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Uzvarētāji brauks uz Briseli
Veiksmīgākie
debatētāji
no Daugavpils
un Cēsīm
kopā ar
turnīra
organizatoriem
un
Eiropas
Parlamenta
deputāti
Inesi Vaideri
(centrā).
A: Vita Lauciņa-Veinere

Iecavas vidusskolas debašu trenere

29. novembrī Iecavas
vidusskolā notika
Nacionālais debašu turnīrs
«Latvijas iestāšanās
Eiropas Savienībā ir/nav
attaisnojusi uz to liktās
cerības».

Debatētāju šogad bija īpaši
daudz - 180 jaunieši no visas
Latvijas un 40 tiesneši. Mūsu
skolu pārstāvēja trīs komandas:
divas debatēja angļu valodā
(Krists Kozlovs 9.b kl., Māris Lasenbergs 10.b, Mārcis Vīnbergs
9.b, Liene Krastiņa 9.c un Zane
Cēsniece 11.a) un viena latviešu
valodā (Jānis Lauciņš, Haralds
Millers, Mārtiņš Komisars - visi

Noslēdzies konkurss par
sociālās mājas rekonstrukciju
A: Anta Kļaveniece

Par Iecavas novada Domes
izsludināto atklāto konkursu
«Sociālās mājas «Aizupieši»
rekonstrukcija» būvnieku
interese bija rekordliela:
iepirkuma procedūras
nolikumu izņēma 34
pretendenti, piedāvājumus
iesniedza 19.

Piedāvājumu atvēršana noritēja 27. novembrī, un iepirkumu
komisija tos jau izvērtējusi. Par
konkursa uzvarētāju ar zemāko
piedāvāto līgumcenu (Ls 399
845,20 bez PVN) atzīts uzņēmums SIA «Lata CMD», informē
Domes iepirkumu speciāliste
Evija Poļakova. Kopējās plānotās
projekta būvniecības izmaksas ir
Ls 471 817,34 (ar PVN).
3.lpp.

12.a kl.). Liels atbalsts man, kā
šī pasākumā organizētājai, bija
bijušie debatētāji Mihails Haļitovs un Jana Ādmine, kuri tiesāja debates. Mihails pirms turnīra ar padomu palīdzēja mūsu
debatētājiem. Diemžēl iecavnieki
nespēja sacensties ar Latvjas
ģimnāzijām, bet vismaz vienā no
trīs debašu riņķiem katrai komandai bija pa uzvarai.
2.lpp.

05.12.2008.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
2.
Var
apskatīt
prognozētās
kadastrālās
vērtības

Baznīcā
skanēs
garīgās
mūzikas
koncerts

6.

6.
Palīdzi
piepildīt
dāvanu maisu

Jauktajam korim - 30
A: Judīte Radvila-Vāvere

kora dalībniece

Katram ejams savs ceļš,
mūsējais ir dziesmām
caurvīts! Tā droši var teikt
35 Iecavas iedzīvotāji,
kuri šogad svinēs
Iecavas jauktā kora
30 gadu jubileju.
Koris piedzima 1978. gadā,

kā Iecavas putnu fabrikas koris,
lēnu garu gadiem ritot kļuva par
Iecavas jaukto kori, kura dzīvesvieta ir Iecavas kultūras namā.
Vēlamies pateikties visiem tiem
cilvēkiem, bez kuriem Iecavas
kora pastāvēšana nebūtu iespējama, un pirmkārt, pašiem dziedātājiem. Ir piedzīvoti raibi notikumi: koncerti, dziesmu svētki,
mēģinājumi, kāzas, bēres, raudzības.
7.lpp.
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25. novembrī
sākumskolā
«Dartija»
viesojās
Dabas
muzeja
izbraukuma
grupa
ar lekciju
par
dzīvniekiem.

Skolu ziņas

Lepojamies, ka Bauskas rajona Jauno basketbolistu kausa
sacensībās Dzimtmisas pamatskolas komanda izcīnīja pirmo
vietu pamatskolu grupā. Skolēnus sacensībām sagatavoja
sporta skolotājs Vilnis Gailums.
9. klases skolnieces Ance
Caune, Kristīne Breijere, Laila
Škapare un Jolanta Allere piedalījās konkursā «Mūsu mazais
pārgājiens», kur vajadzēja izpētīt
kādu koksnes produktu ražotni
tuvējā apkārtnē.
5. klases un 9. klases audzēkņi aktīvi meklēja atbildes uz pirmās kārtas jautājumiem konkursā «Zaļākā klase». CSDD konkursā «Gribu būt mobils» ar interesi strādā 8. klases zēnu komanda: Jānis Šulcs, Rūdolfs
Arājs, Dzintars Stuks un Oskars
Stromals. Daudzi iesaistās stilīgākās zaļās karotītes uzlīmes radīšanā vizuālās mākslas skolotājas Janas Arājas vadībā.
Latvijas kartes salikšanā
no160 lauznīšiem labi veicās
9. klases meitenēm: K. Breijerei
un J. Allerei trešā vieta, bet An-

dra Lazda un Anastasija
Dubrov-ska saņēma Atzinības
rakstu.
Sagaidot Latvijas Republikas
90. dzimšanas dienu, sākumskolā «Dartija» notika dažādi
pasākumi. Pirmsskolas skolēni
iekārtoja zīmējumu-veidojumu
izstādi «Tāda ir mana Latvija».
Sākumskolas skolēni rakstīja
novēlējumus Latvijai, tikās ar interesantiem cilvēkiem.
3. novembrī ansamblis «Vilki»
sniedza koncertu un iepazīstināja bērnus ar senajiem tērpiem,
ieročiem un mūzikas instrumentiem. Pirmsskolas grupās norisinājās prāta spēles «Latvijas erudīts», bet sākumskolas klasēs «Labāk zini, nekā mini».
11. novembrī pirmsskolas
bērni bija Rīgā un nolika ziedus
pie Brīvības pieminekļa, iepazinās ar Vēstures un kuģniecības
muzeju, kā arī nolika svecītes
krastmalā, bet vakarā visi kopīgi
izgaismojām pieminekli Iecavas
parkā.
12. novembrī ar Latvijas un

F: I. Krauja

Iecavas vēsturi pirmsskolēnus
iepazīstināja vecāki un vecvecāki: B. Motivāne, A. Biezis. M Druviņa stāstīja par savu dzimteni
Vāciju.
Pasākumā «Paldies, skolotāj!»
skola ieguva nomināciju «Izglītības iestādes vide» un skolotāja
I. Krauja saņēma apbalvojumu.
14. novembrī gan pirmsskolēniem, gan skolēniem notika
svinīgā līnija par godu Latvijas
dzimšanas dienai. Pasākumā tika apbalvoti intelektuālo spēļu
uzvarētāji. Patīkams pārsteigums visiem bija dāvinātais jubilejas kliņģeris skaitļa 90 formā.

Uzvarētāji brauks uz Briseli
1.lpp.

Īpašs paldies angļu valodas
komandām, jo tās bija ieguldījušas milzīgu darbu arī pirms turnīra. Lielas cerības tika liktas uz
meiteņu komandu, bet, tā kā viņas palika tikai divas, tad bija jāiegulda dubultdarbs, un tas tik
svarīgā brīdī bija kā apgrūtinājums. Vislielāko atzinību vēlos
veltīt Zanei Cēsniecei, jo viņa debatēja ne tikai pirmo reizi, bet arī
aizvietoja iztrūkstošo runātāju.
Atzinības vērts bija arī pirmo reizi debatējušais Mārtiņš Komisars.
Kā vienmēr debatētāji bija
gatavi paust savu pārliecību gan
par, gan pret ES. Tāpēc uzvarētāju komandu pārliecība dalījās.
Angļu valodā Daugavpils ģimnāzijas komanda pārliecināja,
ka iestāšanās ES nav attaisnojusi uz to liktās cerības, savukārt
latviešu valodā Cēsu Draudzīgā
aicinājuma ģimnāzija tieši pretēji - ka ir.
Vakara intriga un kulminācija bija Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres ierašanās.
Viņa pirms finālistu apbalvošanas diskutēja ar debatētājiem

un atbildēja uz jautājumiem.
Beigās Debašu biedrības prezidente Ineta Drēže apsveica labākos runātājus un pusfinālistus,
bet fināla uzvarētājus no Daugavpils un Cēsīm sveica Inese
Vaidere. Galvenā balva, par pārsteigumu visiem, būs brauciens
pavasarī uz Briseli kopā ar debašu treneriem. Ceru, ka šāds
atalgojums debašu darbam būs
stimuls mūsu skolas komandām
saņemties vēl vairāk un gūt panākumus.
Turnīra diena bija gara un
radoša. Atklāšanā mūs priecēja
Iecavas vidusskolas drāmas pulciņa teātra izrāde «Paldies par
prieku», kurā piedalījās 8.c klases meitenes Dārta, Sindija,
Meldra un Elīna skolotājas Valdas Prokopenko vadībā. Paldies
arī Daces Greižas improvizācijas
teātrim un par klavierspēli 8.a
klases skolniecei Raivitai Lauciņai-Veinerei. Pēc kafijas pauzes
brīvo laiku aizpildīja mūsu skolas folkloras kopa «Tarkšķi» skolotājas Kristīnes Kareles vadībā.
Paldies par atsaucību skolas kolēģēm!
Lai pasākums izdotos, savu

2.

artavu ieguldīja arī Milita Pīlādze, sagādājot balviņas amatpersonām un māksliniekiem.
Mūsu skolas pavāre Inese Rozentāle, sadarbojoties ar saviem
kolēģiem, sarīkoja gandrīz vai
«kāzu mielastu» debatētājiem.
Paldies Tev, Inese! Tikpat atsaucīga bija sardze Zita Štrausa,
sagādājot klašu atslēgas un
iezvanot kopējo sasaukšanas
zvanu. Taču - kas būtu tehniskie
darbinieki bez vadoņa - Daigas
Skujas? Daiga daudzas lietas,
kā vienmēr, bija paredzējusi gan
pirms turnīra, gan tā laikā. Bet
kāpēc tāda darba deleģēšana un
sakārtotība? Atbilde viena - mūsu skolas direktore Agra ZaķeFridrihsone. Viņa vienmēr ir atbalstījusi debašu pasākumus
un darījusi visu, lai turnīrs noritētu augstā līmenī. Tāpēc Debašu biedrība ir izvēlējusies mūsu
skolu kā vienīgo, kurā kārtējo
reizi rīkot Nacionālo debašu turnīru. Varam būt lepni, ka Iecavā
notiek tāds republikas mēroga
pasākums un ka spējam to godam sarīkot!
Vairāk foto skatiet portālā
www.iecava.lv. IZ

Vakarā skolas pagalmā izveidojām ar svecītēm izgaismotu Latvijas kartes kontūru.
21. novembrī 4. klases
audzēknes A. Grundmane un
M. Zaumane piedalījās ģeočempionātā Latvijas kartes salikšanā no lauznīšiem un, uzlabojot
savu pagājušā gada rekordu,
ieguva pirmo vietu rajonā.
26. un 27. novembrī pirmsskolas grupās notika pasākums
«Stipro tēvu pēcpusdiena».
1. decembrī skolas klasēs vecāki tika aicināti uz atvērto durvju dienu. Paldies visiem, kas atnāca! IZ

Var iepazīties
ar prognozēto
kadastrālo vērtību
Lai ikvienam īpašniekam būtu iespēja laikus uzzināt, kāda
būs viņa nekustamā īpašuma
kadastrālā vērtība 2009. gadā,
no 2. oktobra Valsts zemes dienesta (VZD) interneta mājas lapā
www.vzd.gov.lv ir iespējams
iepazīties ar aprēķinātajām prognozētajām kadastrālajām vērtībām. Īpašuma prognozēto kadastrālo vērtību var apskatīt arī
jaunajā VZD datu publicēšanas
portālā www.kadastrs.lv. VZD
aicina ikvienu zemes un būvju
īpašnieku, īpaši uzņēmējus, izmantot piedāvāto iespēju, lai laicīgi plānotu savas finanses un
nepieciešamības gadījumā ierosinātu sev piederošo īpašumu
datu precizēšanu vai aktualizēšanu. Īpašumu jaunās kadastrālās vērtības, kam būs juridisks
spēks, tiks aprēķinātas uz
2009. gada 1. janvāri. Ja laikā no
2008. gada 1. jūnija līdz 2009.
gada 1. janvārim īpašumu raksturojošie dati, kas tiek ņemti vērā kadastrālās vērtības aprēķinā
(platība, lietošanas mērķis u. c.),
būs mainījušies, uz 2009. gada
1. janvāri aprēķinātā īpašuma
kadastrālā vērtība no prognozētās kadastrālās vērtības arī atšķirsies.
Ilze Miķelsone
VZD sabiedrisko attiecību
speciāliste

3.
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Kopā vienā saulesziedā Noslēdzies konkurss par

sociālās mājas rekonstrukciju
1.lpp.

Modes skates dalībnieces kopā ar skolotājām Mārīti
Kokorieti (no kreisās) un Sigitu Lazbergu.
A: F: Dace Lisovska

Zālītes skolas skolotāja

Divus gadus
Zālītes speciālas
internātpamatskolas
skolēni piedalījās projekta
«Kopā vienā saulesziedā»
aktivitātēs.
Pavisam nesen Rīgā, Latviešu
biedrības nama Lielajā zālē, izskanēja lielkoncerts ar tādu pašu
nosaukumu. Skanošās dāvanas
Latvijai tematiski un stilistiski
vienotas novadu koncertprogrammas bija sagatavojuši Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Rīgas novada bērni un
jaunieši ar speciālām vajadzībām. Skatītāji klausījās dziesmas un skatījās dejas apvienoto
interešu izglītības pulciņu sniegumā.
Spriežot pēc pasākuma dalībnieku skaita, mēģinājumu biežuma, skolēnu satraukuma un skolotāju atbildības sajūtas, varēja
secināt, ka piedalījāmies lielā un
grandiozā projektā. Mūsu skolas
skolēni piedalījās dāvināšanas
pasākumā biedrības nama Bal-

tajā zālē. Ar pašu darinātajiem
kubiem mūsu skolēni iepriecināja Valsts Leļļu teātri. Meitenes demonstrēja pašu šūtos tērpus, kā vadmotīvu izmantojot
vasaras tēmu. Uz skatuves Lielajā zālē kāpa mūsu dejotāji, lai kopīgi ar pārējiem dalībniekiem izdejotu dejas «Brīvības iela» soļus.
Skolas ansambļa dalībnieki vienojās kopējās dziesmās ar Rīgas
novada bērniem. Ne vienam vien
zālē sēdošajam skatītājam acīs
sariesās asaras, redzot un dzirdot, ko spēj mūsu skolēni, pārsteidzot ar savu vienkāršību un
nesamākslotību.
Liels paldies sakāms mūsu
skolas skolotājām Gundegai Velpai, Guntai Rumševičai, Sigitai
Lazbergai, Mārītei Kokorietei. Tikai skolotājām vien zināmie īstie
un laikā pateiktie «burvju vārdi»
lika mūsu audzēkņiem justies
varošiem, lepniem, līdzvērtīgiem.
Ir ļoti nozīmīgi likt mūsu bērniem
saprast, ka, muzicējot, dejojot
un radoši strādājot, veidojas izpratne par to, cik nozīmīgi būt
kopā, radīt skaisto, mācēt to novērtēt un saglabāt. Esam gandarīti, ka arī mums bija iespēja dāvāt Latvijai savus lielos darbus. IZ

Kāds bijis NOVEMBRIS
Novembrī Dzimtsarakstu nodaļā salaulāti divi pāri, izsniegtas 12
miršanas apliecības un septiņas dzimšanas apliecības. Iecavnieku
pulku kuplinājuši pieci zēni un divas meitenītes. Vecāki
jaundzimušajiem izvēlējušies vārdus Verners Klāvs, Juris
Silvestrs, Jānis, Ričards, Artūrs, Renāte un Nikola. IZ

Ja viss ritēs bez aizķeršanās,
«Aizupiešu» rekonstrukciju plānots pabeigt līdz 2009. gada
15. oktobrim.
Sociālās mājas «Aizupieši» rekonstrukcijas tehniskais projekts ir izstrādāts pēc Iecavas
novada Domes pasūtījuma, kas
ir arī ēkas un zemes juridiskā
īpašniece. Projekts paredz atsevišķi stāvošas dzīvojamās-saimniecības ēkas būvniecību un
esošās mājas iekšējo pārplānojumu, ieejas mezglu, mansarda
stāva un jauna divslīpju jumta
izbūvi, ārsienu siltināšanu un
kvalitatīvu ārējo apdari.
«Aizupiešu» pirmajā stāvā paredzēti astoņi vienistabas dzīvokļi, mansarda stāvā – četri divistabu dzīvokļi. Katrā vienistabas dzīvoklī paredzēta istaba ar
virtuves nišu, savietotais sanitārais mezgls, priekštelpa un stiklots vējtveris. Divus vienistabas
dzīvokļus plānots piemērot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Divistabu dzīvoklī būs divas istabas, atsevišķa virtuve, koridors,
savietotais sanitārais mezgls.

Katram no astoņiem pirmā stāva
dzīvokļiem vairāku logu vietā paredzēts ierīkot durvis, projektēta
atsevišķa ieeja no pagalma. Četriem dzīvokļiem paredzētas izejas uz iekšpagalmu. Nokļuvi uz
otro stāvu nodrošinās divas siltinātas kāpņu telpas.
Plānojumā ir saglabātas visas
vecās nesošās mūra sienas, kā
arī daļa no koka nenesošajām
sienām. Sliktā tehniskā stāvokļa
dēļ tiks nojaukti abi ēkas gali virs
pirmā stāva līmeņa un demontēts starpstāvu pārsegums.
Jumta līmeņa pacelšana ļaus racionāli izmantot mansarda stāva
telpas, bet augšstāva dzīvokļu izgaismošanai paredzētas jumta
izbūves. Projekts paredz nomainīt visus logus un durvis, vienlaikus nosiltinot arī ailas. Ēkai izbūvēs centralizētu ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu.
Novada Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs skaidro,
ka ārējās komunikācijas un teritorijas labiekārtošana tiek risināta atsevišķā projektā, kuru
līdz šī gada beigām izstrādās uzņēmums SIA «Strasa Konsultanti». IZ

Melnās ziņas
- 26. novembrī ap plkst. 22.00
Sporta ielā, kādā dzīvoklī kopīgi
lietojot alkoholu, 1982. gadā dzimušam vīrietim nozagts mobilais
telefons Nokia 50E un digitālā fotokamera Sony. Vainīgās personas tiek noskaidrotas. Uzsākts
kriminālprocess.
- 28. novembrī laikā no plkst.
07.10 līdz 07.20 Zemgales ielā,
izsitot stiklu automašīnai VW
Golf nozagta rokassomiņa ar dokumentiem. Uzsākts kriminālprocess.
- 27. novembrī ap plkst. 19.05
DUS «Neste» teritorijā nezināms
transportlīdzeklis nolauza un bojāja apgaismes stabu, no notikuma vietas aizbrauca, neziņojot
Cceļu policijai.
- Naktī uz 29. novembri, izņemot loga stiklu, no kādas dārza
mājiņas Iecavas novadā nozagts
motorzāģis un krūmgriezis Jonsered, elektriskā rokas ēvele, lentes slīpmašīna Klauss un no
jaunbūves nozagta pļaujmašīna
Husqvarna. Uzsākts kriminālprocess.
- 29. novembrī ap plkst. 20.00
1930. gadā dzimis vīrietis, vadot
automašīnu Peugeot 307, ceļa
Jelgava-Iecava 31. km neizvēlējās pareizu braukšanas ātrumu,

veicot labā pagrieziena manevru
virzienā uz Bausku, sāniski ieslīdēja krustojumā, kur ceļa pretējā pusē sabojāja aizsargbarjeru
un apmeta kūleni. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- Naktī uz 30. novembri stāvlaukumā pie moteļa «Brencis» tika nozagta automašīna BMW
730. Uzsākts kriminālprocess.
- Naktī uz 30. novembri kādas
mājas pagalmā Rīgas ielā no
automašīnas Toyota Carina nozagtas abas valsts reģistrācijas
numura zīmes. Uzsākts kriminālprocess.
- 1. decembrī ap plkst. 12.45
DUS «Neste» teritorijā, braucot
atpakaļgaitā ar automašīnu
DAF, 1973. gadā dzimis vīrietis
nepārliecinājās par manevra
drošību un ietriecās dīzeļdegvielas reklāmas nojumē. Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
- 29. novembrī Rīgas ielā
automašīnai VW Passat Variant
nozagti dekoratīvie diski. Par notikušo atteikts uzsākt kriminālprocesu.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

2008. gada 5. decembrī
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Derīgs garajiem gabaliem
A: Beata Logina
F: no E. Gāgas personīgā arhīva

Sports māca uzvarēt, zaudēt,
sports māca dzīvot, savulaik
teicis kāds klasiķis. Kā sports
izskolojis ilggadējo
vieglatlētikas treneri Elmāru
Gāgu, jautāju viņam neilgi
pirms nozīmīgas dzīves
jubilejas.
Elmārs dzimis 1948. gada 9. decembrī tepat netālu - Vecumniekos.
Vispārējo izglītību ieguvis vietējā vidusskolā, kur fizkultūras skolotājs
Egons Priedītis saskatījis puiša dotības un piesaistījis vieglatlētikai. Pēc
vidusskolas ceļš vedis uz Rīgu, bet
divus gadus nāciet pavadīt armijā
Ļeņingradas apgabalā un Tallinā,
Paldisku atombāzē.

Profesionāls sportists
No 1969. gada līdz 1975. gadam
Elmārs sporta biedrībā Daugava
pārstāvējis VEF sporta klubu, no
1972. gada sešus gadus startējis
Latvijas izlasē. «Daudz laika pavadījām ārpus Latvijas. Februārī devāmies uz dienvidu republikām, mēnesi bija nometne, pēc tam sacensības,» atceras Elmārs, pāršķirstot fotogrāfijas, kurās redzams, kā tolaiku
sportiskie jaunekļi ar portfeļiem rokās devās pārbraucienos uz attālajām sacīkšu vietām.
Ar atzinīgiem vārdiem Elmārs
piemin Johanu Kvicēviču - savu pirmo treneri Rīgā. «Viņam svarīgi bija
veco laiku tikumi, galvenokārt - cilvēciski, lai viss notiktu godīgi.» Sportiskā ziņā vēlāk daudz devis treneris
Māris Gailis.

Viens no gandarījuma momentiem Elmāra (nr. 304) sportista
gaitās - uzvara republikas krosā, kad izdevies apsteigt
mūžīgo sāncensi Pēteri Krūmiņu (nr. 323).

Tālu aizskrējis
Gāga specializējies garo gabalu
skriešanā, krosā. Intensīvi viņš trenējies aptuveni 10 gadus. Gatavojoties sacensībām, katru mēnesi noskrieti 500-700 kilometri, gadā - ap
5000 kilometru. Kad beidzis aktīvās
sportista gaitas, vēl skrējis līdzi arī
saviem audzēkņiem. Ja visu pieveikto kilometrāžu kopā sarēķina - tālu
aizskrējis...
Trīs reizes Elmārs noskrējis maratonu. Kā ar daudzām lietām dzīvē,
visspilgtāk atmiņā palikusi pirmā
reize Užgorodā, kur notikušas komandu cīņas. Smagi bijis, sevišķi
švaki - ap 35-37 kilometru, tomēr
līdz galam ticis, bet finišējot stadionā
gan zvaigznītes rādījušās. «Šajos laikos jau vairs tikai retais parakstās
uz garajiem gabaliem, jo negrib piepūlēties, tas ir grūti,» atzīst treneris.
«Labāk uzmest, uzlēkt, sprintu noskriet. Salīdzinot ar šodienu, tolaik
mežonīgi trenējāmies, piemēram, pa
šoseju Siguldas kalnos. Citādi, ja nebijām formā, intensīvi piedalīties sacensībās bija mokas.»

Lielākais gandarījums
par audzēkņiem
Novembrī apritēja 33 gadi, kopš
Elmārs pārcēlies uz Iecavu. «Te, strādājot «Progresā», varēja labāk nopelnīt. Piedalījos arī sporta nama
būvniecībā,» viņš atceras laiku, kad
pārgājis uz lauku sporta biedrības

reizes bijis Latvijas jaunatnes čempions, bet PSRS vērtējumā iekļuvis
labāko sešiniekā. Latvijas ātrāko trijniekā ticis Raitis Banka, kurš skrējis
800 m distancē. Par Latvijas čempionu tāllēkšanā, jau aizsūtīts uz Murjāņiem, kļuvis Andris Pūpoliņš. Latvijas jaunatnes izlasē turējies arī
sprinteris Renārs Spalis.
Pēc «tukšajiem» gadiem atkal izveidojusies laba kompānija: Latvijas
čempioni vidējās distancēs Guntars
Baltgailis un Ieva Siugale, Laura
Strēle, kuras meita nu jau trenējas
pie Elmāra. Tad pēc kārtējā pārtraukuma atkal parādījies pa kādam
spilgtākam sportistam: treneris min
sprinteri Ivaru Čaču, Sanitu Bogdanovu, kura arī turpinājusi pilnveidot
meistarību Murjāņos un uzrādījusi
augstus rezultātus sprintā, tāllēkšanā, augstlēkšanā, septiņcīņā jaunietēm. Arī starp pašreizējiem audzēkņiem esot daudz perspektīvu jauniešu: Jana Zamarina, Paula Platore,
uzskaitījumu varētu vēl turpināt.
Kopumā runājot par jaunāko
paaudzi, Elmārs neslēpj izbrīnu par
bērnu savstarpējām attiecībām:
«Iesist otram - tas nav nekas! Sporta
stundās aizvietojot kādu kolēģi skolā,
pārāk daudz jāredz skolēnu agresivitāte un nežēlība.» Elmārs atzīst no
Kvicēviča aizgūto taktiku - drīzāk samīļot, pažēlot audzēkni, ja viņam kas
noticis vai nav padevies, tad sāpes un
bēdas daudz ātrāk pāriet.
Varbūt tieši attieksme ir viens no
iemesliem, kāpēc jau padsmit gadus
tieši Elmāram Gāgam uzticēta Bauskas rajona vieglatlētu izlases vadība.
Par devumu sportā šogad valsts svētkos E. Gāgam izteikta Bauskas rajona Padomes pateicība. Saņēmējs
gan nogroza galvu: «Apbalvojumi mani īpaši neaizrauj...»

Ja nebūtu sports,

Treneris kopā ar vieglatlētēm Sanitu Bogdanovu, Baibu
Stūrmani un kolēģi Daci Vizuli.
«Vārpa» Bauskas rajona sporta klubu «Dartija». 1981. gadā, lai gan «bez
lielas vēlēšanās», Elmārs piekritis
aicinājuma strādāt par treneri Bauskas sporta skolā. Praksē iegūtās zināšanas ar mūsdienīgu teoriju nācies papildināt vēl salīdzinoši nesen -

2004. gadā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā saņemts apliecinājums sporta pedagoga kvalifikācijai.
Gandarījums trenerim ir par
daudziem saviem audzēkņiem. Gargabalnieks Juris Kanbergs vairākas

«..tad būtu celtniecība,» vaicāts
par citām interesēm, atbild treneris.
Pāris gadu viņš pamācījies specializētajā tehnikumā. Zināšanas un iemaņas vēlāk noderējušas, pašam būvējot ģimenes māju. Arī dārzkopība neesot smādējama, ja tikai nav jāravē,
Elmārs smīn. Patīk zāli pļaut un pēc
tam priecāties, cik viss līdzens.
Ko vēl vajadzētu pieminēt rakstā,
jautāju Elmāram. Divas sievas, trīs
bērni - Elīna, Agnese un Kristaps - un
divi mazbērni - Emīls un Katrīna, noskaita jubilārs, kuram, kā izrādās,
pēc dažām dienām vēl viens svarīgs
datums - ar sievu Baibu 13. decembrī jāsvin sudraba kāzas. Laulībā nodzīvoti 25 gadi, taču patiesībā darba
specifikas dēļ maz laika sanācis kopā
pavadīt. Viens uz vienu pusi, otrs uz
otru. Nu jau pāris gadus, kad oficiāli
reģistrēta darbojas Iecavas novada
sporta skola «Dartija», sieva ir direktore un priekšniece vīram. «Bieži
tieši es vairāk par citiem dabūju trūkties,» saka Elmārs. Baiba allaž bijusi
aizņemta arī administratīvajā darbā,
bet savulaik profesionālajā galda tenisā pavadītie gadi viņai ļāvuši ar lielāku izpratni raudzīties uz dzīvesbiedra nodarbošanos.
Galvenais, ko sporta darbiniekam vēlēt jubilejā, protams, - veselība. Lai vecās traumas neliek sevi manīt un jaunas kaites lai nenāk klāt! IZ
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Projekta partneri tiekas Austrumu un Rietumu krustcelēs
A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas novada Domes
darbinieki projekta «Eiropas
skola ilgtspējīgai attīstībai»
ietvaros novembrī viesojās
Turcijā. Raksta sākumu
publicējām 28. novembra
numurā.
Semināru programma bija visai intensīva: darbam tika atvēlēta priekšpusdiena un pievakare līdz pat pulksten desmitiem.
Toties pēcpusdienas izmantojām, lai iepazītu Turcijas kultūrvēsturiskās vietas. Semināru
laikā iepazinām partnervalstu
organizācijas, to darbības jomas, saistību ar izglītību un pieredzi starptautiskos projektos.
Tikšanās laikā precizējām projekta darbības programmu turpmāko divu gadu garumā, tajā
veicamās aktivitātes; izrunājām,
kas notiek katrā valstī saistībā
ar ilgtspējīgu attīstību.
Jāatgādina, ka ilgtspējīga attīstība tiek skaidrota kā attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot
draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā un sociālā. Tas
nozīmē, ka stingras vides aizsardzības prasības un augsti ekonomiskie rādītāji nav pretrunā,
ekonomiskā augšupeja nedrīkst
degradēt vidi un vienlaikus tiek
nodrošināta augsta dzīves kvalitāte.
Partneri vienojās, ka projektā
tiks akcentēta vietējo pārtikas
produktu pārstrāde un nacionālo tradīciju saglabāšana. Tāpat
tiks izstrādāta kopīga interneta
mājas lapa, kurā tiks atspoguļotas projekta aktualitātes, ievietota informācija par katru projekta dalīborganizāciju, tās piesaistīto pārtikas ražotāju un
produktiem, receptes u. tml.
Pozitīvas prakses piemēru
demonstrēja itāļu partneri, kuru
projekts «0 kilometru» jau darbojas. Tā pamatā ir ideja par vietējo lauksaimnieku kooperēšanos, lai saražoto produkciju varētu tirgot bez starpniekiem vietējā tirgū. Tas nozīmē, ka produktu cena samazinās, tie ir
svaigāki, netiek tērēta degviela
to vairākkārtējai pārvadāšanai,
tā samazinot gaisa piesārņojumu.
Līdz nākamajai tikšanās
reizei, kas notiks nākamā gada
aprīlī Vācijā, katrai dalīborganizācijai jāsagatavo prezentācija,
kas parādītu, kāda situācija valda lauksaimniecībā un kādā ar
to saistītā pārtikas produktu ra-

Ciemojoties pie Aksarai pilsētas mēra, tradicionālo turku
tēju sarunu starplaikā bauda Ineta Bramane (no kreisās) un
Valda Liekne.
Mūsu viesošanās Aksarai Universitātē sakrita
ar jaunas
fakultātes
atklāšanas
svētkiem.
Mūsu gaumei un mentalitātei
nesaprotami gaitenī
pie sienas
rindojās
sveicēju
sūtīti puķu pušķi
ar saskavotām
papīra manšetēm
un uzrakstiem ar
sūtītāja vārdu.
Viesojāmies pilsētiņā, kas slavena
ar saviem māla
izstrādājumiem gandrīz katrā mājā ir podnieka
darbnīca. Aroda
prasmi un vairākās istabās izvietotos izstrādājumus mums demonstrēja šis vīrs,
kurš ir podnieks
jau ceturtajā
paaudzē. Trauku
kaligrāfisko
apgleznošanu veic
viņa māsa (attēlā)
un māte.
žošanas uzņēmumā; cik tas ir
dabai un cilvēkiem saudzīgi un
draudzīgi; kā šajā procesā tiek
saglabātas tautas tradīcijas.
Vizītes laikā apmeklējām Aksarai pilsētas mēru un apgabala

gubernatoru, lai izzinātu administrācijas ieguldījumu reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plānošanā un veicināšanā,
apmeklējām izglītības iestādes universitāti un privātu koledžu.

Vizīte pie mēra vainagojās ar sižetu televīzijas vakara ziņu pārraidē, kā arī ar bilžainu informāciju nākamās dienas presē. Ja
sākotnēji bijām drusku neizpratnē par īpašo uzmanību, tad
pēcāk noskaidrojām, ka bijām
laba platforma sabiedrisko attiecību pasākumiem - valstī tuvojas pašvaldību vēlēšanas; tāpat
nevar aizmirst Turcijas centienus pievienoties Eiropas Savienības valstu saimei.
Iepazīstoties pilsētas mērs
atzinās, ka vārdu «Latvija» dzird
pirmo reizi, taču savu nezināšanu kliedēja, rūpīgi iztaujājot mūsu Valdu, galveno projekta koordinatori Latvijā. Mēram pazīstamāka šķita Lietuva (nez, vai pateicoties Viļņas tirgotājiem, kas
uz Turciju brauc pēc precēm?),
nemaz nerunājot par Itāliju, kuru ar Turciju saista sadarbība
vairākās jomās, piedevām pats
Silvio Berluskoni esot Aksarai
mēra Nevzara Paltas labs paziņa.
Neatkarīgi no tā, vai viesojāmies pie gubernatora vai podnieku darbnīcā, visur tikām cienāti
ar saldu turku tēju no trauciņiem, kas līdzīgi mazām stikla
vāzītēm uz metāla vai keramikas
paliktnīšiem. Jāsaka, ka labi
garšoja arī tiem, kas ikdienā dzer
tēju nesaldinātu, bet Turcijā pakļāvās turienes tradīcijām un
sarkanbrūnajam, aromātiskajam dzērienam pievienoja divus
mazus cukura gabaliņus. Ar
smaidu atzīšos, ka tas gan sagrāva mūsu gaidas - kur tad vēl,
ja ne Turcijā, sadzersimies mūsu izpratnē īstu, smiltīs vārītu
un stipru turku kafiju. Taču, pat
brokastojot viesnīcā, piedāvājumā bija ūdens, tēja un… šķīstošā kafija.
Ņemot vērā, ka brauciens
iekrita Latvijas Republikas proklamēšanas svētku laikā, bijām
padomājuši arī par nelielām svinībām. Šis mirklis 18. novembra
rītā bija kā radīts gan pašu svētku noskaņas radīšanai, gan
iespējai parādīt pārējiem projekta partneriem, kas ir Latvija un
ar ko lepojamies. Uz galda novietojām Latvijas karodziņu, aizdedzām sveces karoga krāsās, demonstrējām Latvijas institūta video prezentāciju par Latviju, cienājām ar «Laimas» šokolādes
konfektēm un «Melno balzamu».
Pasākums izvērtās ļoti aizkustinošs, un vēl sirsnīgāku to padarīja viesnīcas vadība: zinot par
mums nozīmīgajiem svētkiem,
semināru telpu izrotāja ar sarkaniem un baltiem baloniem, kā
arī visiem projekta dalībniekiem uzsauca īpašu svētku desertu.
Nobeigums - nākamajā numurā. IZ
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Atpūta pēc labi padarīta darba
A: Inta Lapkovska, Ludmila Šteinberga

Decembra nogalē «Bērnu žūrijas» eksperti beigs darbu.
Spraigs darba cēliens ir aizvadīts - pieci mēneši ir pavadīti
starp grāmatu varoņiem. Tas ir
bijis atbildīgs posms ne tikai 1.9. klašu skolēniem, kuri iesaistījās ekspertu darbā, bet arī bibliotekāriem, skolotājiem, kuri
ieteica, reklamēja, deva padomu, lai darbs virzītos uz priekšu.
Gan Iecavas vidusskolas, gan
Bērnu bibliotēkas lasītāji ir čakli
pastrādājuši: lasījuši, vērtējuši,
aizpildījuši elektroniskās anketas, izteikuši savu viedokli un
noteikuši vislabāko grāmatu.
Vēl ir palikušas dažas «astītes»,
kuras triju nedēļu laikā tiks pārkāptas.
Pēc labi padarīta darba pienākas atpūta. Tāpēc 25. novembra rītā 120 ekspertu no abām
bibliotēkām devās uz Rīgu, lai

F: Ludmila Šteinberga

relaksētos: noskatītos filmu
«Kur pazudis Elvis?», paslidotu
un izbaudītu atpūtas kompleksa
«Lido» gardumus, apskatītu Ziemassvētku rotā tērpto Rīgu.
Filmu «Kur pazudis Elvis?»
izvēlējāmies tāpēc, ka to var skatīties gan mazi, gan lieli. Filmas
galvenie varoņi ir pieci bērni, kuri iesaistās noslēpumaini pazudušā klasesbiedra Elvja meklēšanā. Dzenot pēdas, bērni nokļūst aizraujošā piedzīvojumu
virpulī, tiekas ar dažādiem cilvēkiem un saskaras ar nestandarta situācijām.
Filmā tiek risināta pieaugušo
aizņemtības problēma attiecībā
pret saviem bērniem, vienlaikus
atklājot dažādas sociālās vides.
Tiek aplūkota arī dažu valsts
struktūru vienaldzība pazuduša
bērna gadījumā.
Bērniem filma patika, jo tajā

Baznīcā skanēs
garīgās mūzikas koncerts
A: Līga Grīnberga

2008. gads tuvojas nobeigumam. Kā tas nodzīvots? Ko tas
mums devis, ko ņēmis, ko iemācījis? Ir klāt Adventa laiks, kurš
mums ir dots, lai visu mierīgi
pārdomātu, iedziļinātos sevī un
izdarītu pareizos secinājumus kā katram savu dzīvi dzīvot turpmāk, ar ko piepildīt mums
atvēlēto laiku.
Mūzika ir viens no mākslas
veidiem, kuri palīdz cilvēkiem atrauties no ikdienības, pacelties
augstāk un ieklausīties - caur
skaņu harmoniju savas dvēseles
balsī... Ko viņa mums grib pasacīt?
Iecavas baznīcā atkal skanēs
mūzika. Šoreiz - latviešu un Rietumeiropas komponistu klasika.
Esmu uzaicinājusi trīs māksliniekus, kurus vieno ļoti jūtīgas
dvēseles, kuri no savas sirds
caur mūziku prot cilvēkiem nodot to vēstījumu, kurš paslēpts
starp nošu līnijām.
Iecavnieki jau iepazinuši un
iemīļojuši LNO solisti Evitu Zālīti-Raitumu. Tiem, kuri mākslinieci vēl tikai iepazīs, daži teikumi vizītkartei: tik tikko Evita ir
atgriezusies no koncertiem Austrālijā. Pirms tam ir bijušas daudzas skaistas lomas operas izrādēs, kamermūzikas koncertos,
senās mūzikas koncertos, kon-

certi ārzemēs.
Ventis Zilberts pie mums
koncertēs pirmoreiz. No 1976.
līdz 2004. gadam viņš bijis Latvijas radio koncertmeistars, sadarbojies ar apmēram 100 mūziķiem, ieskaņojis teju tūkstoti
skaņdarbu. Koncertējis Eiropā,
ASV un Kanādā (bieži sadarbībā
ar trimdas latviešu organizācijām un mūziķiem).
Arī klarnetists Mārcis Kūlis
pie mums koncertēs pirmoreiz.
Viņš ir viens no tiem mūsdienu
latviešu mūziķiem, kuri veido
jauno izpildītājmākslinieku paaudzi, gan kā solists, gan kā kameransambļu dalībnieks, apvienojot aktīvu darbu Latvijā ar
koncertēšanu ārzemēs. M.Kūlis
ar izcilību beidzis augstākās
pakāpes solista studijas Lībekas
mūzikas augstskolā, kļūstot par
pirmo absolventu pūšaminstrumentu nodaļas vēsturē, kuram
piešķirta izcilības atzīme.
Pirms koncerta uzrunu ir apsolījies teikt Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs Rolands Radziņš. Būsiet mīļi gaidīti
Adventa laika otrajā svētdienā,
7. decembrī, plkst 17.00 mūsu
baltajā baznīcā. Paldies par finansiālo atbalstu Iecavas novada Domei un par informatīvo atbalstu avīzei «Iecavas Ziņas».
Koncertu organizē ziedu salons
«Avēnija». Tālrunis 26494769. IZ

Bērnu žūrijas dalībnieki atpūtas kompleksā «Lido».
parādīta mūsu skolu ikdiena, kā
arī bija interesanti redzēt latviešu bērnu aktierspēli. Atpakaļceļā
tika spriests gan par filmu, gan
par redzēto «Lido».

Īpašs paldies abiem šoferīšiem - Normundam un Andrim,
kuri bija pretimnākoši, veikli izvizinot pa Rīgas ielu sniegotajiem
labirintiem. IZ

Palīdzi piepildīt dāvanu maisiņu
Iecavas sieviešu klubs «Liepas» jau sesto gadu organizē
labdarības pasākumu - Ziemassvētku svinības mūsu novada
bērniem no disfunkcionālajām ģimenēm. Katru gadu šie
svētki top kopā ar pašvaldību, sociālo dienestu, daudziem
atsaucīgiem uzņēmējiem un mūsu novada iedzīvotājiem.
Šogad pasākums notiks 17. decembrī.
No iepriekšējiem gadiem zinām, kā mirdz bērnu acis,
saņemot Ziemassvētku dāvanu, bieži vien vienīgo šajos
svētkos. Dāvanu, ko visi kopā esam sagādājuši.
Ja arī TEV ir radusies vēlēšanās atbalstīt Ziemassvētku
labdarības pasākumu, nepaliec malā, palīdzi piepildīt
dāvanu maisiņus!
Iecavas sieviešu kluba «Liepas» vārdā
valdes priekšsēdētāja Agita Hauka
Papildu informācija pa tālr. 29432338.
Konts ziedojumiem:
Ar norādi «Svētki katram 2008»
Biedrība Iecavas sieviešu klubs «Liepas»
Rīgas iela 18, Iecavas novads, Bauskas rajons
Reģ. nr. LV40008059901
Latvijas Krājbanka
Kods: UBAL LV2X
Konts: LV62UBAL2908168908001
Ziedojumus gaidīsim līdz 12. decembrim.

Cienījamie lasītāji! Šogad vēl iznāks divi mūsu laikraksta
numuri: 12. decembrī un 19. decembrī. Lūdzam laikus
plānot un iesniegt materiālus publicēšanai!

Bauskas rajona galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
apmeklētājus Iecavas novada Domē pieņems
8. decembrī no plkst. 10 līdz 12.

2008. gada 5. decembrī
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Sporta ziņas

12. novembrī novada vieglatlētu sacensībās spēkiem
mērojās B vecuma grupas jeb 1994.un 1995. gadā
dzimušie sportisti, informē sporta skolas metodiķis Māris

Jauktajam korim - 30

Ozoliņš.
Zēnu konkurencē bija 11 dalībnieki. Kopvērtējums pēc pirmā
sacensību posma:
1. vieta - Rūdolfs Tonigs (12 punkti); 2. vieta - Emīls Sevastjanovs
(14,5), 3. vieta Elvijs Šteins (17). Meiteņu grupā par godalgām
konkurēja sešas dalībnieces. Pēc pirmā sacensību posma: 1. vieta
- Sintija Birze (9), 2. vieta - Vlada Ļadkova (16); 3. vieta - Arta
Vītoliņa (20).

A vecuma grupā (1992.-1993. g. dz.) sacentās deviņi
vieglatlēti, un viņiem sacensības risinājās tikai vienā
posmā.
30 m skrējienā un barjerskrējienā uzvarēja Rihards Vētra;
augstlēkšanā un pildbumbas grūšanā - Mārtiņš Ērglis;
400 m skrējienā - Kristaps Gāga.

26. novembrī aizritēja vieglatlētikas sacensību pirmā
kārta C grupas (1996./1997. g.) sportistiem.
Meiteņu grupā 1. vieta - Jana Zamarina (13), 2. vieta - Jūlija
Zamarina (15), 3. vieta - Anna Bugovecka (20); zēnu grupā 1. vieta Mārtiņš Šteins (18), 2. vieta - Alvis Līrums (23), 3. vieta - Mārcis
Skuja (27).

26. novembrī noslēdzās Bauskas rajona veterānu
basketbola turnīra pirmais spēļu aplis, izņemot Bauskas
un Iecavas novada komandas atlikto spēli.
Dienas pirmajā spēlē Bauska uzveica Īslīci, bet vēlāk Ceraukste
apspēlēja Gailīšu pagasta basketbolistus.
Iecavnieki devās laukumā pret rajona apkopoto spēcīgāko sieviešu
komandu «Dāmas». Spēli sāka V. Gailums, M. Ozoliņš, D. Buners,
A. Mudurs un J. Krūze, vēlāk iesaistījās arī A. Grundmanis.
«Dāmas» fantastiski veiksmīgi izpildīja tālmetienus, kuri viņām tiek
skaitīti četru punktu vērtībā. Šī apstākļa dēļ iecavnieki uzvaru
panāca ar lielu piepūli - 52:47.
Iecavas komandas rezultatīvākie punktu guvēji bija M. Ozoliņš 21, A. Mudurs - 12 un D. Buners - 10.

No izbraukuma spēles Tukumā 28. novembra vakarā
Dartijas basketbolisti atgriezās ar pārliecinošu uzvaru
107:80.
M. Eglītis - 20 punkti, 5 rezultatīvas piespēles; G. Brička - 19 p.,
7 izcīnītas bumbas; J. Ojāru - 15 p.; A. Švītiņš - 12 p., 6 izc. b.;
M. Ozoliņš - 11 p.; J. Ivanovs - 9 p.; A. Beitiņš - 7 p., 9 rez. piesp.;
J. Saveļjevs - 6 p., 3 rez. piesp.; D. Eglītis - 4 p.; M. Ivanovs - 4 p.,
5 izc. b.
Amatieru basketbola līgas Rietumu zonas sacensībās Dartijai ir
sešas uzvaras un trīs zaudējumi. Nākamā spēle notiks savā
laukumā 5. decembrī plkst. 20:30.

Aizvadīts minispēļu trešais sabraukums. Nedēļas nogalē
Jaunatnes līgas jaunākie dalībnieki spēlēja Bauskā.
29. novembrī Iecava/Vecumnieki - Ventspils
1997. g. dz. 33:69 (G. Plukass 13, E. Jašuks 9)
1996. g. dz. 33:44 (J. Pelēcis 14, T. Šķipars 9)
30. novembrī
Iecava/Vecumnieki - Liepājas BS
1997. g. dz. 54:39 (E. Jašuks 28, H. Meļķis 8)
1996. g. dz. 53:24 (J. Pelēcis 23, T. Šķipars 16)
Iecava/Vecumnieki - Liepājas vanagi
1997. g. dz. 50:36 (E. Jašuks 22, G. Plukass 21)
1996. g. dz. 30:55 (J. Pelēcis 13, T. Šķipars 8)

29. un 30. novembrī SAKS «Dartija» sporta namā notika
8. atklātais Latvijas veterānu čempionāts galda tenisā.
Abas dienas līdz pat vēlai vakara stundai spēkiem mērojās vairāk
nekā 130 galda spēles vecmeistaru.
No iecavniekiem labākais sniegums padevās Agafijai Bušai, kura
izcīnīja trešo vietu vecuma grupā 60+, Baiba Gāga tika pie bronzas
godalgas 50+ grupā, bet vīriešu dubultspēlēs trešo goda pjedestāla
pakāpienu ieņēma Roalds Cildermanis kopā ar tukumnieku Juri
Siliņu. IZ

Koncertējot Lietuvā, Pakrojā.
1.lpp.

Ar klusumu un labiem vārdiem pieminam ilggadējos dziedātājus Kārli Fricsonu, Mildu
Dzintari un Elzu Mediņu, viņi visu savu mūžu nodzīvoja, dziedot
korī. Apsveicam visus jaunos pārus, kas uzsākuši kopīgu dzīves
ceļu un nav pametuši dziedāšanu. Sirsnīgi sveicieni ģimenēmdziedātājiem, tādi mums ir divi
laulātie pāri. Iecavas koris drīz
varēs organizēt koristu bērnu
kori, dziedātāju pulks ir palielinājies par pāris desmit ķiparu.
Patiess prieks par jaunajām māmiņām, kuras pēc garā atvaļinājuma ir atgriezušās korī.
Kora dzīve nav tikai izpriecas,
tas ir grūts darbs, kurš jāapvieno
ar ikdienas rūpēm. Katru nedēļu
jāizbrīvē laiks mēģinājumiem,
brīvdienās jābrauc uz koncertiem. Šādas lietas patiesi atņem
laiku, kuru koristi varētu pavadīt ar savām ģimenēm. Tāpēc patiesi būtu pateikties visām koris-

tu ģimenēm par atbalstu, izpratni un pacietību.
Un protams, nedrīkstam aizmirst Iecavas pašvaldību un
kultūras nama darbiniekus. Šie
cilvēki rūpējas par finansiālo atbalstu, organizatoriskiem jautājumiem, morālo un fizisko atbalstu visos koncertos, skatēs,
dziesmu svētkos un ikdienas
dzīvē. Prieks par jauno, skaisto
kultūras nama veidolu, ar baudu ejam dziedāt izremontētajās,
siltajās un mājīgajās telpās.
Vissirsnīgākie paldies mūsu
diriģentiem Lindai un Uģim Matvejiem. Paldies par izturību un
spēku, ar kādu viņi satur kopā
kori, māca dziedāšanu, gatavo
koncertiem un pavada kopā ar
mums vienu lielu daļu mūsu
dzīves. Pateicībā visiem kora atbalstītajiem mēs, koristi, vēlamies svinēt savu 30 gadu jubileju kopā ar visiem. Tiekat laipni
gaidīti Iecavas kultūras namā
jauktā kora 30 gadu jubilejas
koncertā 6. decembrī pl. 18.

Līdzjūtība
Bet siltums paliks vēl aiz manis,
Un dzirksteles kā mazas zvaigznes degs,
Kad citiem rīts nāks ugunīgs un skanīgs,
Bet manus rītus mūža tumsa segs.
/I. Sirmbārdis/

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Egonam un pārējiem
tuviniekiem, no MĀRĪTES atvadoties.
Lilija, Lilita, Dace, Iveta ar ģimenēm

Aizsaulē aizgājuši
Velta Stūre (04.06.1931. - 01.12.2008.)

2008. gada 5. decembrī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Darbu sākusi Rūķu gardumu darbnīca ‘’ Dāvana Tev’’
Rīgas ielā 29, Bauskā, un internetveikals www.davanatev.lv
PALĪDZĒSIM PIEPILDĪT ZIEMASSVĒTKU VECĪŠA DĀVANU MAISU.
Piedāvājam Ziemassvētku saldumu paciņas un dāvanu grozus
pēc Jūsu vēlmēm un iespējām. Pasūtījumiem virs Ls 50 - 5% atlaide,
virs Ls 100 - 10% atlaide. Iespējama piegāde.
Informācija pa tālr. 63924007; 26394569.
Zīmēšanas,
gleznošanas,
kompozīcijas
nodarbības

Pārdod : : :
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tel. 26871890.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844
jaunu dušas kabīni (90x90,
pusapaļa, augstais paliktnis, ar
sēdekli, Itālija). Steidzami, lēti.
Tālr. 28829561.

Izīrē : : :

topošajiem studentiem un
pieaugušajiem pie mākslas
maģistres, gleznotājas
Tatjanas Paļčukas-Rikānes
Iecavā. Tālr. 26757420.

garāžu Iecavas centrā.
Tālr. 26544450.
Izīrē vai pārdod 1 istabas
dzīvokli (42 m²) Iecavas centrā.
Tālr. 29785824.

Kultūras namā
5. decembrī pl.18:00
Mūzikas skolas 20 gadu
dzimšanas dienas
sarīkojums
Koncertā piedalās skolas
audzēkņi, absolventi
un skolotāji.
Mīļi aicinām klausīties!

6. decembrī pl.18:00
Iecavas novada
Jauktā kora 30 gadu
jubilejas koncerts
12. decembrī
pl.18:00 gaidīsim
gan lielus, gan mazus,
lai kopā iedegtu
svētku egli.
Pl.19:00 grupas
«Klaidonis» un Ainas
Poišas koncerts
Ieejas maksa - Ls 5

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:

Lēti iznomājam tirdzniecības
telpu Iecavā, Rīgas ielā 14,
2.stāvā, 173,3 m² platībā.
Tālr. 67860541, 22835731.

smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

Paņemšu līdzbraucējus

Psihologs,
kosmobioenerģētiķis,
hipnoterapeits,
masāža

no rīta ap plkst. 7.15,
vakarā ap plkst. 17.30
atpakaļ maršrutā
Bauskas iela, Ziepniekkalns,
Mārupe, Spice.
Tālr. 29902547 (Sarmīte).

14. decembrī pl. 12:00
Rajona folkloras kopu
skate
17. decembrī pl. 17:30
Sākumskolas «Dartija»
koncerts
19. decembrī pl. 18:30
Folkloras kopas
«Tarkšķi» koncerts
«Es uzkāpu debesīs pa
pupiņas zariņiem».
21. decembrī pl.14:00
Invalīdu biedrības
«Rūķītis»
Ziemassvētku pasākums
22. decembrī pl.18:00
Kultūras nama
pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīva
Ziemassvētku ballīte

15.12. - 20.12.
Tālr. 26234797.

Izveidota jauna mājas
lapa par mūžizglītību
Mājas lapā www.muzizglitiba.lv atrodami jaunumi mūžizglītības jomā, ziņas par plānotajiem pasākumiem, politikas
dokumenti, informācija par finansējumu un statistikas dati.
Lapā apkopota informācija par
pieaugušo izglītības iespējām
dažādos reģionos, dodot iespēju
ikvienam interesentam uzzināt
par izglītības iespējām tuvējā
apkārtnē.

8.

25. decembrī pl.11:00
pasākums bērniem
«Ziemassvētku brīnumi»

Mājas lapā var noskatīties
šoruden tapušo informatīvu filmu «Mūžizglītība Latvijā», kā arī
iepazīties ar citiem materiāliem.
Mājas lapa izveidota pēc Izglītības un zinātnes ministrijas
pasūtījuma projekta «Nacionālās Mūžizglītības stratēģijas izveide un ieviešana Izglītība un
apmācība 2010» ietvaros, ko
līdzfinansē Eiropas Komisija.

Ielūguma cena - Ls 3.

Pl. 21:00 Ziemassvētku
balle kopā ar grupu
«Kantoris 04».
Biļetes cena - Ls 7. Galdiņus
lūdzam pieteikt savlaicīgi,
vietu skaits - ierobežots.

neaizmirsti

izkārt KAROGU

Pasākumu biļešu
iepriekšpārdošana kultūras
namā darba dienās
no pl. 10:00 līdz 18:00.
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