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Izbūvē bruģētu taku
A: F: Anta Kļaveniece

09.12.2011.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
2.
Uzņem
Nacionālā
debašu turnīra
dalībniekus

Dievdārziņā pabeigta bruģētās
takas būvniecība. Bruģis klāj
arī stāvjoslu Pārupes ielas
malā, lai arvien lielāku
popularitāti ieguvušā
apskates objekta viesi varētu
ērti tur novietot automašīnas.
Pavisam ieklāti 200 kvadrātmetri dabiska, neregulāras formas plēsta granīta bruģakmens,
izveidojot 1,30 metrus platu taku no Pārupes ielas līdz skatu
platformai un apkārt ziedojumu
akmenim. «Šie darbi ir kā loģisks
turpinājums Dievdārziņa labiekārtošanai,» gandarīts par paveikto teic novada Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.
No pašvaldības budžeta takas izbūvei atvēlēti Ls 7093,08
(ar PVN). Bruģēšana bija uzticēta
uzņēmumam a.s. «Ceļu pārvalde», kas pieredzi sena bruģa
ieklāšanā uzkrājusi, strādājot
gan Kuldīgā, gan Vecrīgā. IZ

Semināru
ciklā mācās
dzīvot
pozitīvi

5.

Pagarina
6.
pieteikšanos
basketbola
čempionātam

Labdarības pasākumā piedalīsies pasaulslavenais pianists Vestards Šimkus
A: Laine Baha

biedrības «Iecavas Jauniešu
padome» valdes priekšsēdētāja
Iecavas jaunieši decembri
noteikuši par labdarības
mēnesi, jo 17. decembrī
Iecavas kultūras namā notiks
Iecavas Jauniešu padomes
rīkotais labdarības pasākums
«Palīdzi!».
Jau 2006. gadā, sadarbojoties ar Iecavas novada Domi, Sociālo dienestu, nevalstiskajām
organizācijām, nodibinājumu
«Palīdzēsim.lv» un fondu «Ziedot.lv», biedrība «Iecavas Jauniešu padome» aizsāka jaunu tradī-

ciju Iecavas novadā – jauniešu
labdarības pasākumus, kuru
laikā tiek vākti ziedojumi Iecavas
novadā dzīvojošiem bērniem ar
invaliditāti.
Šis ir jau ceturtais jauniešu
labdarības pasākums, kura mērķis ir sniegt materiālu atbalstu
diviem Iecavas novadā dzīvojošiem bērniem rehabilitācijas nodrošināšanai un speciālo palīgierīču iegādei – pusotrgadīgajam
Jānim un piecgadīgajai Kitijai.
Kitijas veselību apdraud
daudz un dažādas slimības, viņai ir epilepsija ar krampjiem,
nieru mazspēja, gūžas subluksācija un problēmas ar kuņģi, savukārt Jānim diagnosticētas vai-

rākas slimības vienlaicīgi – organiski galvas smadzeņu bojājumi
ar smadzeņu vielas atrofiju, epilepsija un citas slimības, kuru
rezultātā radušās kustību un rīšanas problēmas. Abiem bērniem ļoti nepieciešamas fizioterapijas un ārstnieciskās vingrošanas procedūras muskulatūras
stiprināšanai, speciāls krēsliņš
sēdēšanai, autiņbiksītes un citas lietas.
Labdarības pasākuma norise
paredzēta četrās daļās: koncerts, radošo darbu izsole, balle
un diskotēka. Katra no tām emocionāli piesātināta.
Dalību labdarības pasākuma
koncertā apstiprinājis pasaules

slavu ieguvušais, vairāku starptautisko mūzikas festivālu un
Latvijas Lielās Mūzikas Balvas
laureāts Vestards Šimkus, kas
būs labdarības pasākuma koncerta daļas īpašais viesis, jo uzstāšanās labdarības pasākumā
ir Vestarda pirmā uzstāšanās
6.lpp.
Iecavā.
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2.

Vai darbaspēka aizplūšana veicina valsts attīstību?
Šo jautājumu dienas garumā
3. decembrī apsprieda
debatētāji no 22 Latvijas
skolām, no kurām puse bija
ģimnāzijas.
Kā katru gadu debašu pirmā
semestra aktivitātes noslēdzas
Iecavas vidusskolā ar Nacionālo
debašu turnīru. Dalībnieku
skaits pārsniedza divus simtus;
turnīrā startēja 38 komandas,
kuras debatēja latviešu valodā,
un 16 komandas, kuras debatēja
angļu valodā. Iecavas vidusskolu
pārstāvēja sešas komandas un
to dalībnieki - Liene Krastiņa,
Reinis Vesers, Mārcis Vīnbergs,
Diāna Špoģe, Kristiāna LauciņaVeinere, Katrīna Merca, Beatrise
Krūmiņa, Arta Briede, Sintija
Krikščūne, Kerija Jančevska,
Iluta Logina, Verners Jānis
Trokšs, Kristiāna Kalnciema,
Linda Šteinberga, Elvis Stačkuns, Evija Zade, Eduards Cers,
Edvarts Šulcs, trīs tiesneši -Mihails Haļitovs, Vita Lauciņa-Veinere un Jana Ādmine, četri laika
tiesneši - Marta Ņikiforova, Daniels Cjaputa, Alvis Līrums, Intars Baumanis. Esam šogad patiesi kuplā pulkā, un liels ganda-

rījums par 8. klašu aktīvistiem,
kuri paši septembrī pieteicās debatēt.
Lielās konkurences un arī
tiesnešu diferencētās tiesāšanas dēļ Iecava un arī virkne stipru komandu no citām skolām finālā netika. Taču prieks par Diānu, Kristiānu un Katrīnu, kuras
pirms pusfināla bija ieguvušas
visas uzvaras, taču punktu skaita dēļ netika tālāk. Tomēr no 38
komandām, kuras debatēja latviski, viņām ir godpilnā 7. vieta,
ar ko arī lepojamies. Visa turnīra
rezultātus debatētāji var apskatīt
skolā pie informācijas stenda.
Līdz Nacionālajam turnīram
debatētājiem bija ļoti rosīga sezona - gan ar vietēja mēroga turnīriem un debatēm ASV vēstniecībā, gan ar tikšanos ar Kārli Streipu, gan ar dalību EJP sesijās u.c.
Tas pierāda, ka debašu kustība
Iecavā ir aktīva, tādēļ novēlu saglabāt šo entuziasmu un erudīciju arī turpmāk.
Par atbalstu visa semestra garumā vēlos teikt paldies vārdus
saviem kolēģiem, īpaši Mihailam
Haļitovam, skolas vadībai, it īpaši direktorei Agrai Zaķei, skolas

Iecavas vidusskolas debatētāju komandas pārstāves:
Beatrise Krūmiņa (no kreisās), Linda Šteinberga,
Kerija Jančevska un Kristiāna Kalnciema.
tehniskajam personālam un īpaši virtuves meitenēm Ineses Rozentāles vadībā - ēdiens un attieksme ir vienkārši lieliska,
Iecavas novada Domes priekšsēdētājam Jānim Pelsim par transportu, skolēniem par aktivitātēm un priekšnesumiem, debašu

Jaunieguvumi bibliotēkā novembrī

v
Jonāne E. T. «Tikšanās uz
siržu laipas»
v
Kaijaks V. «Koka kāja, Kapu māja»
v
Kaprālis D. «Pogaino joku
gabali»
v
Landara E. «Digitālo neaizmirstulīšu lauks»
v
Rūja V. «Rūjienas mozaīka»

Tulkotā literatūra
v
Bells H. «Katarīnas Blūmas
zaudētais gods..»
v
Brendrets Dž. «Oskars
Vailds un nāves rings»
v
Hāgena K. «Ābolu sēkliņas
garša»
v
Koelju P. «Alefs»
v
Lekberga K. «Ledus princese»
v
Skenlena P. «Laimīgi mūžam?»
v
Šepetis R. «Starp pelēkiem
toņiem»
v
Tagore R. «Mājās un pasaulē»
v
Verns Ž. «20 000 ljē pa jūras dzelmi»

Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
«Adījumi visai ģimenei»
v
Aldersons J. «Mākslas un
kultūras vārdnīca ar interneta
atslēgvārdiem»
v
Ansberga Z. «Saldējums»
v
Breta R. «Dievs acis nemirkšķina»
v
Cellere S. «Ziemassvētku
rotājumi»
v
Čhaja M. «Dalailama. Cilvēks, mūks, mistiķis»
v
Činmojs Š. «Laimes pavedieni»
v
Ekikens K. «Jodzjokun»
v
Fiļa O. «Ēdiens, kas ārstē
stresu»
v
Gils M. «Ne-parastais prāts»
v
Grēniņš P. «Pieskāriens
mūžībai»
v
«Ģēniju 1000 gleznas»
v
Hīts Č. «Idejas, kas pielīp»
v
Jaramišjans S. «Svaigēšana. Pamatreceptes no Latvijā
pieejamiem produktiem»
v
Judina J. «Tērps tavam sunim»
v
Kalniņa R. «Homeopātija
ģimenei»

Vita Lauciņa-Veinere,
Zemgales reģiona debašu
koordinatore un debašu trenere
Iecavas vidusskolā

IZ

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

Oriģinālliteratūra

centram, «Iecavas Ziņām» un visiem atbalstītājiem. Paldies!

v
«Kosta del Sola un Andalūzija»
v
Lāslo E. «Zinātne un akašas
lauks»
v
Māršals P. «Pasaules astroloģijas vēsture»
v
Peks S. M. «Ceļš, kuru izvēlēties»
v
Pižē A. «Mēness un veselība»
v
Prosņakova T. «Papīra figūriņas»
v
«Punktiņš, punktiņš, komatiņš». Attīstošās spēles bērniem.
v
Ruka E. «Kirgizstāna»
v
Ruka E. «Tadžikistāna»
v
Ruka E. «Uzbekistāna»
v
«Simts pasaules brīnumainās vietas»
v
Smits E. «Dārza noslēpumu
grāmata»
v
Šube O. «Traumu psihoterapija ar EMDR»
v
Trēbena M. «Ārstniecības
augi no Dieva dārza»
v
Vebsters R. «Puķu un koku
maģija»
v
Vindridžs Č. «Ķīniešu gudrības grāmata»
v
Žaks M. «Kad Ķīna valdīs pār
pasauli»

Skolu ziņas

«Es esmu Rūdolfs Blaumanis. Es vēroju cilvēkus un pierakstu viņu stāstus, lai viņu
kļūdas vairs nekad neatkārtotos…» /P. Roznere/
Rūdolfa Blaumaņa literārās
prēmijas 7. konkursā pamatskolu grupā (7.-9. kl.) piedalījās vairāk nekā 120 skolēni no
visas Latvijas. Atzīstamus panākumus guva Iecavas vidusskolas 8.b klases skolniece
Paula Roznere, izpelnoties atzinību par sava radošā darba «Ja
es būtu Andžs» asprātīgu izdomu. 3. decembrī notika laureātu svinīga apbalvošana. IZ

turpmākajiem mēnešiem!

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja
29. novembra sēdē lēma
par līdzekļu piešķiršanu
pasākumu organizēšanai.
Iecavas Jauniešu padome
iecerējusi 17. decembrī organizēt
labdarības pasākumu, lai vāktu
ziedojumus diviem maziem
iecavniekiem - bērniem ar invaliditāti. Komiteja atbalstīja biedrības lūgumu un piešķīra 230 latu
līdzfinansējumu, kas nepieciešams mūziķu un mākslinieku
ceļa izdevumiem un jauniešu
nakts pasākuma tehnikas nomai.
Pestīšanas Armijas Iecavas
korpusa pārstāvji informēja deputātus par ieceri organizēt Ziemassvētku pasākumu 23. decembrī. Lai iepriecinātu maznodrošinātos un vientuļos cilvēkus, kā arī bērnus, reliģiskā organizācija gatavo pārtikas pakas, svētku pusdienas un gādā
dāvaniņas sarīkojuma dalībniekiem, ieguldot gan savus līdzekļus, gan piesaistot pašvaldības
līdzfinansējumu. Deputāti lēma,
ka šī gada pasākumam tiks pārskaitīti 400 latu.
Komiteja izskatīja SIA «Zemgales mutes veselības centrs»
iesniegumu ar aicinājumu turpināt sadarbību NaF tablešu programmas realizēšanai pirmsskolas izglītības iestādēs (PII).
3-7 gadus veciem audzēkņiem,
kuru vecāki ir devuši atļauju, regulāri tiek izsniegtas tabletes kariesa profilaksei un intensitātes
samazināšanai. Deputāti nolēma piešķirt 618 latus, lai
2012. gadā ar nepieciešamajām
tabletēm varētu nodrošināt 331
Iecavas novada PII audzēkni.
Pie komitejas vērsās Domes
projektu vadītāja Ineta Brama-

ne, lai lūgtu atbalstu iecerei saistībā ar līdzfinansējumu iedzīvotāju projektu īstenošanai. Kā jau
vēstīts, pamatojoties uz Iecavas
novada Domes un Nīderlandes
fonda Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij sadarbības līgumu, šogad iecavnieki
tika aicināti realizēt savus projektus dzīves kvalitātes uzlabošanai, un tāda iespēja būs arī nākamos divus gadus. Taču fonda
atbalsta intensitāte samazinās pirmajā gadā paredzēts 100% atbalsts, otrajā gadā - 50%, trešajā
gadā - 40%. Izvērtējot pirmā projektu konkursa rezultātus un cilvēku pašu ieguldījumus, izskanējis priekšlikums nākamajos
divos gados iedzīvotāju līdzfinansējuma daļu dalīt uz pusēm
ar Domi. Komitejas deputāti atbalstīja ierosinājumu 2012. gada
budžetā paredzēt līdzekļus
Ls 1406 kā pašvaldības ieguldījumu, sedzot iedzīvotāju līdzfinansējuma daļu Nīderlandes
fonda projektu īstenošanā.
Ilgas diskusijas notika par
Iecavas novada pašvaldības
amatpersonu un atlīdzības nolikumu. Šis dokuments, kura projektu, balstoties uz izmaiņām likumdošanā, izstrādājusi Finanšu nodaļas vadītāja Indra Latviete, attiecas uz visām pašvaldības
budžeta iestādēm. Deputāti vienojās, ka nolikumā jāiestrādā arī
budžeta iestāžu vadītāju priekšlikumi un koriģētais variants jāskata Domes sēdē.
Komiteja lēma par virkni grozījumu iestāžu pamatbudžeta tāmēs, grozījumiem valsts budžeta
mērķdotācijas un dotācijas izglītībai sadalījumā Iecavas internātpamatskolai un Zālītes speciālajai internātpamatskolai, par
izmaiņām šo skolu štatu sarakstā, kā arī par citiem jautājumiem. IZ

Kāds bijis NOVEMBRIS
Novembri par savu laulību mēnesi Iecavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā bija izvēlējušies seši pāri.
Pagājušajā mēnesī aizsaulē aizgājuši deviņi iecavnieki, kā arī
piedzimuši 11 mazuļi: septiņas meitenes un četri puikas. Divām
meitenītēm dotsvārds Enija, divi zēni nosaukti par Mārtiņu, bet
pārējiem jaundzimušajiem izvēlēti vārdi Diāna, Evija, Ance,
Rebeka, Sintija, Filips un Valters. IZ

Vēl līdz 16. decembrim tiek gaidītas idejas
Iecavas 520. gadskārtas svētku logotipa izstrādei.
Ar pašvaldības izsludinātā konkursa nolikumu var iepazīties
interneta vietnē www.iecava.lv

Var saņemt Latvenergo dāvanu
kartes un pārtikas pakas
Latvenergo dāvanu karte –
«Elektrības norēķinu karte
500 kWh» turpmāk tiks izsniegta
sekojošām iedzīvotāju grupām:
* maznodrošinātām ģimenēm, kurās dzīvo persona ar
DEAK piešķirtu invaliditātītes
grupu;
* vientuļām maznodrošinātām personām;
* maznodrošinātām personām, kuras sasniegušas 75 gadu vecumu.
DEAK - Darba ekspertīzes
ārstu komisija.
Personām ar trūcīgā izziņu
un maznodrošinātās personas
izziņu (maznodrošinātās perso-

nas, personas ar medicīnas atvieglojumu izziņām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 150
latu) ir iespējams saņemt atbalstu no Eiropas Savienības - pārtikas komplektu vienreiz mēnesī.
Pārtikas komplekta saturs:
miežu putraimi – 1,0 kg
kviešu milti - 1,0 kg
četrgraudu pārslas – 1,0 kg
auzu pārslas – 0,5 kg.
Lūdzam iedzīvotājus griezties Iecavas novada pašvaldības
iestādē «Iecavas novada sociālais
dienests» Dzirnavu ielā 1 un izmantot šo iespēju.
Ināra Magone,
sociālā darbiniece

Izzina iedzīvotāju viedokli
A: Anta Kļaveniece

Jau otr nedēļu Iecavas
novadā pilnā sparā rit
iedzīvotāju aptauja, kuras
rezultāti tiks izmantoti
Iecavas novada attīstības
programmas izstrādei.
Iedzīvotājiem jābūt gataviem,
ka vakara stundās mājoklī var
ierasties intervētājs un lūgt piedalīties aptaujā. Pēc pašvaldības
pasūtījuma novada attīstības
programmu izstrādā uzņēmums
«NK Konsultāciju birojs». Uzņēmuma Stratēģiskās un telpiskās
plānošanas departamenta projektu vadītājs Gatis Pāvils informē, ka iedzīvotāju aptauja varētu
ilgt vēl visu decembri.
Lūgums iedzīvotājiem būt at-

saucīgiem, jo pētījuma veicējiem
ir svarīgs viņu viedoklis par situāciju novadā un tā vēlamo attīstību nākotnē. Pētījums ir anonīms, un pētījuma veicēji garantē,
ka aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai pētījuma nolūkiem apkopotā veidā. Intervija ilgst nepilnas desmit minūtes, un tās laikā
jāatbild uz jautājumiem, kas
skar novada attīstību. Piemēram, respondenti tiek lūgti pastāstīt, kādas iespējas, kādi pakalpojumi viņiem šobrīd visvairāk pietrūkst Iecavas novadā; vai
viņi spēj atrast darbu un sākt savu uzņēmējdarbību; kādi ir galvenie iemesli, kāpēc viņi gribētu
vai negribētu palikt dzīvot Iecavas novadā; kādus kultūras, veselības, izglītības un sociālos pakalpojumus viņi izmanto. IZ

Melnās ziņas
- 2. decembrī saņemts iesniegums par to, ka laikā no 25. novembra līdz 2. decembrim automašīnas Opel Omega Caravan
degvielas tvertnei izurbti divi
caurumi un nozagti 20 litri degvielas. Uzsākts kriminālprocess.
- 2. decembrī no plkst. 10 līdz
plkst. 20, atspiežot logu, garnadži iekļuvuši kādā mājā Dimzukalnā un nozaguši televizoru
«Samsung», datoru «Dell», zeltlietas un citas mantas. Uzsākts kriminālprocess.
- No 2. decembra plkst. 20
līdz 4. decembra plkst. 3, salaužot durvju slēdzeni, zagļi iekļu-

vuši kādā Pūpolu ielas mājā un
nozaguši zeltlietas un bižutēriju.
Uzsākts kriminālprocess.
- No 3. decembra plkst. 10
līdz 4. decembra plkst. 9, salaužot durvju slēdzeni, zagļi iekļuvuši kādā garāžā Zālītē un piesavinājušies motorzāģi «Husqvarna». Uzsākts kriminālprocess.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore
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Pat sniegavīriem jāsmejas
A: F: Elīna Arāja

Ar šādu moto jaunieši tika
aicināti uz «Anekdošu
turnīru» Iecavas vidusskolā
1. decembrī.
Nesen izveidotā jauniešu apvienība «Par Labu Skolu» bija godam parūpējusies par patīkamu
atpūtu darbdienas vakarā. Pasākums bija nopietni gatavots – ar
profesionāliem vakara vadītājiem un nopietnu žūriju, kuras
sastāvā bija Ginta Cera (kultūras nama mākslinieciskās daļas
vadītāja), Edijs Arājs (vidusskolas darbmācības skolotājs) un
Sigita Jerķe, zināma kā DJ CJ
Parker. Bija gan skatuves dūmu
efekti, gan skaņu operators pie
pults, gan plašais un jautrais
skatītāju pulks.
Turnīrs noritēja trijos raundos. Dalībnieki pa pāriem uz
skatuves teatrāli attēloja uz vietas izlozētas anekdotes, pirms
tam izvēloties piemērotu ekipējumu no dažnedažādo apģērbu
un aksesuāru kaudzes. Tad nu
uz skatuves bija gan tantiņas,
gan rokeri.
Pirmajā raundā piedalījās seši pāri, 9.-12. klašu skolēni. Trīs
finālistu pāri cīnījās tālāk, publikai smejoties arvien vairāk un
skaļāk gan par anekdotēm, gan
par aktiermākslu. Tēlojumi reizēm bija tik labi, ka lika smieties
pat par nevisai smieklīgām anekdotēm. Pēdējā raundā visiem finālistiem bija jāatbild uz
jautāju-miem, un publiku īpaši
sajūsmi-nāja Kristapa un Elvja
asprātība. Uz jautājumu, ko tu
darītu, ja draugam iepatiktos
tava meitene, viņi atbildēja: «Ietu
uz biroju un nokopētu.»
Pasākums ritēja trīs stundas,
tādēļ starp raundiem vakara
vadītāji – Beatrise Dzene un
Edvarts Šulcs - publiku iz-

Konkursa finālisti - Baiba Kreiere un Mārcis Vīnbergs nenoliedzami bija apveltīti ar atraktivitāti un aktiermākslu.
Viņiem turnīra kopvērtējumā 2. vieta.
kustināja ar vingrojumiem.
Galvenie vērtētāji bija žūrija
ar reizēm nopietniem un reizēm
ne tik nopietniem komentāriem,
bet arī skatītāji varēja piedalīties
vērtēšanā un noteikt skatītāju
simpātiju, starpbrīdī balsojot.
Galu galā par uzvarētājiem un

arīdzan skatītāju simpātiju balvas ieguvējiem kļuva māsa un
brālis – Diāna (11. kl.) un Daniels (9. kl.) Špoģi. 2. vieta - Baibai Kreierei un Mārcim Vīnbergam (12. kl.), bet trešajā vietā
ierindojās Kristaps Rudzītis un
Elvis Stačkuns (10. kl.). Balvās
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bija sarūpētas gardas picas, bet
Artai Vītoliņai un Kristiānai
Kreierei (10. kl.) G. Cera pasniedza Kultūras nama simpātiju
balvu - divas biļetes uz grupas
«Jātnieki» koncertu 11. decembrī. «Ļoti, priecājos, ka man bija
iespēja būt šajā pasākumā, jo zinu, cik daudz pienākumu organizatoriem ir jāpadara, lai pasākums izdotos. Vidusskolas jauniešiem «Par Labu Skolu» tas izdevās. Priecē, ka dalībnieki bija
gatavojušies un žūrijas locekļiem ne tikai stāstīja anekdotes,
bet arī parādīja savu aktiermeistarību,» stāsta žūrijas locekle
G. Cera. Anekdošu turnīrs tiešām izdevās vareni jauks. Ar nepacietību gaidīsim nākamo pasākumu.
Šis nav vienīgais pasākums,
kuru ar atsaucīgu dalību noorganizējusi PLS. Ir bijušas
orientēšanās sacensības un labdarības akcijas dzīvnieku patversmē «Vairogi». Jauniešu apvienība vidusskolā darbojas no
šī gada septembra, un tās sastāvā ir seši 8.-10. klases skolēni: priekšsēdētājs Eduards Cers,
Anda Vaičekone, Evelīna Traumane, Beatrise Krūmiņa, Francis Lisovskis un Daniels Cjaputa. Viņu mērķis ir padarīt skolēniem skolu interesantu, rīkojot
pasākumus. Lai pasākumi noritētu kvalitatīvi, PLS aicina palīgā
sponsorus; pārsvarā tie ir vietējie uzņēmēji. Ir tiešām apsveicami, ka jaunieši meklē veidu, kā
pašiem iegūt līdzekļus pasākumu organizēšanai.
Vidusskolā jau ir viena organizācija – Skolēnu Dome (SD),
kas darbojas līdzīgu mērķu vadīta, tomēr ir labi, ja jauniešiem
tiek piedāvātas arvien plašākas
nodarbošanās iespējas, turklāt
organizācijas nekonkurē un pasākumi nepārklājas. «Sākoties
jaunajam mācību gadam, bija
neierasti uzzināt, ka ir izveidota
vēl viena organizācija,» atzīst SD
vadītāja Agneta Veidele. Taču viņa atbalsta PLS aktivitātes un ir
arī ar mieru sadarboties. IZ

Kori ieskandina Ziemassvētkus
A: Solvita Lauzēja

Ir klāt laiks, kad egles zaros
iemirdzas sveču liesmas, lai
rādītu gaismu dvēseles
mieram un cilvēku saticībai.
Mēs mācāmies būt mierā ar
sevi un ar to, kas mums
notiek apkārt. Šajā svētku
gaidīšanas laikā arī
muzikālais Iecavas novada
jauktais koris ir aktīvi
darbojies dažādos jaukos
pasākumos.

Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kas notika 26. novebmrī
Iecavas kultūras namā, pulcēja
četrus korus: Īslīces jaukto kori
«Četri vēji», Mežotnes jaukto kori,
kas Iecavā koncertēja pirmo reizi,
Mārupes jaukto kori un, protams, mājiniekus - Iecavas novada jaukto kori.
Tā kā mūsu diriģenti Linda un
Uģis Matveji ir atvērti jauniem
muzikāliem pasākumiem, 3. decembrī devāmies pie mūsu draugiem, jauktā kora «Aizkraukle»,
kurš šogad svin 40 gadu jubileju.

Sadraudzība ar Aizkraukles kori
ir jau vairākus gadus: esam
iesaistījušies kopīgās muzikālās
avantūrās, mēģinājumos, piknikos, 2010. gada vasarā Aizkraukles pilsētas svētkos kopīgi
dziedājām Aizkraukles katoļu
baznīcā. Taču šoreiz - kora «Aizkraukle» 40 gadu jubilejā, sadziedoties kopā ar draugu koriem «Madliena», «Saules mājas»
un «Anima», dziesmā spējām rast
dvēseles mieru, un pēc tam kārtīgi lustējām jautrā svētku ballē
pie bagātīgi klātiem galdiem, ko

koris bija sarūpējis ciemiņiem.
Ikviens bija priecīgs par atkalredzēšanos un kopīgo pasākumu.
Īpašs prieks bija par izdoto kora
jubilejas bukletu, kurā redzama
kora «Aizkraukle» kopīgā fotogrāfija ar Iecavas kori, dziedot F. Šūberta «Messa G-dur» Aizkraukles
pilsētas svētkos.
Katrs brīdis mūzikas pasaulē
bagātina gan mūs, gan mūsu
klausītājus. Ko nevar pateikt
vārdiem, to izskandina mūzika,
tāpēc gaidīsim baltos Ziemassvētkus, dziesmām skanot! IZ
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Aktīvi apgūst pozitīvās domāšanas metodes
A: Iveta Klīdzēja

Noslēdzies četru nodarbību
cikls «Pozitīvās domāšanas
potenciāls», ko oktobrī
un novembrī Iecavas
kultūras namā apmeklēja
ap 40 novada iedzīvotāju.
Nodarbību pasniedzēja psiholoģijas maģistre Ieva Vaine
sniedza daudz vērtīgu un uzmundrinošu atziņu, kā saredzēt
pasauli labāku, gudri izvirzīt
mērķus, labāk apzināties savas
vēlmes un vajadzības, novērtēt
savas personīgās uzvaras. Kā uzsvēra I. Vaine, «katrai dzīves situācijai ir gan pozitīvie, gan negatīvie aspekti. Taču svarīgākais
ir tas, ko mēs pieņemam un ko
esam pieraduši izcelt - pozitīvo
vai negatīvo pienesumu. Prasmē
būt laimīgam, lai kāda būtu mūsu pagātnes pieredze, iedzimtība, apstākļi, kuros mēs augām,
ir ļoti būtiska mūsu pašu apzināta rīcība».
Nodarbību laikā uzzinājām
par veidiem, kā strādāt ar savām
domām, kā spēt piedot un aizmirst negatīvās, kritiskās domas
par mums, ko esam dzirdējuši
no saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, skolotājiem, autoritatīvām personām, draugiem un kādos veidos varam stiprināt pozitīvo pasaules redzējumu. Tā vietā svarīgi ir vairāk teikt pozitīvus
apgalvojumus, vērtējumus un
uzslavas. «Tikai tad, kad tu apzināsies savas domas, tai skaitā
tās, kas tevi vienmēr bremzējušas, likušas justies mazvērtīgi,
niecīgi, tev ir iespēja no tām atvadīties un nomainīt uz tādām, kas
dod tev spēku un dzīvotprieku,»
saka I. Vaine.
Nodarbību cikla noslēgumā
kursa dalībnieki saņēma sertifikātus un izteica gandarījumu
par iespēju tikties četras sestdienas pozitīvā gaisotnē. Projekta
vadītāja Sandra Filipsone atzīst,
ka šis projekts pašai ir devis lielu
pieredzi un ir prieks dzirdēt labas atsauksmes. «Projekts ir izdevies, vairāki kursa dalībnieki
nāca klāt un izteica vēlmi arī
turpmāk apmeklēt līdzīgas nodarbības vai veidot domubiedru
tikšanās, pieaicinot dažādus
ekspertus. Par nākamajiem projektiem pagaidām runāt ir pāragri.»
Paldies Sandrai par uzņēmību, pasniedzējai Ievai par interesanto un aizraujošo tēmu izklāstu un pozitīvo lādiņu, kā arī kursa dalībniekiem par atsaucību
un līdzdalību. Iecavas ģimeņu
biedrības «Marabella» vārdā pa-

teicamies Iecavas novada Domei
par finansiālu atbalstu projekta
realizēšanā, kā arī Iecavas kultūras namam par nodarbībām
atvēlētajām telpām.
Savos iespaidos un secinājumos pēc kursa noklausīšanās
dalījās paši dalībnieki.
Ina: «Par kursiem varu teikt
tikai to labāko. Ļoti saturīgi un
vērtīgi. Aizdzina prom rudens
depresīvo noskaņojumu, ieguvu
sapratni par daudzām lietām vajag plānot, sapņot un arī apstiprināt to rakstiski, lai agrāk
vai vēlāk tas viss ar tevi notiktu.
Lektore Ieva ar savu burbuļojošo
temperamentu kā šampanietis
nevarēja neaizraut! Paldies jums
par šo iespēju.»
Vita: «Jauki un noderīgi pavadīts laiks, kas palīdzējis izprast sevi, savas problēmas,
līdzcilvēkus. Kursi deva iedvesmu dzīvot un darīt visu ar lielāku
prieku, tā pilnvērtīgāk!»
Arnita: «Vispirms liels paldies
par jūsu ieguldījumu iecavnieku
izglītošanā! Esmu ļoti priecīga,
ka apmeklēju šos kursus, jo bija
lieliska lektore, kas tiešām prata
mani uzrunāt un uzmundrināt.
Šobrīd lasu «Poliannu» - lieliska
grāmata un pilnīgs turpinājums
lekcijām. Uzdotie mājas darbiņi,
kurus varēs veikt un pielietot arī
visu turpmāko laiku. Ar prieku
atceros apmeklētās lekcijas.»
Kristīne: «Paldies Sandrai,
kas uzdrošinājās realizēt šādu
brīnišķīgu projektu! Domāju, ka
daudzi cilvēki to novērtēja; tas
bija redzams pēc cilvēku apmeklējuma skaita. Jaukā Ieva Vaine
man ir palīdzējusi uz dzīvi paskatīties no pareizā skatu punkta!»
Inese: «Katra Ievas lekcija,
kuru apmeklēju, bija fantastiska
- konstruktīva un pārdomām bagāta! Jebkuru situāciju dzīvē uztvert mierīgi un saprotoši. Pārsteidza atklājums, ka svarīgākais cilvēks ir tas, kurš ar tevi ir
pašreizējā mirklī. Un katras dienas labie darbi un pozitīvās
domas. Paldies par teicami noorganizētu pozitīvās domāšanas
lekciju ciklu. Ievas nodarbības
labprāt apmeklētu arī turpmāk,
ja būtu tāda iespēja.»
Skolotāja no Bauskas: «Sirsnīgs paldies kursu organizatorei Sandrai Filipsonei par četrām
fantastiskām sestdienām, ko
aizvadīju Iecavas kultūras namā. Paldies par jauko gaisotni,
pozitīvismu un lieliskajām kafijas pauzēm!
Lekcijas vadīja ļoti gudra, atraktīva un interesanta psiholoģe
Ieva Vaine. Noklausoties kursu,

sapratu, ka sava dzīves ceļa veidotāji lielā mērā esam mēs paši,
taču, lai mēs patiesi dzīvotu
veiksmīgi, mums ir skaidri jāapzinās, ko īsti vēlamies. Ziemassvētku gaidīšanas laikā noteikti
izveidošu savas dzīves mozaīku,
kurā ietveršu nākotnē sev līdzās
vēlamos cilvēkus, notikumus,
lietas un emocijas.
Ticu, ka līdzcilvēkiem pateikti labi vārdi, sajūsma par veiksmīgi aizvadītu dienu un satiktiem cilvēkiem, raisa pozitīvismu. Lektore sacīja, ka mēs pārāk
bieži velti izšķiežam savu laiku,
vērtējot un nosodot citus. Ieva
Vaine mācīja mūs mīlēt pašiem
sevi, gādāt par savu labsajūtu
atvēlēt laiku tām lietām, kas
mums sagādā prieku.»
Judīte: «Īsi apkopojot ieguvumus no šīm tikšanās reizēm:
veicu pozitīvu savu domu un at-
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tieksmju revīziju, izceļot gaismā
lietas, kuras mani dara laimīgu;
uzdrošinājos ticēt savu sapņu
piepildījumam. Bija ļoti patīkamas tikšanās ar pozitīviem cilvēkiem. Ļoti patika lektore Ieva pozitīva, pārzina savu tēmu, pati
izdzīvo to, ko māca citiem.
Paldies Sandrai par uzņēmību,
darba, sirds un laika ieguldījumu!»
Ingrīda: «Vispirms liels paldies, ka uzaicinājāt mani uz šīm
lekcijām. Šīs lekcijas bija tieši
domātas man! Secinājumi - izrādās, ka ar pozitīvu domāšanu un
vēlmi kaut ko iegūt, esmu darbojusies neapzināti jau sen. Ko
ieguvu sev? Pārliecību - lai cik
grūti reizēm iet pa dzīvi, vienmēr
jāatrod par ko priecāties. Man
patīk teiciens: «Viss būs labi, un,
ja vēl nav labi, tad nekas vēl nav
beidzies!»» IZ

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.

Vieta, kur apstājas laiks
A: Arta Vītoliņa

Iecavas vidusskolas 10.a klase

Vakarā siltā, kad laika ir daudz,
Ik daļa no manis grib projām skriet.
Es apauju kājas un džemperi tveru,
Tēvam un mātei saku, ka eju.
Atveru durvis un pazūdu.
Kurp es eju?
Uz mežmalu aiz mājas, aiz klēts,
aiz rudziem un kviešiem.
Atrodu tur savu soliņu starp bērziem.
Priekšā man lauks zeltainu rudzu un
Saule, mirdzuma pilna, slīd tieši aiz horizonta.
Tur sēžu un domāju par to, kas man mīļš.
Jauki jau būtu tā sēdēt un smaidīt,
Aizmirst it visu, tik saulīti vērot.
Saule jau gabalā, rudzi sen guļ.
Laiks ir uz mājām iet!
Atpakaļ eju lēni jo lēni. Negribas atpakaļ
Itin nemaz. Gar rudziem, gar kviešiem,
Klēti un māju es atpakaļ eju. Atverot durvis, es
Saprotu – rīt atkal uz mežmalu iešu.
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Labdarības pasākumā piedalīsies
pasaulslavenais pianists Vestards Šimkus
1.lpp.

«Ar prieku piedalīšos šajā pasākumā - labdarība man ir svēta
lieta, kurai nekad neatsaku,» tā
izcilais pianists V. Šimkus.
Koncerts solās būt muzikāli
piesātināts, kur apmeklētājus
priecēs arī Elīna Seile - TV3 producētā muzikālā šova «Mūsu zelta dziesma» dalībniece, kas cilvēku mīlestību iemantoja ar šovā
pārsteidzoši izpildīto Imanta Kalniņa dziesmu «Dūdieviņš». Koncerts nebūtu iedomājams arī bez
jauniešu dalības tajā: klavieru
un vijoles saspēli demonstrēs
Latvijas Mūzikas akadēmijas
studenti Rihards Plešanovs un
Madara Pētersone, muzikālo
krāšņumu uzburs Iecavas Mūzikas skolas audzēkņu uzstāšanās
un meiteņu vokālais ansamblis
«Amelia», savukārt sirsnīgu noskaņu radīs Iecavas internātpamatskolas audzēkņu Sandas
Akermanes un Sandas Fridbergas-Frīdenbergas dziedājums.
Pēc koncerta visi labdarības
pasākuma apmeklētāji tiks aicināti piedalīties azartiskākajā pasākuma daļā – bērnu un jauniešu radošo darbu izsolē, kuras
laikā tiks izsolīti Iecavas internātpamatskolas, Zālītes speciālās internātpamatskolas, Dzimtmisas pamatskolas, Iecavas vidusskolas un Iecavas novadā
dzīvojošo bērnu un jauniešu, kā
arī citu mākslinieku, rokdarbnieku un entuziastu darbi. Pagā-

jušā pasākuma dārgākais izsolītais priekšmets bija Zālītes speciālās internātpamatskolas
māla ezītis, kura izsoles cena
sasnie-dza 27 latus.
Šogad īpašu iniciatīvu izrādījuši Olaines 1. vidusskolas
audzēkņi, kas 12. decembrī rīkos īpašu labdarības tirdziņu,
visus ienākumus ziedojot Kitijas
un Jāņa rehabilitācijai.
Ņemot vērā apmeklētāju dažādo mūzikas gaumi, organizatori nakts pasākumu sadalījuši
divās daļās. Balli, kas notiks
Iecavas kultūras namā no plkst.
22:00 spēlēs grupa «The Sunburns», kas klausītāju atzinību
izpelnījusies ar tās radio hītu
«Saullēkts» un IJP rīkotā 3. Latvijas jauniešu īsfilmu un foto
festivāla himnu «Es esmu es
pats», un DJ Bruno, kurš sagatavojis īpašu dejojamāko dziesmu izlasi.
Deju mūzikas piekritējus
aicinām apmeklēt diskotēku
krogā «Sombrero», kur uzstāsies
Latvijas DJ TOP 2011 2. vietas
ieguvējs DJ Andre Crash un citi
Latvijas labākie dīdžeji: Deros,
Laso, V. K., Anastacia un Johny
Adroit.
Visi koncerta, izsoles, balles
un diskotēkas laikā iegūtie ziedojumi tiks novirzīti Jāņa un Kitijas rehabilitācijai. Organizatori
cer, ka pasākuma ietvaros izdosies savākt nepieciešamo summu – tūkstoš latu. IZ

Ziemassvētku pasākumi
Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
- 16. decembrī pl.18.30 iedziedāsim Ziemassvētkus
kopā ar latviešu estrādes leģendu Regīnu Vambuti;
- 22. decembrī pl.18.00 Iecavas mūzikas skolas koncerts;
- 24. decembrī pl. 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums
kopā ar Iecavas mūzikas skolas dziedātājiem;
- 25. decembrī pl.11.00 dievkalpojumu kuplinās
RLB koris ERELBE;
- 31. decembrī pl. 23.00 jauniešu dievkalpojums.
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Sporta ziņas

Iecavas novada sporta skolas «Dartija» atklātās sacensības
vieglatlētikā B vecuma grupas sportistiem notika 30. novembrī.
Meitenes
30 m skrējiens
1. vieta Jana Zamarina (4,69 sek.)
2. vieta Jeļena Alfjorova (5,04 sek.)
3. vieta Krista Kivilande (5,22 sek.)
30 m barjerskrējiens
1. vieta Jana Zamarina (5,50 sek.)
2. vieta Krista Kivilande (6,28 sek.)
3. vieta Jeļena Alfjorova (6,38 sek.)
Augstlēkšana
1. vieta Jana Zamarina (1,20 m)
2./3. vieta Jeļena Alfjorova un Vita Skuja (1,15 m)
Lodes grūšana
1. vieta Krista Kivilande (7,44 m)
2. vieta Elvita Strautniece (7,37 m)
3. vieta Evija Vanaga (6,92 m)
400 m skrējiens
1. vieta Jana Zamarina (1 min. 46,0 sek.)
2. vieta Jeļena Alfjorova (1 min. 47,6 sek.)
3. vieta Madara Gabrjune (2 min. 03,1 sek.)
Kopvērtējums pēc pirmā posma
1. vieta Jana Zamarina (9 punkti)
2. vieta Jeļena Alfjorova (15,5 p.)
3. vieta Krista Kivilande (20 p.)
4. vieta Elvita Strautniece (21 p.)
5. vieta Vita Skuja (23,5 p.)
6. vieta Madara Gabrjune (28 p.)
Zēni
30 m skrējiens
1. vieta Raivo Feldmanis (4,28 sek.)
2. vieta Mika Lejnieks (4,40 sek.)
3. vieta Jānis Kalniņš (4,62 sek.)
30 m barjerskrējiens
1. vieta Mika Lejnieks (5,66 sek.)
2. vieta Raivo Feldmanis (5,73 sek.)
3. vieta Jānis Kalniņš (5,80 sek.)
Augstlēkšana
1. vieta Raivo Feldmanis (1,50 m)
2. vieta Mika Lejnieks (1,40 m)
3. vieta Reinis Āboliņš (1,35 m)
Lodes grūšana
1. vieta Raivo Feldmanis (9,77 m)
2. vieta Ēriks Gulbis (9,49 m)
3. vieta Jānis Kalniņš (8,64 m)
400 m skrējiens
1. vieta Mika Lejnieks (1 min. 32,1 sek.)
2. vieta Raivo Feldmanis (1 min. 39,7 sek.)
3. vieta Jānis Kalniņš (1 min. 41,6 sek.)
Kopvērtējums pēc pirmā posma
1. vieta Raivo Feldmanis (7 punkti)
2. vieta Mika Lejnieks (12 p.)
3. vieta Jānis Kalniņš (16 p.)
4. vieta Reinis Āboliņš (28 p.)
5. vieta Matīss Sniedze (29,5 p.)
6. vieta Vladimirs Hodorovičs (35 p.) IZ

Vēl gaida pieteikumus
A: Beata Logina

Pateicība
Paldies visiem, kas
bija kopā ar mums, Igoru
Fiļimonovu pēdējā gaitā
izvadot.
Sieva, meita un dēls

Ziemeļu bibliotēkā
līdz 23. decembrim
apskatāma Adventes
vainadziņu izstāde

«Ziemassvētkus gaidot!».
Ar saviem darinājumiem
apmeklētājus priecē
Valija Lazda un
Elga Ziemiņa.

6.

1. decembrī notika Iecavas
novada 17.atklātā
basketbola čempionāta
komandu pārstāvju
sanāksme.
Tika saņemti deviņu vienību
pieteikumi, trīs no tām ir vieskomandas, informē turnīra galvenais tiesnesis Voldemārs Pārums. Čempionātā startēs Grīn-

valde, Ozolu 15, Ozo/MESKOPA.LV, Arsenāls (bijušie Iesācēji), AC Kluburi, Unknown boys,
divas komandas no Jelgavas Rokiji un Jelgavas NĪP, kā arī
Kvēle no Codes.
Organizatori komandu pieteikumus gaidīs vēl līdz 12. decembrim. Ja pieteiksies vēl citi
dalībnieki, tad tiks veidotas divas apakšgrupas, pretējā gadījumā izspēle notiks vienā apakšgrupā. IZ

7.

IZ

2011. gada 9. decembrī

Sporta ziņas

Līdzjūtības

29. novembra vakarā BK Dartija komanda devās izbraukumā
uz Saulkrastiem un bija pārāka par mājinieku
basketbolistiem ar rezultātu 78:85 (15:22; 13:19; 15:22;
35:22).
Visi deviņi spēlētāji, kas aizbrauca uz spēli, tika laukumā. Līdz pat
ceturtajai ceturtdaļai iecavnieki turējās pārdesmit punktu
atrāvienā. Tikai spēles pēdējā posmā bija mazliet jāpastreso, kad
atpūta tika dota Jurim Brūverim un komanda darbojās bez
pamata saspēles vadītājiem.
«Lai nu kāda, uzvara tomēr paliek uzvara,» rezumēja Dartijas
galvenais treneris Voldemārs Pārums. «Pārliecinājos, ka Ivars
Zemītis diemžēl nespēj vienā līmenī nospēlēt divas spēles. Mēs
biežāk izcīnījām bumbu, toties metienu precizitāte bija zema un
daudz arī kļūdījāmies (18 kļūdas Dartijai, 12 Saulkrastiem), kas
nozīmē, ka spēlējām diezgan pavirši. No tā vajadzētu izvairīties
nākamajās divās spēlēs pret pietiekami spēcīgiem pretiniekiem SK Limbaži un Salacgrīvu.»
Gundars Brička: 24 punkti;
Jānis Eiduks: 17 punkti, 9 izcīnītas bumbas;
Armands Švītiņš: 11 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Linards Jaunzems: 9 punkti;
Ivars Zemītis: 7 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Jānis Saveļjevs: 6 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Juri Brūveris: 5 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles;
Dāvis Kravals: 5 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Aldis Beitiņš: 1 punkts, 7 izcīnītas bumbas, 3 pārtvertas bumbas.
LJBL: 2. divīzijas Centra grupa
1. decembrī Iecava/Vecumnieki - VEF
U-15 47:75 (H. Meļķis 13, E. Jašuks un G. Plukass pa 11)
U-16 70:64 (J. Pelēcis 31 (7 precīzi trīspunktu metieni), T. Šķipars
25)
3.decembrī
Iecava/Vecumnieki - Ķekava/VEF2
U-14 31:50 (K. Mors 12, K. Ozoliņš 8)
U-17 98:39 (T. Šķipars 18, J. Janišons 17, L. Jaunzems 16, R.
Zariņš 15, F. Lisovskis 11)
U-19 67:65 (M.Rūgums19, I. Puļķis13)
4.decembrī
Iecava/Vecumnieki - BS Rīga/Pārdaugava2
U-14 43:73 (D. Vidrins 17, K. Ozoliņš 10)
U-19 51:90 (M. Rūgums 17, R. Plēsnieks 11)
Iecava/Vecumnieki - BS Rīga/Pārdaugava3
U-19 75:65 (M.Rūgums 25, G. Zaļmežs un R. Plēsnieks pa 13, T.
Balodis 11)
Iecava/Vecumnieki - ZVĢ Ziemelis (Rīga)
U-17 82:35 (R. Zariņš 19, L. Jaunzems 18, R. Lindavs un T.
Šķipars pa 12). IZ

IN MEMORIAM
IMANTA DRUVIŅA
14.09.51. - 02.12.2011.
Skumjā un lietainā rītā, mūžības ceļā devās mūsu
kolēģe Imanta Druviņa.
Četrdesmit savas dzīves gadus Tu veltīji līdzcilvēkiem, biji
medicīnas māsiņa. No 1974. gada Tu biji blakus mazajiem
un lielajiem iecavniekiem gan priekos, gan raizēs. Ar lielu
mīlestību, mieru un gaišumu Tu audzināji savus dēlus,
mierināji un iedvesmoji līdzcilvēkus.
Nu dvēseļu dārzam ir sava ārsta prakse, dr. Andrim Jungam
ir pievienojusies viņa māsiņa Imantiņa...

Skumstam kopā ar piedīgajiem un izsakām
visdziļāko līdzjūtību.
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņākais zieds.

/I. Silazars/

Pašvaldības aģentūras «Iecavas Veselības
un sociālās aprūpes centrs» darbinieki
Vairs manis neesot.
Ak, neticiet, es esmu,
Ar jums, starp jums
Ar maigo ziedu dvesmu
Ik rasas pilienā,
Kas rīta saulē lās,
Gan jūsu sirdīs,
Domās, atmiņās.
/I. Rudene/

Izskanējis Imantas Druviņas mūžs. Izsakām
visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 5
Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas krietni veikts.
Arī tad, ja mūža gājums
Šķiet pārāk negaidīti beigts. /A. Krūklis/

Skumstam kopā ar Druviņu ģimeni, Imantu
zaudējot.
Tauriņu ģimene
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
/M. Jansone/

Skumju brīdī esam kopā ar Imantas Druviņas
tuviniekiem, viņu aizsaulē aizvadot.

Līdzjūtība
Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.
/I. Rudene/

Izsakām līdzjūtību Ausmai Karosai un
Sarmītei Žoglai, no brāļa atvadoties.
Daina, Biruta, Velta un Anita

Iecavas novada pašvaldības
iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests»
Ir zaudējumi, pie kuriem nekas nepierod,
Kurus nekas neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka ko sacīdams.
Sirdij ir savi iemeslu,
Kas prātam nepieejami.
/Z. Mauriņa/

Izsakām līdzjūtību Raivim Druviņam, no mammas
atvadoties.
Bijušie klasesbiedri

Aizsaulē aizgājuši
Boleslavs Indričāns (29.07.1932. - 25.11.2011.)
Igors Fiļimonovs (14.06.1957. - 29.11.2011.)
Imanta Druviņa (14.09.1951. - 02.12.2011.)

Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt!

/Z. Vijupe/

Izsakām līdzjūtību Rasmai Smalkajai, tēvu
mūžībā pavadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :

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!

Kultūras namā

zemes ar mežu, zemes ar
jaunu un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr. 22114382;
29829750.

11. decembrī pl. 16:00
Svētku egles iedegšana
pie Iecavas kultūras nama;
pl. 17:00 LNT šova
«O-kartes skatuve»
grupas «Jātnieki» koncerts.
Ieejas maksa - Ls 1.

metāllūžņus (dažādus).
Sveram, griežam, maksājam
uzreiz. Tālr. 25454592.

15. decembrī pl. 19:00
Folkloras kopas «Tarkšķi»
koncerts «KUR BRAUKSIET,
SĪKI PUTNI...».
Ieeja - bez maksas.

Dažādi : : :
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
Bauskas filiāle

8.

11. decembrī Iecavas tirgū
SIA «Piebalgas tekstils» lēti
tirgos vilnas dziju dažādās
krāsās.
Tālr. 26407280.

Sporta namā
Iecavas novada atklātās
sacensības galda tenisā
11. decembrī pl. 11:00
Rīgas telpu futbola
čempionāts 2011./2012.
13. decembrī
pl. 20:30
FK Iecava - JFK Saskaņa
pl. 21:30
FK Iecava - Cerber-02
Iecavas novada sacensības
badmintonā
15. decembrī pl. 19:00
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

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.

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

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