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Lasītāju vērtējumam nodod savu otro grāmatu AKTUĀLI
Šajā numurā:

Iepazīstas ar 2.
olimpiskās
kustības
iespējām
Zelta
kāzu
gavilnieki

Anta Kļaveniece
Otrdienas, 20. novembra,
pievakarē Ēvalda Kivilanda
grāmatas «Iecavai 520»
atvēršanas svētkos kultūras
namā pulcējās vairāki desmiti
interesentu.

«Lai vēsture neaiziet nebūtībā, jo Iecavai tā ir ļoti bagāta,»
par grāmatas tapšanas ieceri
sacīja grāmatas autors, sakot
paldies tiem, kas viņam savus
stāstus uzticējuši. Un tā arī ir
- ja šodien nebūtu sava novada

Valsts svētkos godina
rosīgākos iecavniekus
16. novembrī, Latvijas Valsts
94. gadadienas priekšvakarā,
Iecavā noritēja svinīgais
pasākums, kurā tradicionāli
sumināja goda nosaukumu
«Iecavas Gada cilvēks» un
«Iecavas Goda pilsonis»
saņēmējus; arī Nīderlandes
fonda KNHM un pašvaldības
kopīgi organizētā projektu
konkursa uzvarētājus, domes
Goda rakstu saņēmējus un
Swedbank labākā skolotāja
balvas ieguvēju.

Goda nosaukums «Iecavas
novada Goda pilsonis» piešķirts
Visvaldim EGLĪTIM - par izciliem
panākumiem profesionālajā spor-

tā un ilgstošu Iecavas novada
sporta dzīves organizēšanu un
sporta tradīciju popularizēšanu.
Goda nosaukums «Iecavas
Gada cilvēks» piešķirts: Arnim
VEINBERGAM - par nozīmīgu
ieguldījumu
Iecavas
novada
tautsaimniecības attīstībā, vadot
starptautiski atzītu uzņēmumu AS
«Balticovo»; Dainim UPELNIEKAM
- par augstiem sportiskiem sasniegumiem un aktīvu dalību
Iecavas novada sporta dzīves
organizēšanā; Jurim LUDRIĶIM
- par ieguldījumu Iecavas novada
sporta dzīves veidošanā, veicinot
futbola popularitāti jaunatnes
vidū.
6.lpp.

un tautas patriota neatlaidīgā
darba, meklējot un pētot vēstures avotus, atrodot un intervējot
vecākās paaudzes ļaudis – pagātnes lieciniekus, šī bagātība
tā arī varētu gulēt aizmirstības
dzīlēs.
6.lpp.

5.

Drīzumā
6.
norēķinu
grupu
Iecavā
atvērs
AS «PrivatBank»

Iepazīst Kipras
izglītības sistēmu
Anta Kļaveniece
Jaunais mācību gads
tika uzsākts ar līguma
parakstīšanu par ES
mūžizglītības programmas
Reģionālās partnerības
projekta «Skolu
pašnovērtēšanas programma»
īstenošanu divu gadu garumā.
Projekta pieteicējs ir Iecavas
novada dome, partneri - Iecavas
vidusskola, Iecavas internātpamatskola, Dzimtmisas pamatskola, Zālītes speciālā internātpamatskola un biedrība «Iecavas
sieviešu klubs «Liepas»». Projekts
tiek īstenots sadarbībā ar Kipras

Izglītības pētniecības un novērtēšanas centru, Limasolas pamatskolu, Frenaras pamatskolu un
Nikozijas universitāti.
«Reģionālās partnerības projekta mērķis ir skolas pašnovērtēšanas programmas izveide.
Projektā paredzēti gan izglītojoši
pasākumi, gan partneru apmaiņa ar labās prakses piemēriem,»
stāsta projekta vadītāja Valda
Liekne. «Partneru uzdevums ir
sasniegt vienotu sapratni par
skolu pašnovērtēšanas principiem un, ņemot vērā pedagoģiskos un kultūras aspektus, pielāgot šos principus ieviešanai savā
4.lpp.
pašvaldībā.
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Iepazīstas ar olimpiskās kustības iespējām
Elīna Arāja
no Emīla Sevastjanova
albuma
Tuvojoties nākamā gada
Eiropas jauniešu vasaras un
ziemas olimpiādēm, Latvijas
Olimpiskā akadēmija (LOA)
2. un 3. novembrī aicināja
sportiskos jauniešus uz divu
dienu sesiju «Tavas iespējas
olimpiskajā kustībā».
LOA jau vairākus gadus veic
olimpiskās kustības izpēti un
popularizēšanu Latvijā. Šoreiz
sporta centrā «Ķeizarmežs» tā
pulcināja sporta skolu audzēkņus vecumā no 16 līdz 19 gadiem, jo tie varētu būt tuvāko
olimpiāžu dalībnieki. Kopumā
sesijā piedalījās 38 jaunieši no
visas Latvijas.
Ielūgumu uz pasākumu saņēma arī sporta skola «Dartija»,
kas šoreiz uz sesiju deleģēja
vieglatlētus Emīlu Sevastjanovu
un Kārli Ozoliņu, kuri no pasākuma atgriezās ļoti apmierināti
un iespaidiem bagāti: «Mēs tiešām nenožēlojam, ka aizbraucām, jo ieguvām tur zināšanas,
pieredzi, kā arī jaunus draugus.»
Emīls, kurš šovasar piedalījās Latvijas III olimpiādē Liepājā
skrējiena distancēs un vēlas arī
savu nākotni saistīt ar sportu,
ar prieku piedalījās sesijā par
olimpisko kustību: «Bija interesantas tēmas, ko mēs apspriedām visi kopā, mums pastāstīja
par olimpisko kustību Latvijā
un skolās. Pārstāve no Soču
olimpiskajām spēlēm, kas norisināsies Krievijā 2014. gadā,
pastāstīja par brīvprātīgo darbu un piedāvāja arī pašiem tajā
iesaistīties. Mums stāstīja par
olimpisko spēļu vēsturi un latviešu sasniegumiem tajās.
Pirmās dienas vakarā bija
iecerētas sportiskās aktivitātes,
taču abi ar Kārli nedaudz vīlāmies, jo bijām paņēmuši lielo
koferi ar sporta tērpiem, bet
izrādījās, ka sportiskajās aktivitātēs mums jāmācās grieķu
deja sirtaki. Tomēr tas bija interesanti. Šīs aktivitātes izvērtās
par saliedēšanās, iepazīšanās
vakaru, un iemācījāmies arī dejot šo sirtaki.
Nākamajā dienā iepazināmies ar olimpiešiem: šķēpmetēju Līnu Mūzi, BMX riteņbraucēju Sandru Aleksejevu un medaļām bagāto smaiļotāju Jefimiju
Klementjevu. Viņi pastāstīja par

saviem sasniegumiem, veiksmēm un neveiksmēm. Diemžēl
nevarēja ierasties vieglatlēte
Laura Ikauniece. Ļoti vēlējos
dzirdēt viņas piedzīvojumus
olimpiādē - kāda bija šī olimpiāde no viņas redzesloka.
Noslēgumā devāmies uz Latvijas sporta muzeju, kur mums
pasniedza sertifikātus, kā arī
dāvanas no Latvijas Olimpiskās
akadēmijas.»
Kārlis kopā ar Emīlu un Rūdolfu Tonigu šoruden 3×1000
metru krosa stafetē izcīnīja
1. vietu. Arī viņš labprāt pieņēma aicinājumu piedalīties sesijā: «Man ļoti patika. Lekcijas
un to vadītāji bija interesanti.
Katrs no viņiem izcēlās ar savu
informācijas pasniegšanas veidu un stāstāmo, bet visvairāk
atmiņā palika ārste no Latvijas Olimpiskās vienības Fiziska
darba spēju diagnostikas laboratorijas. Klausoties šo lekciju,
likās, ka šī ārste dievina savu
darbu un darbavietu. Vērtīgs
bija pilnīgi viss, ko mums lekcijās stāstīja, jo, iespējams,
kādreiz tas viss noderēs. Es uzskatu: ja brauc uz lekciju, tad
jābrauc uz tādu, kura patiešām
interesē, nevis tikai tāpat vien.»
Arī sportošanu Kārlis uztver nopietni un saprot, ka vēl daudz
darba priekšā: «Domāju, ka
olimpiskās spēles ir mērķis katram vieglatlētam, kurš kaut cik
cenšas sevi pierādīt.» Sports viņam nozīmē daudz: «Pārāk grūti nosēdēt mājās mierīgi, vajag
kaut kur izlikt enerģiju dienas
beigās. Bieži vien pēc treniņa
jūtos nevis nomocīts, bet gan
labi pastrādājis. Tad arī vakarā
labāk nāk miegs.»
Uz Sočiem par brīvpātīgo
Sesijas laikā visiem jauniešiem piedāvāja braukt uz olimpiskajām spēlēm 2014. gadā
Sočos, lai piedalītos spēļu organizēšanā kā brīvprātīgajiem.
Šajās spēlēs būs nepieciešams
25 000 brīvprātīgo, kam paredzēti ļoti daudz un daudzpusīgi darbi: dalība atklāšanas
ceremonijā, palīdzība valstu
komandām sarūpēt visu vajadzīgo - naktsmītnes, pusdienas
utt. Lai piedalītos, ir jānokārto
angļu un krievu valodas eksāmens Soču olimpisko spēļu
mājaslapā. Konkurence ir liela: pašlaik ir pieteikušies jau
110 000 jauniešu.
Emīls šajā pasākumā labprāt piedalītos: «Es pats vēl ne-

Emīls Sevastjanovs (augšējā rindā septītais no kreisās)
un Kārlis Ozoliņš kopā ar citiem Latvijas sporta skolu
audzēkņiem un īpašajiem viesiem.
esmu pieteicies par brīvprātīgo,
bet domāju to izdarīt. Dzīvošana
un ēdināšana olimpisko spēļu
laikā ir apmaksāta: kurš gan
nevēlētos atrasties olimpiskajās
spēlēs un piedzīvot visu, kas tur
notiek. Tas, manuprāt, ir ļoti

labs piedāvājums.»
Kārlis par brīvprātīgā darbu
vēl nav izlēmis: «Par Sočiem vēl
domājis neesmu, bet tas neliekas nereāli. Vienkārši nedaudz
jāsaņemas un jābūt uzstājīgam,
tad varbūt paveiksies.»

Melnās ziņas
15.
novembrī
plkst.
00:15
Rīgas
ielā
aizturēts
1980. gadā dzimis vīrietis, kas
vadīja velosipēdu bez vadītāja
apliecības, būdams alkohola
reibumā (1,7 promiles).
- 13. novembrī plkst. 08:10
administratīvā pārkāpuma protokols sastādīts 1965. gadā
dzimušam vīrietim, kas, vadot
automašīnu Volvo FH16, nobrauca no šosejas A-7 braucamās
daļas, bojājot aizsargbarjeru un
ceļa zīmi.
- 16. novembrī plkst. 10:05
Tirgus ielā aizturēts 1990. gadā
dzimis vīrietis, kas atkārtoti
gada laikā atradās sabiedriskā
vietā alkohola reibumā (5,13
promiles).
- 17. novembrī plkst. 11:00
Rīgas ielā iepretim veikalam «Iki»
automašīnas Gaz 6601 vadītājs
neievēroja drošu braukšanas
distanci un ietriecās priekšā

braucošajā automašīnā Volvo 940
ar piekabi. Satiksmes negadījumā
bojātas abas automašīnas.
- Laikā no 12. novembra
plkst. 12:00 līdz 18. novembra
12:14 kādas Edvarta Virzas ielas mājas pagrabam uzlauztas
durvis un nozagtas divas pakas
flīžu. Uzsākts kriminālprocess.
18.
novembrī
plkst.
15:20 kādā Iecavas novada
piebraucamajā ceļā 1989. gadā
dzimis vīrietis vadīja automašīnu
VW Jetta, būdams alkohola
reibumā (2,26 promiles).
- 19. novembrī Pārupes ielā
plkst. 20:45 aizturēts 1976.
gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja
velosipēdu Aist, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā (1,47
promiles).
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

.
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Sarunā ar rakstnieci gūst enerģijas
un uzmundrinājuma dzirksti
Anta Kļaveniece
Piecu bērnu mamma,
diplomēta aktrise un
režisore, sētniece, valodas
konsultante, mācītāja
pienākumu izpildītāja,
vecmāmiņa un rakstniece
– tik daudzpusīga personība
ir Dace Priede, ar kuru
15. novembrī tikās Edvarta
Virzas Iecavas bibliotēkas
lasītāji.
«Esmu dzimusi un augusi
Rīgā, bet dzīvojusi arī laukos:
protu dārzu rakt, govi slaukt
un viena pati novest cūku līdz
desām, izņemot kaušanu. Mani
hobiji ir adīšana, izšūšana, rotu
un grāmatzīmju veidošana. Es
nezinu, kura ir mana īstā profesija. Visas un neviena... Tāpēc
savā vizītkartē rakstu, ka es
esmu cilvēks. Šajā jēdzienā ir
pateikts viss,» tā ievadā par sevi
sacīja vairāku romānu autore.
Daces Priedes romāni «Saule špagas asmenī», «Kamenes uz stīgām», «Mēnesstars pār
jūru», «Zirnekļa tīkls smilgās»,
«Mēnesstars pār ezeru», «Taurenis vientuļās debesīs», «Pasakas
mazam bērniņam», «Mana dienasgrāmata» un «Snieg purpura
sniegs» - lasītājam liek no sirds
izdzīvot varoņu priekus, sāpes
un mīlestību. Arī Dace Priede ir
tāda pati kā viņas romāni - cilvēcīga un tieša, sakot, ka grāmatās ietverta viņas dzīves bagāža. «No pirksta neko neizzīžu.
Rakstu to, ko zinu, ko saprotu,
ko esmu aptaustījusi. Ne velti
viena mana paziņa teica: «Jūs

esat bīstama persona. Ar jums
sasieties, tas nozīmē iegrabēt
grāmatā.»»
Tikšanās laikā Dace Priede
īsi raksturoja savas jaunākās
grāmatas un emocionāli nolasīja nelielus fragmentus. «Snieg
purpura sniegs» ir romāns, kura
darbība norisinās Kuldīgā 1253.
gadā. Tikai vēlāk autore uzzinājusi, ka dažus no grāmatas
personāžiem izdevies attēlot kā
tolaik reāli dzīvojošus cilvēkus.
Tas pastiprinājis D. Priedes pārliecību, ka nekas nav pagājis, jo
«pagātne ir šodien un šodiena ir
pagātnē».
Ar negaidītiem jautājumiem
un ar neparastu redzējumu
pārsteidz Daces Priedes «Mana
dienasgrāmata», kurā ietvertas
mazas miniatūras katrai gada
dienai. Interesanti šķita, ka
D. Priede, būdama mācītāja
pienākumu izpildītāja, tomēr
nenoliedz tautiskās zināšanas

un tradīcijas, ko daudzi uzskata par pagānismu. «Dievs mani
ielika šajā tautā un Dieva doto
– tautas kultūru un tautas saknes - es nevaru apnicināt,» tā
autore. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers
par šo grāmatu sacījis: «Ar ziņkārīgām Dieva bērna acīm viņa
raugās uz cilvēku savstarpējām
attiecībām, uz cilvēku attiecībām ar apkārtni, uz cilvēka attiecībām ar Dievu, un redzēto
viņa glezno kā mazus akvareļus
– vietām līnijas velkot skaidras,
vietām krāsas pludinot... No
sirds vēlu, lai šī grāmata palīdz
mums paskatīties uz šo pasauli ar nedaudz citādām acīm un
ieraudzīt tajā ko tādu, kas mūs
pārsteidz, kas iepriecina, kas
liek labāk saprast pašam sevi,
labāk saprast vienam otru, labāk saprast šo pasauli un pāri
visam labāk saprast debesu

Tēva mīlestību pret visu savu
radību un mums, Viņa mīļajiem
bērniem.»
«Pēc iepazīšanās ar rakstnieces grāmatām un fragmentu
lasījumiem «ceļojām» uz Ameriku, lai tiktos ar indiāņiem. Aplūkojām fotoattēlus, klausījāmies rakstnieces saistošajā un
interesantajā stāstījumā par šo
pamatiedzīvotāju brīvības alkām, pašreizējo dzīvi rezervātos,
kultūrvēsturi,» pastāstīja bibliotēkas vadītāja Anda Rācenāja.
«Diemžēl vairs neatlika laika tuvāk iepazīties ar rakstu zīmēm,
ar to, kas kopīgs latviešiem un
indiāņiem, jo rakstniece devās
tālāk uz tikšanos ar Zorģu bibliotēkas lasītājiem. Nolēmām
turpināt šo sadarbību un aicināt Daci Priedi viesos vēlreiz, lai
smeltos enerģiju un to milzīgo
iedvesmu un dzīves prieku, ko
rakstniece sniedza saviem klausītājiem.»

«Draudzīgā aicinājuma» skolu reitingā
labi novērtēta Iecavas vidusskolas izaugsme
Anta Kļaveniece
1994. gadā Draudzīgā aicinājuma fonds un Jānis Endele atjaunoja «Draudzīgo aicinājumu»,
kura galvenais darbs ir izveidot
Latvijas skolu reitingu. Pirmais
skolu reitings tika veidots pēc
skolu mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem. 2000. gadā
Iecavas
vidusskola
saņēma
«Draudzīgā aicinājuma» balvu.
Šogad reitinga tabula ataino

darbu ar talantīgajiem skolēniem un centralizēto eksāmenu
rezultātus, informē vidusskolas
direktore Agra Zaķe.
Šī gada reitinga tabulā 101
lauku skolas kopvērtējumā Iecavas vidusskola ir 28. vietā.
Pēc mācību priekšmetu eksāmenu vērtējuma:
• latviešu valodā starp
93 skolām 40. vietā,
• angļu valodā starp 97 skolām 31. vietā,

• matemātikā starp 100 skolām 46. vietā,
• vēsturē starp 66 skolām
8. vietā,
• dabaszinībās 50 skolu vidū
dalām 1. un 2. vietu (ārpus konkursa).
Izaugsmes kategorijā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību
gadu, 101 skolas konkurencē
Iecavas vidusskola skola ierindojas 11. vietā.
Skolu reitingi nav vienīgais,

pēc kā vērtē skolas darba kvalitāti, taču tas ir ļoti svarīgs skolas darba aspekts.
A. Zaķe: «Apsveicami, ka nākotnē plānots ņemt vērā skolēna sekmes, iestājoties 10. klasē.
Pēc tam centralizēto eksāmenu
rezultātus varēs salīdzināt un
taps redzams, kāds ir skolas
ieguldījums katra skolēna izaugsmē. Paldies skolēniem un
skolotājiem par ieguldīto darbu!»
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Iepazīst Kipras izglītības sistēmu
1.lpp.
«Visi projekta partneri būs
vienlīdzīgi un gūs pieredzi no šī
projekta. Netiešie ieguvēji būs izglītojamie, to pedagogi un pašvaldības sabiedrība kopumā, kā arī
projektā neiesaistītās izglītības
iestādes pašvaldībā,» tā V. Liekne. «Projekta gaitā tiks veicinātas
pedagogu prasmes un profesionalitātes izaugsme skolu pašnovērtēšanas un attīstības programmu
izveidē.»
No 30. oktobra līdz 6. novembrim Kiprā notika pirmā partneru tikšanās. Iecavas novada
delegāciju septiņu cilvēku sastāvā (projekta vadītāju Latvijā
Valdu Liekni, asistenti Inetu Bramani un iesaistīto skolu pārstāvjus: Agru Zaķi, Janu Arāju, Aiju
Semjonovu, Solvitu Dārziņu un
Jāni Kārkliņu) viesmīlīgi uzņēma
projekta vadošie partneri - Izglītības pētījumu un novērtēšanas
centrs (Centre for educational research and evaluation (CERE).
Stāsta Iecavas vidusskolas
direktore A. Zaķe: «Jau gatavojoties braucienam, atlasījām materiālus par skolu sistēmu Latvijā
un metodiskos materiālus skolu
pašnovērtējuma veidošanā. Tika
sagatavotas vairākas prezentācijas un Kiprā delegācijas pārstāvji prezentēja Latvijas izglītības
sistēmu, savukārt CERE Kipras
pārstāvis iepazīstināja ar skolu
pašnovērtēšanu valstī un pasaules tendencēm šajā jomā. Delegācijas atzinums ir vienprātīgs,
ka derīgi ir ieskatīties citu skolu
ikdienā, vērot mācību procesu un
izzināt, kā tiek organizēts audzināšanas darbs. Interesanti, ka
Kiprā skolas dzīve sākas plkst.
8.00 un beidzas 13.00, jo šajā
zemē uzskata, ka skolas funkcija ir skolēnus mācīt un vispusīgi
izglītot. Toties interešu izglītības
darbu par maksu realizē citas institūcijas.
Kiprā ļoti lielu vērību pievērš
personības veidošanai, sociāli
emocionālajai audzināšanai, lai
skolēnos attīstītu prasmi sadarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī veidot labas
savstarpējās attiecības, lai skolēni iekļautos profesionālajā un
sabiedrības dzīvē. Vērojām, ka
būtiska izglītības sistēmas procesa sastāvdaļa ir savstarpēja uzticēšanās, cieņa un rūpes.
Darba dienas šajā projektā
bija piesātinātas un daudzveidīgas. Analizējot jauniegūto informāciju darba grupās, secinājām,
ka katram partnerim ir sekmīgas
iestrādes un pieredze dažādās izglītības jomās – skolu pašnovēr-

tēšanā, mācību procesa organizēšanā un administrēšanā, kuras
būtu vērts pārņemt un adaptēt
savas valsts izglītības sistēmā.
Lai to varētu veikt, darba grupās bija jāvienojas par kopīgu
izpratni skolu pašnovērtēšanas
sistēmā un skolu darbības uzlabošanā. Tā kā Iecavas vidusskola
strādājusi skolu vērtēšanas un
attīstības plānošanas metodikas
izstrādē un bijusi pilotskola rokasgrāmatas aprobācijas procesā
Latvijas mērogā, tad darba grupā
tika aktualizēti jautājumi par sistēmisku pieeju pašnovērtēšanas
procesa organizēšanā.
Tikām laipni uzņemti trīs skolās, kur mūs sirsnīgi sagaidīja
skolu vadība un skolēni. Vērojām
spilgtus informatīvos stendus
par Latviju un apskatījām mūsdienīgi aprīkotas skolas, kā arī
vērojām skolēnu darbu stundās
un priecājāmies par sirsnīgajiem
priekšnesumiem. Guvām bagātus iespaidus, salīdzinot dažādas
izglītības sistēmas, iepazīstoties
ar atšķirīgu pieredzi skolas darba organizācijā un kvalitātes
vērtēšanā. Jau janvārī gaidīsim
projekta partnerus Latvijā, lai iepazīstinātu ar izglītības procesu
norisi mūsu novada skolās.»
Iecavas novada domes projektu vadītāja Ineta Bramane:
«Darba dienas tika saplānotas
tā, lai būtu iespēja nedaudz iepazīt arī Kipras vēsturiskās vietas,
tās kultūru. Vienu pēcpusdienu
kolēģi mūs izvadāja pa Kipras
galvaspilsētu Nikosiju, ko grieķi
sauc par Lefkosiju.
5.lpp.

Fakti par Kipru

g
g
g
g

Kipra ir trešā lielākā sala Vidusjūrā.
Kipras Republika ir Prezidentāla republika
ar apmēram 800 000 tūkstošiem iedzīvotāju.
Lielākās pilsētas: Nikosija, Limasola, Larnaka.
Platība: 5895 km2. Sala ir 240 kilometrus gara un
96 kilometrus plata un, lai apbrauktu tai apkārt,
ir jāveic 648 kilometri.

Viesu sagaidīšanas procedūra tradicionālā kipriešu stilā.

V. Liekne (trešā
no kreisās),
J. Kārkliņš,
J. Arāja,
A. Semjonova,
A. Zaķe,
I. Bramane un
S. Dārziņa ar
kolēģiem no
Kipras.

.
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Laulība ir Dieva dāvana
Anta Kļaveniece
no ģimenes albuma
Ināra un Arnis Miņķi
5. novembrī svinēja
Zelta kāzas.
Pirms 50 gadiem šajā dienā laiks bijis tieši tāds pats kā
šoruden – nedaudz uzspīdējusi
saulīte, bet dubļi briesmīgi. Kāzas Ināra un Arnis nerīkoja, bet
pēc darba uzsēdās uz motocikla un aizbrauca divatā reģistrēt
laulību Zālītes ciema padomē,
kas atradās pie tagadējām Zorģu darbnīcām virzienā no Iecavas uz Bausku. «Ciema padomē
zināja, ka jaunais vīrs ir mežkungs, domāja, ka būs glaunas
kāzas, bet nekā,» ar smaidu atceras Ināra.
Nākamajā dienā abi braukuši pie Arņa vecākiem uz Jaunpili, kur vakarā par godu drīzajiem svētkiem (7. novembrī atzīmēja Lielās Oktobra revolūcijas
sociālistisko gadadienu – red.)
bija sarīkota balle ar dzīvo mūziku līdz rītam. Bet nākamajā
dienā visi devušies braucienā
uz Ērgļiem pie Arņa māsas. Tā
nu beigās sanācis, ka bijusi gan
kāzu balle, gan kāzu ceļojums.
Abi iepazinušies vēl pavisam
jauni. Arni ministrija atsūtījusi darbā uz Zālītes mežniecību
vecā mežziņa vietā. Tolaik vienīgais telefons tuvējā apkārtnē
bijis mežniecībā, tādēļ Ināra
šad tad gājusi turp kādam piezvanīt. Acīs iekritis izskatīgais

mežzinis – staltais saimniekdēls
no Jaunpils ar gaišajiem, cirtainajiem matiem un ar motociklu, kas tiem laikiem bija glauna
lieta. Vēlāk abi kopā strādājuši
ne tikai vienā darba vietā, bet
pat vienā kabinetā. Arī mājas
paprāvajā saimniecībā vienmēr
strādāts kopā. «Visu mūžu vienās ilksīs,» smaidot teic Arnis.
«Sākām kopā dzīvot trūcīgi no
skata, bet mērķi bija lieli. Ne
velti visu dzīvi esam bijuši no
varas iestādēm tramdīti par to,
ka čakli strādājuši. Vai tikai govis nav par daudz, vai gurķu siltumnīcas nav par lielu? Sauca
par spekulantiem,» stāsta gaviļnieki. Toties meitas ar smago
darbu no laukiem ir aizbiedētas.
Abas savulaik ieguvušas ekonomista izglītību, un tagad Elita
strādā Jelgavas ceļu daļā, bet
Guntra – AS «Balticovo». Miņķu
pāris meitu ģimenes sauc par
savu pensijas fondu un sponsoriem. Kā tuvojas brīvdienas, tā
vispirms ir telefona zvans: «Nu,
ko jums atvest?», bet pēc tam
visi sabrauc «Zemītēs».
Uz jautājumu par ilgas sadzīvošanas mākslu Ināra atbild:
«Es esmu tā, kas aizsvilstas,
bet Arnis vienkārši nedzird un
nereaģē.» Tā jau laikam tas
ir – ja vējš nepūš, tad tā uzšvirkstējusī dzirkstele pamazām
Ināra un Arnis Miņķi kopā aizvadījuši
arī nodziest. Ināra citē mācītāja
50 laimīga mūža gadus.
Modra Plātes teikto: «Nevajag
iedomāties, ka laulība ir jūsu
Dzīvi Miņķu pāris salīdzina mo, tikai esot mazliet skumji, ka
nopelns. Tā ir Dieva dāvana. Arī ar noplēšamo kalendāru, kurā tas atlikušais posms tāds plāns
man Arnis ir Dieva dāvana.»
var atrast gandrīz visu iespēja- palicis...

kas ir atzīta tikai Turcijā. 2004.
gada 1. maijā Kipra kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti. Šogad Kipra ir Eiropas Savienības
prezidējošā valsts, taču tās ziemeļu teritorijā joprojām atrodas
Turcijas (kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts) karaspēks. Šī
situācija lika justies solidāriem
viņu vēlmē un centienos likvidēt
vēstures netaisnību un turēt īkšķus,
lai tas arī izdodas!
Jutām, ka esam ļoti gaidīti! Katrā klasē – stends veltīts
Daudzas vietas Kiprā ir saisLatvijai un bērni sagaida mūs ar «Labrīt!».
tītas ar seno grieķu mītiem un
liecina par grieķu kultūras man4.lpp.
cerēties savas valsts vēsturi un tojumu. Pafosā apmeklējām arTā ir izaugusi skaistā līdzenu- saskatīt līdzības. 1914. gadā Kip- heoloģisko parku, kur redzējām
mā pie Pentadiktiona kalna, kurš ru kā koloniju ieguva Lielbritānija smalkas un ļoti krāšņas mozaīkir slavens ar piecām virsotnēm. un salas neatkarība tika atjauno- veida grīdas, kolonnas, amfiteātPilsētas seno daļu aptver 400 ga- ta tikai 1960. gadā. Kopš 1974. ri. Netālu no Pafosas pilsētas ir
dus veci mūri, ko cēluši venēcieši. gada jūlija dramatiskajiem noti- klintis, pie kurām no jūras puDiemžēl arī šī senā pilsētas daļa kumiem 37% Kipras teritorijas tām esot dzimusi grieķu mīlestīvēsturisko notikumu ietekmē ir salas ziemeļu daļu kontrolē Tur- bas dieviete Afrodīte.
Atkal un atkal par latviešu
sadalīta uz pusēm. Kipras kolē- cija.1983. gadā Turcijas pārvaldīģu stāsti par nesenajiem vēstures tā teritorija tika pasludināta par piespiedu ekonomisko emigrāciju
notikumiem, lika mums atkal at- Ziemeļkipras Turku Republiku, lika domāt Kiprā sastaptie latvie-

ši, kuru tur nav mazums. Daļa
no tiem labprāt atgrieztos Dzimtenē, ja vien būtu tāda iespēja.
Vienā skolā sastaptā divu bērnu
māmiņa Kristīne no Ikšķiles stāstīja, ka, lai nodrošinātu saviem
bērniem to pašu, ko citiem kipriešu bērniem (piemēram, braukt
skolas organizētajās ekskursijās),
viņai ir jāstrādā divos darbos. Jau
janvārī viņas ģimene dosies prom
no Kipras uz Angliju. Sastapām
arī vienu ventspilnieku, Latvijas
Banku augstskolas studentu, kas
tur mācās ERASMUS apmaiņas
programmas ietvaros. Pašlaik optimistiski noskaņotais puisis stāstīja, ka Kiprā, salīdzinot ar Latvijas augstskolām, studiju process
ir elastīgāk organizēts, taču pēc
mācību beigšanas viņš neplāno
šajā valstī uzkavēties.»
Projekta dalībnieki atzīst, ka
vizīte Kiprā bijusi saturiski piesātināta un vērtīga, un teic paldies
par iespēju līdzdarboties.
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Lasītāju vērtējumam nodod savu otro grāmatu
1.lpp.
«Šoreiz ar materiālu apkopošanu grāmatai tik viegli negāja,
nācās pārcelt nodošanas termiņu, pamainīt sākotnēji iecerēto saturu. Dažkārt Kivilanda
kungam emocionālo atbalstu
vajadzēja vairāk nekā materiālo, grāmatas rediģēšanai nācās
piesaistīt citus zinošus cilvēkus.
Taču esmu priecīgs, ka man bija
tas gods savu stāstu autoram izstāstīt, jo laiks rit strauji un fakti pazūd vai tos kādam ir vēlme
sagrozīt,» sacīja pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis. Pēc grāmatas
izlasīšanas gan viņš saprotot, ka
palicis daudz nepateikta. Interesanti būtu apkopot materiālus
par veco slimnīcu, par apbūvi
Cēsniekos, kur zeme savulaik
piederēja kolhozam, nevis cie-

mam, par armijas karabāzu pārņemšanu pirmajos atjaunotās
neatkarības gados. Priecējot, ka
Kivilanda kunga rosība likusi sarosīties arī citiem iecavniekiem.
Esot zināms, ka top grāmatas
par Iecavas baznīcas vēsturi un
par Tautas dziednieci Zilākalna
Martu.
Par ieguldījumu tautas vēstures apzināšanā Kivilanda kungam paldies ne tikai savā, bet arī
to cilvēku, dzimtu un iestāžu vārdā, kas grāmatā iemūžināti, teica
deputāte, Iecavas vidusskolas direktore Agra Zaķe: «Arī vakardiena jau ir vēsture, jo laiks šodien
rit tik strauji. Grāmata noderēs
gan novadpētniecībā, gan mācot
novada vēsturi.»
Izdevniecības «Visual Studio»
pārstāvis Aivars Gulbis sacīja,

ka apbrīno grāmatas autoru, jau
sirmo kungu, kurš nesēž mājās
šūpuļkrēslā, bet arhīvā meklē
faktus. Tāpat viņš uzslavēja pašvaldību, kas finansējusi grāmatas izdošanu.
Helga Pīlādze sacīja, ka grāmatas autoru raksturojot uzņēmība, neatlaidība un pacietība.
Ē. Kivilands gan teica: «Varbūt
esmu bijis uzbāzīgs un bezkaunīgs, bet galu galā kaut kas tomēr ir sanācis.»
Vairāki no pasākuma dalībniekiem bija tie ļaudis, kuru stāstus Kivilanda kungs iekļāvis grāmatā. Gunārs Lazda pastāstīja,
ka apkopojis dažādus faktus par
kādreizējo pagastmāju, kas atradusies aiz Sila kapiem. Grāmatā
gan šī informācija nav iekļauta, jo
Gunāra kungs mazliet nokavējis

atvēlēto termiņu, taču interese
par grāmatu viņam ir, noteikti to
meklēšot bibliotēkā. Plašu materiālu klāstu ne tikai šīs, bet arī
iepriekšējās grāmatas izdošanai,
autoram atvēlējis Andris Vidulejs,
kura tēvs Jūlijs Vidulejs savulaik
bija mācītājs un Iecavas Dziedāšanas biedrības vadītājs, kora diriģents. A. Vidulejs, tāpat kā citi
pasākuma dalībnieki, izmantoja
izdevību iegādāties jauno grāmatu ar paša autora autogrāfu jau
tās atvēršanas svētkos.

Ēvalda Kivilanda grāmatas
«Iecavai 520» tirāža ir
400 eksemplāru.
To var iegādāties novada
domes kasē,
domes darba laikā.
Grāmatas cena Ls 7,38.

Reklāmas raksts

AS «PrivatBank» Iecavā atver norēķinu grupu
Jau novembra nogalē
Iecavā, Rīgas ielā 27, savas
durvis vērs AS «PrivatBank»
norēķinu grupa (tālruņa
numurs: 63030613).
Iecavas iedzīvotāji beidzot
tiks pie bankas, ko varēs saukt
par savu, kā to jau dara daudzi
Latvijas iedzīvotāji. Arī novada
uzņēmējiem, kam pēc «Krājbankas» nodaļas slēgšanas apgrūtinājumu radīja ikdienas finanšu
dzīves organizēšana, atkal būs
iespēja ērti kārtot savas finanses.
Iecavnieki gūs iespēju saņemt
augstvērtīgus bankas pakalpojumus par draudzīgām cenām.
Privātpersonām
Lai uzzinātu, kādus finanšu
pakalpojumus sniegs banka, uz
sarunu aicinājām AS «PrivatBank» filiāles «Jelgava» vadītāju
Gintu Buci.
- Pagājušā gada nogalē Iecavā tika slēgta «Krājbankas»
filiāle, drīzumā klientu apkalpošanu pārtrauks arī Hipotēku
banka. Iecavas novada iedzīvotāji varēja palikt bez iespējas
ērti saņemt bankas pakalpojumus, jo arī pašvaldības aicinājums atvērt Iecavā norēķinu
grupu neguva vairāku banku
atsaucību. Kāpēc tomēr AS
«PrivatBank» nolēma Iecavā atvērt norēķinu centru?
- Tā kā Iecava ir ekonomiski
aktīvs novads, kuram blakus atrodas gan Rīga, gan Bauska un

Jelgava, bankas nodoms būt par
pavadoni novada ikdienas finansēs bija loģisks.
- AS «PrivatBank» pašlaik ir
12. lielākā banka Latvijā. Kādus bankas pakalpojumus iedzīvotāji varēs saņemt?
- Pēdējos gados banka ir paplašinājusies un ieguvusi arvien pieaugoša skaita klientu
uzticību. Banka jau no pašiem
pirmsākumiem ir sniegusi un
arī tagad sniedz pilnu bankas
pakalpojumu klāstu - sākot ar
norēķinu kontiem, kases operācijām, noguldījumu pieņemšanu
un beidzot ar norēķinu kartēm
un kreditēšanu.
Pensionārs, šobrīd atverot
kontu pensijas ieskaitījumam,
saņem bonusu - komunālos
maksājumus bankas telpās veikt
bez maksas. Tā ir iespēja ietaupīt, ko izmanto jau daudzi mūsu
bankas klienti. Pensionāri bankā
bez maksas var saņemt deviņus
pakalpojumus un noformēt depozītu ar paaugstinātu procentu
likmi.
- AS «PrivatBank» ir pazīstama ne tikai ar izdevīgajiem finanšu pakalpojumiem, bet arī
ar biežajām akcijām un īpaši
ienesīgām depozītu procentu
likmēm. Vai to visu varēs saņemt arī Iecavas iedzīvotāji?
- Protams, arī šobrīd banka
rīko vairākas akcijas. Pirmkārt,
jāmin pakalpojumu komplekts
«Universālais», kuru noformējot

pilnīgi bez maksas ir iespējams
saņemt: maksājumu karti ar
naudas atgūšanu 0,5% apmērā par pirkumiem, kredītkarti,
internetbankas, SMS bankas
un telefonbankas pieslēgumu,
depozītu «Krājkasīte» un automātiskos maksājumus. Tāpat
mūsu bankā, kas piedāvā tradicionāli augstas noguldījumu
procentu likmes, līdz 2013. gada
31. janvārim ir iespējams noformēt depozītu un izlozēt papildlikmi +0.2% līdz 2% apmērā.
Izmantojot mūsu banku sniegto
ātro pārvedumu pakalpojumu Mo
neyGram vai PrivatMoney, klienti var saņemt un nosūtīt saviem
draugiem un radiem noteiktu
naudas summu dažu minūšu
laikā.
Uzņēmējiem
Ja esat uzņēmējs, kļūstot par
bankas klientu, jums būs iespēja samazināt savas izmaksas, jo
AS «PrivatBank» uzņēmumiem
nav jāmaksā par konta uzturēšanu, bet maksājumi nacionālajā valūtā uz citām Latvijas
komercbankām, izmantojot internetbanku Privat24, būs tikai
0,15 LVL. Konta atvēršanas izmaksas juridiskām personām,
noformējot uzņēmuma komplektu, kurā iekļauts multivalūtu norēķinu konts, internetbankas un
telefonbankas pieslēgumi, kā arī
norēķinu karte un dalība PrivatBiznesKlubā, ir tikai 5 LVL!

Banka pašlaik piedāvā unikālu risinājumu maksājumu
pieņemšanā tiem uzņēmējiem,
kas uzskata, ka izaugsmei nepieciešams būt vienā solī ar laiku:
mobilo maksājumu terminālu,
kas jebkuru mūsdienīgu viedtālruni vai planšetdatoru pārvērš karšu pieņemšanas ierīcē,
kas nav atkarīga no POS termināļiem raksturīgajiem vadiem,
ievērojamiem ierīkošanas un
uzturēšanas izdevumiem. Bankas piedāvātā ierīce, kas filiālēs
ir pieejama bez maksas, strādā
vienkārši: pietiek ierīci pieslēgt
viedtālrunim, kam ir interneta
pieslēgums, uzstādīt iPay programmatūru un jau pēc pāris sekundēm jūs varat pieņemt karšu
maksājumus. Tas maina biznesa
modeli pašos pamatos un atļauj
ievērojami paplašināt izbraukumu tirdzniecību. Banka tradicionāli piedāvā augstas procentu
likmes noguldījumiem, savukārt
tiem uzņēmējiem, kas plāno paplašināt savu darbību, vienmēr
ir iespēja ar bankas speciālistiem
apspriesties par kredītlīnijas piešķiršanu.
Gints Bucis: «Es un mani
darbinieki priecāsimies jūs uzklausīt jebkurā ikdienas finanšu
jautājumā. Tiekamies norēķinu
grupas «Iecava» telpās!»
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Valsts svētkos
godina...

Sporta ziņas
14. novembrī SAKS «Dartija» sporta namā norisinājās kārtējā
Latvijas Basketbola līgas (LBL) 3. divīzijas spēle, kurā spēkiem
mērojās BK «Dartija» un SK «Rūjiena». Šoreiz ar rezultātu
104:87 uzvaras laurus plūca mājinieki.

1.lpp.
Ar novada domes Goda rakstu apbalvoti: Andrejs TIŠČENKO - par aktīvu dalību Iecavas
novada sporta dzīves veidošanā
un jaunās futbolistu paaudzes
audzināšanā; Mārtiņš ZAUMANIS - par aktīvu dalību Iecavas
novada sporta dzīves veidošanā
un jaunās futbolistu paaudzes
audzināšanā.
Swedbank labākā skolotāja
balvu saņēma vidusskolas matemātikas skolotāja Agafija Buša.
Nīderlandes fonda KNHM
un pašvaldības rīkotā projektu
konkursa galveno balvu saņēma
projekta «Lācīšu ciems» realizētāji.

Goda pilsonis Visvaldis Eglītis pēc apbalvošanas sacīja:
«Piešķirtais nosaukums man uzliek par pienākumu arī turpmāk
būt aktīvam sporta līdzjutējam.
Gan basketbola klubam «Dartija», gan kopumā sportam Iecavā. Sports bija pirms manis, bija
tad, kad es pats aktīvi sportoju,
un ceru, ka būs arī nākotnē!»
«Visvaldis Eglītis ir tiešām
pelnījis šo apbalvojumu - ar
savu attieksmi pret dzīvi, pret
sevi un apkārtējiem. Višuks ir
perfekts visā, ko viņš dara: uzticēto pienākumu viņš vienmēr
izpilda kārtīgi no A līdz Z,» atzīst
sporta skolas direktore Baiba
Gāga.

Pateicība
Liels paldies visiem mūsu
draugiem, radiem, kolēģiem
un darba devējiem par
atbalstu grūtajā dzīves brīdī,
pavadot kapu kalniņā mūsu
māmiņu Gunu Krezevsku.
Bērni un mazbērni

Agafija Buša – vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā ar ilggadēju pieredzi
skolas darba organizēšanā.
Skolotāja regulāri pilnveido zināšanas kursos, profesionāli
un metodiski kvalitatīvi organizē mācību darbu. Talantīga
matemātikas skolotāja - tā par
A. Bušu teic katrs, kas matemātikas zinības smēlies pie viņas.
Radoša, idejām un inovācijām
bagāta ir katra mācību stunda,
individuāla pieeja tiek veltīta
katram skolēnam. Lai pilnīgotu, padarītu mūsdienīgāku un
skolēnam labāk uztveramu mācāmo vielu, skolotāja iztulkojusi
un sagatavojusi publicēšanai
matemātikas mācību grāmatas
un darba burtnīcas. Katru gadu
skolotājas mācītie skolēni uzrāda labus rezultātus eksāmenos
un mācību priekšmetu olimpiādēs.
Skolotāja A. Buša nes
Iecavas vārdu ārpus novada, ne
tikai sagatavojot skolēnus ikgadējiem eksāmeniem, bet arī piedaloties valsts un Eiropas čempionātos galda tenisā. Mūsu
kolēģe bijusi Latvijas čempione
gan dubultspēlē, gan vienspēlē.
Augstākais sasniegums līdz šim
bijis Ziemeļeiropas veterānu
čempionātā, kur sieviešu vienspēlē savā vecuma grupā viņa
ieguvusi godpilno 3. vietu.
«Skolas kolektīvs lepojas ar
skolotājas Bušas panākumiem.
Novēlam izturību un panākumus arī turpmāk un sakām
lielu paldies Swedbank par dāvāto balvu «Labākais skolotājs
2012»,» tā vidusskolas direktore
Agra Zaķe.
Aicinām uz
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENAS
jeb
MŪŽĪBAS SVĒTDIENAS
SVĒTBRĪDI Sila kapos
25. novembrī pl.16.00.
Jēzus sacīja: «Es esmu
augšāmcelšanās un dzīvība.»
Jāņa ev.11.25
Iecavas ev. lut. draudze

BK «Dartija» treneris Voldemārs Pārums komandas sniegumu
kopumā vērtē pozitīvi, lai gan pieļautas arī kļūdas: «Uzbrukumā
puiši spēlēja labi, bet ar aizsardzību negāja tik gludi. Te bijām
vadībā ar 15-20 punktiem, tad atkal paviršības kļūdas. Pavisam
spēles laikā izdarīta 21 kļūda. Un kas slikti - lielākā daļa no tām
bija paviršības kļūdas, nevis pretinieku izprovocētas. Mazliet klibo
saspēles vadīšana, jo šogad komandā nav divu saspēles vadītāju
- Brūvera un Justoviča. Šoreiz gan Toms Vilks demonstrēja
tādu spēli, kadu es no viņa gribētu redzēt katreiz. Ļoti labu un
saturīgu spēli demonstrēja Jānis Eiduks un Gundars Brička. Var
teikt, ka pagaidām J. Eidukam šī bija labākā spēle šosezon. Pēc
spēles SK «Rūjiena» treneris man vaicāja, vai šī nav «Dartijas»
labākā spēle. Manuprāt, līdz šim vislabāk ir aizvadīta spēle pret
pret Carnikavu, bet šī - noteikti ne. Līdz tādai mums vēl patālu.»
BK «Dartija» - SK «Rūjiena»
104:87 (pa ceturtdaļām: 28:24, 30:20, 25:19, 21:24)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks (33 punkti, 9 atlecošās bumbas,
lietderības koeficients 39)
Gundars Brička (32 punkti, 3 atlec. b., 5 rezultatīvas piespēles,
3 pārtvertas bumbas, 2 bloķēti metieni, lietder. k. 39)
Linards Jaunzems (13 p., 4 rez. piesp., 9. k. 11)
Miķelis Pušilovs (12 p., lietder. k. 10)
Ivars Zemītis (8 p., 5 atlec. b., lietder. k. 7)
Toms Vilks (4 p., 4 atlec. b., 6 rez. piesp., 3 pārtv. b., lietder. k. 7)
Ivars Puļķis (2 p., lietder. k. 3)
Aldis Beitiņš (lietder. k. 2)
Armands Švītiņš (lietder. k. -1).
23. novembrī BK Dartija aicina līdzjutējus pievienoties
braucienam uz Salacgrīvu, kur noritēs kārtējā LBL3 spēle.
Izbraukšana ar lielo autobusu plkst.17.30 no sporta nama.
Latvijas Jaunatnes basketbola līga
10. novembris (minispēles) Iecava - Bauska
U-13 25:52 (T. Janeks 13, E. Milzers 9).
17. novembris Sigulda - Iecava/ Vecumnieki
U-19 53:75 (L. Jaunzems 33 p., I. Puļķis 19 p.)

Līdzjūtības
Rīta zvaigzne, aiznes mani nebeidzamā tālumā. Tuvāki
Tad būs man visi, tuvāks visiem būšu es –
Nebeidzamā tālumā.
/A.Eglītis/
Iecavas novada domes darbinieki
jūt bēdās līdzi kolēģei Baibai Leitlantei,
no brāļa atvadoties.
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei Pārtrūkst stīgas, un viss paliek kluss...
/Ā. Elksne/
Izsakām dziļu līdzjūtību Jekaterinai Kudulei,
dēlu Sergeju pēkšņi zaudējot.
Zorģu mājas Nr.2 iedzīvotāji
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm...
/Latviešu tautasdziesma/
Izsakām līdzjūtību Mārim Pekem,
no vecmāmiņas uz mūžu atvadoties.
Skaidrīte, Andris, Ilga un Zaiga

Aizsaulē aizgājuši
Dagmāra Ridere (05.07.1931. - 15.11.2012.)
Stepans Makoveckis (22.08.1942. - 15.11.2012.)
Nina Skorikova (29.09.1932. - 16.11.2012.)
Juris Spickus (19.12.1935. - 21.11.2012.)

2012. gada 23. novembrī .

Reklāma
Reklāma
un sludinājumi
un sludinājumi
::: :::
◊ 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.

•
•
•
•
•

Siltumnīcu plēve
Agrotīkls
EVA plēve
Lauksaimniecības plēve
Ruļļu ietinamā plēve.

Labas cenas un kvalitāte!
Tālr. 29235045.

• 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

ZAMS

www.zams.lv
Tālr. 29121985

Mācību sākums 10. decembrī

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.

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.
Neaizmirsti abonēt IECAVAS ZIŅAS
turpmākajamiem mēnešiem un
nākamajam gadam.
Gada abonementa cena
tikai Ls 7,20.

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 : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Pārdod : : :
tīršķirnes trušus. Iespējams
iegādāties arī gaļu, ģērētās un
neģērētas trušu ādiņas.
Tālr. 29482810.

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

Vēlas strādāt : : :
Individuāli praktizējošs jurists
vēlas strādāt, sniedzot visa
veida juridiskos pakalpojumus.
Tālr. 29688889.
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 10. decembrī.

Sporta namā
23. novembrī plkst. 19:00
Iecavas novada atklātās
sacensības badmintonā
24. novembrī plkst. 11:00
LJBL čempionāts basketbolā.
Minispēles: Iecava - Sigulda
28. novembrī plkst. 14:00
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» vieglatlētikas
sacensības
28. novembrī plkst. 20:30
LBL 3:
BK «Dartija» – BJSS Rīga/
Pārdaugava

Kultūras namā
24. novembrī pl. 20:00
RUDENS RAŽAS BALLE.
Lustēsimies kopā
ar grupu «Roja». Pasākumu
vadīs Māris Grigalis.
Vietas pie galdiņiem lūgums
rezervēt iepriekš
kultūras namā vai
pa tālr. 26666126, 63941234.

•
•
•
•

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.

No 3. decembra
mazajā zālē
Gintas Zaumanes
PĒRLĪŠU ROTU IZSTĀDE.
7. decembrī plkst. 18:00
ĀRA EGLES IEDEGŠANA.
Ziemas pasaku tēli EZIS, LĀCIS UN
PIPARKŪKU FEJA - aicina
visus uz RŪĶU SALIDOJUMU.
Lūgums tiem, kas vēlas,
ierasties rūķu tērpos.
plkst. 19:00
GRUPAS «MUSIQQ»
KONCERTS
Ieejas maksa:
iepriekšpārdošanā Ls 3,
koncerta dienā Ls 4.
09. decembrī no plkst.10:00
līdz16:00
reģionālais skolēnu mācību
uzņēmumu
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ.
plkst.16:00
teatrāls koncerts
kopā ar grupām
«BALTIE LĀČI» un
«APVEDCEĻŠ»
Ieejas maksa: Ls 3, 4, 5 un 6.
14. decembrī plkst.19:00
folkloras kopas «TARKŠĶI»
DESMIT GADU
JUBILEJAS KONCERTS.
16. decembrī plkst.16:00
jauktā kora «IECAVA»
sadraudzības koncerts
«BALTAS DOMAS
DZIESMĀ LIKU».

Tuvākas ziņas par pasākumiem
pa tālr. 63941234, 26666126.
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