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Lielā egle atmirdz svētku rotā
Elīna Arāja
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Piektdien, 7. decembrī,
bērniem kopīgi uzsaucot: «Eglīt,
iededzies!», spožās gaismiņās
iemirdzējās Ziemassvētku egle
Iecavas centrā.
Sniegoti baltajā ziemas vakarā ar
prieku un sajūsmu bērni kā mazi rūķīši uzbūra Ziemassvētku jampadraci
pie lielās svētku egles kultūras nama
pagalmā. Bērni gāja rotaļās ar pasaku tēliem – Piparkūku feju, Lāci un
Sivēntiņu. Izskrējušies un izdauzījušies pa sniegu, bērni no Piparkūku
fejas un lielā rūķa saņēma gardas
Ziemassvētku piparkūkas.
Pie kultūras nama ik gadu tiek rotāta lielā egle, kas tur vienmēr kuplojusi. Uzsverot nenocirstās eglītes
vērtību, novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis jaunajā gadā vēlēja
veselību gan lieliem, gan maziem un
veiksmīgi aizvadīt veco gadu.

«Eiropas
2.
Ziemassvētki»
sasildīs
klausītāju sirdis
Gada
labākais
trusis dzīvo
Iecavā

5.

Sniega
6.
tīrītāju un
ceļu saraksts

Ziemeļu bibliotēkā gaišas pārmaiņas Ziemassvētku tirdziņā
rāda savu veikumu
Elīna Arāja

Piektdien, 7. decembrī, uz
sengaidīto notikumu Ziemeļu
bibliotēkā pulcējās tās lasītāji
un viesi, lai svinīgi atklātu
atjaunotās telpas.
«Pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis kādā tikšanās reizē
pie Ainas Ezergailes Zorģu
bibliotēkā reiz teica: jums
arī būs!» atceras bibliotekāre
Dzintra Maračkovska. Un
ir! Beidzot viņas un lasītāju
sapnis par skaistu bibliotēku ir
piepildījies.
Lielākās pārmaiņas Ziemeļu bibliotēkā noteikti sajūtamas
tieši ziemā: pārkāpjot pāri slieksnim, uzreiz jūtams siltums. «Šis
tagad varētu būt vissiltākais dzīvoklis Dimzukalnā,» par pārmai-

ņām priecājas bibliotekāre Dzintra, kura šeit bijusi gan saimniece, gan lasītāju palīgs un draugs
jau vairākus gadus. «Dzintra ir
brīnišķīgs cilvēks. Viņa ir vienkārša un nekad neaizmirst seniorus.
Es priecājos, ka bibliotēkā vienmēr rūpējas par latviskumu un
ka šurp nāk arī jaunatne. Telpas
tagad ir brīnišķīgas. Novēlu vien,
lai kuplinātos lasītāju pulks,» novēl bibliotēkas apmeklētāja Laima
Leite, Dzintras kādreizējā skolotāja.
Vēlot veiksmi, izturību un
gaismu jaunajā pilī, viesi sveica
telpu saimnieci, kura savukārt
izteica pateicību visiem, kas piedalījušies bibliotēkas pārvērtībās,
arī tiem lasītājiem, kas palīdzēja
ikdienā un jau no paša sākuma
6.lpp.
jautāja - kad nu būs?

Elīna Arāja
Otrās Adventes svētdienā uz
jau tradicionālo Ziemassvētku
tirdziņu kultūras namā
iedzīvotājus pulcināja skolēni.
Tirdziņā piedalījās 27 skolēnu mācību uzņēmumi (SMU),
kurus izveidojuši jaunieši. Viņi
piedāvāja iegādāties dāvanas Ziemassvētkiem, apsveikumu kartītes vai arī palutināt sevi ar
kādu skaistu suvenīru. Vairums
tirgotāju bija no Iecavas vidusskolas, taču tirdziņu kuplināja
jaunie uzņēmēji arī no Rīgas un
Bauskas skolām.
Savos iespaidos par tirdziņā
redzēto dalījās vairāki tā apmek-

lētāji. «Iecavā dzīvoju kopš vasaras. Svētdienas pastaigā nācām
apskatīt ciema centru un ienācām arī tirdziņā. Skolēnu radošās
idejas tiešām bija ļoti interesantas. Talantīgi un izdomas bagāti
jaunieši,» sacīja Silvija Koškina,
kas tirdziņā bija iegādājusies
kvalitatīvus un gaumīgus linu
dāvanu maisiņus. Marta Ribuzule no Sauriešiem Iecavā viesojās pie draugiem, taču izmantoja
izdevību iegriezties arī tirdziņā.
«Pirms 15 gadiem pati darbojos
skolēnu mācību uzņēmumā, bet
toreiz mums pašiem bija jāmeklē
iespēja pārdot savus ražojumus.
Šāds tirdziņš ir lielisks, bet pati
ideja, gadiem ejot, krietni attīstī4.lpp.
jusies.»
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Skolu ziņas

Spodrina spēles prieku
Dace Greiža
teātra sporta trenere
Gatavojoties 15. Skolu
jaunatnes teātra sporta
finālturnīram, kas šogad
risināsies Iecavā pavasara
brīvlaikā, Iecavas teātra
sporta entuziasti aicināja pie
sevis draugus, lai spodrinātu
spēles prieku un savas
improvizācijas prasmes.
6. decembrī Iecavas vidusskolas aktu zālē bargās tiesnešu žūrijas un skatītāju vērtējumam uzstājās komandas trīs
vecuma grupās: 1.-4. klašu, 5.6. klašu un vidusskolas posmā.
Draudzības turnīrā piedalījās
17 komandas: no Ogres Valsts

tehnikuma (trenere I. Niedre),
Ikšķiles vidusskolas (trenere Z.
Bēķe), Bauskas BJC (trenere V.
Prokopenko), Iecavas vidusskolas un kultūras nama (treneres
V. Prokopenko un D. Greiža).
Šoreiz tiesneši nesarindoja
komandas pēc iegūto punktu
skaita, bet piešķīra diplomus
dažādās nominācijās, piemēram, «drosmīgākā komanda»,
«vienotākā komanda», «mīlīgākā
komanda». Daudziem šis turnīrs
bija ugunskristības uz skatuves,
varbūt tāpēc tiesneši nebija pārāk bargi, bet iespējams, ka viņi
jutās omulīgi jaunajos tērpos,
ko bija sarūpējusi skola (paldies
D. Skujai un R. Smalkajai!).
Teātra sports nav tikai pa-

Tiesneši apspriežas (no kreisās: Laimrota Jaunzeme,
Mārcis Vīnbergs un Beatrise Dzene).
tīkama un jautra laika pavadīšanas iespēja, tas dod daudz
dzīvē noderīgu prasmju. Par to
ir pārliecināta improvizatoru pa-

audze, kas jau beiguši Iecavas
vidusskolu, bet interesi par improvizāciju saglabā savās tālākajās dzīves gaitās.

«Eiropas Ziemassvētki» sasildīs klausītāju sirdis
Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas koris un
koklētāju ansamblis uzsācis
Ziemassvētku maratonu
– koncertciklu «Eiropas
Ziemassvētki».
2. decembrī koncerts savu
pirmatskaņojumu
piedzīvoja
Salgales luterāņu baznīcā. Nebaidos uzsvērt vārdu «pirmatskaņojums», jo skaņdarbi, kas
skanēja koncertā, tika veidoti
un aranžēti tieši šiem kolektīviem – korim un koklētāju ansamblim.
Koncertu veido gan tradicionālas un populāras Ziemassvētku dziesmas, piemēram, Klusa
nakts un Es skaistu rozīt’ zinu,
gan jaunizveidotas latviešu tautasdziesmu apdares (Sidrabiņa
lietiņš lija; Ai, mana māmiņa).
Tomēr vislielāko interesi pašos
izpildītājos un klausītājos radīja
mūzika no multfilmas The Snowman (Sniegavīrs) un filmas Les
Choristes (Koristi).
Koncerta programmas galvenā veidotāja ir dziedāšanas skolotāja un kora diriģente Kristīne
Circene. Pateicoties Kristīnei,
vienbalsīgās melodijas ieguvušas
daudzbalsīgu kora skanējumu,
savukārt klavieru pavadījumi un
orķestra partijas pārveidotas ar
Alises Veisas rokrakstu. Jo interesantāku koncerta programmu
dara kora dziedājums dažādās
Eiropas valstu valodās: latviešu,
angļu, vācu un pat franču.

Ineta Pilverte

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas koris un koklētāju ansamblis Salgales baznīcā.
Pirmās Adventes svece ir iededzināta mājīgajā Salgales baznīcā. Tās gaisma un siltums ir
iemirdzējuši arī izpildītāju sirdīs. Tomēr pārējās liesmiņas
vēlamies iedegt kopā ar jums!
Daļu no «Eiropas Ziemassvētku»

programmas būs iespēja dzirdēt institūtā Rīgā 19. decembrī un
Iecavas Mūzikas un mākslas Iecavas luterāņu baznīcā 21. deskolas audzēkņu Ziemassvētku cembrī pulksten 18.00.
Uz tikšanos koncertos!
koncertā Iecavas kultūras namā
18. decembrī pulksten 18.00.
Alise Veisa,
Savukārt pilna koncertprogramkokles spēles skolotāja
ma klausītājus priecēs Gētes

.
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Darbam laiku nav žēlojusi
Anta Kļaveniece
Elīna Arāja

11. decembra domes
sēdē deputāti atbalstīja
priekšsēdētāja Jāņa Pelša
ierosinājumu piešķirt
novada domes Goda rakstu
un naudas balvu pašvaldības
Sabiedriskās kārtības dienesta
vecākajai inspektorei
Lūcijai Muceniecei.
Apbalvojums piešķirts par
ilggadēju, godprātīgu darbu un
nozīmīgu ieguldījumu novada
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
Iesniegumā
Jānis
Pelsis
raksta: «Gandrīz viss līdzšinējais
darba mūžs Lūcijai Muceniecei
aizritējis Iecavā: viņa strādājusi
gan vidusskolā, gan – ilgus gadus līdz pat aiziešanai pensijā
- vietējā policijas iecirknī. Kopš
2003. gada 1. septembra Lūcija Muceniece strādā Iecavas
novada pašvaldībā – sākumā
par kārtībnieci, bet vēlāk, 2008.
gadā izveidojoties Sabiedriskās
kārtības dienestam, – par vecāko inspektori.
L. Muceniece iepazinusi iecavniekus paaudžu paaudzēs,
sākot jau no skolas sola, un uz-

krātā pieredze viņai palīdzējusi
daudzu sarežģītu jautājumu noskaidrošanā, kas saistīti gan ar
pašvaldības darbu, gan sabiedriskās kārtības nodrošināšanas
jomu. Kopš 2009. gada viņa kā
darba praktizēšanas vadītāja
iesaistījusies ESF projektā t. s.
simtlatnieku programmā, ar vislielāko atbildības sajūtu veicot
pagaidu darbu uzraudzību un
bezdarbniekiem uzticēto pienākumu izpildes kontroli.
Ilgus gadus apzinīgi pildot
savus tiešos darba pienākumus,
L. Muceniece sevi parādījusi kā
zinošu, pieredzes bagātu speciālisti, kas darbam nekad nav žēlojusi savu brīvo laiku. Arī savā
dārzā izaudzēto lauksaimniecības produkciju viņa dāsni ziedo
Pestīšanas armijas zupas virtuves apmeklētājiem.
L. Mucenieces padomi un ilggadējā pieredze lieti noderējusi,
darbojoties pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Viņa vienmēr aktīvi ir iesaistījusies novada sabiedriskajā dzīvē,
palīdzot nozīmīgu pasākumu organizēšanā.
Par ilggadēju nesavtīgu darbu kārtības uzturēšanā novadā
L. Muceniecei 2006. gadā piešķirts goda nosaukums «Iecavas
Gada cilvēks».»

2. decembrī Lūcijai Muceniecei
bija nozīmīga dzīves jubileja, bet
dienu vēlāk viņu sirsnīgi sumināja
kolēģi un sadarbības partneri.

Pēc pieredzes uz Skaistkalni
Lai stiprinātu kaimiņu
novadu sadarbību,
6. decembrī Iecavas
novada skolu audzinātāji
un direktoru vietnieki
audzināšanas jomā devās
pieredzes apmaiņas braucienā
uz Vecumnieku novada
Skaistkalnes vidusskolu.
Skaistkalnē audzinātājus uzņēma Vecumnieku novada audzinātāju metodiskās apvienības
(MA) vadītāja Lolita Silakaktiņa,
Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece, Misas
vidusskolas audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja Dita
Starta, Skaistkalnes sākumskolas mācību pārzine Ērika Sļipecka un citi kaimiņu novada skolotāji.
Tā kā ir sācies Adventes
laiks, dalīšanās pieredzē sākās
ar Skaistkalnes katoļu baznīcas
mācītāja Tēva Jāņa garīgu uzrunu. Adventes laikā esot jāapstājas, četras svētdienas dotas, lai

mēs pārdomātu savu dzīvi, kavētos klusumā mājās vai baznīcā. Mācītājs atgādināja par Dieva klātbūtni un došanas prieku.
Jo nesavtīgi dodot otram, mēs
saņemam Dieva palīdzību brīdī,
kad tā visvairāk vajadzīga. Dievs
ir nomodā par mums, ja mēs
labu darām.
Skaistkalnes vidusskolas direktore iepazīstināja ar atjaunotajām skolas telpām un skolas
sistēmu. Pārsteidza tas, ka skolotāji un skolas personāls ziedo
daudz sava brīvā laika, lai atjaunotu kabinetus un citas telpas.
Apsveicami ir tas, ka šogad pirmo gadu skolā ir ieviesti skolēnu
formas tērpi: tumši zilas vestes
ar dzeltenu apdari.
Sākumskolas skolotāja un
mācību pārzine stāstīja par pasākumiem, tradīcijām un koncertiem pirmajās četrās klasēs.
Viņa pauda atziņu, ka klases
audzināšanas atslēga ir saprotoši vecāki.

Vecumnieku novada audzinātāju MA vadītāja noslēdza dalīšanos pieredzē. Runājām par
galvenajiem darba virzieniem un
prioritātēm audzināšanas jomā
šim mācību gadam. Tika uzsvērta audzinātāju tālākizglītība,
skolēnu sabiedriskās līdzdalības
motivēšana, drošības instruktāža skolās un patriotiskā audzināšana.
Mājupceļā apmeklējām Vecumnieku individuālo uzņēmu-

mu «Pakāpieni», kur galdniecības otrajā stāvā izveidota plaša
rotu, aksesuāru un interesantu
apģērbu kolekcija.
Novada skolu audzinātāji
iecavniekiem novēl Annas Rancānes teikto: «Nosargāt debesis
sevī – tas nemaz nav tik maz.»
Gita Zaķe,
Iecavas novada audzinātāju
metodiskās apvienības
vadītāja

«Atstāj ziņu domei» šāds uzraksts ir uz pastkastītes domes 1. stāva vestibilā,
blakus informācijas stendam.
Šajā pastkastītē ikviens var ievietot savu priekšlikumu,
jautājumu, informāciju u. tml. ziņu. Tas ir vēl viens veids,
kā sazināties ar domi, ja iecavniekiem nav vēlmes vai iespēju
izmantot pasta pakalpojumus, kontaktformu interneta
vietnē www.iecava.lv vai vienkārši ierasties domē personīgai
sarunai ar domes administrācijas darbiniekiem.
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Ziemassvētku tirdziņā rāda savu veikumu
1.lpp.
«Šķiet, ka arī skolēni kļuvuši
radošāki un izdomas bagātāki,
par ko liels prieks. Bez pirkuma mājās nedošos – nopirku ļoti
skaistu sapņu ķērāju.» Savukārt
tukumniece Ilze Neimane no pirkumiem atturējās, jo pati ir liela
rokdarbniece, taču bija priecīga
par noskatītām idejām: «Jau sen
domāju, ka vajadzētu uzmeistarot kaut ko pret papēžu nodilšanu, braucot automašīnā. Tagad
noskatīju meiteņu gatavotos papēžu uzvalciņus - noteikti mēģināšu ko līdzīgu izgatavot pati.»
Iecavas vidusskolas SMU ieguva balvas šādās nominācijās:
«Inovatīvs produkts» un
«Labākā reklāma» – vidusskolas
SMU «Heels suit», kurā darbojas
Arta Vītoliņa un Kristiāna Kreiere, pircējiem piedāvāja apavu uzvalciņus, kas rotā un arī
pasargā dāmu kurpju papēžus
no nodilšanas, vadot automašīnu. Šim uzņēmuma arī salona
«Ciku Cakas» speciālbalva.
«Labākais stends» – vidusskolas SMU «Radi Gaismu», kura

Arta Vītoliņa (no kreisās) un Kristiāna
Kreiere tirdziņa laikā pieņēma arī
individuālus pasūtījumus.
pārstāves Evija Zade un Maija
Krastiņa ražo papīra abažūrus
interesanta dizaina lampām.
«Labākā dāvana» – vidusskolas SMU «Iedvesma», kura īpašnieces Līga Norvaiša un Zane
Ozola pircējiem piedāvā trīsdimensiju apsveikumu kartiņas
un apģērba aksesuārus.
«Labākā pārdošanas komanda» – vidusskolas SMU «Ro-

SMU «Uguns Dimants» un «Rotaļbode» stends.
E. Ikauniece (no kreisās), A. Bugovecka,
J. Lisakovska, M. R. Mītins un A. Polenca.

taļbode», kura dalībnieki Matīss
Rihards Mītins, Aelita Polenca
un Eva Ikauniece pircēju uzmanību piesaistīja pārdodot sapņu
ķērājus, pirkstiņlelles, maskas
un citas rotaļlietas.
«Videi draudzīgs produkts»
- SMU «Palette of colours», kura
darbinieces Stefānija Siliņa,
Laura Sagate un Daiga Zālīte
ražo koka piezīmju dēlīšus ar

knaģiem un apgleznotus stikla
izstrādājumus.
Laikraksta «Iecavas Ziņas»
speciālbalva – vidusskolas SMU
«Infinity», kura dalībnieces Evelīna Traumane, Sintija Salmiņa
un Santa Arsjonova no pērlītēm
darina dekoratīvos kociņus.
Vairāki uzņēmumi saņēma
simpātiju balvas arī no Swedbank.

Piedalās starptautiskā izstādē un
atrod jaunas sadarbības iespējas
«Tech Industry 2012» – gada
lielākā metālapstrādes un mašīnbūves izstāde Baltijā – pasākums, kurā, ņemot vērā iepriekšējo sadarbību un arī aktīvo
darbību, Zālītes skolai kopā ar
biedrību «Amatu izglītības un
kultūras centrs (AIKC) Baltā
Pils» radās unikāla iespēja piedalīties jau ar atsevišķu stendu.
Izstāde no 29. novembra līdz
1. decembrim bija atvērta Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.
Īpašs paldies BT1 un personīgi Kardijam Brokam par doto
iespēju piedalīties. Izstādē izvietojām metāla darbus, ko skolēni skolotāja Arnolda Ziemeļa
vadībā izgatavojuši no šī gada
septembra, kā arī sadarbībā ar
AIKC tapušos darbus. Visas dienas izjutām apmeklētāju un arī
citu izstādes dalībnieku patiesu
interesi par radošo darbošanos;
skolai tika gan mutiski laba vēlējumi, gan uzmundrinoši ieraksti atsauksmju grāmatā.
Zālītes speciālās internātpamatskolas skolas direktors Jānis Kārkliņš atbalsta un veicina
skolotāju un skolēnu radošu un
aktīvu darbību, tas dod labus

rezultātus. Skolēniem šī aktivitāte parāda, ka katrs darbs var
būt novērtēts ne tikai ar atzīmi,
bet arī ar sabiedrības atzinību.
Novembrī skola kopā ar Iecavas novada domi sagatavoja
projekta «Pērļu zveja» pieteikumu Sorosa fonda Latvija iniciatīvā «Pārmaiņu iespēja skolām»,
kurā kā viena no aktivitātēm
bija metālapstrādes darbnīcas
aprīkošana. Diemžēl konkursā
projekts atbalstu neguva. Tagad,
pēc dalības izstādē un jaunu sadarbības partneru iepazīšanas,
mēģināsim to realizēt citādā veidā – sadarbojoties.
Dalība izstādē bija vērtīga, jo
radās arī pirmās reālās sadarbības iespējas. Daugavpils uzņēmuma SIA «Zieglera Mašīnbūve»
pārstāvji, redzot skolēnu darbus
un novērtējot skolotāja entuziasmu, skolai nodeva materiālus
– plastmasas vadu gabaliņus,
ko jau uzreiz izstādes radošajā
darbnīcā izmantojām pērļošanai
uz metāla stieples. Izgatavotie
darbiņi papildināja un ar savu
krāsainību atdzīvināja jau esošo
metāla darbu klāstu.
Zālītes skolas ceļš uz atvērtību un aktīva vietējās kopienas

Skolotājs Arnolds Ziemelis (no labās) izstādes stendā.
praktiskās darbības centra veidošanu ir sācies. Tagad svarīgi
ne tikai būt aktīviem pašiem,
bet kā uzmundrinājumu just arī
citu atbalstu. Gribu pateikties
SIA «AISIS» par materiāliem, Agrim Bērziņam par atsaucību un
uzņēmējam, SIA «Aqua Studio»
valdes priekšsēdētājam, iecavniekam Mārtiņam Ķurbem par
atbalstu projekta idejai un labiem vārdiem.
Gribu aicināt novada un tu-

vākās apkārtnes iedzīvotājus
izteikt savu viedokli un idejas
par praktiskās darbības centra
izveidi (tālrunis atsauksmēm
27633569). Projektā izvirzītajai
asociācijai ar pērļu zveju būs
vislabākais rezultāts, ja katrs
piedalīsies un palīdzēs pērles
savērt virtenē.
Dzintra Ziemele,
AIKC Baltā Pils
projektu vadītāja

.
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Gada labākais trusis dzīvo Iecavā
Elīna Arāja
Šī gada starptautiskajā rudens
lauksaimniecības izstādē
Rāmavā godpilno titulu «Gada
trusis» un ceļojošo kausu
saņēmis Kastor-rex šķirnes
trusis no Vientuļu ģimenes
saimniecības.
Ivars un Mārīte Vientuļi savā
saimniecībā Iecavas pusē no
2004. gada audzē tīršķirnes trušus, kas piedalījušies jau vairākās izstādēs. Šogad truši pabijuši Ķīpsalas Pūkainajās dienās,
Pļaviņās un Svētē. Iecavnieki ar
Vientuļu trušiem varēja iepazīties
arī Iecavas 520 gadu svinību laikā parkā.
Lauksaimniecības
izstādes
laikā Rāmavā par šī gada paraugtruša titulu cīnījās aptuveni
250 tīršķirnes truši, kurus vērtēja
žūrija no Čehijas. Par labāko, pat
gandrīz ideālu, tā atzina Vientuļu
ganāmpulka gadu veco Kastorrex tīršķirnes trusi, piešķirot tam
97,5 punktus. Žūrija atzinīgi novērtēja arī Vientuļu saimniecības
Lielās gaišās sudrabotās šķirnes
kolekciju un jauntrušu kolekciju.
Kā notiek truša
vērtēšana?
Ivars Vientulis: - Ir ļoti daudz
kritēriju. Žūrija vērtē eksterjeru:
trusi nosver; skatās, cik pareiza
ir stāja; vai kažoka apmatojums
ir pareizs un tajā nav ieaudzis
kāds citas krāsas matiņš; un vēl
daudz citu pazīmju. Ideālam trusim tiktu piešķirti 100 punkti,
taču maksimālo punktu skaitu
iegūt nav iespējams, jo ideāls trusis dabā nav sastopams.
Mēs šogad izstādē piedalījāmies ar 45 tīršķirnes trušiem,
kopā bija deviņas šķirnes: Vīnes
zilais, Meklenburgas melnraibais, Kalifornijas, Lielais gaišais
sudrabotais un rekši: Šinšil-rex,
Zilais-rex, Baltais-rex, Ugunīgaisrex un Kastor-rex, kurš uzvarēja.
Starp citu, arī slavenais Valda
Zatlera mīlulis bija Kastor-rex
šķirnes trusis.
Kā nolēmāt pievērsties
truškopībai?
Kādreiz mums saimniecībā
bija lielās siltumnīcas, kurās audzējām gurķus, tomātus, redīsus
un citus dārzeņus, kā vairums
iecavnieku. Tagad šo saimniekošanu turpina dēls Sandis. Mēs
no tā visa esam attālinājušies un
pievērsušies truškopībai.
Pirmos dzīvnieciņus atvedām
no Čehijas 2005. gadā. Jau sākumā iepirkām vairumā vienu trusi
pēc otra. Uzreiz arī iestājāmies
Latvijas šķirnes trušu audzētāju
asociācijā. Tajā ir ap 20 biedru,

no ģimenes albuma
Titula «Gada trusis» ieguvējs.
kas nodarbojas ar trušu ciltsdarbu.
Trušu audzēšana mums drīzāk ir kā hobijs. Pašlaik Latvijā
ir grūti trušus realizēt. Veikalos
pārsvarā trušu gaļas produkciju ieved no Ķīnas, un ar ķīniešu
cenām mēs nevaram konkurēt.
Pašlaik mūsu trušu ganāmpulkā
ir aptuveni 200-300 trušu. Daļa
trušu dzīvo ārā, daļa nojumē. Sals
neko sliktu viņiem nodarīt nevar,
drīzāk karstums. Saulē trusis var
pārkarst, jo viņam ir mazas plaušas un dzīvnieciņš nesvīst. Mātes
salā pat dzemdē bērnus, taču tie
gan var nosalt, ja gadās, ka mazulis nepiedzimst trusenes izveidotajā migā. Labāk trusīti lecināt
pavasarī. Mūsu trušiem vienā
metienā dzimst no pieciem līdz
desmit trušu mazuļiem, bet ir bijuši pat 13. Tomēr pēc vaislas materiāla mēs braucam uz ārzemēm:
uz lielajām trušu izstādēm Čehijā,
Slovākijā un Vācijā.
Ar ko jārēķinās trušu
audzētājam?
Trušu audzēšana ir roku
darbs. Tas ir ļoti darbietilpīgs
process: būros jāievēro tīrība un
truši labi jābaro. Tā nav, ka aiziesi vienreiz dienā un viss. Truši
prasa diezgan daudz uzmanības.
Trusim nepieciešama ne tikai
zāle, bet arī spēkbarība. Trusis ēd
visu, tikai jāpieradina pie barības.
Kādus divus līdz trīs trušus var
pat pabarot no ģimenes pusdienu
pārpalikumiem. Ja ēdienam bijis
klāt sāls, tas netraucē, jo tāpat
trusim palaikam sāls jādod kā
piedeva. Trušu pamatbarība tomēr ir siens visu cauru gadu. Vēl
dodam vārītus kartupeļus, ziemā
arī skujas, jo tajās ir daudz vitamīnu un minerālvielu. Īpašs gardums trusim ir burkāni, āboli un
pētersīļi, bet, ja trusis tiks dārzā,
tad visas dilles noēdīs.
Liela uzmanība jāpievērš truša veselībai. Ļoti bīstama slimība
ir miksomatoze, no kuras trusītis
var pat nomirt, tādēļ viņš jāvakcinē. Šo slimību pārnēsā mušas un
odi. Ja viens trusis saslimst, bojā
var aiziet pat viss ganāmpulks.

Mārīte un Ivars Vientuļi ar čempionu savā saimniecībā.
Jaunajiem trušu audzētājiem
šajā ekonomiskajā situācijā ir
pavisam grūti. Sākumā noteikti
izdevumi būs lielāki par ienākumiem, vismaz kādu gadu, kamēr
visu apgūs, atradīs, kur realizēt.
Bet jebkurā gadījumā pirms iegādājas kādu trusi, ir jāzina, kādam
mērķim vēlas to audzēt – ādai, gaļai, vaislai vai priekam.
Vai tīršķirnes truša gaļu
lieto uzturā?
Truša gaļa ir ļoti vērtīga: tajā ir
daudz olbaltumvielu, un tas ir nozīmīgs minerālvielu un vitamīnu
avots. Salīdzinoši: no truša gaļas
cilvēks uzņem 90% olbaltumvielu,
bet no cūkgaļas vien 62%. Truša
gaļa īpaši ir piemērota cilvēkiem
ar paaugstinātu holesterīna lī-

meni, sirds slimniekiem un slimniekiem ar aterosklerozi. Truša
gaļa ir diētiska un tā pilnībā tiek
sagremota kuņģa zarnu traktā.
Akadēmijā studiju laikā 70. gados
profesors, kas lasīja lekcijas par
pasaules ekonomiku, teica: visas
gudras tautas lieto truša gaļu, jo
tā ir veselīga un diētiska.
Atšķirībā no parastajiem trušiem, tīršķirnes truši prasa vairāk uzmanības un rūpju, līdz ar
to tiem ir kvalitatīvāka gaļa. Truša gaļu paši ēdam un arī citiem
iesakām. Tā ir ļoti garšīga, tikai
jāmāk pagatavot: labi daudz jāsaliek garšvielas un jāpašmorē.
Mūsu saimniecībā var iegādāties
gan tīršķirnes vaislas dzīvniekus,
gan truša gaļu un ādiņas.

Vai tiešām dzeram jauno ūdeni?
Pēc aizvadītās nedēļas
publikācijas «Iecavā dzeram
jauno ūdeni» laikraksta
redakcija saņēma kāda
iedzīvotāja jautājumu par
atdzelžošanas stacijas darbību
un ūdens kvalitāti, tādēļ
publicējam informācijas
precizējumu par SIA «Dzīvokļu
un komunālā saimniecība»
(DzKS) projektu «Ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu un
kanalizācijas sūkņu staciju
rekonstrukcija Iecavas
novadā».
Pašlaik ūdensapgādei Iecavas
centrā ūdens tiek ņemts no jaunajām artēziskajām akām, apejot
atdzelžošanas staciju. Pirms jaunā ūdensvada pieslēgšanas tika
veikta ūdensvadu tīklu dezinfekcija un visas nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes; tās regulāri
tiek veiktas joprojām, taču dzeršanai tomēr ieteicams lietot novārītu ūdeni. Visticamāk jau janvārī
darbu sāks atdzelžošanas iekārtas, taču ūdens spiediena, dzelzs
un citu piemaisījumu sastāva

regulēšana notiks vēl aptuveni
mēnesi. Tīru un kvalitatīvu ūdeni DzKS klienti varēs baudīt ne
vēlāk par martu, kad ir projekta
nodošanas termiņš, skaidro projektu vadītājs Jānis Feldmanis.
Jau vairākkārt Zorģu iedzīvotāji sūdzējušies par nesakārtoto ielu ciemata centrā, kuras
segums ir bojāts ūdensvada izbūves laikā.
Zorģu ciema galvenā iela pašlaik ir būvniecības procesā. Ielā
ir izbūvēti maģistrālie ūdensvadi,
bet nav ieraktas ūdensapgādes
tīklu akas un pašteces kanalizācijas tīkli. Kad strādnieki darbus
pabeigs, bedres tiks aizbērtas un
noasfaltētas, sola būvnieki, bet
precīzu laiku, kad ceļu varētu nolīdzināt, nenosauc.
Lai risinātu problēmas, par visiem neskaidrajiem jautājumiem
un sūdzībām iedzīvotājus lūdzam
zvanīt projektu vadītājam Jānim
Feldmanim pa tālruni 29124408
vai DzKS ūdenssaimniecības vadītājam Jānim Nitišam pa tālruni 29293932.
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Sniega tīrītāju un ceļu saraksts
2012./2013. gada ziema

AS «Latvijas Ceļu uzturētājs» Bauskas ceļu rajona
Z/s «Dālderi»
Iecavas iecirknis (atbildīgais – G. Arājs, tel. 29475426)
(atbildīgais - Ķ. Grasis, tel. 29471611)
• Iecavas centra teritorija no Rīgas ielas pa kreisi līdz Edvarta
• A1 /A7-Jānumi-Vīleikas-V7/
Virzas ielai (skatoties virzienā uz Rīgu)
• A2 /V1010-Vārnas-Tīrumi-Pukšeļi-Jānumi/
• Iecavas centra teritorija no Rīgas ielas pa labi līdz Baldones ielai
• A3 /Andersoni-Caunes-Vārnas/
(skatoties virzienā uz Rīgu)
• A4 /A7-Brīviņi-Dimzukalns-Daugavas-A7/
• Upes iela Iecavā
• A5 /Daugavas-Dzimtmisas skola-V1010/
• A12 /V1012-Trapes-Austrumi-Iģi/
• A6 /V1010-Melderi-Stīveri-Jesi-A7/
• A13 /Dārza iela (Zālīte)-Jaundedži-Jaunrājumi/
• A7 /Dimzukalns-Sēņaudzētava/
• A14 /V1009-Ligzdas-Zālīte/
• A8 /Vārpas-Upuri-Novadi-V9/
• A15 /Dārza iela (Zālīte)-Ķerkši-Raņķi-V1039/
• A9 /V9-Kraukļi-Jaunzemji/
• A16 /V1039-Sproģi-Jumpravnieki-Jaunrenes-Vanči/
• A10 /P92-Kaziķi-Zirnieki/
(posmā no ceļa A15 līdz Vančiem)
• A11 /Pleči-Strazdi-Zīles/
• A17 /Dārza iela (Zālīte)-Cielavas-Bružas-P93/
• A24 /A7-Lauči/
• A18 /P93-Gailēni-Straumes-V1039/
• A28 /V7-Stūrīši-Pulkas-A7/
• A37 /V1039-Rožkalni-Augštīrumi/
• A27 /A7-Lauči/
• A38 /V1009-Šļūkas-Zemītes-pārbrauktuve/
• B1 /Vārnas-Kalniņi-Stabiņi/
• B4 /V7-Mazie-Kaijas-Šļūkas-V1007/
• B2 /A7-Mednieki-Bajāri-Daugavas-A7/
• B5 /P93-Rinkas/
• B3 /P92-Kokles-Valdēni-Mellupes-P92/
• B6 /V1039-Straumes Jumpravnieki/
• B8 /A7-Plepji-Kluburi-Žubītes/
• B7 /P93-Pleču kapi/
• B17 /A6-Jaunkriknas-Stīveru kapi/
• B9 /P93-Kalnieši-Vabuļi-V1008/
• C1 /V7-Dravnieki-Tīrumi/
• B14 /Dzelzāmurs-Kārkliņi-Sarmas/
• C2 /A7-Dimzukalns-Lejas Dimzas-Gruntes/
• B15 /P93-Ozolgaiļi-Karabāze Dienvidi/
• C3 /A7 – gar mazo Brenci/
• B16 /V1045-Spilvenieki-Kļiebas/
• C6 /A7-Baložu kapi/
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
(atbildīgais – D. Traumanis, tel. 28643263)
• Cēsnieku līča teritorija
• Iecavas upes kreisā krasta ielas,
• Grāfa laukums un daudzdzīvokļu māju pagalmi
• Ielas pie deviņstāvu mājām
• A7 trotuāri
• A19 /V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi/
• A20 /V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7/
• A21 /Rosme-Zobi-Dumpji/
• A22 /A7-Palejas-Lapskalni-Roņi/
• A23 /Audrupi-Krieviņi-V1047/
• A24 /V1040-Smiltnieki-Dartija5/
• A25 /A7-Viļņi-Ozolu iela/
• A26 /Klētnieki-Alejas-Bemberi-Mētras/
• A35 /A7-Kaspari/
• B13 /Tāmas-Gruzduļu kapi-Dreimaņi-novada robeža/
• C1 /Audrupi-100kv./

SIA «Rakmente»
(atbildīgais - V. Knāķis, tel. 26967166)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A29 /V1008-Dāzēni-Zariņi-A7/
A30 /Zorģu iela-Gāršas/
A34 /A7-Straujie-Liepiņas-Sarmas/
A31 /A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi/
A33 /V1008-Podāzeļi-Jaunsibras-novada robeža/
B11 /Lejas Smedes-Smedes kapi-Gāršas/
B12 /A7-Lejas Smedes-Kļaviņas/
A32 /V1008-Baltmeķi-Viesturi/
A39 /Plūdoņi-Bērziņi/
B10 /Gāršas-Lieljāņi-Purvzemnieki/
C5 /V1008-Rumbu kapi/
C7 /A7-Lūči-Vaselnieki/
Zorģu iela

Ziemeļu bibliotēkā gaišas pārmaiņas
1.lpp.
Iepriekš bibliotēkas telpas
bija sliktā stāvoklī. Grīda bija
bojāta, jo atrodas pirmajā stāvā, kur uz koka gulšņiem krājās
mitrums no vecajiem komunikāciju tīkliem; telpās vienmēr bija
neomulīgi auksts. Tagad grīda
ir nomainīta un kopā ar sienām
nosiltināta. Nomainīti arī logi un
durvis. Telpas aprīkotas ar mūsdienīgām
inženiertehniskām
sistēmām, internetu un jauniem
elektroapgādes tīkliem. Bibliotēkas remontdarbi bija iespējami
pateicoties pašvaldības finansēDzintra Maračkovska (no jumam – Ls 17 078.
Savukārt īstenojot projektu
labās) saņem biblotēkas
lasītāju apsveikumus. «Sabiedrisko aktivitāšu darbības

centru attīstība Iecavas novada
attālinātās apdzīvotās vietās»,
kuru līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), bibliotēka ir aprīkota ar jauniem datoriem un
multifunkcionālo iekārtu (krāsu
printeris/kopētājs/skeneris).
Bibliotekas darba optimizēšanai
iegādāts arī svītrkodu skeneris,
projektors, videokamera, diktofons, televizors un DVD atskaņotājs, radot iespēju organizēt
dažādus pasākumus.
Telpas bibliotēkā pēc remonta kļuvušas gaišākas, jo krāsas
sienām dizainere izvēlējusies
koši pavasarīgas. Ieguvums
jaunajā interjerā noteikti ir tas,

ka bibliotekārei un lasītājiem ir
vieglāk atrast grāmatas un bērnu
istabā ir omulīgs iekārtojums ar
plašu spēļu klāstu. Veiksmīgi ir
atrasta vieta bibliotēkas apmeklētājiem, kuri ierodas darboties
pie datoriem, jo tiem atvēlēta atsevišķa telpa, kur aiz muguras
viņus neviens vairs nevēros. Paredzēta arī ērta vieta apmeklētājiem, kas vēlēsies ar savu datoru
strādāt bibliotēkā un pieslēgties
internetam.
Lai gan ir daudz jauninājumu un atrasties telpās ir patīkami, telpu plānojuma dēļ plašāku
telpu pasākumiem izveidot neizdevās, taču tas būs nākotnes
plāns, ir pārliecināta Dzintra.

.
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Sporta ziņas
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzija, Centrs.
1. decembrī:
BJBS Rīga/DSN 2 – Iecava/ Vecumnieki
U-15 55:37
U-19 55:69 (G. Zaļmežs un R. Zariņš pa 18, I. Puļķis 12,
A. Spangers 10)
7. decembrī:
Iecava/Vecumnieki - Cēsis
U-16 67:54 (E. Jašuks 28, H. Meļķis 23)
U-17 39:46 (J. Pelēcis 24, E. Muļars 7)
9. decembrī:
Iecava/Vecumnieki - BS Jugla-Sport 2000
U-17 41:71 (J. Pelēcis 19, E. Jašuks 7)
10. decembrī:
Iecava/Vecumnieki - Limbaži/Salacgrīva
U-16 58:69 (E. Jašuks 22, H. Meļķis19).
5. decembrī aizvadīts Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
atklāto vieglatlētikas sacensību telpās I posms A grupai un
junioriem.
30 m skrējiens
A grupa:
1. vieta Matīss Rihards Mītins (3,98 sek.), Jana Zamarina (4,81)
2. vieta Žanis Sevastjanovs (4,09), Lauma Ziediņa (5,22)
3. vieta Raivo Feldmanis (4,22), Krista Kivilande (5,34)
Juniori:
1. vieta Rūdolfs Tonigs (4,03 sek.)
2. vieta Emīls Sevastjanovs (4,09)
3. vieta Rihards Vētra (4,13)
30 m barjerskrējiens
A grupa:
1. vieta Žanis Sevastjanovs (4,56 sek.), Jana Zamarina (6,19)
2. vieta Matīss Rihards Mītins (4,57), Lauma Ziediņa (6,62)
3. vieta Mika Lejnieks (4,83), Krista Kivilande (6,72)
Juniori:
1. vieta Rūdolfs Tonigs (4,50)
2. vieta Rihards Vētra (4,59)
3. vieta Kārlis Ozoliņš (4,72)
400 m skrējiens
A grupa:
1. vieta Žanis Sevastjanovs (1 min. 25,3 sek.),
Jana Zamarina (1:44,9)
2. vieta Matīss Rihards Mītins (1:25,8), Lauma Ziediņa (1:47,4)
3. vieta Mika Lejnieks (1:28,6)
Juniori:
1. vieta Rūdolfs Tonigs (1:20,7)
2. vieta Emīls Sevastjanovs (1:22,2)
3. vieta Rihards Vētra (1:25,7)
Lodes grūšana (zēniem 5 kg; meitenēm 4 kg)
A grupa:
1. vieta Rūdolfs Jānis Štāls (12,07 m), Linda Viličko (8,16)
2. vieta Žanis Sevastjanovs (9,76), Lauma Ziediņa (6,82)
3. vieta Raivo Feldmanis (9,41), Jana Zamarina (6,73)
Juniori:
1. vieta Rūdolfs Jānis Štāls (11,49)
2. vieta Kristaps Gāga (11,04)
3. vieta Emīls Sevastjanovs (10,85)
Augstlēkšana
A grupa:
1. vieta Matīss Rihards Mītins (1,60 m), Annija Liepiņa (1,40)
2. vieta Henriks Matuševs (1,55), Jana Zamarina (1,35)
3./4. vieta Raivo Feldmanis un Mārcis Skuja (1,50),
3. vieta Krista Kivilande (1,15)
Juniori:
1. vieta Kristaps Gāga (1,65)
2. vieta Rūdolfs Tonigs (1,60)
3. vieta Emīls Sevastjanovs (1,60)
Kopvērtējums:
A grupa:
1. vieta Matīss Rihards Mītins (11 punkti), Jana Zamarina (8 p.)
2. vieta Žanis Sevastjanovs (12,5 p.), Lauma Ziediņa (13 p.)
3. vieta Raivo Feldmanis (19,5 p.), Krista Kivilande (17 p.)
4. vieta Mika Lejnieks (22 p.), Linda Viličko (18 p.)
5. vieta Rūdolfs Jānis Štāls (28 p.), Annija Liepiņa (21 p.)
6. vieta Henriks Matuševs (29,5 p.)

Juniori:
1. vieta Rūdolfs Tonigs (9 p.)
2. vieta Emīls Sevastjanovs (14 p.)
3. vieta Rihards Vētra (17. p.)
4. vieta Kristaps Gāga (18 p.)
5. vieta Kārlis Ozoliņš (29 p.)
6./8. vieta Raivis Šastakovičs, Mārtiņš Varlamovs un Rūdolfs
Jānis Štāls (pa 30 p.)
7. decembrī BK «Dartija» aizvadīja kārtējo spēli LBL 3 turnīrā,
šoreiz izbraukumā tiekoties ar Siguldas komandu. Spēles
sākums bija mazrezultatīvs, taču jau pirmās ceturtdaļas beigās
«Dartijas» basketbolisti iespēlējās un pirmo puslaiku pabeidza
ar 15 punktu pārsvaru. «Trešajā ceturtdaļā puiši mazliet
atslābinājās, taču kopumā spēli pabeidza, esot 13 punktus
priekšā pretiniekiem,» stāsta komandas galvenais treneris
Voldemārs Pārums. Viņš uzsver, ka šī bijusi pirmā spēle, kurā
spēcīgus sāncenšus izdevies pārspēt cīņā par atlecošajām
bumbām. Toties divpunktu metienos statistika varējusi būt
labāka – tikai 39% realizētu metienu. Kopumā gan treneris uzteic
spēlētājus, īpaši par sparīgo cīņu otrajā puslaikā. «Komandai
šoreiz nācās iztikt bez pamatsastāva spēlētājiem Miķeļa Pušilova,
Ivara Puļķa un Ģirta Hauka, taču produktīvu spēli demonstrēja
Aldis Beitiņš, kurš īstā brīdī guva vajadzīgos punktus, pretiniekus
apspēlējot nevis ar ātrumu un spēku, bet ar pieredzi,» tā treneris.
Sigulda - BK Dartija 69:82
(pa ceturtdaļām: 15:17, 15:28, 17:20, 22:17)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks - 27 punkti, 7 atlecošās bumbas, lietderības
koeficients 22;
Gundars Brička – 25 p., 8 atlec. b., lietder. k. 22;
Linards Jaunzems – 9 p., 5 atlec. b., lietder. k. 2;
Aldis Beitiņš – 8 p., 6 atlec. b., lietder. k. 11;
Ivars Zemītis – 7 p., 7 atlec. b., lietder. k. 6;
Toms Vilks – 3 p., 3 atlec. b., 2 pārtvertas bumbas, lietder. k. 7;
Armands Švītiņš – 2 p., 4 atlec. b., lietder. k. 2;
Jānis Saveļjevs – 1 p., 2 rezultatīvas piespēles, lietder. k. 1.
Jānis Ivanovs un Roberts Zariņš spēles laukumā neizgāja.
14. decembrī izbraukuma spēlē BK «Dartija» tiksies ar
«Pārdaugava ’95/LU», bet 19. decembrī mājas spēlē ar
«Dārznieks/Cēsis».
Otrdien, 11. decembrī, sporta namā «Dartija» aizvadītas
pirmās spēles Iecavas novada 18. atklātajā basketbola
čempionātā.
Ozolu 15 - AC Kluburi 50:42
(pa ceturtdaļām: 16:10; 14:10; 13:10; 7:12)
Rezultatīvākie spēlētāji: Aldis Beitiņš (Ozolu 15) – 20;
Aigars Indriķis un Reinis Tauriņš (AC Kluburi) - 12
Ķekava/VEF – Jelgavas NĪP 43:48
(pa ceturtdaļām: 8:20; 6:10; 10:14; 19:4)
Rezultatīvākie spēlētāji: Alfrēds Rozentāls (Ķekava/VEF) – 11;
Jānis Kokins (Jelgavas NĪP) – 14
Arsenāls – Misa 46:52
(pa ceturtdaļām: 9:10; 14:8; 12:18; 11:16)
Rezultatīvākie spēlētāji: Linards Jaunzems (Arsenāls) – 18;
Krišjānis Zauers (Misa) – 16.
Sekot līdzi turnīra norisei, kā arī iepazīties ar komandām un
turnīra spēļu tabulu var pašvaldības mājaslapas www.iecava.lv sadaļā Sports > Sacensības > Iecavas novada 18. atklātais
basketbola čempionāts vai klikšķinot uz banera sākuma lapā.

Kāds bijis NOVEMBRIS
Novembrī laulību noslēguši trīs pāri. Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 17 miršanas un piecas dzimšanas apliecības, informē nodaļas vadītāja Edīte Jančone. Jaundzimušajiem zēniem doti vārdi
Roberts Alekss un Maksims, bet meitenēm – Sofija, Adele un Sanija.

Aizsaulē aizgājuši
Vilis Arturs Lūcis (04.07.1923. - 06.12.2012.)

2012. gada 14. decembrī .

Reklāma
Reklāma
un sludinājumi
un sludinājumi
::: :::
◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Grants, šķembas, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Sniega šķūrēšana ar T-150
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

Mācību sākums15. janvārī
Mācības otrdienās un ceturtdienās

Sēru vēsts
11. decembrī mūžībā
aizgājusi Rasma Ermale,
dzimusi Rozentāle.
Atvadīšanās luterāņu
baznīcas kapličā
14. decembrī plkst. 13:00.
Dēls un meita

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

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

Izīrē : : :
Krogs «Viestarti» izīrē pirti.
Tālr. 29498388.

Piedāvā darbu : : :
No 16. decembra
katru svētdienu
veikalā «AIBE»
Iecavā, Grāfa laukumā 2,
5% atlaide visiem
pirkumiem

(izņemot alkoholu un tabakas
izstrādājumus).

Priecīgus Ziemassvētkus!

20. decembrī
pl. 13:00
invalīdu biedrība
«Rūķītis»
aicina
pensionārus un
savus biedrus uz
Ziemassvētku
koncertu
Iecavas
kultūras namā.

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

Vidusskolā
18. decembrī
Ziemassvētku karnevāls
1.-4. un 5.-8. klašu skolēniem
20. decembrī
SVĒTRĪTS
pl. 8:15 6.-12. klašu skolēniem
pl. 9:00 1.-5. klašu skolēniem

Vertējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī TAVUS
pozitīvos un negatīvos vērtējumus!

Negatīvi : : :
- Iecava ir bagāta ar zobārstniecības iestādēm, kuras strādā tikai
no pirmdienas līdz piektdienai, bet, ja vajag ārstu brīvdienā, to
nevar dabūt. Kaut katram otrajam ir mobilā telefona numurs logā
ielīmēts, kad zvana ārkārtas gadījumā, visi atsaka kā viens.
Mēs nedzīvojam padomijas laikā, taču diemžēl pie mums ārsti
brīvdienās nestrādā un palīdzība ir jāmeklē galvaspilsētā, kurp ne
visiem ir iespēja tikt. Iecava tomēr nav nekāds miestiņš. Domāju,
ka vismaz vienam dežurējošam ārstam jābūt arī brīvdienās.
/Ilga/

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

Iecavas internātpamatskola
no 2013. gada 3. janvāra aicina
darbā matemātikas un fizikas
skolotāju.
Tālr. 63941259.

pl.18:00 VECĀKU
KOPSAPULCE
lektore Gunta Andžāne
(ārste-psihoterapeite)
pl. 20:00 ZIEMASSVĒTKU
BALLE.
Priecīgus Ziemassvētkus!

Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
nākamajam gadam.

Gada abonementa cena
tikai Ls 7,20.

Kultūras namā
16. decembrī plkst. 16:00
jauktā kora «IECAVA»
sadraudzības koncerts
«BALTAS DOMAS
DZIESMĀ LIKU».
Koncertā piedalās kori:
«Iecava» (Iecava),
«Maldugunis» (Vecumnieki),
«Četri vēji» (Īslīce),
«Sidrabe» (Jelgava),
«Zemgale» (Jelgava).
Ieeja - bez maksas.
18. decembrī plkst. 18:00
Mūzikas skolas
ZIEMASSVĒTKU
KONCERTS.
25. decembrī plkst. 20:00
ZIEMASSVĒTKU BALLE
kopā ar grupu «KRAUJAS
STORM BAND»
Vietu nav. Rezervācija
pie galdiņiem beigusies!
26. decembrī plkst. 16:00
Ziemassvētku vecītis
gaidīs bērnus uz
«LĀCĒNA BARNI
ZIEMASSVĒTKIEM».
Bērnus pieteikt
līdz 17. decembrim.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126.

Luterāņu baznīcā
ZIEMASSVĒTKU
DIEVKALPOJUMS
Iecavas luterāņu baznīcā
24. decembrī pl. 18.00.
Visi mīļi aicināti!
Mierpilnu šo Adventa laiku!

Sporta namā
19. decembrī pl. 20:30
LBL 3:
BK Dartija – Dārznieks/Cēsis
Iecavas novada
18. atklātais
čempionāts basketbolā
16. decembrī
11:00 Misa – Ķekava/VEF
12:00 Vecumnieki –
A. Kraukļa VEF
13:00 Ozolu 15 – Arsenāls
14:00 Grīnvalde – DzKs
15:00 AC Kluburi –
Jelgavas NĪP
16:00 BK Iesācēji - Valauto
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