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Komisija vērtē novadu
Anta Kļaveniece
Jau 27. augustā sākās Latvijas
Pašvaldības savienības organizētā konkursa «Eiropas Gada
pašvaldība 2013» otrās kārtas
vērtēšana, kurā plānošanas
reģioni izvirzījuši 15 pašvaldības. Iecavas novadu vērtēšanas
komisija apmeklēja otrdien,
24. septembrī.
Apmeklējot katru pašvaldību, komisija iepazīstas un izvērtē tur paveikto iedzīvotāju
integrācijas un kultūras jomā,
veselīga dzīvesveida popularizēšanā, kā arī Eiropas Savienības
vērtību popularizēšanā un iedzīvotāju iesaistē starptautiskajā
sadarbībā.
3.lpp.
«Tā kā Iecavas novads konkursa pirmajā kārtā ieguva titulu «Pašvaldība
veselībai Zemgalē», tad šoreiz konkursa vērtēšanas komisiju vēlējāmies
iepazīstināt ar skaisto Iecavas parku un estrādi, izmēģinot tajā kādu
veselību veicinošu aktivitāti. Priekšlikums par nūjošanu šķita tieši laikā,
jo Sociālā dienesta realizētā projekta ietvaros ir iegādāts nūjošanas
inventārs. Tā varējām parādīt, ar kādām veselību veicinošām aktivitātēm
mūsu iedzīvotājiem ir iespēja nodarboties,» teic pašvaldības veselības
veicināšanas un jaunatnes lietu speciāliste Laura Jerķe (no kreisās).
Ar smaidu sejā nūjošanai nodevās arī IVSAC direktore Mirdza Brazovska
(no labās) un visi vērtēšanas komisijas pārstāvji.

Dzejas dienās Iecavas
skolās - dzejaslode
Dace Greiža
Iecavas novada latviešu
valodas un literatūras skolotāju
metodiskās apvienības vadītāja
Izskanējušas 2013. gada
Dzejas dienas Iecavas novada
skolās. Šogad tās bija veltītas
mūsu «dižkokiem» - jubilāriem
Imantam Ziedonim un Ojāram
Vācietim, tāpēc skolēniem
bija pāru darba uzdevums
– veidot priekšnesumu
«Dzejaslodes atspulgi» ar abu
dzejnieku tekstiem.
Ierosme dzejaslodes koncepcijai ņemta no pagājušā gada
Dzejas dienu sadarbības projek-

ta Latvijā «Dzejaslode. Krāsas»,
tajā divi dzejnieki veidoja katrs
savu un kopus dzejoli. «Projekta
nosaukumā minētā dzejaslode
ir simbols, kas atklāj katra divdzejoļa būtību: savienoties no
divām dzejas puslodēm vienotā
veselumā – dzejaslodē, iedzīvinot ne tikai valodisku, bet arī
emocionālu vienotību.» 2012.
gada 12. septembrī Pēterbaznīcā notika projekta prezentācija,
kur apvienojās dzejas, videodarbu un mūzikas priekšnesums.
Projekts ir iemūžināts DVD formātā latviešu valodā ar atdzejojumiem krievu/angļu valodā un
nopērkams grāmatnīcās. /DELFI Kultūra/
2.lpp.
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Izzina, diskutē un mīca podus
Elīna Arāja
Sestdien, 21. septembrī,
aptuveni 30 lieli un mazi
iecavnieki bija sapulcējušies
kultūras namā, lai diskusijās
noskaidrotu latviskās virtuves
tradīcijas.
Uz tikšanos ar iecavniekiem
bija ieradusies latviešu literatūrzinātniece Janīna Kursīte–Pakule, kas pētījusi latviešu valodu
un folkloru. Viņa sarakstījusi
vairākas grāmatas, tajā skaitā dažādas vārdnīcas, ieskaitot
«Virtuves vārdeni», kuru varēja
iegādāties pasākuma laikā. Vārdenē apkopoti Latvijā sastaptie
vārdi saistībā ar ēdieniem. Vārdi
minēti visos latviešu dialektos

un izloksnēs. Tie skaidroti ar
dažādiem interesantiem notikumiem, kas reizēm izvērtušies pat
par anekdotēm.
J. Kursīte-Pakule rosināja
pasākuma dalībniekus atcerēties kādu ēdienu no bērnības.
«Ap 1955. gadu mums Sibīrijā
uz Ziemassvētkiem no Latvijas
atsūtīja ābolus, kas pa ceļam
bija sasaluši. Es arvien atceros
to atsaldēto ābolu garšu,» atceras pasākuma dalībniece un uzaicinātā viešņa Astra Kreņģele.
Viņa Iecavā par pavāri nostrādājusi gandrīz 40 gadus. Ne viens
vien iecavnieks atceras bijušās
padomju saimniecības «Progress» virtuves garās rindas pēc
gardajām pusdienām un smalk5.lpp.
maizītēm.
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Dzejas dienās Iecavas skolās - dzejaslode
1.lpp.
Iecavas novadā skolas gads
iesākās ar Dzejas dienu uzdevumiem literatūras stundās klasēs, bet noslēguma pasākums
novadā risinājās 19. septembrī.
Rīta pusē visu Iecavas novada skolu 5.-8. klašu skolēni,
kuru priekšnesumi klasēs bija
novērtēti kā labākie, pulcējās
Iecavas kultūras namā, lai uzstātos ar deklamāciju un parādītu izveidoto dzejaslodi. Pasā-

kumu vadīja 6. klases skolēni
Anda un Gatis, to kuplināja
kultūras nama jauno vokālistu
dziesmas un videofragmenti no
multiplikācijas filmām. Uzstāšanās lielajā zālē publikas un žūrijas (Maruta Lasmane, Aldonija Gaveika, Ginta Cera) priekšā
bija liels pārbaudījums jaunajiem daiļrunātājiem, taču divatā
veikt uzdevumu bija drošāk un
jautrāk. Tabulā apkopoti konkursa dalībnieku panākumi.

5.-6. klašu grupa
Vieta Skolēns
Krista Ļemešenoka
1.
Normunds Jurēvics
Dārta Ušacka
Agnese Jurgina
2.
Katrīna Līna Voika
Lina Kuzminska
Alise Luidmane
Kaspars Ziemiņš
3.
Jēkabs Svarinskis
Roberts Veinbergs

Skola
Iecavas internātpamatskola
Iecavas internātpamatskola
Zālītes speciālā
internātpamatskola
Dzimtmisas pamatskola
Iecavas vidusskola

7.-8. klašu grupa
Vieta Skolēns
Anna Emīlija Onzule
1.
Annemarija Dukure
Kristīne Juhņeviča
2.
Agate Hinca
Līga Norvaiša
Justīne Potapova
3.
Arta LaubergaLaukenberga

Skola
Iecavas vidusskola
Iecavas vidusskola
Iecavas vidusskola
Iecavas vidusskola

19. septembra vakars bija
veltīts Iecavas novada skolu
9.-12. klašu skolēnu Dzejas dienu noslēguma pasākumam –
tradicionālajai dzejas dienu kafejnīcai Iecavas vidusskolas zālē,
ko jauki bija iekārtojuši vidusskolas domes jaunieši ar skolotājas I. Ceras radošajām idejām.
Bija sarūpēts kafejnīcai nepieciešamais cienasts un muzikālie priekšnesumi, protams, ar
O. Vācieša un I. Ziedoņa tekstiem.
Daiļrunas
konkursā
piedalījās Iecavas vidusskolas
jaunieši un viena Iecavas internātpamatskolas
daiļrunātāja,
diemžēl Dzimtmisas pamatskola
netika pārstāvēta.
Priecē, ka dzejas draugu
pulks šogad bija kuplāks - vairāk konkursa atbalstītāju: gan
skolēnu, gan skolotāju. Žūrijas
(Maruta Lasmane, Aldonija Gaveika, Solvita Pļaviņa) vērtējums
apkopots tabulā.
9.-10. klašu grupa
Vieta Skolēns
Signija Līga Taraņenko
1.
Arta Briede
Zane Neimane
2.
Kristīne Štrausa
Līga Stepe
3.
Sigita Blaumane
Annija Pļaviņa

Agate Mediņa: «Šogad bija
otrais gads, kad pati piedalījos
dzejas kafejnīcā. Es gan dziedāju, gan runāju dzeju. Bija
patīkami baudīt gaisotni un
būt kopā ar pozitīviem cilvēkiem.»
Ivars Porietis: «Skatoties
no malas, dzejas dienas var
šķist garlaicīgs pasākums. Pavisam citas emocijas pārņem,
tajās piedaloties: sacensības
gars, apbrīna par citu priekšnesumiem un uztraukums par
savu uzstāšanos.»
Anžela Prihodjko (līdzjutēja): «Dzejas dienu kafejnīcā es
biju pirmo reizi, bet man bija
ļoti interesanti. Esmu priecīga
par tiem, kas var savu drosmi
savākt dūrē un runāt publikas
priekšā, man pašai pagaidām
tādas drosmes nav. Es vēlētos vairāk tādu pasākumu, jo

mūsu novadā ir talantīgi jaunieši.»
Rūdolfs Jānis Štāls: «Veidojot kompozīciju, uzzināju
daudz jauna par O. Vācieša
un I. Ziedoņa daiļradi. Es priecātos, ja dzejas kafejnīca būtu
ikgadējs pasākums, kas pulcinātu arvien vairāk skolēnu.»
Matīss Rihards Mītins:
«Mani ļoti pārsteidza, ka pasākumā bija tik daudz jauniešu
un visi uzmanīgi klausījās dzeju… Bija lieliski, turklāt kopīgi
ar partneri Evu ieguvām godpilno pirmo vietu!»
Sintija Krikščūne: «Tas
mirklis, kad visi apkārt mācās
dzejoļus, dod tiem otro elpu,
veido kompozīciju, ir apburošs. Dzejas dienas liek mūsdienu tehnoloģiju pārņemtajam cilvēkam ieklausīties vārda burvībā.»

Skola
Iecavas vidusskola
Iecavas vidusskola
Iecavas internātpamatskola
Iecavas vidusskola

11.-12. klašu grupa
Vieta

Ieskats vidusskolēnu viedokļos

Konkursa laureāti
11.-12. klašu grupā Eva un Matīss.

1.
2.
2.
3.

Skolēns
Eva Ikauniece
Matīss Rihards Mītins
Reinis Škapars
Elvis Stačkuns
Arta Vītoliņa
Kristiāna Kreiere
Agate Mediņa
Sintija Janušjaviča
Dāvis Zāģers

Skola
Iecavas vidusskola
Iecavas vidusskola
Iecavas vidusskola
Iecavas vidusskola

5.-8. klašu godalgoto vietu ieguvēji.
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Komisija vērtē novadu
1.lpp.
Iecavas novadā komisija viesojās domē, kur to sagaidīja folkloras
kopa «Tarkšķi», bet prezentācijā
domes speciālisti iepazīstināja ar
pašvaldībā paveikto. Komisija apmeklēja Iecavas veselības un sociālās aprūpes centru, dienas centru
«Iecavnīca», Zālītes speciālo internātpamatskolu, Zorģu bibliotēku,
Iecavas muižas parku, biedrības
«Arhīvs» sporta un vēstures ekspozīciju.
Vērtēšanas komisijas sastāvā
ir pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības un vairākām ministrijām: Kultūras, Labklājības,
Izglītības un zinātnes, Veselības
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Aplūkot
labos darbus novadā bija ieradusies arī konkursa ģenerālsponsora
AS «Swedbank» pārstāve un sadarbības partnera SIA «Lattelecom»
pārstāve, kā arī «Latvijas Avīzes»
un žurnāla «Logs» pārstāves. Otrās
kārtas vērtēšanas laikā pašvaldībā
tika meklēti arī Eiropas Gada cilvēki, kuri daudz darba, pūļu, kā arī
nesavtību un sirsnību ieguldījuši
gan kultūras, gan veselīga dzīvesveida, gan iedzīvotāju integrācijas
jomā savā novadā, pilsētā.
Līdz šim vērtēšanas komisija

Kultūras nama kolektīvu
koncertā viesus aizkustināja
Almas Spales un viņas
meitiņas Patrīcijas izjustais
dziedājums.

jau bija viesojusies 13 pašvaldībās: Siguldas novadā, Jūrmalā,
Kandavas novadā, Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes novadā, Preiļu novadā, Alūksnes novadā, Valmieras
pilsētā, Amatas novadā, Rucavas
novadā, Liepājas pilsētā un Talsu
novadā, bet šonedēļ vēl apmeklēja
Jelgavas pilsētu un Jēkabpils novadu.
Konkursa otrajā kārtā noteiks
gan Eiropas Gada pašvaldību,
gan laureātus četrās nominācijās:
«Pašvaldība kultūrai», «Pašvaldība
integrācijai un iekļaušanai», «Pašvaldība veselībai» un «Pašvaldība
Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai». Svinīgā apbalvošanas
ceremonija notiks 18. oktobrī, taču
uzvarētāji tiks paziņoti iepriekš.
Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis: «Liels paldies
visiem, kas piedalījās vērtēšanas
komisijas uzņemšanā - plānoja,
organizēja, uzņēma, atbalstīja,
koncertēja, paēdināja un ar savu
sirsnīgumu un viesmīlību viesiem
lika justies gaidītiem, bet domes
vadībai vēlreiz pārliecināties, ka
darbīgi iedzīvotāji ar savām idejām
un paveikto ir pati lielākā novada
vērtība. Uzņemšana izdevās lieliska!»
To, ka nevalstiskās organizācijas var paveikt ļoti daudz,
pierāda biedrības «Arhīvs»
veikums. «Daudz vieglāk to ir
izdarīt, ja pašvaldība atbalsta, un mums šajā ziņā ir paveicies,» sacīja biedrības valdes loceklis Kārlis Sinka (no
kreisās). Iespaidu ieintriģēta
viena no komisijas pārstāvēm
teica: «Nākamgad Balto nakti
jābrauc baudīt Iecavā.»

Parkā vērtēšanas komisiju
zirga mugurā sagaidīja pats
grāfs Pālens, kurā lomā
uz mirkli iejutās domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis.

Iecavniekiem plašais ārstniecības un diagnostikas
pakalpojumu klāsts ir ikdiena, bet komisiju tas patīkami
pārsteidza. «Nav tik svarīga izlietotā nauda, bet tas, ka
cilvēki ir veseli,» uzņemot viesus IVSAC, sacīja iestādes
direktore Mirdza Brazovska (no labās).

Apskatīt Zorģu bibliotēku komisiju aicināja viesmīlīgā Aina
Ezergaile (no labās). Viesiem viņa sacīja: «Esmu drīzāk tāda
raustītāja, nevis bibliotekāre, jo katram zvanu, stāstu un
skaidroju, kāpēc uz pasākumu ir jāatnāk. Arī savos kanonos
neesmu tik pareiza, jo man svarīgs ir rezultāts.» Varbūt tādēļ
visi pasākumi un kopīgās talkas Zorģos ir kupli apmeklētas.
«Reizes, kas visu vieno, ir tās pašas jaukākās,» uzskata Aina,
savukārt viena no lasītājām sacīja: «Zorģu bibliotēku par Gaismas pili varam saukt arī pateicoties Ainai. Viņa mums ir kā
māte, draudzene, psihologs un viss pārējais vienā personā.»

Neformālās apvienības GTA jaunieši vērtēšanas komisiju
iepazīstināja ar savu veikumu projektos un iesaistīja tās
dalībniekus arī spēlē. Piespēlējot bumbu, katram bija
jānosauc tās vērtības, kas saskatītas Iecavā. Vērtēšanas
komisijas dalībnieki nosauca: ģimenei draudzīga
dzīvesvieta, sirsnīgi cilvēki, laba bibliotēka, daudz skaistu
puķu, Iecavā domā par senioriem un viņu integrāciju
sabiedrībā, labas izglītības iespējas. Pēc tam visi kopā
enerģijas pilno bumbu uzmeta gaisā, lai labie vārdi un
domas vēršas plašumā.
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Tiekas ar iedzīvotājiem Audrupos
Anta Kļaveniece
9. septembrī pašvaldības
pārstāvji tikās ar Audrupu
iedzīvotājiem, noslēdzot
piecu sanākšanu ciklu, kas
organizēts, lai izzinātu primāri
risināmās problēmas ciemos.
Tieši vietējie iedzīvotāji
ir tie, kas šīs vajadzības
zina vislabāk. Līdzīgas
tikšanās iepriekš notika arī
Dimzukalnā, Zorģos, Zālītē un
Rosmē.
Uz Audrupu iedzīvotāju jautājumiem atbildēja un ierosinājumus dzīves un vides kvalitātes
uzlabošanai uzklausīja domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis, izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs,
deputāts un Zemes ierīcības dienesta vadītājs Aivars Mačeks,
Sociālā dienesta vadītāja Sigma
Strautmale un SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) pārstāvis Didzis Traumanis.
Tikšanās sākumā J. Pelsis
pie iedzīvotājiem vērsās ar iepriecinošu ziņu – šogad izstrādāts
projekts, lai Audrupos izbūvētu
apgaismojuma līniju 650 metru
garumā ar deviņiem apgaismes
ķermeņiem. Kopā ar pieslēguma

izveidi šī projekta realizācija pašvaldībai izmaksās gandrīz desmit
tūkstošus latu.
Taču Audrupos joprojām pastāv problēmas, kuru atrisinājumu vai vismaz palīdzību un
atbalstu to risināšanā iedzīvotāji gaida no pašvaldības. Iedzīvotājus satrauc automašīnas,
kas garām apdzīvotajai vietai
traucas lielā ātrumā, apdraudot
māmiņas, kuras tur pastaigājas
ar bērnu ratiem, un citus iedzīvotājus. Ierosinājumam izbūvēt
uz braucamās daļas t.s. guļošo
policistu pašvaldības pārstāvji īsti negribēja piekrist, jo tas
apgrūtina ceļa tīrīšanu ziemā,
piedevām prasa arī citus ieguldījumus – brīdinošās zīmes un
apgaismojuma ierīkošanu. Varbūt labāks risinājums ir ātrumu
ierobežojošas zīmes uzstādīšana,
taču vislabāko risinājumu varētu
ieteikt speciālisti, un pašvaldības
pārstāvji solīja to noskaidrot.
Neatrisināta problēma Audrupos ir ūdensapgāde un attīrīšanas iekārtas. Ar ūdeni iedzīvotāji apgādā sevi paši, taču vismaz
daudzdzīvokļu mājas Jaunaudrupi iedzīvotāji vēlas, lai pie viņu
mājas pašvaldība ierīko kopīgu
aku. Vairums no 12 dzīvokļu

īpašniekiem ir gatavi slēgt apsaimniekošanas līgumus. Cerība, ka ūdenssaimniecību Audrupos pārņems SIA «DzKS», radusies jau pirms vairākiem gadiem,
daudzi pat iegādājušies ūdens
skaitītājus. D. Traumanis gan
skaidroja, ka ūdenssaimniecība
ir ļoti nolaista. A. Mačeks papildināja, ka savulaik pašvaldība
nemaz nevarēja pārņemt ūdenssaimniecību, jo nebija no kā, īpašnieki vairākkārt mainījušies,
daudzi tā laika uzņēmumi vairs
neeksistē. Attīrīšanas iekārtu
vairākus risinājumus solīja izstrādāt SIA «DzKS», lai piedāvātu
iedzīvotājiem izvēlēties pieņemamāko.
Vēl audrupiešus uztrauc ceļa
stāvoklis, tāpēc viņi aicina pašvaldību kaut ko darīt, lai vasarā
nav tādu putekļu, slapjajā laikā
dubļu, bet ziemā kādreiz arī kaut
ko uzkaisa, lai nav tik slidens.
Sausā laikā bērni no skolas nākot vienos putekļos, bet mājās, kas tuvāk ceļam, logus nav
iespējams attaisīt. Uz ceļa asfaltēšanu pašvaldība lūkojas skeptiski. Iespējams, ceļa sakārtošanu varētu prasīt no uzņēmuma,
kurš gatavojas izstrādāt tuvējo
karjeru. Iedzīvotāji informēja arī

par to, ka aiz ķimikāliju šķūņa
pie kādas caurtekas grāvī brauktuve pamazām nodrūp un paliek arvien šaurāka, tādēļ ceļš
ir jānostiprina. Tāpat iedzīvotāji
ierosināja nojaukt sabrukušās
fermas stūri, kas bojā skatu un,
aizsedzot ceļa redzamību, rada
nedrošus braukšanas apstākļus.
Pašvaldības pārstāvji apņēmās
par šo jautājumu apspriesties
ar ēkas īpašnieku – SIA «Iecavnieks». Vēl tika saņemts ierosinājums iekļaut Audrupu ielu
ziemas tīrīšanas sarakstā, jo līdz
šim no sniega tā tīrīta reti.
Iedzīvotāji vēlas, lai tiktu uzbūvēta nojume, kur gaidīt skolēnu autobusu. Par skolēnu autobusiem pretenziju neesot, vienīgi
no vidusskolas tas varētu atiet
desmit minūtes vēlāk, jo bērniem
grūti uz to paspēt. Iedzīvotājus
satrauc arī tas, ka Sila kapos
netraucēti viesojas stirnas, kas
noēd no kapiem puķes, un tas,
ka gar kapiem ir asfalts, bet nav
trotuāra.
Ne visus sasāpējušos jautājumus pašvaldība spēs uzreiz atrisināt, taču tikšanās ar iedzīvotājiem ir veids, kā apzināt risināmās problēmas un veidot dzīves
telpu visiem pievilcīgāku.

Laurus plūc Zorģu ciema aktīvisti
Elīna Arāja
23. septembrī KNHM projektu
konkursa komisijas locekļi
devās novērtēt projektus,
kam pavasarī tika piešķirts
līdzfinansējums.
Iecavas novada dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) pavasarī
pēdējo reizi izsludināja projektu
konkursu «Iedzīvotāji veido savu
vidi 2013». Konkursam tika pieteikti septiņi projekti, un tie visi
tika atbalstīti, stāsta Ineta Bramane, Iecavas novada domes
projektu vadītāja. KNHM pasākumā piedalījās ar 40% (līdz
EUR 400/Ls 281,12), bet pašvaldība ar 30% (līdz EUR 300/
Ls 210,84), attiecīgi izmantojot
Ls 1815,62 un Ls 1361,72.
Konkursa dalībnieki, kuri
veiksmīgi īstenojuši savu projektu, iegūst sertifikātu «Sabiedrība
ar dvēseli», bet žūrijas vislabāk
novērtētais projekta izpildītājs
saņem balvu no nīderlandiešu

fonda EUR 500 vērtībā savas
idejas tālākai attīstīšanai.
Žūrijas komisija vērtēja,
kāds īstenotajam projektam ir
devums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tika
novērtēts arī pašu iedzīvotāju
ieguldītais darbs un līdzfinansējums, kā arī darba rezultāts.
Ar vasaras veikumu iepazinās un pabeigtos projektus izvērtēja komisija četru cilvēku
sastāvā: novada domes pārstāvji
- priekšsēdētājs Jānis Pelsis un
auditore Ina Eiduka; sabiedrības
pārstāve Skaidrīte Druviņa un
Nīderlandes fonda KNHM pārstāvis Latvijā Eduards Zvirgzds.
Atšķirībā no pērnā gada vienbalsīgā lēmuma, šogad komisijai
neklājās viegli ar uzvarētāja noteikšanu. Visi komisijas locekļi
atzina, ka katrs projekts ir pelnījis būt par uzvarētāju. Katram
objektam bija savi plusi: vienā
iedzīvotāji bija daudz darījuši,
otrā - kvalitatīvi veikuši darbu
un citā - daudz naudas līdzekļu
ieguldījuši no savas puses. Atšķīrās arī iedzīvotāju ieguvums

Projekta vadītājs Mārtiņš Dravnieks (no kreisās) viesmīlīgi
izrāda paveikto I. Bramanei, S. Druviņai un pārējiem
komisijas locekļiem.
no katra projekta. Tomēr pēc
pamatīgas apspriedes komisija
vienojās par uzvarētāju pasludināt projektu «Volejbola laukuma
labiekārtošana», kuru īstenojis

Mārtiņš Dravnieks un Zorģu aktīvistu grupa. Viņi padomājuši
gan par sportiskām aktivitātēm,
gan patīkamu atpūtu Zorģu cie6.lpp.
ma iedzīvotājiem.
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Izzina, diskutē un mīca podus
1.lpp.
Astras pavārmāksla novērtēta arī viesnīcā «Radi un draugi»
Rīgā, kur labās atsauksmes viņu
aizveda pat līdz Anglijas latviešu
centram «Straumēnos». Turienes latvieši Astru vairs negribēja
laist mājās. Īpašā cieņā bija speķa pīrādziņi, kurus viņai reizēm
nācās cept pat neaptveramos
daudzumos. Tagad ilggadējā pavāre tik pa reizei uzcep ģimenei
kādu kūku, arī rupjmaizi. Astra
bērnību pavadījusi vectēva mājās Zorģu pusē un atceras, kā
mājās kādreiz paši cepuši maizi
un piebilst, ka rupjmaize noteikti
jāpievieno latviskās virtuves sarakstam, bet ne tikai: «Par latviskāko ēdienu laikam jāatzīst pelēkie zirņi ar speķi, bet saldēdienā
maizes zupa, jo šie ēdieni ir tikai
Latvijā. Nekur pasaulē neēd pelēkos zirņus. Interesanti, ka latvieši ir iecienījuši arī kartupeļus,
tos izmantojot dažādu ēdienu
gatavošanā, lai gan tie Latvijā ir
ienācēji. Diskusijas par ēdieniem
tiešām izvērtās aizraujošas. Ļoti
interesanti izdomāts pasākums,
tiešām patīkami pavadīta sestdiena. Paldies Beātai Bundulei.»
Gandarītas par pasākumu
bija arī Žanna Trihonova un Ineta Zvirgzda-Šebina: «Uzzinājām,
cik svarīgi ir ēst visu, kas aug
tepat uz vietas. Tikai no vietējās
pārtikas var gūt spēku. Ēdienam
ir pavisam cita enerģija, ja tas ir
audzēts un gatavots ar mīlestību. Kā Janīna Kursīte saka – no
laimīgām govīm laimīgs piens,
bet laimīgas govis būs tikai laimīgiem saimniekiem, kas viņas
apmīļo, nevis tās govis no kūts,
kur viss ir mehanizēts, barības ir
pārpārēm, taču lopiņi pat ārā netiek. Tādēļ jau mūsdienu bērni ir
agresīvi un nervozi. Gatavošanas
procesā pilnīgi viss ir svarīgs, arī
tīram priekšautam ir liela nozīme. Un kārtīga saimniece rudzu
maizei virspusē uzvelk krustu vai
kādu citu stipru zīmi. Latvieši ir
zemkopju tauta, tādēļ ēd apaļu
maizi. Tā nozīmē rotāciju, kustību. Turpretī kantaina maize
– ķieģelītis – simbolizē ierobežojumus, verdzību. Tā mums nav
piemērota.
Visi dalījāmies savos iespaidos par ēdienu smaržām. Noskaidrojām, ka maizes smaržā
katrs saskatām ko citu. Kopā atcerējāmies Iecavas maiznīcu – kā
tai garāmejot varēja sajust svaigi
ceptas maizes smaržu.» Žanna
bērnībā dzīvojusi virs maizes veikala – viņai joprojām atmiņā tikko atvestās maizes smarža kopā
ar švīkoņu, ko radīja koka kastes, kad tās krāmē ārā no automašīnas.
Par praktiskām nodarbībām
bija parūpējušies podnieki Kalvis

un Lelde Etkini. «No māla gatavojām sev mazu podiņu kādam
ēdienam. Katram iedeva pa māla
pikucim, kuru tad arī mīcījām.
Mālu vajagot triekt pret galdu, lai
izdzītu dusmas,» stāsta Žanna.
Vairums dalībnieku ar mālu veidošanu saskārās pirmo reizi un
atzina, ka šī nodarbe bija tiešām
interesanta un aizraujoša.
Par savu dzīvi un ēšanas paradumiem stāstīja arī Rasma Mažāne. Pēckara gados viņas ģimene dzīvojusi ļoti nabadzīgi. Kādu
dienu, rokot tranšejas, izrakuši
divus sīpolus un kāli, no kuriem
izvārīja zupu. Rasmas kundze vēl
tagad atceras, kā toreiz likās, ka
neko tik gardu vēl nebija ēdusi.
Vēlāk viņai labi padevusies kartupeļu pankūku cepšana. Tagad
Rasma audzē kaņepes, pati tās
novāc un samaļ, lai iegūtu kaņepju sviestu. To viesi varēja nobaudīt kopā ar saimnieces Sarmītes Birkas mājās cepto rudzu
maizi. Sarmītes maizi dāvanā
saņēma arī lektore Janīna Kursīte–Pakule.
Ruta Āboliņa atzīst: «Šādus
pasākumus vajadzētu organizēt
biežāk un varbūt arī skolās, lai
arī jaunieši zina par latviskajām
tradīcijām. Bija ļoti mierīga un
jauka atmosfēra.
Vienmēr ir patīkami paklausīties gudros cilvēkos. J. Kursītes-Pakules stāstītais lika aizdomāties, ko, kā un kāpēc mēs lietojam pārtikas produktus. Viņa
stāstīja, kāda ir latviskā virtuve.
Tā patiešām ir laba. Mēs ģimenē
ēdam veselīgi, taču pēc lekcijas
esmu sapratusi, ka vajadzētu
vairāk ēst putras – zirņu, putraimu.
Man latvisks ēdiens šķiet speķa rauši un rupjmaize. Kad pērku
maizi, to vispirms pasmaržoju, jo
labai maizei jāsmaržo. Parasti
labu maizi atrodu vien tirgū.
Senos laikos, kad svaiga gaļa
nebija pieejama katru dienu, tikai sālīts un žāvēts speķis, saimniecēm vajadzēja izdomas bagātību, lai pabarotu visu saimi.
Jāsaka, ka pie mūsdienu ēšanas
paradumiem mēs par maz kustamies. Tagad ir citi laiki, viss notiek citādāk, taču katrā laikā ir
kas skaists un patīkams.»
Šis pasākums bija pirmais
no Iecavas sieviešu kluba «Liepas» veidotā četru pasākumu
cikla par latviskajām tradīcijām.
Turpmākie pasākumi notiks:
19. oktobrī – Latviskās tradīcijas
rudens un ziemas periodā; 21. novembrī – Spēka vietas Latvijā
un mūsu novadā, 14. decembrī
– Latviskā pirts. Par lektoriem,
diskusiju un radošo darbnīcu tēmām lasiet nākamajos laikraksta
«Iecavas Ziņu» numuros.

Sarmītes Birkas mājās cepto rudzu maizi
J. Kursītei (no kreisās) pasniedz «Liepu» vadītāja
Beāta Bundule un Astrīda Vītola.

Praktiskajā pasākuma daļā katrs
no māla veidoja podiņu ar vāciņu.
Pasākuma ideja tika iesniegta Iecavas novada domes NVO
projektu konkursā un guva pašvaldības finansiālu atbalstu Ls
697,09 apmērā. Tādēļ dalībnie-

kiem nodarbības ir par simbolisku samaksu – Ls 3. Ar līdzfinansējumu - Ls 560 - projekta
realizācijā piedalās arī «Liepas»
un veikals «Rise».

Jaunumi bibliotēkā : : :
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem piedāvā
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Oriģinālliteratūra
• Auziņš A. «Nevīstošā
saulespuķe»
Tulkotā daiļliteratūra
• Adlers –Olsons J. «Vēstule
pudelē»
• Bubnis V. «Krustā sistais
balodis»
• Čboski S. «Čārlijs, malā
stāvētājs»
• Deja S. «Spoguļojos tevī»
• Dragniča N. «Ik dienu, ik
stundu»
• Duenjasa M. «Sapņu atbalss»
• Eljota K. «Zāles pret
vientulību»
• Kasandra K. «Stikla pilsēta»

• Mārtins Č. «Kalns starp
mums»
• Pēca M. «Otrdienu
draudzenes»
Dokumentālā un zinātniski
populārā literatūra
• Guaņjao Li «No trešās
pasaules valsts uz pirmo»
• Keina S. «Klusie ūdeņi»
• Kostjukoviča J. «Kāpēc
itāļiem patīk runāt par
ēdieniem»
• Kudrjavcevs I. «Miera ārsta
padomi»
• Lintiņa I. «Jasmīn, baltais»
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Seniori iepazīst Dzimtmisu
Elīna Arāja
Rudenīgā, taču siltā un
saulainā 17. septembra
dienā aptuveni 20 seniori
no Iecavas devās ekskursijā,
lai iepazītos ar Dzimtmisas
pamatskolu un mini
zooloģisko dārzu «Dobuļos».
Jau rakstījām, ka ir noslēdzies Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts «Iespējas
un risinājumi tavā dzīvē», kuru
vadīja Iecavas novada Sociālais
dienests. Grupa, kurā darbojās pirmspensijas un pensijas
vecuma personas, nodarbību
laikā tik ļoti saliedējās un bija
sajūsmā par visām piedāvātajām aktivitātēm, ka vēlējās
tam visam turpinājumu. Tādēļ
projekta noslēguma pasākumā
Dienas centrā viņiem tika apsolītas jaunā centra telpas kopā
sanākšanai, bet jaunatnes lietu
speciāliste, veselības veicināšanas koordinētāja Laura Jerķe
piedāvāja senioriem ekskursiju
pa Dzimtmisu. Beidzoties vasaras sezonai, kuru seniori labprāt
pavada savā dārzā, Sociālā dienesta darbiniece Anda Krūmiņa
kopā ar Lauru Jerķi organizēja
senioriem ekskursiju pa Dzimtmisu, izmantojot pašvaldības
transportu.
Seniorus ar Dzimtmisas pamatskolu un tās apkārni iepazīstināja vietējie gidi – skolas
skolēni. Viņi izstāstīja par sko-

las vēsturi no muižas laikiem
līdz pat mūsdienām. Iepazīstināja ar simtgadīgo ozolu, seno
liepu aleju, stadionu, stalli un
dīķi, kas saglabājies no Dzimtmisas muižas laikiem. Ekskursanti iepazinās arī ar skolas
telpām un bibliotēkā kavējās
atmiņās par skolas absolventu
rakstnieku Andreju Eglīti, kurš
viesojies skolā, stāstīdams viesiem atmiņā paliekošus, interesantus stāstus. «Paldies Dzimtmisas pamatskolas direktorei
Janai Arājai par atsaucību un
viņas vietniecei Lolitai Krēmerei par viesu uzņemšanu,» saka
L. Jerķe.
Ceļojumu seniori turpināja
uz «Dobuļu» saimniecības mazo
zoodārzu, kurā ar interesi aplūkoja gan jau Latvijā ierastos
mājdzīvniekus, gan mazliet eksotiskākus – jenotus, strausus,
pāvus, ķengurus un degunlāčus. Daži seniori zināja pastāstīt par vieniem dzīvniekiem, citi
par citiem. Viņi varēja kopīgi apspriest interesantus jautājumus
un kopā arī par šo to pasmieties. Pēc patīkamas un izzinošas
pastaigas ekskursanti turpat
atpūtas laukumā atvilka elpu
draudzīgās sarunās pie veselīgas tējas un pīrāgiem. «Dobuļu» saimniecībā ir laipni gaidīts
ikviens viesis katru dienu, arī
brīvdienās, taču lielākai ekskursantu grupai iepriekš jāpiesakās
pie saimniekiem.
Seniori bija patiesi priecī-

Dzimtmisas pamatskolas bibliotēkā.

«Dobuļos».
gi par pavadīto laiku, priecīgi,
ka varēja izkustēties un sanākt
kopā. «Man patīk, ka šādi var
cilvēkus dabūt ārā no mājām.
Gribētos arī pārējos izkustināt!
Šāds pasākums saved viņus
kopā, viņi nesēž vieni mājās.

Pamanīju, ka starp ekskursantiem ir tādi, kas šādu pasākumu
apmeklē pirmo reizi, un citi, kas
tikko pēc slimošanas atgriezušies sabiedrībā. Tas ir patīkami,» stāsta ekskursijas dalībniece Inta Jurgēvica.

Laurus plūc Zorģu ciema aktīvisti
4.lpp.
Zorģos izveido futbola
laukumu un labiekārto
volejbola laukumu
M. Dravnieka vadībā līdzās
pērn šī projekta ietvaros izveidotajam volejbola laukumam šogad labiekārtota atpūtas vieta ar
galdu un soliem, trijiem guļamtīkla krēsliem, ugunskura vietu
un puķu dobēm, kā arī uzlabots
futbola laukums.

votāji plāno apvienoties ar blakus esošo māju iemītniekiem
un kopīgiem spēkiem pagalmā
izveidot bērnu laukumu, stāsta
projekta vadītāja, mājas iedzīvotāja Jurina Leite.

Arī Dimzukalnā
spēlēs volejbolu
Projekta iniciators Rolands
Bistrovs kopā ar Dimzukalna aktīvākajiem iedzīvotājiem ierīkojis
pludmales volejbola laukumu.
Laukumam ir smilšu segums,
Sila ielas 14 iedzīvotāji
viss nepieciešamais inventārs
labiekārto pagalmu
Pagalmā pie mājas izveidota un polsterēti stabi drošībai. Pie
laukuma izvietoti atpūtas soliņi.
autostāvvieta, paplašinot piebraucamo ceļu un saliekot apIdeju darbnīcā šuj
males. Izveidotā vide atvieglo
lelles un glezno ar putām
dzīvi un priecē ne tikai pašus
Izglītojošā nometnē vasaras
nama iedzīvotājus, bet arī kai- brīvdienās Zorģu bibliotēkā no
miņus un garāmgājējus.
22. līdz 25. jūlijam rosījās 23
Jau nākamgad šī nama iedzī- septiņus līdz 16 gadus veci bērni

un jaunieši. Viņi dekorēja pildspalvas ar plastiku, gleznoja dažādās inovatīvās tehnikās, šuva
lelles, spēlēja izglītojošas spēles.
Nometnes veidošanā piedalījās
vairāki izglītojošie speciālisti, kā
arī iedzīvotāji. Pasākuma noslēgumā nometnē ciemojās īpašais
viesis – Valters Frīdenbergs.
Projekta vadītāja A. Ezergaile ir
gandarīta, ka ir izdevies sasniegt
iecerēto – radīt prieku bērniem
un arī vecākiem.
Brīviņos viesus
uzņems lapenē
Pie Zālītes speciālās internātpamatskolas ēkas uzcelta lapene. Koka būve aprīkota arī ar
pašu taisītu galdu, soliem, grilu un dūmu nosūcēju. Lapenes
būvniecībā bija iesaistījusies
skolas aktīvo pedagogu grupa
un brīvprātīgie, bet celtniecības

darbu vadība uzticēta skolotājam Ginteram Lazbergam, kas
skolā pasniedz darba mācību
un ir viszinošākais būvniecības
jomā.
Atpūta jātniekiem
Pie sporta kluba «Drostalas»
jāšanas laukuma ir uzcelta nojume un labierīcību namiņš. Izveidots arī informatīvais stends,
kurā tūristi varēs iepazīties ar
aktualitātēm: Iecavas novada
uzņēmumiem un aktīvās atpūtas iespējām.
Iecavas novada dome aicina visus projektu īstenotājus
piedalīties svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 18. novembrī plkst. 15:00
kultūras namā, kurā tiks
sveikti konkursa projektu īstenotāji.
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Sporta ziņas
10. septembra vakarā pie Ķekavas vidusskolas tika noskaidroti uzvarētāji Ķekavas novada strītbola čempionāta finālposmā. Uz sacensībām bija sapulcējušās 25 komandas no Ķekavas,
Valdlaučiem, Iecavas, Salaspils, Aizkraukles, Rīgas un Baldones,
kuras tika sadalītas desmit vecuma grupās.
Iecavas novada sporta skolas B grupas (2000. gadā dzimušie un
jaunāki) piedalījās četros sacensību posmos ar divām komandām.
Sīvā cīņā kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja sporta skolas 1. komanda
«BIG 3», kurā spēlēja H. Štāls, T. Janeks, Ē. Naumenko, T. Bundulis, T. Riekstiņš.
Iecavas 2. komanda, kurā spēlēja E. Milzers, G. Valbe, A. Radiončiks, R. Romanovs un E. Beņķis, ierindojās 4. vietā.

Reklāma un sludinājumi
Iecavas novada pašvaldība
piedāvā īres tiesības
uz 1 istabas dzīvokli
Sporta ielā 1
(40,6 m2, ir parāds).

Iecavas novada sporta skola
«Dartija»
pārdod mikroautobusu
FORD TRANSIT,
1995. izlaiduma gads.

Plašāka informācija,
zvanot pa tālr. 63941721,
29426935.

Cena - ne zemāka kā
Ls 450. Tālrunis informācijai
29413982 (B. Gāga).

20. septembrī Ogres novada sporta centrā noritēja vieglatlētikas sacensības «Iesildāmies rudenim» D vecuma grupai.
Sporta skolas «Dartija» audzēkņu labākie sasniegumi:
Rūdis Pēteris Lasmanis – 1. vieta 60 metru skrējienā (8,75 sek.)
un 1. vieta tāllēkšanā (3,90 m);
Amanda Gromova – 3. vieta tāllēkšanā (3,64 m);
Sandis Šaškovs - 1. vieta lodes grūšanā (9,75 m);
Oskars Pudņiks – 2. vieta lodes grūšanā (8,86 m);
Jānis Bilkevičs, Gustavs Riekstiņš, Artūrs Šteinbergs un
Rūdis Pēteris Lasmanis - 2. vieta 4 x 100 metru stafetes skrējienā (1. min. 2,25 sek.);
Beatrise Plukasa, Amanda Gromova, Laine Novicka un Emīlija
Druviņa - 1. vieta 4 x 100 metru skrējienā (1 min. 1,65 sek.).
21. septembrī aizvadītas sezonas noslēguma sacensības mešanas disciplīnās «Kokneses kauss 2013». Tajā piedalījās Latvijas
spēcīgākie vieglatlēti, arī no sporta skolas «Dartija».
Labākie rezultāti diska mešanā:
A grupā: Rūdolfs Jānis Štāls – 3. vieta (39,89 m);
C grupā: Georgs Genādijs Bergs – 5. vieta (22,36 m).
Sestdien, 21. septembrī norisinājās «Galleria Riga» Jūrmalas
skriešanas pusmaratons.
Enia Tīna Šusta 2001.-2002. gadā dzimušo meiteņu grupā viena
kilometra distancē ieguva 1. vietu, pieveicot to četrās minūtēs un
četrās sekundēs. Sacensībās, atbalstot māsu, piedalījās arī brāļi
Jēkabs un Mārcis Šusti. Katrs savā vecuma grupā izcīnīja sesto
vietu.

Rīgas ielā 25A, Iecavā,
bijušajās Fotomiks telpās

atvērts jauns veikals.
Atnāc un draudzīgās cenas Tevi iepriecinās!

Līdzjūtība
Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.

/Z. Purvs/

Izsakām līdzjūtību Ilonai Plaksai, māmiņu izvadot.
VSAC «Zemgale» filiāles «Iecava» kolektīvs

Aizgājusi māmulīte			
Baltu smilšu ciemiņā.
Metiet trejas zemes pītes
Viņas mūža piemiņai.

/Z. Purvs/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ligitai Putniņai un
Aldai Rūsiņai, māmuļu pavadot mūžībā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši

Enia Tīna (no labās), Jēkabs un Mārcis
pēc veiksmīgā skrējiena.

Zelma Pilupe (24.05.1930. – 19.09.2013.)
Roberts Lukmans (22.07.1946. – 19.09.2013.)
Anna Pūce (30.12.1926. – 20.09.2013.)
Aina Kliesta (12.02.1927. – 23.09.2013.)

2013. gada 27. septembrī .

Reklāma un sludinājumi : : :
ZAMS

SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Sveram godīgi, maksājam laikā!
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv.

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

95. kods par pievilcīgu cenu - Ls 40!
(mācību sākums 23.09. pl. 17;
nākamo nodarbību sākums 14.10.)
B kategorija - Ls 20
(mācību sākums 22.10. pl. 17)
Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens -

bez maksas!
www.zams.lv

Tālr. 29121985

Pērk : : :

Pārdod : : :
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Vēlas īrēt : : :
labiekārtotu 1 vai 2 istabu
dzīvokli Iecavā.
Tālr. 27503854.

Aicina darbā : : :

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.

SIA «Lielzeltiņi»
pērk lopbarības un
pārtikas kviešus.
Transports. Ātra apmaksa.
Īpaši noteikumi un
piemaksas.
PĀRDOD GRANULĒTU
BARĪBU PUTNIEM.
Tālr. 26484467, 63960776.

Tālr. 29130555; 26322087.

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Zemes darbi ar traktoru T-82
Tālr. 29457686.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
3. oktobrī plkst. 09:30-14:00
Iecavā pie IVSAC donorus
gaidīs specializētais
Valsts asinsdonoru
centra autobuss.

Apsveikums : : :
Kāpjot gadu kalnā, lai tev pietiek spēka
Vien ar labiem vārdiem dienu sākt.
Un kad apkārt valda migla puspelēka,
Gaismai liec caur rokām un caur sirdi nākt.
Skolotāju Lidiju Grīgu 70 gadu jubilejā
sveic Iecavas vidusskolas kolēģi.

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

/J. Tabūne/

SIA «Iecavas serviss» piedāvā
darbu autoatslēdzniekam un
autoelektriķim.
Tālr. 29230430.
Vajadzīgi strādnieki ar
tehniskām iemaņām darbam
«Iecavas elevatorā».
Tālr. 29293041.

Vēlas strādāt : : :
Jauns vīrietis bez kaitīgiem
ieradumiem meklē
palīgstrādnieka darbu.
Tālr. 29364165.

Dažādi : : :
Zemes apstrāde: aršana, kultivēšana, diskošana, vagošana,
mazdārziņu frēzēšana, teritorijas appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta pakalpojumi ar traktoru: iekraušana, izkraušana, melnzemes
piegāde. Zemes sagatavošana
piemājas mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.
Privātstundas: zīmēšanā
(portretu māksla, karikatūras
žanrs, telpu dizains), grafiskajā
dizainā (photoshop, coreldraw),
3D pamati (AutoCAD, Archicad),
MS office (Word, Excel,
PowerPoint), kā arī mājas lapu,
plakātu, banneru, vizītkaršu,
logo dizaina izstrādi.
Bruno Bahs, tālr. 26467899,
portfolio: www.brunobahs.com.

Sporta namā
27. septembrī
Olimpiskā diena
sporta namā «Dartija» un
visās novada izglītības
iestādēs.

Internātskolas
stadionā
Iecavas novada skolu
sacensības futbolā
2. oktobrī plkst. 15:30
10.-12. klasēm.
Sacensību nolikumu
skatiet www.iecava.lv

Sestdien, 5. oktobrī,
no plkst.10:00
Iecavas
kultūras
namā

Jāņa
Zīvārta
piemiņas
turnīrs zolītē.
Pieteikšanās no plkst. 9:30.
Dalības maksa Ls 5.

Kultūras namā
12. oktobrī plkst. 20:00
Skolotāju dienas
balle.
15. oktobrī plkst. 9:30
Ditas Balčus teātra
muzikāla izrāde bērniem
divoscēlienos
«Pelnrušķīte’»
Titullomā: Vita Baļčunaite
Režisore: Dita Balčus
Komponists: Imants Paura
Ieejas maksa Ls 1,50.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Neaizmirsti abonēt
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