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Iecavas
2.
zīles ēdīs
Līgatnes
dabas parka
dzīvnieki
Smaragda
kāzu
gavilnieki
1. novembrī Iecavas novada bērnu bibliotēkas 2.-5. klašu Bērnu žūrijas 48 eksperti devās
ekskursijā pa Bauskas apkārtni. Trušu pilsētiņā braucējus laipni sagaidīja saimnieks
Ojārs Narvils un tās iemītnieki: āzis Fredis, kaziņas Grieta, Dārta un Lāsīte, poniji,
aitas un vairāk nekā 55 šķirņu truši. Dzīvnieciņi našķojās ar atvestajiem gardumiem
– burkāniem, bietēm un maizi.
5.lpp.

Noslēgušās mācības pašvaldības
kapacitātes stiprināšanai
Inese Bramane
projektu koordinatore
Noslēdzies trīs dienu mācību kurss projektu vadībā un
ārējā finansējuma piesaistē,
kuru organizēja Iecavas novada dome sadarbībā ar SIA «NK
konsultāciju birojs» Eiropas
Sociālā fonda projekta «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana» ietvaros.
Apliecību par dalību semināros saņēma 20 Iecavas novada pašvaldības speciālisti,
pašvaldības iestāžu darbinieki
un deputāti. Seminārus vadīja
lektors Mg.oec. Igors Klapenkovs, kuram ir ilga pieredze gan
projektu vadīšanā, gan projektu

pieteikumu vērtēšanā un īstenošanas izvērtēšanā un kurš kopš
2005. gada regulāri vada lekcijas un mācības savas kompetences jomā.
Semināros tika skatītas šādas tēmas: projekta būtība,
risku vadība, projekta vadītāja
loma un atbildība projektā, projekta komandas izveides un darbības principi, priekšnoteikumi
veiksmīgai projektu attīstībai,
inovatīvas pieejas projektu vadīšanā, projektu finansēšanas
avoti u. c. Mācību dalībnieki
guva ieskatu Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.
gada plānošanas perioda finansējuma sadalījumā un 2014.2020. gada plānošanas perioda
prioritāšu izstrādē.
3.lpp.

Iecavā
koncertēs
klavesīniste
Ieva Saliete

4.

6.

Eiropas Jauniešu parlaments
debatē Iecavas vidusskolā
dalīti septiņās komitejās. Mūsu
Vita Lauciņa-Veinere,
debašu trenere un EJP skolotāja skolas delegāte Beatrise Krūmiņa pārstāvēja ārlietu komiteju,
Četras dienas jaunieši no
kurā bija uzdevums diskutēt par
Kurzemes un Zemgales, kā
ES un Vidējiem Austrumiem,
arī organizatori un komiteju
to demokratizācijas procesu;
vadītāji no Latvijas, Igaunijas, Kristiāna Kalnciema un Maija
Ukrainas, Turcijas, Polijas
Krastiņa pārstāvēja civiltiesību
un Lielbritānijas, kopā
komiteju un izvirzīja argumenap 100 jauniešu, pulcējās
tus par interneta vides drošību,
Iecavas vidusskolā, lai
tiesiskumu un privātumu; sadiskutētu angliski par Eiropas vukārt Arta Briede debatēja par
Savienībai (ES) aktuāliem
to, kā ES vajadzētu saliedēt dajautājumiem.
žādas kultūras, minoritātes un
Iecavas vidusskola jau vai- reliģijas bez konflikta.
rākus gadus piedalās gan reģioNopietnais darbs mijās ar iznālajās sesijās, kā šī, gan nacio- klaidi, gan rīkojot saliedējošas
nālajās un arī starpnacionālajās un jautras spēles, gan ikvakara
sesijās. Šoreiz delegāti tika sa- saviesīgos pasākumus.
5.lpp.
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Atzīmēja Pasaules rīcības dienu
1.lpp.

Elīna Arāja
7. novembrī norisinājās
Pasaules rīcības diena (World
Days of Action), kuras
ietvaros Ekoskolas visā
pasaulē demonstrēja videi
draudzīgas rīcības piemērus.
Pasaules rīcības dienas atzīmēšana ir Starptautiskā Vides
izglītības fonda (FEE - Foundation for Environmental education) Ekoskolu programmas iniciatīva, lai mudinātu jauniešus
būt pārmaiņu ierosinātājiem
vides ilgtspējas jautājumos un
aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā. Pasaules rīcības dienai pašreiz reģistrējušās vairāk
nekā 20 valstis, un Latvijā pasākumus organizē 50 topošās un
esošās ekoskolas.
Stāsti, video un attēli no
visas pasaules tiks publicēti
starptautiskajā Ekoskolu programmas mājasalapā: www.ecoschools.org/wda, lai skolēni un
skolotāji varētu aplūkot viens

otra veikumu un iedvesmoties
tālākai rīcībai.
Latvijas ekoskolās skolēnu
aktivitātes bija gan rīta vingrošana, rudens talka, bebru dambju jaukšana, gan makulatūras
vākšana un zīmējumu konkursi.
Ģērbās zaļi un gāja kājām
Pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija» rīcības dienas moto
bija «Mēs esam zaļdari!». Atbalstot šī mācību gada tēmu «Klimata pārmaiņas», bērnudārzā
noritēja pasākums «Šodien auto
paliek mājās - visur tagad eju
kājām», informē PII «Dartija»
Ekoskolu programmas koordinatore Aija Krūmiņa. Šī diena
bija izsludināta par «Zaļo dienu», kad visiem iestādē jāierodas zaļā apģērbā vai vismaz ar
kādu zaļu aksesuāru. Bērni un
vecāki, kuri izglītības iestādē ieradās kājām, parakstījās kopējā plakātā. Grupiņās bija dažādas aktivitātes: kopā ar veikala
«Ciku cakas» īpašnieci, floristi
un radošu cilvēku Vinetu Lam-

berti bērni darināja piespraudītes ar «zaļās idejas» simboliku
(1. novembrī atvērto durvju dienā vecāki pagatavoja skici savai
nozīmītei); dzēra zāļu tēju, ēda
rupjmaizi ar ķiploku un biezpienu; šķiroja arī atkritumus.
Orientējās un zīmēja
Dzimtmisas pamatskolā notika atraktīvas orientēšanās sacensības 5.-9. klašu skolēniem,
popularizējot veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz cilvēka garīgo un
fizisko veselību, informē Dzimtmisas pamatskolas Ekoskolu
programmas koordinatore Velga
Ērgle.
Rīcības dienā skolēni piedalījās aptaujā par tēmu «Atkritumi
manā ģimenē». Iegūtos rezultātus skolēni attēloja grafiskā
veidā, ar tiem iepazīstinot skolas biedrus. Sākumskolas bērni
par šo tēmu veidoja zīmējumus,
bet pamatskolas skolēni veidoja plakātus, kurus var apskatīt
Dzimtmisas pamatskolā.

Iecavas zīles ēdīs Līgatnes
dabas parka dzīvnieki
jeb ZAPARU «Zvaniņos»
PII «Dartija» arī šoruden
turpina dzīvot zaļi.
Bet «Zvaniņu» grupa savas
aktivitātes dēvē skanīgā
vārdā – ZAPARU! Domājat,
kāds svešzemju projekts? Nē!
Pavisam vienkārši – ZAļais
PAvasaris RUdens.
Jaukais rudens tā vien mudināja daudz laika pavadīt ārā.
Laukuma lapenītē vērām lapu
virtenes, locījām kļavu lapu rozītes, grābām lapas, mācījāmies
slaucīt ar Edvarda Krastiņa tēta
sasieto zaru slotu. Jānis Zeps
kopā ar tēti no kastaņiem izgatavoja uzrakstu «Dzīvo zaļi». Beātes Kižlo un Stefana Ungurjana
tēti laboja un krāsoja zaļus lapenītes krēsliņus. Visu notiekošo pārrunā «ZAPARU televīzija», bērni iejūtas žurnālistu un
šovu vadītāju lomās. Atbalstām
arī zaļo darbu akciju interneta
vietnē http://www.nacunsac.lv,
turpinām vākt makulatūru un
izlietotās baterijas. Bet viena no
bērniem interesantākajām un

labestīgākajām talkām šoruden
jau noslēgusies. Neskatoties uz
to, ka šogad neesot zīļu gads,
nolēmām piedalīties Latvijas
zīļu vākšanas talkā. Zīles bērni
lasīja gan pastaigu laikā parkā,
gan grupas laukumā, gan kopā
ar vecākiem vakaros un brīvdienās. Kopā savākti aptuveni 150
kilogrami zīļu. Čaklākie lasītāji
bija Raiens Mors, Gustavs Ansons, Elizabete Artemjeva un
Patrīcija Gridzbaure. Pirms atsaucīgie Kārļa Krūmiņa vecāki
nogādāja gardumu Līgatnes dabas parka iemītniekiem, iepazinām meža dzīvniekus, noskaidrojām, kuri ēd zīles, zīmējām
tos, rakstījām vēstules. Paldies
aktīvajiem bērniem! Paldies vecākiem par līdzdarbošanos! Ceram uz atsaucību arī pavasarī,
iekārtojot laukumiņā ZAPARU
sajūtu taku!
Indra Krauja
un Anda Tauriņa,
«Zvaniņu» grupas
audzinātājas

Ceturtdien,
15. novembrī, plkst. 15.00
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā
TIKŠANĀS AR
rakstnieci,
diplomētu aktrisi, teoloģi
DACI PRIEDI.
Būsiet laipni gaidīti!

Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas
lasītavā atklāta
Tautas fotostudijas «Bauska»
dalībnieku darbu
izstāde «Sala ziedi».
Izstādē apskatāmas Skaidrītes
Berķes, Līvas Jasotes, Lindas
Kaufmanes, Laimdotas
Neikšānes, Zentas Reliņas,
Zandas Rotbergas, Laimoņa
Šulca, Ilzes Vangales un
Ineses Zeltiņas fotogrāfijas.
Iecavas novada
čempionāts telpu
futbolā
notiks Iecavas vidusskolā
2., 8. un 15. decembrī.
Komandām pieteikšanās
līdz 28. novembrim
pa tālr. 29800006 vai rakstot
uz fkiecava@inbox.lv.

Zīles «Zvaniņu» grupas bērni lasīja gan pastaigu laikā
parkā, gan grupas laukumā, gan kopā ar vecākiem vakaros
un brīvdienās. Kopā savākti aptuveni 150 kilogrami zīļu.
Pavisam Latvijas ozolzīļu talkā aktīvi iesaistījās gan
skolas, gan ģimenes, kopā savācot 4800 kilogramu ozolzīļu.
Līgatnes dabas parka pārstāvji saka paldies visiem
čaklajiem lasītājiem, jo LDT iemītniekiem ozolzīles pietiks
visai ziemai!
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Noslēgušās mācības pašvaldības
kapacitātes stiprināšanai
1.lpp.
Liela laika daļa tika veltīta
radošuma principu un projektu
ideju ģenerēšanas metožu apguvei; dalībnieki, praktiski darbojoties grupās, radīja vairākas
interesantas idejas Iecavas novada attīstībai.
«Mācības sniedza padziļinātu izpratni par projekta būtību,
jo ikdienā sastopos tikai ar projekta dokumentēšanas procesa
galarezultātu, tādēļ vēlējos izzināt, «kas lācītim vēderā», proti,
kāda ir projekta sagatavošanas
un īstenošanas «virtuve»», atzīst
novada domes kancelejas pārzine Tamāra Šmite. «Saistošs bija
darbs grupās, kad mēs, dažādu
jomu pārstāvji, kopīgi fantazējot, veidojām savus projektus
novada attīstības labā. Tagad
ar lielāku pārliecību apzināšos, kas ir un kas nav inovatīva
pieeja projektiem un arī citām
lietām. Ir jāeksperimentē un jāmācās no kļūdām – šis teiciens
ne tikai jāatceras, bet arī jāpielieto darbībā! Mācības patīkami
izrāva no ikdienas rutīnas, kaut
arī pēc tam bija jāsasteidz iekavētie darbi.»
Pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» vadītājai Irīnai
Freimanei
ir pieredze vairāku projektu realizācijā. «Divus
nelielus projektus vadīju pati
- «Lai kājas neķeras un darbi
sokas!» ar Nīderlandes fonda
KNHM un Iecavas novada pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī
Izglītības un zinātnes ministrijas projektu «Bērnu ar fiziskās
un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglī-

tojošās skolā». Kursos gūtās
zināšanas palīdzēja izprast projektu realizācijas gaitā radušās
kļūdas, neprecizitātes. Tas,
protams, palīdzēs nākotnē. Semināru gaitā daudz strādājām
darba grupās, izstrādājām un
apspriedām jaunas projektu ieceres un to realizācijas iespējas.
Aizrāva ideja par Iecavas centra
detālplānojuma izstrādi, hobiju
kursi - aušana un citi rokdarbi ar laiku varētu papildināt mūsu
prasmes, brīvajā laikā salsas
deju vakari utt. Lektors iedrošināja eksperimentēt un mācīties
no kļūdām. Ceru, ka kursos
gūtās zināšanas nākotnē nesīs
augļus realizētajos projektos,»
tā Irīna Freimane.
24 akadēmisko stundu mācību izmaksas pilnā apmērā
sedza Eiropas Sociālais fonds.
Pašvaldības īstenotais projekts
turpināsies līdz 2013. gada 31.
maijam. Kā nākamā aktivitāte,
kas ieviešama projekta ietvaros,
ir pētījums «Iecavas novada vajadzību izpēte Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā»,
kurā tiks apzināti potenciālie
instrumenti uzņēmējdarbības
atbalsta funkciju attīstīšanai
pašvaldībā; tiks izvērtēta darbaspēka pieejamība un nodarbinātības veicināšanas iespējas; tiks veikta profesionālās
izglītības attīstības iespēju izpēte; tiks novērtētas sadarbības
iespējas ar NVO un uzņēmējiem
un saņemti ieteikumi kopīgai
ES un pārējās finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu un
pasākumu īstenošanai.

Kāds bijis OKTOBRIS
Aizvadītajā mēnesī Iecavas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
divas laulības, izsniegtas 11 miršanas apliecības un piecas
dzimšanas apliecības, informē nodaļas vadītāja Edīte Jančone.
Jaundzimušajiem - četrām meitenītēm un vienam puisītim
- vecāki izvēlējušies šādus vārdus: Nikola, Arīna, Nelli, Annika
Liāna un Toms.
Iecavas novada Dome līdz laulību jubilejai
lūdz pieteikties Iecavas novadā deklarētos pārus,
kuri svinēs laulību 50, 55, 60, 65, 70 un 75 gadus,
lai saņemtu naudas balvu.
Pieteikties personīgi Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā,
Iecavā, Skolas ielā 4, līdzi ņemot pasi un laulību apliecību.
Tālrunis uzziņai 639 41773.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Mācību semināros bieži raisījās diskusija par Sarkanās skolas ēkas Baldones ielā 65 pielietojumu. Dalībnieki uzskatīja, ka
tā vislabāk būtu piemērota jauniešu vai neformālās izglītības
centra ierīkošanai. Tomēr pašvaldība plānojusi daudzfunkcionālu dienas centru dažādām
vecuma grupām kopā ar Iecavas
Mūzikas un mākslas skolu veidot ēkā Grāfa laukumā 1, veicot esošās ēkas rekonstrukciju
un būvējot plašu piebūvi. Tāpēc
Sarkanās skolas ēkas pielietojuma jautājums joprojām ir aktuāls un tika iekļauts kā viens
no pētījuma virzieniem, paredzot
tur pansionāta vai pašvaldības
administratīvā centra izveidi.
Pētījumā iegūsim arī ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu,
kuru varēsim izmantot Sarkanās skolas rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta izstrādē.

Projekta noslēgumā maijā
tiks rīkots seminārs pētījuma
rezultātu publiskošanai. 1. novembrī ir izsludināts iepirkums,
kurā noskaidrosim, kas būs pētījuma veicējs. Kopējās plānotās
projekta izmaksas ir 18 477,90
latu.
100% projekta izmaksu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti 1.5.2.2.3. «Atbalsts pašvaldībām kapacitātes
stiprināšanā Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai» administrē
Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.
Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā
fonda finansiālu atbalstu. Par
tā saturu atbild Iecavas novada
dome.

Melnās ziņas
- 22. oktobrī plkst. 22:05
kāda daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā Tirgus ielā pagaidām
nenoskaidrotas personas izsita
loga stiklu un salauza durvis.
- laikā no 21. līdz 24. oktobrim, iekļūstot kādā privātmājā,
nozagts seifs, kurā atradās Ulmaņa laiku apbalvojuma medaļa, 20 USD dolāru banknote (kolekcijas) un privāti dokumenti.
Uzsākts kriminālprocess.
- 24. oktobrī plkst. 16:10
Grāfa laukumā uz zemes gulēja
1975. gadā dzimis vīrietis, kas
nespēja patstāvīgi pārvietoties.
Viņam sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā tādā
reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu.
- laikā no 29. oktobra plkst.
7:00 līdz 30. oktobra plkst. 7:30
automašīnai Citroen Jumper nozagta priekšējā valsts numurzīme, par ko uzsākts kriminālprocess.
- 1. novembrī plkst. 10:53
dega biedrības «Arhīvs» sporta
muzeja pirmā stāva pārsegums.
- 1. novembrī no plkst. 19:50
līdz plkst. 20:11 pretī degvielas
uzpildes stacijai Astarte automašīnai Volvo atskrūvējās kreisais
aizmugurējais ritenis un uzripo-

ja pretī braucošajai automašīnai
MAN TGA. Satiksmes negadījumā cieta abas automašīnas.
- 1. novembrī plkst. 17:35
Tirgus ielā atkārtoti gada laikā
aizturēts 1983. gadā dzimis vīrietis, kas vadīja automašīnu
Toyota Celica ar transportlīdzekļa vadītāja apliecību, kas nav
iegādāta likumā noteiktā kārtībā.
- 2. novembrī plkst. 20:45
ceļa Stelpe-Iecava pirmajā kilometrā aizturēts 1964. gadā
dzimis vīrietis, vadot velosipēdu
alkoholisko dzērienu iespaidā
(1,8 promiles izelpā) un bez
transportlīdzekļa vadītāja apliecības.
- 5. novembrī plkst. 12:00
1942. gadā dzimis autovadītājs,
vadot automašīnu VW Passat,
nogriezās pa kreisi no galvenā
ceļa, nepalaižot garām automašīnu BMW-323. Sadursmē bojātas abas automašīnas.
- 5. novembrī plkst. 17:30
Rīgas ielā aizturēts 1972. gadā
dzimis vīrietis, kas Latvijas Republikas teritorijā dzīvo bez deklarētas dzīvesvietas.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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No Latgales līdz Iecavai Jauni draugi un

interesantas diskusijas

Pateicoties Latvijas
Nacionālajai Eiropas
Jauniešu parlamenta (EJP)
sesijai šovasar, man kopā ar
vēl trim Latvijas pārstāvjiem
tika dota iespēja doties uz
līdzīgu pasākumu Igaunijā,
kas norisinājās no
19. līdz 23. oktobrim.
Šī iespēja bija vienkārši brīnišķīga, jo pēc sesijas droši varu
teikt, ka esmu ieguvusi jaunus
draugus no Igaunijas, Francijas,
Spānijas, Ukrainas un citām Eiropas valstīm, kā arī lieliski pavadījusi laiku.
Bet šis pasākums nav tikai

jautrība vien. Manas komitejas
temats bija par to, cik lielā mērā
Eiropas Savienībai vajadzētu
sniegt palīdzību jaunattīstības
valstīm, kas ir ļoti plaša un aktuāla tēma. Savienojumā ar sesijas galveno tēmu – cilvēktiesības - mūsu komitejas diskusijas
viennozīmīgi bija interesantas.
Noteikti iesaku aktīviem jauniešiem ar labām angļu valodas
zināšanām izmēģināt dalību
kādā no Latvijā rīkotajām EJP
sesijām.
Evija Zade,
Iecavas vidusskolas
11.a klases skolniece

Smaragda kāzu gavilnieki svētku dienā
kopā ar dēlu Ilmāru.
Elīna Arāja

Smaragda kāzas 24. oktobrī
atzīmēja Pēteris un Adele
Nagļi.
Nagļu pāri 55 gadu kopdzīves svētkos pašvaldības vārdā
sveikt ieradās domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Edīte
Jančone. Pie svētku galda laulātais pāris un dēls Ilmārs kavējās atmiņās par laimīgi aizvadītajiem gadiem, kas ne vienmēr
bijuši tik rožaini.
Adeles un Pētera kopīgais
dzīvesstāsts aizsākās Latgalē
1954. gadā, kad Pēteris, beidzot dienestu armijā, ieradās
pie māsas, Adeles kaimiņienes,
lai palīdzētu viņai uzcelt māju.
Pēteris pirms armijas bija beidzis arodskolu un par galdnieku nostrādājis jau dažus gadus.
Drīz vien, kaimiņos būdami, abi
iepazinās un pēc trijiem gadiem
rudenī svinēja kāzas. Nagļi pēc
kāzām dzīvoja Cēsīs, bet vēlāk
Mālpilī, kur Pēteris strādāja
par mežstrādnieku. Sešdesmito gadu vidū ģimene ar dēliem

Aivaru un Ilmāru pārcēlās uz
dzīvi Rīgā, Mārupes pusē, kur
viņu radiniecei bija nepieciešama palīdzība. Tur viņi nodzīvoja
40 gadus. Adele visu mūžu līdz
pat pensijai strādājusi rūpnīcā
«Aurora». Viņa atzīst, ka darbs
rūpnīcā bijis ļoti grūts, visapkārt bijis liels troksnis. Krīzes
gados, kad algu maksāja zeķbiksēs, viņa gan vairs neesot
strādājusi.
Adele un Pēteris pārdeva Rīgas māju un iegādājās mājokli Iecavā. «Vieta laba, kaimiņi
labi,» ar jaunajām mājām abi
ir apmierināti. Dzīve Rīgā viņus
vairs nesaista. Pirms septiņiem
gadiem pāris uz Iecavu pārcēlies pie jaunākā dēla Ilmāra,
kurš ar ģimeni izvēlējies mājas
tuvāk sievas radiem, lai gan abi
strādā Rīgā. «Šogad tāds jubileju
gads – mums ar sievu sudrabkāzas un tēvam 80 gadu jubileja,» stāsta Ilmārs. Adelei Iecavā
dzīvo arī māsa un māsīca, kas
šogad nosvinējusi zelta kāzas.
Nagļu vecākais dēls Aivars ar
ģimeni dzīvo Dalbē. Adeles un
Pētera saimi kuplina četri lieli
mazbērni un jau trīs mazmazbērni.

Iecavas Jauniešu iniciatīvas grupas
projekta «Iecavas novada literārais mantojums» īstenotāji
pateicas visiem, kas atbalstīja ideju par e-grāmatas
izveidi, apkopojot novadnieku dzejas un miniatūras!
Aicinām ikvienu interesentu uz
e-grāmatas prezentāciju
10. novembrī pl. 16:00
Iecavas novada kultūras namā.

Evija Zade (trešā
no kreisās)
kopā ar savas
komitejas
dalībniekiem.

Dzejas dienas 2012 : : :
Publicējam radošos darbus, kurus Dzejas dienu jaunrades
darbu konkursam radījuši Iecavas novada skolu 5.-12. klašu
skolēni. Konkurss šogad bija veltīts tēmai «Ceļš».
5.-8. klašu skolēni atklāja savas pārdomas par tematu «Kas
notiek uz ceļa», bet 9.-12. klašu audzēkņu pārdzīvojumus raisīja
temats «Ceļš, kuru iet».

Kas notiek uz ceļa
Elvis Antonovičs
Dzimtmisas pamatskolas 8. klase
Ceļš... Tā ir neizsakāmi gara josta, pa kuru var ceļot mūžīgi
un pazaudēt daļu dzīves. Ir cilvēki, kuri pazaudējuši dzīves lielāko
jēgu, savu ģimeni un draugus. Ir tādi, kuri šajā ceļā atraduši visu,
ko meklējuši.
Ceļš ir neizdibināms, piedzīvojumiem bagāts. Ceļš ir kā skudru
pūznis ar daudzām ejām un to lietotājiem. Daudzi no tiem nemaz
nezina ceļa vērtību.
Ceļš ir kā vienotības simbols, kurš saliedē, tas ir kā šifrs jeb
rēbuss, kurš jāatmin.
Ceļš... Lielceļš, lauku ceļš, taciņa... Dzīves ceļš, Piena ceļš, izglītības ceļš, Baltijas ceļš... Ceļam ir tik daudz nozīmju!
Mans ceļš vēl joprojām ir nesaprotams. Tas katru reizi maina savu tēlu. Tas ir piedzīvojumiem bagāts. Ceļu daudzveidību es
vēl neesmu atklājis, tas ir manas dzīves uzdevums. Uz mana ceļa
notiek daudz neizskaidrojamu lietu, bet, lai tās izskaidrotu, man
trūkst pieredzes. Arī uz mana ceļa ir negadījumi, un tad viss jāsāk
no jauna. Un atkal kļūdas! Ceļa zīmes man nerāda pareizo virzienu, man tās ir jāizprot.
Mans ceļš ir tikko sācies, es virzos uz priekšu!
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Eiropas Jauniešu parlaments Bērnu žūrijas eksperti
viesojas Trušu pilsētiņā
debatē Iecavas vidusskolā
1.lpp.
Katrai komitejai bija līdzās
divi komiteju vadītāji, kas palīdzēja darbā un atpūtas brīžos,
kā arī pa vienam žurnālistam,
kas vēroja komitejas darbu, intervēja delegātus un iemūžināja
foto, ko ievietot ikdienas avīzes
izlaidumā un mājas lapā. Mediju pārstāvjiem bija atvēlēta viena telpa, kurā diennakts laikā
tika izveidota avīze, un jau no
rīta katrs delegāts varēja lasīt
par komiteju iepriekšējās dienas darbu, jaunumus, baumas,
jokus. Sesijas darbu koordinēja
vesela organizatoru komanda,
kuras pienākums bija nokārtot visus saimnieciskos jautājumus, sarūpēt kafijas pauzes
delegātiem un sakārtot telpas
nodarbībām un pasākumiem.
Liels prieks, ka jaunieši savā

brīvlaikā labprāt un ar lielu entuziasmu iesaistās ārpus stundu
aktivitātēs un izvēlas lietderīgi
pavadīt brīvo laiku. Par to, ka šī
sesija varēja notikt, liels paldies
Iecavas vidusskolas administrācijai, lieliskajām virtuves strādniecēm un saprotošajam tehniskajam personālam. Milzīgs
paldies arī kolēģēm skolotājām
par atļauju izmantot kabinetus.
Vienmēr tādu lielu pasākumu
organizēšana saistās ar papildu pienākumiem un zināmām
neērtībām, tāpēc vēlreiz vēlos
uzteikt mūsu skolu - kolēģes un
direktori -, ka vienmēr tiek dota
zaļā gaisma radošām idejām un
aktivitātēm. Jo viena no kaimiņu novada skolām pēdējā brīdī
Eiropas Jauniešu parlamenta
sesiju atcēla un Iecava var lepoties, ka ļāva šim svarīgajam pasākumam tikt realizētam.

un gatavo saldumus
Ludmila Šteinberga
Bērnu bibliotēkas vadītāja
1.lpp.
Saldumu
ražotnē
«Poļu
nams» bērniem bija iespēja apskatīt, kā top «Saldā brunete»,
«Saldā pērle», «Riekstiņi», kā arī
pamēģināt pašiem izveidot kādu
saldumu un nogaršot to.
Savukārt Bauskas Motormuzejā eksperti aplūkoja pagājušā
gadsimta spēkratus – motociklus un dažādus automobiļus.
Īpašu interesi izraisīja amerikāņu militārā mašīna «Dodge» un
20.- 30. gadu vieglie un kravas
automobiļi, kas filmēti latviešu
kinolentēs «Ceplis», «Pie bagātās
kundzes», «Baigā vasara».
Gan bērni, gan bibliotekāri

ir gandarīti par izdevušos braucienu.
Paldies Iecavas novada domei un deputātiem par lasīšanas programmas «Bērnu/Jauniešu žūrija» ekspertu atbalstu
un doto iespēju stimulēt bērnos
lasītprieku.
Pateicamies Ceļojuma aģentūras «Eltur» darbiniecei Elīnai
Jegorovai par brauciena plānojumu un šoferītim Agrim Lazdiņam par laipnību un profesionalitāti.
Liels paldies Motormuzeja
gidiem Jānim Plucim un Mārim
Bērziņam, saldumu ražotnes
«Poļu nams» saimniecei Gunitai
Polei, Trušu pilsētiņas «mēram»
Ojāram Narvilam par viesmīlību, interesantiem stāstījumiem
un jauki pavadīto laiku.

Gaida lauksaimnieku
ierosinājumus
Anta Kļaveniece

Civiltiesību komitejā darbojās arī Iecavas vidusskolas
delegātes - Maija Krastiņa (otrajā rindā otrā no kreisās) un
Kristiāna Kalnciema (pirmajā rindā trešā no kreisās).

Iecavā koncertēs
klavesīniste Ieva Saliete
Laimrota Jaunzeme
kultūras nama mākslinieciskās
daļas vadītāja
Ieva Saliete ir augusi un skolojusies Iecavā. Uz jautājumu, no
kurienes ir radusies interese par klavesīnu, Iecavai tik neraksturīgu instrumentu, Ieva atbild: «Studējot Latvijas Mūzikas akadēmijā,
tas bija ierakstīts mācību plānā kā «obligātais izvēles instruments».
Klavesīna burvība slēpjas tā dzidrajā skaņā, spēles stilā, kas pieļauj ļoti daudz brīvības un improvizācijas.»
Ieklausīties šī burvīgā instrumenta skaņās iecavniekiem būs
iespēja Ievas Salietes koncertā kultūras namā 15. novembrī
plkst. 16:00. Ieeja - bez maksas.

Nākamā gada sākumā,
kamēr nav sākušies lielie
pavasara darbi, pašvaldības
lauksaimniecības
organizatore Ruta Priede ir
iecerējusi aicināt novada
lauksaimniekus uz vairāku
semināru ciklu.
Viņa cer, ka iesniegtais finansējuma pieprasījums, stiprinot pašvaldības budžetu, tiks
akceptēts, tādēļ, lai semināru
guvums būtu pēc iespējas vērtīgāks to apmeklētājiem, aicina
lauksaimniekus iepriekš iesūtīt
savus jautājumus un priekšlikumus lekcijām un arī praktiskajām nodarbībām. Tā būtu
lieliska iespēja aci pret aci ar

Mēs
veidojam
savu
nākotni
kopā!

nozares speciālistiem izrunāt
katram sev interesējošus jautājumus. Pagaidām ievadītas sarunas ar lektoriem par šādām
semināru tēmām:
• Agroķīmiskā augsnes izpēte; mēslošanas plāna izstrāde;
Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātes
• Darba tiesiskie aspekti un
VID prasības lauksaimniekiem
• Sēklu, stādu, augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu
piedāvājums
• Dzīves kvalitātes uzlabošana stresa apstākļos
• Organizāciju psiholoģija.
Ierosinājumus no interesentiem Ruta Priede gaidīs
pirmdienās un trešdienās savā
darba kabinetā, novada domes
4. stāvā vai e-pastā: ruta.priede@iecava.lv.

Līdz 12. novembrim
aicinām iedzīvotājus iesaistīties
Iecavas novada plānošanas
dokumentu izstrādē.
Informācija un anketas pieejamas
domes Attīstības nodaļā,
kultūras namā un www.iecava.lv.
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Iecavnieki dod mūzikai iespēju Zviedrijā!
Anta Kļaveniece
no Diānas Špoģes albuma
Neskatoties uz to, ka divas
nedēļas pirms rudens
brīvlaika ir ļoti aktīvs
periods skolā, divas Iecavas
vidusskolas skolnieces,
Diāna Špoģe un Katrina
Mertsa, šo laiku izmantoja,
lai gūtu pieredzi muzicēšanā
kopā ar profesionāliem
ārzemju mūziķiem
starptautiskā projektā «Give
Music a Chance».
Projekts, kas notika Zviedrijā no 14. līdz 28. oktobrim, tika
organizēts ar Eiropas Savienības un organizācijas «Youth in
Action» atbalstu. Tajā piedalījās piecu valstu pārstāvji: no
Baltkrievijas, Ukrainas, Itālijas,
Zviedrijas un Latvijas. Diāna
un Katrina tika iekļautas mūsu
valsts delegācijā; no astoņiem
tās dalībniekiem pārsvarā bija
cilvēki, kuriem jau ir liela pieredze muzicēšanā. Projekta ietvaros tika veidotas vairākas grupas, kurās bija gan pašmācības,
gan profesionāli mūziķi no dažādām valstīm. Projekta mērķis
bija aktualizēt mūsdienu problēmas (piemēram, demokrātija,
karš, rasisms) un izteikt savu
viedokli dziesmās, kuras tika ierakstītas profesionālās ierakstu
studijās. Visas grupas bija ar
atšķirīgu sastāvu, un katrai bija
arī savs sevišķais žanrs, kurā
tika apvienoti dažādi mākslinieki. Beigās visām grupām bija arī
jāuzstājas publikas priekšā un
jāprezentē savas dziesmas.
Par savu grupu Katrina stāsta: «Manai grupai bija viens no
visgrūtākajiem uzdevumiem, jo
mūsu muzikālais sastāvs bija
ļoti interesants – akordeons,
bungas, flauta, ģitāra un arī
dūdas, turklāt mēs izvēlējāmies
dziesmu par demokrātiju regeja
stilā. Mūsu dziesma ļoti atšķīrās no pārējām, jo pat dziesmas
struktūra bija ļoti savdabīga.
Var teikt, ka esam gandrīz vai
izveidojuši jaunu žanru.
Kopumā projekts ir izdevies,
neskatoties uz dažām organizēšanas problēmām, kuras var arī
saprast, jo tāda veida projekts
Eiropā tika rīkots pirmo reizi.
Ieplānotais mērķis ir sasniegts,
un tagad tikai jāgaida gala rezultāts! Šo divu nedēļu laikā
esmu iepazinusies un sadraudzējusies ar ļoti daudziem cil-

Diāna (otrā no kreisās) un Katrina (pirmā no labās) - muzicēja kopā ar profesionāliem
ārzemju mūziķiem starptautiskā projektā «Give Music a Chance».
vēkiem no ārzemēm - iepazinu
to kultūru un dzīvesveidu. Arī
tagad, pēc projekta, es turpinu
kontaktēties ar šiem cilvēkiem,
jo ceru, ka kādreiz izdosies ar viņiem atkal tikties. Esmu ieguvusi milzīgu pieredzi un sapratusi,
ka, lai ko es vēlāk dzīvē darītu,
mūziku noteikti nedrīkst atmest
- mūziķa dzīve ir stresa pilna,
taču tā ir arī aizraujoša un interesanta! Es ļoti ceru, ka šādi
projekti tiks rīkoti arī vēlāk un
mums būs iespēja atkal muzicēt
kopā!»
«Manas grupas sastāvs bija
diezgan klasisks – bungas, ģitāra, basģitāra, klavieres un divi
vokāli,» stāsta Diāna. «Grupas
oriģinālajā sastāvā mēs bijām
četri cilvēki, divi puiši un divas
meitenes, kas apvienoja savus
spēkus, lai uzrakstītu roka balādi par karu. Darbs nebija no
vieglajiem, jo laika bija maz,
taču mēs spējām saprasties un
nodibināt labas savstarpējās attiecības. Katru dienu cītīgi strādājām ar dziesmas rakstīšanu
un pilnveidošanu. Es pat varētu teikt, ka bijām visčaklākie,
jo mēģinājām arī tad, kad bija
iespēja atpūsties un aizbraukt
ekskursijā. Pārējie projekta dalībnieki nezināja par mūsu grupu un dziesmu it neko, jo mēs
par to neko nestāstījām, un bija
patīkami pārsteigti, dzirdot iznākumu.
Es esmu ļoti gandarīta par
paveikto darbu un nevaru sagaidīt, kad varēšu dzirdēt studijas

ierakstu. Man ir prieks, ka tika
dota šāda iespēja – muzicēt kopā
ar pieredzējušiem izpildītājiem.
Es varēju daudz no viņiem mācīties un arī nodibināt sakarus.
Sapratu, ka gribu arī turpmāk
savu dzīvi saistīt ar mūziku,
un jau tagad ar jauniegūtajiem
draugiem «kaļu nākotnes plānus». Projekta laikā es iepazinos
ar daudziem interesantiem cil-

vēkiem, ar kuriem arī tagad turpinu uzturēt kontaktus.»
Tagad Zviedrijā noris visu
grupu dziesmu apstrāde, un,
kad tas būs izdarīts, tās tiks palaistas masu medijos, un visi,
kas gribēs, varēs dzirdēt šī projekta laikā izdarīto. Kas zina,
varbūt kādai no grupām īpaši
paveiksies un viņu dziesma kļūs
pasaulslavena.

Sporta ziņas
1. novembrī Jūrmalā aizvadīta LBL 3. divīzijas spēle, kurā BK
«Dartija» tikās ar Jūrmalas sporta skolas komandu. Iecavnieku
pārsvars pār pretiniekiem jau bija paredzams un BK «Dartija»
guva uzvaru ar 37 punktu pārsvaru, tomēr treneris Voldemārs
Pārums ar spēli nav īsti apmierināts. «Lai gan Gundars Brička
nospēlēja labi, no viņa un arī no Jāņa Eiduka gaidīju vairāk.
Taču, piemēram, Linards Jaunzems nospēlēja labi, pat ieguva
double-double,» komentē treneris.
Nākamajās spēlēs pēc traumas plāno piedalīties arī Ivars Zemītis,
kas nodrošinās vieglāku cīņu zem groza. Trešdien, 7. novembrī
«Dartija» aizvadīja spēli ar Saulkrastu komandu, bet vēl pēc
nedēļas, 14. novembrī plkst. 20:30, SAKS «Dartija» sporta namā
tiksies ar SK «Rūjiena». Treneris atzīst, ka spēle ar SK «Rūjiena» ir
visai neprognozējama, jo ar šo komandu nav spēlēts. «Vieglāk ir
spēlēt ar stiprāku, bet zināmu komandu,» tā V. Pārums.
Jūrmalas sporta skola – BK «Dartija»
69:106 (pa ceturtdaļām: (14:30, 18:22, 16:26, 21:28)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Gundars Brička (33 punkti, 4 atlecošās bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles, 3 pārtvertas bumbas, 4 bloķēti metieni, lietderības
koeficients 35);
Jānis Eiduks (21 p., 9 atlec. b., 4 rezult. piesp., 2 bloķ. met.,
lietder. k. 21);
Linards Jaunzems (18 p., 12 atlec. b., 6 pārtv. b., lietder. k. 27);
Toms Vilks (17 p., 6 atlec. b., 4 rez. piesp., 4 pārtv. b.,
lietder. k. 21);
Miķelis Pušilovs (6 p., 4 atlec. b., lietder. k. 3); Roberts Zariņš (4
p., 5 atlec. b., lietder. k. 9);
Armands Švītiņš (4 p., 6 atlec. b., 5 rezult. piesp., lietder. k. 8);
Aldis Beitiņš (3 rez. piesp., lietder. k. 3).

.
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Sēru vēsts
Es sajūtu, kā puķes aug un zied,
Un dziesmu sadzirdu, ko zeme dzied,
Caur bezgalību aiznesdama mani...

/E. Virza/

Dziļās sērās paziņojam, ka 4. novembrī
no mums šķīries mūsu mīļais tētis, vectēvs un
vecvectēvs Ilmārs Bents.
Bērni, mazbērni un mazmazbērni

Līdzjūtības
Aiz manis nepaliks tukšums,
Bet dzīvības pilni graudi…

/Ā.Elksne/

Iecavas novada domes deputāti un darbinieki sērās
noliec galvas cieņā par Ilmāra BENTA darbīgo mūžu
un izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem.
Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaini segs.

/N. Dzirkale/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilmāra Benta
piederīgajiem, no viņa uz mūžu atvadoties.
Sporta skolas «Dartija» kolektīvs
Paliks Tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi Tu iet.
/M. Bendrupe/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā
ar Ilmāra Benta piederīgajiem, viņu mūžībā pavadot.
Progresiešu saieta dalībnieki
Atvadu brīdī raud pelēka diena,
Krāsainas lapas sedz noietās takas.

/N. Dzirkale/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilmāra Benta
piederīgajiem, no viņa uz mūžu atvadoties.
SAKS «Dartija» kolektīvs
Zvaigznes negaist, tās tālumos iet
Un deg, un mūžīgi debesīs mirdz.
Tā arī no cilvēka paliek
Mūža darbs, ko sildījusi sirds.

/A. Strautiņš/

Izsakām līdzjūtību Ilmāra Benta piederīgajiem,
pavadot viņu mūžībā.
Ozolu ielas pirmā nama iedzīvotāji
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

/M. Jansone/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilmāra Benta
piederīgajiem, no viņa uz mūžu atvadoties.
Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 3

Aizsaulē aizgājuši
Ilmārs Bents (16.07.1928. - 04.11.2012.)
Milda Lazda (19.09.1049. - 04.11.2012.)
Aleksejs Lisenko (26.03.1953. - 04.11.2012.)

11. novembrī
LĀČPLĒŠA DIENA
Svētku Dievkalpojums:
plkst. 11:00 Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
plkst. 12:00 Iecavas svētā Antona Romas katoļu baznīcā
Iecavas kultūras namā
pl.12:00 filma «RĪGAS SARGI».
«Rīgas sargi» ir 2007. gadā Latvijā uzņemta vēsturiska mākslas
filma par 1919. gada novembra notikumiem pēc 1. Pasaules
kara beigām, Brīvības cīņu laikā.
Filmas sižets: Pirmais Pasaules karš ir beidzies. Mārtiņš pēc
daudziem gadiem, kas pavadīti karojot svešumā, atgriežas
Latvijā pie līgavas Elzas. Viņš nenojauš, ka izšķirīgā cīņa – gan
par Elzas sirdi, gan par jaundibināto Latvijas valsti – vēl tikai
priekšā.
Laukumā starp biedrības «Arhīvs» ēku un
Sporta namu «Dartija»
pl.15:00 – 17:00:
•
karavīru lauku virtuve, kur būs iespēja sasildīties ar
karstu tēju un izsalkumu remdēt ar gardu zupu;
•
biedrības «ARHĪVS» telpās Lāčplēša dienai veltīta
vēsturiska ekspozīcija;
•
šaušana ar peintbola ieročiem mērķī;
•
ieroču tehnikas un karavīru ekipējuma apskate. Kopā
ar folkloras kopu «TARKŠĶI» mācīsimies un dziedāsim karavīru
dziesmas;
•
veidosim lukturīšus, lai kopā dotos gājienā uz Brīvības
pieminekli un izgaismotu to. Lūgums paņemt līdzi tīras 0,5 l
burciņas bez etiķetēm un tējas svecītes.
pl. 17:30
•
piemiņas brīdis pie Brīvības pieminekļa.

In Memoriam
Ilmārs Bents
(1928-2012)
2012. gada 4. novembrī plkst. 9.30 pēc ilgstošas slimības
84 gadu vecumā mūžībā aizgājis lauksaimnieks, padomju saimniecības «Progress» direktors, triju Darba Sarkanā karoga ordeņu
kavalieris Ilmārs Bents. Šī ziņa ir liels satricinājums tuviniekiem,
darba biedriem, draugiem.
Ilmārs Bents dzimis 1928. gadā. Pēc skolas beigšanas viņš turpināja mācības lauksaimniecības tehnikumā, pēc tam - Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijā, ko 1970. gadā absolvēja ar izcilām
sekmēm. Pēc tehnikuma beigšanas 1948. gadā I. Bents sāka strādāt Alsungas Mašīnu un traktoru stacijā (MTS), bet pēc tās likvidēšanas un kopsaimniecību dibināšanas iecelts dažādos amatos
vairāku Kurzemes rajonu lauksaimniecības pārvaldēs. 1972. gadā
no Saldus rajona Lauksaimniecības pārvaldes pārcelts uz Iecavu,
kur bija padomju saimniecības «Progress» direktors līdz 1994. gadam. No 1989. līdz 2008. gadam Ilmārs Bents bija Latvijas Agronomu biedrības valdes loceklis, bet no 2008. gada - šīs biedrības
Goda biedrs.
2007. gadā ģimenē notika traģēdija - Ilmārs Bents pārcieta
smagu insultu. Slimība šo dzīvespriecīgo un aktīvo cilvēku piekala
gultai uz visu atlikušo mūžu. Taču līdz pēdējam elpas vilcienam
Ilmārs Bents bija aktīvs: skatījās televizoru un lasīja laikrakstus,
sekojot līdzi notikumiem Latvijā un pasaulē, sniedza savus priekšlikumus turpmākajai lauksaimniecības attīstībai.
2012. gada 31. jūlijā mūžībā aizgāja I. Benta sieva Marta; tagad
pa mūžības taku devies arī Ilmārs. Taču Bentu dzimtai ir turpinājums: dēls Andris, meitas Gunta un Rita, arī mazbērni un mazmazbērni.
Izsaku visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, no tēva, vectēva un
vecvectēva atvadoties.
Maksims Krutikovs

2012. gada 9. novembrī .

Reklāma
Reklāma
un sludinājumi
un sludinājumi
::: :::
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
• skaldītu malku;
• zāģmateriālus pēc
pasūtījuma;
• meža stādāmo materiālu
(bērza, priedes, egles
ietvarstādus).
Tālr. 29452087.

•
•
•
•
•

Siltumnīcu plēve
Agrotīkls
EVA plēve
Lauksaimniecības plēve
Ruļļu ietinamā plēve.

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi

Labas cenas un kvalitāte!
Tālr. 29235045.
Pārdod sausu malku
40 l maisos:
• bērzs - 1,40 Ls/maiss
• alksnis - 1,10 Ls/maiss.
Tālr. 267799444; 29113773.
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 12. novembrī.

Tālr. 29457686.
• Smilts, grants, šķembas
• Kūtsmēsli, būvgruži
• Pašizgāzējs 10m³ ar
iekrāvēju
• Kūtsmēslu virca ar
piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.
Tālr. 28288822.

AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

ZAMS

www.zams.lv
Tālr. 29121985

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.
lauku īpašumu (var būt ar
nesakārtotiem mantojuma un
īpašuma dokumentiem).
Tālr. 27560818, 28657527.

Dažādi : : :
Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam
dažādus jumta, mūrēšanas
darbus, būvējam arī terases,
nojumes un tml.
Tālr. 26060411.

Maina : : :
labiekārtotu 3 istabu dzīvokli
Rīgā pret lauku māju Iecavas
novadā. Tālr. 26323415.

Vēlas iepazīties : : :
Nopietns vīrietis (51; 172) vēlas
iepazīties ar jauku, vientuļu
sievieti. Tālr. 29870568.

Vēlas strādāt : : :
Individuāli praktizējošs jurists
vēlas strādāt, sniedzot visa
veida juridiskos pakalpojumus.
Tālr. 29688889.

Mācību sākums 10. decembrī

Pasaules diabēta dienas ietvaros p/a «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» rīko
DIABĒTA INFORMĀCIJAS DIENU IECAVĀ,
kas notiks ceturtdien, 15. novembrī, no plkst. 10.00 līdz 13.00
Dzirnavu ielā 1.
Piedāvājumā:
• izstāde
• cukura līmeņa noteikšana asinīs
• asinsspiediena noteikšana
• ķermeņa svara un auguma garuma noteikšana
• iespēja saņemt endokrinologa ieteikumus
• informatīvie materiāli par to, kā sadzīvot ar cukura
diabētu
• informācija par glikometriem, citiem paškontroles un
terapijas līdzekļiem
• fiziskās aktivitātes.
Ieeja - bez maksas.
Sīkāka informācija pa tālruni 63960218.

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

18. novembrī
plkst.12:00
svētku
dievkalpojums
Iecavas svētā Antona
Romas katoļu baznīcā.
Dziedās vokālais
ansamblis «Svētdiena».
Laipni lūgti!

Kultūras namā
15. novembrī plkst. 16:00
iecavnieces
Ievas Salietes
koncerts
(klavesīns).
Ieeja - bez maksas.
(Vairāk lasiet 6. lpp.)
16. novembrī pl.18:00
Latvijas Valsts
94. gadadienai
veltīts pasākums ar svinīgu
«Iecavas Gada cilvēks»
balvas pasniegšanu un
«LADY`S SWEET» koncertu.
24. novembrī pl. 20:00
RUDENS RAŽAS BALLE.
Lustēsimies kopā
ar grupu «Roja». Pasākumu
vadīs Māris Grigalis.
Vietas pie galdiņiem lūgums
rezervēt iepriekš
kultūras namā vai
pa tālr. 26666126, 63941234.

•
•
•
•

30. novembrī pl. 17:00
Tikšanās
ar Inesi Zinģīti.
Līdzi jāņem:
frotē dvielītis 1,20m, lai var
apņemt plecus;
ērts apģērbs, lai var rīvēties
ar dvieli;
kājās jābūt īsajām zeķītēm,
lai var atbrīvot pēdas
masāžai;
laba oma un vēlme piekopt
veselīgu dzīvesveidu!
Ieejas maksa - Ls 1.

Sporta namā
10. novembrī plkst. 12:00
LJBL-LR čempionāts
basketbolā. Minispēles.
Iecava – Bauska
14. novembrī plkst. 14:00
sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas sacensības telpās
«C» grupai 1. posms
14. novembrī plkst. 20:30
LBL 3:
BK «Dartija» – SK «Rūjiena»
21. novembrī plkst. 16:00
sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas sacensības telpās
«B» grupai 1. posms
23. novembrī plkst. 19:00
Iecavas novada atklātās
sacensības badmintonā
28. novembrī plkst. 20:30
LBL 3:
BK «Dartija» – BJSS Rīga/
Pārdaugava
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