdzēja gan Iecavas novada Dome
un, protams, meitenes vecāki,
gan a/s «Balticovo». Trenere ir
pateicīga «Balticovo» valdes
priekšsēdētājam A. Veinbergam
par īstajā brīdī sniegto atbalstu

un izsaka nožēlu, ka citi pietiekami lieli Iecavas novada uzņēmumi nav izrādījuši atsaucību.
Vasarā Beātei jāturpina nopietni gatavoties Eiropas minikadetu čempionātam, kas augusta
beigās Strasbūrā pulcinās divu
vecuma grupu sportistus 1999. gadā dzimušos un
2000. gadā dzimušos. Bet jau jūlijā Iecava būs pārstāvēta Eiropas kadetu čempionātā - uz
1996. gadā dzimušo un jaunāku
galda tenisistu sacensībām Kazaņā Latvijas izlases sastāvā dosies Alise Pluce. IZ

Vēl var saskaitīties
Līdz 30. maijam tautas skaitīšanas pirmajā un otrajā posmā kopumā ir apkopota informācija par 1,9 miljoniem iedzīvotāju. No 1. jūnija līdz 10. jūnijam
iedzīvotājiem tiek dota iespēja
aizpildīt tautas skaitīšanas anketu internetā. Šo iespēju varēs
izmantot visi tie iedzīvotāji, kuri
iepriekš tautas skaitīšanas anketu nebija aizpildījuši nedz in-

ternetā, nedz kopā ar tautas
skaitītāju savā dzīves vietā, CSP
Informācijas centrā vai kādā no
reģionālajiem tautas skaitīšanas
vadīšanas un koordinācijas
centriem (RVKC). Līdz 10. jūnija
plkst. 24.00 tautas skaitīšanas
anketai varēs piekļūt mājas lapā
www.tautasskaitisana.lv, kur
galvenajā lapā ir izvietots aicinājums «SASKAITIES ŠEIT». IZ
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Noskaidroti veiklākie Audrupu iedzīvotāji
A: Astrīda Vītola

projekta vadītāja
F: Agnese Hauka

29. maijā biedrība «Iecavas
sieviešu klubs «Liepas»»
projekta «Bērnu un
jauniešu aktīvai atpūtai
Audrupos» noslēgumā
organizēja pirmās
Audrupu sporta spēles.
Tajās piedalījās bērni un jaunieši no trīs līdz 18 gadu vecumam, kā arī viņu ģimenes locekļi. Sporta spēļu dalībnieki aktīvi
iesaistījās visās disciplīnās.
Labākos rezultātus kopumā
uzrādīja Raitis Baltrušaitis, Mairis Banga, Edžus Kauķis, Reinis
Bajārs, Artis Baltrušaitis, Ieva
Straujā un Esmeralda Blohina.
Pa sporta disciplīnām: pirmo vietu skriešanā izcīnīja Mairis Banga un Ieva Straujā; basketbola
soda metienos - Raitis Baltrušaitis; futbola soda sitienos - Esmeralda Blohina; lēkšanā ar aukliņu - Kristiāna Dulbe; šautriņu
mešanā - Mairis Banga; lidojošā
šķīvīša mešanā - Mairis Banga;
vēdera presītē: vecuma grupā
līdz 10 gadu vecumam - Igors
Bosko, vecuma grupā no 10 līdz
18 gadu vecumam – Raitis Baltrušaitis, meiteņu grupā - Ieva
Straujā; pievilkšanās pie stieņa:
līdz 10 gadu vecumam - Kalvis
Čerņavskis, vecuma grupā no 10
līdz 18 gadu vecumam - Mairis
Banga.
Stafetē mazajiem bērniem uzvarēja Oskars Bajārs un Tomass
Dukāts. Stafetē jauniešiem uzvarēja Mairis Banga, Raitis
Baltrušaitis un Artis Baltrušaitis. No pieaugušajiem sporta spēlēs visaktīvāk piedalījās Ieva Bajāre, par ko saņēma tiesnešu atzinību.
Par piedalīšanos Audrupu
sporta spēlēs visi dalībnieki sa-

ņēma diplomus, bet uzvarētāji medaļas. Un, protams, svarīgākais - visi kopā saņēmām pozitīvas emocijas, idejas aktīvai brīvā
laika pavadīšanai un arī ciemata
iedzīvotāju kopības sajūtu. Spēļu noslēgumā visi kopā padzērām tēju un pārrunājām nākotnes idejas.
Biedrība «Iecavas sieviešu
klubs «Liepas» izsaka pateicību
Iecavas novada Domei par finansiālu atbalstu rotaļu elementa
iegādei, Baibai Gāgai un Vilnim
Gailumam par atbalstu sporta
spēļu organizēšanā, Krišjānim
Leicim par atbalstu laukuma sakārtošanā. Liels paldies arī biedrības darba grupai: Žannai Trihonovai, Agnesei Haukai, Līgai

Apsveikums : : :

Bosko, Arnitai Kauķei, Agitai
Haukai un Līgai Stūrei, kuras

veltīja savu brīvo laiku, lai noorganizētu šīs sporta spēles. IZ

VASARAS SPORTA SVĒTKU
SACENSĪBU PROGRAMMA
Iecavas internātpamatskolas stadionā
4. jūnijā
10.00

SACENSĪBU ATKLĀŠANAS PARĀDE

10.15-11.00

RITEŅBRAUKŠANAS SACENSĪBAS
(AR SAVIEM VELOSIPĒDIEM)

10.15-12.00

SVĒRŠANĀS PA SVARA KATEGORIJĀM
SACENSĪBĀM SVARA STIEŅA SPIEŠANĀ
GUĻUS

10.30-13.00

ŠAUTRIŅU MEŠANA

10.30

FUTBOLS, STRĪTBOLS, VOLEJBOLS 3:3

11.00-11.45

VIEGLATLĒTIKA (30 m; 60 m; 100 m)

11.45-12.15

VIEGLATLĒTIKA (400 m, 1500 m)

12.00-14.00

SVARA STIEŅA SPIEŠANA GUĻUS

12.15-12.30

VIEGLATLĒTIKA (STAFETES SKRĒJIENS

12.30-14.00

VIEGLATLĒTIKA (TĀLLĒKŠANA)

4 x 60 m)
Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies - visi paldies tev teic! /J. Rapša/

13.00-15.00

ŠAUŠANA AR PNEIMATISKO PISTOLI

13.00-15.00

AUTO VEIKLĪBAS BRAUKŠANA
(AR SAVĀM AUTOMAŠĪNĀM)

Iecavas vidusskolas kolektīva sveiciens

skolotājai Anitai
75 gadu jubilejā!

Ozoliņai

14.00-15.00

VIRVES VILKŠANA

14.00-15.00

VIEGLATLĒTIKA (LODES GRŪŠANA)

14.00-15.00

BASKETBOLA SODA METIENI

7.

IZ
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Sporta ziņas

Iecavas novada sporta skolas «Dartija» vieglatlēti guva virkni
panākumu Bauskas novada olimpiādē 17. un 18. maijā.
A vecuma grupa
Kristaps Prokopovičs - 3. vieta 1500 m (4 min. 43,48 sek.), 2. vieta
400 m (55,97 sek.)
Mārtiņš Ērglis - 1. vieta diska mešanā (36,51 m)
Ruslans Čemeris - 2. vieta diska mešanā (31,35 m), 1. vieta lodes
grūšanā (12,98 m)
Mārtiņš Ērglis, Rihards Vētra, Evelīna Traumane un Marita
Jēkabsone - 3. vieta stafetes skrējienā
B vecuma grupa
Hugo Zilberts - 1. vieta tāllēkšanā (5,08 m), 2. vieta 100 m
(12,58 sek.)
Daniels Špoģis - 1. vieta 1500 m (5 min. 2,63 sek.), 2. vieta
tāllēkšanā (5,05 m) un 800 m (2 min. 16,29 sek.)
Ivars Porietis - 1. vieta 400 m (1 min. 1,13 sek.)
Oskars Dudurs - 1. vieta 100 m (12,53 sek.)
Ieva Olga Jēkabsone - 2. vieta 100 m barjerskrējienā (22,00 sek.)
Krista Kivilande - 3. vieta 100 m barjerskrējienā (22,53 sek.)
Jana Zamarina - 1. vieta tāllēkšanā (3,99 m) un 100 m (14,32 sek.)
Linda Kalniņa - 2. vieta 100 m (14,82 sek.)
Mārtiņš Šteins - 4. vieta tāllēkšanā (5,84 m)
Oskars Dudurs, Hugo Zilberts, Jana Zamarina un Ieva Olga
Jēkabsone - 1. vieta jauktajā stafetē (1 min. 22,50 sek.)
C vecuma grupa
Deivids Špoģis - 1. vieta 100 m (12,82 sek.) un 300 m (43,78 sek.)
Dāvis Lācis - 2. vieta 80 m barjerskrējienā (15,37 sek.)
Kārlis Ozoliņš - 2. vieta diska mešanā (19,09 m)
Diāna Kravale - 2. vieta šķēpa mešanā (23,94 m)
Jeļena Alfjorova - 3. vieta šķēpa mešanā (20,16 m)
Deivids Špoģis, Daniels Fjodorovs, Dāvis Lācis, Jeļena Alfjorova,
Amanda Grīnberga un Nadīna Balode - 1. vieta 6 x 60 m pretstafetē
D vecuma grupa
Edijs Lācis - 2. vieta 60 m barjerskrējienā (11,91 sek.)
Georgs Genādijs Bergs - 1. vieta augstlēkšanā (1,10 m)
Roberts Jānis Stančiks - 3. vieta tāllēkšanā (3,63 m)
Annemarija Dukure - 3. vieta tāllēkšanā (3,33 m)
Krista Lideiķe - 2. vieta 200 m (34,87 sek.) un 60 m (9,90 sek.)
Enia Tīna Šusta - 2. vieta 600 m (2 min. 13,44 sek.)
Adriana Ozoliņa - 3. vieta augstlēkšanā (1,10 m)
Edijs Lācis, Krista Lideiķe, Roberts Jānis Stančiks, Enia Tīna
Šusta, Jēkabs Ķurbe un Annemarija Dukure - 1. vieta 6 x 60 m
pretstafetē (1 min. 1,30 sek.)
Šajā sacīkstēs pie godalgām tika arī Iecavas galda tenisistes:
Alise Pluce izcīnīja 1. vietu, Karīna Taranda - 2. vietu, bet Monta
Zaumane ierindojās 7. vietā.
Latvijas kausa izcīņas pirmajā posmā un Rīgas jaunatnes
meistarsacīkstēs B vecuma grupā 2. vietu ieguva Daniels Špoģis
1500 m (4 min. 50,36 sek.) un 800 m skrējienā (2 min. 15,63 sek.),
kā arī Mārtiņš Šteins tāllēkšanā (5,29 m) un trīssoļlēkšanā
(12,24 m).
26. un 27. maijā norisinājās Rīgas pilsētas atklātais
čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā:
Kristaps Prokopovičs - 2. vieta 5000 m skrējienā
(17 min. 21,38 sek.)
Mārtiņš Ērglis - 3. vieta diska mešanā (37, 93 m)

Cauri Vecumnieku komandas aizsardzībai ticis
Toms Šķipars - viņš bija rezultatīvākais Iecavas vienības
basketbolists atlases sacensību spēlē pret kaimiņu novada
vienaudžiem.
F: Beata Logina
atlases posmam kvalificējās divas spēcīgākās.
Iecavnieki treneru Voldemāra Pāruma un Viļņa Gailuma vadībā
laukumā izgāja jaunajos formas tērpos Iecavas novada ģerboņa
krāsās. Diemžēl ar izcīnīto vienu uzvaru un diviem zaudējumiem
neizdevās iegūt ceļazīmi turpmākajai cīņai par dalību Latvijas
Jaunatnes olimpiādē, kas risināsies jūlija sākumā.
Sestdien iecavnieki uzvarēja Jura Orinska vadītos vienaudžus
no Vecumnieku novada, taču piekāpās Māra Šekava un Ralfa
Stašāna vadītajai Bauskas komandai, kurā visu «melno darbu»
padarīja meistarībā pārākie rīdzinieki - Daugavas sporta nama
komandas dalībnieki, kas spēlē Jaunatnes basketbola līgas
1. divīzijā. Svētdien sporta skolas «Dartija» audzēkņi atzina arī
siguldiešu pārākumu, tā ka nākamajā atlases posmā iekļuva
Bauskas un Siguldas vienība.
28. maijā Iecava - Bauska

64:79

(L. Jaunzems 24, R. Zariņš 17, F. Lisovskis 15)
Iecava - Vecumnieki

69:53

(T. Šķipars 26, F. Lisovskis 14, R. Zariņš 13, R. Lindavs 11)
29. maijā Iecava - Sigulda
(L. Jaunzems 30)

48:69
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Gadskārtējā traktortehnikas tehniskā apskate
Iecavas novadā notiks:
8. jūnijā plkst. 10.30 Balticovo, 11.30 Jumis.
Pirms TA veikšanas traktortehnikas īpašnieks (vadītājs) uzrāda
traktortehnikas reģistrācijas apliecību, OCTA polisi un
traktortehnikas vadītāja apliecību, kā arī veic samaksu par
tehnisko apskati. Uzziņas pa tālr. 63925013.

Pauls Ķurbe - 4. vieta 400 m barjerskrējienā (1 min. 35 sek.)
29. maijā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā C grupai:
Deivids Špoģis - 2. vieta 300 m skrējienā (43,22 sek.),
3. vieta 100 m skrējienā (13,44 sek.)

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

Kārlis Ozoliņš - 5. vieta diska mešanā (20,66 m)
Vieglatlētu komandai (Deivids Špoģis, Daniels Fjodorovs, Dāvis
Lācis un Egīls Taranda) - 5. vieta 4x100 m stafetes skrējienā
(56,05 sek.)
Aizvadītās nedēļas nogalē sporta namā «Dartija» notika
priekšsacīkstes, lai U-16 vecuma grupā noskaidrotu
potenciālos Latvijas Jaunatnes olimpiādes dalībniekus.
No četrām komandām, kuras piedalījās turnīrā, nākamajam

Aizsaulē aizgājuši
Ludis Buners (28.03.1945. - 25.05.2011.)
Marija Ļebedeva (14.06.1929. - 27.05.2011.)
Jānis Ansons (21.08.1930. - 28.05.2011.)

2011. gada 3. jūnijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :
metāllūžņus (no 1 kg).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.

A un B kategorijas
autovadītāju apmācība.
Mācības notiek Iecavas centrā,
Edvarta Virzas ielā 21a.
Tālr. 28474913; 26974800.
www.unamiks.lv

Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus. Samaksa
tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.

Piedāvā darbu : : :
Iecavas internātpamatskola
2011./2012. mācību gadā
aicina darbā angļu valodas,
dabaszinību skolotāju un
internāta skolotājuaudzinātāju.
Tālr. 63941259; 29109032.
SIA «Iecavnieks Auto» piedāvā
darbu smago automašīnu
mehāniķim un auto
elektriķim. Tālr. 63921978,
e-pasts: serviss@iecavnieks.lv.

„Astarte-Nafta” akcija līdz 30. jūnijam
Uzpildi degvielu Rīgas ielā 2b, Iecavā,
un par brīvu saņem
degvielas altaižu karti ar 0.02 Ls/litrā atlaidi.
Piedāvājam arī bezakcīzes dīzeļdegvielu lauksaimniekiem.
Tālr. 63020006.

IECAVAS INTERNĀTPAMATSKOLA
aicina vecākus pieteikt bērnus mācībām
2011./2012. mācību gadā
1. klasē vai citā vēlamajā klasē.
Skolas īpašie piedāvājumi:
1) darbā aizņemtie vecāki bērnus no skolas ikdienas var
izņemt līdz pulksten 20:30;
2) skolēni saņem skolas iegādātas grāmatas un darba
burtnīcas;
3) bērniem ir iespēja skolā ēst ne tikai pusdienas, bet arī
brokastis, launagu un vakariņas;
4) nodrošināta individuāla pieeja katram skolēnam.

IZLAIDUMI skolās
9. jūnijā plkst. 16:00
10. jūnijā plkst. 16:00
11. jūnijā plkst. 15:00
11. jūnijā plkst. 18:00
18. jūnijā plkst. 15:00
18. jūnijā plkst. 18:00

Iecavas internātpamatskolas 9 klasei
Dzimtmisas pamatskolas 9.klasei
Iecavas vidusskolas 9.a un 9.c klasei
Iecavas vidusskolas 9.b un 9.d klasei
Iecavas vidusskolas 12.b un 12.c klasei
Iecavas vidusskolas 12.a klasei

Z/s «Andris» piedāvā darbu
lauku dārzkopībā.
Tālr. 29264595.

Dažādi : : :
Stikla taras pieņemšanas
punktā Edvarta Virzas ielā 14
pagarināts darba laiks:
darbdienās plkst. 9-20
(pusd. pārtr. 13-14),
sestdienās plkst. 9-15.
Tālr. 29809599; 29164600.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Pateicība
Izsakām pateicību
Latvijas Zemessardzes
54. Inženiertehniskā
bataljona pārstāvjiem
D. Kravalam un R. Purmalim
par doto iespēju skolēniem
iepazīt militāro tehniku.

8.

Estrādē
4. jūnijā Iecavas estrādes
atklāšanas svētki:
plkst. 18:45 pašdarbnieku
gājiens no kultūras nama
uz estrādi – Rīgas iela,
Krasta iela, Puškina iela;
plkst. 19:00 estrādes svinīga
atklāšana, pašdarbnieku un
dziedošo iecavnieku šova
«Dziedi ar mani»
duetu koncerts:
Alma Spale, Oskars Pīlādzis;
Dace Deņisova, Kristīna Kugrēna;
Kristīne Zabarovska, Indra Krauja;
Kristīne Karele, Ilmārs Pumpurs;
Māris Sevastjanovs, Laura Arāja;
Linda Matveja, Juris Beitiņš;

noslēgumā balle
ar «Melno kaķu orķestri» un
īpašajiem viesiem grupu «The Black cat».
Ieeja - bez maksas.

23. jūnijā plkst. 23:00
LĪGO BALLE
kopā ar DJ Ivaru –
latviešu mūzika dažādām
gaumēm.
Ieeja - bez maksas.

Internātskolas
stadionā
Iecavas novada vasaras
sporta svētki
4. jūnijā plkst. 10:00.
Programmā:
vieglatlētika, futbols, strītbols,
volejbols, šautriņu mešana,
šaušana ar pneimatisko
pistoli, riteņbraukšana,
basketbola soda metieni,
virves vilkšana, auto veiklības
braukšana, svara stieņa
spiešana guļus.
Pasākuma nolikums www.iecava.lv.

Iecavas internātpamatskolas
kolektīvs

Uzņemšana Iecavas
vidusskolas 10. klasē
14. jūnijā plkst. 10:00.
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