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Izveido pieturvietu radošiem cilvēkiem AKTUĀLI
Vidusskolas
11. klases
skolniece
Agnese
Zariņa,
šajā mācību
gadā nodibināja
savu mācību
firmu, kurā top
rotaslietas,
apsveikuma
kartītes, šūti
dāvanu maisiņi un
citi izstrādājumi.
Tos tagad varēs
iegādāties ne tikai
skolēnu tirdziņos,
bet arī šeit, viņas
mammas Vinetas
Lambertes vadītājā
darbnīcā
«Ciku-Cakas»,
kuras izveidē
piedalījusies
visa ģimene.
A: F: Anta Kļaveniece

Kā vieta, kur satikties dažādu
rokdarbu darinātājiem un nolūkot kādu mīļu dāvaniņu sev tuvajiem, kā ideju banka, kur
smelties ierosmes un iegādāties
materiālus vaļaspriekam, - tā
par nupat iekārtoto radošo darbnīcu saka tās īstenotājas Vineta

Lamberte un Iveta Cera. Omulīgais pagrabiņš ar nosaukumu
«Ciku-Cakas» durvis apmeklētājiem vērs sestdien, 13. februārī,
Rīgas ielā 33, kluba «White House» pagrabstāvā.
Pagaidām radošā darbnīca
piedāvās iegādāties Vinetas, Ivetas un viņu mākslinieciski noskaņoto draugu un paziņu, kā
arī skolēnu mācību firmu visda-

Iecavniekiem no 80 gadu vecuma un
jaundzimušajiem izmaksās naudas balvu
A: Beata Logina

Dome atbalstīja deputāta
Jura Krieva ierosinājumu
un 9. februāra sēdē jaunā
redakcijā apstiprināja
nolikumu «Par Iecavas
novada Domes naudas
balvu».

Pamatojoties uz saspringto finansiālo situāciju, Dome janvārī
apturēja dažus punktus iepriekšējā nolikumā, kas paredzēja
naudas balvu izmaksu jaundzimušajiem un vecākā gadugājuma iecavniekiem apaļās dzīves
jubilejās. Tomēr februāra sēdē
deputāti nolēma iedzīvotāju apbalvošanu atjaunot.
3.lpp.

žādākos darinājumus: gleznas,
sveces un keramikas izstrādājumus, metālkalumus, tautiskās
jostas, rotaslietas, rotaļlietas,
rāmīšus, apsveikuma kartītes,
adītas somas, šūtus iepirkumu
un dāvanu maisiņus, apgleznotas zīda un austas šalles, spilvenus, paklājiņus un daudz ko citu.
6.lpp.

Šajā numurā:

Noskaidrotas 4.
Bērnu žūrijas
iecienītākās
grāmatas

Projekts
6.
palīdzēs
apzināt tautas
tradīcijas
Rezultatīvākie 7.
basketbolisti pēc
3 spēļu kārtām
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2010. gada februārī Ls 34,37
pie dabasgāzes diferencētā
tirdzniecības gala tarifa bez
PVN 166.10 (Ls/tūkst.nm).

Prasmes ir svarīgākās
A: Beata Logina

Iecavas novada Domes
izglītības speciāliste Valda
Liekne un Dzimtmisas
pamatskolas direktore Jana
Arāja pārstāvēja Latviju
starptautiskā seminārā
«Izglītības kvalitāte un
efektivitāte: 2008. un 2009.
gada mācību braucienu labās
prakses piemēri».

Konference risinājās 1. un
2. februārī Grieķijā, Salonikos,
kur atrodas Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
(CEDEFOP). Tas ar savu darbību
atbalsta mūžilgas izglītības telpu
Eiropas Savienībā. Vairāk nekā
simts dalībnieku no visām ES
dalībvalstīm, kā arī no Islandes,
Turcijas, Norvēģijas rezumēja
problēmas un aktualitātes, kuras ir konkretizētas visu Eiropas
valstu mācību iestādēs.
2.lpp.

2010. gada 12. februārī

2.

Prasmes ir svarīgākās
1.lpp.

Lai uzlabotu izglītības iestāžu
darbu, veicinātu skolu pārstāvju
partnerattiecības un kopā izstrādātu problēmjautājumu risinājumus, konferencē tikās iepriekšējo mācību braucienu organizatori un dalībnieki. Atlase dalībai
konferencē tika veikta pēc mācību braucienu atskaitēm, izvērtējot, cik interesanti un noderīgi tie
bijuši un ko katra valsts var prezentēt kā savus labās prakses
piemērus.
Jana Arāja pagājušā gada
maijā piedalījās CEDEFOP organizētajos skolvadības kursos, savukārt Valda Liekne 2009. gada
aprīlī organizēja mācību braucienu «Starpkultūru dialogs multikulturālā sabiedrībā», rādot, ka
Latvijā jebkura etniskā grupa var
attīstīt savu nacionālo kultūru
un kā paši latvieši saglabā savējo. Pieredzes apmaiņas dalībnieki apmeklēja Rīgas Ukraiņu
vidusskolu un Rīgas Igauņu vidusskolu, kā arī Bērnu un jauniešu centru «Altona», kur iepazinās ar interešu izglītību. «Ārzemniekus tā ļoti ieinteresēja, viņi
saskatīja daudz vērtīga, ko pārņemt savā praksē,» par interešu
izglītības lielo iespaidu uz citu
valstu kolēģiem saka V. Liekne.
Saloniku konferences dalībnieki bija sadalīti trīs darba
grupās, un katra diskutēja par
vienu no tēmām: «Mācīties būt»,
«Mācīties mācīt» un «Mācīties vadīt». Jana Arāja strādāja trešajā
grupā, kas bija vairāk vērsta uz
iestāžu direktoriem un centās atbildēt uz tādiem jautājumiem kā:
Kas ir laba, kvalitatīva izglītības
iestāde? Kādas kompetences ir
nepieciešamas skolu līderiem, lai
panāktu kvalitatīvu darbu? Kāda
tālākizglītība ir nepieciešama
skolu direktoriem un skolotājiem, lai nodrošinātu efektīvu
mācību iestādes darbību? Runāts arī par paškontroli un valsts
izglītības inspekcijas uzraudzības mehānismiem izglītības
iestādēs, to plusiem un mīnusiem.
«Skola ir tā vieta, kur bērnu
sagatavo mūžizglītībai. Direktors
ir tas, kurš ar savu attieksmi un
nepagurstošu vēlmi mācīties rāda piemēru kolēģiem un skolēniem,» tāds ir viens no pirmās
darba grupas secinājumiem tēmā «Mācīties būt». Valda Liekne
norāda, ka runa bijusi par izaicinājumiem ārpus mācību procesa - ko izglītojamie var darīt, kur

Konferences dalībniekiem prezentēti dati, ka Eiropas
Savienībā esot 77 miljoni cilvēku ar zemu izglītības līmeni.
Iecavniecei Valdai Lieknei blakus sēdošais kolēģis no
Beļģijas varēja būt lepns, jo viņa valsts minēta kā pozitīvs
piemērs tam, ka, neskatoties uz krīzi un recesiju, iespējams
palielināt izglītības budžetu.

Darba grupā, kurā strādāja arī Jana Arāja (vidū), uzsvērts,
ka svarīgs ir skolas administrācijas, pedagogu, saimniecisko
darbinieku vienots nākotnes redzējums par izglītības
iestādes misiju, saskaņojot to ar skolēniem, vecākiem un
sabiedrību.

- zināšanas
- prasmes
- attieksmes

}

skolēnus iesaistīt, lai viņi apgūtu
nepieciešamās prasmes un pras-

* personības
piepildījums
* sociālā iekļautība
* aktīva līdzdarbība
* nodarbinātība
tu tās sabiedrībā pielietot, būtu
pilnvērtīgi un aktīvi sabiedrības

locekļi. Šajā ziņā lielisks piemērs
ir bērnu un jauniešu centri, interešu izglītības pulciņi, kas dod
iespēju lietderīgi pavadīt brīvo
laiku, nodrošina radošu pašizpausmi, talantu izkopšanu un
pašapziņas veidošanu. Paralēli
notiek arī sociālās atstumtības
profilakse un socializēšanās process, jo skolēni apgūst un uzlabo
sociālās, pilsoniskās prasmes.
Tas ir ievads karjeras plānošanā
un profesionālo prasmju apguvē;
dalībnieki uzlabo prasmes, kuras nepieciešamas formālajā izglītībā, - tātad tiek arī uzlabotas
sekmes. «Tas viss ir ļoti nepieciešams, lai būtu mazāk to cilvēku,
kuri pamet skolu, nepabeiguši
mācības, un neiegūst pietiekamu izglītību,» ir pārliecināta
V. Liekne.
Izglītības stratēģijai jāatbild
uz jautājumiem: kas mēs esam,
kurp mēs gribam doties un kā
mēs to varam sasniegt. Sociālā
dzīve visās valstīs ir ļoti mainījusies, un izglītības sistēmai ir
jāmainās līdzi; jāakcentē nevis
zināšanas, bet tieši prasmes, kas
vajadzīgas cilvēkam, personībai.
Skatījums iespējams gan no indivīda perspektīvas, gan no sabiedrības redzespunkta. «Semināra
diskusijās daudz tika runāts arī
par Eiropu kā kopīgu darba tirgu, akcentējot arī valodu mācību - ne tikai izplatīto, populāro,
bet arī mazākumtautību valodu
apguvi. Ļoti tiek izcelta konkurētspēja darba tirgū, arī ES
struktūrfondi lielā mērā to akcentē, bet bieži vien mēs to pārvērtējam. Būtiskākās ir cilvēka
sociālās kompetences, jo viņam
taču jāstrādā kolektīvā. Prasmes
ir pāri visam! Būtiska ir sadarbība visās jomās un radošuma
prasme - spēja mainīties un domāt radoši,» V. Liekne iestājas
par prasmju prioritāti.
Konferencē gūto atziņu oficiālais apkopojums būs pieejams
CEDEFOP interneta mājaslapā.
Bet abas iecavnieces savu guvumu no semināra prezentēs Iecavas novada izglītības iestāžu direktoru sanāksmē, kas notiek
katra mēneša pēdējā trešdienā.
Līdz ar citām izglītības jomas aktualitātēm svarīgākās tēzes tiks
izklāstītas arī metodisko apvienību vadītāju sanāksmē. «It kā tās
ir vispārzināmas lietas, bet ir
svarīgi atgādināt skolotājiem, lai
viņi tam visam vairāk pievērš
uzmanību savā darbā,» atzīst
V. Liekne. IZ

2010. gada 12. februārī

3.

Novada Domē
A: Beata Logina

9. februāra sēdē Dome
lēma par dalību projektā
psihosociālā darba
uzlabošanai.
Kā informēja Domes projektu vadītāja Ineta Bramane,
Lietuvas Republikas Pakrojas rajona, Rundāles novada un Iecavas novada pašvaldība ir sagatavojušas projekta pieteikumu
sociālajā jomā. Projekta «Sadarbības veidošana starp sociālajiem dienestiem Latvijas-Lietu-

vas pārrobežas reģionā psihosociālā darba uzlabošanai ar ģimenēm» ietvaros ir paredzētas pašvaldību sociālo darbinieku apmācības (krīzes situācijās ar ģimenēm); kvalificētu speciālistu
konsultācijas ģimenēm; ģimeņusociālo darbinieku nometnes; kā
arī nelieli infrastruktūras uzlabošanas darbi. Iecavas pašvaldībā paredzēts ierīkot dzīvokli atbalstam krīzē nonākušām ģimenēm (tas varētu būt Zorģos-1,
kur pašlaik atrodas Zorģu bibliotēka, jo grāmatu krātuvi paredzēs pārvietot uz speciāli iegādā-

tām plašākām telpām), kā arī
metodiski aprīkot pašvaldības
Sociālā dienesta konsultāciju
kabinetu.
Paredzēts, ka projekta vadošais partneris būs Rundāles novada pašvaldība. Ja pieteikums
tiks apstiprināts, projekta realizācija varētu sākties šī gada oktobrī, bet noslēgums plānots
2012. gada aprīlī. Tādējādi lielākie finansiālie ieguldījumi jāplāno 2011. gadam.
Dome vienbalsīgi nolēma kā
partnerim piedalīties konkursā
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013. gadam II prioritātes 3. atbalsta virziena (kopīgi sociālie
projekti) ietvaros projektā «Sa-

darbības veidošana starp sociālajiem dienestiem Latvijas- Lietuvas pārrobežas reģionā psihosociālā darba uzlabošanai ar
ģimenēm». Projekta iesnieguma
apstiprināšanas gadījumā pēc
sadarbības līguma parakstīšanas īstenot projektu par kopējo
summu Iecavas pašvaldībai
Ls 30 918,26, kas sastāv no
Ls 26 280,52 (85%) programmas
finansējuma, Ls 1 545,91 (5%)
Latvijas valsts finansējuma un
Ls 3 091,83 (10%) Iecavas novada Domes finansējuma. Projekta īstenošanas priekšfinansējums nodrošināms no pašvaldības 2011. gada budžeta.
Par citiem lēmumiem - nākamajā numurā. IZ

Iecavniekiem no 80 gadu vecuma un jaundzimušajiem izmaksās naudas balvu
1.lpp.

Savā iesniegumā J. Krievs
uzsvēra, ka novada iedzīvotāju
apbalvošana ar naudas balvām
dzīves jubilejās ir Domes apliecinājums, ka cilvēku atceras,
ka ar viņu kā novada iedzīvotāju
rēķinās un viņš ir piederīgs novada sabiedrībai, un balva nav
saistāma ar pašvaldības sociālo
budžetu. Naudas balvu kopējais
apjoms, ņemot vērā iepriekšējā
gadā izmaksātās summas, šajā
apbalvojamo kategorijā varētu
būt līdz Ls 4000. J. Krievs ierosināja ar naudas balvu apbalvot
arī katru jaundzimušo iecavnieku, balvu izmaksājot vienam
no bērna vecākiem. Nepieciešamā naudas summa šim apbalvojumam gadā būtu ap Ls 5000.
Naudas balvas apjoms katram jaundzimušajam iecavniekam paredzēts Ls 50; arī perso-

nām, kuras sasniegušas 80, 85,
90 un 95 gadu vecumu - Ls 50;
bet personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu, - Ls 100, un ik gadu pēc šī
vecuma sasniegšanas balva
piešķirama atkārtoti tādā pašā
apmērā;
Par J. Krieva ierosinājumu
nobalsoja 14 deputāti, viens deputāts - S. Mašiņenkovs - atturējās, pamatojot, ka naudas summu izmaksa iedzīvotājiem šādos
gadījumos ir valsts kompetence
un pašvaldība šos līdzekļus lietderīgāk varētu izlietot citiem
mērķiem.
9. februārī pieņemtais lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Attiecībā uz personām, kuras sasniegušas 80,
85, 90, 95, 100 un vairāk gadu
vecumu un jaundzimušajiem
iecavniekiem par laika periodu
no 2010. gada 1. janvāra līdz lē-

muma spēkā stāšanās brīdim
naudas balva izmaksājama nedēļas laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža. Janvārī Iecavas
novadā tika reģistrēti septiņi
jaundzimušie un 13 personas
sasniedza 80, 85, 90, 95, 100 un
vairāk gadu vecumu.
Apstiprinātā nolikuma jaunā redakcija nosaka, ka Iecavas
novada Domes naudas balva ir
Domes apbalvojums, kuru piešķir:
1.1. par īpašu ieguldījumu
Iecavas novada kultūras, sporta,
izglītības un sabiedriskajā dzīvē,
saimnieciskajā darbībā, novada
infrastruktūras attīstībā;
1.2. personām, kuras sasniegušas 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu;
1.3. katram jaundzimušajam
iecavniekam, ja pats jaundzimušais un vismaz viens no jaundzimušā vecākiem deklarēts Ieca-

Pašvaldībām kompensēs IIN neizpildi
A: Agnese Beļkeviča

FM Komunikācijas nodaļa

9. februārī, Ministru
kabineta (MK) sēdē tika
apstiprināts Finanšu
ministrijas (FM)
sagatavotais MK rīkojums
par prognozēto iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN)
ieņēmumu kompensāciju
pašvaldībām, jo janvārī IIN
ieņēmumi nav sasnieguši
92% no prognozētajiem
janvāra ieņēmumiem
(vienas divpadsmitās daļas
no gada prognozes).

Kopējā pašvaldībām kompensējamā summa būs 9,48
miljoni latu. Līdzekļi kompensācijai tiks ņemti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Rīgas Domei kompensācija
tiks pārskaitīta 3,3 miljonu latu
apmērā, Ventspils pilsētas Domei - 54 tūkstošu latu apmērā,
savukārt Valsts kases sadales
kontā tiks ieskaitīti 6,11 miljoni
latu, kas attiecīgi tiks sadalīti
pašvaldībām.
Tā kā IIN ir būtiskākais pašvaldību budžetu ieņēmumu
avots, pašvaldībām būs iespēja
nodrošināt savas autonomās

funkcijas un neveidosies lieli kavētie maksājumi.
Saskaņā ar likumu par valsts
budžetu 2010. gadam, pašvaldībām pienākas kompensācija par
neiekasēto nodokli, lai nodrošinātu IIN ieņēmumus 92% apmērā no sākotnēji prognozētās
1/12 daļas no kopējās IIN ieņēmumu prognozes.
Prognozētie pašvaldību iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2010. gadam ir 657,63
miljoni latu. Attiecīgi janvāra
ieņēmumu prognoze ir 54,8 miljoni latu, bet reāli janvārī iekasēti 40,94 miljoni latu. IZ

vas novadā.
Naudas balva izmaksājama
no Iecavas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Balvas maksimālais apjoms ir Ls 100, bet
balvas minimālais apjoms Ls 25.
Pretendēt uz punktā 1.2. paredzēto apbalvojumu var Iecavas
novadā ilgstoši dzīvojošas (10 gadus un vairāk), deklarējušās vai
strādājošas personas, bet pretendēt uz punktā 1.3. paredzēto
apbalvojumu var, ja vismaz viens
no jaundzimušā vecākiem vairāk nekā sešus mēnešus deklarēts Iecavas novadā.
Naudas balvu par īpašu
ieguldījumu Iecavas novada kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbībā pasniedz apbalvotās personas
godināšanas reizē. Naudas balvu
personām, kuras sasniegušas
80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu, pasniedz jubilejas
nedēļā, pasniedzot arī dāvanu
(ziedi u. c.) līdz Ls 5 apmērā.
Jaundzimušajiem iecavniekiem
paredzēto naudas balvu pasniedz vienam no vecākiem bērna dzimšanas reģistrācijas dienā. IZ

Melnās ziņas
- 4. februārī ap plkst. 17:20
konstatēts, ka 1970. gadā dzimis
vīrietis vada automašīnu Volvo,
būdams alkohola reibumā un
bez vadītāja apliecības, kura nav
atgūta likumā noteiktajā kārtībā. Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze

2010. gada 12. februārī
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Bērnu žūrija noteikusi 2009. gada iecienītākās grāmatas
A: Ludmila Šteinberga,

Zoja Stūrmane

29. janvārī noslēdzās
lasīšanas veicināšanas
programmas Bērnu žūrija 2009 darbs Iecavas novada
bērnu bibliotēkā.
Projekts ar katru gadu kļūst
populārāks. 105 bērni no Iecavas
vidusskolas, sākumskolas «Dartija», Dzimtmisas pamatskolas un
PII «Cālītis» piedalījās lasīšanas
maratonā.
Astoņos pastāvēšanas gados
bibliotekāri, skolotāji, rakstnieki, grāmatu izdevēji Bērnu žūriju
atzinuši par veiksmīgāko lasīšanas veicināšanas programmu
valstī.
2008. gadā 17 tūkstoši
ekspertu darbojās Bērnu žūrijā
573 bibliotēkās Latvijā un 14 latviešu diasporas centros visā pasaulē (Īrijā, Dānijā, Nīderlandē,
Lielbritānijā, Somijā, Krievijā,
ASV un Austrālijā).
Projekta komisija katru gadu
ļoti rūpīgi sastāda daudzveidīgu
kolekciju. Viens no kolekcijas
veidošanas pamatprincipiem ir
laba oriģinālliteratūra - gan dzeja, gan proza. Diemžēl krīze skārusi arī Bērnu žūrijas finansējumu. Un, tikai pateicoties Iecavas
novada pašvaldības un rajona
padomes piešķirtajiem līdzekļiem, grāmatas tika iegādātas
pietiekamā daudzumā.
Veikts liels un saspringts
darbs, bērni izlasījuši un novērtējuši grāmatas. Ir prieks, ka lielākā daļa bērnu ar interesi to izdarīja, kā arī mācēja pastāstīt,
kas patika, kas ne visai patika,
tādējādi izkopjot savas sprieša-

IZ

nas prasmes, kā arī prasmes atbildēt uz jautājumiem, noformulēt savas domas ne tikai verbāli,
bet arī uzrakstot to visu elektroniskajā anketā.
Liela atsaucība bija no literatūras skolotājām Daces Greižas
un Marutas Lasmanes, kuras
mudināja skolēnus lasīt un sekoja līdzi žūrijas aktivitātēm. Kolekcijas vērtēšanā aktīvi piedalījās sākumskolas«Dartija» skolotājas Andas Tauriņas audzēkņi.
Uzslavu pelna darba grupas
locekle, skolotāja Gita Tamaša.
Ik gadu viņa izlasa visas 1.9. klašu kolekcijas grāmatas,
iesaka tās skolēniem, popularizē
Bērnu žūriju, izmanto literatūru
darbā. Gita Tamaša: «Skolēniem
bija vēl viena iespēja iepazīties ar
daudzām jaukām grāmatām un
izteikt savu vērtējumu. Šā gada
kolekcijā bija jaunas grāmatas,
kā arī grāmatas, kuras piedzīvojušas atkārtotu izdošanu. Grāmatas, kuras lasījuši skolēnu vecāki savā bērnībā. Ļoti veiksmīgi
izvēlētas grāmatas bija 1.-2. un
3.-4. klašu grupās. Man pašai
vislabāk patika I. Samauskas
grāmata «Eņģelītis». Tā ir tik
skumja un sirsnīga, grāmata,
kuru nevar nolikt malā, kamēr
neesi to izlasījis. 8.-9. klašu grupā interesantas un ļoti aktuālas
ir A. S. Gailītes «Patrīcijas dienasgrāmata» un A. Gavaldas «35 kilogrami cerības». Toties L. Hokingas grāmata «Džordža slepenā atslēga uz visumu» netika pienācīgi
novērtēta, jo tā pilnīgi neatbilst
šai vecuma grupai. Grāmata būtu guvusi lielākus panākumus
5.-7. klašu grupā.
Pēc iepriekšējo gadu aizraujošajām fantastikas žanra grāma-

Iecavas mūzikas skolas tel-

U. Geislera «Vislabākās zāles ir
smiekli», 2. vietā O. Vācieša «Mēnesim robs» un 3. vietā M. Runguļa «Tuk, tuk, mizgrauzi!».
3. - 4. klašu skolēnu vidū lielākās simpātijas ieguva grāmatas: 1. vietā A. Havukainenas
«Tatu un Patu iepazīst profesijas», 2. vietā M. Laukmanes «Garlaicībai garš deguns» un 3. vietā
A. Šehovcova «Ēzopa fabulas komiksos».
Savukārt 5. - 7. klašu skolēni
par labākajām atzina grāmatas:
1. vietā M. Bērziņa «Resnais svešinieks», 2. vietā M. Runguļa
«Sniega cilvēki» un 3. vietā «Nepareizas dzīves skola».
8.-9. klašu ekspertu vērtējumā: 1. vietā A. S. Gailītes «Patrīcijas dienasgrāmata», 2. vietā
A. Gavaldas «35 kilogrami cerības» un 3. vietā D. Šteinbergas
«Spēle».
Bērnu žūrijas ekspertu un
bibliotekāru vārdā pateicamies
Domes deputātiem par finansiālo
atbalstu, kultūras nama direktorei Birutai Švītiņai un mākslinieciskās daļas vadītājai Almai Spalei par piedāvāto iespēju noskatīties filmu «Mazie laupītāji», kā arī
«Iecavas Ziņu» redakcijai par programmas norises atspoguļošanu
un popularizēšanu laikrakstā un
novada mājas lapā.
Ar nepacietību gaidīsim un
tiksimies Bērnu žūrijā - 2010! Šis
allaž ir fantastisks piedzīvojums,
kas tā dalībniekus ved caur krāsainām, melnbaltām un ļoti
iedvesmojošām grāmatu lapām.
Septiņu gadu laikā kopā esam izlasījuši vairākus simtus grāmatu, un lasītprieks mūs vedina
jaunu piedzīvojumu un fantāzijas pasaulē. IZ

Nodarbības zīdaiņiem

Mums jautā

«Esmu māmiņa pusgadu
vecai meitenītei, tāpēc gribēju uzzināt, kādas nodarbības ir pieejamas māmiņām ar zīdaiņiem Iecavā,
jo uz Rīgu izbraukāt nav
iespējams. Domāju, ka šī
informācija būs noderīga
ne tikai man, jo ar prieku
esmu novērojusi, ka māmiņu ar ratiņiem Iecavā ir
daudz.»

tām M. Skota «Alķīmiķis» nelikās
pietiekami interesanta. Lasot
grāmatu, bija sajūta, ka kaut kas
tāds ir jau lasīts.»
Uzteicama arī vecāku ieinteresētība par to, ko lasa viņu bērni. Savas atvases lasīšanu maratonā atbalstīja Jāņa Burceva,
Renātes un Mārtiņa Murānu, Annemarijas Dukures, Zanes Grases, Annijas Goldmanes, Enias
Šustas, Rebekas Ivanovas, Sigitas un Kristiānas Blaumaņu, Rēzijas Meļķes mammas un tēti.
Esam gandarītas, ka Bērnu
žūrijā piedalās bērni no vienas ģimenes, kā Renāte un Mārtiņš
Murāni; Kristiāna un Sigita
Blaumanes; Gatis un Harvijs
Žvirbļi; Mikus un Monta Zaumaņi; Roberts un Viktorija Veinbergi; Lība un Meldra Madžules; Samanta Bondarčuka un Sabīne
Janzema; Līga, Ieva un Daiga Jēkabsones; Uvis un Elvis Dredžeļi;
Rūdolfs un Edžus Kauķi; Daniels
un Diāna Špoģi; Līga Norvaiša un
Marta Tamule.
Mēs priecājamies par visiem
saviem lasītājiem - gan tiem, kas
Bērnu žūrijā darbojas jau vairākus gadus un ar nepacietību gaida katra jauna lasīšanas maratona sākumu, gan jaunpienācējiem, gan tiem, kas vēl tikai gatavojas kļūt par literatūras ekspertiem.
Un tagad par rezultātiem. 1.2. klašu grupā piedalījās 23 eksperti; 3.-4. klašu grupā - 26
eksperti; 5.-7. klašu grupā - 37
eksperti; 8.-9. klašu grupā - 20
eksperti. Kā tad nobalsoja bērni?
Rūpīgi saskaitot un izanalizējot
ekspertu viedokļus, rezultāti ir
šādi.
1.- 2. klašu grupā: 1. vietā

pās piektdienu pēcpusdienās
notiek Yamaha skolas nodarbības bērniņiem no četru mēnešu
līdz četru gadu vecumam. Mazuļus un viņu vecākus gaida ronītis
Robis, lai kopīgi iepazītu skaņu
pasauli, dziedot, klausoties un
kopīgi darbojoties. Ir divas nodarbību programmas: «Robis»
(4 mēn.-1,5 gadi) un «Mazulis un
mūzika» (1,5 g. - 4 g.). Pieteikšanās pa tālruni 63942469 vai
29157251 (Anda).
Pirmsskolas izglītības iestādē
«Cālītis» darbojas «Mazulīšu sko-

liņa», taču tajā tiek aicināti bērni
no viena gada vecuma, kas neapmeklē bērnudārzu. Nodarbības (mūzika, zīmēšana, fiziskās
aktivitātes u. c.) veicina mazuļa
attīstību, dod iespēju apgūt saskarsmes prasmes, iepazīties ar
bērnudārza vidi un pedagogiem,
palīdz bērnam vieglāk adaptēties
bērnudārzā. Nodarbības notiek
otrdienās pulksten 11.30.
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrā var doties vizītē
pie fizioterapeita. Speciālists novērtēs mazuļa fizisko stāvokli,

ieteiks un parādīs vingrinājumus, kas sekmēs bērniņa harmonisku attīstību. Nodarbības
pie fizioterapeita ir individuālas.
Ja pie fizioterapeita mazuli nosūtījis ģimenes ārsts, nodarbības ir
bez maksas. Šie paši nosacījumi
attiecas arī uz masāžu. Fizioterapeita pakalpojumi pieejami arī
fitnesa klubā «Jautrais apelsīns»,
fizioterapeites Endijas AtavasČudares kabinetā.
Informāciju apkopoja
Anta Kļaveniece
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Sveču dienā ir jāpriecājas
A: F: Dzintra Maračkovska

Ziemeļu bibliotēkas
bibliotekāre

Pēc latviešu tautas
ticējumiem februāris ir
sveču mēnesis. Sveču
diena - 2. februāris iezīmē ziemas vidu.
Svecainē ir jāpriecājas.
Bērnu žūrijas dalībnieki
šajā dienā satikās Ziemeļu
bibliotēkā, lai papriecātos
par padarīto un veidotu
svecītes.
Ievērojot tautas tradīcijas,
svecītei gatavojām pašu primitīvāko svečturīti - nogriezām kartupeļa pusīti un, izgrebjot caurumu, ievietojām sveci.
Sveču dienā daudz jāsmejas,
lai viss gads būtu labs un jautrs.
Minējām mīklas, stāstījām interesantus atgadījumus. Pārrunājām iespaidus par grāmatām,
eksperti saņēma bibliotēkas Atzinības rakstus, atstarotājus,
nozīmītes, pildspalvas.
Izvēlējām pārstāvi noslēguma sarīkojumam Rīgā. Mājupceļā bērni ļāvās vējam, lai izpurina matus, jo šī ir arī Ziemeļvēja diena - diena, kas iezīmē
priecīgo pavērsienu uz pavasari
un vasaru.
Nu jau daudzus gadus vasaras sākumā skolēni kļūst par
lasīšanas ekspertiem Vislatvijas
projektā Bērnu žūrija. 2009. gada Bērnu žūrijas lasāmo grāmatu sarakstā bija 20 grāmatas, lai
katrs varētu izlasīt vismaz piecas
atbilstoši savam vecumam.
Tā kā finansējums pagājušā
gadā bija divreiz mazāks, organizatori piedāvāja ikvienai bibliotēkai izvērtēt iespējas atrast savos
krājumos 20 grāmatas vai trūkstošās piepirkt, jo projekta ietvaros varēja iegūt tikai piecas grāmatas, nevis visas, kā līdz šim.
Ziemeļu un Zālītes bibliotēka
sadarbojās gan krājuma izmantošanā, gan lasītāju koordinēšanā, gan praktiski aicinot bērnus
kļūt par čakliem šo grāmatu
lasītājiem. Ir liels prieks par ikvienu bērnu, kurš izlēmis kļūt
par Bērnu žūrijas ekspertu un
sniegt savu vērtējumu par kolekcijas grāmatām. Statistika liecina, ka Ziemeļu bibliotēkā darbā
iesaistījušies 14, bet Zālītes bibliotēkā deviņi - kopā grāmatas izlasījuši 23 bērni: Aleksandra Kalēja, Jana Babarnova, Ivans Kalējs, Ģirts Plociņš, Zane Ozola,

Bērnu
žūrijas
dalībnieki
spēļu
laikā.

Reinis
ar sveci
vienkāršā pašdarinātā
svečturī.
Viktorija Babarnova, Linda Kalniņa, Antis Kalniņš, Ginta Simagina, Jurģis Jurkovskis, Alise
Luidmane, Ildze Jurkovska, Elvita Strautniece, Rinalds Zvejnieks, Edmunds Garnelis, Reinis
Fedotovs, Kristaps Kaupužs,
Kristiāna Fišmeistare, Anna Līvmane, Kintija Liepiņa, Lūcija
Kalviša, Evija Zade, Alens Liepiņš.
Stāsta Bērnu žūrijas darba
grupas dalībniece Regīna Fiļimonova: «Otro gadu piedāvāju
Zālītes bibliotēkas jaunajiem
lasītājiem iespēju piedalīties
Bērnu žūrijā. Ginta, Viktorija,

Linda, Jana un Zane ar šo programmu jau bija pazīstamas,
labprāt lasīja un vērtēja izlasītās
grāmatas un ieteica tās citiem jaunajiem dalībniekiem, kas piekrita piedalīties un vērtēt grāmatas pirmo gadu, - Ivanam, Aleksandrai, Ģirtam un Antim. Lasītprieks kļūst arvien populārāks Zālītes bibliotēkā. Skolēni
atgriežas pie grāmatu lasīšanas
kā viena no brīvā laika pavadīšanas veidiem.»
21. decembrī, sadarbojoties
programmā iesaistītajām novada
bibliotēkām, Bērnu žūrijas dalībniekiem sarūpējām jauku pār-

steigumu - iespēju noskatīties
vienu no starptautiskajos filmu
festivālos apbalvotākajām latviešu bērnu spēlfilmām «Mazie laupītāji».
Paldies Iecavas kultūras nama darbiniekiem, pašvaldībai,
Izglītības, kultūras un sporta komitejai un vecākiem par atsaucību un līdzdarbošanos programmas realizēšanā.
Puteņi pirms Sveču dienas
kaisot graudus - tātad gaidāms
labs ražas gads, jo kupenas bija
varenas. Saulītē pažobeles pilēja - ticējumi vēsta, ka pavasaris
tad gaidāms agrs un jauks. Lai
lasītprieks birst pār lieliem un
maziem tikpat devīgi kā šīs ziemas sniegs! IZ

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

Informācijas precizējums
Iepriekšējā numurā
5. lappusē publicētajā
pensionāres vēstulē
pareizi jābūt z/s «Līcīši» dzīvnieku barības
veikals.
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Zemgales
reģiona uzņēmēji
diskutēs par
uzņēmējdarbības
veicināšanu

Izveido pieturvietu
radošiem cilvēkiem
1.lpp.

A: Lita Kokale

Piedāvājuma klāstā būs arī
literatūra par dažādiem vaļaspriekiem un materiāli, lai tos varētu realizēt: krāsas, otas, pērlītes, vitrāžu stikliņi, vilnas kārsums, filcējamās adatas u. c.
Radošajā darbnīcā varēs pasūtīt ziedu pušķus un telpu noformējumu, vērsties pēc idejām
un aprīkojuma tematisko ballīšu rīkošanai.
Vienu no pagrabiņa telpām
jau drīzumā iecerēts izmantot kā
izstāžu zāli. Pirmo tajā plānots
sarīkot apgleznotu T-kreklu izstādi-pārdošanu, kurā varēs
piedalīties ikviens interesents.
I. Cera lolo ideju arī par kursu rīkošanu vecākiem kopā ar
bērniem, kuros varētu apgūt
kultūrvēstures pamatus, zīmēšanu, floristiku, rotu gatavošanu un citas radošas izpausmes.
Darbnīcā realizēšanai tiks
pieņemti arī to iecavnieku darbi,
kas kaut ko interesantu savām
rokām ir spējuši radīt, bet līdz
šim nav atraduši veidu, kur to visu likt.

Lai diskutētu par
uzņēmējdarbību
veicinošiem pasākumiem,
kurus nepieciešams veikt
pašreizējā ekonomikas
situācijā, apspriestu
«Uzņēmēju plāna 2010»
projektu, Latvijas
Tirdzniecības un
rūpniecības kamera (LTRK)
16. februārī organizē
viedokļu apmaiņas
sanāksmi ar uzņēmējiem
Zemgales reģionā.
Pirmā LTRK valdes priekšsēdētājas Žanetas JaunzemesGrendes tikšanās ar reģionu uzņēmējiem «Uzņēmēju plāna
2010» izstrādes gaitā notiks
16. februārī Jelgavā, LLU aula
telpās (Lielā iela 2), sākums paredzēts plkst 13.30. Diskusijās
izskanējušie uzņēmēju priekšlikumi tiks ietverti plāna projektā,
lai martā darbu pie dokumenta
varētu pabeigt un to prezentēt
valdībai, nozaru ministrijām,
Saeimai, masu mediju pārstāvjiem u. c.
«Uzņēmēju plānā 2010» paredzēts ietvert priekšlikumus uzņēmumu likviditātes un nodokļu
politikas, eksporta veicināšanas,
ES fondu apguves, inovāciju un
zināšanu ekonomikas, kā arī
valsts pārvaldes efektivitātes veicināšanas jomās. Līdztekus šīm,
kas tika ietvertas arī 2009. gada
Uzņēmēju plānā, šī gada plānā
tiks ietvertas arī vairākas jaunas
sfēras: enerģētika / energoefektivitāte un kā horizontāls jautājums - Latvijas nacionālās intereses.
LTRK plānu izstrādās pēc vienotas metodikas, saturu veidojot
decentralizēti - iesaistot LTRK
biedrus, sadarbības partnerus
nevalstiskajā sektorā, valsts un
pašvaldību iestādes, ES institūcijas, nozaru ekspertus, uzņēmējus no visiem Latvijas reģioniem. Plānā tiks ietvertas gan
uzņēmēju izvirzītās īstermiņa,
gan vidēja termiņa prioritātes,
tiks definēti izmantojamie resursi, priekšlikumu ieviešanas termiņi, kā arī sasniedzamie rezultāti un ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību. IZ

6.

«Ciku-Cakas» piedāvā arī
interesantas piespraudes un
rotaļlietas, kas var noderēt
kā jauka dāvaniņa Valentīna
dienā. IZ

Projekts palīdzēs apzināt tautas tradīcijas
A: Astrīda Vītola

projekta vadītāja,
Iecavas sieviešu kluba «Liepas»
valdes locekle

No Lauku atbalsta dienesta
ir saņemts apstiprinājums
projektam «Biedrības
«Iecavas sieviešu klubs
«Liepas»» sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana» par
kopējo summu Ls 3114,50.
Projekta mērķis ir latviešu
tautas tradīciju apzināšana,
stiprināšana un saturīgu atpūtas pasākumu popularizēšana.
Rakstot šo projektu, Liepām radās ideja apkopot informāciju

par iecavnieku tradīcijām latviešu tradicionālo svētku svinēšanā. Izpētīt to, ko vecākie iecavnieki atceras par svētku svinēšanu novadā pirms Otrā pasaules
kara.
Jūnijā ar šī projekta atbalstu
notiks jau sestais biedrības organizētais Vasaras saulgriežu
pasākums «Ziedu ugunskurs»
un Liepas iegūs 22 Zemgales
tautas tērpus.
Tā kā viena no projekta aktivitātēm ir latviešu tautas tra-

dīciju apzināšana Iecavas novadā, aicinām tos novada iedzīvotājus, kuri vēl atceras, kā tika
svinēti Vasaras saulgrieži (Līgo
svētki), Apkūlības, Mārtiņi un
Meteņi līdz 1945. gadam, vai kuriem mājās saglabājušās vecas
fotogrāfijas par šo svētku svinēšanu, zvanīt pa mobilo tālruni
26105868. Labprāt sarunātu arī
personīgu tikšanos ar tiem vecākā gadagājuma iecavniekiem,
kuri varētu dalīties ar mums savās atmiņās. IZ

7.
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Sporta ziņas

Amatieru basketbola līgas spēlē 3. februārī Dartija ar rezultātu
90:69 pārspēja Kvēles komandu no Bauskas (pēc ceturtdaļām
13:19; 30:14; 23:14; 24:22).
Lai gan cīņas sākumā laukuma saimnieki nespēja pienācīgi sakārtot
aizsardzību un nokļuva iedzinēju lomā, tomēr, pamainot spēles
taktiku, jau otrajā ceturtdaļā Dartijas spēlētāji veica izrāvienu un
izgaisināja viesu cerības uzvarēt.
Pēc iepriekšējā sāpīgā zaudējuma Bauskā iecavnieki bija maksimāli
koncentrējušies atbildes mačam. Ļoti labi nospēlēja Mārcis Eglītis,
kurš jau pirmajā puslaikā viens pats guva 22 no Dartijas 43
iemestajiem punktiem (tālmetieni viņa izpildījumā 8/6). Komandas
galvenais treneris Voldemārs Pārums ir gandarīts, ka mūsu
basketbolisti prata veiksmīgi neitralizēt baušķenieku līderi Nauri
Metnieku, kurš 28 nospēlētajās minūtēs guva tikai 4 punktus.
Rezultatīvākais pretinieku sastāvā bija Armīns Dīcis ar 24
punktiem.
Parasti Dartijas vājais punkts ir cīņa par atlēcošajām bumbām.
Šoreiz izcīnīto bumbu rādītājā iecavnieki bijuši sekmīgāki par
pretiniekiem - 39/30. «Pārliecinošā uzvara ir aizsardzības nopelns,»
secina V. Pārums. «Turklāt baušķenieki fiziski neizturēja, vairākos
ātrajos uzbrukumos netika līdzi un diezgan brīvi atļāva mums mest
trīspunktniekus.»
Mārcis Eglītis: 29 punkti;
Gundars Brička: 13 p., 5 izcīnītas bumbas;
Juris Brūveris: 12 p., 3 rezultatīvas piespēles;
Jānis Bērziņš: 11 p., 7 rezult. piesp., 2 pārtvertas bumbas;
Ģirts Hauks: 10 p., 10 izc. b.;
Armands Švītiņš: 8 p., 12 izc. b., 2 pārtv. b.;
Aldis Beitiņš: 6 p., 6 izc. b., 5 rez. piesp.;
Jānis Saveļjevs: 1 p., 2 rez. piesp.;
spēlēja arī Ivars Zemītis, Jānis Ozoliņš un Jānis Ivanovs.
3. februārī sporta namā «Dartija» norisinājās Iecavas novada
galda tenisa sacensību otrā kārta. Sportistu interese šoreiz bija
lielāka nekā pirmajā posmā; sacensībās piedalījās 18 dalībnieki.
Vairums dalībnieku ar galda tenisu nodarbojas regulāri, taču
piedalījās arī tādi, kam šīs bija pirmās sacensības. Savu
meistarību pie tenisa galdiem pārbaudīja pat veselas ģimenes,
piemēram, Jašuku ģimene vecāki un abi viņu bērni, un Zaumaņi
tētis ar diviem bērniem.
Nākamā sacensību kārta gaidāma 3. martā plkst. 18.30, bet šajā,
otrajā, kārtā vietu sadalījums izveidojās šāds:
1. vieta - Aleksandrs Tokmačovs
2. vieta - Jānis Breijers
3. vieta - Alise Pluce.
Iecavas novada skolu sacensības florbolā sākās 3. februārī.
Vidusskolas sporta zālē tikās desmit 7.-9. klašu komandas. Bija
pārstāvētas gandrīz visas skolas, izņemot Zālītes speciālo
internātpamatskolu.
1. vietu izcīnīja Iecavas vidusskolas 9.b klases florbolisti: Sergejs
Meļņiks, Rinalds Spickuss, Valters Valderšteins, Kārlis Ozoliņš,
Vitālijs Čemeris un Emīls Sevastjanovs.
2. vietu ieguva vidusskolas 7. b klases komanda: Edgars Ižiks,
Edžus Kauķis, Edgars Bogvilions, Daniels Špoģis, Mārtiņš Šteins,
Jānis Paškēvičs, Simona Kozlova un Sintija Raginska.
Arī 3. vieta šoreiz vidusskolas pārstāvjiem 7.a klasei: Dairim
Feldmanim, Oskaram Duduram, Jānim Pāpam, Linardam
Jaunzemam, Rūdolfam Jānim Štālam, Hugo Zilbertam, Matīsam
Mītinam un Ivaram Porietim.
10. februārī florbolu spēlēja 4.-6. klašu komandas, bet
17. februārī sacentīsies 10.-12. klases.
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti 7. februārī
Limbaži - Iecava/Vecumnieki
1996. g. dz. 33:86 (J. Pelēcis 28, T. Šķipars 22)
1994. g. dz. 101:69 (A. Taurenis 23; L. Jaunzems 21)
1993. g. dz. 102:83 (J. Eiduks 39, R. Bicons 15)
1991./92. g. dz. 105:82 (E.Avots 30, A. Rubins un K. Onzuls pa
14)
Jaunatnes basketbola līgas minispēles Rietumu zonā
Iecava/Vecumnieki - Tukums
1997. g. dz. 61:36 (H. Meļķis 21, E. Jašuks 12, G. Plukass 10)

Iecavas novada 15. atklātais čempionāts basketbolā:
5. februārī
TALANTĪGIE VETERĀNI - SAINT-GOBAIN
71:56
(A.Beitiņš 20; N.Ligeiķis 20)
AC KLUBURI - KLONDAIKA/JUMIS A
(J.Saveļjevs 33; R.Elbakjans 33)

51:76

VIP - ROKIJI
48:69
(J. Ivanovs 29 (deviņi 3 p. metieni); M. Ivanovs 11)

Rezultatīvāko basketbolistu TOP 10
(pēc trīs spēļu kārtām)
1. Raimonds Elbakjans (Klondaika/Jumis A)
2. Jānis Saveļjevs (AC Kluburi)
3. Gundars Brička (Grīnvalde)
4. Aldis Beitiņš (Talantīgie veterāni)
5. Mārcis Eglītis (Ozolu 15)
6. Arvis Taurenis (Iesācēji)
7. Ģirts Hauks (Ozolu 15)
8. Jānis Ivanovs (VIP)
9. Māris Ozoliņš (Kluburu dublieri)
10. Nauris Ligeikis (Saint-Gobain)

97
82
66
59
57
52
49
47
45
38

punkti
punkti
punkti
punkti
punkti
punkti
punkti
punkti
punkti
punkti

Ir noslēdzies Bauskas rajona pašvaldības administrācijas
kausa (agrāk Bauskas rajona čempionāts) izcīņas basketbolā
veterāniem sacensību otrais posms.Iecavas novada veterānu
komanda (attēlā kopā ar Gailīšu basketbolistiem), kurā spēlē
Juris Ozoliņš, Gunārs Plucis, Aļģis Mudurs, Jānis Krūze, Dagnis
Buners, Juris Draudziņš, Dzintars Zaumanis, Aivars Hauks,
Vilnis Gailums, Juris Jašuks, Andis Pļaviņš un Māris Ozoliņš,
sacensību otro apli, tāpat kā pirmo, aizvadījusi bez zaudējumiem.
Otrajā aplī iecavnieki vispirms apspēlēja Gailīšu komandu 50:40,
tad uzvarēja Ceraukstes seniorus ar 39:25. Principiālajā spēlē ar
Bausku šoreiz intriga izpalika, jo iecavnieki bija nešaubīgi pārāki
51:32. Visbeidzot tika pārspēta Dāmu komanda (Bauskas rajona
sieviešu izlase) 66:56. Pirms pēdējā, trešā sacensību apļa, Iecavas
vīri ar astoņām uzvarām astoņās spēlēs ir pārliecinoši līderi arī
kopvērtējumā. Nākamā ir Bauskas veterānu komanda ar piecām
uzvarām, bet Gailīšu un Ceraukstes komandai ir četras uzvaras
astoņās spēlēs. IZ

Līdzjūtība
Ir skumjas, kas asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda. /A. Skujiņa/

Izsakām līdzjūtību Laimonim Dreimanim,
no mātes atvadoties.
«Balticovo» 3. ceha kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Ksenija Skorodihina (16.03.1917. - 03.02.2010.)
Eiženija Juhneviča (31.08.1920. - 05.02.2010.)
Pelageja Lukstiņa (10.05.1926. - 09.02.2010.)

2010. gada 12. februārī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, bruses,
latas, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (46 gadi, bērnu nav,
no Bauskas novada) meklē
aprūpētājas darbu.
Var strādāt siltumnīcā vai
par sargu. Ir pieredze.
Tālr. 26072746.

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

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.

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
Amatieru basketbola
līga
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

Sporta namā
Iecavas novada
15. atklātais
čempionāts basketbolā
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

15. februārī
19:30 KLUBURU DUBLIERI IESĀCĒJI
20:20 TITĀNS GRĪNVALDE
21:10 ABC - OZOLU 15

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

Iecavas parkā
Iecavas novada
sacensības slēpošanā
20. februārī pl. 13:00
reģistrēšanās no plkst.12:30

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

Pozitīvi
- Liels paldies ceļu uzturētājam
Guntim Arājam un viņa
komandai par ceļa iztīrīšanu!
/Pensionāre Jurgevica/

8.

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

«AUSTRUMU NAKTS
PASAKAS».
Piedalās:
deju grupa «Amira»
(Iecava), deju grupa
«Farida» (Baldone),
deju grupa no
Ozolniekiem, deju grupa
«Džunda» (Jelgava), deju
studija «Seesam» (Rīga),
deju grupa «Tuksneša
rozes» (Rīga), deju grupa
no Staļģenes, eksotisko
deju centrs «Alegria».
Biļetes cena - Ls 1;
Valentīniem ieeja brīva.

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

Vietas pie galdiņiem
lūdzam rezervēt iepriekš!
14. februārī pl.11:00
Izklaidējoša cirka

programma «ALLĒ».
Piedalās:
komiķu grupa «GROG»,
burvju mākslinieki, dažādi
dzīvnieki
Biļešu cena: bērniem un
pensionāriem - Ls 1.50;
pieaugušajiem - Ls 2.
Biļešu iepriekšpārdošana
katru darba dienu.
20. februārī pl.19:00
AINARA MIELAVA
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4; 5 un 6.

16. februārī - Lietuvas
Republikas
neatkarības
dienā neaizmirsti izkārt KAROGU
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