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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Novada vecākajai iedzīvotājai - 105!
Pirmdien, 31. janvārī,
pašvaldības vadītājs
Jānis Pelsis un Sociālā
dienesta vadītāja Sigma
Strautmale bija ieradušies
sveikt Iecavas novada
vecāko iedzīvotāju
Moniku Suveizdu (attēlā),
kurai 29. janvārī apritēja
105 gadi.
Līdz ar ziediem M. Suveizda
saņēma naudas balvu - Ls 100.
Personām, kuras sasniegušas
80, 85, 90 un 95 gadus, pašvaldība dāvina naudas balvu
Ls 50 latu apmērā, bet personām, kuras sasniegušas 100 un
vairāk gadu vecumu, - Ls 100 ik
gadu pēc šī vecuma sasniegšanas. Janvārī naudas balvu saņēma deviņi jubilāri, no kuriem divi
sasnieguši 80 gadu vecumu, seši
85 gadu vecumu, kā arī
105. dzimšanas dienas gavilniece. Februārī 80 gadu vecumu sasniegs seši Iecavas novada iedzīvotāji un 85 gadu vecumu - četri
iedzīvotāji. IZ

Izvairīšanās no parādu maksas
var beigties tiesā
Aizvadītajā nedēļā
pašvaldības
kapitālsabiedrība
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS)
iesniegusi tiesā prasību
par parādu piedziņu no
20 klientiem, kuru
kopējā parādu summa
par uzņēmuma sniegtajiem
pakalpojumiem ir
30 470 latu.

Drīzumā tiesai plānots
iesniegt dokumentus par vēl vairākiem parādniekiem, jo kopējais iedzīvotāju parāds uzņēmumam jau sasniedzis 127,5 tūkstošus latu. Mazam uzņēmumam tā ir milzu summa. Šobrīd
droši var apgalvot, ka nemaksātāji dzīvo uz godprātīgo maksātāju rēķina. Parādu piedziņa tiesas
ceļā ir viens no veidiem, kā uzņēmumam pašam nenonākt bankrota priekšā, jo tad bez sniegtajiem pakalpojumiem paliks itin
visi.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

A: F: Anta Kļaveniece

A: Anta Kļaveniece

04.02.2011.

Parādnieku skaits ir liels:
286 personas no 2218 klientiem.
Uzņēmuma darbinieki sauc piemērus: daudzdzīvokļu mājā Virzas ielā 25 no 60 dzīvokļiem parāds ir 14, Virzas ielā 28 no 45
dzīvokļiem - deviņiem, Rīgas ielā
21 no 60 dzīvokļiem - 13, Tirgus
ielā 3 un Tirgus ielā 5 - aptuveni
vienai ceturtdaļai dzīvokļu ir parāds. Jāpiebilst, ka te uzskaitīti
tikai tie dzīvokļi, kuru parāda
summa SIA «DzKS» ir 200 latu
un vairāk.

4.
Aicina uz
virtuālās
5.
enciklopēdijas
veidotāju
salidojumu

Iespēja
5.
izmantot ES
finansējumu
medicīniskajai
aprūpei
Šķiro
atkritumus

6.

Sestdien aicina
piedalīties
ziemas sporta
aktivitātēs

5. februārī Iecavas parkā noritēs Ziemas sporta diena. Pulksten 12 ziemas sportisko aktivitāšu cienītāji tiek gaidīti uz Iecavas novada atklātajām sacensībām distanču slēpošanā, bet jau
pulksten 14 ar stafetēm un atrakcijām sāksies novada ģimeņu
sporta pasākums. Interesentiem
tiks piedāvāta arī iespēja doties
6.lpp. izjādē ar zirgiem. IZ

2011. gada 4. februārī

IZ

2.

Skolu ziņas

26. janvārī Iecavas vidusskolas 6.b klases pārstāvji apmeklēja Juglas dzīvnieku patversmi, iepazina patversmes
darbu un piedalījās pastaigās ar
dzīvniekiem. Skolēni atzina, ka ir
vērtīgi palīdzēt dzīvniekiem. Patversmes apmeklējums deva
ierosmi šogad iesaistīties Starptautiskās dzīvnieku aizsardzības
dienas norisē 4. oktobrī.
2. februārī 5.-6. klašu skolēni
bija aicināti uz koncertlekciju
«Vakari Ņuorleānā» ar Mūzikas
akadēmijas džeza klasi, džeza
deju un Jolantu Gulbi-Paškevicu. 3. februārī 7.-9. klašu skolēni apmeklēja koncertlekciju
«Taustiņu triumfs» - no klavesīna
līdz sintezatoram; no S. Rahmaņinova līdz R. Paulam, savukārt

1.- 4. klašu skolēni skatījās leļļu
teātra izrādi «Pasaka par pīlēnu».
Sveicam 9.b klases skolnieku
Elvi Stačkunu, kurš ieguvis Atzinības rakstu Valsts bioloģijas
33. olimpiādē un saņēmis balvu
par izcilu darbu zooloģijas laboratorijas darbā.
Priecājamies arī par Iecavas
un Vecumnieku novada fizikas
olimpiādes laureātiem: Katrīnu
Mercu (1. vieta), Ritvaru Māsānu,
Vitāliju Čemeri, Mārtiņu Kopeiku
(2. vieta), Emīlu Sietiņu (3. vieta)
un Līvu Jasoti (atzinība).
Iecavas vidusskolas latviešu
valodas un literatūras olimpiādē
uzvarēja: Laura Liepiņa (12. klašu grupa), Liene Krastiņa (11. kl.
gr.), Ritvars Māsāns (9.kl. gr.) un
Anda Vaičekone (8. kl. gr.).

26. janvārī Valmierā jau
16. reizi norisinājās Starptautiskais jauno pianistu konkurss.
Tajā piedalījās 85 dalībnieki no
29 Latvijas un Lietuvas mūzikas
skolām. Iecavas Mūzikas skolu
šajā konkursā pārstāvēja skolotājas Kristīnes Vaičus 3. klases
audzēkne Kristīne Juhņeviča.
Konkursā katrs dalībnieks atskaņoja divus skaņdarbus - brīvās izvēles skaņdarbu, kā arī virtuozu 19.-21. gadsimta komponistu skaņdarbu. Par konkursa
prestižu un augsto līmeni liecina
arī profesionālā žūrijas komisija.
No 28. līdz 30. janvārim Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā notika XVI Latvijas
mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu iz-

pildītāju konkurss. Tajā piedalījās 220 jaunie mūziķi 15 instrumentu grupās no 62 mūzikas
skolām. Saskaņā ar nolikumu
konkursanti atskaņoja septiņu
minūšu programmu - obligāto
(šogad igauņu komponista
skaņdarbu) un brīvas izvēles
skaņdarbus. Īkšķus šajās dienās turējām par trim iecavniekiem: skolotājas Ilvijas Bensones 5. flautas klases audzēkni
Paulu Rozneri un diviem skolotāja Harija Gūtmaņa sitaminstrumentu spēles audzēkņiem Mārtiņu Murānu (3. kl.) un Reini
Indriķi (4. kl.). Konkursu vērtēja
četri pamatžūrijas locekļi (no
Lietuvas, Latvijas un Dānijas)
un piektais - eksperts katrā
instrumentu grupā. IZ

Par godu rakstniecei tapa netradicionāla izrāde
A: Janīna Lapkovska

Aktieri gatavojas izrādei.

bibliotēkas vadītāja
F: Elīna Gobzeme

Pirms 90 gadiem 23. decembrī dzimusi latviešu bērnu rakstniece Zenta Ērgle. Par to, ka
rakstnieci mīl un atceras, liecina
gan daudzās publikācijas plašsaziņas līdzekļos, gan labvēlīgie
komentāri interneta portālos,
gan lielā lasītāju interese par
jauniznākušajām rakstnieces
grāmatām.
Arī Iecavas vidusskolas skolēnu vecvecāki un vecāki ir izauguši ar Zentas Ērgles grāmatām. Pagājušā gadsimta 70.- 90.
gados prozaiķe vairakkārt ir ciemojusies mūsu skolā, bibliotēkā; atstājusi savus autogrāfus daudzu tālaika skolēnu grāmatās, arī manās. Tāpēc man
nebija nekādu šaubu par jubilejas pasākuma nepieciešamību,
gribēju, lai arī jaunā paaudze
iepazītos ar slaveno rakstnieci,
jo bibliotēkās viņas grāmatas ir
liels retums.
Tapa izstāde no mājas bibliotēkas grāmatām; Elīna izveidoja
prezentāciju par Z. Ērgles biogrāfijas datiem un daiļradi. Radās doma vēlreiz iestudēt lugas
«Starp mums, meitenēm, runājot» fragmentus (pirms pieciem
gadiem veidojām uzvedumu ar
daļu no tagadējās 11. klases
skolēniem), bet... tapa vesela
teātra izrāde divu stundu garumā, jo palīdzēt realizēt šo ieceri
pieteicās pašmāju režisore un
aktrise Valda Prokopenko ar sa-

viem drāmas aktieriem - 9. klašu
skolēniem.
Ar Valdu sadarbojamies jau
sen, veidojot daudzus pasākumus, viņa ar savu izdomu un
drāmas pulciņa dalībniekiem
nekad nav atteikusies papildināt
bibliotēkas pasākumus. Arī šoreiz Valda pačukstēja, ka grib izmēģināt netradicionālu pieeju
pasākuma veidošanā. Tā tapa izrāde «Orientācija skolā», izmantojot Z. Ērgles stāstu «Starp
mums, meitenēm, runājot». Arī
izrādes laiks bija neparasts pulksten 16:30, kad skola bija
tukša, lai varētu izmantot telpas: kabinetus, ēdnīcu, zāli.
24. janvāra vēlā pēcpusdienā

pie skolotāju istabas pulcējās
aktieri, pasākuma organizatori
un skatītāji. Dalībniekiem tika
izdalītas maršruta lapas, lai neapmaldītos izrādes labirintos.
Šoreiz skatītāji nesēdēja zāles
krēslos, bet līdzi lugas varoņiem
pārvietojās pēc norādītās shēmas - pa kabinetiem, «parku»,
iegriezās kafejnīcā «Presto», mežsarga mājiņā, literatūras kabinetā, kur notika prezentācija, un
vēl, un vēl ... Maršruta beigās
klātesošie saņēma grāmatzīmes
ar grāmatas vāka ilustrāciju un
uzrakstu «Apsveicam, Tu esi izgājis visus kontrolpunktus».
Vienaldzīgo nebija. Vienprātīgi
nolēmām, ka šis pasākums būtu

jāatkārto. Izdevās! Valda bija
trāpījusi desmitniekā skolēnu izvēlē, sadalot lomas. Viņi bija lieliski: Kristiāna Kreiere, Maija
Krastiņa, Santa Pluta, Irma Bosko, Arta Vītoliņa, Raimonds Šebins, Daniels Cjaputa, Emīls Sietiņš no 9. a klases, Baiba Kreiere
un Mārcis Vīnbergs no 11. a klases; ķīmijas skolotājas lomā iejutās 9.a klases audzinātāja Vita
Lauciņa-Veinere, bet mūzikas
skolotāju atveidoja lugas režisore Valda Prokopenko.
Publisks paldies Tev, Valdiņ,
par atsaucību un atbalstu neskaitāmo pasākumu veidošanā,
par vienkāršību un cilvēcību ikdienā! IZ
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3.

Novada Domē
18. janvāra Domes sēdes
darba kārtībā bija 14 jautājumi.
- Domes pārvaldes aktuālo
informāciju deputātiem sniedza
izpilddirektors M. Veinbergs, savukārt Domes priekšsēdētājs J.
Pelsis kolēģus informēja par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
- Dome lēma par dzīvojamās
telpas - dzīvokļa Nr. 59 Rīgas ielā
21 - izīrēšanu.
- Tika apstiprināti grozījumi
Iecavas novada Domes Izglītības
nodaļas nolikumā.
- Deputāti vienprātīgi nolēma piešķirt novada Domes Goda
rakstu un naudas balvu Ls 100
Agrai Zaķei - par ilggadēju radošu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu Iecavas vidusskolas attīstībā. Iestādes direktorei 5. februārī svinama nozīmī-

ga dzīves jubileja.
- Dome lēma par zemes gabala atdalīšanu no īpašuma
«Kraukļi», par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu īpašumam «Jūsmas»; par Domes
13.02.2007. lēmuma atcelšanu
un zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam «Sapņu
Māja» un apstiprināja jaunus
īpašumu nosaukumus.
- Deputāti deva piekrišanu
nekustamā īpašuma Cēsnieku
ielā 22 iegūšanai īpašumā, lēma
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vairākām fiziskām personām, uzklausīja aktuālo informāciju par
projektu «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Iecavas
novadā», ko sniedza projekta
vadītājs J. Feldmanis. Par visiem
lēmumiem var lasīt interneta vietnē www.iecava.lv. IZ

Kāds bijis JANVĀRIS
Gada pirmajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas 14 miršanas apliecības un četras dzimšanas apliecības.
Jaundzimušajiem - trīs zēniem un vienai meitenei - doti šādi
vārdi: Markuss, Adrians, Nazars, Anastasija.
Janvāri par savu kāzu mēnesi bija izraudzījušies divi pāri. IZ

Iecavas novada Dome aicina uz semināru
Dabas resursu un ekoloģisko pārmaiņu nozīme
Latvijas attīstībā
23. februārī plkst. 13.00-16.00.
Lai plānotu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi apzināties pašreiz
dabā notiekošās pārmaiņas un to ietekmi uz vidi. Ne mazāk svarīga ir informācija par mūsu zemes resursiem, to ietekmi uz ekonomiku, Latvijas iedzīvotāju mentalitāti un demogrāfiskajiem procesiem. Šajā seminārā varēs iegūt zinātnē balstītas atbildes uz jautājumiem par pārmaiņām, kādas gaidāmas Latvijas ekoloģijā, par
zemes garozas ietekmi uz cilvēku veselību un kas jāņem vērā, plānojot novada ekonomisko un cilvēkresursu attīstību.
Lektore Ludmila Kortunova ir arhitektūras doktore, RTU Telpiskās un reģionālās attīstības vadošā zinātniece.
Pieteikšanās semināram - pa tālruni 63941601 vai 29428476
līdz 21. februārim. Seminārs notiks Iecavas kultūras nama mazajā zālē. Dalība - bez maksas; seminārs notiks starptautiskā projekta «EDU for ALL» ietvaros.

Melnās ziņas
Otrdien, 1. februārī, plkst.
14.45 Iecavas autoostā notika
negadījums – Jelgavas autobusu
parka šoferis, vadot satiksmes
autobusu Mercedes Benz Sprinter 616, uzbrauca uz perona,
traumējot uz soliņa sēdošu sievieti (attēlā).
1968. gadā dzimusī sieviete
guvusi smagu kājas traumu un
nogādāta Gaiļezera klīnikā. Par
laimi, cietušo nav vairāk, jo parasti šajā laikā autoostā uzturas
diezgan daudz cilvēku, arī skolēni. Arī autobusa pasažieri tikuši

cauri ar izbīli. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, kura laikā vēl tiks noskaidrots, vai negadījuma iemesls bija autobusa
tehniska kļūme vai šofera kļūda,
kurš, iespējams, sajaucis pedāļus un bremžu vietā nospiedis
gāzes pedāli. Pēc aculiecinieku
stāstītā, autobuss, iebraucot
stāvvietā, jau gandrīz apstājies,
bet tad ar strauju izrāvienu uzbraucis ne tikai uz perona, bet
arī uz priekšā esošā sniega vaļņa. Aizķerot nojumes metāla stabu, bojāts autobusa priekšgals
un sāns, pasažieru durvīm
izbiruši stikli, nolauzts spogulis.

- 31. janvāra rītā ap plkst.
8:45 Dimzukalnā uz ceļa RīgaBauska automašīnas Scania
R480 vadītājs, 1969. gadā dzimušais, uz slidenas brauktuves
netika galā ar transportlīdzekļa
vadīšanu, nobrauca no ceļa un
ietriecās autobusu pieturā, bojājot soliņu un ceļa zīmi.
- 1. februārī ap plkst. 10 Iecavas tirgū 1975. gadā dzimis vīrietis no kādas personas iegādā-

jās 0,3 l tilpuma pudeli, kurā atradās šķidrums ar alkoholam
raksturīgu smaržu. Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
- 1. februāra rītā arī konstatēts, ka Iecavā deviņos balstu
posmos nozagti elektrības vadi.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

A: F: Anta Kļaveniece
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Dzīvesstāstu varoņi un rakstītāji tiksies salidojumā
Aicinām virtuālās enciklopēdijas
«Latvijas ļaudis uz 21. gs. sliekšņa»
skolu projekta «Pār deviņi novadiņi»
dalībniekus un atbalstītājus uz salidojumu
19. februārī plkst. 13.00 Iecavas vidusskolā.
Atskatīsimies uz 11 gadu kopdarbu šajā projektā
un svinēsim Iecavas vidusskolas
dzīvesstāstu kolekcijas svētkus!
Salidojuma organizatori - 11.a klase

Iecavas vidusskolas kolekcija
(2000-2011)
virtuālās enciklopēdijas
«Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa»
skolu projektā «Pār deviņi novadiņi»
izveidotie dzīvesstāsti
www.gramata21.lv

Lai ierastos sarīkojumā, varēsiet izmantot Iecavas vidusskolas
autobusu, kas plkst. 12.30 būs pie Iecavas kultūras nama.
Pēc sarīkojuma autobuss kursēs no skolas līdz Iecavas
centram, vajadzības gadījumā arī citviet Iecavā.

2000./2001. m. g.
konkurss
«20. GADSIMTA
MANTOJUMS»
N. p.k.
Dzīvesstāsts
Jānis Zīvārts
1. V
Amarillis Liekna
2. V
3.
Sofja Ārmane
4.
Mihails Gorskis
5.
Ojārs Pārums
6.
Jānis Pelsis
7.
Rasma Kreicberga
8.
Ilze Vaičekone
9.
Ēvalds Kivilands
Ausma Feldmane
10. V

2002./2003. m. g.
konkurss
«EJAM PRETĪ
DZIESMU SVĒTKIEM»
N. p.k.
Dzīvesstāsts
1.
Rolands Kreicbergs
2.
Līga Grīnberga
3.
Ausma Mežiņa
4.
Inta Latkovska
Elza Mediņa
5. V
Arvids Anuzis
6. V
7.
Guntars Jansons
8.
Arita Orrava
9.
Dzintra Pastare
10.
Mareks Pelsis
11.
Ārijs Gailis
12.
Ilmārs Bents

2008./2009. m. g.
Konkursa
«TU ESI LATVIJA»
2. kārta «TĒVU TĒVI
LAIPAS LIKA»
N. p.k.
1.

2001./2002. m. g.
konkurss
«MĒS LATVIJAI,
LATVIJA MŪSOS»
N. p.k.
Dzīvesstāsts
1.
Vilis Zeps
2.
Laima Vēberga
Alberts Murāns
3. V
4.
Svetoslavs Avdevičs
5.
Ērika Matisāne
6.
Andis Arājs
7.
Biruta Švītiņa
8.
Edvīns Circenis
9.
Agra Zaķe
10.
Emīlija Aizpuriete
11.
Ruta Hansena
12.
Agita Hauka
13.
Edgars Šmits
14.
Vilnis Gailums
15.
Uldis Lasmanis
16.
Ilze Arāja
17.
Anita Ozoliņa
18.
Dace Siugale

2003./2004. m. g.
konkurss
«GODINĀM
LATVIJAS VALSTS
ATJAUNOTĀJUS»
N. p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dzīvesstāsts
Aldonija Gaveika
Valda Liekna
Mudīte Kalniņa
Natālija Banka
Vanda Korbe
Imants Vērzemnieks
Imants Sūna
Solveiga Brīvkalne
Aļģis Simanavičus
Stepans Drozdovs
Romualds Ražuks

Dzīvesstāsts
Andis Paeglītis dzīvesstāsts

V
- AIZGĀJUŠI MŪŽĪBĀ

2004./2005. m. g.
konkurss
«LATVIEŠI PASAULĒ»

N. p.k.

Dzīvesstāsts

Dītrihs Andrejs Lēbers
1. V
(In memoriam )
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.

Andris Razāns
Jānis Kravals
Olafs Brūvers
Anna Muhka
Anda Šteina
Aija Krolle
Evija Ķēniņa
Līga Ruperte

2006./2007. m. g.
konkurss
«DVĒSEĻU PULCĒŠANA»

N. p.k.
Dzīvesstāsts
1.
Aleksandrs Riekstiņš
Irma Kreņģele
2. V
3.
Ēriks Grants
4.
Pauls Griķis
5.
Margarita Niedra

2009./2010. m. g.
Skolu jaunatnes
un studentu
radošo darbu konkurss
«BRĪVĪBA –
AUGSTĀKĀ VĒRTĪBA»
N. p.k. Dzīvesstāsts
1.
Sarmīte Ēlerte
2.
Igo Fomins
3.
Elita Veidemane
4.
Artis Ērglis
Felikss Zvaigznons
5. V

2005./2006. m. g.
konkurss
«LATVISKĀS
DZĪVESZIŅAS NESĒJI»
N. p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dzīvesstāsts
Daina Rudzīte
Edijs Arājs
Velta Palapa
Kristīne Karele
Pāvils Brūvers
Olga Šulca
Iveta Cera
Ojārs Rozenfelds
Marta Birka
Alise Veisa
Sandra Kalniete

2007./2008. m. g.
konkursa
«TU ESI LATVIJA»
1. kārta
N. p.k.
Dzīvesstāsts
1.
Anna Žīgure
2.
Egils Druviņš
3.
Mirdza Māla
4.
Rasma Mažāne
5.
Aina Ezergaile
Kurts Grīnups
6. V

20010./2011. m. g.
Skolu un studējošās
jaunatnes radošo darbu
konkurss
«JAUNAIS SPORTA
ŽURNĀLISTS»
N. p.k.
Dzīvesstāsts
1.
Voldemārs Pārums
2.
Visvaldis Eglītis
3.
Ivars Timermanis
4.
Dainis Upelnieks
5.
Roalds Cildermanis
6.
Juris Vovčoks
7.
Elmārs Gāga
8.
Baiba Gāga

5.lpp.

5.

2011. gada 4. februārī
1. komanda
2000-2004

1. Aiva Avota

Iecavas vidusskolas skolēni, skolotāji un vecāki,
kas iesaistījušies projektā 2000.-2011. m. g.

2. Anda Breiere
3. Andris Ratkus
4. Anita Rasuma
5. Dace Fiļipova
6. Edgars Cukmačs
7. Everts Pudņiks
8. Evija Baranova
9. Evija Nagle
10. Guntars Kaspars
11. Inga Avota
12. Inga Drozdova
13. Inga Iesala

28. Madara Stūrmane
29. Māris Murāns
30. Mihails Haļitovs
31. Oskars Lācis
32. Raiva Māla
33. Sanita Pola
34. Sintija Vilande
35. Uldis Bite
36. Zane Zakarīte
37. Žanete Gruziņa

13. Ulams Mazulis
14. Zane Grīva
3. komanda
2007-2011

27. Agnese Tērauda

3. Marija Vinogradova

28. Annija Lindava

4. Agneta Veidele
5. Elīna Kļaveniece
6. Gunta Knāķe
7. Krists Kozlovs

1. Agnese Stepanova

10. Maija Māla

17. Jānis Cirītis

2. Arnis Vīnbergs

11. Andra Priede

18. Jānis Čagus

3. Artūrs Zariņš

12. Baiba Kreiere

19. Jānis Eriņš

4. Gatis Smalkais

13. Viktorija Gabrjuna

20. Kaspars Beitiņš

5. Gunārs Krikščūns

14. Elīna Spolīte

21. Kaspars Briedis

6. Gunita Stankeviča

15. Zane Cēsniece

22. Kristīne Fiļimonova

7. Jana Spura

16. Laura Liepiņa

23. Kristīne Lazdiņa

8. Jānis Knāķis

17. Laura Pastare

24. Kristīne Tiesnese

9. Kristīne Beregasi

18. Beatrise Dzene

25. Laura Murāne

10. Madara Simanaviča

19. Laura Arāja

26. Linda Orava

11. Rudīte Žukova

20. Agnese Čikule

27. Madara Simanaviča

12. Sanita Mateiko

21. Monta Dubkēviča

8. Indra Manceviča
9. Rūta Mediņa

Aicina izmantot ES finansējumu
medicīniskajai aprūpei
Lai informētu par brīvajām
kvotām mikroķirurģijas
operācijās un iespējām
2011. gadā izmantot
Eiropas Savienības
finansējumu, Veselības un
sociālo jautājumu
komitejas 20. janvāra sēdē
piedalījās traumatologs
ortopēds, rokas ķirurgs
Uldis Krustiņš.
Latvijas plastiskās un rekonstruktīvās mikroķirurģijas
centrs (LPRMC), kur U. Krustiņš
strādā, kā viena no valsts finansētās veselības aprūpes līguma
organizācijām, atgādina, ka pašlaik trūcīgajām un maznodrošinātajām personām ir pieejams
Eiropas Savienības finansējums
medicīniskajai aprūpei. Šis papildu finansējums dod iespējas
sniegt konkrētajai iedzīvotāju
grupai visaugstākās kvalitātes

25. Lūcija Peipere
26. Jolanta Allere

16. Jānis Beķeris

medicīnisko palīdzību ārpus
valsts finansētajām kvotām un
gaidīšanas rindām.
Pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» direktore Mirdza Brazovska atzinīgi izteicās par piedāvājumu un solīja lūgt ģimenes
ārstus apzināt pacientus, kuriem būtu nepieciešams šāds pakalpojums. Personu atbilstību
trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusam nosaka Sociālais dienests, kas arī izsniedz
attiecīgu izziņu.
LPRMC sniedz ne tikai
Eiropas Savienības finansētajā
projektā paredzēto ķirurģisko
ārstēšanu, bet arī bezmaksas
konsultācijas. Lai pacientiem
nebūtu jātērē papildu izdevumi
par transportu, centrs piedāvā
arī izbraukuma konsultācijas.
LPRMC ir vienīgā klīnika, kas
specializējusies rekonstruktīvajā un plaukstas ķirurģijā. Tā ir
vienīgā vieta Latvijā, kur piešuj
traumatiski zaudētās ķermeņa

24. Annija Lindava

2. Laima Zaķe

15. Ivita Jubele

A: Beata Logina

23. Agnese Tērauda

1. Mārcis Vīnbergs

38. Žanna Avdeviča
2. komanda
2004-2006

14. Ivars Lazdiņš

22. Anastasija Konstantinova

daļas, un ikdienā veic virkni
unikālu ķirurģisku operāciju.
LPRMC tiek veikta šādu
saslimšanu, traumu un to seku
ķirurģiska ārstēšana:
Rokas ķirurģija ·
Pirkstu, plaukstu un to
daļu replantācijas;
·
Dipitrēna slimība;
·
Nervu nospiedumu (kanālu) sindromi;
·
Stenozējošais ligamentīts;
·
Artrīti;
·
Higromas;
·
Iedzimtas roku deformācijas;
·
Plaukstas kaulu lūzumi.
Rekonstruktīvā ķirurģija
·
Nervu bojājumu ārstēšana;
·
Osteomielīta ārstēšana;
·
Krūts atjaunošana pēc
onkoloģiskas operācijas;
·
Labdabīgu un ļaundabīgu
ādas veidojumu ārstēšana;
·
Rētu un apdegumu ārstēšana u. c. IZ

Skolotāji
un vecāki
MIRDZA CELMIŅA,
konsultante
EDGARS ŠMITS,
datorkonsultants
MARUTA LASMANE,
konsultante 2008-2009
ANTA KĻAVENIECE,
konsultante 2009-2010
INĀRA SELICKA,
tulks 2001-2002
ANITA OZOLIŅA,
tulks 2001-2002
DACE GREIŽA,
projekta koordinatore un
konsultante IZ

Informēs par
iespējām
ārstēties lētāk
Februārī Veselības ministrija
un Veselības ekonomikas centrs
uzsāk informatīvu kampaņu,
kuras laikā iedzīvotāji tiks
informēti par iespēju iegādāties
lētākus līdzvērtīgas efektivitātes
medikamentus.
Kampaņas laikā divu nedēļu
garumā ar informatīviem materiāliem presē un reklāmas rullīšiem radio un televīzijā iedzīvotāji tiks aicināti nepārmaksāt
par zālēm.
Lielākajai daļai medikamentu (piemēram, kompensējamo
zāļu sistēmā vairāk nekā 75%
medikamentu) ir pieejama līdzvērtīgas iedarbības alternatīva zāles, kas maksā lētāk par
oriģinālajiem izstrādājumiem tā saucamie ģenēriskie jeb patentbrīvie medikamenti. Tādēļ
iedzīvotāji tiks mudināti jautāt
ārstam vai aptiekāram par
iespējām ārstēties lētāk, ietaupot zālēm nepieciešamos finanšu līdzekļus. IZ
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Atsaucīgi met papīru zilajos konteineros
A: Anta Kļaveniece

Ziemas iestāšanās kavējusi
dalīto atkritumu
šķirošanas laukuma izbūvi
Iecavas Notekūdens
attīrīšanas iekārtu (NAI)
teritorijā, taču papīra
šķirošanai iecavnieki
izrādījuši lielu atsaucību zilie konteineri tiek
piepildīti nedēļas laikā.
14. septembra Domes sēdē
deputāti nolēma piešķirt 5814
latus SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS) pamatkapitāla palielināšanai kā pašvaldības ieguldījumu ar mērķi uzlabot kapitālsabiedrības materiāli
tehnisko bāzi un ieguldīt līdzekļus dalīto atkritumu šķirošanas
laukuma izbūvei, esošo sadzīves
atkritumu laukumu labiekārtošanai un jaunu atkritumu konteineru iegādei šķirotiem atkritumiem. Līdzekļi piešķirti no

speciālajā budžetā saņemtā dabas resursu nodokļa.
Pašvaldības uzņēmuma SIA
«DzKS» darbinieki vēl rudens pusē veica labiekārtošanas darbus
atkritumu savākšanas laukumos, piemēram, Tirgus ielā 3 izveidoja jaunu nojumi, izbūvēja
betonētu atkritumu savākšanas
laukumu Edvarta Virzas ielā 27;
uzņēmums iegādājās jaunus atkritumu konteinerus šķirotajiem atkritumiem. Šķiroto atkritumu konteineri papīram izvietoti pie vidusskolas un internātpamatskolas, tirgus teritorijā, kā
arī sadzīves atkritumu laukumos Rīgas ielā 25, Tirgus ielā 3
un 5, Edvarta Virzas ielā 21a un
27, Skolas ielā 2 un 4, Dārza
ielā 4, Sila ielā 8 un 12, Ozolu
ielā 11 un 15. Iedzīvotāji iespēju
šķirot papīru ir novērtējuši atzinīgi un pierāda to ar savu rīcību. Konteineri ar papīru un kartonu tiek piepildīti diezgan ātri,
un tos izved aptuveni reizi nedēļā, pastāstīja SIA «DzKS» Komu-

nālā dienesta vadītāja Margarita
Zīverte.
Jau rakstījām, ka uzņēmums
ir noslēdzis vienošanos ar SIA
«Gofra Baltija» par papīra nodošanu pārstrādei. Diemžēl partneris, kas gādātu par citu šķiroto
atkritumu (stikls, plastmasa u.
c.) nodošanu otrreizējai pārstrādei vai utilizācijai, nav atrasts,
tādēļ arī no iedzīvotājiem šie atkritumi šķirotā veidā netiek pieņemti. Ziemas iestāšanās kavējusi arī dalīto atkritumu šķirošanas laukuma izbūvi Iecavas NAI
teritorijā. Uzņēmuma pārstāve
skaidro, ka darbi tiks atsākti pavasarī. Jāatgādina, ka par šķiroto atkritumu konteineru izmantošanu iedzīvotājiem nav jāmaksā un tajos savus sašķirotos atkritumus var mest ikviens. Turklāt atkritumu šķirošana ļauj
taupīt gan dabas, gan iedzīvotāju
resursus, jo tā būtiski samazinās
sadzīves atkritumu daudzums,
par kuru izvešanu iedzīvotājiem
jāmaksā. IZ

Izvairīšanās no parādu maksas
var beigties tiesā
1.lpp.

Uzņēmums cīņā ar parādniekiem izmanto arī citas metodes.
Pagājušajā nedēļā vairākiem parādniekiem noslēgta karstā
ūdens padeve. Ierodoties dzīvokļos, uzņēmuma darbinieki dažkārt ir pārsteigti par nemaksātāju dzīves līmeni. Viņu vidū ir
daudz labi situētu cilvēku, kam
«jaunākās paaudzes televizors
gandrīz pa visu sienu, bet 500 latu parādu nevar samaksāt».
No kopējā parādnieku skaita
tikai kādi trīs ir pensionāri. Ne
velti līdz ar prasību par parādu
piedziņu uzņēmums tiesai lūgs
parādniekiem piemērot arī liegumu darbībām CSDD un darījumiem ar nekustamo īpašumu.
«Nav pieļaujams, ka cilvēki
brauc ar dārgām automašīnām,
bet nemaksā par saņemtajiem
pakalpojumiem,» uzskata uzņēmumā.

Galvenie uzņēmuma SIA «DzKS» darbības veidi:
· māju apsaimniekošana;
·
ūdens apgāde;
·
kanalizācijas notekūdeņu savākšana un
attīrīšana;
·
sadzīves atkritumu savākšana.

Daudzi parādnieki ir saukti
uz pašvaldības Dzīvokļu un īres
komisijas sēdi, taču arī tur reizēm nācies saskarties ar iedzīvotāju uzskatu, kas, visticamāk,
izveidojies padomju gados, ka
var dzīvot uz kāda rēķina. Bieži
vien nemaksāšanas iemesls ir
nesenā vēlme dzīvot labi uz kredītu rēķina. Tagad ienākumi ir
sarukuši, bet kredītu nemaksāšana draud ar palikšanu bez lolotā dzīvokļa. Tāpēc kredītu jūgā
nonākušie izvēlas veikt maksājumus bankai un krāj parādus
par saņemtajiem pakalpoju-

miem, jo naudas visam nepietiek, bet atsevišķus dzīvokļus no
kopējās pakalpojumu sistēmas
izslēgt nav iespējams vai ir pārāk
sarežģīti.
Tos, kas slīgst parādos, uzņēmums aicina kaut ko darīt:
paziņot maksātnespēju, samainīt esošo dzīvokli pret mazāku,
nākt uz uzņēmumu, lai vienotos
par pakāpenisku parādu nomaksu, bet tikai neslēpt galvu
smiltīs kā strausiem un negaidīt, kad pie darba ķersies pēdējā
parādu piedziņas instance - tiesa. IZ

6.

Sāksies balsojums
par sniega
fotogrāfijām
Paldies visiem, kas iesūtīja fotogrāfijas konkursam «Visapkārt
sniegs»! No pirmdienas, 7. februāra, fotogrāfijas būs apskatāmas speciālā galerijā interneta
portālā www.iecava.lv, kur par
tām varēs arī nobalsot. Paredzēts, ka balsošana noslēgsies
21. februārī. IZ

Pavadīsim
Meteni
Meteņu svinēšana Iecavā notiks 13. februārī. Pulksten 12
pulcēsimies kultūras namā, lai
sākumā darbotos sveču darbnīcās. Katram dalībniekam būs
iespēja pagatavot savu sveci, sola iestādes direktore Alma Spale.
Ar Meteņu dziesmām un kādu jestru rotaļu iepriecinās folkloras kopa «Tarkšķi». Pēc tam
jautrā ķekatu gājienā dosimies
uz Divkalniņu Iecavas parkā,
kur notiks tradicionālā Meteņu
šļūkšana no kalna un lielīšanās.
Ķekatu gājienam noderēs
katlu vāki, karotes, trejdekšņi,
tarkšķi vai citi tikpat skanīgi
instrumenti. Dalībnieki tiek aicināti ģērbties silti un ņemt līdzi
ragaviņas vai citus ziemas
«transportlīdzekļus», jo Metenim
patīk vizināties!
Nosalušos organizatori sasildīs ar kartu tēju. Par simbolisku maksu varēs nobaudīt
turpat brīvā dabā gatavotas kartupeļu pankūkas un grūdeni.
Pasākuma noslēgumā visi
kopā iesim meklēt Meteņa zelta
pogas. IZ

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

Pozitīvi
- Sirsnīgs paldies Zigurdam
Greižam par atsaucību un
paveikto, lai SIA «Iecavas
siltums» un SIA «DzKS» atrastu
kopsaucēju un nodrošinātu
normālu karstā ūdens padevi
Tirgus ielā 9!
/Aigars Luntēns/

7.

IZ
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Sporta ziņas

Amatieru basketbola līgas (ABL) regulāro sezonu BK Dartija
beidza ar uzvaru, 26. janvārī savā laukumā ar rezultātu 88:85
pieveicot Kursa MRU komandu (pa ceturtdaļām 21:21; 36:19;
12:19; 19:26).
Pēc līdzīgā cīņā aizvadītas pirmās ceturtdaļas otrajā iecavnieki
veiksmīgi noslēdza vairākus ātros uzbrukumus un ar sekmīgiem
metieniem uzkrāja punktu pārsvaru. Taču otrajā puslaikā
mājinieki «samazināja apgriezienus» un realizēja tikai vienu
tālmetienu. Kad piezīmju normu bija nopelnījuši gan Armands
Švītiņš, gan Juris Zakenfelds, pretinieki izteikti spēlēja uz groza
apakšu, tomēr Dartija šo spiedienu izturēja. Gandarīts par
Dartijas basketbolistu sniegumu un vērtējot visu spēli kopumā,
galvenais treneris Voldemārs Pārums norāda, ka mūsu komandu
izglābusi precizitāte soda metienos (88,5%) un divpunktu
metienos (67,6%), kā arī neliels, taču pārsvars cīņā par
atlēkušajām bumbām (38/33).
Juris Brūveris: 16 punkti, 3 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles, 2 pārtvertas bumbas;
Mārcis Eglītis: 14 p., 3 izc. b., 2 pārtv. b.;
Gatis Justovičs: 13 p., 6 izc. b., 7 rez. piesp.;
Dāvis Kravals: 11 p., 10 izc. b.;
Juris Zakenfelds: 10 p., 10 izc. b.;
Gundars Brička: 10 p., 3 izc. b.;
Armands Švītiņš: 8 p.;
Juris Ojāru: 6 p.
Ja Dartija saglabās otro vietu ABL Centra divīzijā, tad izslēgšanas
turnīrā iecavniekiem pretī stāsies Austrumu divīzijas trešā labākā
komanda.
26. janvārī noritēja Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas sacensību telpās 2. posms D grupas sportistiem.
Sacensībās piedalījās 14 zēni un 17 meitenes.
30 metru skrējiens (sekundes)
1. vieta Karīna Toniga (5,12), Edgars Lācis (5,0)
2. vieta Krista Lideiķe (5,16), Jēkabs Ķurbe (5,03)
3. vieta Annemarija Dukure (5,19), Toms Šteinbergs (5,19)
30 metru barjerskrējiens (sekundes)
1. vieta Karīna Toniga (7,15), Edijs Lācis (6,19)
2. vieta Undīne Čekstere (7,16), Roberts Stančiks (6,55)
3. vieta Evelīna Grīnvalde (7,25), Jēkabs Ķurbe (6,60)
Augstlēkšana (metri)
1. vieta Adriana Ozoliņa (1,05), Edijs Lācis (1,20)
2. vieta Undīne Čekstere (1,05), Roberts Stančiks (1,10)
3. vieta Enia Tīna Šusta (1,05), Georgs Bergs (1,10)
Lodes grūšana (metri)
1. vieta Undīne Čekstere (9,21), Edijs Lācis (7,62)
2. vieta Annemarija Dukure (8,44), Georgs Bergs (7,20)
3. vieta Santa Čipena (7,70), Roberts Stančiks (6,94)
400 metru skrējiens
1. vieta Annemarija Dukure (1 min. 47,5 sek.), Edijs Lācis (1 min.
47,9 sek.)
2. vieta Enia Tīna Šusta (1 min. 48,2 sek.), Roberts Stančiks (1
min. 48,8 sek.)
3. vieta Krista Lideiķe (1 min. 52,5 sek.), Georgs Bergs (1 min.
50,0 sek.)
Kopvērtējums pēc diviem aizvadītajiem posmiem
1. vieta Undīne Čekstere (20 punkti), Edijs Lācis (11 punkti)
2. vieta Roberts Stančiks (29)
2./3. vieta Annemarija Dukure un Krista Lideiķe (47,5)
3. vieta Sandis Brūveris (45)
4. vieta Enia Tīna Šusta (51), Georgs Bergs (46)
5. vieta Karīna Toniga (59), Toms Šteinbergs (55,5)
6. vieta Santa Čipena (69), Mārtiņš Murāns (67)
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti:
2. Divīzijas Centra grupa 29. janvārī
Cēsis - Iecava/Vecumnieki
U-14 61:58 (E. Jašuks 21, H. Meļķis 17)
U-15 73:60 (T. Šķipars 33, J. Pelēcis 14)
U-16 52:55 (L. Jaunzems 15, R. Zariņš14)
U-17 71:59 (G. Zaļmežs 36, R. Lindavs 10)
U-19 53:80 (D. Kravals 26, J. Eiduks 23, K. Onzuls 12,

E. Avots 10)
Cēsis 2 - Iecava/Vecumnieki
U-19 50:92 (J. Eiduks 27, D. Kravals 21, A. Rubins 15, E. Avots
15)
30. janvārī Jūrmala - Iecava/Vecumnieki
U-15 63:77 (J. Pelēcis 27, T. Šķipars 25)
U-17 52:70 (G. Zaļmežs 24, E. Šteins 16)
U-19 53:118 (D. Kravals 32, E. Avots 28, J. Eiduks 26, J.
Goldmanis 10)
29. janvārī Rīgā sākās Latvijas jaunatnes komandu čempionāts
galda tenisā. Pirmo apli izspēlēja divas vecuma grupas: 1993.1995. gadā dzimušie un 1996.-1997. gadā dzimušie sportisti.
Vecākajā grupā 3. vietā ierindojās Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» komanda, kurā spēlēja Dārta Ozoliņa un Una Šķipare,
bet jaunākajā grupā iecavnieces Alise Pluce un Karīna Taranda
pārspēja visas savas pretinieces un pēc pirmā apļa izvirzījās
līderpozīcijā. Otro apli šīs vecuma grupas izspēlēs novembrī,
savukārt vēl divām jaunākām vecuma grupām komandu
čempionāts sāksies tikai aprīlī.
6.-7. klašu florbola sacensībās 31. janvārī bija pārstāvētas
gandrīz visas Ieecavas novada izglītības iestādes, izņemot Zālītes
speciālo internātpamatskolu.
No astoņām komandām par uzvarētājiem kļuva Iecavas
internātpamatskolas 7.c klases spēlētāji: Guntis Kļaviņš,
Raimonds Ivenkovs, Elvis Rožens, Edijs Maskalis, Matīss Sniedze,
Einārs Kūla, Zigmārs Vītols un Jānis Linkevičs.
Otro vietu izcīnīja Iecavas vidusskolas 6.a klases skolēni:
Hugo Vītiņš, Dāvis Vidrins, Kevins Mors, Valters Kļavenieks,
Česlavs Rakovskis, Alvis Dernovojs un Artūrs Liepiņš.
Trešajā vietā ierindojās Iecavas internātpamatskolas 6. klases
komanda: Kristaps Akermans, Kristaps Brunovskis,
Kristofers Viļumsons, Rinalds Vītols, Otomārs Pastva,
Mārtiņš Puiķis, Jānis Ozoliņš un Adrians Bindulis.
Iecavas novada
16. atklātais
basketbola čempionāts
Punktu skaits
pēc 28. janvāra spēlēm
1.
2.
3.
4.
5.

1. apakšgrupa
Grīnvalde
Kluburu juniori
Klondaika/Jumis A
Eva autonams
ABC

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. apakšgrupa
Ozolu 15
6
Saint-Gobain
6
Valauto
5
BK Iesācēji
4
AC Kluburi
3
Stelpe/Bārbele
3

6
4
4
2
2

27. janvārī
SAINT-GOBAIN - BK IESĀCĒJI
69:61
(K. Nāckalns 24; J. Eiduks 27)
KLUBURU JUNIORI KLONDAIKA/JUMIS-A
44:66
(A. Indriķis 20; M. Gailums 19)
GRĪNVALDE - ABC
89:38
(G. Brička 26; A. Krūmiņš 12)
28. janvārī
AC KLUBURI - OZOLU 15 39:45
(J. Saveļjevs 12; K. Niedra un A.
Švītiņš pa 7)
VALAUTO - STELPE/BĀRBELE
64:47
(K. Vērnieks 21;
N. Popmanis 19) IZ

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.

/R. Skujiņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aldai Šuvcānei,
pavadot brāli pēdējā gaitā.
Senioru deju kolektīvs «Iecavnieks»

Aizsaulē aizgājuši
Viktors Poļakovs (28.02.1937. - 02.02.2011.)

2011. gada 4. februārī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Steidzami un lēti pārdod
3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(cena - Ls 9000).
Tālr. 29795331.

Garāžu kooperatīvā
«Dzirnavu iela»
(sakarā ar esošās valdes
pilnvaru termiņa beigām
2011. gada 21. februārī)

Dažādi : : :

tiek izsludināta
biedru kopsapulce
5. februārī plkst. 10.00
garāžu teritorijā.

Iecavā, Upes ielā 9, darbojas
pirts un āra kubls.
Tālr. 28291991; 28819771.

Sporta namā

12. februārī plkst. 10-14
Iecavas kultūras namā

Pārdod : : :

Noslēdzošie dziedināšanas
un atbrīvošanas no depresijas
DIEVKALPOJUMI
Rīgas ielā 23, Pestīšanas armijas
Iecavas korpusa telpās,
notiks 6. un 13. februārī
no plkst. 14 līdz 16:30.
Dievkalpojumus vadīs
mācītājs un evaņģēlists
Raimonds Krastiņš (Jelgava).

Latvijas Basketbola līga
4. februārī pl. 18:30
BA Turība - Barons
LSVS 48. finālspēles
galda tenisā
5. februārī pl. 12:00 un
6. februārī pl. 10:00
Iecavas novada sacensības
galda tenisā, 4. kārta
15. februārī pl. 18:30
Latvijas Republikas kausa
izcīņas posms svara stieņa
spiešanā guļus
26. februārī
Sporta skolotāju
metodiskās apvienības sēde
28. februārī pl. 19:00

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 14. februārī
no plkst. 10 līdz 12.

Vidusskolā
Iecavas novada skolu
sacensības florbolā:
4.-5. klasēm
7. februārī pl. 15:30;
8.-9. klasēm
14. februārī pl. 15:30;
10.-12. klasēm
21. februārī pl. 15:30.
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.

Sporta namā
Iecavas novada
16. atklātais basketbola
čempionāts
3. februārī
20:30 Eva autonams - ABC
21:20 Valauto - AC Kluburi
8. februārī
20:30 Kluburu juniori Eva autonams
21:20 ABC Klondaika/Jumis A
9. februārī
19:30 Iesācēji - Ozolu 15
20:20 AC Kluburi Stelpe/Bārbele
21:20 Saint-Gobain - Valauto

Iecavas luterāņu baznīcā
18. februārī plkst. 18:30
Codes, Mežotnes, Salgales
un Iecavas draudzes
tikšanās koncerts.
Uzrunās mācītājs
Rolands Radziņš.
Dziedās ansambļi;
īpašais viesis - dziedonis
Aivars Kalniņš (Vācija).
Visi mīļi aicināti!

Iecavas parkā
Iecavas novada
atklātās sacensības
distanču slēpošanā
5. februārī pl. 12:00.
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.
Ģimeņu ziemas sporta
diena (pie sporta nama)
5. februārī pl. 14:00.

8.

Kultūras namā
4. februārī plkst. 19:00
AINARA MIELAVA
KONCERTS.
Biļešu cenas - Ls 4; 5; 6.
Biļešu iepriekšpārdošana.

5. februārī plkst. 12:00
tikšanās ar latvju rakstu
zīmju pētnieku
VALDI CELMU.
- lekcija «Egles, skujiņas un
citas Laika un Liktens
(Laimas) zīmes baltu rotās un
tradicionālās kultūras
mantojumā»;
- videofilma par gadskārtu
zīmēm mūsdienu kultūrā
filozofiskā skatījumā.
Ieeja - bez maksas.

11. februārī plkst. 18:00
Kinopunkta akcijas filma
«SOLIS AUGŠUP».
Ieeja maksa - 1 santīms.

12. februārī plkst. 17:00
Vēderdeju grupu koncerts
«AUSTRUMU DEJU VIRPULĪ»
Ieeja maksa - Ls 1.

13. februārī plkst. 12:00
METEŅDIENAS
PASĀKUMS.
Dalība - bez maksas

26. februārī plkst. 11:00
Iecavas novada mazo
vokālistu konkurss
«CĀLIS 2011».
Ieeja - bez maksas.

27. februārī plkst. 17:00
KONCERTS
«Zvaigznes no šova
«Dziedi ar zvaigzni» tavā pilsētā!»
Piedalīsies TV3 šova «Dziedi
ar zvaigzni. Milžu cīņas»
skatītāju iemīļotie dalībnieki:
mūziķis un šova «Koru kari»
uzvarētājs Atis Auzāns,
Dailes teātra
elegantā aktrise Aija Dzērve,
Kuldīgas Sv. Annas baznīcas
mācītājs
Mārtiņš Burke-Burkevics un
kolorītā dziedātāja
Liene Bronuša (pazīstama
ar skatuves vārdu Candy).
Biļešu cenas - Ls 3; 4; 5.
Biļešu iepriekšpārdošana.
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