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Kora jubilejas pasākumā
daudz siltuma un sirsnības

Līdz 3. decembrim, kad
notika Iecavas novada
19. atklātā basketbola
čempionāta komandu
pārstāvju sanāksme, saņemti
astoņu vienību pieteikumi.
Dalību čempionātā apstiprinājuši Grīnvalde, Misa, Ozolu 15, Jelgavas NĪP, DzKS,
AC Kluburi, BK Iesācēji un Forte
Iecava/Ozo. Turnīra galvenais
tiesnesis Voldemārs Pārums informē, ka pieteikšanās pagarināta līdz 10. decembrim. Taču, ja

Šajā numurā:

Apkoposim
pasākumu
3.
plānu
2014. gadam

Iecavas koristi par saviem diriģentiem teic – labestīgi un
demokrātiski. Lindai Matvejai patiess prieks
par sirsnīgajiem sveicieniem, kas lika gan smieties,
gan slaucīt asaras.

Čempionātu sāks komunālo
saimniecību komandas
Beata Logina

AKTUĀLI
Azartiski vāc
makulatūru 2.
un baterijas

Anta Kļaveniece
Sestdienas, 30. novembra,
vakarā kultūras nama
jauktais koris «Iecava» svinēja
savu 35. dzimšanas dienu,
vispirms klausītājiem veltot
svētku koncertu, bet vēlāk
lustējoties jau neformālākā
gaisotnē.
Pasākumu kuplināja gan
bijušie kora dalībnieki, gan citi
pašmāju un viesu pašdarbības kolektīvi, kas ne tikai sveica gaviļniekus, bet arī kāpa uz
skatuves, ļaujot kora dalībniekiem mazliet atpūsties. Latvijas
Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstus saņēma kora dalībnieki ar lielāko dziedāšanas
stāžu, un, sekojot tradīcijām,
pirmajā sezonas koncertā tika
sumināti arī kora jaunpienācēji. Īpašus sveicienus diriģentiem un korim dzimšanas dienā
pašvaldības vārdā bija sagādājis
Iecavas novada domes priekšsē5.lpp.
dētājs Jānis Pelsis.

06.12.2013.

dalībnieku skaits nemainīsies,
tad komandas izspēlēs katra ar
katru, un pēc tam notiks spēles
grupās - par 1.-4. vietu un par
5.-8. vietu. Līdz finālam katras
spēles laiks būs 4 x 8 minūtes.
Darbdienu vakaros sporta namā
«Dartija» varēs izspēlēt pa divām
spēlēm, bet čempionāta pirmās
divas kārtas notiks sestdien un
svētdien, attiecīgi 21. decembrī
un 29. decembrī. Turnīra pirmo
spēli 21. decembrī plkst. 10:00
aizvadīs Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvaldes (NĪP) un Iecavas DzKS basketbolisti.

Ar Eiropas
atbalstu
4.
iegādājas
medicīniskās
ierīces

Veicinās izpratni
par Eiropas institūciju darbu
Beata Logina
Iecavas jauniešu neformālā
apvienība «GTA» sadarbībā ar
Jelgavas BJC «Junda» organizē
reģionālu pasākumu, lai
paplašinātu jaunatnes izpratni
par Eiropas institūciju darbu
un sekmētu jauniešu līdzdalību
pašvaldības sabiedriskajā
dzīvē.
Abas minētās organizācijas ir
pārstāvētas starptautiskā jauniešu demokrātijas projektā «Youth
babel», kura koordinatori ir Rumānijas jaunieši. Līdz ar Latvijas

dalībniekiem projektā iesaistījušies arī Itālijas jaunieši. 7. decembrī no plkst. 15:00 līdz 20:00 Iecavas kultūras namā notiks izglītojošs pasākums, kurā piedalīsies
projekta Latvijas pārstāvji kopā
ar Iecavas vidusskolas skolēniem,
skolotājiem un pašvaldības pārstāvjiem. Mērķis ir paplašināt zināšanas par Eiropas Parlamenta
(EP) darbību pirms 2014. gada EP
vēlēšanām un sagatavoties pavasarī gaidāmajam braucienam uz
Rumāniju. Plānots, ka pie projekta partneriem dosies pieci Iecavas
un pieci Jelgavas jaunieši.

2013. gada 6. decembrī .

Makulatūras vākšanā aicina
iesaistīties centra iedzīvotājus
Anta Kļaveniece
Par īpašiem panākumiem
ilgtspējīgas attīstības,
vides izglītības un vides
aizsardzības veicināšanā
pirmsskolas izglītības
iestāde (PII) «Dartija» jau
ceturto gadu nes Ekoskolas
nosaukumu, pie iestādes
plīvo Zaļais karogs. Viena
no aktivitātēm, kurā
iesaistījušies gan bērni,
gan iestādes darbinieki, ir
makulatūras un izlietoto
bateriju vākšana.
Jau otro gadu šajā aktivitātē
tiek iesaistīti arī Dartijas mikrorajona iedzīvotāji. Šādu iniciatīvu uzņēmušās iestādes pedagoģes Inese Lapkovska, Žanna
Trihonova un Inese Darbeniece.
Ozolu ielas daudzdzīvokļu māju
kāpņu telpās ir izvietotas kastes makulatūrai un plastmasas
pudeles, kas piemērotas izlietoto bateriju vākšanai. Ābeļu un
Sila ielā ik pa laikam tiek rīkotas šo atkritumu vākšanas akcijas, iepriekš par to paziņojot.
Iedzīvotāji izrāda lielu atsaucī-

Kad pēc makulatūras atbrauc Līgatnes papīrfabrikas
mašīna, papīra saiņu kraušanā iesaistās ne tikai Inese
Darbeniece (no kreisās), Inese Lapkovska un Žanna
Trihonova, bet arī vecāki un pārējie iestādes darbinieki.
bu un labprāt atbalsta iestādes
centienus savākt videi kaitīgo
preču atkritumus. Šādā veidā
atkritumi nenonāk izgāztuvē,
bet tiek nodoti otrreizējai pār-

Jaunumi bibliotēkā : : :

Skolu ziņas : : :
Iecavas vidusskola
2. decembrī 2.-7. klašu
skolēniem organizēja
adventes ieskaņas koncertu
«Muzikālais Ziemassvētku
ceļojums», kurā piedalījās
Latvijas Nacionālās operas
mūziķi.
3. un 4. decembrī sākumskolas audzēkņi Rīgas Kongresu
namā apmeklēja koncertlekciju
«Tīne. Zalktis. Tēvajosta».
10. decembrī pulksten 9.00
skolā notiks Ziemassvētku egles
iedegšana un 1.- 4. klašu skolē-

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS

2014. gadam!
Gada abonementa cena tikai Ls 7,20/ € 10,24;
abonements vienam mēnesim tikai Ls 0,60/ € 0,85.
Abonēšana Latvijas Pasta nodaļās
un interneta vietnē abone.pasts.lv.

strādei.
Savākto makulatūru PII «Dartija» nodod Līgatnes papīrfabrikai, pie viena arī iesaistoties
biedrības «Latvijas zaļā josta»

makulatūras vākšanas konkursā «Tīrai Latvijai!». Aizvadītajā mācību gadā ar iedzīvotāju atbalstu pārstrādei nodotas
gandrīz desmit tonnas papīra
un aptuveni 125 kilogrami bateriju. Ieguvums ir ne tikai tīra
vide; par katru savākto makulatūras tonnu no SIA «Papīrfabrika «Līgatne»» iestāde saņem
piecus kilogramus biroja vai
zīmēšanas papīra. Bērni makulatūru vāc ar lielu azartu, jo kopējā sarakstā tiek atzīmēts, cik
kilogramus katrs atnesis.
4. decembrī bērnudārzā ieradās makulatūras mašīna, lai
aizvestu kārtējo vākumu. Lai
papīra kilogrami krātos ātrāk
un rezultāti šī gada konkursā
labāki, «Dartijas» «zaļās» kustības aktīvisti aicina makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā iesaistīties arī Iecavas centra
iedzīvotājus. Ja kādam mājās ir
izveidojušies makulatūras vai
bateriju krājumi, bērnudārzs
tos labprāt pieņems un, ja nepieciešams, noorganizēs arī
transportu. Zvaniet iestādes
vadītājai Irīnai Freimanei pa
tālruni 63941746.

ni skatīsies D. Rijnieka koncertu
«Tā top dziesmiņa», bet 11. decembrī pulksten 14.00 tiek rīkots labdarības koncerts «Ziemassvētku sajūtā».
12. decembrī 5.-9. klašu
skolēni piedalīsies teātra sporta turnīrā. 19. decembris skolā
sāksies ar Svētrītu: pulksten
9.00 – 7.-12. klasēm, pulksten
10.00 – 1.-6. klasēm. Pulksten
18.30 notiks vecāku un skolotāju sapulce, bet pulksten
20.30 – Ziemassvētku balle
9.-12. klasēm.

Pateicība : : :
Paldies cilvēkiem, kuri
nav vienaldzīgi! Pateicoties
labiem un iejūtīgiem
kaimiņiem, varu vērsties
policijā, lai noskaidrotu
vainīgo, kas nodarījis
bojājumus automašīnai.
Laimrota

Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem piedāvā
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Dokumentālā
un zinātniski populārā
literatūra
• «Latvijas Avīzes gadagrāmata
2014.»
• «Latvijas leģendas.» 3. daļa
• «Lieliskas pilsētas. 101 neparasta vieta»
• Liepiņa A. «Gunta Virkava.
Nakts sarunas»
• «Londona» Sēr. Ceļvedis
• Marcinkeviča D. «Mājas aptieciņa gripas un saaukstēšanās laikā»
• Meirāne S. «Gatavot un baudīt»
• Ņikonovs A. «Aiz impērijas
fasādes»
• «Parīze» Sēr. Ceļvedis
• «Portugāle» Sēr. Ceļvedis
• Praude V. «Loģistika»
• Repšs E. «Černobiļa 1986.»

• Robinsons K. «Ne tikai ar
prātu»
• Rožukalne A. «Kam pieder
Latvijas mediji?»
• «Sievietes gadagrāmata
2014.»
• Soloņins M. «Melu tīmeklī»
• «Spānija» Sēr. Ceļvedis
• Šahs N. «Desmit soļi stresa
mazināšanai»
• Štrauhmane G. «Mazā latviešu-angļu sarunvārdnīca»
• Šuvalova O. «Mēness kalendārs ikdienas dzīvē»
• Vahere V. «Vācu-latviešu,
latviešu–vācu mācību vārdnīca»
• Vārpa I. «Atmodas eiforija un
atmošanās paģiras. 2. daļa»
• Vēra B. «5 lietas, ko cilvēki
visbiežāk nožēlo pirms nāves»
• Vinters E. «Es vēlos mājās
pārnākt»

. 2013. gada 6. decembrī

Novada domē
Beata Logina
3. decembrī tika sasaukta
Finanšu komitejas sēde, lai
apstiprinātu valsts budžeta
mērķdotāciju sadalījumu
decembrim.
Deputāti akceptēja pašvaldības ekonomistes E. Rudzes
sagatavoto valsts mērķdotācijas
sadalījumu pašvaldības pamata
un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(52 936 lati), interešu izglītības
programmu un sporta skolas
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(4821
lats),
internātskolai
un speciālajai internātskolai
(111 200 latu), kā arī pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (11 135 latu).
Izglītības,
kultūras
un
sporta komiteja 3. decembra
sēdē izskatīja Iecavas novada
sporta skolas «Dartija» direktores B. Gāgas apkopoto informāciju par sportistiem un viņu
treneriem, kuri pretendē uz pašvaldības naudas balvu saņemšanu par sasniegumiem sporta
jomā 2013. gadā. Līdz 1. decembrim izveidotajā sarakstā
iekļautas 90 personas; naudas
balvās plānots izmaksāt vairāk
nekā 2000 latu. Galīgais lēmums
par apbalvojumiem vēl jāpieņem
domes sēdē. Komitejas priekšsēdētājs Juris Krievs rosināja nākamā gada sākumā pārskatīt un
aktualizēt nolikumu par naudas
balvu piešķiršanu, lai precīzāk
noteiktu apbalvojumu apmēru
par dažādu meistarības līmeņu
sasniegumiem un vairāk izceltu
tieši augsvērtīgākos sportistu
panākumus.

Pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Laura Jerķe informēja par speciāli izveidotās
darba grupas veikumu, izstrādājot jaunā redakcijā Iecavas
novada domes noteikumus «Par
skolēnu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā». Debates raisījās par ierosinātajām korekcijām, un deputāti vienojās, ka nepieciešamas vēl papildu konsultācijas,
lai noteikumos precīzi iekļautu darba drošības aspekta nosacījumus.
Kopā ar Izglītības nodaļas
speciālisti Valdu Liekni deputāti sprieda par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas Iecavas novada
komisijas darbības kārtību.
Šai komisijai jāorganizē un jānodrošina 4. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās
darbības kvalitātes vērtēšana
novadā. Komiteja debatēja par
Iecavas novada pedagogu darba
samaksas noteikumu izstrādi
jaunā redakcijā, kā arī nolēma
virzīt izskatīšanai Finanšu komitejā jautājumu par Minhenes
funkcionālās attīstības diagnostiku 1-3 gadus veciem bērniem
Iecavas novadā.
B. Gāga komitejai iesniedza
sporta skolas «Dartija», Iecavas
kultūras nama un jaunatnes lietu speciālistes veidotos 2014. gadā plānoto pasākumu projektus. Pašvaldība aicina visus
publisko pasākumu organizatorus (nevalstiskās organizācijas, biedrības u. c.) līdz decembra beigām iesūtīt informāciju par nākamgad Iecavas
novadā iecerētajiem pasākumiem, lai tos iekļautu vienotā kalendārā un izvairītos no
vairāku sabiedrisko aktivitāšu rīkošanas vienos datumos.
Kopējais notikumu kalendārs būs pieejams mājaslapā
www.iecava.lv. Lūdzam informāciju sūtīt pa e-pastu uz
avize@iecava.lv.

Kāds bijis NOVEMBRIS : : :
Pagājušajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas astoņas miršanas apliecības un reģistrēti septiņi jaundzimušie - pieci zēni un divas meitenītes, informē nodaļas vadītāja
Edīte Jančone. Mazuļiem doti vārdi Adrians, Rihards, Juris, Mārcis, Ivo, Daniela un Loreta. Novembri par savu laulību mēnesi bija
izvēlējušies divi pāri.

Jaunumi bibliotēkā : : :
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem piedāvā
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Oriģinālliteratūra
• Avotiņa D. «Jūlija»
• Bernāts A. «Omulību klubiņa stāstījumi 10 gados»
• Bražis I. «Minoksa mantinieki»
• Debeļska B. «Kā ziedam atvērties». Dzeja
• Ermlere F. «Rīgas zīmoga
alķīmija»
• Iklāva Ā. «Ir visādi gājis»
• Judina D. «Ziemas blūzs»
• Kalniņš A. «Varbūt tā bija..»
• KūlisĒ. «..tiem, kas sauli
redz»
• Leja A. «Mežanorās»
• Pakraste L. «Valsis mūža
garumā»
• Plūcis R. «Ceļojums ar «Cerību vēju»»
• Priede D. «Mana dienas grāmata»
• Svīķe M. «Mēs esam viens
otram». Dzeja
• Svīre M. «Un neuzzinās neviens»
• Tirzītis G. «Kur mājvieta
mana»
• Vētra V. «Tu esi skaista visos
niekos, sīkumos». Dzeja
• Zveja I. «Sapņu komanda
1935. Laika stāsti»
• Žolude I. «Santa Biblia»
Tulkotā
daiļliteratūra
• Ārčers Dž. «Atbildi zina tikai
laiks»
• Barda E. «Pusdienas Parīzē»
• Bolanjo R. «2666»
• Čailds Lī «Viens šāviens»
• Dragniča N. «Ik dienu, ik
stundu»
• Džonsons N. «Pagrīdes impērija»
• Falkoness I. «Fātimas roka»
• Ficdžeralds F.S. «Lieliskais
Getsbijs»
• Gabaldone D. «Svešzemniece»
• Gregorija F. «Laumu bērns»
• Grišams Dž. «Firma»
• Hiksone Dž. «Azenkūras līgava»
• Ingemarsone K. «Citroni
dzeltenie»
• Kamerons V. «Ziemassvētku
suņi»
• Koberbēla L. «Zēns koferī»
• Lindstrēma I. «Noslēpumu
vasara»
• Londons Dž. «Triju sirdis»
• Mersjē P. «Nakts vilciens uz
Lisabonu»
• Mičels D. «Jākoba de Zūta
tūkstoš rudeņi»
• Morels D. «Slepkavība kā

smalka māksla»
• Pārksa A. «Ar mīlestību nepietiek»
• Radzinskis E. «Dzelzs maska
un grāfs Senžermēns»
• Raisa A. «Intervija ar vampīru»
• Rigss R. «Mis Peregrīnes
nams brīnumbērniem»
• Roberta N. «No manu māsu
lūpām»
• Rota V. «Dumpinieki»
• Rotfuss P. «Vēja vārds»
• Sabramanjans R. «Ja Dievs
būtu baņķieris»
• Sīmora-Džonsa K. «Bīstamais sakars»
• Stedmena M.L. «Gaisma
okeānā»
• Stīvensons R.L. «Doktora
Džekila un mistera Haida dīvainais stāsts»
• Stīvotera M. «Mūžam»
• Uļicka L. «Mēdeja un viņas
bērni»
• Vitmors E. «Jērikas mozaīka»
Dokumentālā
un zinātniski
populārā
literatūra
• «111 kūkas no 1 mīklas»
• Amona F. «Dekoratīvās dzijas bumbuļi mazajiem māksliniekiem»
• Apsalons E. «Komunikācijas
kompetence»
• «Auto gadagrāmata 2014.»
• Bekers M. «Eneagrammas
tipi»
• Bērna R. «Maģija»
• Bīringa U. «Veselības enciklopēdija»
• Burve D. «Mazā latviešuvācu sarunvārdnīca»
• Ciganovs J. «Latvijas neatkarības karš 1918.-1920.»
• «Čehija un Slovākija.» Sēr.
Ceļvedis
• «Dārzkopja padomnieks
2014.»
• «Dziedniecības gadagrāmata
2014.»
• «Dzīves gadagrāmata 2014.»
• Grasmane M. «Latviešu tautas tērpi»
• «Īrija» Sēr. Ceļvedis.
• Īvāns D. «Garaspēka zemes
atgūšana»
• «LA Makšķernieka gadagrāmata 2014.»
• «LA Mednieka gadagrāmata
2014.»
• «Labākās spēles diviem spēlētājiem»
• «Latvieši PSRS varas virsotnēs»
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Ar Eiropas atbalstu iegādājas jaunas
medicīniskās ierīces un datortehniku
Anta Kļaveniece
Jau ierasts, ka pašvaldība,
iestādes un uzņēmumi īsteno
dažādus Eiropas Savienības
projektus, taču ne mazāk
veiksmīgi struktūrfondu
līdzekļus izdevies piesaistīt
divām ģimenes ārstu
praksēm Iecavā.
Realizējot projektu «Primārās
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA «Ilzes Vaičekones ārsta prakse», iegādātas
medicīniskās ierīces un aprīkojums (elektrokardiogrāfs, spirogrāfs, ķirurģijas lampa), kā arī
mēbeles (kušetes, kardiogrāfa
galdiņš) un datortehnika. Iesaistīties projektā ģimenes ārsti Ilzi
Vaičekoni rosinājis procentuāli
lielais fonda atbalsts. No kopējās projekta summas, kas ir
3 834 lati, 85% jeb Ls 3 259 sedzis Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un tikai 15%
izdevumu jeb Ls 575 ir prakses
finansējums. «Ja šis aprīkojums
būtu jāpērk pašai, to varētu izdarīt pakāpeniski vairāku gadu
laikā,» skaidro daktere, piebilstot, ka projekta administrēšana
dokumentu līmenī bijusi smagnēja un laikietilpīga, taču ieguvums – jauna aparatūra par
salīdzinoši zemu maksu. Elektrokardiogrāfs noteikti noderēšot neatliekamās, akūtās situācijās, kad nepieciešams izvērtēt
kardiogrammu. Liels atspaids
būs jaunā datortehnika, jo arī

Elektrokardiogrāfs – maza,
bet ļoti gudra kastīte.

Par projekta līdzekļiem
iegādātais fonendoskops
ģimenes ārstei
Ilzei Vaičekonei noder,
ik dienas izmeklējot
savus pacientus.
ārstu darbā arvien biežāk tiek
izmantotas dažādas datorprogrammas, piedevām jau no nākamā gada valstī plānots ieviest
e-medicīnu, kas paredz gan erecepšu izrakstīšanu, gan iespēju datorā sekot savu pacientu
gaitām arī citās ārstniecības
iestādēs.
Lai iesaistītos projekta administrēšanā paralēli ikdienas
noslogojumam ģimenes ārsta
praksē, kur reģistrēti 2144 pacienti, bijusi nepieciešama liela
apņemšanās. Tas nebūtu iespējams bez lieliska atbalsta personāla – grāmatvedes Ilzes Sējānes, prakses medicīnas māsas
Aldas Zariņas un ārsta palīdzes

Vēsmas Balodes.
Projektu «Primārās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA «ANNAMED»» realizējusi ģimenes ārstes Annas
Krievas prakse, kurā reģistrēti
aptuveni 1800 pacienti. Projekta
kopējais finansējums sasniedzis
Ls 4 864, no kuriem ERAF finansējuma apjoms - Ls 4 134, bet
prakses finansējums - Ls 730.
Ārstniecības procesa kvalitatīvai
nodrošināšanai iegādātas nepieciešamās ierīces un aprīkojums,
mēbeles un datortehnika. Ģimenes ārste ir gandarīta par elektrokardiogrāfa un datortehnikas
iegādi, taču vilšanos sagādājis
piegādātais kardiogrāfa galdiņš,

kas izrādījies krietni lielāks,
nekā aparatūrai nepieciešams,
kā arī neatliekamās medicīnas
soma. «Dārga ādas soma, bet
iekšā gandrīz nekā,» ar nožēlu
teic A. Krieva. Viņa, tāpat kā Ilze
Vaičekone, kopējo valsts iepirkumu nosauc kā galveno projekta trūkumu, jo iegādājamās
preces bija jāizvēlas pēc saraksta, tās neredzot.
Abi projekti īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes «Ambulatorās
veselības aprūpes attīstība»
apakšaktivitātē «Ģimenes ārstu tīkla attīstība». Latvijā šajā
apakšaktivitātē pavisam realizēti 273 projekti.

Ko zinām par savām svētvietām?
Beāta Bundule
««Dievu dārziņš»? Ko gan citu
vēl varētu saukt šajā vārdā, ja
ne svētbirzi?» šādu jautājumu
uzdod Jānis Arvīds Plaudis
kopā ar Elizabeti Ozolu
2012. gadā izdotajā grāmatā
«Sakrālā Latvija. Baznīcas.
Pilis. Pilskalni. Svētkalni.
Akmeņi.»
Ko iecavniekam nozīmē Dievdārziņš, ko Vabuļu kalns? Vai
katrs zinās nosaukt kaut pusi
no vairāk nekā desmit zināmām
svētvietām Iecavas novadā? Kas
saglabājies, saglabāts, kas aizgājis nebūtībā? Svētvietas, svēt-

kalni, pilskalni, svētavoti un svētakmeņi. Kāda šodien ir to nozīme ikdienas darbos aizņemtā
cilvēka dzīvē? Vai Latvijas zeme,
kas ar īpašām, spēka vietām kā
nosēta, mums dod spēku? Ko tai
pretī dodam mēs?
Tā kā esam piedzimuši Latvijā mēs esam daļa no šīs zemes,
līdzīgi kā liepas un ozoli ieauguši
Latvijas zemē, kā raksti ieausti
prievēs un jostās. Laiks apzināties mūsu zemes saknes un tās
spēku. Atnāc un kopā ar mums
uzzini vairāk par Latvijas svētvietām. Par tām 7. decembrī no
pulksten 11:00 Iecavas kultūras
nama mazajā zālē stāstīs fizi-

ķis, filozofs, folkloras pētnieks
un Sokrata tautskolas lektors
Dainis Ozoliņš. Mūsu novadpētnieki Ēvalds Kivilands un

Andris Kopeika ir piekrituši dalīties savās zināšanās par Iecavas īpašajām vietām. Ikviens
būs gaidīts!

Tuvākie pasākumi:
12. decembrī Bauskas novada Vecsaules pagasta mājās «Ozolzīles» Lelde un Kalvis Etkini vērs cepli, no kura laukā tiks ņemti arī latvisko tradīciju septembra pasākuma «Latviskā virtuve»
dalībnieku darbi. Piedalīšanās iespējama, iepriekš piesakoties
pa tālruni 26566779.
Latvisko tradīciju cikla pēdējais pasākums notiks 14. decembrī
Iecavas kultūras namā. Tēma – «Latviskā pirts». Vadītāji – Aelita
Vilde-Batņa un Juris Batņa. Darbnīcās gatavosim pirts skrubi
(vad. A. Vilde-Batņa) un enerģētiskās salmu vijas (vad. A. Spalviņa).
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Kora jubilejas pasākumā daudz siltuma un sirsnības

1.lpp.
«Man tik ļoti patīk kora dalībnieki un tā vadītāji, ka šo kori es
nemainītu ne pret ko,» teic Ilona Spēka, kas Iecavas korī dzied
no 2001. gada. Ilona dzīvo Codes pagastā, taču ar Iecavu viņu
saista darbs, izklaide, draugi un
arī koris. Visspilgtākie kora dzīves notikumi Ilonai saistoties ar
Dziesmu svētkiem: gatavošanās,
mēģinājumi, kopā dzīvošana,
sadraudzības vakari, koncerti
- tas viss radot neaizmirstamu
atmosfēru. Pirmais lielais pasākums, kur Ilona piedalījusies ar
kori, bija Ziemeļvalstu Dziesmu
svētki, kas notika 2002. gadā
Klaipēdā. Korī dziedot iegūti jauni draugi un saglabātas
draudzības saites arī ar tiem,
kas korī vairs nedzied.
Lai gan pēdējo gadu laikā
kora sastāvs kļuvis ievērojami
jaunāks, tajā joprojām dzied arī
vīri brieduma gados – Staņislavs
Razāns, Rolands Kreicbergs.
Jau rit piektais gads, kopš vīru
balsīm pievienojies Ilmārs Kamaldiņš - kora dziedātājs ar 55
gadu stāžu. Sirmais vīrs savulaik dziedājis studentu korī pie
Paula Kveldes, Bauskas skolotāju korī pie Gido Kokara, bet visilgāko laiku – 20 gadus - Haralda
Medņa vadītajā korī «Tēvzeme»
un paralēli arī Vecumnieku korī

Korim
piebalsojot,
Mareka izpildījumā
skan veltījums
diriģentiem.

Atzinības rakstu
par ilggadēju uzticību
Iecavas korim
saņem Staņislavs Razāns.

Arī diriģenti
koristiem sagādājuši
dāvanu.
To «saviem bērniem»
pasniedz
Uģis Matvejs.

pie Arvīda Platpera. «Ar dzīvesvietas maiņu nonācu Iecavas
korī. Savervēja mani šeit, un es
arī pēc inerces ļāvos, jo negribējās dziedāšanu mest pie malas.
Man kā pensionāram tā ir lieliska laika īsināšana,» tā I. Kamaldiņš, piebilstot, ka kora pievilkšanas spēks ir labā aura, kas
rodas, pateicoties labestīgiem,
demokrātiskiem diriģentiem.
Ar kora dziedāšanas stāžu var
lepoties arī Valda Liekne. Ar nelieliem pārtraukumiem Iecavas
korī viņa dzied kopš 1979. gada. «Pie kolektīva mani notur
pozitīvās emocijas, kuras šeit
gūstu. Man nebūtu pat svarīgi uzstāties koncertos, pietiktu
ar mēģinājumiem, jo vislielāko
baudījumu gūstu no skaista
kopskanējuma.»
Gadu gaitā mainījušies kora
diriģenti un dziedātāji, taču kopumā kora dzīvē garš ceļš noiets,
kopā augot un pilnveidojoties.
Desmit gadus kori vadīja Ferijs
Millers, vēlāk – Guntars Bernāts
un Inese Forstmane. Pirms 15 gadiem pārņemt kori uzaicināti Linda un Uģis Matveji, solot,
ka tas tikai līdz laikam, kad tiks
atrasts īstais diriģents. Gadi paskrējuši nemanot, un Matveji
joprojām ir Iecavā ar vienu no
saviem «bērniem» - Iecavas kori.
Par diriģentiem kora prezidente Ginta Lukstiņa teic: «Sirsnīgi, brīvi un nepiespiesti, jo
mūzikā un kora darbā viņi ir iekšā ar visu ģimeni.» Arī paši kora
dalībnieki pēdējā laikā kļuvuši
daudz saliedētāki, jo viņus vieno
ne tikai mēģinājumi un koncerti, bet arī neformāli pasākumi,
ciemos iešana un palīdzēšana,
piemēram, kādam no koristiem
sarīkojot malkas talku vai palīdzot dzīvokļa remontdarbos.
Ginta atzīst, ka jubilejas pasākumā sajutusi daudz siltuma un sirsnības, bet vislielāko
pārsteigumu, kas izraisījis gan
smieklus, gan asaras, izdevies
sagādāt kora jaunpienācējam
Marekam. Kā sveiciens no katoļu draudzes viņa un ērģelnieces Dignas izpildījumā izskanēja
pārveidota labi zināmā Gunta
Veita dziesma «Tur aiz mākoņiem»:
«Viņi nemācēja dziedāt,
Un es nemācēju ar’,
Bet tad atnācu uz kori,
Un nu dziedu šovakar.
Tur pie Matvejiem ir koris,
Tur pie Matvejiem ir viss,
Tur pie Matvejiem ir labi,
Lūdzu, paņem mani līdz.»
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Arī mūža briedumā dzīve var būt piepildīta un interesanta
Anta Kļaveniece
Zelta kāzas 27. novembrī
svinēja Inta un Jānis Sekači.
Kopš 1976. gada ģimene dzīvo Iecavā, taču pirms tam Jānis
un Inta bija rīdzinieki. Galvaspilsētā piedzīvota abu iepazīšanās un mīlestības uzplaukums, precības un abu meitu
piedzimšana. Kāzas 1963. gada
27. novembrī vispirms nosvinētas darbabiedru un draugu lokā,
bet Jaungadā pāris salaulājies
Āgenskalna Svētā Alberta baznīcā. Bijis gan kāds, kas par šādu - tiem laikiem drosmīgu - rīcību pasūdzējies, un Inta izslēgta no komjaunatnes, taču jaunā
ģimene par to nav skumusi, jo
Jānis par savu uzskatu paušanu pret padomju ideoloģiju no
komjaunatnes bijis izslēgts jau
iepriekš. Tikai biedra karti neesot atdevis – tā vēl tagad mājās
glabājoties kā suvenīrs.
Inta stāsta, ka uz Iecavu atvilinājusi draudzene, solot, ka te
būs darbs, laba izpeļņa un pēc
neilga laika varēšot tikt arī pie
dzīvokļa. Sākums šķitis grūts,
cilvēki likušies noslēgti un gribējies atpakaļ uz Rīgu. Vēlāk
gan pieraduši, sadraudzējušies
ar otru ģimeni, kas kopā ar Sekačiem dzīvojusi trīsistabu dzīvoklī. Pēc gada ģimene tikusi pie

sava dzīvokļa deviņstāvu mājā.
To piešķīrusi putnu fabrika,
kurā abi nostrādājuši līdz pat
pensijai un vēl ilgāk.
Jānis un Inta izaudzinājuši
divas meitas, sagaidījuši divas
mazmeitas un jau divus mazmazbērniņus. Visiem centušies
ieaudzināt godīgumu, centību,
darba mīlestību un laipnību.
Vecākā meita Inese dzīvo netālu
no Baldones un strādā medicīnas nozarē, bet jaunākā meita
Iluta nu jau vairāk nekā desmit gadus ar savu ģimeni dzīvo
un strādā ASV pilsētā Maiami.
Jānis un Inta tur ciemojušies
vairākas reizes, vienu gadu pat
pamanījušies aizbēgt no Latvijas
ziemas un nodzīvojuši tur vairākus mēnešus. Ceļojumos Sekaču ģimene dodas ar vislielāko
prieku, par ko liecina daudzie
fotogrāfiju albumi. Braucieni pa
Eiropu, Angliju, ASV un Kanādu bijuši iespaidiem bagāti. «Ne
jau katru dienu ir izdevība redzēt dzīvus krokodilus Maiami
vai nofotografēties pie Niagāras
ūdenskrituma,» teic Jānis.
Arī brīvo laiku mājās Inta un
Jānis nemīl pavadīt, sēžot uz dīvāna pie televizora, jo tad sāk sāpēt «te un tur». Vasarā viņu lielā
aizraušanās ir dārzs, bet citā
laikā abi dodas ilgās, pat piecu
kilometru garās pastaigās, kas

sniedz mundruma
devu katrai dienai. Kad ir
izdevība, netiek
laistas
garām teātra
izrādes
un
koncerti. Arī
kāzu jubilejas
vakarā abiem
bija jādodas
uz teātri; biļetes vecvecāku priekam
uzdāvinājusi
mazmeita.
Mājās Inta
ada, tamborē,
gatavo ēst un
cep
gardas
kūkas, rūpējas par kārtību, jo tā viņai
ir ļoti svarīga.
«Esmu pedantiska,
man
patīk
kārtība. Arī tad, kad nācu mājās no
darba nogurusi, nekad nevarēju
aiziet gulēt, pirms viss nebija
sakārtots,» teic Inta. Savukārt
Jānis pēc profesijas esot atslēdznieks, taču viņam padodoties itin visi darbi, ja nu vienīgi
vairāk skubināms uz dzīvokļa
remontdarbiem, kas tā īsti neiet

pie sirds. Jautāti par sadzīvošanas mākslu, Jānis un Inta atbild, ka, visu laiku esot kustībā,
strīdiem neatliek laika. Dodoties
pensijā, sprieduši, ka nu nebūs,
ko darīt, bet izrādījies, ka arī
mūža briedumā dzīve var būt
piepildīta un interesanta, vajag
tikai gribēt.

Labdarības pasākumā Iecavā uzstāsies
Kārlis Kazāks un Gunāra Kalniņa gospeļu koris
Iecavas Jauniešu padome
Turpinot jauniešu labdarības
pasākumu tradīciju,
21. decembrī plkst. 19.00
Iecavas kultūras namā notiks
Iecavas Jauniešu padomes
(IJP) rīkotais 5. labdarības
pasākums «Palīdzi!».
Pasākuma mērķis ir sniegt
materiālu palīdzību
22 gadus vecajam
iecavniekam Austrim
Augustam, kuram ir
nepieciešama aknu
transplantācija.
Austrim ir reti sastopama un
līdz šim neizzināta saslimšana,
kura nav medicīniski ārstējama - sklerotizējošais holangīts,
kas veicina žultsvadu sašaurināšanos aknās. Austrim ir piešķirta II grupas invaliditāte.

Vienīgā iespēja glābt Austri ir aknu transplantācija, kas
nav valsts apmaksājamo procedūru sarakstā. Valsts neapmaksā procedūras izdevumus
ārvalstīs.
Eiropā aknu transplantācija izmaksā apmēram 230 000
eiro, savukārt Baltkrievijā šādas operācijas izmaksas ir ap
85 000 dolāru. Ik mēnesi veselības uzturēšanai un medikamentiem Austrim nepieciešami
ap sešdesmit latu.
Lai kopā palīdzētu Austrim,
labdarības pasākuma ietvaros
notiks koncerts un bērnu un
mākslinieku radošo darbu izsole. Koncerts solās būt muzikāli
piesātināts un emocionāls, kur
apmeklētājus priecēs dziedātājs
un komponists Kārlis Kazāks,
Gunāra Kalniņa dibinātais un

izlolotais gospeļu koris «GG
Choir», kas izpildīs gan Ziemassvētku dziesmas, ko sarakstījuši Latvijas un ārzemju autori,
gan klasiskus gospeļu mūzikas
hitus. Koncertu papildinās pianista Daiņa Teņa (Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas
students, vairāku starptautisku konkursu laureāts), pianistes Raivitas Lauciņas-Veineres
(Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolas audzēkne) muzikālais sniegums un Andas Vaičekones (Rīgas Doma kora skolas
audzēkne) dziedājums. Neiztrūkstoši labdarības koncerta
dalībnieki ir Iecavas mūzikas
skolas audzēkņi ar krāšņu
priekšnesumu gammu.
Tradicionāli pēc koncerta
notiks aizraujoša pašmāju bērnu, jauniešu un mākslinieku

radošo darbu izsole.
Adventes laikā pirms labdarības pasākuma svētdienās
Iecavas tirgus laukumā norisināsies labdarības pasākuma
kampaņa «Palīdzi Austrim!»,
kurā jaunieši ar siltu tēju centīsies sasildīt iedzīvotāju dāsnās
sirdis.
Šis pasākums ir tikai sākums garajam labdarības maratonam, jo operācijai nepieciešami lieli naudas līdzekļi. Iecavas Jauniešu padome aicina ikvienu apmeklēt jauniešu rīkoto
labdarības pasākumu, lai palīdzētu Austrim, jo tikai vienotā
sabiedrībā ir spēks un iespēja
sasniegt visaugstākos un cēlākos mērķus. Visi labdarības pasākuma laikā iegūtie ziedojumi
tiks novirzīti Austrim nepieciešamajai operācijai.
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Sporta ziņas
LJBL 2. divīzijas Rietumu grupas spēļu rezultāti
Iecavas novada sporta skolas «Dartija» basketbola treneri V.
Gailums un V. Pārums informē par spēlēm, kuras risinājās
pagājušajā un šajā nedēļā.
Minispēles 26. novembrī
Iecava – Bauska U-12 29:50 (L. Skrastiņš 6)
3. decembrī
Iecava – BS Rīga U-12 12:67 (E. Geks un L. Skrastiņš pa 4)
27. novembrī Jelgava - Iecava
U-17 88:47 (H. Meļķis 22, A. Sidorenkovs 15, D. Vidrins 8)
28. novembrī Liepāja - Iecava
U-17 62:50 (H. Meļķis 28, A. Sidorenkovs 16)
30. novembrī Misā Iecava - Talsi
U-14 50:72 (Ē. Naumenko 13, T. Janeks 10, E. Milzers 9,
T. Bundulis 8)
U-15 53:67 (E. Špīss 12, K. Kreicšteins un K. Ozoliņš pa 11,
M. Kačerauskis 10)
U-19 91:73 (J. Pelēcis 31,H. Meļķis 21, R. Zariņš 13, J. Kozlovs
un R. Lindavs pa 10)
Vecumnieki - Iecava
U-14 79:66 (Ē. Naumenko 26, T. Janeks 15, E. Milzers 13)
1. decembrī Misā Iecava - Jūrmala
U-19 89:68 (J. Pelēcis 28, F. Lisovskis 20, R. Zariņš 12)
Latvijas 13. atklātais veterānu čempionāts galda tenisā
30. novembrī un 1. decembrī risinājās sporta namā «Dartija».
Latvijas, Lietuvas un Krievijas pārstāvju vidū bija astoņi iecavnieki, ziņo sacensību tiesnesis Māris Ozoliņš. No mūsu sportistiem
visveiksmīgāk startēja Agafija Buša, kas sieviešu 60+ grupas vienspēlēs izcīnīja 2.vietu, bet pārī ar Ludmilu Bulahu sieviešu dubultspēlēs ierindojās 4. vietā. Pirmajā finālā iekļuva arī Roalds Cildermanis, kurš starp astoņiem labākajiem 50+ grupas vīriešiem
ieguva 6. vietu.
Latvijas Sporta veterānu savienības (LSVS) kārtējā konference
Rīgā notika 30. novembrī, informē Iecavas sporta dzīves
ilggadējā organizatore Baiba Gāga.
Saistībā ar LSVS 50. spēļu gadskārtu tika godināti dažādu sporta
veidu aktīvākie dalībnieki. Ar piemiņas medaļām apbalvoti sporta
veterāni no Iecavas Ojārs Pārums, Velta Bruce, Ēriks Upelnieks,
Māris Ozoliņš un Inese Gāga. Goda diplomu par lielu ieguldījumu
LSVS kustības attīstībā un sporta spēļu sarīkošanā daudzu gadu
garumā saņēma Arnolds Šimkuss. Sarīkojuma dalībnieki baudīja Maestro Raimonda Paula un Viktora Lapčenoka muzikālos
priekšnesumus.
Hokeja klubs Iecava 1. decembrī aizvadīja divas spēles
Zemgales Amatieru hokeja līgā.
Vispirms bija jāstājas pretī ļoti spēcīgajiem amatieriem no
Mārupes, kuri līdz šim turnīrā vēl nav piedzīvojuši nevienu
zaudējumu. Pa vieniem vārtiem pirmajā puslaikā iecavniekiem
guva Gvido Kalnmalis un Raivo Gruzda (pa rezultatīvai piespēlei
Jāņa Upelnieka, Andra Štībeļa un Didža Čonkas kontā), taču tas
izrādījās par maz, lai pretendētu uz panākumu spēlē. Iecavas
vienībai nācās atzīt mārupiešu pārākumu ar rezultātu 2:8.
Amatieru līgā iecavnieki pašlaik ierindojušies 6. vietā.
Ievērojami sīvāka cīnīšanās izvērtās Veterānu līgas mačā pret
Olaines hokejistiem. Lai gan iecavnieki pirmie izvirzījās vadībā ar
rezultātu 1:0, pretinieki pamazām guva vairākus vārtus, un mūsu
komandai nācās atspēlēties no rezultāta 1:4. Veiksme šoreiz bija
iecavnieku pusē – sekmīgi pēcspēles metieni nodrošināja uzvaru
ar 5:4 un ļāva pakāpties uz pirmo pozīciju Veterānu turnīra
tabulā, nobīdot līdzšinējos līderus – Olaines hokejistus – uz otro
vietu. HK Iecava sastāvā vārtu guvējiem Andrim Štībelim (2),
Naurim Rampānam, Raivo Gruzdam un Gvido Kalnmalim ar
rezultatīvām piespēlēm palīdzēja Zigmārs Smeters un Gunārs
Naļivaika.
Amatieru līgā HK Iecava šo svētdien tiksies ar spēcīgo Karātu, bet
Veterānu līgā nākamā spēle gaidāma 15. decembrī, kad pretinieki
būs Zemgales hokejisti.

LBL 3.divīzijas spēle, kurā tikās Bauskas BJSS un BK Dartija basketbolisti, 28. novembra vakarā risinājās sporta namā
«Mēmele». Diemžēl iecavniekiem nācās atzīt mājinieku pārākumu
ar rezultātu 99:95 (pa ceturtdaļām 31:21; 26:29; 14:20; 28:25).
«Spēli sākām apņēmīgi, kā jau kaimiņu derbijā,» atzīst Aldis
Beitiņš. Līdz trešās trešdaļas vidum iecavnieki bija iedzinējos,
tomēr spēja panākt neizšķirtu un pat izvirzīties nelielā vadībā.
«Neatlaidība un cīņas spars, kā arī veiksmīgs presings, un uz
tablo vairs tikai -1. Jāspēlē 16 sekundes, un bumba pie mums,
bet beigās tehniskais brāķis (nesta bumba), kā arī nespēja pēc
tam izcīnīt bumbu pie sava groza,» cīņas izskaņu atceras
A. Beitiņš. Pēc sāpīgā zaudējuma basketbolists secina, ka komandas nerealizētās iespējas saistītas ar nogurumu spēles beigās un
pieredzes trūkumu svarīgās izspēlēs. Rezultatīvākie bija Genādijs
Meļņiks (21 p., 6 izc. b.) un Jānis Pelēcis (21 p., 4 izc. b.).

Sācies Iecavas novada
čempionāts telpu futbolā
Jevgēnijs Gedertsons
Sestdien, 30. novembrī,
Iecavas vidusskolas sporta
zālē sācies kārtējais Iecavas
novada čempionāts telpu
futbolā. Šogad turnīrā
piedalās deviņas komandas:
Ballu Motors, Santos, Lats
uz nedēļu, Crazy Fox,
Basketbolisti, Juniori,
Gailīši, Olaine un Partyzāns.
Šā gada turnīra norises kartība ir sarežģīta. Komandas ir sadalītas trīs grupās, un to ietvaros komandas spēlē viena apļa
turnīru. Tālāk veidojas vēl trīs
grupas atkarībā no iepriekšējiem
rezultātiem: uzvarētāju, otro vietu un trešo vietu ieguvēju grupa, kas atkal spēlē apļa turnīru.
Divas labākās komandas uzreiz
iekļūst pusfinālos, bet nākamās

četras iegūst tiesības spēlēt ceturtdaļfinālā.
Pēc pirmās spēļu dienas nākamās grupas izveidojās šādi:
• Uzvarētāju grupa: Ballu Motors, Gailīši un Olaine;
• Otro vietu grupa: Lats uz
nedēļu, Partyzāns un Santos;
• Trešo vietu grupa: Juniori,
Basketbolisti un Crazy Fox.
Turnīra nākamā kārta notiks
7. decembrī; spēļu kalendārs ir
šāds:
10:00 Basketbolisti : Crazy Fox
10:50 Juniori : Basketbolisti
11:40 Santos : Lats uz nedēļu
12:30 Crazy Fox : Juniori
13:20 Olaine : Gailīši
14:10 Partyzāns : Santos
15:00 Ballu Motors : Olaine
15:50 Lats uz nedēļu : Partyzāns
16:40 Gailīši : Ballu Motors
17:30 E 3. vieta : F1. vieta
no J.Gedertsona albuma

Santos un Olaines futbolistu spēle.

Aizsaulē aizgājuši
Pēteris Kalmiņš (01.01.1948. - 30.11.2013.)

2013. gada 6. decembrī .

Reklāma un sludinājumi : : :
Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26322087; 26620351.

• Siltumnīcu plēves EVA
• Agrotīkli, platumā līdz 20,5 m
• Lauksaimniecības plēves
• Podiņi stādaudzētājiem
• Bezmaksas piegāde Iecavā
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.

AUTOSKOLA ZAMS
95. kods mācību sākums 14.12.
B kat. mācību sākums 12.12.
CE kat. mācību sākums 27.12.
mācību karte
Ls 0 / € 0
reģistrācija grupā
Ls 0 / € 0
reģistrācija CSDD
Ls 0 / € 0
dokumentu noformēšana Ls 0 / € 0
skolas eksāmens
Ls 0 / € 0
www.zams.lv

SIA «Cēsu miesnieks»
iepērk jaunlopus
un liellopus.
Tālr. 26338825;
29172343.

tālr. 29121985

Katra mēneša
otrajā pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
galvenā arhitekte
DACE PUTNA.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 9. decembrī.
6. decembrī plkst. 10.00
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests
uz trim minūtēm
visā Latvijā iedarbinās
trauksmes sirēnas,
lai pārbaudītu civilās
trauksmes un apziņošanas
sistēmas ieslēgšanas kārtību
un tās darbību, kā arī
konstatētu bojājumus vai
traucējumus trauksmes
sirēnu un to centrālās vadības
pults darbībā un skaņas
signāla dzirdamību.

www.latfert.lv
SIA «Latfert» piedāvā
par izpārdošanas cenām:
• minerālmēslus;
• augu aizsardzības līdzekļus.
Informācija:
SIA «Latfert» Iecavas nodaļā
Iecavas stacijā, Iecavas novadā
Tālr. 63941713; 28616094.
12. decembrī
plkst. 9:30-14:00
pie IVSAC donorus
gaidīs specializētais
Valsts asins donoru centra
autobuss.

Decembrī būs darba
dienu izmaiņas!

Darba diena no pirmdienas,
23. decembra, tiks pārcelta
uz sestdienu, 14. decembri,
un no pirmdienas, 30. decembra,
uz sestdienu, 28. decembri.

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

Pārdod : : :
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Aicina darbā : : :
Mežizstrādes un šķeldas ražošanas uzņēmums aicina darbā
speciālistu/mežizstrādes
meistaru. Lūdzam savu CV sūtīt uz: info@tpauto.lv. Papildu
informācija pa tālr. 67932870;
www.tpauto.lv.
Iecavas novada dome
aicina pieteikties
iecavniekus-autobusu vadītājus darbam SIA «Sabiedriskais autobuss» ar mikroautobusiem maršrutā Iecava-Rīga.
Interesēties pie domes
priekšsēdētāja personīgi.

Cienījamie lasītāji
un publicējamo materiālu
iesniedzēji!
Lūdzam ņemt vērā, ka šogad «Iecavas Ziņu» numuri
iznāks vēl 13. decembrī un
20. decembrī, bet
2014. gadā pirmo
numuru izdosim
10. janvārī.

Sporta namā
Iecavas novada
2013. gada atklātās
sacensības badmintonā
6. decembrī plkst. 18:30
Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes galda
tenisā D grupai
7. decembrī plkst. 12:00 un
8. decembrī plkst. 10:00

Iecavas novada
čempionāts galda
tenisā (2. kārta)

12. decembrī plkst. 18:30

Latvijas basketbola
līgas 3. divīzija

18. decembrī plkst. 20:30
BK Dartija - Rīdzene/Turība 2

Kultūras namā
7. decembrī
Planetārijs 3D.
Seansi: plkst. 13:00; 14:20;
15:40; 17:00; 18:20.
Ieejas maksa - Ls 2,00 (€ 2,85).
Vairāk info: www.iecava.lv.
8. decembrī plkst. 9:00
Skolēnu mācību
UZŅĒMUMu tirdziņš.
Iespēja iegādāties skolēnu
gatavotas lietas.
8. decembrī plkst. 17:00
LIELĀS EGLES IEDEGŠANA.
Jaukas un skanīgas dziesmas
izpildīs kultūras nama
popgrupas un solisti.
11. decembrī plkst. 14:00
piemiņas pasākums
Edvartam Virzam 130.
Dalībnieki - no Iecavas
vidusskolas, Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas.
Goda viešņa - Anna Žīgure.
11. decembrī plkst. 18:00
interesenti ar un bez
priekšzināšanām tiek aicināti
uz ģitāras spēles nodarbību
pie Māra Sevastjanova.
12. decembrī plkst. 19:00
folkloras kopas «Tarkšķi»
Ziemassvētku koncerts
«Mātes gredzens».
17. decembrī plkst. 18:00
Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas KONCERTS.
21. decembrī plkst. 19:00
Iecavas Jauniešu padomes
rīkotais LABDARĪBAS
PASĀKUMS.
25. decembrī plkst. 20:00
ZIEMASSVĒTKU BALLE
kopā ar grupu «Tērvete».
26. decembrī plkst. 16:00
ZIEMASSVĒTKI
kopā ar lācēnu Bārniju
(bērnus pasākumam pieteikt
līdz 16. decembrim).
Informācija par pasākumiem
un biļešu rezervācija
pa tālr. 29391534; 22042081;
26666126; 63941234.
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