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Bērniem prieks un saldumu paciņas
Elīna Arāja

Neizpalika arī
Ziemassvētku
vecītis ar
dāvanām, kurš
tās izdalīja
kopā ar lugas
princesēm un
rūķi, uzklausot
bērnu skaitītos
pantiņus.
Pie Ziemassvētku
vecīša dāvanām –
saldumu pakām
- tika 120 bērni
no 59 ģimenēm.
Uz Ziemassvētku pasākumu
kultūras namā 18. decembrī
savus mazākos klientus
aicināja Iecavas sociālā
dienesta darbinieces.
Bērni ar interesi noskatījās
teātra lugu «Eža kažociņš», kuru

spēlēja Stelpes tautas teātra aktieri, starp kuriem bija arī pašmāju sociālā dienesta darbiniece
Arta Manuša, kas iejutās princeses lomā. Viņa kopā ar Ļudu Belrusi un Sigmu Strautmali šogad
visaktīvāk iesaistījās pasākuma

organizēšanā. Diemžēl visus bērnus nebija iespējams uzaicināt,
tādēļ šogad tika aicināti tie, kuri
nevarēja ierasties pērn, stāsta
Ļ. Belruse. Pasākumam šogad
atvēlēti Ls 450,00 no pašvaldības
budžeta līdzekļiem
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AKTUĀLI
Šajā numurā:

Zemessargi
atskatās uz
padarīto

3.

Deputāti
4.
vērtē
5.
aizvadīto
gadu un
sveic svētkos
Katrā klasē
sniegavīrs

7.

SIA «Iecavas Siltums»
SIA «Iecavas Siltums»
siltumenerģijas tarifs
siltumenerģijas tarifs
2012. gada decembrī –
2012. gada novembrī –
40,47 Ls/MWh (bez PVN)
48,89 Ls/MWh (bez PVN)

Tuvojas gadu mija,
kad aizdomājamies par bijušo, vētām pagātnes
notikumus un ar cerību raugāmies nākotnē.
Kā panākt vēlmju piepildījumu?
Ar ticību sev, saviem spēkiem un mērķiem.
Ar apņemšanos mazāk runāt,
vairāk domāt un darīt.
Katra diena slēpj sevī iespējas un pārsteigumus.
Lai Jaunajā gadā izdodas atklāt
un izmantot tos!
Iecavas novada domes vārdā
gaišus Ziemassvētkus un veiksmīgu 2013. gadu
visiem novada iedzīvotājiem, sadarbības partneriem,
draugiem un atbalstītājiem vēl
domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis

2012. gada 21. decembrī .

Ziemassvētkus gaidām ar labiem darbiem

4. klases skolēni
Tiesībsarga birojā
(E. Žeikares foto)
4. klases skolēni ar
Atzinības rakstu un
atstarotājiem
(foto no skolas arhīva)

Roberts Vorona (no kreisās),
Sibilla Anna Salgrāve un
Jurģis Jurkovskis
(foto no skolas arhīva).

Lolita Krēmere

Dzimtmisas pamatskolas
skolēni veic labos darbus
skolas jubilejas gada akcijā
Dzimtmisas pamatskolai
135». Skolēni skolotāju
vadībā piedalās dažādos
valsts mēroga konkursos un
pasākumos.
Valsts prezidenta Andra Bērziņa parakstītus Atzinības rakstus saņēma 5. klases skolēni:
Jurģis Jurkovskis, Sibilla Anna
Salgrāve un Roberts Vorona.
4. klases skolēni klases audzinātājas Evitas Žeikares vadībā piedalījās Zemkopības ministrijas rīkotajā pētījumu konkursā «Mans mazais pārgājiens»
un saņēma Atzinības rakstu un
katrs konkursa dalībnieks – oriģinālu atstarotāju.
20. novembrī 4. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju
Evitu Žeikari piedalījās bērnu
tiesību aizsarga Kaķa vārda došanas svētkos Tiesībsarga biro-

jā. Pasākumā pulcējās skolēni
un skolotāji no dažādām Latvijas skolām. Dalībniekus priecēja dziedātāja Liene Šomase
un 2012. gada Olimpisko spēļu
Latvijas pludmales volejbolists
Ruslans Sorokins.
Laikā no 23. novembra līdz
28. novembrim 6. klases skolēni Kārlis Kantāns un Agnese
Mūrniece un 5. klases skolnieks
Rolands Sopko kopā ar skolotājiem Lolitu Krēmeri, Natāliju
Šabanoviču, Ingu Grundmani,
Juri Bidzānu un Jēkabu Klīdzēju piedalījās Eiropas Savienības Mūžiglītības programmas
Comenius aktivitātes «Skolu
daudzpusējās partnerības» projekta «Taupi enerģiju – planētas
nākotne ir tavās rokās» darba vizītē Polijas pilsētā Ridzinā. Skolēni dzīvoja ģimenēs, piedalījās
mācību stundās, devās kopīgās
ekskursijās, iepazina poļu bērnu sadzīvi, tradīcijas.
Projekta koordinatore L. Krēmere vizītes laikā projekta partnerus iepazīstināja ar iepriekšējā periodā paveikto, bet pēc tam
visu delegāciju dalībnieki pieda-

lījās kopīgās diskusijās par veicamajiem uzdevumiem laika periodā no decembra līdz aprīlim.
Mums bija iespēja baudīt
poļu draugu sirsnību, viesmīlību, iepazīties ar Vroclavas un
tuvākās apkārtnes ievērojamākajām vietām, kultūras mantojumu, tradīcijām, ar poļu skolēnu un skolotāju sadzīvi un
tradīcijām. Patīkami pārsteidza
tas, ka pie Dabzdes pamatskolas
ēkas plīvoja visu partnervalstu
karogi, starp tiem arī Latvijas
karogs. Bija izveidots ceļa rādītājs, kura norādes atspoguļoja
partnerskolas nosaukumu un
kilometru skaitu līdz katrai skolai. Svinīgajā Comenius akmens
atklāšanā ar svinīgu uzrunu
visus klātesošos sveica vietējās
pašvaldības vadītājs.
Nākamgad no 20. līdz 24. aprīlim visu astoņu partnervalstu
pārstāvji uzturēsies Comenius
darba vizītē Latvijā. Viesi iepazīsies ar Dzimtmisas pamatskolu,
Iecavas novadu, apmeklēs Rundāles pili, galvaspilsētu Rīgu un
tās ievērojamākos apskates objektus.

8. klases skolēni Mārtiņš
Varlamovs, Elvis Antonovičs,
Reinis Āboliņš, Kristiāns Rubenis, Armands Malanka un Ģirts
Ugorenko 30. novembrī piedalījās brīvās dabas stafetē «Orientējies HIV/AIDS jautājumos».
4. decembrī notika Skolas
padomes sēde, kurā tika izskatīta attīstības plāna izpilde un tālākās attīstības vajadzības, tika
ziņots par aktualitātēm skolas
dzīvē. Skolēnu domes priekšsēdētāja vietniece L. Skuja iepazīstināja ar skolēnu domes darbību, skolotāju metodisko apvienību vadītājas I. Grundmane un
M. Slapiņa informēja par metodisko apvienību aktualitātēm.
Gaidot Ziemassvētkus, skolā
rit tradicionālā akcija «Laba sirds
ir visa sākums». Skolēni cenšas
parādīt pozitīvo, vēlas paveikt
labus darbus, jo par katru labo
darbu tiem ir iespēja saņemt
mazu eņģelīša uzlīmīti savā dienasgrāmatā. Akcijas noslēgumā
20. decembra Ziemassvētku pasākumā skolā paši aktīvākie un
labestīgākie saņems Skolas padomes sarūpētās dāvanas.
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Novada Domē
novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013.– 2037. gadam»
11. decembra Domes sēdē
gala redakciju; apstiprināt videputāti izskatīja 30 darba
dēja termiņa plānošanas dokukārtības jautājumus.
mentu «Iecavas novada attīstības programma 2013.–2019.
PAR IECAVAS NOVADA
gadam» gala redakciju; nosūtīt
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
lēmumu par novada plānošanas
2013.-2019. GADAM GALA
dokumentu gala redakciju apREDAKCIJAS UN IECAVAS
stiprināšanu Zemgales plānošaNOVADA ILGTSPĒJĪGAS
nas reģionam.
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
Ar dokumentiem var iepa2013.–2037. GADAM
zīties pašvaldības mājas lapas
GALA REDAKCIJAS
www.iecava.lv sadaļā PašvaldīAPSTIPRINĀŠANU
ba > Attīstības programma; tie
Saskaņā ar Iecavas novada pieejami domes attīstības nodadomes 2011. gada 9. augus- ļā un drīzumā arī novada bibliota sēdes lēmumu «Par Iecavas tēkās.
novada attīstības programmas
2013.–2019. gadam izstrādes PAR ATĻAUJU TIRDZNIECĪBAI
uzsākšanu», Iecavas novada do- AR PIROTEHNISKAJIEM
mes 2012. gada 10. aprīļa sēdes IZSTRĀDĀJUMIEM
lēmumu «Par Iecavas novada
Deputāti piekrita, ka SIA
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas «PIROTEKS BALT» veic 1. un
2013.–2037. gadam izstrādes 2. klases uguņošanas ierīču un
uzsākšanu» ir izstrādāti minētie T1 klases skatuves pirotehnisko
novada plānošanas dokumenti. izstrādājumu sezonas tirdzniecīDokumentu 1. redakcijas pub- bu veikala «Maxima» telpās, kas
liskās apspriešanas laikā sa- atrodas Rīgas ielā 27, Iecavā,
ņemtie ieteikumi tika izskatīti laika posmā no 25. decembra
20. novembra Attīstības komite- līdz 31. decembrim (ieskaitot).
jā un iestrādāti plānošanas dokumentos.
PAR NAUDAS BALVU
Par Iecavas novada domes PIEŠĶIRŠANU IECAVAS
plānošanas dokumentu gala re- NOVADA SPORTISTIEM UN
dakcijām ir saņemts pozitīvs at- TRENERIEM
zinums no Zemgales plānošanas
Izglītības, kultūras un sporta
reģiona.
komiteja 4. decembra sēdē izskaIecavas novada dome nolē- tīja iesniegtos priekšlikumus par
ma: apstiprināt ilgtermiņa plā- naudas balvu piešķiršanu Iecanošanas dokumenta «Iecavas vas novada sportistiem un treAnta Kļaveniece

neriem. Saskaņā ar 11.11.2008.
apstiprināto
nolikumu
«Par
naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta
veidu treneriem un sporta spēļu
komandām par sasniegumiem
sportā» (ar 12.07.2011. izdarītajiem grozījumiem), deputāti
apstiprināja komitejas izvirzītos
novada sportistus un trenerus
naudas balvas saņemšanai.
Naudas balvas trešdien, 19. decembrī, svinīgā pasākumā saņēma 92 sportisti un viņu treneri.
Pašvaldība sportistu apbalvošanai šogad atvēlējusi Ls 1880.
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU
«PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS
MEŽA IECAVAS NOVADĀ»
APSTIPRINĀŠANU
Deputāti apstiprināja Iecavas novada domes 2012. gada
saistošos noteikumus Nr. 19
«Par koku ciršanu ārpus meža
Iecavas novadā», kā arī noteica,
ka noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta
publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas». Vispirms gan saistošos noteikumus mēneša laikā
izskatīs Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija.
PAR JURA KŪLAS
APBALVOŠANU AR NOVADA
DOMES GODA RAKSTU
Izskatījusi priekšsēdētāja J.
Pelša priekšlikumu, dome nolēma piešķirt novada domes Goda
rakstu un naudas balvu simt

latu apmērā Jurim Kūlam. Apbalvojums piešķirts par ilggadēju aktivitāti sabiedriskajā dzīvē,
profesionālajām īpašībām un
attieksmi pret saviem pienākumiem, par vīrišķību, popularizējot Zemessardzi un orientēšanās
sportu Iecavas novada, Latvijas
līmenī.
Domes sēdē deputāti akceptēja grozījumus 2012. gada pašvaldības budžetā un 2012. gada
inventarizācijas rezultātus pašvaldības iestādēs, apstiprināja
pašvaldības aģentūras «Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrs» vidēja termiņa darbības
stratēģiju 2013.-2015. gadam
un izskatīja vairākus ar atalgojumu saistītus jautājumus:
lēma par darba samaksu Iecavas
internātpamatskolas darbiniekiem; apstiprināja grozījumus
09.08.2011. lēmumā «Par darba
samaksu pašvaldības aģentūras
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» darbiniekiem»;
29.12.2010. lēmumā «Par darba
samaksu Iecavas novada domes
amatpersonām un darbiniekiem»
un Iecavas novada pašvaldības
iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Tika
izskatīti arī vairāki ar zemes izmantošanu saistīti jautājumi.
Ar visiem domes sēdes lēmumiem var iepazīties pašvaldības
mājaslapas www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes >
Lēmumi.

Uz viņiem var paļauties
Agra Zaķe
pašvaldības deputāte
Gada nogale ir īpašs laiks,
kad steidzam padarīt plānoto,
izvērtējam, svinam. Man
bija gods piedalīties mūsu
Zemessardzes svētkos, kur
zemessargi atskatījās uz gada
veikumu un cildināja labākos.
Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona 1. rotas komandieris Dainis Kravals jau
vairākus gadus organizē šādu
pasākumu; tas vienmēr ir plaši
apmeklēts.
Iepriecina fakts, ka kopvērtējumā pa vadiem godpilno pirmo
vietu ieguvis Iecavas vads, otro Skaistkalnes-Bārbeles vads, bet
3. vietu - Birzgales vads.

Ar zemessardzes bataljona
komandiera pavēli vairāki zemessargi saņēma krūšu nozīmes un pateicības. Labākā grupas komandiera godu izpelnījies
K. Purmalis, labākais nodaļas
komandieris - I. Līrums, bet par
labāko vada komandieri šogad
atzīts N. Barkāns.
Kaujas šaušanā līdepozīcijas
ieņem R. Purmalis, J. Konovalovs, J. Kūla. Rotas komandieris
Dainis Kravals uzteica arī O. Junolainenu, I. Ziedu, A. Marhelu,
U. Brantu, K. Piebalgu, K. Purmali, A. Košanski, A. Gūtmani,
G. Drevinski, S. Riekstiņu.
Īpašu atzinību šogad pelnījis J. Kūla. Par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē, attieksmi pret
pienākumiem, vīrišķību un par

zemessardzes
popularizēšanu
Latvijā un novadā viņš apbalvots ar novada Goda rakstu un
naudas balvu. Jāpiebilst, ka J.
Kūla Zemessardzē ir no tās atjaunošanas brīža.
Mūsu zemessargi ir paraugs
jaunatnei. Viņu veikums, attieksme pret pienākumiem, stāja,
iesaistīšanās valsts svētku svinīgajos pasākumos, profesionalitāte un konstruktīvā sadarbība
ar novada iestādēm ir atzinības
vērta. Prieks, ka zemessargu
rindās ir daudz jauniešu. Īstu
vīru skola. Zemessargi - cilvēki,
uz kuriem var paļauties, un to
apliecina viņu sacītais, apbalvojumus saņemot: «Gods kalpot
Latvijai!»
Zemessargi pierādījuši, ka

Juris Kūla.
prot labi strādāt un saturīgi, interesanti atpūsties. Viesmākslinieku un pašu gatavotie priekšnesumi bija humora pārpilni.
Svētku noskaņojums liecināja,
ka zemessargu otrās pusītes ir
gandarītas ar vīru veikumu. Par
raitu dejassoli rūpējās grupa
«Lustīgais blumīzers».

2012. gada 21. decembrī .

Jānis Pelsis (apvienība
«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK un
Centriskā partija Latvijas zemnieku
savienība): «Aizvadītais gads ir bagāts
notikumiem, no kuriem gribu izcelt
vairākus: novada ģerboņa apstiprināšana,
svētki Iecavai 520, uzsākta sporta stadiona būvniecība
pie vidusskolas, lēmums par moduļu būvniecību pie
pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» trim grupiņām,
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrāde un apstiprināšana un Ēvalda
Kivilanda grāmatas «Iecavai 520» iznākšana. Pašam
personīgi nozīmīgs notikums bija Trīszvaigžņu
ordeņa saņemšana.»
(J. Pelša apsveikumu skat. 1. lpp.)

Juris Krievs

(apvienība «Tēvzemei un
brīvībai»/LNNK un Centriskā
partija Latvijas zemnieku savienība):
«Galvenie notikumi, manā skatījumā,
ir jādala divās daļās:
1) pozitīvais - 520 gadi Iecavai un iecavnieku
māka gan organizēt, gan svinēt svētkus;
2) ūdenssaimniecības projekta epopeja visa gada
garumā un ar to saistītās problēmas mums visiem.
Novēlu mums visiem veselību un iecietību
vienam pret otru, bet, kad pienāks
pašvaldību vēlēšanas, izdarīt
izsvērtu, pamatotu un
saprātīgu izvēli.»

Jānis Pastars

(apvienība «Tēvzemei un
brīvībai»/LNNK un Centriskā
partija Latvijas zemnieku savienība):
«2012. gadā nozīmīgs ir aizsāktais
ūdenssaimniecības projekts Iecavas novadā,
kā arī vieglatlētikas stadiona izbūves 1. kārta pie vidusskolas.
Prieks, ka Zorģu centra iedzīvotāji ir tikuši pie savas autobusu
pieturas «Zorģu bibliotēka» un regulāra autobusu maršruta,
kas bija ļoti nepieciešams vecāka gadagājuma cilvēkiem.
2013. gadā visiem vēlu būt vēl vairāk sabiedriski
un pozitīvi aktīviem savam Iecavas
novadam!»

Astrīda Vītola (Pilsoniskā
savienība): «Nozīmīgākais darbs, kas
tika veikts šajā gadā, ir novada attīstības
stratēģijas un attīstības programmas
izstrāde un apstiprināšana. Tie ir dokumenti,
kuri turpmākos gadus noteiks novada attīstības
virzienus, kā arī veidus, atbildīgos un finanšu avotus
mērķu sasniegšanai. Tāpat nozīmīgs lēmums bija veselības
veicināšanas programmas apstiprināšana. Priecājos, ka
veselības veicināšanas speciāliste jau aktīvi strādā, organizē
dažādus pasākumus un aicina iedzīvotājus uz aktīvu
dzīvesveidu.
Novada iedzīvotājiem nākamajā gadā vēlu veselību un
saskaņu ģimenēs. Tiem, kuriem ir darbs, to darīt
no sirds, bet tiem, kuri darbu meklē, to arī
atrast mūsu zemē, Latvijā.»

Agnese Hauka (Vienotība):
«Šogad Iecavas novadā ir notikuši vairāki tam svarīgi pasākumi, ir turpinātas
tradīcijas, pieņemti lēmumi. Turklāt mūsu katra personīgajā dzīvē ir notikuši vēl
vairāk mums katram svarīgi notikumi, koptas un izveidotas ģimenes tradīcijas un pieņemti
lēmumi. Tomēr ir viena nozīmīga lieta, ko visi kopīgi esam paveikuši šogad, bet kas ietekmēs
Iecavas novada dzīvi un attīstību turpmākos 20 gadus, – Iecavas novada attīstības stratēģija, kuras
izstrādē ir piedalījušies daudzi dažādu profesiju, vecuma un pārliecības iecavnieki. Liels ieguvums
Iecavas novadam ir jauniešu speciālists un jauniešu aktivitātes, kuras neapšaubāmi nākotnē kļūs arvien
vairāk un nozīmīgākas. Vērtīgi, ka mums ir pašiem savs veselības veicināšanas koordinētājs. Priecājos par uzņēmējiem,
kuri, neraugoties uz daudzajiem sociālajiem un ekonomiskajiem ikdienas izaicinājumiem, nodrošina un piedāvā novada
iedzīvotājiem ne tikai pamatpakalpojumus un pamatpreces, bet pastāvīgi attīstās, lai piedāvātu mums arvien jaunus
produktus. Paldies skolotājiem, mediķiem, ceļu uzturētājiem, dārzniekiem, sētniekiem un daudziem citiem, kuri rūpējas par
mums, mūsu vecākiem un bērniem, par mūsu draugiem un Iecavas novadu kopumā! Paldies pašvaldības darbiniekiem,
kuri ik dienu strādā, lai Iecavas novadu veidotu par labāku un ērtāku dzīves vietu novada iedzīvotājiem. Paldies
Jums visiem par ieguldījumu Iecavas novada attīstībā!
2013. gadā novēlu katram saprast, kas ir pašas būtiskākās lietas dzīvē un īstenot tās! Aicinu
būt aktīviem un piedalīties Iecavas novada pasākumos, notikumos un iesaistīties
novada pilnveidošanā, vērtējot, komentējot un izsakot priekšlikumus!
Priecīgus svētkus un patīkamiem mirkļiem bagātu
2013. gadu!»
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Uz aizvadītā gada
notikumiem atskatās
un iedzīvotājiem svētku
sveicienus sūta
pašvaldības deputāti
Atis Avots

(Latvijas Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija):
«Minēšu trīs notikumus, kas
2012. gadā, manuprāt, ir ievērības
cienīgi Iecavas novada dzīvē, proti, Iecavas
520. gadadienas pasākums,
ūdenssaimniecības projekta realizācija un
siltumenerģijas tarifa samazinājums.
Visiem novada iedzīvotājiem 2013. gadā novēlu,
lai katram piepildās kaut neliela daļa no
tām vēlmēm, ko katrs Jūs turat
sirdī!»

Agra Zaķe

(apvienība «Tēvzemei un
brīvībai»/LNNK un Centriskā
partija Latvijas zemnieku
savienība): «Iecavas 520 gadu
jubileja - lieliski svētki iecavniekiem
un Iecavas viesiem. Bija fantastiski būt
savējo vidū un kopā svinēt. Esmu laimīga,
ka par savu saucu tieši Iecavas novadu, kur uzzied
dārzi un cilvēku mūži. Gribas pieminēt Kivilanda kungu,
kurš savā grāmatā iemūžinājis daudzu iecavnieku dzīves
stāstus. Paldies biedrībai «Arhīvs» par Balto nakti un citiem
pasākumiem, kas vieno paaudzes.
Veikums ar milzīgu plus zīmi ir stadiona būvniecība. Skolas
skaistā dabas rota cietusi, bet ieguvums būs lielisks ne
tikai skolēnu sporta stundu kvalitātes nodrošināšanai
un ārpusstundu aktivitātēm, bet arī katram sportiskam
iecavniekam.
Paldies novadniekiem, kuri ieradās un bija ieinteresēti
novada attīstības plāna veidošanā, apspriešanā. Ceru,
ka būsim vienoti un apņēmības pilni ieceres un plānus
realizēt, lai dzīve Iecavā būtu vēl labāka. Šogad aktīvi
darbu uzsākusi novada jaunatnes lietu speciāliste.
Atslēgas vārds gan jaunajiem, gan pieredzes
bagātajiem lai ir - sadarbība. Lai vairāk
akcentējam to, kas mūs vieno, mazāk - kas
šķir.
Novēlu ticību saviem un līdzcilvēku
spēkiem. Visi kopā varam
izdarīt lielas lietas. Lai
mums veicas!»

Aivars Mačeks

(apvienība «Tēvzemei un brīvībai»/LNNK un
Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība): «Ir
grūti no paveiktajiem darbiem izcelt nozīmīgāko.
Iedzīvotāju vēlmes un vajadzības ir dažādas. Kas
vienam šķiet nozīmīgi, otram gluži pretēji. Novada
attīstībai svarīga ir šajā gadā apstiprinātā novada
attīstības programma, kas daudzo pašvaldības funkciju
sarakstā radījusi skaidrību, kuras tad īsti ir mūsu novada
prioritātes. Noteikti vēlos atzīmēt šī gada grandiozāko novada
kultūras pasākumu – Iecavas 520. gadskārtas svētkus. It īpaši pasākuma
Astrīda un
noslēguma koncertu. Domāju, ka par šo dienu daudziem iecavniekiem
viesiem, tāpat kā man, saglabājušās patīkamas atmiņas.
Vītola
Nav noslēpums, ka par pašvaldības administrācijas darbinieku
ikdienā
(Vienotība):
veicamajiem pienākumiem lielai daļai iedzīvotāju ir maz zināms,
jo
šāda
«Nozīmīgākais darba
rezultāts nav taustāms, nosverams vai izmērāms. Arī domes
bieži
darbs,lēmumi
kas tika
netiek pieņemti vienprātībā. Ir skumji redzēt, ka daļa kolēģuveikts
balso šajā
viņiem vien
zināmu ambīciju vadīti, dažkārt pat neiedziļinoties jautājuma
Tāpēc
gadā, būtībā.
ir novada
šajos gadu mijas svētkos saviem kolēģiem novēlu izturību,
labestību
attīstības un
savstarpēju sapratni. Kā jau iepriekš minēju, kas vienamstratēģijas
šķiet sīkums,
citam - ļoti daudz.
un attīstības
Novada iedzīvotājiem novēlu mierīgus un sirsnīgus
programmas
Ziemassvētkus savu tuvāko lokā. Kā ierasts, mijoties
izstrāde
Vecajam
gadam arTie
Jauno,
katrs kaut
koturpmākos
no jauna
un
apstiprināšana.
ir dokumenti,
kuri
apņemsimies.
lai Jaunāvirzienus,
gada labokā
darbu
gadus noteiks Novēlu,
novada attīstības
arī
sarakstā
būtu
arī
gaišas
domas,
sapratne
veidus, atbildīgos un finanšu avotus mērķu
vienam
pret otru,
zinātkāre
ticība
sasniegšanai.
Tāpat
nozīmīgsun
lēmums
tam, ko darām.»

Jana Arāja

(apvienība «Tēvzemei
un brīvībai»/LNNK
un Centriskā partija
Latvijas zemnieku savienība): «Uzskatu,
ka 2012. gada nozīmīgākie dokumenti,
kuri pieņemti mūsu pašvaldībā, ir novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija un novada
attīstības programma.
Gada vērienīgākais pasākums ir Iecavas
520 gadu svinības, kā arī Dzimtmisas
pamatskolas 135 gadiem veltītie pasākumi
no septembra līdz decembrim.
Esmu gandarīta, ka Veselības un sociālo
jautājumu komitejā uzsākām plānot
Dienas centra izveidi.
Novēlu saglabāt gaismu, siltumu
sirdīs, kā arī gaišām domām
un labiem darbiem piepildītu
Jauno 2013. gadu!»
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«Ziemassvētku kauss» atrod mājas Iecavā!
Alma Spale
kultūras nama direktore

Tradicionāli decembra
vidū, Ziemassvētku
gaidīšanas laikā, jau kopš
1999. gada kultūras namā
«Līdums» notiek jauniešu
deju kolektīvu konkurss
«Ziemassvētku kauss».
Iecavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs «Jezga» šajā
konkursā piedalījās jau piekto
reizi. Konkurss sastāv no divām
daļām: pirmā – deju konkurss,
kurā kolektīvi izpilda trīs dejas,
otrā – sporta sacensības. Konkurence ir liela, jo pasākumā
piedalās jauniešu deju kolektīvi
no visas Latvijas. Šogad konkursā piedalījās 27 kolektīvi, bet
galvenā balva nonāca mūsu jauniešu rokās. Tas bija vienreizējs
mirklis! «Tieši šādu mirkļu dēļ ir
No sirds sveicam kolektīvērts ziedot savu laiku un enerģiju,» pēc balvas saņemšanas vu un vadītāju - «Ziemassvētku
teica kolektīva vadītāja Solveiga kausa» saņēmējus; vēlam visiem
izturību, pacietību un dejotprieLineja.

ku, gatavojoties nākamā gada
skatei un Dziesmu un deju svētkiem. Priecāsimies visi par jauniešu sasniegumu!

Pateicoties vadītājas darbaspējām un
prasmei strādāt ar
jauniešiem, mums ir
izveidojies lielisks
kolektīvs, kurā dejo
talantīgi jaunieši: (pirmajā rindā no kreisās)
Ginta Cera, Beatrise
Dzene, Krista Kivilande, Diāna Špoģe, Zane
Cera, Oskars Rumbenieks; (otrajā rindā no
kreisās) Baiba Ratkus,
Jānis Goldmanis, Arta
Vītoliņa, vadītāja
Solveiga Lineja, Aiva
Eiduka, Arvīds Bugoveckis; (trešajā rindā
no kreisās) Raimonds
Šastakovičs, Eduards
Cers, Pauls Ķurbe, Žanis Sevastjanovs, Andris Ratkus, Rihards
Veģis un Laura Ansone
(nav bildē).

Brīvprātīgais darbs – vērtīga iespēja jaunietim
Ginta Zaumane
jaunatnes lietu speciāliste
Laikā, kad apkārt dzirdam
tik daudz runu par bezdarbu
– gan nevarēšanu atrast sev
apmaksātu nodarbi, gan
nevarēšanu uzņēmumos
atrast labus darbiniekus
- jaunieši arvien vairāk
izmēģina savus spēkus un
iespējas brīvprātīgajā darbā.
Arī jaunieši Iecavā veic
brīvprātīgo darbu un nu par to
ir uzzinājusi visa Latvija.
Nesen noslēdzies Izglītības
un zinātnes ministrijas rīkotais
konkurss «Brīvprātīgais 2012»,
kurā Iecavas jauniešu e-iniciatīvas grupa iesniedza darbu par
e-grāmatas «Iecavas novada literārais mantojums» izveidi un
saņēma nomināciju «Brīvprātīgo
tīkls 2012» Zemgales reģionā. Saņemt balvas uz ceremoniju Rīgā
devāmies ar prieku acīs un gandarījumu sirdī par paveikto, jo šī
nebija vienīgā atzinība – publisko bibliotēku attīstības projekts
«Trešais tēva dēls» par sadarbību
ar Edvarta Virzas un Zorģu bibliotēkām piešķīra arī savu speciālbalvu!
E-grāmatas izveides pamatā
bija Iecavā dzīvojošo radošo rakstītāju darbu apvienošana. Īpašu
pateicību vēlreiz vēlos izteikt abu

bibliotēku vadītājām par sniegto
atbalstu, līdzdarbošanos un idejām.
E-grāmatas ideja ir atzīta, novērtēta un «izgājusi tautās», tādēļ vēlamies to pārvērst ikgadējā
tradīcijā un aicināt novadniekus
turpināt rakstīt, nekautrēties
savu veikumu rādīt apkārtējiem,
lai pēc gada labākos darbus nestu ievietošanai nākošajā e-grāmatā!
Tomēr e-grāmata nebūt nav
vienīgais brīvprātīgais darbs, ko
veic jaunieši ikdienā. Par tādu
var uzskatīt arī skolās organizētās talkas, palīdzēšanu kaimiņam
vai līdzdarbošanos ciema svētku
organizēšanā. Kā labo piemēru
šobrīd gribu izcelt trīs meiteņu
darbošanos PII «Dartija».
Savulaik iestādes vadītāja Irīna Freimane garāmejot gandrīz
kā joku izteica domu, ka jaunieši
vakaros varētu nākt un padarboties ar bērniem, kas dārziņā paliek arī pa nakti. Un tas notika
– šādas jaunietes atradās. Ieva
Olga Jēkabsone kādā no iniciatīvas grupas sanāksmēm pastāstīja pārējiem par to, ka viņai patīk
bērni un ka nākotnē viņa vēlas
kļūt par skolotāju. Ievai Olgai likās interesanta ideja par došanos
uz dārziņu; viņai piebiedrojās arī
māsa Daiga Jēkabsone un klasesbiedrene Alise Pluce.

Alise Pluce (no kreisās), Ieva Olga Jēkabsone un
Daiga Jēkabsone iet rotaļās ar bērniem.
Grupas «Zaķīši» audzinātāja
Ruta Drozdova teic, ka bērni ļoti
gaida jaunietes un ir priecīgi ik
reizi, kad var kopīgi skriet rotaļās, risināt uzdevumus, ko lielās
meitenes iepriekš izdomājušas
un sagatavojušas.
Jaunietes dodas pie bērniem
vismaz reizi nedēļā nu jau gandrīz
trīs mēnešu garumā. Šis laiks ir
nostiprinājis viņās pārliecību, ka
viņas dara vērtīgu darbu. Tomēr
brīvprātīgajā darbā svarīgi ir ne
tikai parādīt savus talantus, bet
arī apgūt jaunas prasmes. «Zaķīšu» audzinātāja Ruta palīdz jau-

nietēm saprast, kam pievērst lielāku uzmanību, par kādām metodēm vēl padomāt un kā veidot
sadarbību, lai tā būtu vērsta uz
bērniņu vispusīgu attīstību.
Ieva Olga atzīst, ka ļoti priecājās par iespēju izmēģināt savu
izvēlēto nākotnes profesiju un
viennozīmīgi to iesaka arī citiem!
Brīvprātīgajā darbā var doties uz
valsts un pašvaldības iestādēm
vai nevalstiskajām organizācijām, un iniciatīva var nākt no
abām pusēm: gan no brīvprātīgā
darba devēja, gan arī no jaunieša
puses. Esiet aktīvi!
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Katrā klasē pa sniegavīram
Elīna Arāja
Zālītes speciālajā
internātpamatskolā
20. decembrī skolas
Ziemassvētku pasākumā,
apbalvojot veiksmīgākos
sniegavīru meistarus,
noslēdzies konkurss «Balts
un tīrs ir sniegavīrs», ko
organizēja mākslas pulciņa
skolotāja Iveta Cera sadarbībā
ar skolas administrāciju.
Skolēni kopā ar skolotājiem,
trīs nedēļu garumā izgreznoja savas mācību telpas, par galveno
elementu izceļot sniegavīru, kura
darināšanai tika izmantots putuplasts, koks, papīrs, audums
un citi materiāli.
Sniegavīru vērtēšanā piedalījās Iveta Cera, vidusskolas floristikas pulciņa aktīviste Arta Vītoliņa un es, pārstāvot laikrakstu
«Iecavas Ziņas» (IZ).
Pirmo vietu žūrija piešķīra 9.D
klases skolēniem un skolotājam
Ginteram Lazbergam par oriģinālu kopīgi pagatavotu sniegavīru,
kas veidots no lielām baltām bērza koka ripām, un telpu, kura izrotāta ar daudz maziem jautriem
sniegavīriņiem.
Otrajā vietā žūrija ierindoja
6./5. klases skolēnu un skolotāju
Gundegas Neverovskas un Ievas
Novickas veidoto sniegavīru, darinātu no salvetēm. Izmantojot dekoratīvās šķīvju salvetes kā apli-

Sadzied kori
Baltas domas dziesmā liku,
Baltā sedzos villainē.
Baltu zemi ziema klāja,
Baltām pārslām kaisīdama.
Baltas domas dziesmā liku,
Lai skan balti šovakar.
Ar šiem vārdiem tika ieskandināts ikgadējais jauktā kora «Iecava» sadraudzības koncerts, kas
šoreiz sakrita ar trešās adventes
laiku, tāpēc bija īpaši iedvesmojošs, mierpilns un dvēselisks.
Katru gadu ap Ziemassvētkiem Iecavā ierodas kori no dažādiem Latvijas novadiem, šogad
tie bija Vecumnieku novada jauktais koris «Maldugunis», Jelgavas
novada Lielplatones, Platones un
Elejas jauktais koris «Sidrabe»,
Īslīces jauktais koris «Četri vēji»
un Jelgavas pašvaldības aģentūras «Kultūra» jauktais koris «Zemgale». Iecavniekiem bija iespēja
baudīt koru dziesmas gan Ziemassvētku noskaņās, gan garīga
rakstura dziesmas latviešu un
latīņu valodā, gan latviešu tautas
dziesmas.
Šādi sadziedāšanās pasākumi rada lielisku iespēju pieredzes
apmaiņai, jaunu dziesmu iepazī-

kāciju materiālu, uz klases logiem
bērni bija izveidojuši interesantus
zīmējumus.
Ļoti gaumīga interjera un atraktīva sniegavīra īpašniekiem
– 9.P1/9.P2 klasei un skolotājiem
Maritai Bidzānei, Anitai Lesauskai
un Elīnai Klāsupai - žūrija piešķīra trešos vietu. Ienākot telpā, bija
sajūtama Ziemassvētku smarža,
ko radīja skuju virtenes un sniegavīra tērps - zāģskaidas.
Atzinību par darbu saņēma
9./7.C klases skolēni ar skolotājām Zeltīti Kalniņu un Tatjanu
Šlikaiti, bet simpātiju balvu no IZ
saņēma 9./8. klases bērni ar skolotāju Daci Lisovsku.
I. Cera izsaka pateicību visiem
skolotājiem un bērniem, kas piedalījās, jo visi bija daudz strādājuši un žūrijai nebija viegli izvēlēties labākos.
šanai, bet īpaši svarīgi tie ir dziesmusvētku gadā, kad koriem tiek
dota iespēja pārbaudīt un uzlabot
kopīgo skanējumu. Šoreiz klausītāju vērtējumam kopkora izpildījumā tika atskaņotas R. Tigula,
N. Ikstenas «Dod, Dieviņi» un
I. Kalniņa, K. Skujenieka «Lūgšana», kas šogad ir iekļautas Dziesmu un Deju svētku repertuārā.
Pasākums izdevās īpaši sirsnīgs, siltu un patīkamu emociju
pilns, par ko liels paldies gan koru
dalībniekiem, gan arī kora mūzikas cienītājiem - klausītājiem.
Aicinām arī turpmāk apmeklēt
mūsu koncertus.
Zane Zakarīte,
kora dalībniece
Kultūras nama darbinieki
teic paldies gan koriem, gan
klausītājiem, kas atrada laiku
trešās adventes svētdienu pavadīt dziesmotā atmosfērā. Kad uz
kopdziesmu visi kori sastājās
uz skatuves, zāle nepalika tukša. Priecē, ka iecavnieki novērtē
arī šādus koncertus, ne tikai
šovus un lielos māksliniekus.
Uz tikšanos nākamajā gadā.
Jauku Ziemassvētku gaidīšanas
laiku!

Sporta ziņas
Priekšpēdējo LBL 3 pamatturnīra pirmā apļa spēli piektdien,
14. decembrī, izbraukumā aizvadīja basketbola klubs Dartija.
Gūstot uzvaru pār Pārdaugava’95/LU, iecavnieki pagaidām
ierindojas pamatturnīra tabulas 2. vietā.
Pretinieku lomā šoreiz iejutās komanda, kuras sastāvā ir
15-17 gadus jauni spēlētāji, - Pārdaugava’95/LU. Neskatoties uz
to, BK Dartija basketbolisti laukumā devās ar nopietnu attieksmi
pret spēli, komentē komandas galvenais treneris Voldemārs
Pārums, uzslavējot Linardu Jaunzemu, kurš cīņā pret vienaudžiem
spēja iegūt «double-double», divos statistikas rādītājos sasniedzot
divciparu skaitli.
Pārdaugava’95/LU - BK Dartija 46:102
(pa ceturtdaļām: 9:24, 5:30, 14:20, 18:28)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks - 23 punkti, 7 atlecošās bumbas, lietderības
koeficients 28;
Gundars Brička - 19 p., 5 rezultatīvas piespēles, 3 pārtvertas
bumbas, 3 bloķēti metieni, lietder. k. 25;
Ģirts Hauks - 17 p., 9 atlec. b., lietder. k. 23;
Linards Jaunzems - 13 p., 13 atlec. b., 6 rez. piesp., 3 pārtv. b., 3
bloķ. met., lietder. k. 23;
Jānis Saveļjevs - 11 p., 5 atlec. b., 5 rez. piesp., lietder. k. 15;
Ivars Puļķis - 8 p., 4 atlec. b., lietder. k. 13;
Toms Vilks - 7 p., 3 atlec. b., 4 pārtv. b., lietder. k. 10;
Miķelis Pušilovs - 4 p., 5 atlec. b., 7 rez. piesp., lietder. k. 13.
Svētdien, 16. decembrī, noslēgusies otrā spēļu kārta Iecavas
novada 18. atklātajā basketbola čempionātā.
Rezultatīvākie spēlētāji pēc divām spēļu kārtām:
1. Gundars Brička (Grīnvalde) - 65 punkti,
2. Dāvis Kravals (Grīnvalde) - 47 p.,
3. Edgars Tramdaks (Valauto) - 40 p.,
4. Artūrs Rutkovskis (Jelgavas NĪP) - 36 p.,
5. Aldis Beitiņš (Ozolu 15) - 34 p.,
6. Jānis Kokins (Jelgavas NĪP) - 33 p.,
7. Jānis Tiltiņš (Valauto) - 31 p.,
8. Mikus Karlovs (Alfrēda Kraukļa VEF) - 31 p.,
9. Krišjānis Zauers (Misa) - 31 p.,
10. Reinis Štrauhs (Vecumnieki) - 31 p.
Labākās komandas pēc divām spēļu kārtām (visām pa 4 punktiem):
Grīnvalde, Valauto, Jelgavas NĪP, Ozolu 15, Misa.
Pēdējo spēļu rezultāti:
Misa - Ķekava/VEF 59:52
(pa ceturtdaļām 12:14; 12:10; 11:22; 24:6)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Genādijs Meļņiks - 19p.; Rūdolfs Priede - 16p.
Vecumnieki - A. Kraukļa VEF 32:53
(pa ceturtdaļām 0:17; 13:10; 10:14; 9:12)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Reinis Štrauhs - 15p.; Mikus Karlovs - 19p.
Ozolu 15 - Arsenāls 63:54
(pa ceturtdaļām 13:14; 20:11; 13:14; 17:15).
Rezultatīvākie spēlētāji: Ģirts Hauks - 21p.; Jānis Eiduks - 24p.
Grīnvalde - DzKS 83:35 (pa ceturtdaļām 18:14; 15:5;25:7; 25:9)
Rezultatīvākie spēlētāji: Dāvis Kravals - 27p.;
Roberts Tūmanis - 12p.
AC Kluburi - Jelgavas NĪP 36:53
(pa ceturtdaļām 7:12; 13:8; 10:20; 6:13)
Rezultatīvākie spēlētāji: Reinis Tauriņš - 13p.; Artūrs Rutkovskis
un Jānis Kokins - 19p.
BK Iesācēji - Valauto 47:79
(pa ceturtdaļām 12:14; 8:25; 11:21; 16:19)
Rezultatīvākie spēlētāji: Roberts Zariņš - 20p.;
Edgars Tramdaks - 23p.
11. decembrī vidusskolas sporta zālē Iecavas novada skolu
sacensībās basketbolā 4.-5. klasēm piedalījās komandas no
Dzimtmisas pamatskolas un vidusskolas.
1. vieta Dzimtmisas pamatskolas 5. klases komandai: Rihards
Svikša, Rolands Sopko, Dāvis Šastakovičs, Roberts Vorona,
Kaspars Ziemiņš, sporta skolotājs Vilnis Gailums.
2. vieta vidusskolas 4.c klases komanda: Linards Skrastiņš,
Kristaps Šuherts, Dāvis Krots, Emīls Klāsups, Roberts
Mašiņenkovs, Intars Novickis, sporta skolotāja Īrisa Korčagina.
3. vieta izcīnīja vidusskolas 4.a klases komanda: Beatrise Plukasa,
Oskars Pudņiks, Artūrs Kalniņš, Mikus Hugo Zaumanis, Dāniels
Raginskis, Rūdolfs Emīls Smeilis, Renārs Bērziņš, sporta skolotājs
Voldemārs Pārums.

2012. gada 21. decembrī .

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

ZAMS

www.zams.lv
Tālr. 29121985

Mācību sākums15. janvārī
Mācības otrdienās un ceturtdienās

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Grants, šķembas, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Sniega šķūrēšana ar T-150
Tālr. 29457686.

Luterāņu baznīcā
21. decembrī plkst. 18:00
Mūzikas skolas kora un
koklētāju ansambļa koncerts
«Eiropas Ziemassvētki».
ZIEMASSVĒTKU
DIEVKALPOJUMS
Iecavas luterāņu baznīcā
24. decembrī pl. 18.00.
Visi mīļi aicināti!
Mierpilnu šo Adventa laiku!

Sporta namā

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

Iecavas novada
18. atklātais
čempionāts basketbolā
21. decembrī
20:00 Arsenāls - AC Kluburi
21:00 A.Kraukļa VEF –
Grīnvalde
22:00 DzKS – BK Iesācēji
27. decembrī
19:30 Jelgavas NĪP – Misa
20:30 Ķekava/VEF – Ozolu 15
21:30 Valauto – Vecumnieki

Kultūras namā

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

Vēlas īrēt: : :
Pāris steidzami vēlas īrēt
dzīvokli Iecavā.
Tālr. 25978692.

Vēlas strādāt : : :
Individuāli praktizējošs
jurists vēlas strādāt, sniedzot
visa veida juridiskos
pakalpojumus.
Tālr. 29688889.

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

Pateicība : : :
Sirsnīgs paldies
AS «Balticovo» vadītājam
Arnim Veinbergam un
Pestīšanas Armijas
meitenēm par dāsno
atbalstu!
Pensionāri
Nākamais «Iecavas Ziņu»
numurs iznāks 4. janvārī
Ceļu uzturēšana ziemā
AS «Latvijas Ceļu uzturētājs»
Bauskas ceļu rajona Iecavas
iecirknis
(G. Arājs, tel. 29475426)
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība»
(D. Traumanis,
tel. 28643263)
Z/s «Dālderi»
(Ķ. Grasis, tel. 29471611)
SIA «Rakmente»
(V. Knāķis, tel. 20602393)

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

25. decembrī plkst. 20:00
ZIEMASSVĒTKU BALLE.
Vietu nav. Rezervācija
pie galdiņiem beigusies!
26. decembrī plkst. 16:00
«LĀCĒNA BARNI
ZIEMASSVĒTKI».
4. janvārī plkst. 13:00
animācijas programma
«Multenītes sniegā»
Ieeja - bez maksas.
12. janvārī plkst. 15:00
teātra izrāde
«Jaucības un nejaucības»
Biļešu iepriekšpārdošana:
Ls 3 un Ls 4.
19. janvārī plkst.16:00
folkloras kopas
«Tarkšķi»
10 gadu jubilejas
koncerts.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126.

Vertējam kopā
Pozitīvi : : :
- 13. decembra rītā Iecavas
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Pelsis izbraukāja ielas
Cēsnieku pusē un pēc pāris
stundām visas ieliņas bija
iztīrītas, pat mazākās.
Iedzīvotājs

Negatīvi : : :
- Ļoti apbēdina, ka Iecavas kultūras nams diskriminē jauniešus.
Vien pāris diskotēkas parkā ir
bijušas, kur viņiem izlēkāties.
Meitenes nevar uzvilkt balles kurpes, garās kleitas un aiziet uz balli padejot. Iecavā ir tikai dzertuve
un kiosks ar lodziņu, par kuru jau
visi zina.
Irēna
- Kultūras namā balles organizējam aptuveni reizi pusotrā, divos
mēnešos un to apmeklētājiem nav
noteikts vecuma ierobežojums. Uz
tām vienmēr nāk arī jauni cilvēki,
piemēram, jaunieši no deju kolektīviem ir bijuši gandrīz uz visām
ballēm. Pieredze rāda, ka sarīkot
balli tikai jauniešiem sanāk pārāk
dārgi, jo balles jaunieši apmeklē
arvien retāk.
Alma Spale,
kultūras nama direktore
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