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Ģenerē idejas novada attīstības programmai AKTUĀLI
A: F: Anta Kļaveniece

Šajā numurā:

Svētdien, 2. oktobrī,
noritēja otrais Iecavas
novada NVO forums.
Tā organizatori, biedrība
«Iecavas Jauniešu padome»
(IJP), par foruma galveno
mērķi izvirzīja
rekomendācijas izstrādi
topošajai novada
attīstības programmai
2013.-2019. gadam.
Uz forumu bija aicināti visu
Iecavas novada nevalstisko organizāciju un aktīvo sabiedrības
grupu pārstāvji, taču pārstāvētas bija tikai trīs organizācijas:
jau pieminētā IJP, biedrība «Sieviešu klubs «Liepas»» un biedrība
«FORTE IECAVA WPC», kopumā
aptuveni 20 cilvēku.
5.lpp.

Var pieteikt 3.
kandidātus
apbalvojuma
piešķiršanai

Diskusijas darba grupā, kura izstrādāja ieteikumus
uzņēmējdarbības un vides aizsardzības jomā.

Iespējami
ūdens
piegādes
traucējumi

5.

Uzstājas uz Nacionālās operas skatuves
A: F: Anta Kļaveniece

Sestdiena, 1. oktobris,
piecām Iecavas mūzikas
skolas kora klases
dalībniecēm paliks atmiņā
kā spilgts piedzīvojums.
Kopā ar citiem Latvijas
skolu bērniem viņas kāpa
uz Nacionālās operas
skatuves Jaunajā zālē,
lai piedalītos vācu
dziesminieka Rolfa
Cukovska muzikālajā
uzvedumā «Putnu kāzas».
Pieņemot Vācijas vēstniecības un Gētes institūta ielūgumu,
komponists pirmo reizi bija ieradies Latvijā, lai dziedātu kopā ar
Latvijas skolēniem. Pasākuma
mērķis - iepazīt tuvāk vācu valo-

du un mācīties to netradicionālā
veidā.
Izturējuši rūpīgu atlasi,
iestudējumā piedalījās aptuveni
70 skolēni no astoņām Kuldīgas,
Rēzeknes, Apes, Rīgas, Valmieras un citām Latvijas skolām.
Jāpiebilst, ka Iecavas mūzikas
skolas audzēknes bija iestudējuma jaunākās dalībnieces un vienīgās nepārstāvēja vispārizglītojošu skolu ar vācu valodas novirzienu.
Lai iemācītos 12 dziesmu ciklu svešā valodā, uz mēģinājumiem pedagoģe Kristīne Circene
viņas pulcināja jau kopš augusta, bet divas nedēļas pirms uzstāšanās mēģinājumi notika
katru dienu. Lai gatavotos iestudējumam, skolotāja saņēma nepieciešamos uzskates materiālus, instrukcijas un notis, apmeklēja semināru.
2.lpp.

Nedēļas sākumā koncertuzveduma ģenerālmēģinājums
noritēja Rīgā paša komponista vadībā, bet dienu pirms
lielās uzstāšanās Nacionālajā operā Iecavas mūzikas skolas
audzēknes Nikolīne Mudure (no kreisās), Annija Zorgenberga,
Rēzija Beitiņa, Līva Bogdanoviča un Paula Upeniece
iestudēto dziesmu ciklu atrādīja skolas darbiniekiem
un uzaicinātajiem apmeklētājiem.

2011. gada 7. oktobrī

2.

Septembris Zālītes mazajā skoliņā
A: Aija Sietiņa

bērnu vecāki un skolotājas visus
priecēja ar rudens ziedu kompozīcijām. Paldies vecākiem par atsaucību!
Visi apmeklējām izrādi «Nezinītis Iko» Iecavas kultūras namā.
Miķeļdienas pasākumā bērni
minēja mīklas, dziedāja, rotaļājoties vāca ražu un to šķiroja, cienājās ar ābolmaizi un lieliem,
skaistiem āboliem no skolotājas
Dinas Musņickas dārza. Paldies
skolotājai Dinai par pārdomāto,
interesanto un labi noorganizēto
pasākumu!
Septembris noslēdzās ar
Olimpisko dienu. Rītu uzsākām
ar kopējo vingrošanu zālē, kur
aktīvi piedalījās viss skoliņas kolektīvs - vingroja gan paši mazākie, gan skolotājas, gan visi tehniskie darbinieki. Skolas laukumā sporta skolotāja Sarma organizēja stafetes, noslēgumā bērni
saņēma diplomus un kārumiņus. Zaudētāju nebija - visiem tika piešķirta 1. vieta! Mēs esam
mazi, bet stipri!
3./4.klases pieci audzēkņi
piedalījās LOK izsludinātajā zīmējumu konkursā, un zīmētāji
saņēma skolas diplomus. Esam
lepni par Karīnu Helfrehti, kuras
darbiņš tika novērtēts sporta namā un nosūtīts uz Rīgu tālākai
izvērtēšanai!
Lai arī esam mazi un tālu no
citām Iecavas novada skolām, arī
mēs gribam rotaļāties, mācīties,
priecāties, saņemt un dāvāt mīlestību! IZ

struktūrvienības vadītāja
F: Diāna Jokste

Jauno mācību gadu
uzsākām skaisti
renovētā ēkā, sakoptā
teritorijā un mājīgās,
daļēji izremontētās telpās.
Pirmsskolas dienas grupiņu
«Ezīši» šogad apmeklē bērni vecumā no diviem līdz sešiem gadiem. Ar bērniem ikdienā strādā
pirmsskolas skolotājas Iluta Veltensone un Liene Eriņa. Speciālo
pirmsskolas grupiņu apmeklē
sagatavošanas grupas audzēkņi
un jaukta vecuma bērni. Šie bērni ikdienā darbojas ar speciālajām pedagoģēm - Aigu Štāli un
Eviju Lasmani. Sākot ar oktobri,
viņām palīdzēs arī skolotāja Anita Lesauska. Ikdienā grupiņā
bērnus aprūpē skolotāju palīdzes Iveta Ozoliņa un Natālija
Plociņa. Ja vecākiem ir maiņu
darbs vai grūtības ar transportu,
šo grupu bērniem ir piedāvāta
iespēja šeit nakšņot, kuru daudzi vecāki arī izmanto.
Sākumskolas klasēs speciālo
mācību programmu apgūst 1.,
2.c un 3./4. kl. skolēni. 1. klases
audzinātāja ir Kristīne ĀboltiņaTaranda, 3./4.klases audzinātāja - Sarma Voroškova, 2.c klasē
ar bērniem strādā Dina Musņicka un skolotāja palīdze Diāna
Jokste.
Visi audzēkņi dzied un muzicē skolotājas Guntas Rumševičas pavadībā, bet pirmos deju
soļus ierāda deju skolotāja Aija
Krolle.
Par skolas apkārtni ik dienu
centīgi rūpējas dārzniece L. Vītola, garšīgus ēdienus gatavo
A. Čerkasova, V. Damberga,
naktīs bērnus pieskata L. Babuškina un T. Platonova, telpas

Miķeļdienas pasākumā
cienājāmies ar āboliem
no skolotājas
Dinas Musņickas dārza.

Visi
Olimpiskās
dienas
dalībnieki
saņēma
diplomus
un jutās kā
uzvarētāji.
uzkopj M. Reinholde, bet visu
pielabo un saremontē palīgstrādnieks V. Vlasenkovs.
Septembrī skolā notika «Radošā pēcpusdiena», kurā bērni
kopā ar savām skolotājām no da-

žādām dabas veltēm veidoja fantastiskas lietas, kas pārsteidza
un sajūsmināja mūs visus.
Prieks par skolotāju izdomu,
prasmi un talantu!
Pirmsskolas grupā «Ezīši»

Uzstājas uz Nacionālās operas skatuves
1.lpp.

Pašiem vajadzēja ne tikai
iestudēt dziesmas, bet arī deju,
sagatavot putnu kostīmus. Kristīnei Circenei nācās uzņemties
vācu valodas, deju un mūzikas
skolotājas lomu vienlaicīgi, bet
tērpu darināšanā atsaucīgi
iesaistījās meiteņu mammas.
Rolfs Cukovskis ir dzimis

1947. gadā Hamburgā un savu
profesionālo karjeru sāka sešdesmitajos gados kā mūziķis,
līdzproducents un dziesmu tekstu autors. Savā zemē viņš ir populārs dziesmu autors; kopumā
sakomponējis ap 600 dziesmu
bērniem un pieaugušajiem. Viņa
pirmais un līdz šim vēl aizvien ļoti
populārais bērnu dziesmu albums «Rolfs Vogelhochzeit» («Rol-

fa putnu kāzas») izdots 1978. gadā. Šobrīd vairākas albuma
dziesmas ir iespējams noklausīties interneta vietnē
www.youtube.com. «Putnu kāzas» ir sirsnīgs stāsts par putnu
pāra dzīvi, kas atrod viens otru
un audzina savu putnēnu. Tas
arī māca vērtības, kā rūpēties
vienam par otru un rast drošības
sajūtu ģimenē. IZ

Kultūras namā
iekārtos
plakātu izstādi
A: Beata Logina

Par godu UNESCO 20. gadadienai Latvijā Iecavas kultūras
namā tiks izstādīti Iecavas novada 5.-9. klašu skolēnu plakātu
konkursa «Pieskaries Latvijas
mantojumam!» labākie darbi.
Ekspozīcija būs apskatāma
UNESCO 20. gadadienai veltītās
nedēļas laikā no 10. līdz 14. oktobrim. Konkursa 1.-3. vietas
ieguvēji tiks nosaukti un apbalvoti Iecavas novada Jaunatnes
foruma laikā12. oktobrī. IZ

3.

2011. gada 7. oktobrī

Jūrnieka stāstījums ļauj apceļot pasauli neklātienē
A: F: Ludmila Šteinberga,

Zoja Stūrmane

26. septembrī LNB Bērnu
literatūras centrā notika
akcijas Pasaule t@vā
bibliotēkā atklāšana.
Akcija norisināsies līdz
2012. gada 21. maijam,
kad visā pasaulē tiek
atzīmēta Starptautiskā
kultūras daudzveidības
diena dialogam un
attīstībai.
Akcija Pasaule t@vā bibliotēkā, kas norisinās pasaules
kampaņas @your library ietvaros, ir aizsākta 2010. gadā. Šogad akcijas mērķis ir apzināt pasaules kultūras un dabas mantojumu, sekmēt unikālu vērtību
pasaulē un Latvijā izzināšanu
un saglabāšanu.
27. septembrī Iecavas bērnu
bibliotēkas apmeklētajiem bija
iespēja tikties ar jūrnieku Sergeju Mašiņenkovu (attēlā). Viesis stāstīja par savu profesiju,
darbu Rīgas ostā un dalījās ceļojumu iespaidos.
Ar sajūsmu bērni klausījās
par loča piedzīvojumiem uz burinieka «Krūzenšterns», tāljūras
braucieniem uz zvejas un banānvedēju kuģiem, piedzīvoto

dzīvībai bīstamās situācijās.
Sergejs Mašiņenkovs apceļojis 50 valstis dažādos kontinentos. Sarunas gaitā klātesošie apbēra viesi ar dažādiem jautājumiem. Vairāk lasiet portālā
www.iecava.lv. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 19. septembra
plkst. 16 līdz 25. septembra
plkst. 15 no novadgrāvja notekas
nozagta metāla slūžu konstrukcija. Sākts kriminālprocess.
- 29. septembra priekšpusdienā 50 metru attālumā no
Smedes kapiem atrasti divi nesprāguši kara laika lādiņi. Par
atradumu paziņots nesprāgušās
munīcijas neitralizēšanas vienībai.
- Laikā no 24. septembra
plkst. 12 līdz 29. septembra
plkst. 12, pārkniebjot žogu,
iekļūts viesu nama teritorijā un
nozagti dažādi trauki. Sākts kriminālprocess.
- 30. septembrī ap plkst.
15:20 Ozolu ielas krustojumā ar
Upes ielu kāds 1962. gadā dzimušais, vadot automašīnu Volvo
V70, nedeva ceļu motociklam
Suzuki GSX 600F, kurš brauca
pa galveno ceļu. Satiksmes negadījumā bojāts motocikls.
- 30. septembrī plkst. 19:36
Dzintaru ielā aizturēts 1957. gadā dzimušais, kurš, būdams alkohola reibumā (0,7296 promi-

les), vadīja velosipēdu «Kristal».
- 1. oktobrī plkst. 8:05 Upes
ielā aizturēts iereibis (1,4352
promiles) riteņbraucējs - 1971.
gadā dzimis vīrietis. Plkst. 9:34
Rīgas ielas krustojumā ar ceļu
Iecava-Stelpe aizturēts 1980. gadā dzimušais, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā
(2,3368 promiles). Savukārt
plkst. 12:30 Lauku ielā aizturēts
1952. gadā dzimis velosipēdists
alkohola reibumā (2,9532 promiles).
- Laikā no 1. oktobra plkst.
23 līdz 2. oktobra plkst. 3 no neaizslēgtas metāla tvertnes nozagti apmēram 400 litri meža
tehnikai paredzētas dīzeļdegvielas. Sākts kriminālprocess.
- 4. oktobrī no plkst. 7:30 līdz
plkst. 20, kopā lietojot alkoholu,
kādai 1968. gadā dzimušai sievietei nozagts telefons Samsung.
Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Līdz 20. oktobrim var ieteikt
kandidātus apbalvojuma piešķiršanai
Pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta
komiteja gaida
ierosinājumus goda
nosaukuma «Iecavas Gada
cilvēks» piešķiršanai.
Tas ir apbalvojums par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem
Iecavas novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā
jomā. Goda nosaukumu piešķir
par darbiem vai par nopelniem ilgākā laika posmā.
Goda nosaukuma ieguvējiem
naudas summu piešķir valstī noteiktās minimālās algas apmērā,
pasniedzot arī Goda rakstu, sudraba Goda zīmi un ziedus.
Ierosinājumu par apbalvošanu Izglītības, kultūras un sporta
komitejai līdz 20. oktobrim var
iesniegt novada Domes deputāti,

darba kolektīvi, juridiskas un fiziskas personas, likuma noteiktajā kārtībā reģistrētās biedrības
un nodibinājumi. Iesniegumam
jāpievieno izvirzāmās personas
īss raksturojums un padarītā
darba novērtējums.
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja izskatīs iesniegtos ierosinājumus un pieņems lēmumu
par konkrētu personu apbalvošanu, ko apstiprinās novada Dome novembra sēdē.
Goda nosaukumu piešķir ne
vairāk kā trīs personām gadā.
Personas, kurām apbalvojums
jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt ne agrāk kā pēc 10 gadiem.
Tradicionāli šo apbalvojumu
pasniedz Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā Iecavas kultūras namā. IZ

Kāds bijis SEPTEMBRIS
Septembrī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas piecu
pāru laulības. Miršanas apliecības izsniegtas par 13 iecavnieku
aiziešanu aizsaulē, bet novada iedzīvotāju skaitu pagājušajā
mēnesī papildinājuši astoņi jaundzimušie. Mazuļiem - sešiem
puikām un divām meitenēm - izraudzīti šādi vārdi: Edvards,
Eduards, Aleksandrs, Adrians, Vladimirs, Klāvs, Anastasija un
Sofija. IZ

2011. gada 7. oktobrī

4.

Novērtē vārda mākslas brīnišķo spēku
A: Iveta Dmitrijeva

Iecavas vidusskolas skolotāja,
Anta Kļaveniece
F: Anta Kļaveniece

Kad pīlādži kar sev kaklā sarkanas krelles un dzidrajās debesīs sevi ieraksta aizlidojošo
dzērvju kāši, ir atnācis septembris un sev līdzi atnesis tradicionālās Dzejas dienas.
Iecavas novada skolās Dzejas
dienas norisinājās no 11. līdz
29. septembrim. Šogad tās bija
veltītas Iecavas 520. dzimšanas
dienai, kas tiks svinēta 2012. gada vasarā.
Dzejas dienu pirmajā posmā
skolēni klasēs veica jaunrades
darbu: sacerēja dzejas vai īsās
prozas tekstu, kas veltīts kādai
vietai Iecavā – ielai, ēkai, dabas
objektam. Šai vai kādai citai vietai tika veltīts arī vizuālās mākslas darbs. No katras klases divus labākos tekstus un vizuālos
noformējumus izvirzīja otrajam
posmam – noslēgumam. Darbi
bija jāiesniedz Iecavas kultūras
namā.
Dzejas dienu noslēgums norisinājās 29. septembrī. 5.8. klašu skolēni, kuru darbi tika
izvirzīti konkursa finālam, no
rīta pulcējās kultūras namā, lai
kopā ar savām latviešu valodas
un literatūras skolotājām aplūkotu Dzejas dienu vizuālo darbu
izstādi. Pēc tam jaunrades konkursa finālistus gaidīja autobuss, lai dotos ceļojumā pa Iecavu ar Dzejas pieturām.
Pirmā pietura bija pie muižas
vārtu stabiņa Baldones ielā, kur
Paula Roznere (3. vieta 7.-8. klašu grupā) nolasīja savu dzejoli
«Muižas vārtiņi», bet «Veltījumu
Iecavas ielām» nolasīja Kristīne
Skuja (2. vieta 5.-6. kl. gr.).
Otrā pietura bija vietā, kur
kādreiz slējās grāfa Pālena lielā
pils. Šodienas acīm raugoties,
bija grūti iedomāties, kā muižas
lielās kolonnas ar neticamu spēku turēja milzu pili, kā pils pagalmā pastaigājās grāfu ģimene.
Par saimnieku klātbūtni tagad
vien vēsta varenie koki pils apkārtnē. Tiem bija veltīts Ilutas
Loginas dzejolis «Iecavas ozolu
aleja» (1. vieta 7.-8. kl. gr.).
Tālāk ceļš veda cauri rudenīgajam parkam līdz gājēju tiltiņam, kur Hugo Huberts Puriņš
(1. vieta 5.-6. kl. gr.) un Natālija
Bistrova (3. vieta 7.-8. kl. gr.) nolasīja dzejoļus par Iecavas parku. Izskanot Egila Tarandas (3.
vieta 5.-6. kl. gr.) dzejolim «Iecavas upīte», skolēni izkāpa no
autobusa un devās uz tiltiņu, lai
savai Iecaviņai dāvinātu ziedu
pušķi.
Mājot ardievas upītei, Dzejas
dienu dalībnieki turpināja ceļo-

Dzejas dienu autobuss 5.-8. klašu
jaunrades konkursa finālistus
un viņu skolotājas atvizinājis uz novada Domi.

jumu uz Dievdārziņu. Liels bija
skolēnu prieks un lepnums par
čaklo iecavnieku izkopto vietu –
skaisto piemiņas akmeni, romantiskajām taciņām un koka
kāpnēm, kas ļāva nokāpt lejā un
nedaudz pakavēties upes krastā,
baudot brīnišķīgo rudens ainavu,
kuras fonā skanēja Betijas Celitanes (2. vieta 7.-8. kl. gr.) dzejolis «Iecava gadalaikos». Izjusti un
emocionāli skanēja Baibas
Žmurko (2. vieta 7.-8. kl. gr.) miniatūra «Par Dievdārziņu», rosinot klausītājos pārdomas par bijušo un laicīgo.
Svētku dalībnieku brauciens
noslēdzās Iecavas Domes sēžu
zālē, kur svinīgi tika apbalvoti
skolu jaunrades konkursa uzvarētāji. Visi konkursa finālistu
teksti tika iesniegti laikrakstam
«Iecavas Ziņas», lai tos varētu izlasīt arī citi iecavnieki.
Dzejas dienu pasākums bija
emocionāls un interesants. Skolēniem tas deva iespēju sevi izpaust, atraisīt radošās spējas un
izdomu, saprast un novērtēt vārda mākslas brīnišķo spēku. Paliks jaukas atmiņas, fotogrāfijas,
lepnums un mīlestība pret savu
novadu – skaistajām vietām un
darbīgajiem ļaudīm, kas te dzīvo.
Ap pusdienas laiku Iecavas
kultūras namā pulcējas jaunrades konkursa otrajam posmam
izvirzīto 9.-12.klašu darbu autori
un viņu latviešu valodas un literatūras skolotājas.
Organizatori pasākumu bija
veidojuši kā dzejas stundu, kuru
vadīja dzejnieks Eduards Aivars
(attēlā). Taču vispirms visus, bet

jo īpaši pašu dzejnieku, patīkami
pārsteidza skolotājas Daces Greižas un viņas vadītā teātra sporta
pulciņa dalībnieku iestudētā
reklāma, kas, ņemot talkā labu
humora devu, iepazīstināja visus
ar dzejnieku un viņa dzejas grāmatām.
Eduards Aivars nedaudz pastāstīja par sevi, runāja dzeju un
centās atbildēt uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem. Sarunu
centrā, protams, bija dzeja.
- Kas ir visneērtākais dzejnieka profesijā?
- Tas, ka tuvinieki nespēj samierināties ar šādu profesijas izvēli. Tā ir materiāli nedroša lieta.
Un cilvēks it kā karājas gaisā
starp sapni un īstenību.
- Kas iedvesmo dzejai?

- Jebkas un arī nekas. Taču
kāpēc ir tik daudz vāju mākslas
darbu? Tāpēc, ka cilvēkiem ir
iedvesma. Nevar nodot iedvesmu
otram, ja nezini, kā.
- Vai dzejnieks – tas ir jūsu
maizes darbs?
- Kas tad tas ir? Vai, ja ne-saņem atalgojumu regulāri, tas
nav amats? Man gan tas drīzāk ir
arī dzīvesveids. Vaļasprieks tas
nav, jo man dzejošana ir prioritāte numur viens.
- Kad teksts ir pieskaitāms
poēzijai?
- Var būt arī fotogrāfija ar
poēziju. Arī latviešu prozā ir
daudz poēzijas. Ja, lasot dzeju,
viss ir saprotams, tad tā drīzāk ir
proza. Dzejā ir tāpat kā mūzikā –
kaut kas aizskar, bet īsti nevari
pateikt - kas. Dzejā svarīgs ir arī
ritms, un atskaņas ir tikai daļa
no tā.
Sarīkojuma noslēgumā apbalvojumus saņēma gan tekstu
jaunrades, gan vizuālo darbu
konkursa uzvarētāji. Paldies
Latviešu valodas un literatūras
skolotāju metodiskās apvienības
vdītājai, skolotājai Dacei Greižai
par ieguldīto darbu pasākuma
organizēšanā!
Jaunrades darbu konkursa
uzvarētāji (tekstus vērtēja M.
Lasmane un D. Oškalne) - 1. vieta (pa klašu grupām): Hugo Huberts Puriņš 5.a un Ralfs Žogla
5.c, Artūrs Bogdanovičs 8.a un
Iluta Logina 8.b, Arta Vītoliņa
10.a un Kristaps Sviķis 9. a, Elīna Kļaveniece 12.a (vidusskola).
Visu konkursa laureātu vārdi lasāmi www.iecava.lv. IZ
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Ģenerē idejas novada attīstības programmai
1.lpp.

Novada pirmā NVO foruma
organizatore Agita Hauka šo atsaucības trūkumu norakstīja uz
IJP iespējamo pieredzes trūkumu. Lai cilvēkus izvilinātu no
mājas un rosinātu kaut kur piedalīties, viņu atsaucība ir jānopelna ar individuālu pieeju, pārliecinot un uzrunājot tieši. Pirms
pusotra gada A. Haukai un viņas
vadītajam sieviešu klubam NVO
forumā izdevās pulcēt 56 cilvēkus no desmit organizācijām.
Uzrunājot foruma dalībniekus,
Agita Hauka rosināja būt atbildīgākiem. «Man būtu prieks, ja
Domes sēdēs piedalītos ne tikai
es, bet vēl kāds nevalstisko organizāciju vai sabiedrības pārstāvis. Tas ir vajadzīgs, lai zinātu,
kas notiek. Ja neesi painteresējies vai avīzi palasījis, tad ir viegli
kritizēt, ka pie mums nekas nenotiek.»
Foruma ievadā IJP valdes locekļi Bruno Bahs un Laine Baha
sacīja, ka Iecavas novads var lepoties ar nevalstisko organizāciju skaitu. Pērn novadā bija reģistrētas 15 biedrības un sabiedriskas organizācijas, bet pē-

dējā gada laikā tām piepulcējušās vēl četras: biedrība «FORTE
IECAVA WPC», kas apvieno novada smagatlētikas sportistus
un popularizē pauerliftinga aktivitātes; Iecavas novada ģimeņu
ar bērniem biedrība «Marabella»,
kuras galvenais mērķis ir apvienot novada ģimenes un veicināt
savstarpēju atbalstu un palīdzību; biedrība «Arhīvs», kura izveidojusi Iecavas novada sporta un
vēstures muzeju, kā arī apņēmusies organizēt visaptverošas
sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes novadā; aktīvistu
klubs «Vardes», kura mērķis ir
popularizēt aktīvu dzīvesveidu,
izglītot kluba biedrus un līdzcilvēkus.
Forumā klātesošo biedrību
pārstāvji prezentēja paveikto, kā
arī iepazīstināja ar tuvākajām
iecerēm. Daudzas no aktivitātēm
bijušas iespējamas, pateicoties
pašvaldības atbalstam, kas šogad jau otro gadu organizēja
NVO projektu konkursu. Pašvaldības finansiālu atbalstu saņēmuši gan Jauniešu īsfilmu un foto festivāla organizatori IJP, gan
Dievdārziņa atjaunošanas projekta īstenotājs sieviešu klubs
«Liepas», gan semināra «Spēka
mitriķis» organizatori «FORTE

IECAVA WPC», gan Iecavas sporta un vēstures muzeja veidotāji biedrība «Arhīvs».
Prezentācijām sekoja SIA «PR
Holding» valdes priekšsēdētāja
Jāņa Riņķa lekcija «Kreativitāte novada attīstības perspektīva».
Tā kā J. Riņķis jau septiņus gadus darbojas sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā, arī
semināra dalībniekus viņš aicināja uz radošu domāšanu, popularizējot savas organizācijas
veikumu plašsaziņas līdzekļos;
sniedza NVO pārstāvjiem praktiskus padomus, kā rakstīt preses relīzes, kad un kam tās nosūtīt, lai ieguldītais darbs vainagotos ar publikāciju kādā preses izdevumā, nevis nonāktu redakcijas miskastē.
Kad semināra dalībnieki bija
saņēmuši iedrošinājumu radošai izpausmei, visi ķērās klāt tematisko darba grupu darbam, lai
izstrādātu priekšlikumus uzņēmējdarbības, vides, kultūras,
sporta, izglītības, veselības un
sociālās jomas attīstībai. Pēc foruma organizatoru teiktā,
priekšlikumi tiks apkopoti un
iesniegti novada Domē kā NVO
pienesums topošajai novada attīstības programmai 2013.2019. gadam. IZ

IEDZĪVOTĀJU UN
UZŅĒMUMU IEVĒRĪBAI!
Sakarā ar
jaunizbūvēto ūdensvadu
skalošanu un
dezinfekciju
Raiņa un Zemgales ielā
10., 11., 12. oktobrī,
iespējami ūdens
piegādes traucējumi
(īslaicīga ūdens spiediena
pazemināšanās esošajos
ūdensapgādes tīklos,
kā arī pa krāniem var
tecēt netīrs ūdens).
Vēlams neizmantot
veļas mašīnas.
Ar ūdens piegādes
traucējumiem
jārēķinās arī:
Dzintaru, Dzirnavu,
Lauku, Skolas, Pļavu,
Rūpniecības, Cēsnieku,
Vītolu, Robežu, Plūdoņa,
Liepu, Ceriņu, Putnu,
Atmodas, Baldones ielā.
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» atvainojas
par sagādātajām
neērtībām.

Iecavas novada

Neiesaka uzturā lietot nevārītu ūdeni
A: Beata Logina

Populāra kļuvusi avotu
ūdens izmantošana. Ar plastmasas pudelēm un citādiem traukiem apbruņojušies cilvēki bieži
mēro ceļu pēc ūdens uz tuvāko
zināmo avotiņu, jo tā ūdens esot
daudz tīrāks, un garšīgāks nekā
mājās pieejamais vai veikalos
nopērkamais. Bet vai avotu
ūdens kvalitāte tiešām atbilst
dzeramā ūdens kvalitātes un neaitīguma prasībām?
Kāda iecavniece, kas vēlējusies palikt anonīma, rosināja sieviešu klubu «Liepas» noskaidrot
atbildi uz šo jautājumu un finansēja analīžu veikšanu. 31.
augustā tika paņemti paraugi no
trim Iecavas avotiem - no diviem
pie Dievdārziņa un no viena parkā, pie Ģedules ietekas Iecavas
upē. Mikrobioloģiskās analīzes,
kas tika veiktas SIA «Pārtikas higiēnas laboratorija Auctoritas»,
liecina, ka ūdens paraugi no visiem trim avotiem neatbilst dze-

ramā ūdens normatīviem, jo satur fekālā piesārņojuma indikatorus mikroorganismus zarnu
nūjiņas (Escherichia coli), koliformas un enterokokus. Lai
dzeramo ūdeni varētu uzskatīt
par nekaitīgu un kvalitatīvu, tajā
nedrīkst konstatēt E. coli un enterokokus; norma ir 0/100 ml,
bet Iecavas avotu ūdens paraugos šie rādītāji ir: E. coli 34 KVV/100 ml; 89 KVV/100 ml;
67 KVV/100 ml un zarnu enterokoki - 9 KVV/100 ml; 3 KVV/100
ml; 3 KVV/100 ml. «Uz jautājumu, vai pats tādu ūdeni dzertu,
laboratorijas darbinieks zibenīgi
man atbildēja: «Noteikti nē!»,»
stāsta sieviešu kluba «Liepas» vadītāja Agita Hauka.
Septembrī ūdens paraugi nodoti arī ķīmiskajai testēšanai.
SIA «AND resources» laboratorijā
veiktā analīze rāda, ka Iecavas
avotu ūdens ir samērā ciets, ar
nitrātu piejaukumu, taču līdz
normas robežai vēl tālu.
Ja cilvēki no avotiem ņem
ūdeni dzeršanai, tā ir viņu brīva
izvēle. Tomēr nenāk par ļaunu

ieklausīties speciālistu brīdinājumā - šāds ūdens var kļūt par
infekcijas avotu, tādēļ ieteicams
uzturā lietot tikai vārītu ūdeni.
Tas pats attiecas uz krāna
ūdeni, ko iedzīvotājiem piegādā
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība». Ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta reizi ceturksnī,
skaidro ūdenssaimniecības vadītājs Jānis Nitišs. Būtiskas neatbilstības, kas apdraudētu cilvēku veselību, nav konstatētas,
bet jāpatur prātā, ka ūdens apgādes sistēmā daudzviet ir vecas
un aizaugušas caurules. Vairāki
testu rādītāji pastāvīgi ir paaugstināti, ūdens, ko saņem Iecavas
iedzīvotāji, ir izteikti duļķains, ar
paaugstinātu dzelzs saturu,
taču Veselības ministrija pašvaldības kapitālsabiedrībai ir izsniegusi atļauju, ka paaugstināti šie rādītāji drīkst būt līdz
ūdenssaimniecības rekonstrukcijas pabeigšanai. Pēc tam dzeramā ūdens kvalitātei jāuzlabojas un minētajiem rādītājiem jābūt samazinātiem līdz pieļautajam minimumam. IZ

JAUNATNES FORUMS
12. oktobrī
plkst. 15.00-18.00
Iecavas kultūras namā
15.00 Reģistrēšanās
15.10 UNESCO pārstāvja
uzruna
15.30 Plakātu konkursa
«Pieskaries Latvijas
mantojumam!» uzvarētāju
apbalvošana
15.50 Iecavas Jauniešu
padomes prezentācija
16.00 Skolu prezentācija
«Mana skola 5 minūtēs!»
16.30 Iecavas pašvaldības
jaunatnes lietu speciālistes
prezentācija
16.35 Darba grupas,
diskusijas
Diskusija: Kādi pasākumi
būtu nepieciešami jauniešiem
Iecavas novadā?
17.00. Darba grupu rezultātu
prezentēšana
17.30. Foruma gaitas
kopsavilkums
17.40. Noslēgums
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Daudz smaidu un skaļu emociju Olimpiskajā dienā
A: F: Beata Logina

Iecavas novada izglītības
iestādes 30. septembrī
piedalījās starptautiskās
Olimpiskās dienas
pasākumos.
Kopīgā rīta rosmē saņēmuši
mundruma devu, bērnudārzu
audzēkņi un skolēni sporta namā «Dartija» sacentās stafešu
skrējienos. Katram dalībniekam
tika diploms - kā pateicība par
dalību kopīgajā sportošanā un
mudinājums arī turpmāk būt
draugos ar sportu un olimpiskajiem principiem.
Katra izglītības iestāde, kas
piedalījās pasākumā, no Latvijas
Olimpiskās komitejas saņēma pa
bumbai, bet grozu ar bumbām
par lielāko aktivitāti saņēma
Iecavas vidusskola.
Veiklākie stafešu skrējēji
ieguva saldumu balvas no sporta
skolas «Dartija». 3.-4. klašu grupā 1. vietu izcīnīja Iecavas vidusskolas 4.b klase, 2. vietu - 4.a
klase, 3. vietu - 3.a klase; 5.6. klašu grupā 1. vietu - Iecavas
vidusskolas 6.c klase, 2. vietu Dzimtmisas pamatskolas 6. klase, 3. vietu - vidusskolas 6.a
klase; 7.-8. klašu grupā 1. vietu Iecavas vidusskolas 8.b klase,

Olimpiskās dienas vismazākie dalībnieki sporta namā
«Dartija» azartiski centās izpildīt rīta vingrošanas
kompleksu. Vairāk fotogrāfiju skatiet www.iecava.lv
galerijā.
2. vietu - 7.a klase, 3. vietu - 8.a
klase.
Sacensībās varēja pārliecināties, ka stafetēs svarīgs ir ne tikai
ātrums, bet arī veiklība, ar kājām vadot futbola bumbu, velkot
striķī iesietu mašīnu, nododot
no rokas rokā stafetes kociņu vai

pildbumbu. Tikpat būtiska ir
bērnu prasme sadarboties, uzmundrināt klasesbiedrus. Olimpiskais sūtnis Iecavā, šķēpmetējs Voldemārs Lūsis, atzina, ka,
vērojot Olimpiskās dienas norisi
sporta namā «Dartija», sajūtās
atgriezies bērnībā un tajās emo-

LBL3 atklāšanas spēlē
Dartija uzvar Ķeizarmeža jauniešus
A: F: Beata Logina

Latvijas Basketbola līgas
3. divīzijas (LBL3)
čempionāts sākās Rīgā
otrdienas, 4. oktobra,
vakarā.
Pirmajā spēlē, kas notika Ķeizarmežā, mājinieki piekāpās
Iecavas BK Dartija ar rezultātu
54:88 (pa ceturtdaļām 13:21;
13:18; 14:26; 14:23).
Iecavnieku sniegumu treneris Voldemārs Pārums novērtēja
kā normālu. Ņemot vērā, ka
pirms šīs sezonas Dartijai nav bijusi neviena pārbaudes spēle,
Ķeizarmeža jaunieši bija izdevīgs
pretinieks, lai laukumā tiktu visi
komandas pieteikumā ierakstītie spēlētāji. Tomēr Ķeizarmeža
vienība, kurā spēlē 1993.-1995.
gadā dzimuši basketbolisti, nav
īstā, pēc kuras spriest par
Dartijas spēku samēru. Objektīvāku vērtējumu varētu sagaidīt

no nākamās spēles pret Vidzemes augstskolu, kas
12. oktobrī notiks Iecavā.
Izmantojot auguma priekšrocības, Dartija pārliecinoši uzvarēja cīņā par atlēkušajām bumbām
(47/26). Mūsējiem bija liels pārsvars arī pārtverto
bumbu rādītājā (17/8). Spēles gaitā iecavnieki pieļāva 14 kļūdas. Visilgāko laiku laukumā (30:40) šoreiz pavadīja Gatis Justovičs.
Ivars Zemītis: 19 punkti, 8 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas piespēles;
Ģirts Hauks: 16 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Gundars Brička: 14 punkti, 3 izcīnītas bumbas,
6 pārtvertas bumbas;
Dāvis Kravals: 11 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Gatis Justovičs: 11 punkti, 6 izcīnītas bumbas,
5 rezultatīvas piespēles, 4 pārtvertas bumbas;
Jānis Eiduks: 10 punkti, 8 izcīnītas bumbas;
Armands Švītiņš: 5 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Linards Jaunzems: 2 punkti, 4 izcīnītas bumbas,
2 pārtvertas bumbas;
Juris Brūveris: 3 rezultatīvas piespēles;
spēlēja arī Aldis Beitiņš un Mārcis Eglītis.
No dalības čempionātā atteikušās divas vienības Kursa un RTU, tā ka LBL3 pamatturnīrā desmit komandas izspēlēs divus apļus un astoņas labākās kvalificēsies izslēgšanas spēlēm. Attēlā: pirmās spēles
rezultatīvākais spēlētājs Ivars Zemītis. IZ

cijās, ko izraisa šādas bērnu sacīkstes. Olimpietim nebija viegli
noteikt azartiskāko klasi, bet kopā ar palīgiem viņi vienojās, ka
šoreiz visvairāk acis dega un cīņassparu izdevās parādīt vidusskolas 5.a klasei. Par to 20 skolēni kopā ar diviem pieaugušajiem varēs doties uz Rīgas «Dinamo» hokeja spēli Arēnā Rīga.
Biļeti uz hokeja spēli kā balvu
par veiksmīgu dalību zīmējumu
konkursā saņēma Iecavas vidusskolas 4.b klases skolniece Enia
Tīna Šusta, Dzimtmisas pamatskolas 9. klases skolnieks Normunds Graudiņš un astoņgadīgā Sandra Benita Samtiņa. Viņu,
kā arī vidusskolas 7.b klases
skolnieces Unas Beātas Nilles un
Zālītes speciālās internātpamatskolas desmitgadīgās audzēknes
Karīnas Helfrehtes uzzīmētos
Latvijas delegācijas talismanus
Olimpiskajām spēlēm Londonā
Voldemārs Lūsis nodeva galīgajai izvērtēšanai Latvijas Olimpiskajā komitejā.
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» direktore Baiba Gāga
pauž gandarījumu, ka izdevies
sarīkot vērienīgo pasākumu, bet
tas nebūtu iespējams bez palīgu
komandas, tāpēc pateicas visiem
daudzajiem palīgiem - gan sporta skolas kolektīvam, gan visu izglītības iestāžu darbiniekiem,
kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā. IZ
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Spēks nāk no svētvietas
A: Andis Kaspars
F: no A. Kaspara albuma

Ar virsrakstā likto frāzi
var raksturot SK «FORTE
IECAVA WPC» atgriešanos
sacensību apritē pēc
vasaras perioda atpūtas.
24. un 25. septembrī Dobelē
norisinājās Baltijas valstu čempionāts WPC versijā ar un bez
ekipējuma. Pirms došanās uz
pirmajām sacensībām pēc vasaras atpūtas sportisti nolēma apmeklēt atjaunoto kultūrvēsturisko vietu Dievdārziņu, lai
smeltos enerģiju, kas nāk no šīs
mūsu senču vietas. Par vietas
savdabīgumu un daudziem neizprotamu pievilkšanas spēku
sportisti pārliecinājās, strādājot
tur pavasara talkas ietvaros.
Dobelē pirmajā dienā norisinājās sacensības spēka trīscīņā.
Šoreiz iecavnieku sastāvā debitēja Arnis Štrauss, kas šāda līmeņa sacensībās startēja pirmo
reizi. Kopumā spēka trīscīņā piedalījās 43 sportisti. Sacensībām
beidzoties, Arnis Štrauss bija
kļuvis par Baltijas čempionu savā svara kategorijā un vecuma
grupā. Šī bija sportista pirmā
medaļa, un viņš pirmais Iecavas
komandai atnesa vērtīgos 10
punktus komandu kopvērtējumam.
Nākamajā dienā uz starta
stājās sportisti svara stieņa spiešanā guļus. Kopumā svara stieņa spiešanā guļus startēja 105
sportisti no dažādām Latvijas un
Lietuvas pilsētām. Iecavas novadu šajā disciplīnā pārstāvēja:
Viktors Golasko, Māris Rāzmanis, Sandris Preimanis, Andis
Šķensbergs, Rihards Lacs, Artūrs Ikše, Anželika Romanovska
un Andis Kaspars. Šoreiz traumas dēļ Iecavas komandā nestartēja Andrejs Mūrnieks, toties viņš bija devies komandai līdzi kā atbalstītājs.
Sandris Preimanis un Andis
Šķensbergs šajās sacensībās
startēja uzreiz pēc vairāku dienu
slimošanas, bet, neskatoties uz
elkoņa traumu, sacensībās piedalījās Andis Kaspars.
Visiem Iecavu pārstāvošajiem sportistiem izdevās tikt pie
medaļām un kausiem absolūtajā kopvērtējumā. 3. vietu savā
vecuma grupā un svara kategorijā izcīnīja: Rihards Lacs (junioru vecuma grupa, svara kategorija līdz 100 kg) - pacelti 140 kg;
Artūrs Ikše (junioru vecuma gru-

SK «FORTE IECAVA WPC» sportisti ar Baltijas valstu čempionātā izcīnītajām godalgām.

pa, svara kategorija līdz 75 kg) pacelti 110 kg. 2. vietu savā vecuma grupā un svara kategorijā
ar paceltiem 230 kg izcīnīja Andis Šķensbergs. 1. vietu savā vecuma grupā un svara kategorijā
ieguva: Viktors Golasko (jauniešu vecuma grupa, svara kategorija līdz 82,5 kg) - pacelti 145 kg,
kā arī izcīnīta 1. vieta absolūtajā
vērtējumā jauniešiem; Anželika
Romanovska (veterānu vecuma
grupa, svara kategorija līdz 75
kg) - pacelti 107,5 kg, kā arī izcīnīta 1. vieta absolūtajā vērtējumā veterāniem; Sandris Preimanis (open vecuma grupa, svara
kategorija līdz 140 kg) - pacelti
225 kg, kā arī izcīnīta 3. vieta absolūtajā vērtējumā open kategorijā; Māris Rāzmanis (open vecuma grupa, svara kategorija
līdz 100 kg) - pacelti 170 kg, kā
arī izcīnīta 3. vieta absolūtajā
vērtējumā open kategorijā; Andis
Kaspars (open vecuma grupa,
svara kategorija līdz 110 kg) pacelti 200 kg, kā arī izcīnīta
2. vieta absolūtajā vērtējumā
open kategorijā.
17 komandu vērtējumā
iecavnieki izcīnīja 8. vietu. 1. vietu ieguva Saldus komanda
(23 dalībnieki), 2. vietu - Liepājas
komanda (18 dalībnieki), 3. vietu
izcīnija Bauskas komanda (15

dalībnieki). Šīs sacensības bija
arī sportistu atlase Pasaules
čempionātam, kas norisināsies
Rīgā no 14. līdz 19. novembrim.
Nākamās sacensības notiks
15. oktobrī Liepājā un 22. oktobrī Talsos. IZ

Kļūdas labojums
Iepriekšējā numurā
7. lappusē publicējām sporta
skolas «Dartija» sniegto
informāciju par rudens krosu
Iecavas parkā.
Pareizi jābūt, ka
2.-3. klašu grupā laureātes
Amanda Hilda Gromova un
Amanda Jakobi ir Iecavas
internātpamatskolas, nevis
vidusskolas skolnieces.
Atvainojamies par kļūdu!

Sākas folkloras
kopu skates
Nākamvasar no 5. līdz
10. jūlijam Latvijā notiks
Starptautiskais folkloras
festivāls BALTICA 2012.
Lai sagatavotos festivālam un
veiktu dalībnieku atlasi, 2011.
gada rudenī visā Latvijā norisināsies folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skates. Zemgales novadu skate Iecavas kultūras namā paredzēta 20. novembrī. BALTICA ir plašākie, sabiedrībā populārākie un pasaulē
pazīstamākie tradicionālās kultūras svētki Baltijas valstīs. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Aleksandrs Trihonovs (24.06.1935. - 28.09.2011.)
Mihails Bļinovs (04.01.1949. - 28.09.2011.)
Andris Lapiņš (04.09.1939. - 29.09.2011.)
Monika Suveizda (29.01.1906. - 01.10.2011.)
Elvīra Janišķe (12.09.1929. - 03.10.2011.)

2011. gada 7. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :
Gleznas (gan jaunas, gan
vecas), senas mēbeles un
radioaparātus, kā arī citus
senus mājas un dārza
priekšmetus (strūklakas,
statujas u. c., arī sliktā
stāvoklī). Tālr. 29148500.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (40 g.) meklē
apkopējas, auklītes vai
konditora palīdzes darbu.
Izskatīs visus piedāvājumus.
Tālr. 26987463.

Dažādi : : :
Sporta deju treneris apmāca,
konsultē un iesaka, kā labāk
un drošāk justies deju zālē.
Tālr. 29593975;
e-pasts: sambojs99@inbox.lv.

Iecavas ģimeņu ar bērniem
biedrība «Marabella» organizē
bezmaksas nodarbību kursu

POZITĪVĀS DOMĀŠANAS
POTENCIĀLS.
Nodarbības Iecavas kultūras
namā notiks
15. oktobrī, 29. oktobrī
un 12. novembrī
no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Interesenti var apmeklēt gan
atsevišķu nodarbību,
gan visu lekciju kursu.

Pieteikšanās
pa tālr. 29268363.

23. oktobrī plkst. 11
BALOŽU kapsētas
sakopšanas talka.

Parkā
Skrējiens
«IECAVAS RUDENS»
8. oktobrī pl. 13:00.
Dalībnieku reģistrācija un
numuru izsniegšana
no plkst. 12:30
SAKS «Dartija» sporta namā.
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

Iecavas novada Dome aicina pieteikties
šādiem kursiem:
Angļu valoda (iesācējiem)
Angļu valoda (ar priekšzināšanām)
Spāņu valoda (iesācējiem)
Spāņu valoda (ar priekšzināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 akadēmiskās stundas 1 reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 18,15.
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 akadēmiskās stundas 1 reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 27,20.
Pieteikties pa tālruņiem: 63941601 vai 29428476
līdz 31. oktobrim.

Visu veidu veļasmašīnu,
trauku mazgājamo mašīnu un
metināmo aparātu remonts.
Tālr. 29105506.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
minispēles
9. oktobrī pl. 11:00
Iecava - Bauska,
Iecava - Jelgava
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
15. oktobrī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki Inčukalns
Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
12. oktobrī pl. 20:30
Dartija - Vidzemes augstskola
26. oktobrī pl. 20:30
Dartija - Jūrmala

Vidusskolas laukumā
Iecavas novada skolu
sacensības futbolā:
6.-7. klasēm 12. oktobrī plkst. 15:30,
8.-9. klasēm 19. oktobrī plkst. 15:30.
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

8.

Kultūras namā
11. oktobrī pl. 9:30
SIA «Valmieras kinostudija»
muzikāla izrāde bērniem
vecumā no 4 līdz 12 gadiem
«TĀLTĀLĀ MEŽA VARONIS»,
kas ir piedzīvojumu pilns
stāsts par to, kā Šrekam
jāatgūst Fiona, uz kuru savas
tiesības ir izteicis kaimiņu
zemes princis
Negantais Hugo.
Biļetes cena - Ls 2,
biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā.
Tālr. 63941234; 26666126;
29109156.
14. oktobrī pl. 19:00
Ikšķiles teātra izrāde
«BASĀM KĀJĀM PA PARKU».
Biļešu cenas: - Ls 1;
skolēniem - Ls 0,50;
pirmsskolas vecuma bērniem
un pensionāriem ieeja bez maksas.
15. oktobrī pl. 10:00-16:00
KAĶU IZSTĀDE.
Ieejas maksa - Ls 1.
16. oktobrī pl. 15:00
Santa Zapacka un
Harijs Ozols «AR MĪLESTĪBU
UN SMAIDU».
Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 3;
koncerta dienā - Ls 4.
28. oktobrī pl. 19:00
«Putnu balle» un «PeR»
vienosies Mārtiņa Freimaņa
dziesmu koncertā
«TU ESI MANS DRAUGS».
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā,
biļešu cenas - Ls 3 un Ls 4.

Piedāvā darbu : : :
celtniekam privātmājas
celtniecībā.
Tālr. +371 29608658
(Gaitis Freimanis).
Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 10. oktobrī
no plkst. 10 līdz 12.
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