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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Caur mūziku nodod
emocijas un dvēseles gaišumu

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Atbalstīs
stadiona
būvniecību

Skanot
uzmundrinošiem
aplausiem,
pirmsskolas
audzēkņi
kopā ar
skolotājām
Daci Mežiņu
(no kreisās)
un Evu
Uldriķi
izpilda
V. A. Mocarta
«Turku
maršu».
A: F: Anta Kļaveniece

5. decembrī uz mūzikas
skolas 20 gadu jubilejas
koncertu Iecavas kultūras
namā pulcējās skolas
audzēkņi, absolventi,
skolotāji, viņu
atbalstītāji un draugi.
Atskatoties uz iepriekšējiem
gadiem un skolas izaugsmi, var

sacīt, ka pirms desmit gadiem izteiktais vēlējums, lai no liesmiņas iedegas liesma, ir piepildījies. Skola dibināta 1988. gadā,
un pirmajā mācību gadā to apmeklēja divdesmit audzēkņi, šogad - 126. Izaudzis arī skolotāju
kolektīvs - šogad mūzikas pasaulē audzēkņus ievada 16 zinoši pedagogi.
Mūzikas skolā audzēkņi apgūst klavierspēli, vijoles, akordeona, flautas, kokles, sitamin-

Jubilāru godā - sarkanais koris
A: Beata Logina

Labdabīgi koru kari
pašlaik ir topā. Arī pie
mums dienu pirms

populārā TV šova
finālraidījuma,
6. decembrī, Iecavas
kultūras namā bija pašiem
sava koru sadziedāšanās.

12.12.2008.

strumentu un ģitāras spēli, savukārt dziedātprasmi pilnveido
kora klasē. Tāpat izvēlētās mūzikas izglītības programmas ietvaros audzēkņi apgūst mūzikas
teorijas priekšmetus, klavierspēli, muzicē kopā dažādos kolektīvos. Skolas pastāvēšanas laikā
profesionālas ievirzes izglītības
apliecības saņēmuši 150
audzēkņi.
2.lpp.

Violetais Baložu kultūras
nama jauktais koris «Zemdega»,
oranžais Īslīces pagasta jauktais koris «Četri vēji», zilais
Ainažu jauktais koris «Krasts»
un citi sveicēji sumināja sarkano Iecavas novada jaukto kori pastāvēšanas 30 gadu jubile-

3.

Paaugstina 3.
apsaimniekošanas maksu
Aicina
3.
ieteikt epakalpojumus

Ajūrvēdas 6.
masāža
sniedz
vieglumu
ķermenim un
garam
jā. Jauno aktieru Kristapa Rasima un Ginta Andžāna asprātīgi vadītā koncertprogramma
nelika garlaikoties, gandrīz trīs
dziesmotas un laba vēlējumiem
piepildītas stundas aizritēja nemanot.
5.lpp.

2008. gada 12. decembrī
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Skolu ziņas

Iecavas vidusskolas 9.-12.
klašu teātra interesenti 1. decembrī apmeklēja Karaliskā Improvizācijas teātra izrādi Rīgā,
kinoteātrī K-suns. 5.-6. klašu
skolēni 3. decembrī klausījās
koncertlekciju «Čigānu rapsodija».
Sākot no 4. decembra, jaunāko klašu kolektīvi dodas uz Ziemassvētku pasākumu Tērvetes

rūķu mežā. Skolā egles iedegšana 1.-4. klašu skolēniem notika
9. decembrī.
Vidusskolēni 6. decembrī
skatījās izrādi «Skola», bet 7. decembrī - izrādi «Adata». 5.a un
5.b klase 12. decembrī dosies uz
izrādi «Princis un ubaga zēns».
6. decembrī divas skolēnu
mācību firmas «Klipu klapu» un
«Sweety» tirgoja savas preces RI-

MI Bauska. Paldies RIMI administrācijai, kas deva skolēniem
šādu iespēju, lai labāk iepazītu
biznesa sākumu, jo tirgošanās
nebūt nav tik vienkārša.
12. decembrī vidusskolas komanda uzaicināta uz konkursa
«Tu esi Latvija» otrās kārtas «Tēvu tēvi laipu lika» noslēgumu
Latvijas Zinātņu akadēmijā. Savukārt skolas teātra sportisti un
līdzjutēji šajā dienā brauks uz
reģionālo turnīru Ikšķiles vidusskolā.

2.

18. decembri sāksim ar svētrītu
7.-12. klasēm pulksten
8.15 un 1.-6. klasēm pulksten 9.
Vecāku kopsapulce un tikšanās
ar psihoterapeiti A. Poišu būs
pulksten 18, bet plkst. 20 tiksimies Ziemassvētku ballē.
Atzīmes tiks izliktas 17. decembrī, bet liecības izsniegsim
19. decembrī. Folkloras kopa
«Tarkšķi» ar koncertu «Es uzkāpu debesīs pa pupiņas
zariņiem» uzstāsies kultūras
namā plkst. 18.30. IZ

Caur mūziku nodod emocijas un dvēseles gaišumu
1.lpp.

Ik pēc pieciem gadiem atzīmētā skolas jubileja vienmēr likusi apkopot padarīto. Aizvadītā
piecgade skolas dzīvē bijusi bagāta dažādiem notikumiem,
koncertiem un konkursu sasniegumiem. Pasākuma dalībnieki zīmīgākajām norisēm varēja izsekot, noskatoties skolotājas Kristīnes Circenes sagatavoto foto kaleidoskopu.
Skolas kolektīvs lepojas, ka
kopš 2003. gada mūzikas skolu
absolvējuši 42 audzēkņi un seši
no viņiem turpina izglītošanos
mūzikā. Vairāki skolas absolventi ar savu uzstāšanos priecēja klausītājus arī jubilejas koncertā. Piemēram, Līva Grīnberga
ir iemēģinājusi savas spējas ne
tikai klavierspēlē, bet arī mūzikas radīšanā, un klausītājiem
viņa atskaņoja savu sacerējumu
«Kustība».
Azartisku un aktiermākslas
cienīgu sniegumu demonstrēja
arī meiteņu, vēl neseno mūzikas
skolas audzēkņu, ansamblis,
dziedot fragmentu no L. Bernsteina mūzikla «Vestsaidas
stāsts», savukārt skolā iemīļoto
P. Desmonda skaņdarbu «Spēlēsim uz pieci», šoreiz gan nedaudz
atšķirīgā interpretācijā, atskaņoja absolventu sitaminstrumentu ansamblis: Edijs Šimiņš,
Reinis Grīnbergs un Harijs Gūtmanis.
Ne mazākus skatītāju aplausus izpelnījās to mūzikas skolas
audzēkņu priekšnesumi, kam
ceļš nošu pasaulē vēl tikai sākumā: 3. flautas klases audzēkne Paula Roznere, 3. akordeona
klases audzēkne Katrīna Merca,
kā arī paši mazākie - pirmsskolas audzēkņu grupa, kas ar dažādu sitaminstrumentu palīdzību atskaņoja V. A. Mocarta «Turku maršu».
Savu varēšanu demonstrēja
arī tie skolas audzēkņi, kas jau
var lepoties ar sasniegumiem
dažādos konkursos: meitenes ar

Muzicē ģitāristu ansamblis.
kofjeva skaņdarbu «Melodija»
koncerta klausītājiem atskaņoja
ansamblis, kurā apvienojušās
dažāda vecuma vijolnieces, savukārt Ziemassvētku noskaņai
tuvināja ģitāristu ansamblis.
Daudzveidīgi bija ne tikai
koncerta sniedzēji un programma, bet arī publika. Artūrs Biezis uz koncertu bija atnācis kopā
ar ģimeni. Savulaik mūzikas
skolu beigusi viņa meita, tagad
tradīciju turpina mazmeitiņa,
astoņgadīgā Gerda, kas mācās
mūzikas skolas 1. klasē. «Koncerts bija ļoti jauks. Prieks, ka
Dž. Silvermena «Polku» spēlē
3. akordeona klases
audzēkne Katrīna Merca.
skanīgajām balsīm, 8. un 9. kora
klases audzēknes Ieva Zandere
un Maija Ratkus, talantīgā un
centīgā 5. klavieru klases
audzēkne Raivita Lauciņa-Veinere, skolas koris un koklētāju
ansamblis «Uguntiņa», kas spēlēja tieši jubilejas koncertam radīto L. Ančevskas skaņdarbu
«Kamēr liesmiņa plīvo». S. Pro-

mūsu pašu vidū ir cilvēki, kuri
prot mūziku pasniegt, un ir cilvēki, kas prot to klausīties. Uzskatu, ka mūzikai ir milzīgs
spēks. Caur to iespējams nodot
un arī saņemt bezgala daudz
emociju un dvēseles gaišuma,»
tā A. Biezis.
Mārcis, Līva un Mārtiņš uz
koncertu bija nākuši, lai atbalstītu savus muzicējošos draugus: Ediju, Krišjāni, Līvu, Reini
un Agniju. Mārtiņš pats savulaik
bijis mūzikas skolas audzēknis
un absolvējis tās saksofona klasi.
Inga Čipena kopā ar ģimeni
apmeklēja koncertu, jo mūzikas
skolā jau otro gadu vijoles spēli
mācās viņas deviņus gadus jaunā meitiņa Kristija. Ziemassvētkos sesto dzimšanas dienu svinēs Ingas dēls Kārlis, kurš no
Ziemassvētku vecīša dāvanā gaida ģitāru, tātad - arī ir potenciāls
mūzikas skolas apmeklētājs.
«Mūzikas skola prasa nedaudz
vairāk ikdienas rūpju, taču bērniem tas nāk tikai par labu.
Strādājot skolā, esmu novērojusi, ka tie bērni, kas apmeklē mūzikas skolu, ir arī tie labākie mācībās, » tā Inga.
Aizvadītie pieci gadi skolas
pastāvēšanas vēsturē ir pagājuši
ražīgi. Atliek vien cerēt, ka nākamajos piepildīsies skolas direktores Andas Šteinas vēlējums un
mūzikas skola iemājos jaunā
ēkā. IZ

*

Mūzikas skolas 20 gadu jubilejā Kultūras ministrijas Kultūras un radošo industriju iniciatīvas centrs
par radošu pedagoģisko un ārpusskolas darbu apbalvoja
mūzikas skolas pasniedzējas Kristīni Circeni un Kristīni
Vaiču. Atzinības rakstu saņēma arī skolas direktore Anda
Šteina.

*

Par ilggadēju un godprātīgu darbu skolas tehniskajiem darbiniekiem Guntai Gustiņai, Elgai Tēraudai,
Valentīnai Savickai un Vasilijam Ivanovam piešķirts Iecavas novada Domes Goda raksts.

3.

2008. gada 12. decembrī
1 mēnesim - 1 lats

Novada Domē
A: Beata Logina

Iecavas novada Dome
9. decembra sēdē
vienbalsīgi apstiprināja
Sabiedriskās kārtības
dienesta nolikumu.
Tajā noteikts, ka dienesta vadītājs reizi mēnesī informē Domi
par dienesta darbu. Jau šajā sēdē vecākā inspektore Lūcija Muceniece deputātiem ziņoja par
padarīto no 12. novembra līdz
9. decembrim.
Minētajā laika posmā pašvaldības Sabiedriskās kārtības dienesta darbinieki (vecākā inspektore un kārtībnieks) ciešā sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem nogādājuši policijas iecirknī 49 personas, to vidū 21 nepilngadīgo, no kuriem astoņas
personas - par alkoholisko dzērienu lietošanu un deviņas - par
klaiņošanu un neiešanu uz skolu.
Administratīvā pārkāpuma
protokoli sastādīti: vienam nepilngadīgajam, 13 personām par
alkohola lietošanu un atrašanos
alkohola reibumā sabiedriskā
vietā. Par pašvaldības saistošo
noteikumu pārkāpumiem, proti,
par naktsmiera traucēšanu, sastādīti trīs protokoli.
Ar Sabiedriskās kārtības dienesta nolikumu var iepazīties
Domes kancelejā un portāla
www.iecava.lv pašvaldības sadaļā.

Apstiprina naudas
balvu izmaksu par
sasniegumiem sportā
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 2. decembra sēdē izskatīja iesniegtos priekšlikumus
par naudas balvas piešķiršanu
sportistiem un treneriem. Dome
vienbalsīgi akceptēja ierosinājumu par šogad sasniegtiem augstiem rezultātiem Latvijas mēroga sacensībās apbalvot 31 personu. Piešķirtās naudas summas katram laureātam ir no 20
latiem līdz 50 latiem, pavisam no
pašvaldības budžeta šo naudas
balvu izmaksai paredzēti 770 latu. Vēl tiks lemts, kad apbalvojumus pasniegs svinīgos apstākļos.

Par dzīvojamo māju
apsaimniekošanas (īres)
maksas izmaiņām
Finanšu komiteja 25. novembrī izskatīja un ieteica virzīt
uz Domes sēdi SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) valdes priekšsēdētāja A. Feldmaņa
iesniegumu par dzīvojamo māju

apsaimniekošanas maksas izmaiņām. Nepieciešamība paaugstināt maksu pamatota ar energoresursu, būvmateriālu u. c. cenu pieaugumu, izmaiņām minimālajā darba samaksā un apņemšanos apsaimniekot ēku siltumapgādes sistēmas, iekasējot
Ls 0,03 par m2.
28. novembrī ar SIA «DzKS»
iesniegumu iepazinās Energoefektivitātes darba grupa, un par
tās spriedumiem kolēģus Domes
sēdē informēja deputāts Atis
Avots. Maksa aprēķināta pēc pareizas metodoloģijas un būtisku
iebilžu pret izcenojuma paaugstinājumu nevarētu būt. SIA
«DzKS» iecere algot divus darbiniekus, kas operatīvi reaģētu
uz 27 apsaimniekojamo māju
iedzīvotāju sūdzībām un regulētu siltummezglus atbilstoši āra
temperatūrai, ļauj cerēt uz ekonomiju maksā par patērēto siltumenerģiju. Lai sazināties ar
energouzraugiem būtu vienkāršāk, nepieciešams izstrādāt un
apstiprināt siltumapgādes kārtības nosacījumus. Papildinot
ziņojumu par darba grupā runāto, arī Juris Krievs un Sergejs
Mašiņenkovs uzsvēra, ka būtiski
ir līgumiski noformēt SIA «DzKS»
un SIA «Iecavas siltums» attiecības un atbildību par siltummezglu pārraudzību.
Iepriekšējo reizi apsaimniekošanas (īres) maksa celta ar
12.02.2008. Iecavas novada Domes lēmumu - ķieģeļu un paneļu
mājās no 0,25 Ls/m2 uz 0,32 Ls
/m2 mēnesī.
Dome, atklāti balsojot, «par»
- 10 (A. Avots, S. Drozdovs,
B. Gāga, A. Grīnbergs, A. Grundmanis, J. Krievs, A. Mačeks,
S. Mašiņenkovs, J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone), «pret» - nav, «atturas» - nav, nolēma:
1. Apstiprināt izmaiņas SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» apsaimniekošanas (īres)
maksā Iecavas novadā:
1.1. ķieģeļu un paneļu mājās - no Ls 0,32 uz Ls 0,38 par
vienu m2 mēnesī;
1.2. mājās ar pazeminātu
labiekārtotības pakāpi - no
Ls 0,19 uz Ls 0,30 par vienu m2
mēnesī.
2. Lēmums stājas spēkā
2009. gada 12. janvārī.
3. Lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1006,
viena mēneša laikā no publicēšanas dienas.
Dome pieņēma arī citus lēmumus, ar kuriem varēs iepazīties kancelejā un interneta portālā www.iecava.lv. IZ

2009. gadam!

Abonementa 3 mēnešiem - 3 lati
6 mēnešiem - 6 lati
cena:

12 mēnešiem - 12 lati

Atbalstīs stadiona būvniecību
A: Anta Kļaveniece

Iecavas novada Dome
4. decembrī ir
parakstījusi līgumu
ar Lauku atbalsta dienesta
Zemgales reģionālo
lauksaimniecības
pārvaldi par finansējuma
piešķiršanu projektam
«Sporta kompleksa
«Iecavas stadions»
būvniecība».
Finansējums Ls 105 000 apmērā projekta īstenošanas gadījumā tiks piešķirts no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku

attīstībai pasākuma «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem» ietvaros, informē pārvaldes vadītājs Viesturs Reinfelds.
Jāatgādina, ka šobrīd nobeiguma fāzē ir stadiona būvniecības projekta izstrāde, ko
veic SIA «Graf X»; savukārt stadiona būvniecība paredzēta
2010. gadā. Sporta komplekss
atradīsies pašreizējā Iecavas vidusskolas futbola laukuma vietā
un teritorijā ap to. Plašāku rakstu par stadiona nākotnes iecerēm varējāt lasīt «Iecavas Ziņu»
22. augusta numurā. IZ

Aicina ieteikt e-pakalpojumus
Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāts aicina
iedzīvotājus diskusijā izteikt
savu viedokli par to, kuru
valsts un pašvaldību sniegto
pakalpojumu elektronizēšana
būtu visvairāk gaidīta, lai
atvieglotu saziņu ar valsts un
pašvaldību iestādēm, informē
Elita Cepurīte, sekretariāta
Komunikācijas nodaļas
vadītāja
E-lietu sekretariāts sadarbībā ar citām valsts pārvaldes un
pašvaldību iestādēm izstrādā
elektroniskos pakalpojumus, lai
nodrošinātu iedzīvotājiem un
uzņēmumiem ērtāku, ātrāku un
vienkāršāku pakalpojumu saņemšanu neatkarīgi no iestāžu

darbalaika un atrašanās vietas.
Diskusijas mērķis ir noskaidrot, kuru plašāk izmantoto
valsts un pašvaldības iestāžu
pakalpojumu saņemšana ir pārāk sarežģīta un apgrūtināta ar
daudzām birokrātiskām procedūrām, ko varētu vienkāršot, izveidojot elektroniskus pakalpojumus.
Sekretariāts izvērtēs ierosinājumus un informēs par
priekšlikumiem iestādes, kuras
ir atbildīgas par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu.
Savu viedokli par pakalpojumu elektronizēšanu iedzīvotāji
var izteikt sekretariāta mājaslapā www.eps.gov.lv, uzklikšķinot uz reklāmkaroga «Iesaki epakalpojumu!». IZ

Melnās ziņas
- 4. decembrī plkst. 06:55
Baldones ielā no automašīnas
Audi 80, izsitot stiklu, nozagta
rācija.
- Plkst. 18:17 uz ceļa A7
46,1. km automašīna Renault
notrieca sievieti, kura tumšajā
diennakts laikā atradās uz ceļa
braucamās daļas. Sieviete nogādāta Bauskas slimnīcā ar lauztu
elkoni.
- 7. decembrī plkst. 02:30 uz

ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža 36. km nenoskaidrota persona ar koka pagali iesvieda
automašīnai Mercedes Benz pa
priekšējo stiklu un to bojāja.
- 8. decembrī plkst. 13:20 vīrietis, būdams alkohola reibumā, bez vadītāja apliecības vadīja automašīnu Opel.
Jeļena Ļeonova
Bauskas RPP

2008. gada 12. decembrī
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Projekta partneri tiekas Austrumu un
A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas novada Domes
darbinieki projekta «Eiropas
skola ilgtspējīgai attīstībai»
ietvaros novembrī viesojās
Turcijā. Raksta sākumu
publicējām 28. novembra
numurā, turpinājumu 5. decembrī.
Mazliet atpūtināt prātus no
diskusijām semināros palīdzēja
izbraucieni, kurus mums noorganizēja viesmīlīgais turku partneris Malio. Pabijām Hasana
kalna pakājē, kas atrodas aptuveni stundas braucienā no Aksarai, pilsētas Turcijas vidienē ar
200 tūkstošiem iedzīvotāju. Šī
izdzisušā vulkāna augstums ir
visai iespaidīgs - 3253 metri.
Kalna virsotnē balo sniegs, un
tas ir otrais augstākais kalns
Anatolijas kalnienē. Veroties no
pilsētas, šķiet, ka kalns atrodas
pavisam tuvu, taču izrādās, ka
tā lielums māna. Līdz tā pakājei
jāmēro aptuveni 40 kilometru.
Jāsaka gan, ka brauciena ilgums Turcijā visur ir aptuvens,
jo, ceļam vijoties kalnup, tas
vienmēr būs vismaz pāris reizes
lielāks, nekā braucot lejup.
Izbraucot no pilsētas, redzams, ka laukos nabadzības
vairāk: bēdīga paskata mājeles
ar pussagruvušām akmens mūra sētām visriņķī un nevīžība pilni sētsvidi un ceļmalas atkritumu, pusratā pamesta celtniecība. Pilsētā skats ir civilizētāks,
taču arī tur daudzviet pārņem
nepabeigtības sajūta - mājas jau
apdzīvotas, bet apkārt vēl būvgružu kaudzes, tikai retā vietā
padomāts par vides labiekārtošanu.
Projekta pēdējo dienu veltījām braucienam uz Kapadokijas
klinšu pilsētiņu Nevšehiru.
Pirms vairākiem miljoniem gadu
vulkānu izvirdumu rezultātā
virszemē nokļuva milzīgs daudzums lavas un pelnu, kam sacietējot izveidojās iezis tufs. Lietus un vējš izveidojuši interesantas formas stabus un konusus,
kuros pirms vairākiem gadu
tūkstošiem cilvēki ierīkoja sev
mītnes, izcērtot klintīs alas. Te
varēja lieliski paglābties no karstās dienvidu saules, labi uzglabāt pārtikas produktus. Romas laikā Kapadokijas apakšzemes pilsētas bija kā slēpnes pirmajiem kristiešiem. Laika gaitā
klintīs izveidotas ap 30 pazemes
pilsētas - ar zirgu staļļiem, skolām, baznīcām un freskām rotātām kapelām. No tālienes alu mitekļi un baznīcas izskatās kā ter-

mītu būves savannās, savukārt
milzu sēnēm līdzīgos vulkānisko
iežu veidojumus sauc par «feju
skursteņiem». Senie Kapadokijas iedzīvotāji ticējuši, ka pazemē atrodas feju mājokļi, kuru
dūmeņi paceļas arī virs zemes.
Daži no tiem joprojām sasniedz
pat 40 metru augstumu.
Tā kā tiešā lidmašīnu reisa
uz Rīgu ne no Aksarai, ne no tai
tuvākās Ankaras nav, gan turp,
gan atpakaļceļā izbaudījām aptuveni desmit stundu ilgo braucienu ar satiksmes autobusu
līdz Stambulai. Noguruši no tālā
ceļa tomēr centāmies līdz lidmašīnai atlikušo laiku izmantot, lai
apskatītu pilsētas ievērojamākās vietas. Pati pilsēta ir apbrīnas vērta, kas vispirms jau
pārsteidz ar savu lielumu un
iedzīvotāju daudzumu.
Stambula ir lielākā Turcijas
pilsēta ar apmēram 12 miljoniem (!) iedzīvotāju. Salīdzinājumam der piebilst, ka visā Latvijā
iedzīvotāju skaits ir nepilni 2,3
miljoni. Stambulā savdabīgi savijas kā kristīgās, tā islāma kultūras tradīcijas. Tā atrodas uz
diviem kontinentiem: rietumu
daļa ir Eiropā, bet austrumu daļa - Āzijā. Kontinentus un Stambulu šķeļ Bosfora jūras šaurums, kas savieno Melno jūru ar
Marmora jūru. Bosfora šaurumu satiksmes autobusā šķērsojām pa slaveno Bosfora tiltu,
kurš ir 15. garākais pasaulē.
Šim 1510 metrus garajam ātrgaitas lielceļa vanšu tiltam ir astoņas braukšanas joslas, taču
gājējiem un smagajam autotransportam tilta izmantošana ir
liegta.
Runājot par transportu, jāsaka, ka Turcijas ielās visbiežāk
redzējām Fiat un Renault markas automašīnas. Satiksmes
kustība ir ļoti raita: lai gan visur
pilsētās izliktas ātruma zīmes
«50», visi brauc daudz žiperīgāk.
Ar kolēģiem jau saskatījāmies,
kad braukšanas ātrums sasniedza 80 kilometrus stundā, taču
piedzīvojām arī to, ka taksometrs ceļā uz lidostu nesas uz visiem 120. Policijas klātbūtne ir
jaušama ik uz soļa, taču viņi,
šķiet, ātrajai braukšanai nepievērš lieku uzmanību. Atzīšos,
bija sajūta, ka tas nav arī nepieciešams, jo satiksmes plūsma ir
vienmērīga, šoferi brauc pārliecinoši un ļoti iecietīgi pret pārējiem satiksmes dalībniekiem. Ja
pie mums auto signalizēšana liecina par neiecietību un nervozitāti, tad tur šoferis ar signālu
brīdina: pag, uzmanies, es arī te

Brauciens uz Turciju noritēja Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas
projekta «Eiropas skola ilgtspējīgai attīstībai» ietvaros.
Latvijā to koordinē novada Domes pieaugušo izglītības
speciāliste Valda Liekne, attēlā kopā ar Aksarai
Universitātes rektoru.

Kapadokijas kalni un
tajos izveidotās
pilsētiņas pa gabalu
izskatās kā termītu
mājas. Ainava ir ļoti
neparasta, un tā spēj
pievilināt ne tikai
tūristus - šeit uzņemti
arī kadri filmai
«Zvaigžņu kari».

Aplūkojot kalnu pilsētiņu
no ārpuses, ir grūti
iedomāties, ka iekšienē
slēpjas arī šādas freskām
izrotātas baznīcas.
braucu. Otrs pasmaidīs, piebremzēs un ar smaidu palaidīs,

kur vajadzīgs. Apbrīnojama šofe5.lpp.
ru tolerance.
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Rietumu krustcelēs
4.lpp.

Mazliet citādāks nekā Latvijā
arī skats uz cilvēkiem ielās.
Acīmredzot islāma valstīm raksturīgi, ka visur - uz ielām, veikalos, iestādēs un citās sabiedriskās vietās - pamatā redzami tikai vīrieši. Pa retai sievietei, kuras varētu sadalīt divās grupās:
ar musulmaņu sievietēm raksturīgu apģērbu (gariem mēteļiem
līdz potītēm un cieši apsietiem lakatiem) un bez. Kā noskaidrojām, virzoties ceļā uz ES, esot pat
izdoti noteikumi, ka sabiedriskās vietās strādājošās sievietes
nedrīkst lietot galvassegas. Savukārt ģimenē un ikdienā šo jautājumu nosaka ģimenes tradīcijas un galvenokārt vīra stingrais
vārds.
Stambulas apmeklējums būtu nepilnīgs bez Svētās Sofijas
jeb Svētās Gudrības katedrāles
apskates. Tā ir bijusī austrumu
pareizticīgo baznīca, kuru
1453. gadā Osmaņu turki pārveidoja par mošeju un 1935. gadā - par muzeju. Katedrāle tiek
uzskatīta par vienu no diženāka-

jām pasaules celtnēm. Baznīcas
nosaukums cēlies no grieķu nosaukuma «Svētās gudrības baznīca». Nosaukumam nav sakara
ar svētās vārdu Sofija, jo nosaukums cēlies no grieķu vārda sofia (gudrība). Katedrāle ir viens
no varenākajiem izdzīvojušajiem
Bizantijas arhitektūras paraugiem. Īpaša vēsturiska nozīme
piešķirta tieši iekšējai apdarei mozaīkām, marmora pīlāriem
un apšuvumiem. Tā kā ēkai ir ļoti sena vēsture gan kā baznīcai,
gan mošejai, restaurācijas laikā
radušies vairāki neskaidri jautājumi. Kristiešu mozaīkas pamazām tiek atklātas, bet, lai to varētu izdarīt pilnībā, būtu jāiznīcina vērtīgi vēsturiski islāma
mākslas darbi, tādēļ restauratori cenšas saglabāt līdzsvaru
starp abu kultūru mantojumu.
Pretī Svētās Gudrības katedrālei atrodas no 1609. līdz
1616. gadam celtā sultāna Ah-

Svētās Sofijas katedrāle Stambulas vecpilsētā.

meda mošeja, kas, tāpat kā vairākas citas, tiek saukta par Zilo
mošeju, jo tās apdare veidota no
flīzēm ar zilu ornamentu apgleznojumiem. Šī mošeja ir viena no
Stambulas galvenajām tūristu
apskates vietām.
Mošeju kupolveida ēkas ir redzamas teju ik pēc pāris kvartāliem. Pat katrā lauku teritorijas
māju pudurī ir mošeja. Ap mošejām kā nospicēti zīmuļi slejas minareti - torņi, no kuriem noteiktās stundās jaudīgos skaļruņos
skan aicinājums muhamedāņiem uz kārtējo lūgšanu. Arī mūs
pirmais agrais rīts viesnīcā pārsteidza ar savdabīgo miega trau-

cētāju, bet vēlāk jau zinājām piecos no rīta modinās muedzina
dziedoši gaudulīgie saucieni.
Apskatījām arī slaveno Bazilikas cisternu, ko turki dēvē par
«nogrimušo pili», - milzīgu
ūdenstvertni zem zemes pašā
Stambulas centrā. To uzbūvējis
imperators Justiniāns 532. gadā, lai aplenkumu gadījumā pilsētu nodrošinātu ar dzeramo
ūdeni. Krēslainās telpas griestus
atbalsta 336 izgaismotas marmora kolonnas, cauri akmens
sienām tek sīkas ūdens straumītes, bet tvertnes ūdenī danco dažāda lieluma zivis, liekot aizmirst
par cilvēku burzmu augšzemē. IZ

Jubilāru godā - sarkanais koris
1.lpp.

Jubilāri klausītājus priecēja
ar virkni latviešu tautas dziesmu
apdarēm un speciāli sagatavoto
F. Šūberta Mesu sol mažorā.
Kora priekšā stājās gan pirmais diriģents Ferijs Millers, gan
viņa pēcteči Guntars Bernāts un
Inese Forstmane, gan Linda un
Uģis Matveji, kas Iecavas dziedātājus vada nu jau 10 gadus. Kā
atzina pašreizējie diriģenti, koris
smagi un cītīgi gatavojies jubilejas sarīkojumam. Lai noslīpētu
repertuāru, koristi uz mēģinājumiem nākuši pat trīs četras reizes nedēļā.
Viesu kori savus veltījumus
bija centušies pieskaņot Ziemassvētku gaidīšanas tematikai. Dažādu paaudžu deju kolektīvi, kas
sadzīvo zem viena jumta tepat
Iecavas kultūras namā, bija sarūpējuši spriganus un humorpilnus priekšnesumus.
Koncerta noslēgumā kopkora
izpildījumā vērienīgi un skaisti
izskanēja M. Brauna «Saule, pērkons, Daugava» un I. Kalniņa
«Dziesma, ar ko tu sācies».
«Ikreiz dziedāt ar mirdzošām
acīm un justies kā koru karu da-

Jubilejas koncertā Iecavas jauktā kora rindās dziedāja
24 daiļā dzimuma pārstāves un 10 vīri.
Vairāk foto - www.iecava.lv
lībniekiem!» koncerta ielīksmota, dziedātājiem vēlēja I. Forstmane. Jādomā, ka gandarījumu
par savu vaļasprieku - dziedāšanu - koristiem sniegs un kolektīva garu stiprināt palīdzēs arī
Iecavas novada pašvaldības dā-

vinājums - 3000 latu ceļojumam. Kora prezidents Romualds
Latkovskis «Iecavas Ziņām» pačukstēja, ka tas ir labs atspaids,
lai īstenotu koristu ieceri nākamā gada jūnijā kopā doties uz
Horvātiju.

Pēc koncerta prieku par satikšanos pauda bijušie un pašreizējie koristi un diriģenti. Ferijs
Millers (attēlā no labās) atgādināja, ka Iecavā kora dziedāšanas
tradīcijai ir vairāk nekā gadsimtu
sena vēsture, bet trīs gadu desmitus bez pārtraukuma pastāvējis dziedošais kolektīvs, kura
mājvieta sākotnēji bija putnu
fabrika «Iecava» un tikai vēlāk
kultūras nams. Uzsaucot pirmo
tostu, viņš atcerējās, ka tajos gados, pēc rajona vadības domām,
divi kori Iecavā nedrīkstēja pastāvēt, un pacēla šampanieša
glāzi par Augustu Pommeru putnu fabrikas direktoru, kurš
braucis pie tolaik armijā dienējošā diriģenta aicināt viņu vadīt
fabrikas paspārnē izveidoto kori.
Pilnvērtīgi apdzīvot skaisti izremontētās kultūra nama telpas
un koncertzāli piepildīt ar skanīgiem pasākumiem vēlēja diriģents Guntars Bernāts. IZ
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Garīgā mūzika palīdz gaidīt gaismu
A: F: Beata Logina

Ar dienu, kad Adventes vainagā esam aizdedzinājuši pirmo
no četrām svecēm, kristīgajā pasaulē sāk Ziemassvētku gaidīšanu. Sveces gaisma, kas apspīd
katru jaunu nedēļu, vēsta par
sagatavošanās laiku un Jēzus
dzimšanas tuvošanos. Vistumšākajā gadalaikā pakāpeniska
gaismas paplašināšanās Adventes vainagā ir simbolisks atgādinājums, ka tumsa tiks uzvarēta,
atnāks Ziemassvētki, un tas atkal būs jauns sākums.
Advents ir pārdomu laiks,
kad katram pašam sevī jānožēlo
grēki un jāpiedod visiem vienādi.
Atvērt sirdis gaidīšanas priekam, atdot parādus un piedot
pāridarītājiem - uz to Otrajā adventē aicināja mācītājs Rolands
Radziņš un mūziķi, kas sniedza
koncertu Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Latviešu un
Rietumeiropas klasiķu garīgā

mūzika rosināja nodoties pārdomām vai vienkārši izbaudīt
augstas raudzes izpildītājmākslu. Eņģeļa balsij pielīdzināmais
Evitas Zālītes-Raitumas dziedājums, Mārča Kūļa virtuozā klarnetes spēle un Venta Zilberta izjustais klavieru pavadījums
summējās gaišā un sirsnīgā
priekšnesumā.
«Relaksējoši un svētdienas
atpūtai ļoti piemēroti,» novērtēja
Raivis Lauciņš-Veiners, kurš
koncertu baznīcā apmeklēja pirmoreiz. «Klausījāmies kopā ar
sievu un vecāko meitu. Žēl, ka
jaunākā meita netika, viņa mūsu ģimenē ir vismuzikālākā. Es
ar klasisko mūziku esmu uz
«jūs», taču šī pasākuma reklāma
uzrunāja un nolēmu atnākt paklausīties. Koncerts tiešām gandarīja, programma varēja būt vēl
plašāka. Arī klausītāju varēja
būt vairāk, bet jāatzīst, ka šādas
mūzikas piekritēju mūsdienu
sabiedrībā nav daudz.» IZ

Operas soliste Evita Zālīte-Raituma, koncertmeistars Ventis
Zilberts un klarnetists Mārcis Kūlis uz Iecavu bija atveduši
skaņdarbus, kas pašiem tuvi, un iepriecināja klausītājus ar
smalki niansētu izpildījumu.

Ajūrvēdas masāža sniedz vieglumu ķermenim un garam
A: F: Anta Kļaveniece

Laimi, turību, veiksmi un visu
pārējo tā pa īstam varam izbaudīt
tikai tad, ja esam veseli, nekas
nesāp un prāts ir mierīgs. Ne velti
visbiežāk izskanējušais vēlējums
tuviniekiem, draugiem, kolēģiem
ir laba veselība. Ja tā nav, jāmeklē palīdzība, veids, kā veselību atgūt.
Ne vienmēr risinājumu var
sniegt tradicionālā medicīna, un
tas pat nav nepieciešams. Katras
tautas bagātību krātuvē ir gana
daudz tradīciju, kā saglabāt možu garu un stipru veselību. Latvietim visos laikos tā ir bijusi pirtī
iešana. Savienojumā ar zāļu tējām, medus masāžu un jautru
kompāniju tā uzmundrinās gan
miesu, gan garu. Taču par pašu
senāko dabiskās medicīnas sistēmu uz zemes tiek uzskatīta
ajūrvēda.
Ajūrvēda ir ļoti sena un tradicionāla indiešu medicīna, kas
tulkojumā nozīmē «dzīves zinātne». Ajūrvēdiskā medicīna ir vērsta uz to, lai uzturētu cilvēka dabisko veselību, bet saslimšanas
gadījumā ārstētu ar dabiskām
metodēm. Tā balstīta uz pārliecību, ka slimības rodas tad, kad
cilvēka prātā, ķermenī vai dvēselē zūd līdzsvars. Tās galvenais
uzdevums - rosināt organismu
palīdzēt pašam sev.
Lai iepazītos ar ajūrvēdu, nav
jādodas uz Indiju, jo arvien biežāk šādi pakalpojumi tiek pie-

dāvāti arī Latvijā. No novembra
arī iecavniekiem ir iespēja izbaudīt ajūrvēdas masāžu, ko fitnesa
klubā «Jautrais Apelsīns» veic
profesionāls masieris no ajūrvēdas dzimtenes Keralas (Indija) Pradžids Mavili (Prajith Mavili,
attēlā).
Pradžids strādājis par ajūrvēdas terapeitu Keralas Alternatīvās medicīnas centrā un Apvienotajos Arābu Emirātos, bijis
ajūrvēdas pasniedzējs, vadījis
kursus «Ievads ajūrvēdā» un
«Ajūrvēdas masāžas», deviņus
mēnešus strādājis Šveices Swiss
ajūrvēdas centrā par masāžas terapeitu.
Esmu lasījusi, ka ajūrvēdas
masāžas ir ļoti dziedinošas un

enerģētiski spēcīgas, tāpēc tās
iesaka organisma attīrīšanai,
imūnsistēmas stimulēšanai,
pašsajūtas uzlabošanai hronisku slimību nomocītiem cilvēkiem, kā arī depresijas, panikas
gadījumos un muguras sāpju
gadījumos. Ar šo masāžu palīdzību regulē elpošanu, asinsriti,
veicina toksīnu izvadīšanu un
atjauno enerģijas plūsmu organismā.
Tāpat kā no receptes izlasīšanas nevar spriest par ēdiena aromātu un garšu, arī par masāžu
nevar spriest tikai pēc tās apraksta. Tieši tādēļ devos izmēģināt
uz savas ādas, ko nozīmē ajūrvēdas masāža. Klusiņām atzīšos,
ka šo vēlmi noteikti pastiprināja
fakts, ka masāžu veiks īsts indietis.
Pēc sasveicināšanās Pradžids atstāj silto un krēslaino
telpu, lai varu noģērbties,
ieņemt vietu uz masāžas galda
un apsegties. Pēc klauvējiena
viņš ir atpakaļ. Atzīstos, ka droši
sapratīšu visu, ko viņš man sacīs, taču plašos izjūtu stāstījumos savu nedrošo angļu valodas
zināšanu dēļ neizplūdīšu. Un labi vien ir, jo sarunas, šķiet, tikai
traucētu izbaudīt šo gara un
miesas atslābinājuma brīdi. Pradžids mani drošina, lai nebaidos
sacīt, ja masāžas laikā kaut kas
šķitīs sāpīgi vai nepatīkami; tāpat pavaicā, vai man nav iebildumu, ja matos nokļūs masāžas eļļa. Nekādu problēmu - saku, un

process var sākties. Atskan mierīga, pieklusināta mūzika ar
zvaniņu lēni ritmisku un dzidru
šķindoņu fonā. Augumā nelielā,
melnīgsnējā masiera stingrās un
nedaudz raupjās rokas maigām,
bet noteiktām kustībām sāk savu darbu.
Sajūtu ēterisko eļļu atspirdzinošo smaržu, aizveru acis un
uz mirkli man šķiet, ka lidoju
gaisa balonā, vēroju pļavas un
kalnus, kas lēnām slīd zem manis. Pradžids vispirms izmasē
galvu, deniņus, seju, katru ausu
krociņu, kaklu. Pamanu, ka pirmais nelielais satraukums «kā
nu būs?» un mazliet straujākie
sirdspuksti ir palikuši tur, uz zemes; manī pamazām ieplūst
miers. Arī tālākās masāžas laikā, kad tiek masēta ķermeņa
viena puse, tad otra, pēcāk mugura un nobeigumā atkal galva
un pleci, ir sajūta, ka no manis
pamazām kārtu pa kārtai tiek lobīts nost ikdienas skrējienā uzkrājies smagums un saspringums. Masāžas beigās šķiet, ka
ne vien ķermenis, bet arī gars
kļuvis vieglāks un brīvāks.
Grāmatas vēsta, ka ajūrvēdas mērķis nav kādas konkrētas
slimības ārstēšana, bet gan katra pacienta dabiskās harmonijas atjaunošana. Protams, šo
harmoniju nevar panākt ar vienu masāžas seansu, taču jums
jāpiekrīt, ka pārliecināties par
lietu būtību var vienīgi tad, ja tās
iepazīst. IZ
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Sporta ziņas

Bauskas BJSS atklātais ziemas čempionāts B vecuma grupas
vieglatlētiem risinājās 20. novembrī. Iecavas sportistu rezultāti:
Rūdolfs Tonigs - 2. vieta 40 m, 40 m barjerskrējienā, 500 m un
pieccīņā; Emīls Sevastjanovs - 1. vieta tāllēkšanā, 500 m, pieccīņā
un 3. vieta 40 m; Kārlis Ozoliņš - 3. vieta 40 m barjerskrējienā;
Aigars Žuravļovs - 3. vieta 500 m.
27. novembrī sacentās A grupa:
Rihards Vētra - 2. vieta 40 m, 3. vieta tāllēkšanā un 40 m
barjerskrējienā; Roberts Briņķis - 2. vieta 500 m;
Kristaps Gāga - 3. vieta pieccīņā; un juniori:
Edgars Ērglis - 1. vieta 40 m, tāllēkšanā un 2. vieta 40 m
barjerskrējienā; Laura Pastare - 1. vieta 40 m, tāllēkšanā un
500 m; Agnese Gāga - 2. vieta 40 m un tāllēkšanā.
Jaunatnes basketbola līgas spēles notika 6. decembrī.
Iecava/Vecumnieki - Jugla
1995. g. dz. 30:72 (R. Zariņš 9; L. Jaunzems 8)
1994. g. dz. 53:58 (L. Jaunzems 16; E. Šteins 13)
1993. g. dz. 66:80 (R. Plēsnieks un E. Šteins pa 17)
1990./91. g. dz. 83:89 (G. Baldiņš 25; R. Tūmanis 21)
Amatieru basketbola līgas spēlē 5. decembrī Dartija savā
laukumā ar rezultātu 67:93 piekāpās Ventspils komandai
Variants.
Augumā raženākie pretinieki jau pašā sākumā izvirzījās vadībā un
nedeva mājiniekiem cerības uz panākumu. Ja iecavniekiem būtu
palīdzējusi liela veiksme, tad varbūt varētu pretendēt uz uzvaru.
Taču samērā līdzvērtīgajā cīņā (izcīnītās bumbas 35 Dartijai un 37
Variantam) par katru kļūdu viesi Iecavas komandu sodīja ar
rezultāta starpības palielinājumu. Bez tam tieši šajā spēlē
ventspilniekiem tālmetieni padevās labāk (55% realizēto) nekā
divpunktu metieni, lai gan viņu līdzšinējā statistika šajā rādītājā
neko spīdošu neliecināja.
Ne visi Dartijas basketbolisti šoreiz rādīja savu labāko sniegumu,
atzīst treneris Voldemārs Pārums, toties jāuzteic Jānis Saveļjevs,
kurš nospēlētajās 16 minūtēs paveica pietiekami daudz un
kvalitatīvi.
Aldis Beitiņš - 18 punkti, 5 rezultatīvas piespēles;
Armands Švītiņš - 12 punkti, 8 izcīnītas bumbas;
Jānis Saveļjevs - 10 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 4 pārtvertas
bumbas;
Mārcis Eglītis - 10 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles, 3 bloķēti metieni;
Jānis Ivanovs - 6 punkti;
Juris Ojāru - 5 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Gundars Brička - 3 punkti;
Māris Gailums - 2 punkti, 2 bloķēti metieni;
Mārtiņš Ivanovs - 1 punkts.
Spēlē piedalījās arī Didzis Eglītis.
13. decembrī Dartija spēlēs Talsos, bet 19. decembra vakarā Iecavā
mūsu komandai pretī stāsies baušķenieki Kvēle/BJSS.
Sestdien, 6. decembrī, galda tenisisti cīnījās par Cēsu kausu.
Starptautiskajās sacīkstēs, konkurējot ne tikai ar Latvijas, bet arī
ar Lietuvas un Igaunijas pārstāvjiem, veiksmīgi startēja Karīna
Taranda - 1997. gadā dzimusī iecavniece spēlēja 1996. gadā
dzimušo un jaunāku sportistu grupā, iekļuva pirmajā finālā un
izcīnīja sesto vietu. Lāsma Mežaka šajā vecuma grupā ierindojās
12. vietā.
7. decembrī Bauskas rajona atklātais čempionāts risinājās
Iecavā. Tajā pulcējās galda tenisisti no vairākām Latvijas pilsētām,
bet nepārspēti palika tikai rīdzinieki - pirmo vietu attiecīgi sieviešu
un vīriešu grupā ieguva māte ar dēlu Olga un Oļegs Kartuzovi.
Iecavu sacīkstēs pārstāvēja 14 sportisti. No tiem labāko rezultātu
sasniedza Roalds Cildermanis un Līna Lauciņa, kas izcīnīja ceturto
vietu. IZ

Cienījamie lasītāji! Šogad pēdējais mūsu laikraksta
numurs iznāks 19. decembrī, bet 2009. gada pirmais
numurs iznāks 9. janvārī. Lūdzam laikus
plānot un iesniegt materiālus publicēšanai!

Ja esat abonējuši «Iecavas Ziņas» vismaz
trim nākamā gada mēnešiem, laikraksta
redakcijā, uzrādot abonēšanas kvīti,
varat saņemt
Iecavas novada kalendāru 2009. gadam.
Tiem, kuriem nav iespēju iegriezties redakcijā,
janvārī kalendāru piegādāsim abonenta adresē.
Saskaņā ar valdības lēmumu
2009. gadā tiks pārceltas
divas darba dienas –
2. janvāris un 22. jūnijs.
Līdz ar to, 2.janvāri
(piektdiena) pārcels uz
10. janvāri (sestdiena),
bet 22. jūniju (pirmdiena) –
uz 27. jūniju (sestdiena).

Latvijas Pasts turpina
abonēšanas kampaņu
2009. gadam -

preses izdevumus
nākamajam gadam
pasta nodaļās un pie
pastniekiem var abonēt

līdz 15. decembrim.

Līdzjūtības
Tu esi katram viena, tomēr tikai viena,
Pie kuras kā pie saules bērni turas klāt,
Un tāpēc ir tik grūti, zaļām skujām birstot,
Uz mūžu smagai zemei tevi atdot, māt. /V. Zariņš/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jurim Zellim,
no mātes uz mūžu atvadoties.
Darba kolēģi
Nevajag dvēselei
Trepju kāpti debesīs,
Mīļš Dieviņš trepes cēla,
Dvēselīti gaidīdams.
/L. t. dz./

Jūtam līdzi Mārim, Dārtai un Kārlim,
no vecātēva un vecvectēva atvadoties.
Iecavas novada sporta skolas «Dartija» kolektīvs
Lūgsim svecēm rādīt gaismu,
Skujām taku izrotāt.
Dosim līdzi smilšu sauju,
Ziedus mūža gājumam.

/V. Kokle-Līviņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību MĀRTIŅA
OZOLIŅA ģimenei, viņu mūžībā pavadot.
Ozolu ielas 3. mājas iedzīvotāji
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
/J. Silazars/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību MĀRTIŅA
OZOLIŅA tuviniekiem, viņu smiltājā pavadot.
Iecavas Politiski represēto kluba biedri

Aizsaulē aizgājuši
Juris Čipāns (06.09.1963. - 03.12.2008.)
Berta Truce (08.08.1913. - 04.12.2008.)
Laimonis Imants Stanhens (08.12.1933. - 05.12.2008.)
Mārtiņš Ozoliņš (20.02.1918. - 05.12.2008.)
Nikolajs Miškovs (05.08.1939. - 09.12.2008.)

2008. gada 12. decembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
malku (bērza, alkšņa),
18 Ls/m³ ar piegādi,
sākot no 5 m³.
Tel. 26449198; 29452241.
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.

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

Izīrē : : :
mēbelētu 1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26103703.
Iecavas novada Dome
PIEDĀVĀ KURSUS:
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus,
3 stundas nedēļā
Dalības maksa LVL 18,00
Kursu vadītājs E. Šmits

VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
15. decembrī plkst.10-16
Iecavas novada
Domes 1. stāvā.

Angļu valoda
(sagatavošanās augstskolai)
Kursi notiek 4 mēnešus,
2 stundas nedēļā
Dalības maksa LVL 12,00
Kursu vadītājs J. Beķeris
Pieteikties pa tālruni:
63941937, 29428476
līdz 31. decembrim

Aicinām uz Iecavas mūzikas skolas
audzēkņu Ziemassvētku koncertiem
skolā:
- 13. decembrī pl. 13.00
uzstājas akordeona un vijoles klašu
audzēkņi;
- 16. decembrī pl. 17.00
uzstājas klavierspēles audzēkņi;
- 17. decembrī pl. 17.00
uzstājas ģitāras, flautas un
sitaminstrumentu klašu audzēkņi;
- 18. decembrī pl. 17.00
uzstājas kora klases audzēkņi.

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

Dažādi : : :
Par saprātīgām cenām veicam
dzīvokļu remontu.
Tālr. 29105506.
Veic visu veidu automātisko
veļasmašīnu remontdarbus,
arī pie klienta mājās.
Tālr. 29105506.

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
19. decembrī pl. 20:30
Dartija : Kvēle/BJSS
Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes galda
tenisā D grupai
20. un 21. decembrī
pl. 12:00 un pl. 10:00

25. decembrī pl. 22:00
sporta namā
ZIEMASSVĒTKU BALLE.
Spēlēs Marex no grupas
«Brīvdiena».
Ieejas maksa - Ls 4.
Galdiņus rezervēt iepriekš
pa tālr. 63941832; 26520539.

8.

Kultūras namā
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

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
25. decembrī pl.11:00
pasākums bērniem
«Ziemassvētku brīnumi»
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.
Pasākumu biļešu
iepriekšpārdošana kultūras
namā darba dienās
no pl. 10:00 līdz 18:00.
28. decembrī pl. 16:00
Iecavas kultūras namā

LIEPĀJAS
ZVANU KORA
koncerts.
Organizē ziedu salons «Avēnija»
sadarbībā ar
Iecavas kultūras namu.
Ieejas maksa:
pieaugušajiem - Ls 3,50;
skolēniem un bērniem - Ls 1,50.
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā.
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