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Vidusskolnieču radītās reklāmas nonāks AKTUĀLI
Šajā numurā:
radio ēterā un Latvijas lielākajās pilsētās
A: F: Anta Kļaveniece

Skolēnu
radošo ideju
konkursā
«Cita Holivuda»
spoži panākumi
ir Iecavas
vidusskolas
pārstāvēm.
Attēlā pēc apbalvošanas:
Eva Rampāne
(no labās),
Elīna Kļaveniece,
skolotāja
Antra Pāruma,
Laura Liepiņa
un
Laura Arāja.

2.lpp.

Skata novada
budžeta projektu
A: Anta Kļaveniece

Otrdien, 2. februārī,
noritēja jau otrā Finanšu
komitejas sēde, kurā tika
skatīts pašvaldības
2010. gada
budžeta projekts.
4. februārī budžeta projektu
precizēs kopā ar uzaicinātajiem
iestāžu vadītājiem, bet 16. februārī plānota ārkārtas Domes
sēde, kurā iecerēts budžetu apstiprināt.
Ministru kabineta izdotie
«Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņē-

mumiem un to sadali 2010. gadam» Iecavas novadam sniedz
optimistisku prognozi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)
ieņēmumiem. Šogad tie būtu
Ls 2 705 188. Piedevām vienošanās starp Latvijas Pašvaldību savienību un valdību paredz - ja IIN
ieņēmumu izpilde netiek realizēta, starpību, kas pārsniedz 8%,
garantē kompensēt valdība. Ņemot to vērā, pašvaldības budžetā
IIN ieņēmumi tiek plānoti
Ls 2 488 773 apmērā, kas ir par
173 679 latiem vairāk, nekā faktiski saņemtais 2009. gadā, informē Domes Finanšu nodaļas
vadītāja Indra Latviete.
3.lpp.

Atvieglojumi 3.
veselības aprūpē
iedzīvotājiem
ar zemiem
ienākumiem
3.
Darbu
sāk jauna
ģimenes ārste

Mācās
4.
izdzīvot ziemas
apstākļos

Ceļu uzturēšanai
līdzekļu vēl mazāk
A: Anta Kļaveniece

Autobraucēju vēlme
braukt pa sakārtotiem
ceļiem nemazinās, toties
katru gadu samazinās
ceļu uzturēšanai
atvēlētie līdzekļi.
Arī Iecavas novada ceļu uzturēšanai šogad paredzētā valsts
mērķdotācija sasniedz tikai 70%
no pērn šim pašam mērķim atvēlētajiem līdzekļiem. Naudas izteiksmē tie ir 69 976 lati (salīdzinājumam - 2009. gadā valsts
mērķdotācija pašvaldības ceļu
uzturēšanai bija aptuveni 97
tūkstoši latu, bet 2008. gadā

225 tūkstoši latu). 26,5 tūkstošus latu ceļu uzturēšanai plānots atvēlēt no Iecavas pašvaldības 2010. gada budžeta. «Lai cik
tas ir nepatīkami, šogad ar
šķembu segumu ceļus atjaunot
nevarēsim. Domāju, ka līdzekļu
pietiks vien ziemas uzturēšanai,
asfalta seguma remontam, autoceļu greiderēšanai un dziļāko
grambu aizpildīšanai ar šķembām,» skaidro Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs. Jau
tā trūcīgie mērķdotācijas līdzekļi
netiek plānoti, piemēram, arī ceļmalu atbrīvošanai no krūmiem.
Šajā ziņā lielu atbalstu sniedz
bezdarbnieki, kas iesaistīti 100
latu stipendijas programmā. IZ
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Vidusskolnieču radītās reklāmas nonāks
radio ēterā un Latvijas lielākajās pilsētās
1.lpp.

28. janvārī Kino Rīga tika paziņoti skolēnu radošo ideju konkursa «Cita Holivuda» uzvarētāji.
Galveno balvu - iespēju savu
darbu izvietot vides reklāmas
stendos visā Latvijā ieguva «Latvijas Valsts mežu» (LVM), SEB
bankas, JAL un «Clear Channel
Latvia» sociālā reklāmas uzdevuma «Iestādi savu koku!» uzvarētāja Elīna Kļaveniece no Iecavas vidusskolas 10. klases.
Savukārt 12. klases skolnieces Evas Rampānes sacerēto
tekstu Eiropas Hītu radio pašreklāmas rullītim atskaņos radio
ēterā visu nākamo gadu, jo tieši
viņas veikumu kompetentā žūrija atzina par vislabāko no iesūtītajiem vairāk nekā simt reklāmu
variantiem.
Veiksmīgi konkursā startēja
arī 7. klases skolniece Anda Vaičekone un 11. klases skolnieces
Laura Arāja un Laura Liepiņa.
Viņu veidotie reklāmas plakāti
par tēmu «Iestādi savu koku!» attiecīgi tika novērtēti ar 1. vietas
diplomu 5.-9. klašu grupā un
3. vietas diplomu. Skolotāja
Antra Pāruma pēc pasākuma
neslēpa gandarījumu, atzīstot,
ka mācību iestādei pirmo reizi
šajā konkursā ir izdevies tik plaši iekarot goda pjedestālu. Te nu
jāpiebilst, ka arī konkurence nebija no niecīgajām - konkursam
kopumā tika iesniegti 950
reklāmas darbi, no kuriem 260
tika veltīti uzdevumam «Iestādi
savu koku!».
LVM Komunikācijas daļas
vadītājs Tomass Kotovičs atzīst:
«Esam patiešām priecīgi par skolēnu izrādīto aktivitāti tieši sociālā plakāta radīšanā. Šogad
uzdevums gan nebija no vieglajiem - izstrādāt plakātu, kurā
skaidri būtu saprotams vēstījums, ka koki jāstāda ne tāpēc,
ka to Latvijā būtu maz, bet gan
tāpēc, ka tie uzņem ogļskābo gāzi un vienlaikus ražo skābekli,
kas tik ļoti nepieciešams elpošanai. Uzvarētājai Elīnai tas izdevās!» Viņa plakātā ar devīzi «Aizdzen smoga spoku - iestādi savu
koku!» bija uzzīmējusi simboliskus rūpnīcas skursteņus, no
kuriem veļas dūmu mutuļi, bet
no viena izaudzis zaļš koks.
«Sākumā plakātu mēģināju

Elīnas Kļavenieces zīmētais plakāts tiks izvietots vides
stendos visās lielākajās Latvijas pilsētās.

«

sām.» Elīna atzīst, ka nav lolojusi
cerības iekļūt laureātu vidū un
kļūt par uzvarētāju - ne tik, taču
žūrija apbalvošanas ceremonijas
laikā uzsvēra, ka vides plakātam
tieši tādam jābūt - vienkāršam
un lakoniskam, lai tajā ietverto
domu cilvēks spētu uztvert dažu
sekunžu laikā.
Skolotāja Antra Pāruma cer,
ka meiteņu panākumi stimulēs
arī pārējos skolēnus piedalīties
dažādās aktivitātēs, jo nekad nevar zināt, kad un par ko uzsmaidīs veiksme.
Gandarījumu par piedalīšanos reklāmu konkursā pauda arī
Eva Rampāne: «Liels paldies biznesa izglītības biedrībai Junior
Achievement-Latvia par iespēju
skolēniem piedalīties dažādos
konkursos, jo tādējādi skolēni
var atklāt un parādīt savu radošo
talantu, kā arī pilnveidot sevi.
Paldies arī reklāmas devējiem un
manai Iecavas vidusskolas ekonomikas skolotājai Antrai Pārumai. Tieši viņa ir tā, kas mudina skolēnus izmantot visas
iespējas, ko sniedz Junior Achievement-Latvia.»
«Man patiešām ļoti patika šis
pasākums, īpaši draudzīgā atmosfēra, kas tur valdīja,» pēc balvas saņemšanas sacīja Anda Vaičekone. «Milzum liels paldies klases audzinātājai Solvitai Lauzējai, kas vienmēr mudina piedalīties dažādos konkursos.» IZ

IZ
Evas Rampānes teksts radio džinglam:
Hei, te runā 104,3,
Bet draugi mani sauc par European Hit Radio!
Es gribu tevi par savu klausītāju.
Tev būs iespēja kļūt arī par lielisku dziedātāju.
Dziedi vannā, mašīnā, virtuvē kopā ar Akon vai Rianu
Un drīz no Timberlend saņemsi zvanu.
Ļauj ienākt man tavā ikdienā,
Es dāvāšu tev mūziku, kas skan visā Eiropā.
Ir apdomāts katrs mans solis,
Jo mans priekšnieks ir Uģis Polis.
Es būšu tavs dzīvesstila radio!

»

izveidot datorā, kombinējot fotogrāfijas, kas papildinātas ar zīmējumiem programmā Paint. Ta-

ču rezultāts nebija tāds, kā īsti
vēlējos, un beigās savu ideju uzzīmēju ar zīmuli un guaša krā-

Skolu ziņas

Iecavas vidusskola sveic savus skolēnus - olimpiāžu laureātus. Fizikas olimpiādē 2. vietu
ieguvusi Katrīna Merca (9.c), bet
Atzinību saņēmis Mārtiņš Kopeika (11.a) un Kristaps Deņisovs
(10.a). Starpnovadu mājturības
olimpiādē 1. vieta Annai Čonkai
(9.a), bet Atzinība Annijai Razānei (9.a) un Artūram Rāviņam
(9.c). Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē
1. vietu ieguvušas Laura Liepiņa
(11.a) un Raivita Lauciņa-Veinere (9.a), 2. vietu - Zane Cēsniece
(12.a) un Anna Čonka, 3. vietu Asnate Kaupe (9.b), Atzinību Jana Vizule (12.b), Marta Ņikiforova (8.c) un Elvis Stačkuns
(8.b). IZ
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Skata novada
budžeta projektu
1.lpp.

Ir zināms, ka pašvaldība vairākiem mērķiem saņems valsts
finansējumu. Piemēram, «Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem
un to sadali 2010. gadam» paredz dotāciju no izlīdzināšanas
fonda – Ls 35 721, bet likumā
par valsts budžetu 2010. gadam
apstiprināta arī mērķdotācija izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, kā arī
internātskolu un speciālo internātskolu izdevumu segšanai
(astoņiem mēnešiem) - Ls 1 390
358.
Tāpat piešķirts finansējums
sporta skolas pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām –
Ls 18 379, mūzikas skolas pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksām – Ls 35 904, kā arī dotācija pirmo klašu skolēnu ēdināšanai – Ls 11 112.
Izstrādājot pašvaldības budžetu, šobrīd vēl rit atalgojuma
sistēmas izstrāde saskaņā ar
valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Pašvaldībā plāno, ka darbinieku alga, kam tā

tiek izmaksāta no pašvaldības
budžeta, varētu tikt paaugstināta no 1. aprīļa. Taču, piemēram,
valsts mērķdotācijas piešķiršana pedagogu atalgojumam ļāva
pedagogu algas paaugstināt jau
no šī gada 1. janvāra.
Stāstot par lielākajiem projektiem, kurus pašvaldība šogad
ieplānojusi realizēt, izmantojot
gan pašvaldības budžeta, gan
projektu piesaistītos līdzekļus,
I. Latviete min Pārupes gājēju
tiltiņa rekonstrukciju, PII «Cālītis» energoefektivitātes paaugstināšanu, Iecavas parka brīvdabas estrādes teritorijas labiekārtošanu, Zālītes speciālās
internātskolas infrastruktūras
uzlabošanu. Šogad jāpabeidz arī
jau iepriekš uzsāktais projekts
«Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas bāzes nodrošināšana Iecavas vidusskolā». Tāpat plānots realizēt projektus,
kuros pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams: «Izglītības iestāžu informatizācija»,
«Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana» un «Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai». IZ

Piesakies dalībai Darbu sāk jauna
ģimenes ārste
Ēnu dienā
Biedrības biznesa izglītībai
skolās Junior Achievement
Latvija (JAL) organizētā Ēnu
diena visā Latvijā notiks
17. februārī.
Pieteikšanās jau notiek.
Uzņēmumi savas vakances var
reģistrēt vēl līdz 10. februārim.
Vairāk informācijas Ēnu dienas mājas lapā
www.enudiena.lv. IZ

Pašvaldības aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» darbu sāk jauna ģimenes ārste dr. Lāsma Četverga,
informē iestādes direktore Mirdza Brazovska.
Pacienti reģistrācijas anketas
var saņemt pie ārstes darba laikā
vai aizpildot reģistrācijas anketu
reģistratūrā. Informācija par tālruni 63941481. IZ

Kāds bijis JANVĀRIS
Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā pagājušājā mēnesī
reģistrēta septiņu mazuļu piedzimšana - iecavnieku ģimenes
papildinājušas tikai meitenītes, kurām doti šādi vārdi: Evelīna,
Beāte, Nikola, Sofija, Sofija Anna, Izabella, Anete Anna.
Janvārī arī izsniegtas 10 miršanas apliecības un notikušas divu
pāru kāzas. IZ

Atvieglojumi iedzīvotājiem
ar zemiem ienākumiem
Ir stājušies spēkā grozījumi
Ministru kabineta veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, informē Oskars Šneiders no Veselības ministrijas.
No pacientu iemaksām pilnā
apmērā tiek atbrīvoti iedzīvotāji
un viņu ģimenes locekļi, kuru
ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz 120 latus mēnesī.
Savukārt iedzīvotājiem, kuru
ienākumi ir līdz 150 latiem mēnesī, tiek segtas pacienta iemaksas 50% apmērā un līdzmaksājums par vienā stacionēšanās
reizē veiktu ķirurģisku operāciju
nepārsniegs 15 latus.
Lai saņemtu valsts finansētu
veselības aprūpi, iedzīvotājiem,
dodoties pie ārsta vai ārstējoties
slimnīcā, būs jāuzrāda pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo
personas ienākumu līmeni.

Turpmāk iedzīvotāji, kuru
ienākumu līmenis pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 120
latus mēnesī, saņems valsts finansētus kompensējamos medikamentus. (Valsts maksā par
lētākajiem kompensējamajiem
medikamentiem līdzvērtīgu zāļu
grupā.) Ar grozījumiem ir atcelts
nosacījums, kas paredzēja trūcīgajām personām līdzmaksājumu
par kompensējamajiem medikamentiem 50 latus gada laikā.
Lai iedzīvotāji saņemtu kompensējamos medikamentus, viņiem aptiekās būs jāuzrāda pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas personas statusam vai izziņa, kurā apliecināts, ka ienākumu līmenis nepārsniedz 120 latus mēnesī. Veselības norēķinu
centrs atmaksās trūcīgajām personām izdevumus par kompensējamajiem medikamentiem par
šā gada janvāri. IZ

Melnās ziņas
- 26. janvārī Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbinieki
sadarbībā ar Bauskas iecirkņa
kriminālpolicijas nodaļas darbiniekiem Iecavas novadā aizdomās par narkotiskās vielas realizāciju aizturēja 1983. gadā dzimušu vīrieti un atsavināja
2,0488 gramus narkotiskās vielas kanabiss (marihuāna). Vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
- Laika posmā no 26. janvāra
plkst. 21:30 līdz 27. janvāra
plkst. 11:50 notikusi piekabes
Rydwan A 750 zādzība. Uzsākts
kriminālprocess.
- 28. janvārī ap plkst. 14:15
Dzimtmisā automašīnas Audi A6
vadītājs, dzimis 1968. gadā, uz
slidenas ceļa A7 brauktuves neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, iebrauca pretējā joslā un sadūrās ar pretī braucošo automašīnu Mercedes Benz ar puspiekabi. Ceļu satiksmes negadījumā cieta vieglās automašīnas vadītājs un pasažiere. Uzsākts kriminālprocess.
- 28. janvārī ap plkst. 17:25
uz ceļa A7 slidenās brauktuves
drošu ātrumu neizvēlējās automašīnas Hyundai Getz vadītāja.
Automašīna kļuva nevadāma,
iebrauca pretējā joslā un ietriecās pretī braucošajā automašīnā
Volvo 440. Tā pēc trieciena nonāca pretējā joslā, un notika sa-

dursme ar pretī braucošo automašīnu Audi 80. Negadījumā bojātas automašīnas un ceļa aizsargbarjera.
- 29. janvārī ap plkst. 7:40 uz
ceļa A7 slidenās brauktuves
drošu ātrumu neizvēlējās
1974. gadā dzimis vīrietis, kurš
vadīja automašīnu VW Golf. Viņš
iebrauca pretējā joslā un izraisīja sadursmi ar pretī braucošo
automašīnu Mercedes Benz
Sprinter 708. Bojātas abas automašīnas.
- Policijas reida laikā 29. janvārī ap plkst. 21:40 Zālītē, ceļa
Jelgava-Iecava 22. km, aizturēts
1982. gadā dzimis vīrietis, kurš
veda ar akcīzes nodokli apliekamās preces - 20 paciņas cigarešu
«More» ar Krievijas akcīzes marķējumu. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- Laikā no 29. janvāra plkst.
19 līdz 30. janvāra plkst. 8 Rīgas
ielā no balkona nozagts velosipēds «Agresor». Uzsākts kriminālprocess.
- Administratīvā pārkāpuma
protokols sastādīts 1967. gadā
dzimušam vīrietim, kurš 1. februārī ap plkst. 11:45 atradās uz
ielas sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Mācās izdzīvot ziemas apstākļos
A: Beata Logina
F: Dainis Kravals

Aizvadītās nedēļas nogalē
Zālītes mežos varēja
sastapt vienādās formās
tērptus slēpotājus.
Tur notika Zemessardzes
54. Inženiertehniskā
bataljona viena vada
nodaļu komandieru
ziemas patruļkurss,
kurā piedalījās arī
pieci iecavnieki:
Andris Casno, Juris Kūla,
Ilmārs Līrums,
Ēriks Trimakaitis un
Gatis Purmalis.
Specializētajā divu dienu pasākumā zemessargi mācījās izdzīvot ziemas apstākļos. Mācības vadīja iecavnieks, tagadējais
2. rotas komandieris, virsleitnants Rihards Šķeltiņš.
Mācību uzdevumā ietilpa arī
iefiltrēšanās, pārvietojoties ar
slēpēm un ekipējumu 16 kilometru distancē, skijorings piecu

kilometru garumā, patruļbāzes
izveide galapunktā un imitēts
uzbrukums pretinieka objektam.
Reida dalībnieki nedrīkstēja
kurināt ugunskurus, jo tie pievelk kā magnēts, bet pēc tam
sniegs un aukstums sasilušajiem
augumiem ķeras klāt vēl vairāk
un nodara lielāku ļaunumu. Bija

jāiztiek ar sausās pārtikas krājumiem un ūdeni, kas uzkarsēts
uz plītiņas. Lai gan gaisa temperatūra turējās sešus septiņus
grādus zem nulles, nakšņošana
notika teltīs.
Slēpotājus pavadīja divi specializētie visurgājēji BV 206, bet
četras kravas automašīnas Vi-

king 939 bāzes ierīkošanas ekipējumu nogādāja galapunktā.
Zviedru dāvinātās tehnikas vienības lieti noderēja, lai uzņemtu
pagurušos dalībniekus, jo, kā
atzina 1. IT rotas komandieris,
virsleitnants Dainis Kravals, ne
visiem zemessargiem garais pārgājiens bija pa spēkam, īpaši
jauniešiem nav vajadzīgo prasmju un slēpošana sagādā grūtības.
Diemžēl arī ekipējuma nodrošinājums nav pietiekams.
Zemessargiem gan sagādāti vienādi balti aizsargtērpi, taču
trūkst virszābaku un citu ziemas apstākļos noderīgu lietu.
Atšķirībā no profesionālā militārā dienesta, kur visus apmāca centralizēti, Zemessardzē
ir tikai daži profesionāļi (rotas
komandieris un virsseržants),
tāpēc tiek rīkotas speciālas mācības, lai komandieriem sniegtu
nepieciešamās zināšanas un
prasmes un atvieglotu ierindas
zemessargu apmācības procesu.
Līdzīgas mācības notiek katru gadu. Pērn ziemas patruļkurss tika rīkots Zvirgzdē. IZ

Diskutē par cukura rūpniecības atjaunošanu
A: Anta Kļaveniece

29. janvārī Iecavas novada
Domes zālē pulcējās
interesenti, kam rūp
cukura nozares
atjaunošana:
Biedrības «Par Latvijas
cukurrūpniecības
saglabāšanu» valdes
priekšsēdētājs Georgs
Bagātais, Eiropas
Parlamenta deputāts
Alfrēds Rubiks, tuvējo
novadu lauksaimnieki.
Bijušais cukurbiešu audzētājs, Rundāles novada zemnieku
saimniecības «Zemgaļi» īpašnieks Modris Villa vispirms vēlējās noliegt publiskajā telpā izskanējušo viedokli, ka paši cukurbiešu audzētāji esot piekrituši
cukura nozares likvidācijai. «Paši
atteicāmies? Meli!» sacīja M. Villa. Viņš uzskata, ka cukurrūpniecību iznīcinājusi līdzšinējā
politiskā elite ar toreizējo zemkopības ministru Mārtiņu Rozi

priekšgalā. Šādu viedokli pauda
arī G. Bagātais: «Roze 2006. gada
beigās aizbrauca uz Briseli ar uzdevumu atvest Latvijai cukura
kvotu. Taču viņš tik «aktīvi» tur
darbojās, ka atveda nulli. Manā
izpratnē Eiropas piesolītos 27
miljonus par atteikšanos no cukura rūpniecības var uzskatīt
par kukuļdošanu. Nu kā var iznīcināt savas valsts ražošanu, kas
bija pastāvējusi 80 gadus un pelnījusi, bet tagad izrādījās nederīga? Toreiz tika deklarēts, ka cukura cena kritīsies par 30%. Arī
tie bija meli. Tai pašā laikā Lietuvai piešķīra cukura ražošanas
kvotu 107 tūkstoši tonnu gadā.»
Savukārt Rudīti Jaunzemi,
Bauskas rajona lauksaimnieku
apvienības biroja vadītāju, satrauc pašreizējā zemkopības ministra Jāņa Duklava nostāja,
kurš parasti mēdzot ieklausīties
tikai superlielo zemnieku un firmu viedoklī, kam cukura nozares
atjaunošana esot vienaldzīga.
Varbūt esot vērts aicināt ministru uz tikšanos, lai detalizēti viņam izklāstītu savas ieceres. «Ja

valdība deklarēs nostāju, ka cukura rūpniecība mums nav
vajadzīga, tas nebūs nopietni,»
sacīja R. Jaunzeme. Viņa nesaprotot arī izskanējušos viedokļus, ka cukura nozari atjaunot
būtu neizdevīgi: «Vai Eiropas cukurfabrikas būtu maksājušas tādus miljonus kompensācijās, ja
tas nebūtu izdevīgi?»
G. Bagātais tikšanās dalībniekus iepazīstināja ar līdzšinējiem aprēķiniem. Tie vēsta - lai
nodrošinātu iecerētās cukura
rūpnīcas jaudu - 100 tūkstošus
tonnu gadā, cukurbiešu platībai
jāsasniedz 18 tūkstoši hektāru.
Tas ļautu rūpnīcai kļūt par trešā
lieluma uzņēmumu Eiropā un
gadā sasniegt 7,6 miljonu peļņu
bez jebkādas subsidēšanas. G.
Bagātais lēš, ka, strādājot ar pilnu jaudu, rūpnīca spētu sevi atmaksāt 15-16 gados.
Eiropas Parlamenta deputāts
Alfrēds Rubiks sacīja, ka atbalsta
cukura rūpniecības atjaunošanu, taču uzskata, ka Latvija savu
interešu aizstāvībai jau daudz ko
palaidusi garām. Piemēram,

lauksaimnieki ir nevienlīdzīgā
situācijā, jo saņem tikai ¼ daļu
no tā subsīdiju apjoma, ko saņem vairums Eiropas lauksaimnieku. Pārāk pielaidīgās attieksmes dēļ zaudēta arī cukura rūpniecība. A. Rubikam bija arī vairāki ieteikumi, kā veiksmīgāk risināt nozares atjaunošanu. Viņš
ir pārliecināts, ka ar tautas aktivitātes parādīšanu, vācot parakstus, un valdības atbalstu ir
iespējams panākt cukura kvotu
atjaunošanu Latvijai. Domājot
par cukura rūpnīcas celtniecību,
viņš gan ieteica vēlreiz rūpīgi
pārdomāt rūpnīcas jaudu, jo kas
būs, ja Latvijā nevarēs izaudzēt
tik daudz cukurbiešu? A. Rubiks
ieteica izstrādāt arī ticamu ekonomisko pamatojumu nozares
attīstībai, jo tas nepieciešams
gan potenciālajiem investoriem,
gan valdības pārliecināšanai.
Tāpat parlamentārietis aicināja
cukurbiešu audzētājus kļūt par
rūpnīcas akcionāriem, jo Eiropas pieredze rādot, ka tieši vertikālās kooperācijas sistēma darbojas visveiksmīgāk. IZ
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Novada vecākā iedzīvotāja svin 104. dzimšanas dienu

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

A: F: Anta Kļaveniece

Pozitīvi

29. janvārī Iecavas novada
iedzīvotāja Monika Suveizda
svinēja savu 104. dzimšanas
dienu. Nozīmīgajā dzīves
jubilejā viņu sveikt bija
ieradusies Sociālā dienesta
vadītāja Sigma Strautmale
(no labās), katoļu draudzes
pārstāve Natālija Banka un
sociālā aprūpētāja Valija
Vidrina. Fotografēšanās brīdī
bija klāt arī gavilnieces
vedekla Tatjana Golovenko
un viens no pieciem
mazbērniem, otrklasnieks
Jānis Suveizda. IZ

IZ

IZ Vērtējam kopā

- Paldies ceļu šķūrētājiem!
Iepriekš bija, kā bija, bet tagad
Dzimtmisas pusē un līdz Upuru
kapiem ceļi tiek cītīgi iztīrīti.
/Daudzu braucēju vārdā
Sarmīte/
«Iecavas Ziņu»
abonēšana
LATVIJAS PASTĀ
indekss - 3077;
abonementa cena:
1 mēnesim – Ls 1,00
3 mēnešiem – Ls 3,00
6 mēnešiem – Ls 6,00

Redakcijas pastā

Esmu atguvusi spēkus un veselību, pateicoties jūsu mīlestībai un nesavtīgajam atbalstam.
Šis krīzes laiks ir smags visām
Latvijas ģimenēm. Daudzi cilvēki
materiālo grūtību dēļ knapi savelk galus kopā, lai kaut daļēji
segtu komunālos maksājumus
un izdzīvotu. Veselība paliek otrajā plānā, jo izmeklējumi un ārstēšanās ir tik dārga, ka to
daudzi nevar atļauties. Ir radies
iespaids, ka mūsu valdības politika veselības jomā ir apzināta
tautas iznīcināšana.
Man jāatvainojas Dr. Dainuvītei Vilandei par viņai sagādātajiem uztraukumiem, gaidot izmeklējumu rezultātus. Paldies
Jums, Dainuvīt, ka piespiedāt
mani vēl savlaicīgi izmeklēties
un tik daudz palīdzējāt gan morāli, gan materiāli. Paldies arī
Dr. Vaičekonei, Dr. Zvaigznītei,

Dr. Arājam!
Nezinu, kā lai atmaksāju saviem labajiem gariņiem, kā es jūs
visus mīļi dēvēju. Paldies, ka esat
kopā ar mani priekos un likstās!
Jūsu sirds bagātība ir neizmērojama!
Vandiņu Korbi es saucu par
savu sargeņģeli, jo viņa man ir tik
bezgala daudz palīdzējusi, ka es
savā mūžā nespēšu viņai to atlīdzināt. Paldies Agnesei un Visvaldim Korbēm, Rudītei un Romualdam Berdiganiem, Irēnai
Auziņai, Militai un Oskaram Pīlādžiem, Ilzei Arājai.
Ļoti sirsnīgs paldies Svetai un
Valdim Knāķiem un mīļajam opītim Jānim Knāķim. Neskatoties
uz savu cienījamo vecumu, viņš
apmeklēja mani arī slimnīcā un
sniedza milzīgu morālo un materiālo atbalstu.
Nenovērtējams ir Dagnijas
Estas un visas viņas sirsnīgās ģimenes lielais materiālais atbalsts. Paldies Ivetiņai par gar-

šīgo buljonu un krustvārdu mīklu sūtījumu, paldies Dagnijai
par medikamentiem, kurus es
nevarētu atļauties nopirkt.
Mīļš paldies Skaidrītei Samtiņai, Elgai Veipai, Solveigai Linejai un Iecavas vidusskolas skolotāju kolektīvam, kas vāca ziedojumus manai operācijai.
Paldies visiem, kuri mani atbalstīja morāli, katru dienu lūdzot Dievu un sūtot tik jaukas
un uzmundrinošas īsziņas. Paldies par telefona zvaniem.
Paldies Monikai Konošonokai, Irēnai un Antonam Skrūderiem, Anniņai Krūmiņai, Irēnai
Jansonei, Inārai Vējai un viņas
ģimenei, Vijai Baltgailei, Maijai
Bitei, Bruno Frankam, Vijai un
Laimonim Žoglām, Ernai Viļķei
Grobiņā, Marutai Apinei un Intam Mukānam Rīgā, maniem
brāļiem un viņu ģimenēm, draugiem Ropažos un Cēsīs, maniem
bērniem un znotam, radiņiem
Liepājā, Tukumā, Jūrmalā, Rī-

gā. Piedodiet, ja kādu nepieminēju. Zinu, ka daudzi cilvēki
Iecavā bija kopā ar mani manās
grūtajās dienās. Tik tiešām man
likās, ka visa Latvija sadevās rokās, lai klusībā noskaitītu lūgšanu. Esmu pateicīga Dievam, ka
viņš manā ceļā sūtījis tik labus
cilvēkus. Paldies Dievam par mīlestību un žēlastību! Neskatoties
uz pēcoperācijas sarežģījumiem,
es tiku pasargāta no visļaunākā.
Vēlreiz paldies, draugi, par
jūsu mīlestības sauli. Slimnīcā
guļot, nejutu satraukumu. Jutos
droša, pārliecināta, pasargāta
jūsu paspārnē. Teicu dakteriem,
ka man ir kolosāli draugi, kas kā
klints balsta mani. Esmu jums
visiem pateicīga par savu dzīvību, jo es tik tiešām nevarētu pati
tādu līdzekļus sadabūt, lai ārstētos.
Lai Dievs jūs svētī un pasargā!
Ar mīlestību un pateicību
Silvija Kope

Arī Iecavā netrūkst godīgu
cilvēku. Par to pārliecinājos
janvāra nogalē.
29. janvārī autoostā biju aculieciniece neticamam brīnumam.
Uzgaidāmajā telpā kā ierasts
gaidīju savu autobusu. Telpā ne
tikai pasažieri, bet arī bieži redzamie grūtdieņi, kuri te sildās
un īsina laiku. Pēkšņi iesteidzas
divi jauni, patīkami cilvēki - vīrs
un sieva, pieskrien pie viena no
soliem un priekā iesaucas: «Ir!»
Uzzinu - pirms vairāk kā stundas viņi šeit uzkavējušies, tad ar
Rīgas autobusu aizbraukuši, bet

pirms Ķekavas «aplī» atjēgušies,
ka sievas rokassoma ar svarīgiem dokumentiem palikusi
Iecavas autoostas uzgaidāmajā
telpā uz sola. Steigšus ar gadījuma mašīnu devušies atpakaļ, taču pagājusi jau vairāk nekā
stunda. Bet soma neskarta viņus sagaidīja! Zinātāji stāstīja,
ka viņu tālākais ceļš būšot uz
Dublinu.
Un nu patiess brīnums ar
mani pašu. 31. janvārī devos aplūkot tirgu un iegādājos barību
laukos pieklīdušajai kaķenītei.
Pavisam pirkumus veicu trīs vie-

tās. Atnākot mājās, konstatēju man nav naudas maka, kurā bez
10 latu banknotes bija svarīgas
atslēgas, vairāki telefona numuri
un vizītkartes. Apstaigāju iepirkšanās vietas, jautājot, vai pazaudēto maku kāds nav atstājis. Taču aizmirsu iegriezties Zoo veikalā.
Pēc bezmiegā pavadītās nakts
1. februāra rītā devos uz z/s «Līči» dzīvnieku barības veikalu tirgus teritorijā. Taču - cita pārdevēja, bet arī ļoti laipna un iejūtīga. Kolēģe neesot neko atstājusi. Tomēr piezvanīšot. Neticams

bija turpinājums - pēc dažām
minūtēm speciāli brīvdienā no
mājas atnāca iepriekšējās dienas smaidošā pārdevēja un atnesa neskartu manis nozaudēto
naudas maku!
Šī godīgā, smaidīgā un vienmēr laipnā sieviete ir z/s «Līči»
dzīvnieku barības veikala pārdevēja Irēna Pogodina. Paldies viņai par godīgumu un cilvēcisku
sapratni. Kaut viņai līdzīgu
starp mums būtu daudz, daudz!

Mani mīļie
Iecavas draugi!

Izklaidīgā un ļoti
iepriecinātā pensionāre
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Maskas krīt
Jau visu nedēļu šova deju
grupas «Matrix» dalībnieki
gaidīja pašdarbnieku
masku balli. Pavisam
mazajiem - četrgadniekiem
un piecgadniekiem - šī bija
pirmā uzstāšanās. Tika
iemēģināti skaistie tērpi
un varēja izrādīt, ko nu
ir iemācījušies.
Masku balle sākās ar kopīgu
deju, uz kuru tikai pieaugušie
bija skubināmi, bet mazie jau bija pārņēmuši skatuvi un arī zāli.
Publika visdažādākā - velni, peles, fejas, eži, vāveres, bet visvairāk - čigānu un čigānbērnu.
Atmosfēra brīnišķīga, nepiespiesta, pat varētu teikt - ģimeniska.
Katrs kolektīvs bija sagatavojis mājasdarbu - sveicienu pārējiem kolektīviem. Varēja redzēt, ka visi bija ļoti piedomājuši
un tiešām gatavojušies.
Izrādīšanos sāka līnijdeju kolektīvs, maskējies zem hiphopa
maskām. Viņu spraunais solis
un uzmundrinošā mūzika iekustināja publiku.
Tad sekoja pašu mazāko uzstāšanās ar Raganiņu deju
Džeksona mūzikas pavadījumā.
Folkloras kopa «Tarkšķi» bija
iejutušies čigānbērnu lomās gan
dziesmās, gan dejās.
Savdabīgu priekšnesumu
(SWH Radio Lāga dziesmu «Resnie putni») rādīja jauniešu tautas
deju kolektīvs - viņi bija izveidojuši nelielu uzvedumu ar mušmirēm, sēņotājiem un, protams,
arī galvenajiem varoņiem - resnajiem putniem, kuru lomās bija
iejutušies amizantie puiši.
Vakara gaitā garlaicīgi nekļuva ne brīdi, īpašie uzvedumi
turpinājās. Aizrāva šova deju
grupas «Matrix» lielās meitenes
ar deju džungļu tērpos Graustu
miljonāra mūzikas pavadībā, bet
1. klašu grupas «Matrix» meitenes - ar roka deju.
Jautrs bija jauktā ansambļa
«Svētdiena» priekšnesums par
kuģošanu pēc otrās pusītes, kur
fināls noslēdzās visai mūsdienīgi - ar līgaviņas piedzirdīšanu.
Zāli aizpildot ar skaistiem salsas
deju soļiem, izrādījās sporta deju
dejotāji, kā rozīnīti beigās atstājot skaistu pāra deju.
Ļoti skaļas ovācijas izpelnījās
kora priekšnesums «Laulāšanās» (vidējā attēlā), kur līgava bija slaida, gara grandiozā mačalkas parūkā, bet līgavainis - mazs
un nervozs. Līgava gan izrādes
laikā stipri cieta - krita ģībonī un

bēga klupdama krizdama. Izrādīšanās daļas noslēgumā pa zāli
izklīda senioru deju kolektīva čigāni un piedāvājās zīlēt un zagt
visu, kas nav piesiets.
Balles otrajā daļā ieradās gada simbols - milzu tīģeris
(apakšējā attēlā), kura īstumu
bērni pārbaudīja, raujot aiz astes. Jautrais Pūka draugs vedināja uz dejām, rotaļām, lai visi
dalībnieki būtu iztrakojušies uz
nebēdu.
Bet vidējās paaudzes deju kolektīvs visus klātesošos pārsteidza ar smalkiem balerīnu tērpiem, dejojot jautru sniegpārsliņu deju, kurā iekļauta «mazo
gulbīšu» dejas galvenā tēma. Par
tērpiem varēja pabrīnīties, jo tie
izskatījās tik īsti (augšējā attēlā).
Kā jau tas ierasts, vakara turpinājumā maskas krita, un visi
varēja nodoties jautrai ballītei, jo
muzikants Jānis no Rojas nevienam neļāva palikt malā,
iesaistot dažādās jautrās aktivitātēs un aicinot lustīgi izdancoties. Jā, pašdarbnieki šo pasākumu izbaudīja no visas sirds.
Bet mazie pašdarbnieki, kuriem šāda ballīte bija pirmo reizi,
nākamajā dienā sajūsmināti
stāstīja par jautro ballīti, lielo tīģeri, ezi un citiem draudziņiem.
Ieva

F: no dalībnieku personīgā arhīva
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Sporta ziņas

Amatieru basketbola līgas spēlē 27. janvārī Rīgā VEF komanda
piekāpās Dartijai ar rezultātu 90:109 (12:31; 24:27; 33:21;
21:30).
Iecavas basketbolisti izmantoja mājinieku vājo aizsardzību un
mērķtiecīgi audzēja punktu pārsvaru. Taču pēc pirmā puslaika, kad
bija sasniegta starpība +22, Dartijas basketbolisti acīmredzot
nodomāja, ka viss nepieciešamais jau padarīts, un sāka atslābt, kas
arī atspoguļojās rezultātā: pēc trešās ceturtdaļas vairs tikai +10 un
pēdējā nogrieznī piecas minūtes pirms beigām +6.
«Komanda pārāk ātri gribēja spēli beigt un nenokoncentrējās līdz
galam. Trešajā un ceturtajā ceturtdaļā uztaisījām vien četras
piezīmes. Puiši savācās tikai tad, kad jau ūdens sāka smelties mutē,»
par Dartijas slikto spēli otrajā puslaikā sacīja galvenais treneris
Voldemārs Pārums.
Kopumā viņš gan uzteica Jāni Bērziņu, kurš rezultatīvi aizvadīja jau
otro spēli pēc kārtas, kā arī Armandu Švītiņu, jo pieredzējušais
basketbolists daudzās spēles epizodēs spēja noskriet krietni
jaunākos pretiniekus.
Jānis Bērziņš: 21 punkts, 3 izcīnītas bumbas, 5 rezultatīvas
piespēles,
Armands Švītiņš: 20 punkti, 10 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles, 3 pārtvertas bumbas;
Gundars Brička: 16 punkti, 5 izcīnītas bumbas, 4 pārtvertas
bumbas;
Mārcis Eglītis: 15 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Ģirts Hauks: 10 punkti, 11 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles, 3 bloķēti metieni;
Juris Brūveris: 10 punkti, 3 izcīnītas bumbas, 5 rezultatīvas
piespēles;
Jānis Saveļjevs: 5 punkti;
Aldis Beitiņš: 5 punkti;
Ivars Zemītis: 5 punkti;
Jānis Ozoliņš: 2 punkti.
3. februāra vakarā Dartija pie sevis uzņēma Bauskas komandu
Kvēle.
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
30. janvārī
Ķekava/VEF - Iecava/Vecumnieki
1996. g. dz. 36:50 (J. Pelēcis 20, T. Šķipars 15)
1995. g. dz. 64:69 (L. Jaunzems 28, R. Lindavs un J. Pelēcis
pa 10)
1994. g. dz. 65:83 (G. Zaļmežs 33, A. Taurenis 21)
1993. g. dz. 45:87 (J. Eiduks 33 (4 trīspunktu metieni),
J. Plēsnieks 15)
1991./92. g. dz. 67:62 (J. Eiduks 22 (4 trīspunktu metieni),
A. Rubins 14)
31. janvārī
Iecava/Vecumnieki - VEF 2
1994. g. dz. 76:51 (A. Taurenis 20, I. Puļķis 19)
Iecava/Vecumnieki - 3. BJSS 2
1996. g. dz. 69:16 (T. Šķipars 24, J. Pelēcis 12)
1991./92. g. dz. 80:73 (R. Tūmanis 28 (8 trīspunktu metieni),
J. Eiduks 14 (4 trīspunktu metieni))
22. un 23. janvārī Rīgas atklātajās jaunatnes meistarsacīkstēs
piedalījās A un B vecuma grupas vieglatlēti.
No iecavniekiem vislabāk veicās Rūdolfam Tonigam, kurš izcīnīja
1. vietu 60 m un 200 m skrējienā. Dairis Feldmanis 60 m sprinta
distancē ierindojās 5. vietā, bet Daniels Špoģis ieguva 4. vietu
800 m un 6. vietu 1500 m skrējienā.
C grupas vieglatlēti Latvijas čempionātā sacentās 24. janvārī
Jēkabpilī.
Žanis Sevastjanovs - 3. vieta 60 m un 5. vieta 300 m
Helvijs Meļķis - 4. vieta lodes grūšanā un 1000 m
Linda Šteinberga - 5. vieta tāllēkšanā
Žanis Sevastjanovs, Helvijs Meļķis, Alvis Līrums un Guntis
Kļaviņš - 4. vieta 4 x 150 m stafetē
27. janvārī Iecavas novada sacensību 2. posmā tikās D vecuma
grupas vieglatlēti.
Pavisam šīm sacensībām plānoti trīs posmi, kopvērtējuma
rezultātu noteikšanā katram dalībniekam ņems vērā divu labāko

posmu rādītājus.
30 m skrējiens
1. vieta - Edijs Lācis, 2. vieta - Dāvis Lācis, 3. vieta - Kārlis Ozoliņš
1. vieta - Annija Pļaviņa, 2. vieta - Lība Madžule, 3. vieta - Annija
Liepiņa
30 m barjerskrējiens
1. vieta - Kārlis Ozoliņš, 2. vieta - Dāvis Lācis, 3. vieta - Edijs Lācis
1. vieta - Annija Liepiņa, 2. vieta - Lāsma Bugovecka, 3. vieta Annija Pļaviņa
Augstlēkšana
1. vieta - Kārlis Ozoliņš, 2. vieta - Dāvis Lācis, 3. vieta - Roberts
Stančiks
1. vieta - Lāsma Bugovecka, 2. vieta - Annija Liepiņa, 3. vieta Samanta Ilguma
Lodes grūšana
1. vieta - Kārlis Ozoliņš, 2. vieta - Emīls Špīss, 3. vieta - Dāvis Lācis
1. vieta - Annija Liepiņa, 2. vieta - Annija Pļaviņa, 3. vieta - Lāsma
Bugovecka
400 m skrējiens
1. vieta - Kārlis Ozoliņš, 2. vieta - Edijs Lācis, 3. vieta - Dāvis Lācis
1. vieta - Lība Madžule, 2. vieta - Annija Liepiņa, 3. vieta - Gerda
Miezere
Kopvērtējums pēc diviem posmiem:
1. vieta Roberts Stančiks (36 punkti)
2. vieta Edijs Lācis (52 punkti)
1. vieta Annija Liepiņa (19 punkti)
2. vieta Lība Madžule (49 punkti)
3. vieta Gerda Miezere (57,5 punkti)
Iecavas novada 15. atklātais čempionāts basketbolā
28. janvāra spēļu rezultāti:
94:48
GRĪNVALDE - IESĀCĒJI
(E. Avots 21; A. Taurenis 12)
55:84
KLUBURU DUBLIERI - OZOLU 15
(M. Ozoliņš 19; Ģ. Hauks 29)
51:33
TITĀNS - ABC
(R. Tarvids19, G. Vancāns 12)

Svētdien, 14. februārī,
Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
dievkalpojuma laikā klausītājus priecēs
tenors no Vācijas Aivars Kalniņš.
Dievkalpojumi notiek katru svētdienu pl. 11:00.
Nākamā Svētdienas skolas nodarbība
būs 12. februārī pl. 17:00.
Mācības uzsāk jauna iesvētes grupa.
Nodarbība 12. februārī pl. 18:30.

Līdzjūtība
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt. /A. Skujiņa/

Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ingai Māzerei.
Zālītes speciālās internātpamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Edīte Saulīte (11.12.1933. - 30.01.2010.)
Biruta Brīdaga (18.03.1927. - 31.01.2010.)
Pjotrs Kozlovs (23.03.1943. - 31.01.2010.)
Aina Anuze (17.09.1931. - 01.02.2010.)

2010. gada 5. februārī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.
labiekārtotu, izremontētu
1 istabas dzīvokli Sporta ielā 1
(34,3 m², 4. stāvs).
Tālr. 26060411.

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

kūdras briketes apkurei,
ar augstu karstuma atdevi,
67 Ls/t, ar piegādi mājās.
Iepakojums 500 kg; 1000 kg.
Tālr. 25922722; www.vipre.lt;
kastevicius@gmail.com.

Sieviešu klubs «Liepas» aicina

Iecavas novada nevalstiskās organizācijas un
sociāli aktīvās grupas pieteikties uz NVO
forumu «Biedrību loma sabiedrības
aktivizēšanā sadarbībā ar pašvaldību»,
kura norise plānota 6. martā plkst.10.
Lai kopīgi organizētu šo forumu, lūdzu atsaukties līdz
15. februārim, zvanot pa tālr. 29432338 Agitai Haukai.

Sporta namā
LSVS 47. finālspēles
galda tenisā
6. februārī plkst. 12:00 un
7. februārī plkst. 10:00
Amatieru basketbola līga
10. februārī pl. 20:30
Dartija - Ķeizarmežs
12. februārī pl. 20:30
Dartija - Kursa MRU
Jaunatnes basketbola līga
minispēles
13. februārī pl. 11:00 un
14. februārī plkst. 11:00
Sporta skolotāju sanāksme
18. februārī pl. 16:00
Jaunatnes basketbola līga
2.divīzija
21. februārī pl. 11:00
Iecava - Sigulda
28. februārī pl. 11:00
Iecava - 3.BJSS

Vidusskolā
Iecavas novada skolu
sacensības florbolā
4.-6. klašu komandām
10. februārī pl. 15:00
10.-12. klašu komandām
17. februārī pl. 15:00

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
10. februārī pl. 20:30
Dartija - Ķeizarmežs
12. februārī pl. 20:30
Dartija - Kursa MRU
Iecavas novada
15. atklātais
čempionāts basketbolā
5. februārī
19:30 TALANTĪGIE VETERĀNI
- SAINT-GOBAIN
20:20 AC KLUBURI KLONDAIKA/JUMIS-A
21:10 V.I.P. - ROKIJI
13. februārī
14:30 BK IESĀCĒJI - ABC
15:20 OZOLU 15 - TITĀNS
16:10 KLONDAIKA/JUMIS-A V.I.P.
17:00 TALANTĪGIE VETERĀNI
- AC KLUBURI
17:50 SAINT GOBAIN - ROKIJI
18:40 GRĪNVALDE KLUBURU DUBLIERI

Galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 8. februārī
no plkst. 10 līdz 12.

Dažādi : : :
Būvējam un remontējam
dārza mājiņas, siltumnīcas,
ierīkojam žogus ap teritoriju.
Tālr. 26060411.
Pirmdien, 8. februārī,
no plkst. 11 līdz 13
SIA «Sonia» aptiekā
Rīgas ielā 27

Panthenol produktu
prezentācija!
· Speciālista konsultācijas
· Iespēja izmēģināt produktus
konsultācijas laikā

Kultūras namā
6. februārī pl. 19:00
Atis Auzāns un
Oranžais koris jaunajā
koncertprogrammā
«ATVER ACIS».
Visas biļetes pārdotas!
7. februārī pl. 14:00
pēc iedzīvotāju vēlēšanās
atkārtojam filmu
«RŪDOLFA MANTOJUMS»
Biļetes cena - Ls 1.

12. februārī pl. 18:00
sākumskolas «Dartija»
KONCERTS.
Ieeja - bez maksas.
13. februārī pl. 19:00
Valentīndienas priekšvakarā
vēderdeju grupu koncerts

«AUSTRUMU NAKTS
PASAKAS».
Biļetes cena - Ls 1.

pl. 22:00
VALENTĪNDIENAS
DISKOBALLE
kopā ar DJ IVARU.
Biļetes cena - Ls 2;
Valentīniem ieeja brīva.

Vietas pie galdiņiem
lūdzam rezervēt iepriekš!

Kultūras namā

14. februārī pl.11:00
Izklaidējoša cirka

4. martā pl. 20:00
dziedošās RIČU ĢIMENES
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4; 5 un 6.

programma «ALLĒ».

14. martā pl. 17:00
teātra izrāde
«MĪLESTĪBAS VĒSTULES»
(M. Martinsone un
J. Kalniņš)
Biļešu cena: Ls 3 un
Ls 3,50.
23. martā pl. 10:00
Liepājas leļļu teātra
izrāde «SNURĶA
PIEDZĪVOJUMI»
Biļešu cena: Ls 1.
27. martā pl. 13:00
Madonas ZaĻĀ KORA
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4; 5 un 6.

8.

Piedalās:
komiķu grupa «GROG»,
burvju mākslinieki, dažādi
dzīvnieki
Biļešu cena: bērniem un
pensionāriem - Ls 1.50;
pieaugušajiem - Ls 2.
Biļešu iepriekšpārdošana
no 8. februāra
katru darba dienu.
20. februārī pl.19:00
AINARA MIELAVA
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4; 5 un 6.

Iecavas parkā
Iecavas novada sacensības
slēpošanā
20. februārī pl. 13:00
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