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Lāčplēša diena ar piedzīvojuma garšu AKTUĀLI
Anta Kļaveniece

Šogad Lāčplēša dienas
svinības Iecavā izvērtās ļoti
interesantas, izzinošas un
aizrautīgiem notikumiem
bagātas.
Pēc svētku dievkalpojumiem
luterāņu un katoļu baznīcā un
filmas «Rīgas sargi» noskatīšanās kultūras namā, vairāki simti iecavnieku pulcējās laukumā
starp sporta namu un biedrības
«Arhīvs» ēku, lai kopā folkloras
kopu «Tarkšķi» mācītos dziedāt
karavīru dziesmas, floristes Ivetas Ceras vadībā izgatavotu lukturīšus, kas vēlāk vakara tumsā
izgaismoja svētku gājienu.
Īpašu noskaņu pasākumam
piešķīra formās tērpto Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona 1. rotas 25 zemessargu un
rotas komandiera Daiņa Kravala (attēlā no labās) klātbūtne.
Visiem bija iespēja apskatīt zemessargu ieročus, pielaikot bruņu vesti un ķiveri, pamieloties
ar zupu no lauku virtuves lielā
katla, novērtēt savu šaušanas
prasmi, ar peintbola ieroci šaujot
mērķī.
6.lpp.

Šajā numurā:

Vidusskolā
2.
atzīmē
Latvijas nedēļu
Iepazīstinām 3.
ar goda
nosaukumu 6.
«Iecavas Goda
pilsonis»
un «Iecavas
Gada cilvēks»
saņēmējiem
SIA «Iecavas Siltums»
SIA «Iecavas Siltums»
siltumenerģijas tarifs
siltumenerģijas tarifs
2012. gada novembrī –
2012. gada novembrī –
48,89 Ls/MWh (bez PVN)
48,89 Ls/MWh (bez PVN)

E-grāmata jau lasāma! Aicina pieteikties
Mārtiņdienas vakarā, kad
daudzviet cepeškrāsnīs
brūninājās zoss svētku
mielastam, kultūras namā
notika projekta «Iecavas
novada literārais mantojums»
e-grāmatas prezentācijas
pasākums.
Kā tas viss sākās?
Ideja, iniciatīva, iespēja – ar
šādu trīs «i» apvienojumu šī gada
oktobra sākumā aizsākās darbs
pie projekta:
- ideja bija atbalstīt brīvprātīgā darba popularizēšanu nedaudz neierastā formā;
- iniciatīvu atbalstīja Edvarta
Virzas bibliotēkas vadītāja Anda

Rācenāja un Zorģu bibliotēkas
vadītāja Aina Ezergaile;
- iespēju bija ar mieru izmantot jauniešu iniciatīvas grupas
dalībnieki.
Tālāk sekoja mērķu izvirzīšana, plānošana, atbildīgo iecelšana un pats darbs – viss kā
kārtīgā projektā, lai netiešā veidā mācītos gan atbildību, gan
sadarbību, gan arī projekta vadību. Projektā aktīvi iesaistījās
Kristiāna Kalnciema, Krista Dārziņa, Aivija Grundmane, Monta
Zaumane, Betija Celitāne, Linda Šteinberga, Verners Jānis
Trokšs, Reinis Pastars, Agnese
Rācene, Marta Tamule, Beatrise Krūmiņa, Žanis Sevastjanovs
2.lpp.
un Linda Kavosa.

novada basketbola
čempionātam
Iecavas novada 18. atklātais
basketbola čempionāts
norisināsies laika posmā no
2012. gada 27. novembra
līdz 2013. gada 28. februārim
SAKS «Dartija» sporta namā.
Spēļu sākums paredzēts
darba dienās no plkst. 19.00,
bet brīvdienās no plkst. 11.00.
Čempionātā drīkst piedalīties
1999. gadā dzimuši un vecāki
dalībnieki neatkarīgi no dzimuma.

Komandu pieteikumus līdz
27. novembrim jāiesniedz galvenajam tiesnesim Voldemāram
Pārumam pa e-pastu voldemars.
parums@inbox.lv. Ar čempionāta nolikumu var iepazīties interneta vietnē www.iecava.lv.
27. novembrī plkst. 20:00
SAKS «Dartija» sporta nama bāra
telpās notiks komandu pārstāvju sanāksme un izloze.
Informācija
un
pieteikšanās pa tālr. 20382123 un
29398529.
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Skolu ziņas
Latvijas nedēļā Iecavas vidusskolā notika dažādas aktivitātes: 1.-4. klašu skolēnu zīmējumu izstāde skolas bibliotēkā
«Uzzīmē Latviju!», skolēnu veidota kolāža «Es Iecavā, Latvijā!»,
dažādas tikšanās.
12. novembrī novada vēstures metodiskās apvienības (MA)
vadītāja Sanita Kozlova un vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā Milita Pīlādze organizēja tikšanos 9.-12. klašu
skolēniem «Latvijas neatkarība,
dibināšana un atjaunošana».
Jaunieši bija aicināti uz sarunu
ar Okupācijas muzeja pārstāvjiem un Juri Dobeli - Latvijas
Valsts neatkarības atjaunošanas
aculiecinieku. Tika demonstrēta
prezentācija par Latvijas Valsts
vēsturi no tās dibināšanas līdz
atjaunošanai. Juris Dobelis uzsvēra to, cik svarīgi ir zināt un
izprast valsts vēsturi. Tikšanās

gaitā īpaša uzmanība tika veltīta jautājumiem par migrāciju,
attieksmi pret valsti, kā arī Baltijas valstu sadarbībai. Skolēni
viesiem uzdeva jautājumus par
eiro ieviešanu, Latvijas armiju
un citus. Noslēgumā J. Dobelis dāvāja Iecavas vidusskolai
Okupācijas muzeja sarūpētu
grāmatu «Nezināmais karš. Latviešu nacionālo partizānu cīņas
pret padomju okupantiem (1944
– 1956)». Ar šo grāmatu lasītāji
var iepazīties Iecavas vidusskolas bibliotēkā.
16. novembrī Iecavas vidusskolā (15. novembrī arī Zālītes
internātpamatskolā) notiks Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts dzejas un mūzikas uzvedums, ko tradicionāli
gatavo 11. klašu zēni, šogad
palīdzot arī 1.-6. klašu dziedātājiem (sk. M. Lasmane un
M. Pīlādze).

Vai pāreja uz eiro
būs izdevīga
Latvijas sabiedrībai?
Par šo tēmu debatētāji
no Bauskas Valsts
ģimnāzijas, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas, Jelgavas
4. vidusskolas un Iecavas
vidusskolas debatēja
Zemgales Reģionālajā
debašu turnīrā.
Finālā uzvarēja Bauskas
Valsts ģimnāzija, pārliecinot
tiesnešus, ka pāreja uz eiro nav
izdevīga sabiedrībai. Iecavas vidusskolas komanda – Kristiāna
Kalnciema, Iluta Logina un Arta
Briede - ieguva godpilno 2.vietu.
Liels prieks bija par Laumu Tauriņu no 8.a klases, kura debatēja pirmo reizi, un par Elvi Stač-

kunu, kurš palīdzēja Laumai un
debatēja dubultā, jo komandā
nebija trešā runātāja. Šis bija
viens no tiem retajiem turnīriem,
kad ļoti daudz palīdzēja tiesneši
- bijušie debatētāji, to skaitā arī
no mūsu skolas: Mārcis Vīnbergs, Liene Krastiņa, Anda Vaičekone un Ritvars Māsāns.
Nākamais Reģionālais debašu turnīrs notiks 24. novembrī
Bauskas Valsts ģimnāzijā, bet
Nacionālais debašu turnīrs 8.
decembrī.
Vita Lauciņa-Veinere,
Zemgales reģiona debašu
koordinatore

E-grāmata jau lasāma!
1.lpp.
Kas ir apskatāms
e-grāmatā?
Tajā ir apkopotas dažādu paaudžu 18 novadnieku dzejas un
miniatūras, kā arī autoru bildes
un rokrakstu paraugi. Tajā ir lasāmas gan vēsturiskas liecības,
gan emociju pilni dzīves jēgas
meklējumi. Tajā ir 117 virtuālās lappuses, kurās meklēt un
atrast viedus padomus vai pasmaidīt kopā par ikdienas rūpēm. Autori: Evita Kravale, Zelma Folkmane, Mārtiņš Līdaks,
Ilmārs Gailis, Līvija Kivilande,
Gunārs Bogdanovs, Ināra Zeile,
Andris Kopeika, Aija Dementjeva, Vija Baltgaile, Viesturs Mauševics, Zenta Deņisova, Betija
Celitāne, Ulvis Bērziņš, Lauma
Ziediņa, Malvīne Kreņģele, Inga
Zemture un Marta Tamule.
E-grāmatas prezentācijas pasākumā kultūras nama mazajā
zālē jaunieši autoriem un citiem
interesentiem citēja dzejoļus un
lasīja miniatūru fragmentus.
Klausītāju bija vairāk nekā 40!
Autori saņēma CD ar tajā ierakstītu e-grāmatas saturu, kā
arī ziedus.
Liels paldies par ieguldīto
darbu un atbalstu projektā abu
bibliotēku vadītājām – Ainai
Ezergailei un Andai Rācenājai.
Tieši ar viņu ieguldījumu šis
projekts izvērsās tik pilnvērtīgs gadu gaitā bibliotekāres bija jau

Literāro darbu
radītāji un
apkopotāji
vienuviet e-grāmatas
prezentācijas
pasākumā.

apzinājušas novada literātus,
tādējādi deva iespēju viņu darbus veiksmīgi apkopot.
Pasākuma noslēgumā katrs
no aktīvākajiem jauniešiem saņēma Apliecinājumu par dalību brīvprātīgā darba projektā.
Šis dokuments nākotnē viņiem
varēs noderēt kā pielikums lietišķajam CV darba meklējumu
procesā.
Pateicības vēstuli par ieguldītā darba nozīmīgumu un vērtību
saņēmām no UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas, savukārt
Lauma Ziemeļniece no biedrības
«Brīvprātīgais» izteica uzmundrinājumu darboties līdzīgi arī

turpmāk.
Pateicamies arī laikrakstam
«Iecavas Ziņas» par palīdzību
digitalizēt projekta laikā radušos simbolu ei jeb e-iniciatīva, jo
kopā ar jauniešiem esam iecerējuši turpināt darbību e-vidē un
realizēt vēl vairākus projektus.
Piemēram, sagatavot un piedāvāt interesentiem apmācības par
Twitter, Skype, dažādu sociālo
tīklu lietošanu. Jaunieši vēlas
sagatavot un iesniegt domei arī
idejas par novada mājas lapas
uzlabošanu, lai tā būtu pašiem
interesantāka.
Projektu «Iecavas novada literārais mantojums» šobrīd ga-

tavojam iesniegšanai Izglītības
un zinātnes ministrijas izsludinātajā konkursā «Brīvprātīgais
– 2012». Lūgums visiem turēt īkšķus, lai mums izdodas šo ideju
«iznest tautā» un lai ne tikai mēs
paši to turpinām nākamgad, bet
ideju pārņem arī citos Latvijas
novados.
Ar e-grāmatu var iepazīties
Edvarta Virzas Iecavas un Zorģu
bibliotēkā, kā arī lejuplādēt pašvaldības interneta vietnes www.
iecava.lv sadaļā Izglītība > Izglītības nodaļa > Jauniešiem.
Ginta Zaumane,
jaunatnes lietu speciāliste
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Devums sporta dzīvei ir liels
Elīna Arāja
Godpilnais tituls «Iecavas
novada Goda pilsonis» šogad
piešķirts leģendārajam basketbolistam Visvaldim Eglītim
(76), Triju Zvaigžņu ordeņa
Zelta goda zīmes kavalierim,
par izciliem panākumiem profesionālajā sportā un ilgstošu
Iecavas novada sporta dzīves
organizēšanu un sporta tradīciju popularizēšanu. V. Eglītis ir
arī iecelts par Latvijas Basketbola savienības Goda biedru.
«Uzskatām, ka Visvalža Eglīša devums Latvijas un Iecavas
sporta dzīvei ir tik liels un neaizmirstams, ka viņš ir pelnījis būt
Iecavas Goda pilsonis ar ierakstu
Iecavas goda grāmatā,» savā pieteikuma vēstulē atzīst uzņēmējs
un biedrības «Arhīvs» loceklis
Dzintars Zaumanis, kā arī sporta
nama «Dartija» direktors Guntis
Pakalns.
Lai gan V. Eglīša zvaigžņu
stunda sportā bija gandrīz pirms
50 gadiem, viņa nopelni bija tik
spilgti un pamanāmi, ka cilvēki tos atceras joprojām, minēts
pieteikumā. Savas sportista gaitas slavenais basketbolists sāka
diezgan vēlu, taču jau 1965. gadā
kļuva par Eiropas čempionu.
V. Eglītis PSRS mērogā izcīnījis
daudzas uzvaras un piedalījies
sacensībās Ķīnā, Ēģiptē, Ungārijā, Čehijā, Polijā, Zviedrijā un
Amerikā.
Rīgas ASK treneris Aleksandrs Gomeļskis savā grāmatā
par latviešu izcilākajiem centriem
apraksta arī Eglīti: «Viņš bija disciplinēts, trenējās ar entuziasmu un sasniedza labus fiziskos
rādītājus. Spēka viņam bija ļoti
daudz, kas gan izbrīnu nerada, jo
pirms basketbola Visvaldis strādāja zemnieku saimniecībā. Eglītim patiesi bija dzelzs muskuļi, it
īpaši kājām un bicepsam. Skrēja
šis latviešu milzis lieliem soļiem,
it kā nedaudz palecoties. Dažreiz
lēnīgi, tomēr viņš vienmēr paspēja nokļūt tur, kur viņam vajadzēja. Laukumā viņš bija vajadzīgs,
lai cīnītos otrajā stāvā.»
Par V. Eglīša devumu sportā
ir izveidots vesels stends Iecavas
sporta muzejā. Pats V. Eglītis par
savu dzimtu un sportiskajām gaitām ir apkopojis detalizētu atmiņu stāstījumu, par kuru gan viņš
pats saka, ka nav domājis to iespiest pārdošanai.
Lai gan Visvaldis krietnu laiku
ir pensijā un jūtamas lielā sporta
izraisītās veselības problēmas,
viņš cītīgi seko līdzi sportam –
gan aktīvi apmeklējot basketbola
mačus sporta namā, gan sekojot

līdzi pārraidēs televīzijā. Visvaldis
joprojām aktīvi jūt līdzi basketbola klubam «Dartija» un neliedz arī
savu padomu. Gadskaitļi, sacensības, rezultāti, Latvijas sporta
vēstures fakti - tas viss glabājas
Visvalža atmiņā, un savas zināšanas viņš neliedz citiem.
Kādas bija izjūtas, uzzinot
par piešķirto goda nosaukumu
«Goda pilsonis»?
Biju sporta namā uz basketbola spēli un uzzināju no Jāņa
Pelša. Nu ko – kad jau ir, tad
jau ir! Protams, priecājos! Jāsaka liels paldies ierosinātājiem un
novada domei ar priekšsēdētāju,
kas piešķīra man šo goda nosaukumu.
Kuri jums pašam šķiet tie
lielākie dzīves sasniegumi, kas
sagādājuši gandarījumu?
Tas, ka es esmu kāda basketbola leģenda... tam gan es īsti
nepiekrītu. Bet lielākais gandarījums ir par 1965. gadā Eiropas čempionātā Maskavā izcīnīto
zelta medaļu. Toreiz tas bija liels
gods tikt PSRS izlasē, jo bija ļoti
liela konkurence. Es biju vienīgais no Latvijas.
Kas ir tas, kas palīdzējis dzīvē virzīties uz priekšu, sasniegt
to, ko esat sasniedzis?
Daudzi ir palīdzējuši! Noteikti treneris Krauklis un manas
mammas mamma, pie kuras Rīgā
nodzīvoju septiņus gadus.
Dzīvoju Madonas rajonā un
mācījos Cesvaines vidusskolā.
1957. gada rudenī skolotāji Spartaka trenerim Alfrēdam Krauklim
bija izstāstījuši, ka te ir tāds garš
jauneklis. Ap Jaungadu treneris
pieteicās uz tikšanos. Tēvs arī
gribēja piedalīties, braucām abi.
Trenerim Krauklim bija viens vienīgs jautājums: vai mācās un labi
uzvedas. Tā nu pavasarī beidzu
vidusskolu, sakravāju čemodānus un devos uz Rīgu. Nākamajā
gadā mani gribēja ņemt armijā,
bet ātri iestājos fizkultūras institūtā. Kara komisariātā rādīju
zīmi, ka esmu students, un viņi
atbildēja: cik ātri tu tiki par to
studentu, tik ātri būsi atpakaļ
stāties armijā – tevi izmetīs no tā
institūta. Garā auguma dēļ bija
grūti nokārtot dažus normatīvus,
par ko nedabūju pat stipendiju
otrajā kursā. Tomēr trešo kursu
beidzu kā trešais sekmīgākais un
biju izlikts uz institūta goda dēļa.
Man bija tikai viens četrinieks,
pārējie piecinieki.
Es jau par sportu interesējos:
Sportiņu pasūtīju no 1954. gada.
Bet televīzijas jau mums tur laukos nebija, nezināju, kas īsti tas
basketbols ir. Bērnībā spēlējām
futbolu, volejbolu, ziemā slēpo-

Visvalža atmiņās un bilžu albumos ir tik daudz stāstu, ka,
tos uzklausot, varētu ciemoties pie viņa vairākas dienas.

Vienā no pēdējām
spēlēm Visvaldis
Eglītis (no labās)
Latvijas senioru
izlases sastāvā
ASV Portlendā
deviņdesmito
gadu beigās.

jām, bet nekur apkārt basketbola
nebija.
1952. gadā uz lauka zārdojām
sienu, un māsa no pasta atnesa
avīzi «Cīņa». Apsēstos mežmalā
un skatos, kas jauns. Helsinkos
bija olimpiskās spēles, un tur
rakstīts, ka PSRS izlase finālā
zaudējusi Amerikai, jo mūsu garākie spēlētāji bijuši 1.90 m, bet
Amerikas izlasē 2.13, 2.12, 2.09
m. Mūsējie zaudējuši cīņu pie
groziem. Tad nodomāju, ka ar
manu augumu šis sports būtu
man piemērots. Aizgājām mājās, nostājos pie stenderes, tēvs
ar brāli izmērīja, pakāpjoties uz
krēsla: 1,98 m! Man toreiz bija 16
gadu. Teicu, ka es tak izlasē būtu
pirmais numurs! Es par viņiem
visiem garāks! Tā bija mana pirmā iepazīšanās ar basketbolu.
Ko darāt tagad?
Vasarā darbojos pa dārzu, ziemā daudz lasu, staigāju pa āru
un aizeju uz sporta namu noskatīties spēles - gan pieaugušo, gan
jauniešu.

Ko jums nozīmē patriotisms,
kā tas izpaužas jūsu ikdienā un
svētku reizēs?
Protams, ka esmu patriots!
Pirmkārt jau es biju tas, kas lika
pamatakmeni Dartijas sporta
namam, lai būtu sportisti, kas
pārstāvētu mūsu valsti. Uz Iecavu atnācu 1974. gada ziemā. Kā
komandas spēlētājs un treneris
Dartijā biju līdz 1988. gadam. 52
gados spēlēju Latvijas čempionātā un līdz 65 gadiem spēlēju ar
veterāniem. 1998. gadā 62 gadu
vecumā piedalījos Pasaules senioru spēlēs Urugvajā. Toreiz izcīnījām 2. vietu.
Uz pasākumiem svētkos neesmu gājis – tā mājas kārtībā svecīti iededzu. 11. novembrī manam
mazdēlam Tomam ir dzimšanas
diena, tad sanāk svinēt kopā.
Ko jūs tuvākajā nākotnē novēlat iecavniekiem un ko pats
sev?
Galvenais veselību, dzīvesprieku, izturību un neatlaidību!
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Grāmatvedis, deputāts un futbolists
ar matemātisko domāšanu
Anta Kļaveniece
Jurim Ludriķim goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks»
piešķirts par ieguldījumu
Iecavas novada sporta dzīves
veidošanā, veicinot futbola
popularitāti jaunatnes vidū.
Viņu apbalvojumam izvirzīja
domes deputāts Juris Krievs.
Pieteikumā J. Krievs raksta:
«Kopš biedrības «Futbola klubs
«Iecava»» dibināšanas 2005. gadā
tā darbība ir bijusi aktīva un jaunatni piesaistoša. Klubs Iecavā
organizē trīs dažādus futbola turnīrus, kuros nominants gan pats
aktīvi piedalās, gan veic to organizatorisko darbu. Kluba komandas
regulāri piedalās arī citos turnīros
ārpus novada. Klubā norit darbs
ar bērniem, ir izveidota junioru komanda. Kluba futbolisti ne tikai ar
panākumiem popularizē Iecavas
vārdu, klubs jaunatnei nodrošina
arī saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodarbojoties ar visiem tik pieejamu sporta veidu kā
futbols. Juris Ludriķis un futbola
klubs «Iecava» ir ierosinājis un ar
domes atbalstu realizējis neliela
futbola laukuma izbūves projektu
novadā, ir sabiedriski aktīvs arī
citu sporta veidu popularizēšanā.
Klubam ir arī sava mājas lapa un
kluba vecāku padome. Nenoliedzami, ka bez līdera, kuram cilvēki uzticas, tas nebūtu iespējams.»
Kādas bija tavas izjūtas, uzzinot par piešķirto goda nosaukumu «Iecavas Gada cilvēks»?
Vispirms jau tas bija pārsteigums, jo nekas īpašs kluba dzīvē
nebija noticis – ne kāda jubileja,
ne kas cits, tikai tāds vienkāršs
ikdienas darbs. Protams, ka pārsteigums bija patīkams. Uztveru to
kā apbalvojumu tai lietai, ko kopā
ar domubiedriem darām. Domāju,
ka Gada cilvēka nosaukums nav
nekas ārkārtējs. Manuprāt, tas ir
pagodinājums ikdienas darbam,
kas varbūt ir nedaudz ārpus obligātajiem pienākumiem. Manā gadījumā tā ir darbošanās biedrības
«Futbola klubs «Iecava»» valdes
priekšsēdētāja amatā. Futbols ir
mans hobijs, un pienākumi klubā man sniedz gandarījumu. Jau
kopš bērnības sapņoju par to, lai
Iecavā būtu futbola klubs, notiktu spēles, būtu iespējas trenēties.
Agrāk uz sacensībām braucām uz
Bausku, uz Rīgu un citur, bet tagad tās notiek arī Iecavā. Kluba ietvaros trīs reizes gadā organizējam
turnīrus, cenšamies, lai šim sporta veidam pievērstos vairāk bērnu
un jauniešu.

Cik ilgi klubs darbojas un kas
ir tā kodols?
Futbola klubs «Iecava» darbojas kopš 2005. gada, nākamgad
30. jūnijā svinēsim astoto dzimšanas dienu. Kluba kodols ir Jevgēnijs Gedertsons, Andrejs Tiščenko,
Mārtiņš Zaumanis un es. Mārtiņš
pašlaik studē ASV, bet tas viņam
netraucē arī attālināti mums palīdzēt. Pēdējos divus gadus viņš
kluba bērnu komandām sarunāja un nokārtoja formalitātes dalībai turnīrā Igaunijā, sadarbībā
ar Lauku atbalsta dienestu (LAD)
realizēja projektu jaunu formas
tērpu, bumbu, vārtu un cita inventāra iegādei. Jevgēnijs aktīvi
palīdz organizēt novada turnīrus,
ir sacensību galvenais tiesnesis,
kā arī uztur kluba mājas lapu internetā www.fkiecava.lv. Savukārt
Andrejs darbojas kā treneris un
audzina kluba jaunāko paaudzi.
Ļoti daudz ar savām idejām un
iniciatīvu biedrības darbā piedalās arī otrs treneris Raimonds
Aleksandrovs.
Vai ārpus organizatoriskā
darba iznāk arī pašam uzspēlēt?
Pats šogad spēlēju tikai Iecavas turnīros un Prāta Vētras organizētajā Mītavas kausā. Biedrībā
manā pārziņā vairāk ir tieši organizatoriskie jautājumi: veidoju treniņu grafiku, gādāju par zāles īri,
par balvām, organizēju turnīrus,
kārtoju arī kluba grāmatvedību.
Lielas cerības saistu ar jauno
stadionu, kur būs laba treniņu un
sacensību vieta. Pagaidām kluba
paspārnē darbojas trīs bērnu treniņgrupas, taču nākotnē to varētu
būt vairāk. Arī vecākus plānojam
vairāk iesaistīt kluba darbībā. Ir
iecere nākotnē dot iespēju trenēties futbolā arī meitenēm. Piemēram, Igaunijā meiteņu futbols ir
ļoti populārs. Pēdējos 20 gados
sieviešu futbols pasaulē ir ļoti attīstījies. Latvijā šo tradīciju trūkst
un domāju, ka vecākus būs ļoti
grūti pārliecināt, lai viņi meitenes sūta uz futbola nodarbībām.
Ziemas periodā liela problēma ir
arī sporta zāle. Lai attīstītu kādu
sporta veidu vairāk, Iecavā nepieciešama vēl viena zāle, jo esošās
jau tagad vakaros ir ļoti noslogotas pat līdz pulksten 23.
Kas ir tavs darbs un ar ko
aizpildi savu brīvo laiku?
Ikdienā esmu galvenais grāmatvedis uzņēmumā «Rix Shipping». Organizēju darbu arī divos
savos uzņēmumos. Viens ir saistīts ar autotransportu, bet otrs –
ar grāmatvedības pakalpojumiem.

pildīti un piedzīvojumiem bagāti. Mans sapnis ir aizbraukt uz
Antarktīdu un Ziemeļkoreju. Uz
Antarktīdu tādēļ, ka tā man šķiet
tāda neskarta un nepieradināta;
arī daudz grāmatu esmu izlasījis
par ceļojumiem uz Antarktīdu. Uz
Ziemeļkoreju tādēļ, ka par šo valsti ir pieejama pārāk vienpusēja
informācija. Gribu redzēt, vai tiešām dzīve tur ir tāda, kā tiek tiražēts medijos. Piemēram, ceļojot
pa Irānu, man radās pavisam citādāks priekšstats par šo zemi un
tās cilvēkiem, nekā biju lasījis un
dzirdējis pirms tam.
Kas tev palīdzējis dzīvē virzīties uz priekšu, sasniegt to, kas
Juris Ludriķis cer, ka tagad esi?
lielākie dzīves sasniegumi
Katram cilvēkam, ko esmu saviņam vēl priekšā. ticis, katrai aktivitātei, ko esmu
Laika pietiek visam, ja to labi sa- veicis, ir sava nozīme. Piemēram,
plāno. Mana priekšrocība ir tā, ka esmu pateicīgs sportam, ka tas
visos uzņēmumos esmu pats sava ir iemācījis apzināties mērķi. Salaika plānotājs, nekur man nav vukārt pateicoties izglītībai, tieši
obligāti jāsēž no astoņiem līdz pie- matemātikai, esmu attīstījis spēju
ciem.
labāk izprast procesus, saskatīt
Man patīk ceļot, pavadīt laiku kopsakarības.
ar meitu Rebeku, kurai ir desmit
Savulaik
esmu
pabeidzis
gadu. Mēs kopā ceļojam, spēlējam Iecavas vidusskolu, tad ieguvis
spēles, apmeklējam pasākumus. matemātikas bakalaura grādu
Manam draugam ir hobijs – ceļo- Latvijas Universitātes (LU) Fizijumu organizēšana, tad nu sanāk, kas un matemātikas fakultātē un
ka es ceļoju viņam līdzi. Mūsu maģistra grādu LU Ekonomikas
braucieni parasti ir saturiski pie- fakultātē.
5.lpp.

Jevgēnijs Gedertsons

Pienākumu veikšana futbola klubā
«Iecava» Jurim sniedz gandarījumu.
Taču futbols ir arī Jura vaļasprieks,
un viņš to labprāt uzspēlē.
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Nākamais mērķis – olimpiskās spēles Riodežaneiro
simt procentiem! Ko vēl var gribēt?
Tagad, protams, ir jauns mērķis
– kvalificēties nākamajām Olimpiskajām spēlēm. Domāju, ka ir
«Mūsu novada iedzīvotājs
pēdējais brīdis mēģināt to izdarīt!
Dainis Upelnieks ir viens no
Bet mans dzīves lielākais lolotiem cilvēkiem, kurš ļauj
jums ir mana ģimene – sieva DiIecavas vārdam izskanēt ne
āna un meitas Santa un Madara.
tikai ārpus mūsu novada
Ir apbrīnojama viņu pacietība,
robežām, bet arī citās valstīs,»
atbalstot manas sportiskās aktivigodpilnā titula «Iecavas Gada
tātes, jo diemžēl laiks, kuru veltīt
cilvēks» pieteikumā rakstīja
ģimenei, ir pārāk mazs.
Baiba Gāga un sporta skolas
Kas tev palīdzējis dzīvē virzī«Dartija» kolektīvs. Dome
ties uz priekšu, sasniegt to, kas
šo ierosinājumu atbalstīja
tagad esi?
un nolēma par augstiem
Pēc rakstura esmu liels optisportiskiem sasniegumiem
mists un vienmēr ticu, ka viss izdoun aktīvu dalību novada
sies. Tas droši vien arī ir lielākais
sporta dzīves organizēšanā D.
panākumu noslēpums. Arī daudzi
Upelniekam goda nosaukumu
cilvēki, ieskaitot tuviniekus, man
piešķirt.
«Aizvadījis skolas gaitas Iecavā, ir palīdzējuši pilnveidoties un tikt
Dainis Upelnieks palicis uzticīgs pie labiem rezultātiem.
Kas ir tavs darbs, un ar ko
savam novadam. Viņš to pārstāvējis dažādās Latvijas un ārvalstu aizpildi savu brīvo laiku?
Mana ikdiena paiet, vadot koksacensībās, kļūstot par vairākkārtēju Latvijas čempionu stenda apstrādes uzņēmuma SIA «Piebšaušanā. Dainis Upelnieks ir pie- algas» tehnisko daļu, kas ir tieši
dalījies arī vairākos pasaules un saistīts ar manu izglītību, jo esmu
Eiropas čempionātos. Īpaši lepni apguvis kokapstrādes inženiera
varējām justies, kad šā gada jū- specialitāti. Brīvā laika aizpildīlijā Latvijas Olimpiādē, pārstāvot šanai esmu izvēlējies sportu un
Iecavas novadu, Dainis Upelnieks medības. No aktīvajiem sporta veikļuva par čempionu stenda šau- diem priekšroku dodu hokejam.
šanā. Dainis allaž ir atsaucīgs da- To jau aptuveni sešus gadus inžādu sporta pasākumu dalībnieks tensīvi spēlēju komandā «Karāts».
un neatsaka palīdzību Iecavas no- Vairākus gadus šajā komandā pilvada sporta sacensību organizēša- du arī kapteiņa pienākumus.
Ko tev nozīmē patriotisms,
nā,» teikts pieteikumā.
Kādas bija tavas izjūtas, uz- kā tas izpaužas tavā ikdienā un
zinot par piešķirto goda nosau- svētku reizēs?
Savu valsti es ļoti cienu, un,
kumu «Iecavas Gada cilvēks»?
Izjūtas bija lieliskas, jo varētu ja kāds apgalvo, ka šeit nav nekāteikt, ka tas ir jauns sasniegums du iespēju, tad es tam pilnīgi nepiekrītu! Jā, neviens uz paplātes
manā dzīvē!
Kuri pašam šķiet tie lielākie neko neatnesīs un neiedos, bet, ja
dzīves sasniegumi, kas sagādā- esi mērķtiecīgs un spējīgs ko paveikt, tad tik uz priekšu! Ir dotas
juši gandarījumu?
Neapšaubāmi lielākais sasnie- visas iespējas, lai izpaustos.
Ko tu tuvākajā nākotnē nogums ir šogad izcīnītā zelta medaļa Latvijas III Olimpiādē. Kopumā vēli iecavniekiem un ko pats
šo gadu es vērtēju ļoti labi, jo izvir- sev?
Valsts svētkus svinu atbilstozītie mērķi tika izpildīti par visiem

Elīna Arāja

4.lpp.
Ko tev nozīmē patriotisms,
kā tas izpaužas tavā ikdienā un
svētku reizēs?
Es lepojos, ka mums ir sava
valsts, sava valoda. Ceļojumos
esmu iepazinis tautas ar iedzīvotāju skaitu 50-60 miljoni, kurām
nav savas valsts vai tās pat ir sadalītas starp divām trim valstīm
un tiek diskriminētas. Mums Latvijā ir paveicies, ka esam izmantojuši situāciju 1918. gadā un izveidojuši savu valsti, bet 1990. gadā
to veiksmīgi atjaunojuši. Uzskatu,
ka tas varēja notikt, tikai pateicoties daudzu apstākļu sakritībai.

Mums jādara viss, lai Latvijas
valsts pastāvētu pēc iespējas ilgāk,
jo tikai tā var var vislabāk nodrošināt tautas vērtību saglabāšanu
un realizēt savu attīstību.
Vai tas, ka esi deputāts, arī
ir sava veida patriotisms, jo tev
taču jāstrādā iedzīvotāju un
sava novada labā?
Uzskatu, ka nevar tikai sūkstīties, ka ir slikti vai kaut kā trūkst.
Pašam iespēju robežās ir jāizdara
viss, lai būtu labāk. Darbošanās
futbola klubā ir viena no šīm izpausmēm. To pašu var teikt arī
par deputāta pienākumu veikšanu. Tautas priekšstāvja amatā ir
izdevies daudz izdarīt, bet gribētos

no ģimenes albuma

Dainis ar ģimeni meitas Santas
piektajā dzimšanas dienā šī gada sākumā.

Elīna Arāja
Dainis ir vairākkārtējs Iecavas novada Gada sportists,
tādēļ šovasar Latvijas III Olimpiādē Liepājā viņam tika
karognesēja gods. Olimpiādē piedalījās arī viņa tēvs Ēriks
(ceturtais no labās), brāļi Jānis un Mairis.
ši latviešu tradīcijām, bet dažreiz iesākto uz vēlāku laiku, bet ķerties
šķiet, ka svētku ir par daudz: vieni vērsim pie ragiem un stūrgalvīgi
nav beigušies, kad otri jau sākas! iet uz izvirzīto mērķi. Tad viss saTas laikam tādēļ, ka laiks skrien nāks. Sev varu novēlēt tikai vienu
nemanot un ir grūti visu paspēt. – lai es būtu starp Olimpisko spēTāpēc novēlu visiem neatlikt ļu dalībniekiem Riodežaneiro!

vairāk. Liela gandarījuma par paveikto man nav. Dažkārt kaut kas
neizdodas tādēļ, ka ir deputāti ar
lielāku pieredzi un autoritāti, kas
reizēm negrib paskatīties uz lietām citādi un ļaujas rutīnai.
Deputāta darbā aptuveni 70%
izskatāmo jautājumu ir tikai viens
iespējamais saprātīgais risinājums, un tas tiek parasti pieņemts
vienbalsīgi, bet 30% gadījumu
tomēr ir jāizšķiras – tā vai citādi.
Lai vai kā, Iecavā pēdējā laikā ir
daudz pozitīva noticis: ūdenssaimniecības sakārtošana, kas rit
grūti un tomēr ir vajadzīga; iesākta daudzdzīvokļu māju renovācija;
stadiona būvniecība; novada At-

tīstības programmas izstrāde; gaidāmā Mūzikas un mākslas skolas
būvniecība. Ļoti pozitīva iezīme
– sabiedrības iesaistīšana novada
dzīves uzlabošanā ar Nīderlandes
fonda un NVO projektu konkursa
atbalstu. Šādā veidā cilvēki arvien
vairāk saprot, ka arī viņi paši var
daudz izdarīt savas dzīves telpas
un kvalitātes uzlabošanā.
Ko tu tuvākajā nākotnē novēli iecavniekiem un ko pats
sev?
Novēlu
iecavniekiem
ticēt
Latvijai, ticēt sev un nebaidīties
no atbildības! Sev – lai lielākie
dzīves sasniegumi būtu vēl tikai
priekšā!
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Virza uz attīstību un neļauj apstāties
Anta Kļaveniece
AS «Balticovo» valdes priekšsēdētājam Arnim Veinbergam
goda nosaukums «Iecavas
Gada cilvēks» piešķirts par
nozīmīgu ieguldījumu Iecavas novada tautsaimniecības
attīstībā, vadot starptautiski
atzītu uzņēmumu.
Goda nosaukumam Arni
Veinbergu izvirzīja novada domes priekšsēdētājs Jānis Plesis.
Pieteikumā viņš raksta: «Lai gan
Iecava ar uzņēmuma «Balticovo»
vārdu saistīta jau 40 gadus, lielākās un ievērojamākās pārmaiņas uzņēmuma dzīvē
notika pirms vairāk
nekā deviņiem gadiem, kad 2003. gada
1. jūlijā pie «Balticovo»
stūres nokļuva Arnis
Veinbergs - uzņēmuma
vadītājs, kura darbības stilu raksturo gan
ilgtermiņa attiecības ar
klientiem, gan arī sociālā atbildība pret darbiniekiem un patērētājiem. A. Veinbergs, nebaidoties uzdrīkstēties un riskēt, uzņēmumā ir izveidojis spēcīgu, uz
izaugsmi vērstu komandu, kas
spējusi panākt, ka AS «Balticovo» šobrīd ir viens no perspektīvākajiem un labākajiem olu
ražošanas uzņēmumiem Ziemeļeiropā. A. Veinbergs, uzsākot
savu karjeru šajā uzņēmumā,
ļoti ātri izprata Eiropas Savienības tirgus priekšrocības un
šobrīd viņa vadītā uzņēmuma
jauda krietni pārsniedz Latvijas

tirgus pieprasījumu.
Pēdējo piecu gadu laikā
uzņēmuma attīstībā investēti teju 40 miljoni eiro.
Uzbūvēts barības pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss, jaunas
kūtis 400 tūkstošiem
jaunputnu un novietnes
1,7 miljoniem dējējvistu.
Darbu sācis Eiropā modernākais un jaudīgākais olu
šķirošanas
cehs,
darbojas
šķidro
olu

cehs
un vārīto
olu cehs.
AS «Balticovo»
šobrīd ir vērsta
uz
ekoloģisko
domāšanu. Šobrīd uzņēmums
ir gatavs investēt koģenerācijas uzņēmuma
būvniecībā, jo
ir atrasta tehnoloģija, kas ļauj
putnu mēslus izmantot biogāzes
ražošanai. No tā papildu labums
varētu daudziem Iecavas novada
iedzīvotājiem.
Neskatoties uz pesimistisko

Lāčplēša diena ar piedzīvojuma garšu
1.lpp.
Apskatāmas bija arī trīs tehnikas vienības, taču vislielāko jaunās paaudzes sajūsmu izraisīja
ar gumijas kāpurķēžu benvāgens
jeb BW 216, ar kuru bērni arī tika
izvizināti.
Lāčplēša dienā piepildījās
biedrības «Arhīvs» pārstāvja Kār-

ļa Sinkas ideja par citādu 11.
novembra atzīmēšanu. Viņš arī
bija izveidojis stendu, kurā stāstīts par Lāčplēša kara ordeni, par
iecavniekiem, kas piedalījās brīvības kaujās. Lieliem un maziem
bija interesanti iepazīties gan
fotogrāfijām, gan, iespējams, vēl
nezināmiem vēstures faktiem.

Pagājušās nedēļas nogalē Lāčplēša dienu aizvadījām ar īpašām
emocijām un piedzīvojumu garšu. Lai šī diena būtu aizraujoša, sakām paldies cilvēkiem, bez kuriem pasākums nebūtu izdevies.
Vislielākais paldies Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes
54. inženiertehniskā bataljona 1. rotas zemessargiem un komandierim Dainim Kravalam, biedrībai «Arhīvs» un tās entuziastiem Kārlim
Sinkam, Dzintaram Zaumanim un Gitai Kravalai, kultūras nama
kolektīvam, folkloras kopai «Tarkšķi» un vadītājai Kristīnei, Ivetai
Cerai un viņas palīdzēm, SAKS «Dartija» par laukuma izmantošanu,
SIA «Dārta» par siltajām telpām un viesmīlīgo uzņemšanu, Gintai
Zaumanei par «skaļo balsi», Modrim Zakarītim un Natālijai Kartiševai
par produktu atvēlēšanu garšīgajai zupai. Paldies visiem, kas atnāca,
piedalījās un kuplināja šos svētkus.

AS «Balticovo» valdes vas domas izteikuši arī AS «Balpriekšsēdētājs ticovo» darbinieki.
Edgars Lesnieks, komercArnis Veinbergs.
direktors: «Arnis Veinbergs ir
akciju sabiedrības «Balticovo»
virzītājspēks. Viņš mūs virza uz
attīstību un neļauj apstāties,
domā par nākotni. Pateicoties
viņa aktīvajai darbībai, arī uzņēmums strauji iet uz priekšu.
Vēl man Arnī patīk tas, ka viņš
domā ne tikai par uzņēmumu,
bet arī par cilvēkiem, kas tajā
strādā.»
Mareks Kairis, iepirkumu
daļas vadītājs: «Man ir tas gods
strādāt uzņēmumā «Balticovo» mūsu valdes priekšsēdētāja
Arņa Veinberga vadībā vairāk
nekā četrus gadus. Visvairāk
mani fascinē viņa spēja iedziļināties jebkurā jautājumā un
tas, ka viņš nekad neatsaka padomu. Jebkurā brīdī var pie viņa
vērsties arī tad, kad viņš ir ļoti
aizņemts. A. Veinbergs vienmēr
atradīs kādu brīdi, lai izteiktu,
ko viņš par to domā un kā vajadzētu rīkoties.
Guntra Grīva, finanšu no
daļas vadītāja: «Gribu pastāstīt
par vienu notikumu, kas raksturo mūsu vadītāju Arni Veinbergu. Kādu rītu nācām uz darbu
un ievērojām, ka pie ieejas durvīm putniņš uzvijis ligzdiņu. Katrā ziņā tas neradīja pārāk estētisnoskaņojumu valstī, A.Veinberga ku skatu, bet valdes priekšsēdēvadībā «Balticovo» ir spējis pierā- tājs teica, ka putniņš arī ir dzīvīdīt, ka arī šādā laikā uzņēmums ba, un viņam ir jādzīvo. Domāju,
spēj attīstīties un ieviest jaunus ka šādi Arnis Veinbergs sevi
produktus.»
parādīja kā ļoti labsirdīgu cilvēPar uzņēmuma vadītāju sa- ku.»

Līdzjūtības
Nepūšat, auksti vēji,
Lai guļ mana māmuliņa:
Mana mīļa māmuliņa
Saldu miegu aizmigusi.

/Latviešu tautasdziesma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Liānai Krezevskai,
māmuļu pavadot smilšu kalniņā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

/M. Jansone/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu ilggadējās auklītes
Gunas Krezevskas tuviniekiem, no viņas atvadoties.
PII «Dartija» kolektīvs
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Sporta ziņas

Augustā kluba «Dartija» basketbolisti piedalījās nakts strītbola
sacensībās Lietuvas pilsētā Ežerelis, no kurienes pārveda
sacensību kausu. 10. novembrī lietuvieši viesojās Iecavā, taču
revanšēties viņiem neizdevās.

10. novembrī SAKS «Dartija» sporta namā divspēļu turnīru
aizvadīja basketbola kluba «Dartija» un sporta kluba «Ežerietis»
komandas divās vecuma grupās: 40- un 40+.
BK «Dartija» - SK «Ežerietis» (vecuma grupa 40-)
1. spēle: 86:69
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks (20 punkti, 4 atlecošās bumbas, lietderības
koeficients 14)
Jānis Seveļjevs (17 p., 4 atlec. b., 3 pārtvertas bumbas,
lietder. k. 19)
Linards Jaunzems (15 p., 4 atlec. b., 2 pārtv. b., lietder. k. 14)
Roberts Zariņš (13 p., 5 atlec. b., lietder. k. 15)
Roberts Lindavs (6 p., 4 atlec. b., lietder. k. 8)
Jānis Ivanovs (6 p., lietder. k. 6)
Aldis Beitiņš (5 p., 8 atlec. b., 3 rezultatīvas piespēles,
lietder. k. 10)
Ivars Puļķis (4 p., 4 atlec. b., 3 rez. piesp., lietder. k. 4)
2. spēle: 85:81
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks (22 p., 4 atlec.b., 2 rez. piesp., lietder. k. 20)
Ivars Zemītis (20 p., 8 atlec. b., 3 rez. piesp., lietder. k. 29)
Roberts Zariņš (12 p., lietder. k. 5)
Linards Jaunzems (10 p., 7 atlec. b., 4 rez. piesp., lietder. k. 12)
Jānis Saveļjevs (9 p., 4 pārtv. b., lietder. k. 8)
Aldis Beitiņš (5 p., 3 rez. piesp., lietder. k. 6)
Ivars Puļķis (5 p., lietder. k. 6)
Jānis Ivanovs (2 p., lietder. k. 3)
Roberts Lindavs (0 p., lietder. k. -4).
Par BK «Dartija» vērtīgāko spēlētāju viesi atzina Linardu Jaunzemu,
bet viesu komandā šo titulu nopelnīja (Nr. 32)
Kopumā sacensības ar sporta kluba «Ežerietis» komandu
«Dartijas» galvenais treneris Voldemārs Pārums vērtē pozitīvi.
Tā kā iecavnieku rindās nebija četru spēlētāju, tad spēles garšu
ar mazliet vājāko komandu laukumā varēja izbaudīt jaunākie
komandas spēlētāji, kas LBL 3 turnīra spēlēs biežāk silda
rezervistu soliņu. «Tie, kas šo iespēju prata izmantot, būs ieguvuši
lielāku pārliecību laukumā,» ir pārliecināts treneris. Viņš cer, ka
turpmāk, rīkojot līdzīgas sacensības, varētu pieaicināt vēl kādu
viesu komandu, lai sacensības interesantākas un spraigākas.
Iecavas novada čempionāts galda tenisā sākās 18. oktobrī, bet
noslēgsies tikai nākamgad, jo tas norisināsies piecās kārtās.
Pagaidām sportisti aizvadījusī divas sacensību kārtas.
Turnīra pirmajā kārtā piedalījās 21 sportists.
1. vieta Roaldam Cildermanim
2. vieta Vilnim Gailumam
3. vieta Meldrai Madžulei
Turnīra otrajā kārtā arī piedalījās 21 spēlētājs.
1. vietā Ēriks Kukutis
2. vietā Karīna Taranda
3. vietā Jānis Breiers
Turnīra princips ir tāds, ka sacensību visās kārtās sportisti spēlēs
vienā grupā, taču turnīra noslēgumā godalgotās vietas
tiks sadalītas grupās, izmantojot labāko četru sacensību
rezultātus.

18. novembrī plkst.12:00
svētku dievkalpojums
Iecavas svētā Antona Romas katoļu baznīcā.
Dziedās vokālais
ansamblis «Svētdiena».
Laipni lūgti!

Aizsaulē aizgājuši
Guna Krezevska (12.06.1927. - 13.11.2012.)
Karmena Bērze (06.10.1925. - 14.11.2012.)

2012. gada 16. novembrī .

Reklāma un sludinājumi : : :
• Smilts, grants, šķembas
• Kūtsmēsli, būvgruži
• Pašizgāzējs 10m³ ar
iekrāvēju
• Kūtsmēslu virca ar
piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.
Tālr. 28288822.

AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

www.zams.lv
Tālr. 29121985
ZAMS
•
•
•
•
•

Mācību sākums
10. decembrī

Siltumnīcu plēve
Agrotīkls
EVA plēve
Lauksaimniecības plēve
Ruļļu ietinamā plēve.

Labas cenas un kvalitāte!
Tālr. 29235045.

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi
Tālr. 29457686.

Taras pieņemšanas punktam Iecavā,
E. Virzas ielā 14 mainījies darba
laiks. Ziemas periodā strādājam no
plkst. 8 līdz 16. Joprojām izbraucam
uz mājām, lai izvestu lielāku skaitu
alus pudeļu. Pērkam arī Baltica alus
pudeles un pieprasījumam atbilstošas
burciņas. Tālr. 29166190, 29164600.

Otrdien, 20. novembrī
plkst.18.00
Ēvalda Kivilanda grāmatas
«Iecavai 520»
atvēršanas svētki
Iecavas kultūras nama mazajā
zālē.
Aicināti visi interesenti.
Būs iespēja iegādāties šo un
Ē. Kivilanda iepriekšējo grāmatu
«Iecavas novads daudzu ceļu
krustojumā»,
kā arī Iecavas suvenīrmonētas.

Kultūras namā

SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.
lauku īpašumu (var būt ar
nesakārtotiem mantojuma un
īpašuma dokumentiem).
Tālr. 27560818, 28657527.

Iznomā : : :
vai pārdod 4 ha
lauksaimniecības zemes
7 km uz rietumiem no Iecavas.
Tālr. 29251647.

Maina : : :
labiekārtotu 3 istabu dzīvokli
Rīgā pret lauku māju Iecavas
novadā.
Tālr. 26323415.

Dažādi : : :
Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam
dažādus jumta, mūrēšanas
darbus, būvējam arī terases,
nojumes un tml.
Tālr. 26060411.

Pateicība : : :
Paldies Andrim Šuhertam
par kvalitatīvi un rūpīgi
veikto dzīvokļa remontu.

•
•
•

•

30. novembrī pl. 17:00
tikšanās ar
INESI ZINĢĪTI.
Līdzi jāņem:
frotē dvielītis 1,20m, lai var
apņemt plecus;
ērts apģērbs, lai var rīvēties
ar dvieli;
kājās jābūt īsajām zeķītēm,
lai var atbrīvot pēdas
masāžai;
laba oma un vēlme piekopt
veselīgu dzīvesveidu!
Ieejas maksa - Ls 1.

7. decembrī pl. 19:00
grupas «MUSIQQ» koncerts
Ieejas maksa:
iepriekšpārdošanā - Ls 3,
koncerta dienā - Ls 4.

Pateicīgā saimniece

Aicinām mācīties!
Ja esi ieguvis vidējo izglītību (vispārējo vai profesionālo);
ja esi vecumā no18 līdz 25 gadiem,
Saulaines Profesionālā vidusskola
piedāvā apgūt šādas specialitātes:
klientu apkalpošanas speciālists
Mācības sāksies 2. janvārī (1,5 gads);
pavārs
Mācības sāksies 4. martā (1 gads).
Mācību laikā ir iespēja saņemt ESF stipendiju
līdz Ls 80 mēnesī, dzīvot dienesta viesnīcā, ir ēdnīca.
Dokumentus iesniegt līdz 21. decembrim
Informācija www.saulainespv.lv, tālr. 63625183, 29246469.

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Pērk : : :

Iecavas novada
čempionāts telpu
futbolā
notiks Iecavas vidusskolā
2., 8. un 15. decembrī.
Komandām pieteikšanās
līdz 28. novembrim
pa tālr. 29800006
vai rakstot uz
fkiecava@inbox.lv.
Neaizmirsti abonēt IECAVAS ZIŅAS
turpmākajamiem mēnešiem un
nākamajam gadam.

Sporta namā
21. novembrī plkst. 16:00
sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas sacensības
telpās «B» grupai 1. posms
23. novembrī plkst. 19:00
Iecavas novada atklātās
sacensības badmintonā
28. novembrī plkst. 20:30
LBL 3:
BK «Dartija» – BJSS Rīga/
Pārdaugava
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