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Valsti pārvalda novados

AKTUĀLI
Iecavas novada
lauksaimnieki ar
Valsts prezidentu
Valdi Zatleru
tikās Pastaru
ģimenes
saimniecībā
«Bērziņi».
Zemnieku
saimniecības
«Liepziedi»
īpašnieks un
vadītājs
Egils Druviņš
(attēlā no
kreisās)
pastāstīja, ka
viņš iesaistījies
kooperatīva
«Baltijas dārzeņi»
darbībā, lai
stabilizētu
ražošanas
apjomus un
piedāvājumu
tirgū.

A: Beata Logina, Anta Kļaveniece
F: Valsts prezidenta kancelejas

Preses dienests

8. februārī Iecavas novadu
apmeklēja Valsts
prezidents Valdis Zatlers
un Lilita Zatleres kundze.
Tā bija pirmā
Valsts prezidenta vizīte
Iecavā pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas.

Valdis Zatlers ar kundzi Iecavā ieradās otrdienas pēcpusdienā, uzreiz pēc Ķekavas novada
apmeklējuma. Vispirms Valsts
prezidents devās uz novada Domi, lai ar deputātiem pārrunātu
aktualitātes pašvaldībā.
Prezidents interesējās, kā
Iecavas novadā rit dzīve, raugoties no teritorijas ģeogrāfiskā izvietojuma, nodarbinātības, pakalpojumu pieejamības viedokļa.
Domes priekšsēdētājs Jānis
Pelsis pauda gandarījumu par

11.02.2011.

Zatlera kunga vizīti, kas dod
iespēju plašāk iepazīstināt ar
mūsu novadu, jo līdz šim Valsts
prezidenta gaitas vedušas tikai
cauri Iecavai. Pašvaldības vadītājs informēja par administratīvi
teritoriālās reformas ietekmi uz
novada attīstību, nākotnes iecerēm, kā arī minēja problēmas,
kas rada bažas un satrauc vietvaru, piemēram, pēdējos gados
nelabvēlīgā demogrāfiskā situācija un problēmas dzīvojamo namu renovācijas procesā.
5.lpp.
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Apstiprināta pagājušā gada budžeta izpilde
A: Beata Logina

8. februāra sēdē Dome
vienbalsīgi apstiprināja
Iecavas novada
pašvaldības 2010. gada
budžeta izpildi.

23. februārī apstiprinātajā
pašvaldības budžeta plānā pērn
10 reizes ir izdarīti grozījumi, pamatojoties uz grozījumiem likumā «Par valsts budžetu 2010. gadam», pārskata gada laikā noslēgtajiem un precizētajiem līgumiem par dažādu projektu realizāciju, piesaistot ārējo finansē-

jumu, un pašvaldības komiteju
pieņemtajiem lēmumiem par
pašvaldības līdzekļu izlietojumu.
Grozījumu rezultātā pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par Ls 867 239, izdevumu
plāns palielināts par Ls 857 256
un finansēšanas sadaļa - par
Ls 9 983. Precizētais pamat-

budžeta ieņēmumu plāns gadam
ir apstiprināts Ls 5 866 057 un
izdevumu plāns - Ls 5 985 602.
Ieņēmumu plāns ir izpildīts
par 102,7%, proti, saņemti Ls
6 024 981. Transferti no valsts
budžeta ir saņemti 99,6% no plānotajiem 2010. gada ieņēmumiem.
3.lpp.
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Atkārtoti sasniegumi reklāmu konkursā
Skolotājas
un viņu
audzēknes
gandarītas
par
kārtējiem
panākumiem:
no labās Solvita
Lauzēja,
Anda
Vaičekone,
Antra
Pāruma
un Elīna
Kļaveniece.

A: F: Anta Kļaveniece

Ar saukli «Apnicis skatīties uz
svešām reklāmām?! Radi pats
savu!» biznesa izglītības biedrība
Junior Achievement-Latvija (JAL)
jau 13. reizi rīkoja radošo reklāmu konkursu «Cita Holivuda»,
kuras laikā 5.-12. klašu skolēniem tika dota iespēja veidot
reklāmas uzņēmumiem un organizācijām.
Šogad skolēniem tika piedāvāti desmit reklāmas uzdevumi,
kuriem kopumā tika iesniegti
932 reklāmas darbi no 70 Latvijas skolām. Konkursa aktīvi
dalībnieki ik gadu ir arī Iecavas
vidusskolas skolēni. Šogad uz
noslēguma ceremoniju, kura norisinājās 3. februārī Kino Rīga
Lielajā zālē un kurā tika godināti
labākie reklāmu autori, devās
8. klases skolniece Anda Vaičekone un viņas sociālo zinību skolotāja Solvita Lauzēja, kā arī
11. klases skolniece Elīna Kļaveniece un viņas ekonomikas skolotāja Antra Pāruma.
Gan Anda, gan Elīna konkursā piedalījās jau otro gadu. Pērn
meitenes katra savā vecuma
grupā ieguva pirmo vietu Latvijas valsts mežu, SEB bankas un
Clear Channel Latvia reklāmas
uzdevuma veidošanā; Elīnas
reklāma ar saukli «Aizbiedē smoga spoku - iestādi savu koku!» vi-

su gadu bija redzama vides stendos Latvijas lielākajās pilsētās.
Arī šogad Elīnas darbs izpelnījās
žūrijas atzinību un, kā pēc apbalvošanas pastāstīja Clear
Channel pārstāve, bija žūrijas favorītu vidū, taču ieņemt godalgotu vietu liedzis fakts, ka tajā bija

attēlotas ceļa zīmes, kas vides
reklāmas plakātos nav vēlamas,
jo var maldināt braucējus.
Toties Anda savu panākumu
atkārtoja un arī šogad ieguva
pirmo vietu, šoreiz gan cenšoties
izpildīt žurnāla «Kapitāls» uzdevumu. Par savu dalību konkursā

viņa stāsta: «Man patīk izaicinājumi, un šajā gadījumā tas bija
konkurss. Biju iesniegusi divus
darbus «Radošuma pils» logo
konkursam, vienu reklāmu «Latvijas valsts mežu» konkursam un
vienu reklāmu žurnāla «Kapitāls» konkursam.
Žurnāla reklāmā man bija jāizveido imidžreklāma ar mērķi
informēt potenciālos lasītājus
par žurnāla «Kapitāls» priekšrocībām un izmaiņām koncepcijā. Es tajā izveidoju saukli: «Kapitāls - sabiedrības vērtību kristāls», jo uzdevumā bija jāmin būtiskākais žurnālā: izglītība, ekonomika, politika, talanti, modernās zināšanas, dzīvesstils, ko
pilnveido žurnāls «Kapitāls».
Man radās ideja par kristālu, jo,
tajā ieskatoties, var redzēt cauri
un arī žurnāls «caurspīdīgi» atspoguļo notiekošo sabiedrībā.
Žurnāls «Kapitāls» man dāvināja divu gadu abonementu un
divas biļetes uz operas izrādi «Seviļas bārddzinis». Uz izrādi došos
kopā ar savu skolotāju Solvitu
Lauzēju, kura mani iesaistīja šajā konkursā un nekad nav atteikusi padomu saistībā ar darbiem. Vislielākais paldies viņai!»
Jāpiebilst, ka Anda ar savu
varējumu apsteidza gados vecākus konkursantus un saņēma
žūrijas komplimentus par to, ka
vislabāk bija izpratusi doto uzdevumu. IZ

Spītējot krīzei, Bērnu žūrija turpina darboties
A: Ludmila Šteinberga

Iecavas novada bērnu bibliotēkas
vadītāja
LNB Bērnu literatūras centrs
jau desmito gadu organizē lasīšanas veicināšanas programmu
«Bērnu žūrija». Plašs speciālistu
loks no 400 nosaukumiem ik gadu izraugās lasītvēlmi veicinošas 24 grāmatas. Šī kolekcija
ietver gada labāko latviešu bērnu literatūru un tulkoto literatūru četrām vecuma grupām no
sešiem līdz 16 gadiem. Bērni vērtē grāmatas un izvirza «Bērnu
žūrijas» laureātus.
Diemžēl krīze skārusi arī šo
projektu. Pērn «Bērnu žūrija» saņēma piecreiz mazāku finansējumu kā nepieciešams, lai visām bibliotēkām sarūpētu grāmatu kolekcijas, rīkotu konkursus un veiktu elektronisko balsošanu.
Bērnu bibliotēkas lasītāji
projektā piedalījās devīto gadu.
Pateicoties pašvaldības piešķir-

tajiem līdzekļiem, grāmatas tika
iegādātas pietiekamā daudzumā.
Ekspertu darbu pabeidza un
līdz finišam tika 106 dalībnieki.
1.-2. klašu grupā lasīja 24 bērni;
3.-4. klašu grupā - 38; 5.-7. klašu grupā - 31; 8.-9. klašu grupā 13. Paldies visiem par labi paveikto darbu, saturīgām atbildēm, izturību un centību.
Ekspertu darbā iesaistījās Iecavas vidusskolas, internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas audzēkņi.
Liela atsaucība un atbalsts
bija no literatūras skolotājām
Daces Greižas un Marutas Lasmanes. Dace Greiža: «Šā gada
«Bērnu žūrija» rosināja uz pārdomām, vai vasaras karstums
ietekmē bērnu lasīšanas paradumus. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem bērnu atsaucība
projektam nebija tik izteikta. Daži sarosījās, septembrī sākoties
skolai un vēl pat Ziemassvētku
brīvdienās. 5. klasē «Bērnu žūrijas» projektā iesaistījās 23%,

8. klasēs - 20% skolēnu. Tieši tie
skolēni, kam ir problēmas ar lasīšanas iemaņām, neizmanto
iespēju pilnīgot savas prasmes.
Par veiksmīgiem atzīstu konkursus «Sirsniņa prasa, lai bērniņš
lasa» un «Lakoniskākais un asprātīgākais teiciens par lasīšanu, grāmatām un bibliotēkām»,
tāpēc rosināju savus skolēnus
tajos piedalīties.»
Bērnu veikumu vērtēs žūrija,
veiksmīgākie konkursu dalībnieki saņems pārsteiguma balvas un tiks īpaši sumināti Lielajos lasīšanas svētkos 5. martā
Rīgā, Ķīpsalā.
Kolekcijas vērtēšanā aktīvi
piedalījās skolotāju Gitas Tamašas, Evitas Burcevas, Ainas Benetes, Gunitas Jakovļevas
audzēkņi. Lai popularizētu «Bērnu žūriju» topošo lasītāju vidū,
PII «Cālītis» audzinātājas Ināra
Vēja un Aija Goldmane saviem
audzēkņiem lasīja priekšā jaunākajām klasēm domātos darbus.

Uzteicama arī vecāku ieinteresētība par to, ko lasa viņu bērni. Savas atvases atbalstīja
Renātes un Mārtiņa Murānu,
Enias Šustas, Aigara Mūrnieka,
Kārļa un Kristijas Čipenu, Samantas Čepļauskas, Ralfa Jansona, Zanes Grases, Terēzas
Druviņas, Roberta un Viktorijas
Veinbergu, Lauras Bogdanovičas, Alīnas Vladas, Georgija Mihailova mammas, tēti un vecvecāki.
Sakām lielu paldies Iecavas
kultūras nama saimniecēm Birutai Švītiņai un Almai Spalei
par iespēju noskatīties latviešu
animācijas filmu programmu
«Multenītes sniegā». Ekspertu
un bibliotekāru vārdā sirsnīgi
pateicamies pašvaldībai par noslēguma pasākumu un aktivitāšu finansiālo atbalstu. Decembrī
bērni pulcējās bibliotēkā, lai
pārrunātu iespaidus par izlasīto, cienātos ar našķiem un saņemtu Ziemassvētku dāvaniņas.
Vairāk lasiet - www.iecava.lv. IZ
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Apstiprināta pagājušā gada budžeta izpilde
1.lpp.

Iecavas novada pašvaldība
pilnībā saņēmusi plānotās valsts
budžeta mērķdotācijas un dotācijas izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, mācību grāmatu
iegādei, interneta nodrošināšanai pašvaldības bibliotēkās. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemta
93,1% apmērā no plānotā, t. i.,
Ls 33 243.
Valsts budžeta transfertu
Eiropas Savienības un ārvalstu
finansēto projektu īstenošanai
saņemšana bija atkarīga gan no
iepirkumu procedūras rezultātā
noslēgtajiem līgumiem, gan no
izpildītajiem darbiem.
Pašvaldību budžeta transfertu plāns izpildīts par 125,0%.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis saņemts 104,2% apmērā no
2010. gada plāna, t. i., plānotie
ieņēmumi pārsniegti par
Ls 105 135. Iecavas novada pašvaldības 2010. gada budžetā
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
bija plānots 92% apmērā no
summas, kas bija aprēķināta saskaņā ar likumu «Par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanu». Iedzīvotāju ienākumu nodokli no Valsts
kases sadales konta 2010. gadā
pašvaldības saņēma 96% apmērā no prognozētā. Nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumi
iekasēti 142,2% apmērā pret
plānoto. Plāna pārsniegumu veido papildus sākotnēji plānotajam aprēķinātais un iekasētais
nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokli un debitoru parādu
maksājumi.
Pašvaldības budžeta iestāžu
ieņēmumi - Ls 221 883 - veido
3,7% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Pašvaldības budžeta
iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem
2010. gadā iekasēti 93,3% apmērā. Nelielu daļu – 0,6% - no

pamatbudžeta ieņēmumiem veido pārējie ieņēmumi: valsts un
pašvaldības nodevas, naudas
sodi un citi nodokļu un nenodokļu ieņēmumi. Salīdzinot pašvaldības 2009. gada un
2010. gada ieņēmumus, kopējie
ieņēmumi 2010. gadā ir tikai par
Ls 18 029 lielāki.
Pamatbudžeta izdevumu
plāns 2010. gadā izpildīts par
89,7% - dažādu pašvaldības
funkciju realizācijai izlietoti
Ls 5 367 225. Salīdzinot pamatbudžeta izdevumus 2009. gadā
un 2010. gadā, ir samazinājušies izdevumi izglītībai par
Ls 133 803, vides aizsardzībai,
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai par
Ls 472 084, vispārējo valdības
dienestu izdevumu segšanai par
Ls 79 650, kā arī atpūtai un kultūrai par Ls 22 737.
2010. gadā salīdzinājumā ar
2009. gadu ir pieauguši izdevumi sociālajai aizsardzībai par
Ls 144 564, veselības aizsardzībai par Ls 28 095 un ekonomiskajai darbībai par Ls 87 468.
Pašvaldība pērn pilnībā ir nokārtojusi visas kredītsaistības
par ilgtermiņa aizņēmumiem.
2010. gadā atmaksātā aizņēmumu pamatsumma ir Ls 141 082,
samaksāti kredīta procenti
Ls 87 517 un kredītu apkalpošanas maksa Ls 4500.
Salīdzinot pamatbudžeta izdevumus 2009. gadā un 2010.
gadā pēc ekonomiskajām kategorijām, pērn ir samazinājušies
izdevumi atalgojumam par
Ls 374 166, izdevumi pamatkapitāla veidošanai par Ls 285 233.
Pagājušajā gadā ir pieauguši izdevumi sociālajiem pabalstiem
par Ls 161 380 un transfertiem
par Ls 41 161.
Speciālā budžeta (īpašiem
mērķiem iezīmēti līdzekļi) plāns
2010. gadā būtiski nav mainīts.
Speciālā budžeta precizētais
ieņēmumu plāns izpildīts par
112,7%, saņemti Ls 92 965

īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļi. Par Ls 10 306 vairāk saņemts plānotais dabas resursu
nodoklis. Speciālā budžeta
(ziedojumi un dāvinājumi) plāns
2010. gadā ir palielināts par
Ls 344. Ziedojumi un dāvinājumi naudā ir saņemti Ls 1 090.
Speciālā budžeta izdevumu
plāns 2010. gadam - Ls 79 020.
Budžeta grozījumu rezultātā
Ls 10 834 no saņemtā dabas re-

sursu nodokļa ir novirzīti līdzdalībai SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» kapitālā. Precizētais izdevumu plāns apgūts par
90,6%, t. i., izlietoti Ls 71 617 no
īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem. 2010. gadā kopā izlietoti līdzekļi Ls 1 178 no saņemtajiem ziedojumiem un naudas līdzekļu atlikuma uz pārskata gada sākumu. Pilna informācija par
budžeta izpildi - www.iecava.lv. IZ

Melnās ziņas
- 2. februārī plkst. 13:30 Rīgas ielā tika konstatēts, ka
1969. gadā dzimis vīrietis iegādājas vienu litru nelikumīgas izcelsmes alkohola un cigaretes ar
Krievijas akcīzes markām. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- Tajā pašā dienā ap plkst.
17:40 viena litra pudele nelegālā
alkohola izņemta kādam 1936.
gadā dzimušam vīrietim. Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
- 3. februārī ap plkst. 4:55
dedzis kāds malkas šķūnis
20 kvadrātmetru platībā.
- 4. februārī ap plkst. 9:45
automašīnas Audi A6 Avant vadītājs, dzimis 1950. gadā, uz slidenas brauktuves neizvēlējās
drošu braukšanas ātrumu,
ietriecās ceļazīmēs un automašīnā VW TT-28.
- 4. februārī ap plkst. 14:20
konstatēts, ka 1983. gadā dzimis
vīrietis vada automašīnu Opel
Astra bez vadītāja apliecības.
Sākts kriminālprocess.
- Laika periodā no 16. janvāra
līdz 1. februārim no kādas ražotnes teritorijas Iecavas novadā
nozagtas dažādas ražošanas
iekārtu metāla detaļas. Sākts
kriminālprocess.

- Laikā no 4. februāra līdz
6. februārim Baldones ielā novietotai automašīnai Hyundai Santa Fe no mājas jumta uzkritis
sniegs, tādējādi bojāts automašīnas jumts, motora pārsegs un
priekšējais labais spārns.
- Laika posmā no 5. februāra
plkst. 21:30 līdz 6. februāra
plkst. 8:00 Iecavas patērētāju
biedrības veikalam Rīgas ielā izsista pakešu loga rūts.
- 6. februārī ap plkst. 15:15
saņemts ziņojums, ka 1994. gadā dzimusi jauniete izgājusi no
mājām Plūdoņa ielā, lai dotos uz
Rīgu, un pēc tam nav devusi par
sevi nekādas ziņas. 7. februārī
ap plkst. 17:30 pazudusī persona atrasta un nodota vecākiem.
- 8. februārī ap plkst. 16:25
konstatēts, ka 1967. gadā dzimis
riteņbraucējs vada velosipēdu,
būdams alkohola reibumā
(1,766 promiles).
- 8. februāra pievakarē no
sporta nama «Dartija» garderobē
novietotas somas nozagts mobilais telefons Samsung C3300K.
Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Māju renovācijas process ir sakustējies
A: F: Anta Kļaveniece

Ekonomēšanas jēgu liela daļa cilvēku sapratīs tikai tad, kad
būs iespēja reāli ietekmēt summu, kas katru mēnesi jāmaksā
par izlietoto siltumu. Kamēr
taustāma ietaupījuma nav,
daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem ir grūti atrast kopīgu viedokli - vajag māju siltināt vai ne.
Šobrīd, kad ir iespēja mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem piesaistīt 50% Eiropas Savienības struktūrfondu
naudas un maksāt tikai pusi no
mājas renovācijas darbu izmaksām, iedzīvotāju izpratne un atbalsts ir īpaši svarīgs.
Pašlaik dalībai ES struktūrfondu programmā «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi» ir piekrituši vairāku Iecavas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, par
šādu lēmumu nobalsojot mājas
kopsapulcē. Cerams, ka šogad
par ERAF līdzekļiem Iecavā tiks
renovētas vairākas mājas un gada otrajā pusē jau būs iespēja
tās novērtēt jaunā veidolā: nosiltinātas un nokrāsotas, ar jauniem jumtiem un logiem, iestiklotām lodžijām un radiatoriem,
kuru temperatūru katrs savā
dzīvoklī var regulēt pats, sasniedzot programmas galveno mērķi - paaugstināt mājokļu energoefektivitāti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu
energoresursu efektīvu izmantošanu un dzīvojamā fonda ilgtspēju.
Sarunā par māju renovācijas
gaitu māju vecākie Ruta Priede
(Dārza 4 - 54 dzīvokļi), Mārtiņš
Šulcs (Baldones 2b - 18 dzīvokļi)
un Oskars Sīga (Virzas 23 - 12
dzīvokļi), kā arī namu apsaimniekotāja SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) pārstāvis, uzņēmuma projektu vadītājs Jānis Feldmanis atzīst, ka
tieši atbalstošā lēmuma iegūšana no iedzīvotājiem prasa patiešām fanātisku un milzīgu izskaidrošanas un organizatorisko darbu. Lai varētu sākt mājas
renovāciju, lēmums dzīvokļu
īpašniekiem jāpieņem ar 50% +
1 balss vairākumu.
O. Sīga teic, ka viņa pārstāvētā 12 dzīvokļu māja Virzas ielā
23 būšot kā ģenerālmēģinājums
Iecavai, jo ir pirmā ēka, kurā līdz
ar pavasara iestāšanos sāksies
jau reāli renovācijas darbi. Renovācijas projekts ir atbalstīts
Latvijas investīciju un attīstības
aģentūrā (LIIA), un pašlaik rit renovācijas darbu pretendentu iz-

vērtēšana. Process gan nerit tik
ātri, kā gribētos.
Pirmā mājas iedzīvotāju sapulce, kurā dota zaļā gaisma renovācijai (pret nobalsojuši divu
dzīvokļu īpašnieki), notikusi
pērn, 19. maijā. Nepieciešamā
dokumentācija LIIA iesniegta
14. jūlijā, bet izskatīšana un šādu tādu kļūdu labošana ievilkusies, un līgums par finansiālo atbalstu parakstīts tikai novembrī.
O. Sīga cer, ka vasaras otrajā pusē mājas renovācija būs pabeigta. Tās gaitā plānots nomainīt
ēkas jumtu, logus, radiatorus,
siltuma un karstā ūdens caurules, ierīkot ventilācijas sistēmu,
nosiltināt ēkas sienas, pagraba
un bēniņu pārsegumus.
J. Feldmanis piebilst, ka pēc
renovācijas ēkas siltumnoturībai
vajadzētu palielināties vismaz
par 40%. Pirmā Iecavā renovētā
ēka būtu lielisks paraugs citiem.
Viņam piekrīt arī M. Šulcs: «Kad
viena māja būs gatava, tad arī citiem radīsies vēlme dzīvot labāk.
Šobrīd cilvēki vēl ir kūtri, jo ir pamatīgi iebaidīti ar visām tām kredītu lietām, un nemaz necenšas
ieklausīties, ka ne dzīvokļi, ne
māja netiks ieķīlāta. Viņi ir gatavi
maksāt 100 latus par 14 grādu
temperatūru dzīvoklī, bet ir grūti
pārliecināmi maksāt to pašu
summu par komfortu dzīvoklī.
Tikai pēc trīs mēnešu pārrunām
man ir izdevies savākt iedzīvotāju parakstus renovācijas akceptam. Esam noslēguši līgumu ar
SIA «Baltex Group» par energoaudita un lokālās tāmes izstrādi.»
R. Priede: «Arī mūsu mājai renovācija ir ļoti nepieciešama, citādi tā vienkārši sabruks - jau tagad ķieģeļi krīt ārā no sienām,
jumts tek. Šobrīd mūsu mājas
tehniskais nolietojums ir 40%.
Kas būs pēc gadiem desmit vai
20? Esam sagatavojuši nepiecie-

Oskars
Sīga

Ruta
Priede

šamos dokumentus iesniegšanai
LIIA: ir sagatavots energoaudita
pārskats un izstrādāta ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte un lokālā tāme. Pavisam drīz, 15. februārī,
tiek plānota mājas iedzīvotāju
sapulce, kurā nepieciešams pieņemt kopīgu lēmumu par veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, tādēļ ļoti ceru uz viņu
atsaucību. Mājas renovācijas
gaitā esam ieplānojuši nomainīt
jumtu, logus, apkures sistēmu,
ierīkot ventilācijas sistēmu, nosiltināt ēkas sienas un pagraba
pārsegumu, iestiklot lodžijas.»
J. Feldmanis: «Tieši namu apsaimniekotājs SIA «DzKS» ir tas,
kuru iedzīvotāji pilnvaro kārtot
projekta juridiskās un finansiālās darbības. Kredīta ņēmējs ir
«DzKS», bet iedzīvotāji apņemas
maksāt rēķinus.» Bieži vien,
ieraugot renovācijas darbu tāmi,
iedzīvotājus biedē izmaksu summa. Te nu jāpiebilst, ka parasti
pēc iepirkuma procedūras izmaksu summa samazinās. Tāpat
jau renovēto māju pieredze rāda,
ka nepalielinās arī iedzīvotāju rēķini. Ja nebūtu kredīta, par apkuri būtu jāmaksā teju uz pusi
mazāk, bet, tā kā jāsedz kredīts,
tad maksājumi dažus gadus paliek iepriekšējā līmenī vai ir nedaudz mazāki.
R. Priede janvārī apmeklējusi
uzņēmuma SIA «Jelgavas Nekustamo īpašumu pārvalde» (JNĪP)
rīkoto semināru, kurā bijusi
iespēja apskatīt renovētos
daudzdzīvokļu namus. Atbildi uz
galveno jautājumu - vai bija jēga
šos namus renovēt - sniedz konkrēti skaitļi. Vidēji Jelgavā par
siltumu dzīvokļu īpašnieki maksā 0,71 Ls/m², turpretī 4. līnijas
renovētā nama iemītniekiem nākas maksāt tikai 0,38 Ls/m². Vēl
labāka situācija ir Helmaņa ielā tur iedzīvotājiem jāmaksā vien
0,19 Ls/m²; Raiņa ielas renovētajā namā šī maksa tomēr jopro-

jām ir augsta - 0,43 Ls/m², jo
nams pēc renovācijas vēl žūst.
Rādītājs ir arī dzīvokļu pirkšanas sludinājumi - cilvēki
priekšroku dod renovētām mājām. Kopumā māju renovācija
dod neapstrīdamu labumu - tiek
ietaupīts siltums, pagarinās namu dzīves cikls, to apsaimniekošanai jātērē mazāk līdzekļu nekā
agrāk, jo nav jāveido uzkrājumi
remontiem, mainās arī iedzīvotāju attieksme pret savu namu kopumā.

Vairāk
informācijas var gūt:
www.liaa.
gov.lv
un zvanot
Jānim
Feldmanim
pa tālr.
29124408.

Jānis
Feldmanis

Ieteikumi, uzsākot
siltināšanu
daudzdzīvokļu mājā
SIA «Baltex Group» projekta
vadītājs Artūrs Eiduks
Mājas vecākajam vai personai, kas uzņemas siltināšanas
procesa virzību, būtu jāzina, ka
daudz laika un pūļu prasīs
daudzdzīvokļu mājas kopīpašnieku sapulcināšana uz kopsapulcēm. Kopīpašniekiem ir jāņem vērā, ka izmaksas, par kurām nākas balsot pirmajās kopsapulcēs, procesa gaitā var mainīties.
Skopais maksā divreiz! Nav
ieteicams pasūtīt tehniskās dokumentācijas sagatavošanu firmai vai speciālistiem, kas piedāvā viszemāko cenu vai cenu, kas
būtiski atšķiras no vidēji piedāvātās cenas. No tā, cik pārdomāti
un profesionāli tiks sagatavota šī
dokumentācija, lielā mērā ir atkarīga mājas siltināšanas procesa virzība.
Kopīpašniekiem iesakām
savlaicīgi apspriest ar energoauditoru energoauditā paredzētās aktivitātes vai energoenerģijas taupīšanas pasākumus. Ja
tas nenotiek, tad LIAA pieprasīs
veikt energoauditā paredzētos
pasākumus, par kuru ekonomisko izdevīgumu vai neizdevīgumu kopīpašnieki nebūs pieņēmuši kopīgu lēmumu.
Jāpievērš liela vērība būvizmaksu tāmes sagatavošanai! Ļoti svarīga ir būvnieku un būvuzraugu pareiza izvēle. IZ
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Valsti pārvalda novados
1.lpp.

Domes priekšsēdētājs arī norādīja uz nesaskaņotu plānošanu un nesaimniecisku rīcību
valstiskā līmenī, kas nelabvēlīgi
atsaucas uz pašvaldībām. Tāds
piemērs Iecavā ir saistīts ar divu
lielu projektu realizāciju ūdenssaimniecības rekonstrukcijas un Rīgas ielas rekonstrukcijas procesi nav racionāli saskaņoti, tādējādi nāksies veikt
dubultu darbu ielu seguma atjaunošanā, daļa līdzekļu būs nelietderīgi iztērēti un iedzīvotājiem būs krietni vairāk neērtību
un pārvietošanās ierobežojumu.
Tika pārrunāti uzņēmējdarbības attīstības un veselības aprūpes jautājumi. Tikšanās dalībnieki diskutēja par iespējām
izveidot Iecavas noovadā cukurfabriku un cukura nozares problēmjautājumiem Eiropas Savienības kontekstā.
Valsts prezidents interesējās
par veselības aprūpes sistēmu
Iecavā, īpaši par primārās veselības aprūpi un iedzīvotājiem pieejamajiem ārstniecības pakalpojumiem. Savukārt novada deputāti pauda satraukumu par neatliekamās palīdzības nodrošināšanu nakts stundās. Prezidents uzsvēra priekšrocības, kas
iecavniekiem ir, dzīvojot pie
starptautiskās maģistrāles un
salīdzinoši nelielā attālumā no
lielām pilsētām.
Deputāti atzina, ka sabiedrībai trūkst vienota redzējuma, vīzijas par valsts nākotni, liela
iedzīvotāju daļa izjūt atsvešinātību un nejūtas šeit vajadzīgi.
Tāpēc Valsts pirmajai personai
vairāk vajadzētu stiprināt iedzīvotāju ticību valsts idejai. Valdis
Zatlers uzsvēra, ka mums pašiem ir jāveido novada kopienas
apziņa, veidojot vidi, kurā mēs
labi jūtamies. Lai šeit, kur piedzimstam un skolojamies, varam arī strādāt un cienīgi vadīt
savas vecumdienas. «Valsts tiek
pārvaldīta vislielākā mērā tieši
pašvaldībās. Šī piederības izjūta
dod vislielāko stabilitāti,» atzina
Valsts prezidents.
Darba vizītes turpinājumā
Valsts prezidents apmeklēja SIA
«Iecavnieks», kur apskatīja rapšu eļļas ražošanas, pildīšanas
un fasēšanas procesu, iepazinās
ar jauno dabīgo kokapstrādes
produktu līniju PaintEco, kā arī
tikās ar uzņēmuma vadību. Sa-

Lilita Zatleres
kundze
atzina,
ka tikšanās
laiks ir ļoti
ierobežots,
tādēļ solīja
sieviešu kluba
«Liepa»
dalībnieces
aicināt ciemos
uz Rīgas pili.

Vairāk
fotogrāfiju
no Valsts
prezidenta
vizītes
Iecavas
novadā www.iecava.lv
galerijā.

SIA «Iecavnieks» vadītājs Dainis Lagzdiņš Valsts prezidentu
iepazīstināja ar rapšu eļļas ražošanas, pildīšanas un
fasēšanas procesu.
runu laikā izskanēja uzņēmuma
vadības paustās bažas par to, ka
ārzemju investori strauji izpērk
zemi, bet vietējiem uzņēmumiem
šim mērķim līdzekļu nepietiek.
Skaudra ir arī bankas darbinieku attieksme, kas nevis cenšas panākt pretī ilgstošam un
stabilam biznesa partnerim, bet
ar savām darbībām padara grūtāku uzņēmuma konkurētspēju.
Šāda rīcība nepavisam neatbilst
rietumu biznesa kultūrai. «Atbildība būtu jāuzņemas abiem:

gan bankai, gan uzņēmumam.
Viens SIA kredītu deva, otrs
SIA – ņēma, risku izvērtēja abi,
tādēļ nav taisnīgi, ka atbildība
jāuzņemas tikai vienam,» sacīja
uzņēmuma vadītājs Dainis
Lagzdiņš.
Vizītes noslēgumā Valsts
prezidents tikās ar Iecavas novada zemnieku saimniecību vadītājiem, sarunā aktualizējot
galvenās problēmas lauksaimniecības nozarē. «Man ir svarīgs
to cilvēku viedoklis, kas stāv uz

zemes,» sacīja Valsts prezidents.
Tikšanās laikā zemnieki pievērsa uzmanību nepieciešamībai izlīdzināt Eiropas Savienības
platībmaksājumus visās dalībvalstīs, vietējā tirgus aizsardzībai, kvalitatīva darbaspēka piesaistes grūtībām. Diskusija raisījās arī par pievienotās vērtības
nodokļa atšķirībām starp Latvijā
ražoto un ievesto produkciju, kā
arī par augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību un to
augstajām cenām salīdzinājumā
ar citām Eiropas valstīm, kas sadārdzina Latvijā ražoto produkciju. Valsts prezidents pauda uzskatu, ka zemniekiem būtu plašāk jādomā par savu ražoto produktu attīstīšanu, lai tie kļūtu
eksportspējīgāki, jo daudzu
valstu tirgiem ir interese par Latvijas produkciju. Svarīga ir arī
pircēju attieksme, kam būtu jāapzinās, ka nav labākas pārtikas
par to, kas ražota pašu zemē un
kurai var uzticēties. «Ir liela atšķirība starp jūsu audzēto tomātu un ievesto, jo jūsu tomāti ir
domāti ēšanai, bet importa –
transportēšanai,» ar smaidu sacīja V. Zatlers.
Savukārt Lilita Zatleres kundze vizītes laikā apmeklēja Iecavas kultūras namu, kurā noskatījās vairākus priekšnesumus
«Tarkšķu» un mazo dejotāju izpildījumā, kā arī tikās ar Iecavas
sieviešu kluba «Liepas» dalībniecēm. IZ
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Mazie dejotāji rāda, ko māk
A: Solveiga Lineja
F: Alma Spale

29. janvārī Iecavas
kultūras namā tikās
Iecavas un Vecumnieku
novada pirmsskolu
dejotāji, lai parādītu,
ko iemācījušies,
un kopā priecātos.
Pasākumā piedalījās pieci
kolektīvi no Iecavas (divi Ilzes
Blaumanes vadītie kolektīvi no
bērnudārza «Cālītis», pa vienam
Aijas Krolles vadītam kolektīvam
no «Cālīša» un PII «Dartija» un
Iecavas kultūras nama kolektīvs, kuru vada Solveiga Lineja),
kā arī kolektīvs no Misas Valijas
Vainas vadībā.
Jau pulksten 10 no rīta Iecavas kultūras namā sāka pulcēties bērni, lai sapostos koncertam. Atbalstīt bērnus bija ieradušies viņu vecāki, vecvecāki un
citi interesenti. Katrs kolektīvs
rādīja divas dejas. Pasākumu
kuplināja kocerta vadītāja - Pele,
ar kuru vēlāk bērni gāja kopīgās
rotaļās. Par uzstāšanos dejotāji
saņēma saldumu pakas. Paldies
visiem dejotājiem un viņu atbalstītājiem!
«Neskatoties uz ledaino vēju
un puteni, 29. janvāra rītā Misas
vidusskolas pirmsskolas bērnu
sirsniņas pildīja prieks un satraukums. Bērni devās uz pims-

«Pasākums bija ļoti labi organizēts,» atzina PII «Cālītis» dejotāju vadītāja Ilze Blaumane.
«Bērniem patika rotaļas ar Peli, un viņi jautāja, kad vēl iesim dejot. Jauki, ka tādā
pasākumā varējām parādīt sava darba augļus.»
skolas deju kolektīvu sadanci
Iecavas kultūras namā. Lai dejas
solis būtu raitāks, pirms tam bijām cītīgi gatavojušies. Skolotājas kopā ar māmiņām darināja
tērpus, jo šī bija pirmā uzstāšanās ārpus Misas Mazās skoliņas,» informē Valija Vaina. «Bēr-

nus sajūsmināja kuplā sniegavīru saime skatuves noformējumā, bet vislielākais pārsteigums
bija aktraktīvā Pele, kura mazos
dejotājus iedrošināja un uzjautrināja. Skatītāju pilnajā zālē nemitīgi skanēja aplausi. Bērni ar
interesi vēroja citu kolektīvu

priekšnesumus. Paldies Iecavas
novada interešu izglītības metodiskās apvienības vadītājai Solveigai Linejai par uzaicinājumu
un lieliski noorganizēto pasākumu. Paldies kultūras nama darbiniecēm par viesmīlību un Iecavas novada Domei par atbalstu!» IZ

Bungu pavēlnieks
Dome apstiprina projektu
jubileju svinēja lielkoncertā konkursa nolikumu
A: Kristīne Vaičus

Iecavas Mūzikas skolas skolotāja
30. janvārī bundzinieks Gundars Lintiņš ar emocijām bagātu
lielkoncertu atzīmēja savu
40. dzimšanas dienu. Jelgavas
Kultūras namu pārpildīja jelgavnieka Gundara Lintiņa skatuves
kolēģi, domubiedri un atbalstītāji, draugi un pielūdzēji, kas pauda sajūsmu par lielisko bundzinieku. Gandrīz četras stundas ilgais koncerts sastāvēja no divām
emocionāli piesātinātām daļām.
Gundars ne tikai muzicēja kopā
ar draugiem, bet arī saņēma pārsteigumus - video sveicienus un
gardas dāvanas.
Gundars Lintiņš ir viens no
pieprasītākajiem un profesionā-

lākajiem bundziniekiem Latvijā,
kas aktīvi koncertē un spēlē dažādos projektos kopā ar Kristapa
Krievkalna pavadošo grupu, kā
arī grupu «CREDO» un «Jam Orchestra».
Paralēli daudzajiem muzikālajiem projektiem Gundars ir pedagogs sitaminstrumentu spēles
audzēkņiem Jelgavas Mūzikas
vidusskolā. Vairāk nekā 15 gadi
ir aizvadīti, izglītojot audzēkņus
Iecavas Mūzikas skolā, kur tagad šo darbu turpina Gundara
audzēknis un Iecavas Mūzikas
skolas absolvents Harijs Gūtmanis.
Nu jau bijušie kolēģi un
audzēkņi no Iecavas Mūzikas
skolas sirsnīgi sveic Gundaru
Lintiņu jubilejā! IZ

A: Beata Logina

Lai veicinātu vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti, rosinot piedalīties savas dzīves vides
kvalitātes uzlabošanā, Iecavas
novada Dome ir izmantojusi
iespēju pretendēt uz Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
programmas «Sabiedrība ar dvēseli» finansējumu. Sadarbība ar
KNHM ilgs trīs gadus, un tās
ietvaros ir plānots atbalstīt astoņus projektus – katru 1000 eiro
apmērā (KNHM piešķirtais finansējums ir 8000 eiro, papildus nodrošinot naudas balvu
500 eiro apmērā vienam vislabākajam projektam).
8. februāra Domes sēdē de-

putāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi 2011» nolikumu un ar 14. februāri izsludināt pieteikšanos uz šī projektu
konkursa finansējumu. Konkursā var piedalīties fizisku personu
neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie
iedzīvotāji, vai ikviena reģistrēta
biedrība vai nodibinājums, kura
juridiskā adrese ir Iecavas novadā. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts,
kas saistīts ar dzīves kvalitātes
uzlabošanu Iecavas novadā un
ko viņi paši spēj īstenot. Plašāka
informācija un nolikums www.iecava.lv. Seminārs par
projektu pieteikumu sagatavošanu notiks 25. februārī plkst.
15:00 Iecavas kultūras namā. IZ
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Sporta ziņas

F: Beata Logina

Mēmeles kausa izcīņa Bauskā
5. februārī Īslīce - Iecavas SS
69:82
(E.Avots 29, J. Eiduks 23, D. Kravals 18)
6. februārī Zelta Lauvas - Iecavas SS 61:106
(E. Avots 32, D. Kravals 25, J. Eiduks 23, K. Onzuls 12,
T. Mudurs 11)
Ar galda tenisistu sacīkstēm 5. februārī sporta namā «Dartija»
sākās Latvijas Veterānu savienības 48. finālspēles.
Pirmo reizi Iecavas novads startēja ar savu, no Bauskas rajona un
novada neatkarīgu komandu, un starts izdevās vairāk nekā labs.
Iecavnieku vienība izdarīja gandrīz maksimāli iespējamo un
21 komandas konkurencē izcīnīja 2. vietu, ierindojoties uzreiz aiz
Rīgas pilsētas pārstāvjiem. Veiksme novērsās tikai no Roalda
Cildermaņa, kurš cīņā par iekļūšanu labāko četriniekā ar 2:3
zaudēja nākamajam čempionam un palika 6. vietā. Toties teicamu
ieskaiti komandu vērtējumā deva četras mūsu sportiskās dāmas.
Par čempioni 50+ grupā kļuva Baiba Gāga, 70+ grupā 2. vietu
izcīnīja Elga Ziemiņa, bet 60+ grupā 3. vietu ieguva Ludmila
Bulaha un 5. vietu - Agafija Buša. Nākamais starts Iecavas
novada sporta veterāniem paredzēts 19. februārī slēpošanas
sacensībās Priekuļos.
Spītējot nepievilcīgajiem laika apstākļiem, sestdien, 5. februārī,
tomēr notika Iecavas novada atklātās sacensības slēpošanā.
Veicot 5 km distanci, 14-44 gadus vecu vīriešu grupā uzvarēja
Andris Štrauss (rezultāts 18 min. 02 sek.), bet veterānu grupā
nepārspēts palika Vilnis Goldmanis (21 min. 30 sek.). Līdz
13 gadus vecu zēnu grupā 3 km slēpojumā 1. vietu ieguva Artūrs
Naļivaika (12 min. 24 sek.). Tikpat garā distancē sieviešu grupā
zelta medaļu saņēma Sandra Naļivaika (15 min. 52 sek.), bet
sieviešu veterānu grupā - Anna Pakalna (15 min. 01 sek.).
5. februārī risinājās Ventspils 9. atklātās veterānu ziemas
sacensības vieglatlētikā. Iecavnieki ieguva divas godalgas 3 km
soļošanā: Ojārs Pārums izcīnīja 2. vietu ar rezultātu 19 min. 25
sek., bet Velta Bruce bija otrā ātrākā soļotāja sieviešu konkurencē
ar rezultātu 23 min. 07 sek. Turklāt Velta arī triumfēja
tāllēkšanas sektorā - 1,78 m tālais lēciens nodrošināja 1. vietu.
7. februārī noritēja Iecavas novada skolu sacensības florbolā 4.5. klasēm.
1. vieta – Iecavas vidusskolas 5.c klases komandai (Kārlis Ozoliņš,
Emīls Špīss, Artis Griška, Mariss Zakarītis, Ronalds Zakss, Helvis
Lapiņš)
2. vieta – Dzimtmisas pamatskolas 5. klases komandai (Jānis
Kalniņš, Jānis Pavlovičs, Vladimirs Hodorovičs, Mārtiņš Skalders,
Matīss Skuja, Kaspars Ziemiņš, Ģirts Lugorenko)
3. vieta – Iecavas internātpamatskolas 5. klašu komandai (Jānis
Sproģis, Nauris Bergmanis, Artūrs Dāvis, Ivars Kalējs, Kristaps
Ivanovs, Matīss Skangalis, Andrejs Kudrjavcevs, Gundars Pastva,
Raivis Rožēns).

Iecavas novada
16. atklātais
basketbola čempionāts
Punktu skaits
pēc 8. februāra spēlēm
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

2. apakšgrupa
Ozolu 15
8
Saint-Gobain
7
Valauto
7
BK Iesācēji
6
AC Kluburi
4
Stelpe/Bārbele
4

8
7
6
5
4

Kultūras namā skatāma
izstāde «Visuma vīzijas»
«Visums sūta mums idejas,
sapņus un neizskaidrojamas vīzijas - to, ko redzu
es, vēlos parādīt arī jums,»
saka Nauris Dubkēvičs.
Viņa darbu izstāde
Iecavas kultūras namā
apskatāma no 7. februāra.
«Šobrīd studēju Parapsiholoģijas un Ezotērikas akadēmijā.
Domāju, ka esmu atradis savu
aicinājumu. Kāds laiciņš līdz šai

atklāsmei gan ir pagājis, taču, lai
cik dīvaini arī nebūtu, vispirms
radās šīs vīzijas no «augšas» un
tikai tad studijas.
Saprotu, ka darbi ir savādāki, kādus esam raduši redzēt pie
sienas. Varbūt kāds tajos saskatīs ko skaistu, interesantu un
fantāzijas rosinošu. Baudiet,
sapņojiet un ļaujieties fantāzijām,» aicina autors. Visi darbi tapuši ar melnas krāsas pildspalvu, pirmais - 2007. gadā. IZ

Iecavas luterāņu baznīcā
18. februārī plkst. 18:30

2. februārī
Stelpe/Bārbele - BK Iesācēji 44:62
(J. Klāviņš un N. Popmanis pa 12;
J. Eiduks 18)
Ozolu 15 - Saint-Gobain
63:54
(A. Švītiņš 16; K. Rācenājs 15)
Klondaika - Grīnvalde
60:64
(R. Elbakjans 18; D. Kravals 24)

3. februārī
Eva autonams - ABC
55:35
(M. Skrejāns 16;
G. Vancāns un A. Krūmiņš pa 10)
Valauto - AC Kluburi

Vērtīgus
punktus
Iecavas
galda
tenisa
komandai
LSVS 48.
sporta
spēlēs
deva
Elgas
Ziemiņas
izcīnītā
otrā
vieta.

67:54

(P. Prolis 31; M. Ozoliņš 15)

Codes, Mežotnes, Salgales un Iecavas draudzes
tikšanās koncerts.
Uzrunās mācītājs Rolands Radziņš.
Dziedās ansambļi draudžu ērģeļnieču
Andas Silgailes, Lindas Razalinskas un Zaigas Lazdiņas
vadībā. Īpašais viesis - dziedonis Aivars Kalniņš (Vācija).
Visi mīļi aicināti!

Aizsaulē aizgājuši

8. februārī
Kluburu jun. - Eva auton. 41:57
(Ģ. Jakuška 13; S. Belte 20)
ABC - Klondaika/Jumis A 47:78
(G. Vancāns 23; R. Elbakjans 30) IZ

Jeļena Umbraško (21.02.1917. – 02.02.2011.)
Petrs Kupris (03.03.1940. – 07.02.2011.)
Vladimirs Zeļenovs (15.12.1966. – 07.02.2011.)

2011. gada 11. februārī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
SIA «Iecavnieks Auto»
piedāvā smago un vieglo auto
servisa pakalpojumus
un kravu pārvadājumu
pakalpojumus.
Iecavas novads, Iecavnieki.
Tel. 27878493, 26145712.
Serviss@iecavnieks.lv

Tiek izsludināta atkārtota
Garāžu kooperatīva
«Dzirnavu iela»
biedru kopsapulce
12. februārī plkst. 10.00
novada Domes zālē.
Dienas kārtībā valdes pārvēlēšana, jo tās
pilnvaru termiņš beidzas
2011. gada 21. februārī.

Iecavas kultūras namā

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

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

Dažādi : : :
Iesniegšu tavā vietā
VID atskaites Elektroniskajā
deklarēšanas sistēmā.
Tālr. 29756109.
Veikala «Rise»
pagrabstāvā
12. un 13. februārī
no plkst.9 līdz 15
Skolēnu mācību
uzņēmumu tirdziņš.
Laipni aicināti!

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).

12. februārī plkst. 10-14

Pārdod : : :

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 14. februārī
no plkst. 10 līdz 12.
Iecavas novada Dome
aicina uz semināru
Dabas resursu un
ekoloģisko pārmaiņu
nozīme Latvijas attīstībā
23. februārī
plkst. 13.00-16.00
Iecavas kultūras namā.
Varēs iegūt zinātnē balstītas
atbildes uz jautājumiem par
gaidāmajām pārmaiņām Latvijas
ekoloģijā un kas jāņem vērā,
plānojot novada ekonomisko un
cilvēkresursu attīstību.
Dalība - bez maksas.
Pieteikšanās pa tālruni
63941601 vai 29428476
līdz 21. februārim.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
13. februārī pl. 15:00
Iecava - Pārdaugava/Rīga
19. februārī pl. 11:00
Iecava - Ziemeļi
Iecavas novada sacensības
galda tenisā, 4. kārta
15. februārī pl. 12:00
Iecavas novada atklātās
sacensības vieglatlētikā
C grupai
23. februārī pl. 15:00
Treneru padomes sēde
24. februārī pl. 19:00
Latvijas Republikas kausa
izcīņas posms svara stieņa
spiešanā guļus
26. februārī
Sporta skolotāju
metodiskās apvienības sēde
28. februārī pl. 19:00

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

8.

Kultūras namā
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»
Piedalās:
Iecavas deju grupa AMIRA
Baldones deju grupa FARIDA
deju grupas no Rīgas,
Staļģenes, Lielvārdes,
Siguldas.
Solo dejas - Natālija Ivaņenko
un Marina Rižova.
Ieejas maksa - Ls 1.
Iespēja koncertu vērot, sēžot
pie galdiņiem. Tad līdzi jāņem
groziņš.

12. februārī plkst. 21:00
Valentīndienas diskoballe
«AK, TIE SALDIE 80.»
Par mīlas dziesmu izvēli
rūpēsies DJ Ivars.
Biļetes cena - Ls 2.
Vietas pie galdiņiem lūdzam
rezervēt iepriekš.
Tālr. 63941234; 26666126;
29109156.

13. februārī plkst. 12:00
METEŅDIENAS
PASĀKUMS.
Dalība - bez maksas.
Sveču liešanas darbnīca;
! Dziesmas, rotaļas;
! Ķekatu gājiens uz parku;
! Vizināšanas no Divkalniņa;
! Meteņa zelta pogu
meklēšana;
! Iespēja par simbolisku
maksu baudīt kartupeļu
pankūkas un grūdeni.
!

Zorģu trasē
Nacionālā čempionāta
posms skijoringā un
ziemas motokrosā
12. februārī.
Pirmais starts - pl. 10:00.
Skatītājiem ieeja bez maksas.
Autosacensības
«Ziemas karalis 2011»
13. februārī
Pirmais starts - pl. 10:30.
Skatītājiem ieeja bez maksas.
Vairāk info:
www.motolama.lv
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