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Ar degsmi ķīmijā

AKTUĀLI
Šajā numurā:
Studenti un
Iecavas
vidusskolas
skolēni
sadarbojas
eksperimentu
veikšanā.
No kreisās:
Artūrs
Zariņš,
Mihails
Haļitovs,
Artūrs
Voroškovs
un Eduards
Krumovics.

F: Edvarts Šulcs
A: Līga Lasmane

23. oktobrī pēc skolotāja Mihaila Gorska uzaicinājuma Iecavas vidusskolā viesojās Latvijas
Universitātes Ķīmijas fakultātes

dekāns Jānis Švirksts ar diviem
3. kursa studentiem - Mihailu
Haļitovu un Artūru Zariņu. Vizītes mērķis - popularizēt Ķīmijas
fakultāti vidusskolēnu vidū un
praktiskas parauglekcijas veidā

30.10.2009.

iepazīstināt topošos ķīmiķus ar
dažādiem unikāliem eksperimentiem, kuri netiek apskatīti
ķīmijas pamatkursā un pat arī
LU ĶF bakalaura programmā.
2.lpp.

Vecākus
3.
konsultēs
pa uzticības
tālruni
Atrast
4.
ginekologu,
kam uzticies
Zīmējumu 6.
konkursā
izvēlēsies
Sporta skolas
talismanu

Reorganizēs sociālās
Veidos vēl vienu
ģimenes ārsta prakses vietu aprūpes centrus
A: Anta Kļaveniece

Pašlaik Iecavas novada teritorijā strādā pieci ģimenes ārsti:
Tamāra Gorohova, Mārtiņš Lībietis, Vija Ludriķe, Ilze Vaičekone un Anna Krieva, bet drīzumā savu ģimenes ārsta praksi
varētu atvērt šogad rezidentūru
absolvējusī Lāsma Četverga.
Atbalstu vēl vienas ģimenes
ārsta prakses vietas izveidošanai
pauž gan pašvaldība, gan Iecavas veselības un sociālās palīdzī-

bas centra (IVSAC) vadītāja Mirdza Brazovska. «Šobrīd vairāki
ģimenes ārsti tiešām ir pārslogoti. Pagaidām ar L. Četvergu esam
runājušas par telpu īri privātprakses atvēršanai, taču pacientiem nav svarīgs uzņēmējdarbības veids - privātprakse vai
darbs iestādes paspārnē. Ja ģimenes ārsta prakses vieta tiktu
atvērta mūsu iestādes telpās,
tas, protams, būtu ērtāk tepat ir
rentgens un laboratorija,» teic
M. Brazovska.
4.lpp.

A: Beata Logina

Lai mazinātu administratīvo
slogu un saglabātu sociālo pakalpojumu kvalitāti, valdība
27. oktobrī akceptēja Labklājības ministrijas sagatavoto rīkojumu par 33 sociālās aprūpes
centru (SAC) reorganizēšanu
līdz nākamā gada janvārim.
Plānots esošos SAC reorganizēt par pieciem valsts sociālās
aprūpes centriem ar struktūrvienībām, iespēju robežās saglabājot esošo sociālās aprūpes pa-

kalpojumu sniegšanas infrastruktūru. Tādējādi no 2010. gada 1. janvāra tiks izveidots SAC
Zemgale, kurā apvienos šādus
centrus: Iecava, Īle, Jelgava, Ķīši
un Ziedkalne. Tāpat tiks izveidoti SAC Rīga, SAC Kurzeme, SAC
Latgale un SAC Vidzeme. Reorganizācijā paredzēts likvidēt
80 amatu vietas, tajā skaitā direktoru vietnieku amatus, saglabājot tikai vienu direktora amatu
katrā jaunizveidotajā SAC, bet
bijušie SAC direktori būs SAC
struktūrvienību vadītāji. IZ

2009. gada 30. oktobrī

2.

Ar degsmi ķīmijā
1.lpp.

Mihails Haļitovs un Artūrs
Zariņš ir Iecavas vidusskolas absolventi, kuri savulaik uzsāka
studijas tieši Ķīmijas fakultātē.
Jau pagājušogad viņi ir viesojušies šeit tādā pašā uzdevumā un
to dara arī citviet, piemēram, LU
ĶF atvērto durvju dienās, kā arī
Nautrēnu un Vecbebru vidusskolā. Puiši uzstājas arī ar ķīmiju nesaistītos pasākumos, piemēram, Rīgas svētkos, Rīgas rajona Amatieru teātra festivālā
Carnikavā, Turaidā «ūdens dienās» u. c. Nākamais notikums
būs Helovīna pasākums klubā
«Elektra», kur viņi demonstrēs
30 minūšu garu šovu.
Lekcija Iecavas vidusskolā
bija kā secīgi eksperimenti, kurus veicot skolēniem ir iespējas
iesaistīties līdzi domāšanā - studenti un dekāns uzdeva jautājumus par to, kas varētu rasties no
attiecīgu vielu sajaukšanas; kas
notiks, ja aizdedzinās citu vielu
utt. Skolēniem bija arī iespēja
pašiem eksperimentēt, protams,
sekojot līdzi norādēm. Marika,
11.a klases skolniece, bija viena
no tiem izredzētajiem: «Lai gan
ķīmija man nav pats tuvākais

priekšmets, tas viss lika man
iedziļināties un sekot līdzi tālākiem notikumiem. Ļoti liels
pluss ir tas, ka darboties varēja
arī skolēni!» viņa atzina.
Visās vietās, kur viesojas studenti, netiek rādīti vieni un tie
paši eksperimenti - studenti tos
izvēlas pēc tematikas un auditorijas, piemēram, «ūdens dienās»
visi eksperimenti saistījās ar
ūdeni, Turaidas pils dienās vairāk bija alķīmisku eksperimentu, Rīgas svētkos - vizuāli efektīgi
un tādi, kuros var iesaistīt arī
skatītājus, bet Helovīna pasākumā šovs būs atbilstošā stilā:
sprādzieni, šķīdumu krāsu maiņas, degošas lietas.
Lekcijas laikā iesaistītie skolēni par savām zināšanām un
praktisko darbību saņēma balvas ar LU ĶF simboliku. Dāvis
(12.a klase) mācās padziļināto
ķīmiju no 8. klases un uzskata,
ka šādi pasākumi noder tiem,
kuri domā ķīmiju studēt arī pēc
12. klases, jo var uzzināt vairāk
par Ķīmijas fakultātes mācību
programmu, kā arī vērot tiešām
interesantus eksperimentus,
kurus veic studenti.

Skolotājs Mihails Gorskis (no kreisās) un dekāns Jānis
Švirksts vēro, vai eksperimenti noris pareizi.
Artūrs un Mihails uzskata,
ka Ķīmijas fakultātē ir vērts studēt, jo «tur strādā Latvijas labākie, atsaucīgākie, interesantākie
un prasīgākie pasniedzēji, kuri
atļauj eksperimentēt ar lietām,
kas saista; ir daudz budžeta vietu, kā arī pēc tam ir darba iespējas».
Šī parauglekcija bija laba ne
tikai tāpēc, ka iepazīstināja jauniešus ar ķīmijas eksperimentiem, bet arī ar veidu, kā to dara
studenti. Redzot, ka cilvēki dar-

bojas ar degsmi savā izvēlētajā
sfērā, uzdevu jautājumu: «Kas ir
labs ķīmiķis?» «Labam ķīmiķim,
manuprāt, jāmāk kaut kas no visa, jo, ja tā smalki paskatās, ķīmija ir visur. Katrs var sevi ķīmijā «atrast», jo tā ir bezgala plaša,» domā Mihails, bet Artūrs
piekrīt kāda gudra cilvēka vārdiem, ka «labs ķīmiķis ir persona, kas spēj dzīvot ar ķīmijas fanātismu visu mūžu». Šī tad nu
būtu «ķīmiskā» viela nākamo
studentu pārdomām... IZ

Mazākos skolasbiedrus iepazīstināja ar Latvijas dzīvniekiem
A: Inta Lapkovska

bibliotēkas vadītāja
F: Gita Tamaša

2. klases audzinātāja

23. oktobrī «Grāmatu
draugu» pulciņa dalībnieki
Iecavas vidusskolas
2. klašu skolēniem bija
noorganizējuši jauku
pēcpusdienu «Iepazīsim
Latvijas dzīvniekus».
Tā sasaucās ar Latvijā oktobrī notiekošajām dzīvnieku
aizsardzības dienām.
Šogad bibliotēkā čakli darbojas grāmatu mīļotāju pulciņš darbīgi, zinoši, ar izdomu bagāti
bērni no 5. klasēm. Pēc veiksmīgas Dzejas dienu organizēšanas
radās ideja iepazīstināt mazos ar
Latvijā dzīvojošajiem dzīvniekiem: vilku, lapsu, lāci, lūsi, stirnu, vāveri, arī ar... lidvāveri.
Informācijas ieguvei tika izmantots internets, enciklopēdijas, dažādi uzziņas materiāli, pat
izšķirstītas vecu vecās «Zīlītes».
Tā kā lielākā daļa pulciņa

Grāmatu draugu pulciņa un teātra sporta dalībnieki.
biedru mācās mūzikas skolā, tika iedarbinātas visas sviras, lai
pasākums izdotos košāks. Katrīna Karele veiksmīgi iesaistīja savu mammu Kristīni, kura sameklēja atbilstošu latviešu tautas

dziesmu «Ai, caunīte, vāverīte...»,
iemācīja to meitenēm (Kristai
Dārziņai, Katrīnai Karelei, Sigitai
Blaumanei, Elizabetei Rumjancevai) nodziedāt un pati pieteicās
spēlēt pavadījumu uz kokles;

Katrīna spēlēja vijoli, Sigita
blokflautu, pārējās meitenes
piebiedrojās, trinkšķinot zvaniņus, un spēlēšanu savienoja ar
dziedāšanu - gan solo, gan kopā.
Sanāca efektīgi. Mazie bija stāvā
sajūsmā.
Ne mazāk atraktīvi bija pārējie dalībnieki: Aleksejs Konstantinovs, Linda Veļičko, Una Nille
un Zane Briede; viņi klātesošos
iepazīstināja ar pārējiem dzīvniekiem, rādīja attēlus, uzdeva
mīklas, stāstīja interesantus
faktus.
Patīkams pārsteigums otrklasniekus gaidīja zālē. Tur savus aktieriskos meistardarbus
par dzīvniekiem rādīja 8. klašu
un 5. klašu teātra sporta dalībnieki Valdas Prokopenko vadībā.
Laiks aizritēja nemanot,
smieklos un jautrībā. Kur nu vēl
kopīgā fotografēšanās Gitas Tamašas režijā! Skolēni un pulciņa
dalībnieki gandarīti un relaksējušies varēja doties ilgi gaidītajās
brīvdienās, bet mēs, lielie, izjutām kolektīva spēku un draudzīgo plecu, kopā sadarbojoties.
Paldies! IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja 27. oktobra sēdē nolēma akceptēt budžeta grozījumus - no līdzekļiem,
kas bija paredzēti atbalstam ģimenēm ar bērniem, novirzot
Ls 832 bērnudārza nakts grupas
atjaunošanai sākumskolā «Dartija». Pašlaik iestāde saņēmusi
iesniegumus par diennakts bērnudārza pakalpojumu nepieciešamību deviņiem bērniem, informēja direktore I. Freimane. Saskaņā ar Domes 13. oktobra lēmumu, nakts grupas darbs pašlaik tiek plānots no 2. novembra
līdz 31. decembrim.
Deputāti atbalstīja arī Veselības un sociālo jautāju komitejas
ierosinājumu veikt grozījumus
novada budžeta sociālajā sadaļā,
lai līdz gada beigām nodrošinātu
finansējumu garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) pabalstu izmaksai. Tā kā 1. oktobrī
stājās spēkā Ministru kabineta
noteikumi Nr. 1070, kas nosaka
izmaiņas attiecībā uz līdzšinējo
GMI pabalstu izmaksu, ar
iepriekš plānoto līdzekļu apjomu
šim mērķim varētu nepietikt.
Finanšu komiteja atkārtoti
pievērsās jautājumam par Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plāna izpildi. Paredzēts,
ka līdz 30. oktobrim katrai jauno
novadu pašvaldībai jāpieņem lēmums par savām vēlmēm un
iespējām bijušo rajona institūciju (Izglītības pārvalde, Bauskas
Bērnu un jaunatnes sporta skola, Sporta nodaļa, kas koordinē
pieaugušo un veterānu aktivitātes, Tūrisma informācijas centrs,
IT kompetences centrs, Būvvalde, Bērnunams-patversme «Annele», Bauskas Centrālā bibliotē-

ka) turpmākā uzturēšanā. Ja
visi jaunie novadi veido kopīgu
iestādi noteikto funkciju izpildei,
tad proporcionāli iedzīvotāju
skaitam Iecavas novada daļa ir
18%. Finansiālā situācija joprojām ir neskaidra un nav zināmas
precīzas izmaksas, tāpēc pašlaik
lēmumu var pieņemt tikai konceptuāli bez konkrēta finansiāla
seguma - piedalīties kopīgas
iestādes veidošanā vai pirkt atsevišķus pakalpojumus.
Visu minēto rajona institūciju piedāvājumus izskatīja Iecavas novada pašvaldības attiecīgās komitejas, un to atzinumi tika rezumēti 27. oktobra sēdē. Finanšu komiteja nolēma ieteikt
Domei neveidot pašai savu būvvaldi, bet kooperēties ar pārējiem
trim bijušā rajona teritorijā
izveidotajiem novadiem (Vecumniekiem, Bausku un Rundāli) un
veidot kopīgu iestādi. Viens no
galvenajiem pamatojumiem, kāpēc arī turpmāk būvvaldi varētu
dislocēt Bauskā, ir tas, ka tur atrodas arī citi dienesti, ar kuriem
jākārto būvniecības jautājumi,
tādējādi apmeklētājiem būtu izdevīgāk kārtot dokumentus
vienuviet.
No pārējo institūciju piedāvājuma Iecavas intereses varētu
būt saistītas tikai ar dažiem pakalpojumiem - deputāti vienojās,
ka nevajadzētu norobežoties no
pozitīvajām iestrādēm Tūrisma
informācijas centra darbā; uz gadu varētu slēgt līgumu ar Bauskas Centrālo bibliotēku par elektroniskā kopkataloga uzturēšanu; būs jāpagarina līgumsaistības par IT kompetences centra
pārraudzībā esošo Teritorijas informācijas tīkla izmantošanu
pašvaldības iestāžu interneta

Vecākus konsultēs pa tālruni
A: Beata Logina

No 28. līdz 30. oktobrim
Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija
rīko akciju «Vecāku
uzticības tālrunis», kuras
laikā vecākiem ir iespēja
bez maksas zvanīt uz
inspekcijas bērnu un
pusaudžu uzticības tālruni
116111 un saņemt
profesionāļu konsultācijas.
29. oktobrī laikā no 18:00 līdz
20:00 neiroloģe Solvita Bērziņa
konsultēs zvanītājus par bērnu
uzvedības problēmām un neiro-

loģiskas dabas traucējumiem
bērniem.
30. oktobrī no 14:00 līdz
16:00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektore
Kristīne Veispale atbildēs uz zvanītāju jautājumiem par bērnu
un vecāku tiesībām un pienākumiem, kā arī par konfliktsituāciju risināšanu bērnu izglītības un
aprūpes iestādēs.
Laikā no 16:00 līdz 17:30
Labklājības ministrijas pārstāve
Maruta Pavasare konsultēs zvanītājus par sociālās palīdzības
jautājumiem, pabalstiem, tajā
skaitā par palīdzību maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. IZ

Iecavas novada Dome

AICINA DARBĀ sociālo darbinieku
ar sociālā darbinieka izglītību,
vēlams ar pieredzi sociālajā darbā.
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus
dokumentus iesniegt līdz š. g. 13. novembrim
Domes kancelejā, Skolas ielā 4 (2. stāvā),
Iecavā, Iecavas novadā.
Sīkāka informācija pa tālr. 63942240; 26354768.
pieslēgumiem, kā arī jāturpina
sadarbība sporta jomā, veidojot
kopīgas komandas, organizējot
sacensības un pirms nozīmīgām
sacīkstēm īrējot rekonstruēto
Bauskas stadionu. IZ

Valsts policijas
Zemgales reģiona
pārvaldes
Bauskas Kārtības
policijas nodaļas
inspektoru kontakti
un pieņemšanas laiki:
Iecavas novada Iecava -

Ģirts Jakobi
(Iecava, Rīgas iela 18a,
tel. 28366193)
pirmdiena 10.00-12.00
Iecavas novads,
Vecumnieku novads -

Anda Seile
(Bauska, Zaļā iela 12,
215. kab., tel. 28659303)
pirmdiena 14.00-16.00

I2g

Deputātu
sēdes novembrī
Otrdien, 3. novembrī,
plkst. 8.30 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres
komisijas sēde
Otrdien, 10. novembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 17. novembrī,
plkst. 15.00
Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 19. novembrī,
plkst. 8.30 Veselības
un sociālo jautājumu
komitejas sēde
Otrdien, 24. novembrī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde
Ceturtdien, 26. novembrī,
plkst. 15.00 Administratīvās
komisijas sēde

Melnās ziņas
- Laikā no 20. oktobra plkst.
17:30 līdz 21. oktobra plkst. 8:00
no traktortehnikas Rīgas ielā nozagti 65 litri dīzeļdegvielas un
akumulators. Uzsākts kriminālprocess.
- 21. oktobrī laikā no plkst.
00:00 līdz plkst. 9:00 no kādas
mājas pagalma nozagta automašīna VW Transporter. Uzsākts
kriminālprocess.
- 22. oktobrī privātmājas virtuvē uz grīdas atrasts 1957. gadā dzimuša vīrieša līķis ar vardarbības pazīmēm. Aizdedzināta
viena no istabām. Aizturēts bojā
gājušā dēls, dzimis 1984. gadā,
konstatēts alkohola reibums.
Uzsākts kriminālprocess un
ekspertīzes.
- 23. oktobrī plkst. 8:20 Edvarta Virzas ielā konstatēts, ka
1951. gadā dzimusi sieviete guļ
uz ielas tādā alkoholisko dzērienu iespaidā, kas aizskar cilvēka
cieņu un godu. Tādu pārkāpumu sieviete izdarījusi atkārtoti
gada laikā.
- 24. oktobrī plkst. 19:00

Skolas ielā aizturēts 1952. gadā
dzimis vīrietis, bet gandrīz stundu vēlāk Rosmē - 1986. gadā dzimis vīrietis, kuri sabiedriskā vietā atradās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku
cieņu.
- 25. oktobrī ap plkst. 11:50
Rīgas ielā no automašīnas Volvo
FH, atmūķējot degvielas bākas
vāciņu, nozagti 600 litri dīzeļdegvielas. Uzsākts kriminālprocess.
- 26. oktobrī ap plkst. 19:20
bojāta dūmvada dēļ aizdegās kādas dzīvojamās mājas jumts
24 kvadrātmetru platībā.
- 27. oktobrī ap plkst. 9:30
kādā mājā konstatēts, ka
1972. gadā dzimusi sieviete atrodas tādā alkohola reibumā, kas
liedz veikt bērna aprūpi. Pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze

2009. gada 30. oktobrī
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Atrast ginekologu, kam uzticies
A: F: Anta Kļaveniece

Ginekologa apmeklējums ir
rūpes ne tikai par savu veselību,
bet arī par savu sievišķību. To
vajadzētu darīt regulāri, jo neviens nespēj prognozēt, kurā
mirklī var uzrasties kāda nopietna kaite un cik ātri tā attīstīsies.
Ideāli būtu, ja meitene jau pirms
dzimumdzīves uzsākšanas būtu
izvēlējusies savu ginekologu, kuram uzticētos un ar kuru varētu
pārrunāt higiēnas, menstruālā
cikla un dzimumdzīves jautājumus.
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centra vadītāja Mirdza
Brazovska ir gandarīta, ka Iecavā ir izdevies nokomplektēt tik
zinošu ginekologu komandu.
Kopš septembra iestādē strādā
ginekoloģes Dainuvīte Vīlande,
Ļubova Lapiņa, Melita Davidone,
ginekoloģisko sonogrāfiju veic
Alla Hačikjana - «augstākās raudzes speciālistes un rajona labākās ginekoloģes», ar lepnumu
uzsver M. Brazovska.
Novembrī reizi nedēļā - trešdienās no plkst. 14 līdz 16 - pacientes sāks pieņemt arī jaunā
ārste Inesa Avotiņa. «Jaunām
meitenēm noteikti būs vieglāk
atrast kopīgu valodu un uzticēties gados jaunai ārstei,» teic
M. Brazovska, cerot uz jaunākas
paaudzes apmeklētāju atsaucību un sapratni, ka par savu sievišķo veselību jārūpējas, jau sākoties reproduktīvajam vecumam.
Nokļūšanu Iecavā Inesa Avotiņa uzskata par laimīgu nejaušību. «Ar Iecavas veselības centra vadītāju Mirdzu Brazovsku
dzīvojam kaimiņos. Viņa nezināja, ka es mācos par ginekoloģi, es
nezināju, ka Iecavā vajadzīgs
šāds speciālists. Esmu šeit, pateicoties nejaušai sarunai.»

Jaunā ginekoloģe Inesa Avotiņa studiju laikā bijusi praksē
gan Bauskā pie pieredzes bagātajām ārstēm Melitas
Davidones un Allas Hačikjanas, gan vairākās Rīgas
ārstniecības iestādēs. Arī pašlaik Inesa turpina uzkrāt
zināšanas - paralēli teorijas apguvei reizi nedēļā viņa dežurē
Rīgas Stradiņa slimnīcā, lai pilnveidotu sevi dzemdniecībā.
«Kad pabeidzu medicīnas
skolu, sapratu, ka kļūt par medicīnas māsu nav mans dzīves
mērķis un varu mēģināt sasniegt
kaut ko vairāk,» stāsta I. Avotiņa.
«Grūti atbildēt, kāpēc izvēlējos
kļūt par ginekoloģi. Man šķita, ka
vienkārši nav citu variantu. Jau

uzsākot mācības Rīgas Stradiņa
universitātē, zināju, ka vēlāk izvēlēšos ginekologa specialitāti.
Ārsta diplomu ieguvu 2008. gadā. Tagad rezidentūrā mācos otro no pieciem gadiem. Rezidentūrā iestāties man nebija grūti, jo
šai specialitātei biju jau mērķtie-

cīgi gatavojusies: apmeklēju ginekoloģijas pulciņu, izvēlējos atbilstošu praksi. Pirmajā rezidentūras gadā izgāju ambulatoro
praksi poliklīnikā pie sertificēta
ārsta ginekologa, un tas nozīmē,
ka tagad jau varu pati pieņemt
pacientus.
Kā ārstei man visvairāk gribētos piesaistīt gados jaunas
meitenes. Tagad pasaulē un pie
mums ir tik plaša kontracepcijas
izvēle. Es gribētu ar meitenēm
par to parunāt vēl pirms viņas
uzsāk dzimumdzīvi. Diemžēl bieži gadās, ka par kontracepciju
jaunās sievietes aizdomājas tikai
pēc nevēlamas grūtniecības
iestāšanās un aborta. Tāpat jaunajām meitenēm bieži novērojami menstruālā cikla traucējumi.
Jaunībā varbūt tas šķiet mazsvarīgi, taču pienāks laiks, kad
būs vēlēšanās tikt pie bērniņa,
bet veselības sarežģījumi neļaus
pie tā tikt. Tieši tādēļ par savu
veselību jārūpējas laicīgi. Tāpēc
es aicinu meitenes pie sevis uz
konsultāciju kaut vai tikai, lai
parunātu par menstruālā cikla
grafiku. Pavisam labi būtu, ja sadarbībā ar sociālo dienestu mēs
varētu meitenēm organizēt lekcijas. Uzskatu, ka meitenei pirmo
reizi pie ginekologa vajadzētu atnākt, sākoties reproduktīvajam
vecumam, bet ne vēlāk kā 16-17
gadu vecumā.
Ārstam ambulatorais darbs
nav mērķis. Arī mani vairāk saista dzemdniecība, operatīvās
ārstniecības metodes. Man patīk, ka ginekoloģija apvieno sevī
vairākas specialitātes: ķirurģiju,
radioloģiju (sonogrāfiju), terapeita zināšanas. Tā tikai sākotnēji
šķiet, ka ginekoloģija ir viena
šaura specialitāte. Arī es ar laiku
esmu ieplānojusi iegūt sonogrāfijas sertifikātu. Tas ļaus nepieciešamās pārbaudes veikt operatīvāk.» IZ

Veidos vēl vienu ģimenes ārsta prakses vietu
1.lpp.

sies ar IVSAC vadību un Iecavas
novadā praktizējošajiem ģimeApzinoties nepieciešamību nes ārstiem par ģimenes ārstu
pēc vēl viena ģimenes ārsta, Ieca- darbības pamatteritoriju pārdali
vas novada Dome jau no Iecavas novadā attiecīgi uz se2008. gada aprīļa līdz šī gada šiem ģimenes ārstiem, kā arī
augustam Lāsmai Četvergai aicinājusi Veselības ministrijas
maksāja stipendiju, jo vēlējās, lai Veselības norēķinu centra Zemjaunā ārste atgrieztos darbā gales nodaļu, kas ir atbildīga par
Iecavas novadā. Pirms pavisam jauno ārstu un finansējuma saMēbeles
par ražotāja
cenām!ārdali, atbalstīt
jaunas ģimenes
neilga laika pašvaldība vienoju-

sta prakses vietas izveidošanu.
Vaicājot Lāsmai Četvergai
par ģimenes ārsta prakses vietas
atvēršanu, viņa atbild apstiprinoši: «Jā, Iecavā strādāšu,» taču,
kamēr vēl nav īstas skaidrības,
kur un kā tas tiks paveikts, kaut
ko sīkāk stāstīt izvairās.
Šogad rezidentūru absolvējuši 94 jaunie ārsti, taču apstākļos, kad daudzas slimnīcas sa-

vus darbiniekus atlaiž, daudziem rezidentūras beidzējiem
skaidrības par darba vietām vēl
nav. No jauna studijas rezidentūrā šogad uzsākuši 132 medicīnas studenti. Visvairāk no viņiem mācīsies ģimenes ārsta
specialitātē - 25. Topošo ārstu vidū pieprasīta ir arī anesteziologa
specialitāte, kuru izvēlējušies 15
cilvēku. IZ
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Skaistums slēpjas vienkāršībā un harmonijā
A: Anta Kļaveniece
F: no I. Arājas albuma

Dabas krāsu un formu
harmonija ietverta
Ilzes Arājas (attēlā)
fotogrāfijās, kuru izstāde
Iecavas kultūras nama
mazajā zālē
būs skatāma
līdz 15. novembrim.
Ilze Arāja desmit gadus ir
skolotāja Zālītes speciālajā internātskolā, taču interese par fotogrāfiju viņai radusies jau agrā
bērnībā, vērojot radinieku rosīšanos mājas fotolaboratorijā. Vēlāk uzmanību piesaistījuši fotodarbnīcu skatlogi Rīgā. Pirmais
viņas rokās nonācis filmu fotoaparāts, tad bērnu atdotais digitālais. Tagad Ilze fotografē ar bērnu dāvināto pusprofesionālo
spoguļkameru Canon, ar kuru

pamazām jāsāk mācīties fotografēt it kā no jauna. Šoziem Ilze bija
plānojusi iet foto kursos, taču
nebija paredzējusi, ka skolotāju
algas apgriezīs tik ļoti…
Fotogrāfijā Ilze vēlas apstādināt mirkli, kad kaut kas jauns
un skaists ir ieraudzīts. Un redz
katrs pavisam citādi. Ne velti ir
teiciens, ka labam fotogrāfam jāprot ieraudzīt, taču šī prasme ne
katram ir dota. Ilzes fotogrāfijas
caur neskartās dabas prizmu
skatītājiem atgādina, ka skaistuma noslēpums meklējams
vienkāršībā un harmonijā.
Pirms vairākiem gadiem Ilze
iesaistījusies interneta portālā
poga.lv, kas apvieno gan foto
amatierus, gan profesionāļus.
Pozitīvais publicēto darbu vērtējums no profesionāļiem stiprinājis ticību savai varēšanai. Rīkot
fotoizstādi pamudinājuši domubiedri no portāla draugiem.lv.
Lai arī izstādes formāta fotogrāfiju izgatavošana prasījusi

prāvus finansiālos ieguldījumus,
Ilze teic, ka gūtais gandarījums
tomēr ir lielāks: «Fotografēšana
un atrašanās dabā ļoti nomierina un šajā skrejošajā negāciju
laikā ir labs atslodzes veids dvēselei.» Precīzāk domu varot iz-

Iedvesmo labiem darbiem
A: Beata Logina

No 19. līdz 25. oktobrim
Latvijā tika rīkota Labo
darbu nedēļa. Tās mērķis
bija mudināt sabiedrību
veikt labus darbus,
parādīt, cik viegla,
patīkama un aizraujoša var
būt palīdzības sniegšana
un cik tā ir nozīmīga
grūtākos brīžos.
Pastiprināta uzmanība tika
pievērsta palīdzībai, kuras sniegšana iespējama bez liela finansiālā ieguldījuma.
Sestdien, 24. oktobrī, Labo
darbu nedēļa noslēdzās ar sakopšanas darbiem Bērnu bāreņu aprūpes centrā «Rīga». Tur
nedēļas organizatori «Palīdzēsim.lv» un «Amigo» kopā ar atbalstītājiem un ģimenēm, kurām
līdz šim ir sniegta palīdzība, palīdzēja sakārtot telpas pēc remonta, savukārt bērni mākslinieces
Lauras Kovaļevskas uzraudzībā
zīmēja glezniņas, ar kurām vēlāk
izrotāt bērnu nama telpas.
«Vēlamies, lai bērni no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm ne tikai saņem palīdzību,
bet arī mācās darīt labu citiem,»
atzīst Ilze Skuja, «Palīdzēsim.lv»
direktore. Ar Iecavas novada

pašvaldības transportu sestdien
galvaspilsētā tika nogādāti iecavnieki, kuri paši jau iepriekš saņēmuši palīdzību un tagad
iesaistījās kopīgajos sakopšanas
darbos aprūpes centrā «Rīga».
«Labo darbu skaitītājā», kas
darbojās portālā «Draugiem.lv»,
ierakstīti vairāk nekā 2800 labie
darbi. Vairāki ieraksti ir pamācoši un pozitīvas emocijas raisoši,
piemēram, Ilze Viļuma kādu rītu
iepriecināja autostāvvietas apsargu ar pašas ceptiem pīrāgiem,
Rita Skelte iemācīja 70 gadīgu
draudzeni lietot datoru, lai viņa
varētu sazināties ar radiem ārzemēs, Elizabete Menģele izglāba
mazu kaķīti, Vladimirs Silivanovs regulāri iedod naudu ubagotājiem un ved stopētājus, bet
Tamāra Mūrniece ziedoja naudu
Kuldīgas slimnīcai krēslu iegādei. Kā saka pati Tamāra: «Summa nav liela, bet sajūta forša.»
Akcijas laikā ar palīdzības lūgumiem vērsušās vairākas neapskaužamā situācijā nonākušas
ģimenes. Nedēļas laikā izdevies
arī pāris ģimenēm palīdzēt.
Par ģimenēm, kuras vēl gaida
palīdzību, var uzzināt organizācijas «Palīdzēsim.lv» mājas lapā
www.palidzesim.lv.
Labo darbu nedēļas idejai
aktīvi līdzi dzīvo arī dažādas
organizācijas un iestādes.

Īpaši labo darbu nedēļas pasākumi tiek rīkoti Jelgavas
pusē, Līvbērzes pagasta Vārpu
ciemā, kur aktīvi darbojas
Ģimenes centrs – Nāc!.
Labo darbu nedēļa izsludināta arī Baldones pamatskolā, kur
piektdien visas klases stāstīja
par saviem nedēļas laikā paveiktajiem labajiem darbiem.
Labo darbu nedēļā aktīvi
iesaistījās arī Bauskas un Iecavas sociālie dienesti, kas līdz šim
veiksmīgi sadarbojušies ar labdarības organizāciju «Palīdzēsim.lv». Iecavas novada Sociālais dienests akcijas laikā vāca
ziedojumus, lai iegādātos atstarotājus pirmsskolas vecuma
bērniem.
Viens no Labo darbu nedēļas
organizatoriem - mobilo sakaru
kartes «Amigo» kolektīvs - uzņēmies rūpes par trūcīgu daudzbērnu ģimeni no Misas. «Mēs tikām iepazīstināti ar Larisu un
viņas četriem bērniem. Mūsu
rūpes par ģimeni ir uzmanības
veltīšana, palīdzības sniegšana
un nepieciešamās palīdzības
piesaistīšana. Tas neprasa pārāk daudz no mums, bet ir būtiski grūtībās nonākušajai ģimenei. Tādēļ aicinu arī citus Latvijas uzņēmumus sekot šai idejai!» aicina Egils Trumpe, akcijas
līdzautoru «Amigo» pārstāvis. IZ

teikt vien piemeklētās dzejas rindas: «Pa ziedošu pļavu es
rītdienā brienu,
Ir smilgas tik garas, tās vainagā sienu.
Kaut vasara sen prom,
Dvēselē manā tā zied…» IZ

Meklē Gada
balvas cienīgu
sievieti - līderi
A: Beata Logina

Sieviešu tiesību institūts
(STI) izsludina konkursu
par Gada balvu 300 lati sievietei - līderei,
kura 2009. gadā
veicinājusi
citu sieviešu iekļaušanos
sabiedriskajā dzīvē.
STI aicina nevalstiskās
organizācijas, pašvaldību
iestādes, komercsabiedrības
un privātpersonas līdz 2010.
gada 1. februārim pieteikt
konkursam balvas
kandidātes, iesūtot pa pastu
(adrese: Pulkveža Brieža iela
7-C420, Rīga, LV-1010),
pa e-pastu (sti@latnet.lv)
vai pa faksu 67873003
aprakstu vai citāda veida
informāciju.
Gada balvas pasniegšana
paredzēta Starptautiskās
Sieviešu dienas svinībās
Pededzē 2010. gada martā. IZ
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Nevar paļauties uz cenu zīmēm
A: F: Anta Kļaveniece

Samazinoties ienākumiem,
cilvēki veikalos arvien
rūpīgāk izvēlas preces.
Viens no veidiem, kā
ieekonomēt, ir akcijas
preču iegāde. Bet vai
vienmēr veikalā izdodas
nopirkt preci par cenu, kas
norādīta uz cenu zīmes?
Diemžēl veikala apmeklētāji
norāda, ka pārpratumi saistībā
ar cenām rodas diezgan bieži, jo
pie tirdzniecības plauktiem ir
pielikta viena cena, taču, nonākot pie kases, tiek prasīta lielāka
summa.
Pirmdien, 26. oktobrī, šādu
nepatīkamu starpgadījumu veikalā «Maxima» piedzīvoja iecavniece Jepiscinija Blohina. Cenas

uzlīme uz preces liecināja, ka Ķekavas cālis maksā Ls 1,49 kilogramā (attēlā), bet kases čeks
liecināja, ka cena par šīs preces
kilogramu ir Ls 2,25.
«Tā kā makā bija noteikta
naudas summa, tad, izvēloties
preci, es rēķināju, lai naudas
pirkumam pietiktu. Citādi varbūt nemaz nebūtu ievērojusi, ka
cena atšķiras, jo pirku vairākus
produktus,» neapmierināta par
pircēju maldināšanu ir J. Blohina. Veikala pārstāve vien atrunājusies, ka tirgotavai trūkstot
darbinieku, kas laicīgi pārlīmē
cenas.
Patērētāju tiesību aizsardzības biroja mājas lapā tiek skaidrots, ka šādā gadījumā pircējam
ir tiesības atteikties no produkta
iegādes. Ja pircējs birojā vērsīsies ar sūdzību un kontrole veikalā konstatēs minētās nepilnī-

Zīmējumu konkursā izvēlēsies
Sporta skolas talismanu
A: Beata Logina

Iecavas novada sporta
skola «Dartija» izsludina
zīmējumu konkursu, lai
izveidotu iestādes būtību
raksturojošu talismanu.
Konkurss risināsies no 1. novembra līdz 1. decembrim. Iecavas novada skolu skolēni aicināti iesniegt brīvā tehnikā izstrādātus darbus, kur blakus uzzīmētajam talismanam jāuzraksta arī tā vārds. Zīmējumā nedrīkst lietot simbolus, kas ir patentēti (piemēram, olimpiskos
riņķus). Jāpievieno informācija
par darba autoru: vārds, uzvārds, skola, klase, vecums un
telefona numurs.
Dalībnieku vērtēšana notiks
divās grupās:
1. grupa - līdz 13 gadu vecu-

mam;
2. grupa - 14 līdz 18 gadu veci
dalībnieki.
Labāko darbu autori abās vecuma grupās tiks apbalvoti.
Iecerēts, ka uzzīmētais tēls
pārtaps «dzīvā lellē», kas būs klāt
visos sporta skolas pasākumos,
rotaļāsies ar mazajiem sportistiem, skatītājiem un piedalīsies
citās aktivitātēs.
Skolu pārstāvjiem darbi jānogādā sporta skolā «Dartija» darbdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
ar norādi «Zīmējumu konkursam» vai jānosūta pa pastu: Iecavas novada sporta skola «Dartija», Grāfa laukums 7, Iecava, LV3913. Datorā veidotos darbus
iespējams nosūtīt pa e-pastu:
dartija@inbox.lv.
Konkursa nolikums atrodams interneta mājaslapā
www.iecava.lv. IZ

Sporta namā
Amatieru basketbola
līga 30. oktobrī pl. 20:30
Dartija - Rīdzene 92/Barons
Tautas bumbas sacensības
5. klasēm
4. novembrī plkst. 15.00

Rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 9. novembrī
no plkst. 10 līdz 12.

bas, tirgotavai būs jāmaksā soda
nauda par pircēju maldināšanu.
Bet galvenais, pašiem pircējiem
vienmēr rūpīgi jāseko līdzi čekā
iesistajai cenai, lai cerētās ekonomijas vietā nepārmaksātu par
preci. IZ

Nūjošanai daudz piekritēju
A: Beata Logina
F: Māris Ozoliņš

Sestdien, 24. oktobrī,
lieliskajos laika apstākļos
daudz interesentu pulcējās
nūjošanas pasākumā pie
Sporta nama.
Latvijas Tautas sporta asociācijas instruktori Gaļinas Gorbatenko vadībā izklāstīja tehniskās nianses un pamācīja, kā pareizi turēt nūjas, kā likt soli. Pēc
iesildīšanās daļas fiziski spēcīgāko dalībnieku grupa devās vairāku kilometru pārgājienā, bet pā-

rējie nūjoja pa Iecavas parku.
Par šo veselīgo izkustēšanos
dalībniekiem tika izsniegtas Veselības dienas medaļas, kā arī
notika neliela balviņu izloze
(attēlā). Divas kundzes, kuras
nesagaidīja izlozes rezultātus
(Rita Odīte un Zenta Liepiņa),
aicinātas kādā darbdienā no
plkst. 9 līdz 13 ierasties pēc balviņām Sporta skolā.
Cilvēku interese pierāda, ka
šis tiešām ir demokrātisks veids
sportiskai laika pavadīšanai, secina Iecavas novada sporta skolas «Dartija» direktore Baiba Gāga un apsver domu rīkot vēl kādu līdzīgu pasākumu ar instruktora klātbūtni. IZ

7.

IZ

2009. gada 30. oktobrī

Sporta ziņas

21. oktobrī Iecavas vidusskolā norisinājās basketbola
sacensības 10.-12. klašu skolēniem.
Organizatorus pārsteidza negaidīti lielā komandu atsaucība sacensībās startēja visu astoņu vidusskolas klašu komandas.
Dalībniekus uzmundrināja arī līdzjutēju atbalsts. Īpaši neatlaidīgi,
līdz pat pēdējai spēlei, kas beidzās ap pulksten 19, par savējiem
īkšķus turēja klašu audzinātājas Maruta Lasmane, Dace Greiža
un Zanda Zīvārte.
Pirmo vietu izcīnīja 12.a klases komanda: Roberts Tūmanis, Toms
Vājeika, Sintija Zikrataja, Edija Ješauskis, Sandis Lapkovskis,
Līga Lasmane, Mārtiņš Bāgants un Katrīna Onzule.
Otrā vieta 11. a klases komandai, kurā spēlēja: Mārtiņš Kopeika,
Ansis Tonigs, Kārlis Onzuls, Jānis Goldmanis un Marika Elksnīte.
Trešā vieta 12.c klases komandai, kurā spēlēja: Raimonds
Šastakovičs, Jānis Ivanovs, Maksis Baldiņš, Mārtiņš Rāzmanis,
Sintija Ruķere, Matīss Mežiņš un Mārtiņš Makauskis.
Pārējo komandu vietu sadalījums:
4. vieta - 11.b klasei;
5. vieta - 10.b klasei;
6. vieta - 10.a klasei;
7. vieta - 11.c klasei;
8. vieta - 12.b klasei.
Bauskas rajona galda tenisa sacensībās, kas Iecavas sporta
namā notika 23. oktobrī, mūsu novadu pārstāvēja triju skolu
komandas.
Jaunākajā grupā, kurā sacentās 2000. gadā dzimušie un jaunāki
sportisti, 1. vietu izcīnīja Iecavas vidusskolas pārstāves Beāte
Jašuka un Annemarija Dukure, bet 2. vietā ierindojās
sākumskolas «Dartija» skolnieces Arta Lauberga-Laukenberga un
Anna Ansone.
Arī citās vecuma grupās 1. vietu ieguva vidusskolas komandas:
1998.-1999. g. dz. Aivija Grundmane un Monta Zaumane,
1996.-1997. g. dz. Alise Pluce un Karīna Taranda,
1994.-1995. g. dz. Sintija Januševiča un Lāsma Mežaka, savukārt
2. vietu šajā grupā izcīnīja Dzimtmisas pamatskolas audzēknes
Una Šķipare un Lūcija Kalviša.
Swedbank LJBL čempionātā Rietumu grupas minispēļu
dalībniekiem no Iecavas 25. oktobris bija gara un saspringta
diena, jo bija jādodas uz spēlēm Liepājā un Ventspilī.
Šo pilsētu komandas ir izteikti spēcīgi pretinieki, ar kuriem vēl
nesanāk līdzvērtīga cīņa kaut vai spēlētāju atšķirīgā auguma dēļ,
taču ar citiem savas grupas sāncenšiem spēku samērs ir līdzīgāks,
tad arī spēles varētu izdoties cerīgākas, atzīst viens no iecavnieku
treneriem V. Pārums.
Liepāja - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 64:38 (E. Jašuks 13, G. Plukass 9)
1998. g. dz. 36:52 (A. Griška 15, K. Ozoliņš 9)
Liepāja 2 - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 61:60 (E. Jašuks 22, G. Plukass 19)
1998. g. dz. 84:13 (D. Vidrins un A. Griška pa 4)
Ventspils - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 92:20 (G. Plukass 6)
1998. g. dz. 75:2
BK Dartija 25. oktobrī izbraukuma spēlē pārspēja BJSS
Rīdzene 91/Barons komandu ar rezultātu 81:70.
Tā kā svētdien savus tiešos darba pienākumus pildīja gan Dartijas
galvenais treneris Voldemārs Pārums, gan treneris Aldis Beitiņš,
iecavnieku spēli no malas vadīja Armands Švītiņš.
Visvairāk punktu guva Gundars Brička, kurš laukumā arī
pavadīja visilgāko laiku - 30 minūtes. Gandrīz pusi no visām
piezīmēm (12 no 25) pretinieki nopelnīja, neatļauti darbojoties pret
Iecavas komandas saspēles vadītāju Juri Brūveri.
Gundars Brička: 17 punkti, 4 izcīnītās bumbas, 2 bloķēti metieni;
Juris Brūveris: 13 punkti, 3 izcīnītās bumbas, 4 pārtvertas
bumbas;
Mārcis Eglītis: 13 punkti, 6 izcīnītās bumbas;
Ģirts Hauks: 11 punkti, 9 izcīnītās bumbas;
Ivars Zemītis: 11 punkti, 7 izcīnītās bumbas;
Māris Gailums: 8 punkti, 5 izcīnītās bumbas;
Armīns Dīcis: 6 punkti;
Jānis Ozoliņš: 2 punkti;

spēlēja arī Jānis Saveļjevs.
Dartija diemžēl zaudēja izcīnīto bumbu attiecībā: Rīdzenei 42
atlēkušās bumbas, mums - 37; daudz pretinieki spējuši mest arī
trīspunktniekus. Šie rādītāji jāņem vērā, gatavojoties
turpmākajām spēlēm Amatieru basketbola līgas Centra grupā.
Dartijas līdzjutēji tiek aicināti uz nākamo spēli, kas Iecavā notiks
30. oktobrī plkst. 20:30. Viesos ieradīsies BJSS Rīdzene
92/Barons. IZ

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

SIA «Kapu saimnieks»
apbedīšanas birojs
Rīgas ielā 49a
nelaiķa nogādāšana morgā un
uzglabāšana aukstumkamerā
bez maksas;
visi apbedīšanas pakalpojumi
un piederumi;
kapu pieminekļi, apmales, soliņi.
Diennakts tālr.
29278985, 29481156.

PASAULES DIABĒTA DIENĀ IECAVAS VESELĪBAS CENTRĀ
4. novembrī laikā no plkst. 8:30 līdz 12:00
piedāvājam ikvienam interesentam un bez samaksas:
- noteikt augumu, svaru un ķermeņa masas indeksu;
- izmērīt asinsspiedienu;
- noteikt cukura līmeni asinīs;
- ārsta endokrinologa dr. Ī. Vīnšteines konsultāciju;
- saņemt informatīvos materiālus par diabētu un svara
problēmām;
- saņemt informāciju par glikometriem un citiem paškontroles
līdzekļiem.

Aizsaulē aizgājuši
Vikentijs Caune (20.04.1957. - 22.10.2009.)
Milda Ilguma (02.04.1923. - 26.10.2009.)

2009. gada 30. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā, steidzami, lēti.
Tālr. 29795331; 27118682.
zāģmateriālus, veic
zāģmateriālu zāģēšanu pēc
klienta pasūtījuma, piegādā
jauktu koku skaldītu malku,
skujkoku šāļu malku.
Tālr. 29415851; 29460944.
smiltis un melnzemi ar
piegādi. Tālr. 29484578.
neapzāģētus dēļus (65 Ls/m³),
brusas, latas, dēļus (80 ls/m³),
nomaļu malku. Imprignējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 28888719; 26975888.
malku un skaldītu malku.
Tālr. 29360004.

Pērk : : :
skuju koku zāģbaļķus.
Arī sausus, stāvējušus,
šķembainus. Ir transports,
Valmet.
Tālr. 28888719; 26975888.

Vēlas īrēt : : :
dzīvokli vai istabu ar virtuvi
Iecavā, pēc iespējas lētāk.
Tālr. 26781800.

8.

Kultūras namā
Līdz 15. novembrim
apskatāma Zālītes speciālās
internātpamatskolas
skolotājas Ilzes Arājas
FOTO IZSTĀDE.
15. novembrī pl. 18:00
teātra izrāde - komēdija pēc
A. Čehova lugu «Bildinājums»
un «Lācis» motīviem

«TĀ PRECAS VECPUIŠI».
Lomās:
Zane Daudziņa, Juris Lisners
Jānis Reinis, Indulis Smiltēns
Biļešu iepriekšpārdošana,
cena - Ls 3 un Ls 4.
15. novembrī paredzētais

dziedātāja DONA
KONCERTS TIEK PĀRCELTS
uz nākamā gada sākumu.
Sekojiet informācijai!
17. novembrī pl. 19:00
vēsturiska spēlfilma

«VIENĪGĀ FOTOGRĀFIJA»
Biļetes cena - Ls 1.
18. novembrī pl.18:00

Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīts pasākums
«Iecavas Gada cilvēks»
balvas pasniegšana un
svētku koncerts.
Ieeja - bez maksas.
19. novembrī pl. 10:00

Liepājas Leļļu teātra izrāde
«Saldais sapnis».
Biļetes cena - Ls 1.

Dažādi : : :
Vīrietis (43 g, 185 cm)
vēlas iepazīties ar
atbilstoša vecuma sievieti.
Rakstīt: Gunāram Biezumam,
SAC «Iecava», «Smiltaiņi»,
Iecavas novads, LV-3913.
Celtniecības un remonta
darbi; santehnikas, mēbeļu
remonts, jumta darbi.
Tālr. 26060411.

Iecavas katoļu draudze
aicina uz SVĒTDIENAS
SKOLAS nodarbībām
katru svētdienu plkst. 10,
sākot ar 1. novembri.
Sīkāka informācija
pa tālr. 63942572 (Vija).

SAC «Iecava» izsludina
iepirkuma procedūru
saimniecības ēku
iekštelpu remontam.
Paredzamā līgumcena
Ls 8000 bez PVN.
Tālrunis 63960213.

Sagatavoju auto ikgadējai
valsts tehniskajai apskatei.
Veicu ritošās daļas remontu
un laboju citus defektus.
Nodarbojos ar auto virsbūves
un salona tīrīšanu,
pulēšanu, vaskošanu.
Tel. 29780080 Kristaps.

22. novembrī pl. 17:00
dziedātājas AISHAS

KONCERTS.
Biļešu cena:
iepriekšpārdošanā - Ls 4,
koncerta dienā - Ls 5.
Sīkākas ziņas pa tālr.
63941234; 29109156;
26666126.

11. novembrī plkst. 18.10
LĀČPLĒŠA DIENAI
veltīts piemiņas brīdis
pie Brīvības pieminekļa
Iecavas parkā.
Plkst. 18:00 stāšanās lāpu
gājienam pie Kultūras nama.

1. novembrī plkst. 16
Birzuļu kapos SVECĪŠU
VAKARS ar mācītāju.
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