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Orientēšanās spēlē izzina Iecavas vēsturi AKTUĀLI
A: F: Elīna Kļaveniece

Šajā numurā:

Ar moto «Piedalies un
gūsti zināšanas!»
5. oktobrī Iecavas novada
skolu komandas bija
aicinātas piedalīties
orientēšanās spēlē Skrējiens Iecavas novada
vēsturē, ģeogrāfijā un
sociālajās zinībās.
Aicinājumam atsaucās
15 komandas.
Kā pastāstīja spēles galvenā
organizatore, novada Vēstures
un politikas metodiskās apvienības vadītāja Sanita Kozlova, pasākums bija veltīts gaidāmajai
Iecavas 520. dzimšanas dienai,
tādēļ uzdevumi bija saistīti ar
Iecavas ģeogrāfiju un vēsturiskām vietām, Gada cilvēkiem un
ievērojamām personībām.
2.lpp.

4.
Projektā
aizgūst idejas
bērnu
nodarbībām

Ērģeļu
stāsts

Pirmās
6.
zelta medaļas
hokejā

Vidusskolas 12.a klases komanda: Mārcis Vīnbergs
(no kreisās), Agnese Čikule, Maija Māla un Dārta Arāja
beidzamajā kontrolpunktā, kurš bija izvietots skolotājas
Ivetas Ceras (no labās) mājas pagalmā.

Sākusies jaunā apkures sezona
A: Anta Kļaveniece

Šoruden siltais laiks mūs lutināja diezgan ilgi, taču šī nedēļa
atnāca drēgna. Lai gan uzņēmums SIA «Iecavas siltums» ir
gatavs jaunajai apkures sezonai,
iedzīvotāji vēl nesteidzas ar siltuma pieslēgšanu saviem mājokļiem, visticamāk, cerot kaut nedaudz ietaupīt uz komforta rēķina.
Centralizētajai siltumapgādei
ir pieslēgtas izglītības iestādes:
PII «Cālītis», Iecavas mūzikas
skola un internātpamatskola, no
11. oktobra uzņēmums siltumu
piegādā arī PII «Dartija» un trim
daudzdzīvokļu namiem Dartijas
mikrorajonā, informē Juris Drizļionoks, SIA «Iecavas siltums»
valdes loceklis.

Lēmumu par apkures pieslēgšanu pieņem siltumenerģijas lietotājs. Ja daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotāji ir savstarpēji
vienojušies par viņiem piemērotu apkures sezonas uzsākšanas
laiku, viņiem par to jāinformē
SIA «Iecavas siltums». Iepriekš
apkuri pieslēdza, ja vidējā diennakts temperatūra trīs dienas
pēc kārtas bija zemāka par plus
astoņiem grādiem, taču tagad
jau vairākus gadus apkurei namus pieslēdz pēc apsaimniekotāja iniciatīvas.
Lai apkures sezonu varētu
uzsākt bez sarežģījumiem, vasarā uzņēmumā veikta apkures
katlu tehniskā apskate, siltummezglu pārbaude, izbūvētas jaunas dūmejas un nosiltināts
skurstenis Dartijas katlu mājā.
No 1. novembra uzņēmums
plāno iepirkt siltumenerģiju no

5.

SIA «Iecava Agro», kas ir lētāka,
nekā «Iecavas siltums» to spēj saražot, izmantojot dabasgāzi. «Gada griezumā no «Iecava Agro»
esam plānojuši iepirkt aptuveni
pusi no mūsu klientiem nepieciešamās siltumenerģijas,»
skaidro J. Drizļionoks.
Uzņēmums SIA «Iecava Agro»
biogāzes koģenerācijas staciju
nodeva ekspluatācijā šā gada jūnijā, bet pusotru kilometru garās
siltumtrases būvniecību, pa kuru uzņēmumā saražotā siltumenerģija tiks piegādāta pašvaldības kapitālsabiedrības «Iecavas
siltums» katlu mājai, plāno pabeigt līdz 1. novembrim, informē
Armands Broks, SIA «Iecava Agro» valdes loceklis. Pašlaik abu
uzņēmumu pārstāvji vēl precizē
siltumenerģijas piegādes līguma
nianses.
4.lpp.

Piedalies
svētku
«IECAVAI 520»
logo ideju
konkursā
Vēlamies atrast ideju
logo izstrādei, kas tiks
izmantots kā galvenā zīme
nākamgad svinamo svētku
noformējumā
un visu veidu ārējās
komunikācijas materiālos.
Ideju zīmējumus brīvā
formā lūdzam iesūtīt līdz
2011. gada 16. decembrim
uz e-pastu: avize@iecava.lv
vai nogādāt Iecavas
kultūras namā.

2011. gada 14. oktobrī

2.

Trešklasnieki dodas mācību ekskursijā
A: Skaidrīte Samtiņa,

Ingrīda Draudziņa
F: Inese Vasiļjeva

Pelēkā 3. oktobra rītā
Iecavas vidusskolas 3.a,
3.b un 3.c klases skolēni
un audzinātājas Inese
Vasiļjeva, Skaidrīte
Samtiņa un Ingrīda
Draudziņa dodas mācību
ekskursijā uz «Skrīveru
saldumiem» (attēlā) un
Latvijas Likteņdārzu.
«Skrīveru saldumi» mūs sagaida ar saldu smaržu un laipniem darbiniekiem. Noskatāmies filmiņu par gardo Skrīveru
Gotiņu tapšanu, saskaitām, ka
konfektes ir ar 14 dažādiem pildījumiem. Tad seko pats intere- mazgājam rokas un varam nogarsantākais - ietērpjamies baltos šot konfekšu masu, marcipānu
priekšautos un cepurītēs, no- ar dažādiem pildījumiem, kā arī

pagatavot paši sev un saviem mīļajiem cilvēkiem konfektes ar dažādām piedevām: saulespuķu

sēkliņām, rozīnēm, dzērvenēm,
riekstiem. Bērni darbojas aizrautīgi, ar prieku. Visi cenšas, lai
konfektes taptu gardas un glītas.
Izdodas arī! Ar «vissaldākajiem»
vārdiem un laba vēlējumiem atvadāmies.
Tālāk mūsu ceļš ved uz piemiņas vietu, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne, - uz Likteņdārzu, vietu, kas veltīta visiem tiem latviešiem, kuri
20. gadsimta okupācijas, karu
un vajāšanas dēļ ir zuduši Latvijai. Arī mēs vēlamies dot savu
ieguldījumu Likteņdārza tapšanā. Par piemiņu Iecavas novada
represētajiem kopīgi iestādām
baltegli. Gida pavadībā izstaigājam Likteņdārza takas un priecājamies par skaisto, rudenīgo
ainavu Daugavas krastā.
Kamēr vien uz zemes mīt mūsu labie darbi - ierakstīti cilvēku,
zemes un tautas likteņos, mēs
būsim! IZ

Orientēšanās spēlē izzina Iecavas vēsturi
1.lpp.

Spēles dalībniekiem bija jāatpazīst Iecava vēsturiskos un
mūsdienu attēlos. Konkursa izpildes laiks - divas stundas.
Pasākuma organizatoru
viens no uzdevumiem bija apvienot trīs mācību priekšmetus:
vēsturi, sociālās zinības un ģeogrāfiju, kas arī lieliski izdevās.
Cīņa par zinošākās komandas titulu bija sīva, mazliet traucēja
arī lietus, taču kopvērtējumā uzvaras laurus plūca Iecavas vidusskolas 8. klašu komanda.
Tās pārstāvis Verners Trokša
stāsta, ka sacensībām pieteicies
tāpēc, ka vēlējies labāk iepazīt
Iecavas vēsturi un tās apkārtni,
kā arī labi pavadīt laiku ar vien-

IZ

audžiem.
Otro vietu ieguva 8.- 9. klašu
komanda no internātpamatskolas, bet trešo - šīs pašas skolas
5. klases komanda. Konkursa
uzvarētāji saņēma atzinības rakstus un balvas.
S. Kozlova bija lepna par vidusskolas uzvarētājiem, taču neslēpa, ka lielu prieku sagādājušas arī internātpamatskolas komandas, jo tās bija īpaši gatavojušās sacensībām, apmeklējot
muzejus un sociālo zinību stundās runājot par Gada cilvēkiem
Iecavā. Prieks arī par Dzimtmisas
pamatskolas aktivitāti, kas sacensībām bija deleģējusi trīs komandas.
S. Kozlova teic paldies visiem,
kas atbalstīja un palīdzēja pasākumam izdoties interesantam un

labi noorganizētam. Nākamgad
organizatori plāno sarīkot vēl

grandiozākas orientēšanās sacensības. IZ

Skolu ziņas

10. un 11. oktobrī Iecavas vidusskolas 7.a un 7.b klase ar
audzinātājām A. Pārumu un
I. Selicku devās aktīvā mācību
ekskursijā uz Tukumu «Ūdensputni», bet no 11. līdz 13. oktobrim 12.b klase kopā ar audzinātāju S. Dīci apmeklēja Stokholmu. 5.a, 5.b un 5. c klase ar
audzinātājām M. Lasmani,
I. Ķurbi un M. Pīlādzi 12. oktobrī

devās uz Valmieras atpūtas kompleksu «Avoti», iepazina BMX velotrasi un muzeju.
13. oktobrī 7.-9. klašu skolēni
apmeklēja koncertlekciju «1001
nakts pasakas».
Rīgas «Dinamo» hokeja spēli
14. oktobrī apmeklēs 9. un 11.
klašu jaunieši, bet 16. oktobrī 5.a klase kopā ar audzinātāju
M. Pīlādzi. IZ

Tā kā sacensību dalībniekus pārsteidza arī negaidīts lietus,
pēdējā kontrolpunktā visiem bija iespēja sasildīties ar siltu
tēju.

3.

2011. gada 14. oktobrī

Novada Domē
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un
sporta komiteja 4. oktobra
sēdē lēma par atļauju
izvietot reklāmas.
Tika saskaņota atbilstoši
Valsts valodas likumam pārveidotas izkārtnes izvietošana Rīgas ielā 33, pie jaunatvērtās viesnīcas, kā arī metāllūžņu pieņemšanas reklāmas uzstādīšana A7
ceļa malā pie pagrieziena uz
Dimzukalnu.
Iecavas kultūras nama direktore Alma Spale informēja par
iecerēm Iecavas 520 gadu svinībām nākamā gada 21. jūlijā.
Svētku dienu plānots sākt ar rīta
aizlūgumu baznīcās. Dienas gaitā paredzētas dažādas aktivitātes gan parkā, gan skeitparkā,
gan citviet Iecavas centrā, bet vakarā uz noslēguma daļu estrādē
dosies teatralizēts vietējo iestāžu
un uzņēmumu kolektīvu gājiens. Tiek domāts par atsevišķu
skatuvju ierīkošanu bērniem un
jauniešiem. Dažādi viedokļi ir
par populāru mūziķu grupu pie-

Dome 11. oktobra sēdē
lēma par maksas
izcenojumiem skolēnu un
darbinieku ēdināšanai
Dzimtmisas pamatskolā.
Finanšu komiteja 27. septembrī izskatīja un atbalstīja
Dzimtmisas pamatskolas direktores J. Arājas iesniegumu par
iestādes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem. Dome
vienbalsīgi nolēma apstiprināt
šādus izcenojumus par skolēnu
un darbinieku ēdināšanu Dzimtmisas pamatskolā:
- brīvpusdienas piecgadīgo
un sešgadīgo apmācībā izglītojamiem - 0,70 Ls/dienā;
- brīvpusdienas 2.-4. klašu izglītojamiem - 0,70 Ls/ dienā;
- brīvpusdienas 5.-9. klašu izglītojamiem - 0,80 Ls/ dienā;
- 5.-9. klašu izglītojamiem,
pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem ēdienu izmaksas
katrai dienai tiek aprēķinātas
pēc kalkulācijas, ko apstiprina
iestādes vadītājs. Lēmums piemērojams no 1. oktobra.

Par grāmatas
pārdošanas izcenojumu
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 6. septembrī izskatīja
Iecavas novada iedzīvotājas Sarmītes Birkas iesniegumu ar ierosinājumu par atkārtotu grāmatas «Iecavas novads daudzu ceļu
krustojumā» iespiešanu, lai dotu
iespēju interesentiem to iegādā-

aicināšanu. Deputāti ieteica
vairāk scenārijā iesaistīt vietējos
ļaudis, izmantot pašu iecavnieku talantus svētku norišu organizēšanā. Lai sarīkotu vērienīgu
pasākumu, nepieciešami lieli
ieguldījumi, tāpēc līdzās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas
tiks atvēlēti jubilejas svinībām,
tiks lūgts finansiāls atbalsts arī
no Iecavas novada komersantiem.
Komiteja uzdeva A. Spalei izveidot svētku organizēšanas darba grupu un vienojās, ka pie šīs
tēmas atgriezīsies nākamajā sēdē.
Deputāti izskatīja Iecavas
mūzikas skolas direktores Inetas
Pilvertes lūgumu rast iespēju,
sākot no nākamā gada 1. janvāra, finansēt iestādes direktora
štata vienību no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ņemot vērā
ekonomisko situāciju valstī un
faktu, ka jau no 2009. gada finansējums mērķdotācijām pašvaldībām pedagogu darba samaksai ir samazināts par apmēram 50%, salīdzinot ar 2008. ga-

ties. Līdz 8. oktobrim Iecavas novada bibliotēkās ir pieteikušies
117 interesenti, kas vēlētos iegādāties šo grāmatu. Dome, atklāti
balsojot, «par» - 13 (J. Arāja,
G. Arājs, A. Avots, I. Freimane,
A. Grundmanis, J. Krievs,
J. Ludriķis, A. Mačeks, J. Pastars, J. Pelsis, I. Vaičekone, A. Vītola, A. Zaķe), «pret» - nav,
«atturas» - 1 (S. Mašiņenkovs),
nolēma grāmatu «Iecavas novads
daudzu ceļu krustojumā» atkārtoti iespiest 400 eksemplāru
metienā un apstiprināt grāmatas
viena eksemplāra pārdošanas izcenojumu Ls 4,90 bez PVN
(Ls 5,98 ar PVN).

Par mākslas programmā
sniegto maksas
pakalpojumu
izcenojumiem
Finanšu komiteja 27. septembrī izskatīja un atbalstīja direktores Inetas Pilvertes iesniegumu
par Iecavas mūzikas skolas mākslas programmā sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumiem.
Dome, atklāti balsojot, «par» - 10
(J. Arāja, G. Arājs, I. Freimane,
A. Grundmanis, A. Mačeks,
S. Mašiņenkovs, J. Pastars,
I. Vaičekone, A. Vītola, A. Zaķe),
«pret» - 4 (A. Avots, J. Krievs,
J. Ludriķis, J. Pelsis), «atturas» nav, nolēma apstiprināt Iecavas
mūzikas skolas mākslas programmā «Vizuālā māksla» sniegto maksas pakalpojumu izceno-

du, Kultūras ministrija un Kultūrizglītības un nemateriālā
mantojuma centrs kopā ar nozaru ekspertiem ir izstrādājis optimizācijas un pārstrukturizācijas modeļus mākslas un mūzikas profesionālās ievirzes skolām, kas nodrošinātu 142 šādu
skolu funkcionēšanu samazināta finansējuma apstākļos. Pašvaldību kultūrizglītības iestāžu
finansēšanas modeli veido trīs
iesaistīto dalībnieku - valsts,
pašvaldības un vecāku - līdzfinansējums.
Līdzīgi Izglītības un zinātnes
ministrijas finansētajām sporta
profesionālās ievirzes skolām,
arī Kultūras ministrija no
2012. gada janvāra finansēs tikai licencētajās izglītības programmās paredzētajās mācību
stundās nodarbināto pedagogu
darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas. Skolu administrācijas
izmaksas, tai skaitā, direktora,
vietnieka, bibliotekāra algas,
turpmāk būs jāsedz no pašvaldības budžeta. Līdzekļi, kas
iepriekš no Kultūras ministrijas
budžeta tika maksāti skolu
administrācijas izmaksām,
turpmāk tiks novirzīti pedagogu

atalgojuma likmju celšanai.
Komiteja pauda atbalstu jaunajam finansēšanas modelim un
uzdeva direktorei sagatavot precīzus nepieciešamā finansējuma
aprēķinus, lai tos varētu iekļaut
pašvaldības nākamā gada budžeta projektā.
Atzinīgi tika novērtēts komitejas priekšsēdētāja Jura Krieva
ieteikums kā prioritāti 2012. gada budžetā kultūras jomā virzīt
Rosmes, Zālītes un Ziemeļu bibliotēkas telpu remontu. Šo bibliotēku bibliotekāres savos
iesniegumos ir norādījušas, ka
iepriekšējie remontdarbi notikuši 1999. un 2000. gadā, turklāt
vajadzētu domāt par iespējām
telpas paplašināt. Deputāti nolēma uzdot pašvaldības kapitālās
celtniecības speciālistam uzdot
sagatavot remontu izmaksu tāmes un paredzēt šīs izmaksas
2012. gada budžetā; iepirkumu
speciālistei sagatavot nepieciešamo iepirkuma dokumentāciju
un izskatīt iespēju apvienot plānojamos darbus vienā iepirkumā, kas, iespējams, ļautu samazināt darbu izmaksas; Domes
projektu speciālistēm apzināt
iespējas piesaistīt ES finansējumu bibliotēku telpu remontam. IZ

jumu par mācību nodarbību
(90 min.):
- sagatavošanas klases
audzēkņiem (līdz 18 gadu vecumam) - Ls 4,50;
- pieaugušo izglītības klases
audzēkņiem - Ls 6,00.
Lēmums piemērojams ar
5. oktobri.

nolēma piešķirt nepieciešamos
līdzekļus (Ls 2202) SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» pamatkapitāla palielināšanai kā pašvaldības ieguldījumu. Šie
līdzekļi jāsedz no pašvaldības
2011. gada budžeta līdzekļiem no speciālajā budžetā saņemtā
dabas resursu nodokļa. Pamatkapitāla palielinājums jāveic
naudā, to ieskaitot SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» kontā.
Deputāti uzdeva SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» kapitāla
daļu turētāja pārstāvim, Domes
priekšsēdētājam Jānim Pelsim
pieņemt lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu
apstiprināšanu un attiecīgo statūtu grozījumu izdarīšanu. SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes loceklim Alvim Feldmanim likumā noteiktajā kārtībā un termiņā jāiesniedz dokumentu pakete pamatkapitāla palielināšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

Par līdzekļu piešķiršanu
SIA «DzKS» pamatkapitāla
palielināšanai
Jautājums par finansējumu
divu kanalizācijas spiedvadu
projektēšanai tika skatīts Finanšu komitejas sēdē 27. septembrī. Par sagatavoto lēmumprojektu balsoja Finanšu komitejas priekšsēdētājs J. Pelsis un
deputāts A. Avots, pret sagatavoto lēmumprojektu balsoja deputāti J. Krievs un J. Ludriķis.
Saskaņā ar 2009. gada 14. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 18 «Iecavas novada pašvaldības nolikums» 4.2. punktu balsošanas
gadījumā komitejas priekšsēdētājam ir izšķirošā balss.
Sakarā ar nepieciešamību
uzlabot SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» materiāli tehnisko
bāzi un ieguldīt līdzekļus kanalizācijas tehniskā projekta izstrādei kanalizācijas posma rekonstrukcijai, jaunas kanalizācijas
sūkņu stacijas uzstādīšanai un
upes šķērsošanai ar spiedvadu
Iecavā zem Iecavas upes gultnes
pie spirta rūpnīcas tilta, Dome

Dome arī apstiprināja 2011.
gada saistošos noteikumus Nr.
18 «Par Iecavas novada budžeta
grozījumiem 2011. gadam», uzklausīja Ķekavas novada pašvaldības policijas priekšnieka Māra
Bomiņa un vietnieka Germana
Ivanova piedāvājumu nodrošināt diennakts patrulēšanu Iecavas novadā, kā arī izskatīja citus
jautājumus. IZ

2011. gada 14. oktobrī

4.

Projektā aizguvām idejas bērnu nodarbībām
A: Liene Onzule, Ilze Arāja
F: Lāsma Bunere

No 26. līdz 29. septembrim
Ziemeļu ministru padomes
finansētā Nordplus Pieaugušo
programmas starptautiskā
projekta ALVA (Adults
Learning Visual Arts Pieaugušie mācās vizuālo
mākslu) ietvaros bija
brīnišķīga iespēja apmeklēt
vienu no senākajām Lietuvas
mazpilsētām Ķedaiņi , lai
piedalītos šī projekta jau
trešajās radošajās darbnīcās.
Šo iespēju izmantoja Ilze Arāja no pirmsskolas izglītības
iestādes (PII) «Dartija», Liene Onzule no PII «Cālītis» un Sigita Lazberga no Zālītes speciālās internātpamatskolas - pedagoģes,
kas savās iestādēs pasniedz vizuālās mākslas nodarbības, kā
arī Domes projektu vadītāja Ineta Bramane.
Kedaiņi (Kedainia) atrodas
Nevežas krastos, lepojas ar
skaisti sakoptu vecpilsētu, vēstures un arhitektūras pieminekļiem. Pirmajā vakarā pēc iekārto-

Pirmsskolas
izglītības
iestādes
«Dartija»
nodarbībās
bērni
ar interesi
apguva
jaunās
vizuālās
mākslas
tehnikas.
šanās viesnīcā iepazināmies ar
jaunajiem un esošajiem projekta
dalībniekiem. Mums, jaunajiem,
tās bija ļoti patīkamas iepazīšanās.
Nākamajā dienā dalījāmies
divās grupās, lai darbotos radošajās darbnīcās. Dienas pirmajā
pusē apmeklējām Rusnes Feiferienes un Audriusa Vasiliuska
radošo darbnīcu, kurā apgleznojām nestandarta formas koka foto rāmīšus. Katram projekta dalībniekam bija iespēja apgleznot
tos ar akrila krāsām. Šīs krāsas
tika izvēlētas tāpēc, ka labi har-

Melnās ziņas
- 5. oktobrī ap plkst. 14:30
Baldones un Vītolu ielas krustojumā aizturēti divi riteņbraucēji,
kuri vadīja velosipēdu, būdami
alkohola reibumā: 1961. gadā
dzimušam vīrietim konstatētas
1,88 promiles, 1951. gadā dzimušam vīrietim - 2,07 promiles.
- 6. oktobrī plkst. 8:05 Edvarta Virzas ielā tuvu braucošas
automašīnas VW Golf priekšā no
mazāk svarīga ceļa izbrauca VW
Passat. Notika sadursme, kurā
bojātas abas automašīnas.
- 7. oktobrī ap plkst. 6 Zorģos
uz ceļa A7 1981. gadā dzimis
automašīnas Opel Calibra vadītājs izraisīja sadursmi ar automašīnu Opel Zafira, kas nobrauca no ceļa un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta Opel
Zafira vadītāja. Sākts kriminālprocess.
- Laikā no 3. oktobra līdz
4. oktobrim no kāda Rīgas ielas
pagalma pazuduši divi čuguna
akas vāki. Sākts kriminālprocess.
- Laikā no 7. oktobra plkst. 18

līdz 8. oktobra plkst. 8:50 Tirgus
ielas stāvlaukumā novietotai
automašīnai VAZ 2105 bojāts sānu stikls.
- Laikā no 6. oktobra plkst. 17
līdz 9. oktobra plkst. 14 no mājas
pagalma Raiņa ielā nozagtas metāla kāpnes. Sākts kriminālprocess.
- 10. oktobrī ap plkst. 9:30 Rīgas ielā pretī DUS «Neste» automašīnas VW Sharan vadītājs,
1957. gadā dzimis vīrietis, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, būdams neuzmanīgs, nobrauca no ceļa, un auto ietriecās
aizsargbarjerā. Bojāta gan automašīna, gan aizsargbarjera.
- 11. oktobrī ap plkst. 19:55
ceļa Rīga-Bauska 40. kilometrā
tuvu braucošas automašīnas
DAF priekšā uz ceļa braucamās
daļas izskrēja briedis. Sadursmē
ar meža dzīvnieku bojāta automašīna.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

monē ar vecīgajiem koka rāmīšiem. Mums tika piedāvāta
iespēja aplūkot un iepazīt dažādos Lietuvas nacionālos rakstus,
lai smeltos idejas. Tikām arī
aicināti akcentēt savos darbos
rakstus un krāsas, kas raksturīgas mūsu valstīm. Rezultāts bija
apbrīnas vērts. Mēs patiesi priecājāmies par visu veikumu.
Dienas otrajā pusē mūs
aicināja piedalīties Audrones Valienes vadītajā radošajā darbnīcā, kur iepazināmies ar patlaban
aktuālo simogrāfiju - simetrisko
līniju mākslu. Vēl to sauc arī par
«String Art», un šis nosaukums
norāda uz materiālu, ar kuru
strādājām, - stīgu jeb pavedienu
māksla. Darbošanās bija gana
smalka un piņķerīga, bet rezul-

tāts iepriecinošs - eleganta apsveikuma kartīte. Kartīte palika
Lietuvā, bet mājās pārvedām
idejas. Šo pašu darbiņu, tikai uz
kartona, ar dziju un lielo lāpāmo
adatu var izmantot darbā arī ar
pirmsskolas vecuma bērniem.
Jau pēc novadītajām nodarbībām PII «Dartijā» jāatzīst - viņiem
tas ļoti patīk. Šāda veida darbošanās bērniem arī attīsta pirkstu
sīko muskulatūru, domāšanu
un ritma izjūtu, tā ir matemātiski mākslinieciska nodarbe.
Paldies Domes izglītības speciālistei Valdai Lieknei par piedāvāto iespēju piedalīties šajā
braucienā un iepazīt jaunas vizuālās mākslas tehnikas, kā arī
rast jaunu pielietojumu jau zināmām lietām. IZ

Sākusies jaunā
apkures sezona
1.lpp.

Lai gan SIA «Iecavas siltums»
pieaugušas akcīzes nodokļa un
elektroenerģijas izmaksas, pagaidām, cerot uz lētāku siltumenerģijas iepirkumu, plānots
līdzšinējo siltumenerģijas tarifu
nemainīt, skaidro uzņēmuma
grāmatvede Laimdota Saliete.
Oktobrī noteiktais siltumenerģijas tarifs ir 41,95 Ls/MWh.
Sākoties jaunajai apkures sezonai, daudzi iedzīvotāji vēl nav
norēķinājušies par iepriekšējos

gados saņemto siltumu. Pagājušā apkures sezona parādu uzkrāšanas ziņā gan neesot tā sliktākā, secina uzņēmuma grāmatvedes palīdze Baiba Hofeina.
Visvairāk parādu uzkrāts 2008.
/2009. gada apkures sezonā.
Iedzīvotāju parādu summa
uzņēmumam:
2009. gada 1. oktobrī Ls 93 285;
2010. gada 1. oktobrī Ls 131 011;
2011. gada 1. oktobrī –
Ls 156 360. IZ

5.

2011. gada 14. oktobrī

Ērģeļu stāsts
A: Ausma Mežiņa
F: no draudzes arhīva

Ērģeļu stāsti ir tikpat
mūžseni kā baznīcu stāsti,
jo baznīca un ērģeles
ir it kā viena vienība.
Grūti iedomāties baznīcu
vienu bez ērģelēm.
Par Iecavas baznīcas ērģelēm
vēsta pirmās vizitācijas materiāli
1633. gadā. Tātad pirmajā koka
baznīcā, kas celta 1576. gadā,
bija ērģeles. Nekādu aprakstu
par šīm ērģelēm vizitācijas materiāli nesniedz. Nezinām, kad
tās iegādātas, cik ilgi kalpojušas,
vai tās spēlēja arī jaunajā mūra
baznīcā.
1867. gada augustā mācītājs
Alberti «Iecavas un Lambārtmuižas 300 gadu stāstos» raksta par
ērģelēm, ko 1811. gadā - mācītāja Jāņa Niklāva Kīna pašā mūža
nogalē - uzbūvēja ērģeļmeistari
Kristins un Šulcs. Mācītājs Kīns
mūža pēdējā nedēļā vēl esot tās
redzējis un divas reizes dzirdējis
spēlējam. Ērģeles bijušas lielas.
Cik bija stabuļu, cik reģistru,
nav izdevies uzzināt. Tikai rakstīts, ka tās maksājušas 1000
dālderus. Pirmā pasaules kara
laikā 1919. gadā ērģeles sapostītas.
1928. gada 21. jūnijā draudzes valde nolēma atjaunot ērģeles. Remontu uzticēja firmai
«Kolbe un Dūrējs» Rīgā. Instrumenta remontu un pārbūvi veica
ērģeļu meistars Herberts Kolbe
(dz. 1887. g.). Atjaunotās ērģeles
iesvētīja 1928. gada 24. decembra svētvakara dievkalpojumā.
Šīs ērģeles spēlējušas līdz
baznīcas ugunsgrēkam 1972.
gada 25. augustā. Ērģeles
ugunsgrēkā nesadega. Uguns
liesmas nopostīja baznīcu līdz
ērģeļu luktai un tornim. Mūzikas
instrumentu pēc ugunsgrēka sapostīja vandaļi. Visi Iecavas krūmi ilgus gadus bija pilni ar ērģeļu
stabulēm.
Uz šīm ērģelēm līdz Otrajam
pasaules karam spēlēja ērģelnieks Alfons Valentīns Velceris.
No 1945. gada līdz 1972. gadam
Adalberta Viduleja. Pēc ugunsgrēka sakristejā dievkalpojumos
spēlēja vai nu vijoli, vai trompeti,
bet no 1994. gada līdz 2000. gadam - harmoniju vai sintezatoru,
ko dāvināja Kristus draudze Mineapolē, ASV.
1993. gadā sākās jauns ērģeļu stāsts. Iecavnieks Edvīns Circenis, kamerkora «Vecrīga» dziedātājs, piedalījās koncertu kop-

Iekšskats
uz ērģeļu
luktām.
1939. gada
foto.
projektā Olgodā, Dānijā. Viņš
iepazinās un sadraudzējās ar divām ģimenēm - Ērika Sorensena
un Fleminga Simonsena ģimeni.
Sorensena kungs - Jauniešu
skolas direktors, Simonsena
kundze Karena - aktīva dziedātāja Olgodas draudzes korī. Šīs ģimenes vēlējās iepazīt Iecavu un
draudzēties ar kādu skolu. Sākās draudzība ar Iecavas vidusskolu. 1995. un 1997. gadā viņi
bija Iecavā, vidusskolā un arī
baznīcā. 1998. gadā Iecavas
draudze no Olgodas draudzes saņēma dāvinājumu - ērģeles. Ērģeļu skaņotājs un restaurators
Viesturs Ilsums sacījis: «Šīs ērģeles 1896. gadā ir būvējis dāņu ērģeļbūvētājs Frederiks Nielsens.
Tām ir ap 500 stabuļu, kas izkārtotas septiņos reģistros, plēšas
un, protams, viss, kas nepieciešams dabīgām mehāniskajām
ērģelēm. Šis instruments nav
gluži jauns, tādēļ jo vērtīgāks.»
Pirms skaņošanas visas ērģeļu
detaļas rūpīgi izpētītas un pirms
montāžas, nepieciešamības gadījumā, arī restaurētas.
Ērģeļu iesvētes dievkalpojums, piedaloties Bauskas prāvestam Paulam Žibeikam, notika
2000. gada 23. jūlijā. No Olgodas
dievkalpojumā piedalījās Lisa
Mortensena, kura aktīvi veicināja draudžu sadarbību un palīdzības organizēšanu Iecavas draudzei.
Pirmā ērģelniece, kas spēlēja
šīs ērģeles, bija draudzes ērģelniece Arita Orrava. Ļoti drīz 13. augustā - notika pirmais ērģeļmūzikas koncerts. To sniedza
ērģelnieks Tālivaldis Deksnis un
operas soliste Solveiga Raja.
Koncerti baznīcā turpinājās. Ļoti
aktīvi tos organizē pašreizējā ērģelniece Zaiga Lazdiņa.
2009. gada vasarā vandaļi
ielauzās baznīcā un sabojāja ēr-

Olgodas draudzes dāvātās ērģeles iesvētes dienā 2000. gada 23. jūlijā.
ģeles. Pirmo, steidzamo remontu
tās saņēma tūlīt, bet lielāku, lai
atgūtu savu pilnskanību, ērģeles
vēl gaida.
Festivāla «Zemgales ērģeles»
ietvaros 21. oktobrī pulksten
18:30 notiks ērģeļmūzikas kon-

certs Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Muzicēs ērģelnieces Irēna Sedola-Loce un Zaiga
Lazdiņa, dziedās garīgās mūzikas ansamblis «Laudetur» un vokālā grupa «Freska». Aicinām
klausīties! IZ

2011. gada 14. oktobrī
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Izvēlas hokeju
A: Beata Logina
F: no Šķeltiņu ģimenes albuma

Skatos fotogrāfijas, kurās
Emīls smaida un pēc lielo meistaru parauga ar zobiem pārbauda zelta medaļas provi. Tas ir
sešgadīga puikas gandarījums
par veiksmīgu dalību starptautiskās hokeja sacensībās.
No 23. līdz 25. septembrim
Jelgavas Ledus sporta skolas
(JLSS) U-10 pirmā komanda piedalījās starptautiskā turnīrā,
kurš notika Krievijā, Kaļiņingradas apgabala pilsētā Sovetskā.
Treneres Evas Dinsbergas, Latvijas sieviešu hokeja izlases spēlētājas, audzēkņi sacensībās izcīnīja pirmo vietu. Uzvarētāju
sastāvā kopā ar 2002. gadā dzimušiem zēniem spēlēja arī
2005. gadā dzimušais iecavnieks
Emīls Šķeltiņš.
Lai gan JLSS mājaslapa vēsta, ka audzēkņi hokeja un daiļslidošanas programmā tiek uzņemti no piecu gadu vecuma,
bērnus treniņgrupās pieņem
tad, kad viņi prot slidot, stāsta
Emīla mamma Olga. «Emīlu sākām vest uz slidošanas nodarbībām trīs gadu vecumā. Tas bija
Rīgas «Dinamo» atdzimšanas
laiks, un ledus hallēs bija vērojams liels bērnu pieplūdums.
Sākumā dažas reizes aizbraucām uz publisko slidošanu, lai
ieliktu pamatu. Bet - viena lieta,
ko var iemācīt vecāki, cita lieta,
ja bērnu nodod profesionāla trenera rokās. Mums paveicās, ka
nokļuvām pie Lolitas Andriševskas, kas divu nedēļu laikā ar
spēlēm un mantām iemācīja puiku slidot.
Sākumā uz hokeja treniņiem
braukājām divreiz nedēļā, vēlāk
jau trīs reizes nedēļā bija ledus
un divas reizes nedēļā - tā sauktie sausie treniņi.» Pārsvarā tieši
Olga ar mašīnu ved dēlu uz Jelgavu. Viņa zina, ka uz JLSS tiek
vadāti arī daži citi iecavnieki, bet
tie ir vecāki puikas, kuriem treniņi notiek citā laikā, tā ka
kooperēties neizdodas.
Tādai braukāšanai jāpatērē
daudz laika un naudas. Šogad
Emīla grupai treniņi notiek trīs
reizes nedēļā pa vienai stundai.
Mamma pusdienlaikā ņem dēlu
no bērnudārza «Cālītis» un abi
dodas uz Jelgavu. Obligātās
pirmsskolas vecuma apmācības
programma parasti ir rīta cēlienā, savukārt pēc atgriešanās no
treniņa Emīls ir atpakaļ dārziņā,
lai piedalītos angļu valodas
nodarbībās.

Par godu Jelgavas
Ledus sporta
skolas U-10
pirmajai
komandai,
kas triumfēja
starptautiskā
hokeja turnīrā
Kaļiņingradas
apgabalā,
starp Krievijas
karogiem lepni
plīvo uzvarētāju
Latvijas karogs.
Tikt pie galvenās
trofejas - «Lukoil»
kausa - palīdzēja
arī iecavnieks
Emīls Šķeltiņš.

Hokejs ir asimetrisks sporta
veids, tendēts galvenokārt uz
vienu pusi. Lai nodrošinātu līdzsvarotu attīstību, sestdienās
Emīls tiek vests uz peldēšanas
nodarbību Jelgavas baseinā.
Brīnos, vai mazam bērnam tā
nav pārāk liela slodze. Emīls
esot pieradis. «Viņam ir ļoti
daudz enerģijas. Piedzima jau
aktīvs, bet māsa ir vēl piecreiz
aktīvāka,» Olga smej. Trīsgadīgā
Loreta kopš septembra tiek vadāta uz mākslas vingrošanas nodarbībām Ķekavā. Tās notiek
divreiz nedēļā pa 45 minūtēm.
Tas ir sporta veids, kurā jo ātrāk
bērns sāk apgūt, jo lielākas
iespējas izaugsmei. «Trenere
teica, ka Loreta ir ļoti elastīga,
tad nu centīsies apmeklēt treniņus,» mamma ir apņēmības pilna.
Emīls atzīstas, ka reizēm gan
pārņemot slinkums uz hokeju,
taču apnicis tas vēl neesot.
Mamma saka, ka vecāki puikam
ir pateikuši: ja negribi, nespiežam, paliec bērnudārzā vai ej uz
citām nodarbībām tepat Iecavā.
Tomēr hokeja patikšana Emīlam
ir lielāka. Viņš seko Rīgas «Dinamo» gaitām, ja ir iespēja, labprāt
apmeklē komandas spēles, ģērbies «Dinamo» fanu kreklā. Uz
jautājumu par hokejistiem, kuri
Latvijas izlasē viņam simpatizē
visvairāk, Emīls atbild, ka tas bijis Kārlis Skrastiņš. Visu bērnu
favorīts, secina Olga. Bet puika
vēl piebilst: «Arī Miķelītis man
patīk!».
Lai gan šajā vecumā zēni
spēlē gan kā uzbrucēji, gan kā
aizsargi, Emīls sevi vairāk raksturo kā uzbrucēju. Paguvis piedalīties divos starptautiskos turnīros (augustā Brocēnos un septembrī Krievijā) un katrā guvis
vienus vārtus. Ja treneri sāk uz-

Par uzvaru starptautiskā turnīrā Brocēnos priecājas
gan sešgadīgais hokejists Emīls, gan viņa mamma Olga
un tētis Rihards.
ticēties un ņem līdzi uz turnīriem, tad bērniem ir lielāks stimuls trenēties. Emīls tiecas līdzināties lielākajiem un labākajiem spēlētājiem, jo pagaidām vēl
spēlē komandas trešajā maiņā.
Bērnu hokejā stingri skatās, lai
nebūtu kautiņu un netiktu pieļauta rupja spēle, grūdieni bortā.
Neskatoties uz sešgadīgam puikam netipiski raženo augumu,
Emīls ir īsts miera mika, smejamies, ka uz komandas «policista»
posteni viņš nepretendē. «Man ir
liels augums, bet ātrums vidējs,
vēl ir pie kā piestrādāt,» prāto hokejists. Treniņos jāpilda dažādi
grūti vingrinājumi, bet Emīls to
dara ar lielāko prieku. Lielai daļai puišu sausie treniņi, pumpē-

šanās nepatīk, viņam gan nav
nekā, kas nepatiktu. Acīmredzot
gēni dara savu - tētis Rihards ir
sportisks, ieguvis augsta līmeņa
starptautiski atzītu izglītību un
fizisku rūdījumu, strādā militārajā jomā, bet mamma Olga vakaros un brīvdienās vingrina citus fitnesa klubā «Jautrais apelsīns», jo mācību centrā «A+S»
ieguvusi vingrošanas instruktores kvalifikāciju. Olgas stingrs
noteikums ir - ja nebūs mācību,
nebūs hokeja. Mācības dēlam ir
primārās. Tādēļ, lai sporta dēļ
neatpaliktu, paralēli daudz jāstrādā mājās. Lasītprasme apgūta, un Emīls apstiprina, ka
grib uz skolu, nākamgad iešot
Iecavas vidusskolā. IZ
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Gaidot IECAVAI 520

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

Muižas vārtiņi
A: Paula Roznere

Iecavas vidusskolas 8. klase

Darbs veltīts vientuļiem
vārtiņiem, kas atrodas
netālu no Iecavas estrādes.

Ļaundaris pa krūmiem,
kaktiem
Aizlīda līdz skaistai muižai.
Un tad kādā tumšā naktī
Pārrāpās pār muižas vārtiem.
Izlaupīja pagrabu,
Izložņāja istabas.
Visu, ko vien atrada,
Aiznesa uz savu migu.

Senās dienās dziļā mežā
Bagāts vīrs sev muižu cēla.
Apņēmība vīd tam sejā,
Nebijās viņš lietus, vēja.

Pienāk rīts un saule aust,
Tomēr muižā troksnis liels.
Bagātnieks tik zobus griež,
Risinājums tikai viens.

Un, kad muiža pabeigta,
Tiešām priecīgs bija vīrs.
Viņa seja atmaiga Nu tam ceļš uz laimi tīrs!

Vecie vārti nekam neder,
Tūlīt jaunus mūrēsim,
Jaunie būs kā stipra klints,
Vētras, karus izturēs.

Vēl tik katram gadījumam
Uzmūrēja akmens sētu.
Ja nu kādam radījumam
Sagribas gūt peļņu lētu.

Tā nu laiki pagājuši,
Ļaudis muižu aizmirsuši.
Taču kādā ciematā
Slēpjas senais noslēpums.

Tomēr raizēm te nav vietas,
Mežs ir drošs kā tēva pavards.
Pārzin vīrs gan muižas lietas,
Svešas nav pat meža takas.

Muižas vārti braši turas,
Pārcietuši vētras, karus,
Un ar kokiem sačukstas
Par sen pagājušo laiku.

Tomēr negadījās vis, kā cerēts!
Mežā mita laupītājs.
Ļaunais nodoms ilgi perēts,
Beidzot jāsāk rīkoties!

Ļaudis iet un neievēro
Vecās muižas vārtiņus,
Kurus kādreiz dziļā mežā
Mūrēja kāds bagāts vīrs. IZ

Finansiāli atbalsta
zupas virtuvju darbību
Šīs sezonas
rudens/ziemas/pavasara
periodā ar Borisa un Ināras
Teterevu fonda
līdzfinansējumu vairāk
nekā 72 tūkstošu latu
apmērā tiks atbalstītas 37
zupas virtuves, kuras šajā
sezonā vidēji mēnesī plāno
izsniegt gandrīz 70
tūkstošus porcijas un
papildu pārtikas pakas
trūcīgajiem iedzīvotājiem.
Plānots, ka šogad aukstajā

periodā vienā ēdienreizē vidēji
porcijas saņems 5000 trūcīgie
iedzīvotāji visā Latvijā jeb gandrīz 70 tūkstoši maltīšu mēnesī.
Plašāks zupas virtuvju izvietojums nodrošina labāku pieejamību palīdzībai pilsētās un lauku apvidos.
Atbalstam pieteikušās un atbalstu saņēmušas desmit zupas
virtuves Kurzemē, divas zupas
virtuves Latgalē, desmit zupas
virtuves Zemgalē (to vidū Pestīšanas armijas korpuss Iecavā),
desmit zupasvirtuves Vidzemē
un piecas zupas virtuves Rīgā. IZ

Pirms Valsts svētkiem būs skatāma
fotoizstāde «Piemineklis Brīvībai»
A: Alma Spale

19. oktobrī pulksten 15:00
Iecavas kultūras namā
atklāsim fotogrāfes
Gunas Oškalnas-Vējiņas
fotoizstādi «Piemineklis
Brīvībai». Visus
interesentus aicinām
uz tikšanos ar autori.
Fotogrāfe Guna Oškalna–Vējiņa izstāda savus darbus jau no
1981. gada. Par godu Latvijas
90 gadu jubilejas svinībām un
Brīvības pieminekļa autora Kārļa Zāles 120 gadu atcerei

IZ

2008. gadā tika atklāta pirmā izstāde «Piemineklis Brīvībai», savukārt otro reizi izstāde piedzīvoja atdzimšanu 2010. gadā, atzīmējot Brīvības pieminekļa
75 gadu jubileju.
Tāpat māksliniece piedalās
dažādos starptautiskos projektos – viņas darbi ir bijuši izstādēs
Slovākijā, ASV, Francijā, Lielbritānijā, Portugālē un Krievijā,
kā arī kopš 1995. gada viņa ir fotostudijas «VIDZE» vadītāja. Fotografēšana ir vienlaikus Gunas
Oškalnas-Vējiņas darbs, hobijs
un mīlestība, savukārt viņas
prioritātes fotogrāfijā ir daba,
pilsēta un personības. IZ

Sporta ziņas

6. oktobrī Anniņmuižā norisinājās «Latvijas Avīzes» kausa
izcīņa un 65. skolēnu spartakiāde rudens krosā.
1992./1995. gadā dzimušo grupā 4x1000 metru stafetē 2. vietu
izcīnīja Emīls Sevastjanovs, Rūdolfs Tonigs, Kristaps Prokopovičs
un Roberts Lindavs.
1996./1997. gadā dzimušo sportistu grupā 4x1000 metru stafetes
skrējienā 1. vietu izcīnīja Daniels Špoģis, Ivars Porietis, Helvijs
Meļķis un Mika Lejnieks.
1998./1999. gadā dzimušo grupā 4x800 metru stafetes skrējienā
3. vietu ieguva Dāvis Lācis, Kārlis Ozoliņš, Egils Taranda un
Mārcis Feldmanis.
2000./2001. gadā dzimušo grupā 4x500 metru stafetē 1. vietu
izcīnīja Roberts Jānis Stančiks, Jēkabs Ķurbe, Edijs Lācis un
Georgs Genādijs Bergs.

8. oktobrī noritēja skrējiens «Iecavas rudens», kurā
Iecavas sportistiem piepulcējās arī viesi no Jelgavas un
Bauskas. No četriem Iecavas novada Domes dāvātajiem kausiem
divi aizceļoja uz Jelgavu, bet divi palika tepat, Iecavā. Skrējienā
sportisti startēja četrās vecuma grupās.
Meitenes (1996. gadā dzimušas un jaunākas) – 2 km:
1. vieta Elza Mestere (7:54)
2. vieta Anna Bugovecka (8:36)
3. vieta Enia Šusta (8:54)
Sievietes (1995. gadā dzimušas un vecākas) – 2 km:
1. vieta Renekka Janaviča (8:00)
2. vieta Laura Leja (8:01)
3. vieta Beāte Neikšāne (8:44)
Zēni (1996. gadā dzimuši un jaunāki) – 2 km:
1. vieta Daniels Špoģis (6:47)
2. vieta Roberts Lucs (7:16)
3. vieta Ginters Plukass (7:27)
Vīrieši (1995. gadā dzimuši un vecāki) – 6 km:
1. vieta Kristaps Prokopovičs (20:50)
2. vieta Jānis Mesters (21:11)
3. vieta Andis Pāže (23:24)
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas minispēļu rezultāti:
9. oktobrī
Iecava - Bauska
U-12 20:53 (T. Janeks 12)
U-13 59:10 (R. Mežsargs 26, E. Špīss 16)
Iecava - Jelgava
U-12 6:65 (T. Janeks 4)
U-13 21:57 (R. Mežsargs un K. Kreicšteins pa 5) IZ

2011. gada 14. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
2 istabu dzīvokli (1. stāvā,
renovētā mājā Iecavas centrā).
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29426185.
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.

Pērk : : :
skujkoku cirsmas.
Cena 26-30 Ls/m3 uz celma.
Tālr. 29161998.

Izīrē : : :
istabu ar virtuvīti privātmājā
Iecavas centrā vienam
cilvēkam. Tālr. 29717189.
Iecavas ģimeņu ar bērniem
biedrība «Marabella» organizē
bezmaksas nodarbību kursu
Plānoto remontdarbu dēļ
tiks pārtraukta
elektroenerģijas piegāde
no plkst. 9.00 līdz 17.00:
17. oktobrī ielu apgaismojumā Rosmē,
20. oktobrī - ielu apgaismojumā
un bibliotēkā Zālītē.

23. oktobrī plkst. 11
BALOŽU kapsētas
sakopšanas talka.

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.

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 tālruni 63941601 vai 29428476
līdz 31. oktobrim.

trīs atsevišķas telpas
puspagrabā, Rīgas ielā 33
(divas pa 30 m2, viena 20 m2;
cena 1,5 Ls/m2). Visas telpas
tiks sagatavotas un
izremontētas pēc klienta
vajadzībām. Tālr. 29562626.

Vēlas strādāt : : :
Jauns cilvēks vēlas strādāt
(var lauku darbus, tīrīt
skursteņus). Tālr. 29364165.

Zemgales ērģeļu dienas
Iecavas luterāņu baznīcā
21. oktobrī plkst. 18.30.
Muzicē ansambļa FRESKA un
LAUDETUR dalībnieki,
pie ērģelēm
Irēna Loce-Sedola
un Zaiga Lazdiņa.

8.

Kultūras namā
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.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
15. oktobrī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki Inčukalns
Iecavas novada sacensības
galda tenisā (1. kārta)
18. oktobrī pl. 18:30
Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
26. oktobrī pl. 20:30
Dartija - Jūrmala

Iecavas evaņģēliski
luteriskā draudze
aicina uz

svētdienas skolu

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

jebkura vecuma bērnus
14. oktobrī plkst. 17.oo.
Iesvētes mācības sāksies
14. oktobrī plkst.18.30
Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
Visi mīļi gaidīti!

Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Juris Ludriķis, Arnis Grundmanis, Mihails Haļitovs.
Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1000 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

