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Garas automašīnu rindas abpus Edvarta Virzas ielai un skatītāju pārpilna zāle – tik lielu ļaužu
pieplūdumu kultūras nams, šķiet, sen nebija pieredzējis. Iecavnieki aktīvi atbalstīja Iecavas
520 gadu jubilejas pasākumu ieskaņas koncertu, kurā uzstājās pašdarbības kolektīvi.
5.lpp.

Aicina sabiedrību neklusēt Ozolu 15 plūc laurus
par vardarbību pret bērniem novada basketbola čempionātā
A: Anta Kļaveniece

Iecavas novadā palielinājies
gadījumu skaits, kad bērni
ģimenē cietuši no
vardarbības, liecina
pašvaldības bāriņtiesas
apkopotā statistika. Pēdējā
pusgada laikā tas konstatēts
četrās ģimenēs.
Cietušie ir seši bērni vecumā
no trim līdz 15 gadiem. Visos gadījumos bērni cietuši no audžutēva vardarbības. Vecākiem ir atņemtas bērnu aprūpes tiesības,
bet bērniem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe: viens bērns
ievietots aprūpes iestādē, divi audžuģimenē, trīs - krīzes cen-

trā, informē novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Linda Zariņa.
Ne vienmēr vardarbība ir
saistīta ar tiešiem fiziskiem pārdarījumiem; emocionālai vardarbībai bērni ir pakļauti arī tad,
kad ir spiesti kļūt par vardarbības lieciniekiem savās ģimenēs,
kad vecāki rīko savstarpējus
skandālus, mājoklī notiek uzdzīve, tiek lietots alkohols, kā rezultātā bērni tiek pamesti novārtā,
jūtas izmisuši un vainīgi, nobijušies un bezspēcīgi palīdzēt saviem vecākiem. Reizēm šādas situācijas ir ilgstošas, taču par notiekošo neviens nav informējis ne
bāriņtiesu, ne sociālo dienestu,
ne policiju, tad speciālistiem nav
3.lpp.
iespējas palīdzēt.

A: F: Anta Kļaveniece

27. janvārī ar svinīgu
pasākumu sporta namā
Dartija noslēdzās Iecavas
novada 17. atklātais
basketbola čempionāts.
Suminājumus saņēma čempionāta uzvarētāji - komanda
Ozolu 15, dalībnieki, tiesneši un
organizatori. Balvas saņēma arī
čempionāta vērtīgākais spēlētājs
Ģirts Hauks (Ozolu 15), precīzākais trīspunktu izpildītājs Linards Jaunzems (Arsenāls), precīzākais soda metienu izpildītājs
Ivars Zemītis (Grīnvalde), rezultatīvākais spēlētājs Gundars
Brička (Grīnvalde).
7.lpp.

Iecavas novada 17. atklātā
čempionāta basketbolā
vietu sadalījums
1. vieta - Ozolu 15
2. vieta - Grīnvalde
3. vieta - DzKS
4. vieta - Arsenāls
5. vieta - Ozo/meskopa.lv
6. vieta - Kvēle
7. vieta - Saint Gobain
8. vieta - AC Kluburi
9. vieta - Rokiji
10. vieta - Jelgavas NĪP
Turnīra statistikas rādītāji
un vairāk fotogrāfiju interneta
vietnē www.iecava.lv
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Atvērto durvju dienas PII «Cālītis»
Pirmsskolas izglītības iestādē
«Cālītis» šajā mācību gadā
reizi mēnesī tiek rīkotas
atvērto durvju dienas nedēļas
garumā. Katru reizi bērnu
vecākus un skolotājas pie
sevis ciemos aicina kāda
grupiņa.
Atvērto durvju dienu pasākumos bērnu vecāki var vērot savu
bērnu, klātienē piedalīties rotaļnodarbībās, noskaidrot sev interesējošus jautājumus. Savukārt
skolotājām tiek dota lieliska
iespēja savstarpējai pieredzes
apmaiņai, vērot citu skolotāju
rotaļnodarbības un gūt idejas
turpmākajam pedagoģiskajam
darbam.
Mūsu izglītības iestādē skolotāji un vecāki strādā, cieši sadarbojoties, lai nodrošinātu optimālu atbalstu apmācībai un attīstībai. Šajā mācību gadā atvērto
durvju dienu pasākumos vecākus un skolotājas laipni sagaidījušas pirmsskolas skolotājas:
Marina Vesere, Liene Onzule,
Dace Masele, Sarmīte Matule,
Antra Bāgante, Liene Eriņa, Ilze
Blaumane, Diāna Krikščūne,
Aija Goldmane un Ināra Vēja.
Pēc rotaļnodarbību vērojumiem
un praktiskas darbošanās kopā
ar bērniem vecāki atzīst, ka šādas tikšanās reizes ir ļoti noderīgas, jo vecāki klātienē nepastarpināti iegūst informāciju par savu bērnu un skolotāju pedagoģisko darbību. Lūk, dažas vecāku atsauksmes. «Atklātās no-

Grupas «Zīļuki» bērni, mamma Margarita Trifanova (no kreisās),
vecmamma Ludmila Uščačenko un skolotāja palīdze Austra Tihonova.
darbības ir ļoti noderīgas, jo ļauj
uzzināt un izprast, ar ko nodarbojas bērns, kā nodarbojas,
kā sadzīvo ar pārējiem grupas
bērniem.» «Radās patīkama vilšanās sajūta par to, ka ir tik daudz
interesantu nodarbju, kas veicina bērnu attīstību un izaugsmi.
Vilšanās tāpēc, ka no malas izskatījās, ka audzinātājas tikai
pieskata bērnus, bet izrādījās, ka

nodarbību ir daudz, pieskaņotas
visiem bērniem.» «Man ļoti patika, bija gan dziedāšana, gan runāšana par nopietnām tēmām,
gan rotaļāšanās, visi bērni darbojās. Esmu ļoti apmierināta, ka
mans bērns apmeklē šo bērnudārzu.»
Vecāku pārdomas liecina par
to, ka ir svarīgi vecākus informēt, iesaistīt rotaļnodarbībās,

lai viņi varētu izprast mācīšanas
un mācīšanās procesu pirmsskolas izglītības iestādēs.
Atvērto durvju dienas turpināsies arī citās grupās visa mācību gada garumā.
Aina Grase,
vadītājas vietniece
izglītības jomā

Raksta slepenus ziņojumus ar citronu
A: Daiga Nolberga

vidusskolas kancelejas vadītāja
23. janvārī Iecavas vidusskolā
pēc skolotāju Ilvijas Ķurbes
un Dinas Mediņas aicinājuma
viesojās apgāda Zvaigzne ABC
interaktīvo mācību materiālu
izstrādes grupa.
Novada dabaszinību un fizikas skolotājiem notika seminārs, kura laikā redaktoru vadībā varēja iepazīties ar iZvaigznes
sērijas jaunajiem interaktīvajiem
mācību materiāliem. Skolotāji
apsprieda jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas un dalījās
savā pieredzē, kā arī izteicās par
tehnoloģiju izraisītajām pārmaiņām, kuras ir veicinājušas izmaiņas gan mācību procesā, gan
skolēnu uzvedībā un uztverē.
Skolotāji iepazinās ar iZvaigznes
sērijas jauno mācību materiālu
struktūru un navigācijas rīkiem.
Semināra dalībniekiem bija arī

iespēja darboties grupās un
praktiski izmēģināt interaktīvo
materiālu atbilstoši stundu tematiem.
«Dullo zinātnieku» pasākumā
piedalījās 5.-9. klašu skolēni no
vidusskolas, Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas internātpamatskolas, kuri redaktoru vadībā eksperimentēja: rakstīja slepenus ziņojumus ar citronu, noteica cietes daudzumu maizē,
pārbaudīja, vai folijā ietīts mobilais telefons tiešām ir «ārpus uztveršanas zonas», saistot praktisko darbošanos ar iZvaigzne sērijas interaktīvajiem mācību materiāliem dabaszinībās un fizikā.
Par aktīvu piedalīšanos un
skaidrojumiem skolēni saņēma
mācību procesā noderīgas pārsteiguma balvas.
Skolotāji atzina, ka, apvienojot teoriju un praktisko darbošanos ar interaktīvo mācību mate-

riālu piedāvātajām animācijām,
simulācijām un uzdevumiem, ir
iespējams vispusīgi un aizraujoši pasniegt dažādus mācību
priekšmetus. IZ

«Dullo zinātnieku» pasākumā
piedalījās 5.-9. klašu skolēni
no vidusskolas, Dzimtmisas
pamatskolas un Iecavas
internātpamatskolas.
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Aicina sabiedrību neklusēt
par vardarbību pret bērniem
1.lpp.

Katram sabiedrības pārstāvim būtu jāpajautā sev, ko es esmu darījis, lai vardarbību novērstu. Diemžēl sabiedrības attieksme pret vardarbību un alkoholisma izpausmēm ģimenē ir inerta neaktīva un bezrūpīga, ja tas
neskar mani, tad es neuztraucos. Sabiedrība bieži izturas
vienaldzīgi, nevēlas iesaistīties
svešu problēmu risināšanā.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu bērnu tiesību
aizsardzību valstī nodrošina gan
bērna vecāki, audžuģimene un
aizbildņi, gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan arī izglītības,
kultūras un veselības aprūpes
iestādes. Par vardarbību pret
bērnu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības, bet katrai personai ir pienākums ziņot policijai vai citai
kompetentai iestādei par vardarbību vai citu pret bērnu vērstu
noziedzīgu nodarījumu.
Sešu gadu laikā, kopš novada
bāriņtiesu vada Linda Zariņa,
Iecavas novadā ir bijuši trīs gadījumi, kad vecākiem par vardarbību pret bērniem piemērots reāls cietumsods.
Bāriņtiesas likums nosaka,
ka bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam, ja:
·
bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
·
vecāks ļaunprātīgi izmanto
savas tiesības vai nenodrošina
bērna aprūpi un uzraudzību;
·
konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas
aizdomas par vardarbību pret
bērnu.
Ņemot vērā minēto, bāriņtiesa īpaši lūdz mācību iestādes,
pedagogus, mediķus, policijas
darbiniekus un citas personas
informēt par gadījumiem, kad ir
zināms vai pastāv aizdomas, ka
ir notikusi vardarbība ģimenē,
lai būtu iespējams pasargāt bērnu un izslēgtu risku atkārtot
vardarbību.
Arī uzticības tālrunim
vairāk sūdzību par
incidentiem ģimenēs
2010. gadā un aizvadītā gada
sākumā bērni un jaunieši mazāk
sūdzējušies par fizisko un emocionālo vardarbību izglītības
iestādēs, savukārt pieaudzis šādu sūdzību skaits par incidentiem ģimenēs, liecina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) bērnu un jauniešu
uzticības tālruņa speciālistu apkopotā statistika. Visticamāk,

tas izskaidrojams ar ieilgušās
krīzes negatīvo ietekmi, kā rezultātā vecāki nespēj sekmīgi tikt
galā ar stresu un izgāž savas negācijas uz bērniem, savukārt
bērni jūtas nesaprasti, apjukuši
un bezspēcīgi kaut ko mainīt.
Uzticības tālrunis 116111,
kas darbojas jau nedaudz ilgāk
par pieciem gadiem, šādus datus
apkopo regulāri, taču iepriekšējos gados saņemto zvanu tematika bija visumā līdzīga, bet jaunas tendences novērotas, sākot
ar 2010. gadu. Bērnu satraukums un sūdzības par emocionālo un fizisko vardarbību ģimenēs ir satraucoša ziņa, kas liecina - vecākiem ir arvien grūtāk
tikt galā pašiem ar savām problēmām, tādēļ bērni tiek vai nu
atstāti novārtā, vai arī uz tiem
tiek izgāztas dusmas par vecāku
neveiksmēm.
Bāriņtiesa sniedz arī
notariālus pakalpojumus
Vienlaikus bāriņtiesa novada
iedzīvotājiem vēlas atgādināt, ka
tās pienākumos ietilpst arī notariālo funkciju (apliecinājumu)
veikšana. Tas nozīmē, ka personām, kas savu dzīvesvietu deklarējušas Iecavas novadā, gadījumos, kad nepieciešams noformēt, piemēram, pilnvaru vai līgumu, nav jābrauc uz Bausku
pie notāra, bet var šo pakalpojumu saņemt Iecavas novada bāriņtiesā, kas atrodas Domes
ēkas 4. stāvā, Skolas ielā 4.
Bāriņtiesu likums, kas stājies spēkā 2007. gada 1. janvārī,
par bāriņtiesas apliecinājumiem
paredz šādas valsts nodevas, ko
ieskaita pašvaldības budžetā:
·
par darījuma (pirkšanaspārdošanas, dāvinājuma un citu
līgumu) projekta sagatavošanu
un apliecināšanu - Ls 13;
·
par pilnvaras sagatavošanu
un apliecināšanu - Ls 5;
·
par paraksta apliecināšanu
uz dokumentiem - Ls 2;
·
par noraksta vai izraksta
sastādīšanu - Ls 1 (par katru
lappusi);
·
par noraksta, izraksta vai
kopijas apliecināšanu - Ls 0,30
(par katru lappusi);
·
par nostiprinājuma lūguma
sastādīšanu - Ls 5;
·
par paraksta apliecināšanu
uz nostiprinājuma lūguma Ls 3;
·
par testamenta sastādīšanu
vai atsaukšanu - Ls 13;
·
par testamenta pieņemšanu
glabāšanā - Ls 24;
·
par mantojuma saraksta
sastādīšanu - Ls 34. IZ

4. februāris - Pasaules pretvēža diena
.Katru gadu 4. februārī visā
pasaulē atzīmē Pasaules
Pretvēža dienu, kuras mērķis
ir veicināt iedzīvotāju
izpratni un zināšanas par
onkoloģiskām saslimšanām,
onkoloģisko slimību
profilaksi, laicīgu to
atklāšanu un ārstēšanas
uzsākšanu.
Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, saslimstība un mirstība no
ļaundabīgiem audzējiem ir augsta. Kopējie saslimstības rādītāji
Latvijā būtiski neatšķiras no ES
vidējiem rādītājiem (izņemot
plaušu vēzi), bet mirstības rādītāji ir augstāki. Katru gadu pieaug pacientu skaits, kuriem vēzis tiek diagnosticēts pirmo reizi
mūžā. Vīrieši biežāk slimo ar
plaušu vēzi, prostatas vēzi, kolorektālo vēzi, bet sievietes - ar
krūts vēzi, kolorektālo vēzi, ādas
vēzis un dzemdes kakla vēzi. Tāpat Latvijā ir liels primāri ielaisto
vizuālo lokalizāciju (mutes dobuma, ādas, krūts, dzemdes kakla,
taisnās zarnas) audzēju īpatsvars. Aptuveni ceturtā daļa atklāto vēža gadījumu ir III un IV
stadijā, tātad - novēloti atklāti.
Nāves cēloņu struktūrā ļaundabīgie audzēji jau ilgāku laiku
ieņem otro vietu aiz sirds un
asinsvadu slimībām. Vīriešu
mirstība no ļaundabīgajiem
audzējiem ir augstāka nekā sieviešu mirstība.
Pēc Pasaules Veselības organizācijas aplēsēm vairāk nekā
trešdaļu ļaundabīgo audzēju ir
iespējams novērst, ievērojot veselīga dzīvesveida principus - samazinot atkarību izraisošo vielu
lietošanu (alkohola lietošanu un
smēķēšanu), lietojot veselīgu uzturu un veicot regulāras fiziskās
aktivitātes. Būtiska loma ļaundabīgo audzēju novēršanā un laicīgā atklāšanā ir regulārai profilaktisko apskašu veikšanai un

ārsta apmeklēšanai.
Lai arī kopš 2009. gada Latvijā ir ieviesta krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža savlaicīgas atklāšanas programma, ko
finansē valsts, iedzīvotāju atsaucība nav apmierinoša un apmeklētības rādītāji ir salīdzinoši zemi. Tomēr pakāpeniski iedzīvotāju apmeklētība pieaug 2011. gadā valsts apmaksātās
programmas ietvaros 36,2% sieviešu no kopējā uzaicināto skaita veikušas krūts vēža izmeklējumus, bet 38,5% sieviešu dzemdes kakla vēža izmeklējumus. Viszemākais aptveres rādītājs ir kolorektālā vēža savlaicīgas atklāšanas programmā (tikai
6% -7% no aptuveni 800 000 cilvēku lielās riska grupas).
Pasaules Pretvēža dienā Veselības ministrija atgādina par
ļaundabīgo audzēju savlaicīgu
diagnostiku un aicina Latvijas
iedzīvotājus rūpēties par savu
veselību, apmeklēt ārstu un
veikt šādus valsts apmaksātus
izmeklējumus:
* sievietēm vecumā no 25 līdz
70 gadiem - dzemdes kakla vēža
pārbaude reizi trijos gados;
* sievietēm vecumā no 50 līdz
69 gadiem - krūts dziedzeru mamogrāfijas pārbaude vienu reizi
divos gados;
* iedzīvotājiem vecumā no
50 gadiem - zarnu vēža pārbaude
vienu reizi gadā (par pārbaudes
iespējām jautājiet savam ģimenes ārstam).
Papildu informāciju par
valsts apmaksāto vēža savlaicīgas atklāšanas programmu un
izmeklējumu veikšanas iespējām varat uzzināt, zvanot uz
Nacionālā veselības dienesta
informatīvo bezmaksas tālruni
80001234, kā arī interneta vietnē – www.vmnvd.gov.lv
Neizmet vēstuli, ej pie ārsta
un pārbaudies! IZ

Kāds bijis JANVĀRIS
Janvāri par savu laulību mēnesi Iecavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā bija izvēlējies viens pāris.
Pagājušajā mēnesī aizsaulē aizgājuši deviņi iecavnieki, kā arī
piedzimuši pieci mazuļi: trīs meitenes un divi puikas. Meitenītēm
doti vārdi Gabriela, Sāra un Kitija, zēniem - Timurs un Emīls.

Melnās ziņas
- 25. janvārī plkst. 8:40 uz
ceļa pie 1940. gadā dzimušas
sievietes mājām viņas suns iekoda gurnā 1962. gadā dzimušam
vīrietim. Uzsākta administratīvā
lietvedība.
- 27. janvārī plkst. 16:15 Zorģos tika aizturēta automašīna
VW Passat Variant, kuru vadīja
Lietuvas pilsonis. Konstatēts, ka
automašīna no 25. janvāra atrodas meklēšanā Zviedrijā, bet
automašīnas numuri ir no cita

auto, kas no 26. janvāra arī atrodas meklēšanā Zviedrijā. Uzsākts kriminālprocess.
- 28. janvārī plkst. 21:45 no
kādas mājas Iecavā nozagts pašizgatavots ripzāģis. Uzsākts kriminālprocess.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore
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Pašvaldības veikums 2011. gada laikraksta slejās
Janvāris
·
Pašvaldība ar ESF atbalstu izveido amata vienību - projektu
koordinators. Šos pienākumus uztic Inesei Bramanei.
·
Pašvaldība piešķir Ls 1500 Iecavas novada 16. atklātā
basketbola čempionāta organizēšanai, kurā piedalās
12 komandas.
·
Domes priekšsēdētājs apbalvo iepriekšējā gada labākos
sportistus, viņu tuviniekus, trenerus un atbalstītājus. Iecavas
novada Gada sportista 2010 titulu iegūst Alise Pluce, Andrejs
Mūrnieks, Rūdolfs Tonigs un Roalds Cildermanis.
Pašvaldība iesaistās Nīderlandes fonda KNHM finansētajā
·
projektā «Sabiedrība ar dvēseli».

Februāris
Kultūras namā darbību sāk Miniatūru teātris Aldonijas
·
Gaveikas vadībā.
Pašvaldība piešķir Ls 5814 SIA «Dzīvokļu komunālā
·
saimniecība» (DzKS ) dalīto atkritumu šķirošanas laukuma
izbūvei.
Pašvaldība godina novada vecāko iedzīvotāju, kura sasniegusi
·
cienījamo 105 gadu vecumu.
Iecavas novadu apmeklē Valsts prezidents Valdis Zatlers.
·
Sociālajā dienestā kļūst pieejami dažādi tehniskie palīglīdzekļi:
·
kruķi, ratiņkrēsli un citi, kuri iegādāti, pateicoties dalībai
projektā «Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstība Iecavas
novadā».
Iecavas vidusskolā notiek virtuālās enciklopēdijas «Latvijas
·
ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa» dalībnieku salidojums.

Marts
Pašvaldība palielina līdzfinansējumu NVO projektu konkursam.
·
Katram pretendentam piešķiramā summa pieaugusi no Ls 400
līdz Ls 1000.
Pašvaldība atvēl Ls 6000 zupas virtuvei, kuru nodrošina
·
Pestīšanas Armija.
Par pašvaldības piešķirtajiem Ls 4291 izgatavo jaunus tautas
·
tērpus Kultūras nama senioru un jauniešu deju kolektīvam.
Iecavas novada 16. atklātajā basketbola čempionātā uzvar
·
vietējā komanda Grīnvalde.
·
Kristiāna Lauciņa-Veinere un Liene Krastiņa pārstāv Iecavas
vidusskolu Eiropas Jauniešu parlamenta sesijā.
·
Sākas Iecavas novada kausa izcīņa telpu futbolā.

Aprīlis
Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumu finālā Iecavas
·
vidusskolas mācību uzņēmums «Brīnumpērle» grupā «Mazais
biznesmenis» iegūst pirmo vietu.
Iecavas novads saņem divus jaunus «Mercedes Benz Sprinter
·
– 516 CDI» skolēnu autobusus, kuru iegādei pašvaldība
nodrošinājusi 10% līdzfinansējumu.
Kultūras nama deju kolektīvs «Jezga» novadu deju kolektīvu
·
skatē iegūst I pakāpes diplomu.
Domes finansiāli atbalstītā Iecavas novada basketbola
·
veterānu komanda iegūst 1. vietu sporta centra «Mēmele»
kausa izcīņā basketbolā.
·
Nīderlandes fonda KNHM finansētajā un pašvaldības
administrētajā projektā «Iedzīvotāju veido savu vidi 2011» tiek
saņemti 19 pieteikumi.
·
Domes izsludinātajā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā
tiek iesniegti seši pieteikumi.
·
Sāk mājas Edvarta Virzas ielā 23 vienkāršoto renovāciju, kuru
administrē pašvaldības SIA «DzKS».
·
Iecavas vidusskolā notiek Eiropas jauniešu konference.
·
Iecavas novada iedzīvotāji piedalās Lielajā talkā.
·
Kultūras namā iecavnieki piedalās muzikālajā šovā «Dziedi ar
mani».

Maijs
Iecavas vidusskolas 1.-4. klašu koris iegūst I pakāpes diplomu
·
Latvijas bērnu koru salidojumā «Tauriņu balsis».
I
zraudzīti pieci pašvaldības atbalstītie NVO projektu
·
konkursa pieteikumi. Pašvaldība finansējumu piešķir
biedrībām «Arhīvs», «Iecavas jauniešu padome» (IJP), «Iecavas
sieviešu klubs «Liepas»» un SK «Forte Iecava WPC».
Komisija apstiprina desmit projektus konkursā «Iedzīvotāji
·
veido savu vidi 2011».
Tiek atklāta biedrības «Arhīvs» veidotā novada sporta un
·
vēstures ekspozīcija. Iecavas novads pirmo reizi iesaistās
Muzeju nakts aktivitātēs.
Ar pašvaldības atbalstu notiek IJP organizētais 3. Latvijas
·
jauniešu īsfilmu un foto festivāls.
Novada Dome apbalvo un piešķir naudas balvas skolēniem un
·
pedagogiem par sasniegumiem mācībās, mācību priekšmetu
olimpiādēs, valsts un starptautiskajos konkursos.
Notiek Audrupu 1. sporta spēles.
·
Tiek uzsākts projekts «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
·
attīstība Iecavas novadā».

Jūnijs
Notiek tradicionālie novada vasaras sporta svētki.
·
Atklāj ar pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtoto Iecavas
·
parka brīvdabas estrādi.
Notiek aktīvistu kluba «Vardes» organizētais pasākums
·
«Ielīgošana – Jāņu mācības «Kveriņos», kura organizēšanai
saņemts pašvaldības rīkotā NVO projektu konkursa atbalsts.
Tiek pabeigti Zālītes speciālās internātpamatskolas otrās
·
kārtas rekonstrukcijas darbi.
Latvijas čempionātā stenda šaušanā 1. vietu izcīna
·
iecavnieks Dainis Upelnieks.

Jūlijs
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē Iecavas jaunie
·
vieglatlēti Rūdolfs Tonigs, Dairis Feldmanis, Edgars Beņķis un
Emīls Sevastjanovs izcīna sudraba medaļas 4x100 metru
stafetē, savukārt tenisistes Monta Zaumane, Alise Pluce un
Karīna Taranda iegūst olimpisko bronzu
Atklāta Zorģu «Gaismas pils» - renovētā bibliotēka, kuras
·
atjaunošanai pašvaldība atvēlējusi ap Ls 135 000.
Biedrības «Forte Iecava WPC» pārstāvis Andrejs Mūrnieks no
·
Eiropas čempionāta pārved zeltu un pateicas Domei par
finansiālo atbalstu.
Stadiona teritorijā pie baznīcas tiek izveidots futbola
·
laukums. Pašvaldība šīs ieceres īstenošanai atvēlējusi Ls 2000.
Pasaules debašu čempionātā Stambulā piedalās debatētājs
·
R. Vesers un viņa treneris M. Haļitovs no Iecavas vidusskolas.

Augusts
SIA «DzKS» paplašinājusi iespējas šķirot atkritumus. Papildus
·
papīram un plastmasai uzņēmums aicina šķirot arī stiklu.
Pašvaldība piešķir Ls 3000 divu akmeņu izkalšanai un
·
uzstādīšanai Dievdārziņā.
Futbola kluba «Iecava» juniori no starptautiska turnīra
·
«Tammeka CUP 2011» pārved 1. un 3. vietas medaļas.
Iecavas novadā notiek biedrības «Arhīvs» organizētais pirmais
·
Krāmu tirdziņš.
Pašvaldība izdod Ēvalda Kivilanda grāmatu «Iecavas novads
·
daudzu ceļu krustojumā».
Tiek pabeigta mājas Edvarta Virzas ielā 23 renovācija.
·
Pašvaldība uzsāk Iecavas novada attīstības programmas
·
izstrādi 2013.-2019. gadam.
Finišē Nīderlandes fonda KNHM finansētie projekti Iecavas
·
novadā.
Kultūras namā notiek jau otrā vaļasprieku izstāde.
·
Ar pašvaldības līdzfinansējumu tiek realizēts ESF projekts
·
«Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu materiālās bāzes
nodrošināšana Iecavas vidusskolā».
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Septembris
Darbu uzsāk pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
·
Jana Ādmine.
Dzimtmisas skola kļūst par Mammadaba vēstniecību.
·
Atklāta Dievdārziņa skatu platforma un informatīvais stends.
·
Iecavnieki piedalās Eiropas Mobilitātes nedēļā.
·
Tiek uzsākta Dievdārziņa takas izbūve. Pašvaldība šim
·
mērķim atvēlējusi Ls 7000.
Sāk Iecavas upes kreisā krasta nogāzes nostiprināšanu un
·
Upes ielas brauktuves atjaunošanu. Šo darbu veikšanai
pašvaldība tērēs Ls 43 795.
Iecavnieki piedalās LOK rīkotajā «Olimpiskajā dienā 2011».
·
Dzejas dienu ietvaros Iecavas vidusskolā norit jaunrades
·
konkurss, kas veltīts skolas 135 gadu un Iecavas 520 gadu
jubilejai.
Par Nīderlandes fonda KNHM finansēto labāko projektu
·
Iecavā atzīts Ābeļu ielas un tuvākās apkārtnes iedzīvotāju
projekts «Gājēju celiņa izbūve abpus Brīvības piemineklim».
V. Brucei 3. vieta soļošanā Eiropas veterānu sporta spēlēs.
·
Iecavas vidusskolā rit bezžurnālu vides e-klase apguve, kas ļauj
·
sekmīgāk organizēt skolotāju un audzēkņu darbu, atspoguļot un
analizēt mācību sasniegumus.

Oktobris
Ar pašvaldības līdzfinansējumu biedrība «Marabella» organizē
·
bezmaksas nodarbību kursu «Pozitīvās domāšanas potenciāls».
Biedrība «Iecavas jauniešu padome» rīko otro NVO forumu.
·
Notiek pirmais novada Jaunatnes forums, kuru organizē
·
pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Jana Ādmine.
Mūzikas skolā tiek atvērta jauna programma «Vizuālā
·
māksla». Uz nodarbībām aicināti gan bērni, gan pieaugušie.
Sabiedriskā organizācija «Zviedrijas draugi Latvijai»
·
iecavniekiem dāvina atkritumu savākšanas mašīnu.
Pašvaldība izdod Iecavas novada kalendāru 2012. un
·
2013. gadam.
Vidusskola piedalās starptautiskā Comenius projektā Spānijā.
·
Tiek pabeigta Dievdārziņa takas pirmā posma izbūve.
·
Par pašvaldības līdzekļiem novada izglītības iestādēs tiek
·
iegādātas jaunas mācību grāmatas, mācību tehniskie līdzekļi,
daiļliteratūra, metodiskā literatūra un preses izdevumi.

Kolektīvi ieskandina
svētkus Iecavai 520
1.lpp.

A: F: Anta Kļaveniece

Novads var lepoties ar saviem pašdarbības kolektīviem,
kuros pārstāvētas itin visas paaudzes. No pašiem
mazākajiem, kādi darbojas folkloras kopā Tarkšķi...

Novembris
Pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija» notiek starpnovadu
·
vides izglītības jautājumu seminārs.
Uz pirmo tikšanos sanāk jauniešu iniciatīvas grupa.
·
Iecavas Goda pilsoņa titulu saņem Ēvalds Kivilands. Par
·
Iecavas Gada cilvēkiem kļūst Dzintars Zaumanis, Kārlis Sinka,
Guntis Pakalns, Jānis Nudiens un Velga Ērgle.
Pašvaldība ar uzņēmumu SIA «DzKS» noslēdz līgumu par
·
atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā.
Iecavas vidusskolā notiek skolas 135 gadu jubilejas pasākums.
·
Rit Raiņa, Baldones un Skolas ielas apgaismojuma līniju
·
rekonstrukcija. Pašvaldība šim mērķim atvēlējusi Ls 23 979.
Noslēdzas projekts «Ozolu ielas gājēju celiņa vienkāršota
·
rekonstrukcija un informatīvo norāžu uzstādīšana Iecavas
novadā». Mērķim atvēlēti Ls 19 055 no pašvaldības budžeta.

Ar jestriem vidējās paaudzes deju kolektīva dalībniekiem.

Decembris
Tiek pabeigta Dievdārziņa bruģētās takas izbūve.
·
Notiek IJP organizētais labdarības pasākums, kura
·
organizatoriskajiem izdevumiem pašvaldība atvēlējusi Ls 230.
Sporta skolas audzēkne B. Jašuka kļūst par LR jaunatnes
·
meistarsacīkšu dubultčempioni galda tenisā.
ESF projekta «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
·
sistēmas optimizācijas apstākļos» 4. un 5. posma ietvaros
novada pedagogi paaugstina profesionālo kvalifikāciju.
Klajā nāk vidusskolas skolotāja M. Gorska un autoru kolektīva
·
izstrādātā ķīmijas mācību priekšmeta programma 8.-9. klasēm
un atbalsta materiāls skolotājiem.
Tiek pabeigta Rīgas ielas rekonstrukcija.
·

Un atraktīvajiem senioru deju kolektīva dalībniekiem.
Vairāk pasakuma fotogrāfiju
atradīsiet interneta vietnē www.iecava.lv
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Sacenšas slēpošanas trasē un izbauda ziemu
A: F: Elīna Arāja

Sestdienas rītā izturīgākie
pulcējās, lai ziemu izbaudītu
slēpošanas sacensībās un
vēlāk kopā ar ģimenēm
nodotos ziemas priekiem
Iecavas parka Divkalniņā.
Skaisto, saulaino ziemas dienu novērtēt varēja vien apņēmīgākie, kas saņēma drosmi iziet
ārā no mājām vēl tik nepierastajā aukstumā. Sporta skolas
«Dartija» treneru aicinājumam
piedalīties Iecavas novada atklātajās sacensībās distanču slēpošanā atsaucās gan amatieri, gan
arī izbijušie sportisti. Pirmā startēja veterāne Anna Pakalna un
pirmā arī finišēja. Uzvarētāja jau
daudzus gadus nopietni aizraujas ar slēpošanu un ir ieguvusi
daudz godalgotu vietu čempionātos. Bez slēpošanas viņa iztikt
nevar: «Uztaisīju dārzā pie mājas
300 metru aplīti un rullēju!»
A. Pakalna vēlētos slēpot slīdsolī,
bet tam esot vajadzīgs pavisam
citādāks inventārs: īsas slēpes,
garas nūjas un citi zābaki. Toties
jaunu inventāru uz šo pasākumu pēc 20 gadu pārtraukuma
bija iegādājies Andris Štībelis,
kurš ar entuziasmu jau apdomā
dalību nākamajās sacensībās.
Pēc pārtraukuma slēpošanas
trasē atgriezusies arī Diāna
Upelniece.
Dalībnieki atzina, ka distances sākumā bija nosaluši, tomēr
trase likusi sajust siltumu. Sa-

Juris Ludriķis (no kreisās), Diāna Upelniece,
Anna Pakalna un Andris Štībelis pirms starta.
sildīties varēja arī ar siltu tēju, ko
pasākuma organizatori bija sarūpējuši. Neizpalika arī atbalstītāju uzmundrinošie saucieni. Bija līdzjutēji, kas būtu gribējuši
doties trasē, ja vien… Vienam
traumas, otram nav slēpju, citam zābaku, bet vēl kāds centās
iemūžināt video savas meitiņas
startu.
Ģimeņu pasākumā «Ziemas
prieki» uz Divkalniņa pulcējās
un mērojās spēkiem vairākas ģimenes. Dalībnieki līkločos starp
konusiem vilka viens otru ragaviņās, centās trāpīt riņķus mērķī, sacentās, kurš ar ragaviņām
aizbrauks tālāk no kalna, balvās
saņemot gardumus. Lielie aktī-

visti jautrībā neatpalika no mazajiem, toties sacensību uzvarētāji tomēr biežāk bija bērni.
Aktīvās atpūtas un sporta
cienītājiem būs vēl viena iespēja

Ziemas priekus izbaudīja
gan lieli, gan mazi.
sacensties slēpošanā un ar ģimeni baudīt ziemas priekus. Nākamais šāds pasākums paredzēts
12. februārī, kad, cerams, lielais
aukstums ārā jau būs atkāpies. IZ

Distanču slēpošanas sacensību rezultāti:
Sievietes:
līdz 13 g. - 2 km: 1. vieta Beāte Jašuka (11 min. 15 sek.)
2. vieta Paula Kaupe (12 min. 45 sek.)
14-44 g. - 3 km: 1. vieta Diāna Upelniece (20 min. 44 sek.)
45g.+ - 3 km: 1. vieta Anna Pakalna (13 min.10,4 sek.)
Vīrieši:
14-44 g. - 5 km: 1. vieta Egīls Kaupe (16 min. 57 sek.)
2. vieta Andris Štībelis (22 min. 21 sek.)
3. vieta Gunārs Naļivaika (22 min. 45 sek.)
45 g.+ - 5 km: 1. vieta Andris Tirzītis (22 min. 33 sek.)
2. vieta Vilnis Goldmanis (25 min. 7 sek.)

Sporta ziņas
25. janvārī norisinājās Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
atklātās sacensības vieglatlētikā D grupai.
30 metru skrējiens
1. vieta Enia Tīna Šusta (5,25 sek.); Jēkabs Ķurbe (4,75 sek.)
2. vieta Amanda Gromova (5,34 sek.); Rūdis Pēteris lasmanis (5,03
sek.)
3. vieta Beatrise Plukasa (5,47 sek.); Oskars Pudņiks (5,31 sek.)
30 metru barjerskrējiens
1. vieta Beatrise Plukasa (7,03 sek.); Jēkabs Ķurbe (5,87 sek.)
2. vieta Paula Kaupe (7,09 sek.); Oskars Pudņiks (6,69 sek.)
3. vieta Enia Tīna Šusta (7,16 sek); Renārs Voroškovs (6,78 sek.)
Augstlēkšana
1. vieta Adriana Ozoliņa (1,15 m); Jēkabs Ķurbe (1,25 m)
2. vieta Beatrise Plukasa (1,05 m); Renārs Voroškovs (1,10 m)
3. vieta Amanda Gromova (1,0 m); Oskars Pudņiks (1,05 m)
Lodes grūšana
1. vieta Beatrise Plukasa (8,03 m); Rūdis Pēteris Lasmanis (7,4 m)
2. vieta Enia Tīna Šusta (7,88 m); Oskars Pudņiks (7,22 m)
3. vieta Linda Rācene (7,69 m); Roberts Mašiņenkovs (6,65 m)
400 metru skrējiens
1. vieta Enia Tīna Šusta (1 min. 43,22 sek.); Jēkabs Ķurbe (1 min.
41,6 sek.)
2. vieta Krista Lineja (1 min. 53 sek.); Rūdis Pēteris Lasmanis (1
min. 52,2 sek.)
3. vieta Amanda Gromova (1 min 54,5 sek.); Renārs Voroškovs (1
min. 57 sek.).

Kopvērtējums pēc diviem aizvadītajiem sacensību posmiem:
1. vieta Enia Tīna Šusta 32,5 punkti; Jēkabs Ķurbe 19 p.
2. vieta Beatrise Plukasa 35,5 p.; Rūdis Pēteris Lasmanis 34 p.
3. vieta Paula Kaupe 52,5 p.; Renārs Voroškovs 47 p.
4. vieta Adriana Ozoliņa 63 p.; Oskars Pudņiks 55 p.
5./6. vieta Linda Rācene un Abita Tauriņa 81,5 p.
5. vieta Roberts Mašiņenkovs 78 p.
6. vieta Mikus Hugo Zaumanis 87 p.
Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas minispēles
Liepājā 28. un 29. janvārī.
U-13
Liepāja – Iecava 26:71 (K. Kreicšteins 17, M.Kačerauskis 14)
Rīdzene 2 – Iecava 17:48 (K. Ozoliņš 13, K. Kreicšteins un
M. Kačerauskis pa 8)
Iecava – Bauska 55:24 (R. Mežsargs 18, K. Kreicšteins 10)
Iecava – Rīdzene 28:20 (R. Mežsargs 14)
U-12
Rīdzene - Iecava 57:19 (H. Štāls 8, T. Riekstiņš 6)
Liepāja - Iecava 71:7 (Ē. Naumovs 4)
Jaunpils - Iecava 29:39 (E. Milzers 13, T. Riekstiņš 9)
Dobele - Iecava 13:34 (T. Riekstiņš 14, T. Bundulis 7)
Noslēgušās Zemgales reģiona basketbola sacensības Vidusskolu
kauss. Septiņu komandu konkurencē iecavnieki ierindojās
godalgotajā 3. vietā. Komandā spēlēja: Toms Mudurs, Andis
Orravs, Edgars Lapkovskis, Francis Lisovskis, Jānis Kozlovs,
Roberts Zariņš un Linards Jaunzems. IZ
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Ozolu 15 plūc laurus
novada basketbola čempionātā
1.lpp.

25. janvārī aizritēja pirmās fināla spēles par godalgotajām
vietām. Sīva cīņa izvērtās par 3. vietu, kur laukumā satikās DzKS
un Arsenāls, spēles gaitā vadībā izvirzoties gan vieniem, gan
otriem. Skatītāji ar aizrautību vēroja spraigo un dinamisko spēli,
jo līdz pat spēles beigām uzvarētāju prognozēt nebija iespējams.
Trešā ceturtdaļa beidzās ar neizšķirtu rezultātu 56:56. Pēdējā
ceturtdaļā šķita, ka spēles spriedze ir pievarējusi Arsenāla
spēlētājus, arī bumba grozā krita negribīgi, piedevām spēlē šoreiz
nepiedalījās Arsenāla rezultatīvākais spēlētājs Jānis Eiduks. DzKS
izvirzījās vadībā, noslēdzot spēli ar uzvaru. Situācija gan vēl varēja
mainīties 26. janvārī, kad risinājās finālspēļu otrā kārta.
Pavisam citāda spēles gaita izvērtās cīņā par 1. vietu, kur
sacentās Ozolu 15 ar Grīnvaldi. Jau spēles pirmajās minūtēs
stabilu pārsvaru pār pretiniekiem ieguva Ozolu 15. Diemžēl
skatītāju rindās šoreiz nācās sēdēt Grīnvaldes spēlētājiem,
traumas guvušajiem Dāvim un Dainim Kravaliem; izskatījās, ka
arī pārējie komandas basketbolisti nebija spēlei īsti mobilizējušies.
Atpaliekot par 47 punktiem no Ozolu 15, Grīnvaldei palikušas vien
nelielas izredzes kļūt par čempionāta uzvarētājiem.
Spēle par 3. vietu:
DzKS - Arsenāls
79:68 (pa ceturtdaļām: 16:17, 19:16, 21:23, 23:12)
Rezultatīvākie spēlētāji:
DzKS: Gundars Baldiņš - 29 punkti, 14 atlecošās bumbas,
5 rezultatīvas piespēles, 4 pārtvertas bumbas; Jānis Saveļjevs 23 p., 8 atlec. b.; Toms Mudurs - 13 p., 3 rez. piesp.
Arsenāls: Linards Jaunzems - 30 p., 6 atlec. b., 4 rez. piesp.; Rolands
Plēsnieks - 13 p., 3 atlec. b.; Ivars Puļķis - 13 p., 4 atlec. b.
Spēle par 1. vietu:
Ozolu 15 - Grīnvalde
100:57 (27:18, 32:4, 23:17, 18:18)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Ozolu 15: Ģirts Hauks - 29 p., 13 atlec. b., 5 rez. piesp., 4 pārtv.b.;
Mārcis Eglītis - 18 p., 13 atlec. b.; Matīss Rozītis - 12 p.,
3 atlec. b., 4 rez. piesp., 5 pārtv. b.; Jānis Ivanovs - 12 p.,
4 atlec. b., 2 rez. piesp.
Grīnvalde: Gundars Brička - 17 p., 4 atlec. b., 2 rez. piesp.,
4 bloķēti metieni; Artūrs Rubins - 14 p., 9 atlec. b., 2 pārtv. b.;
Juris Ojāru - 10 p., 5 atlec. b., 3 rez. piesp., 2 pārtv. b.
26. janvārī komandas aizvadīja pēdējās finālspēles.
Spēlē par 3. vietu arī šoreiz valdīja spriedzes pilna gaisotne, jo
pārspēku ik pa brīdim izdevās gūt gan Arsenālam, gan DzKS.
Augstu meistarību demonstrēja Gundars Baldiņš (DzKS),
sasniedzot Triple-Double (trijos spēles statistikas rādītājos uzrādot
divciparu skaitli).
Spēle par 3. vietu: Arsenāls - DzKS
70:71 (divu spēļu summa - 138:150)
(22:18; 18:16; 15:19; 15:18)
Rezultatīvākie spēlētāji
Arsenāls: Francis Lisovskis - 18 punkti, 2 rez. piesp., 2 pārtv. b.;
Ivars Puļķis - 15 p., 5 atlec. b.; Rolands Plēsnieks - 14 p.,
8 atlec. b.
DzKS: Gundars Baldiņš - 24 p., 13 atlec. b., 10 rez. piesp.; Jānis
Saveļjevs - 24 p., 8 atlec. b.; Viesturs Lielausis - 13 p., 8 atlec. b.
Spēlē par 1. vietu Grīnvalde jau rādīja daudz labāku spēli nekā
pirmajā finālspēļu dienā. Savukārt Ozolu 15 šoreiz laukumā devās
bez trim pamatsastāva spēlētājiem un ar nelielu atslābumu, jo
Grīnvaldei atgūt iepriekš zaudētos 43 punktus nebija lielas
cerības. Spēlē nebija jūtams tik liels Ozolu 15 pārsvars, arī
Grīnvaldei bumbas grozā krita daudz labāk nekā pirmajā spēlē.
Lielisku precizitāti demonstrēja Gundars Brička (Grīnvalde),
spēles laikā gūstot 54 punktus.
Spēle par 1. vietu:
Grīnvalde - Ozolu 15
97:102 (divu spēļu summa - 154:202)
(29:24; 19:19; 25:27; 24:32)
Rezultatīvākie spēlētāji
Grīnvalde: Gundars Brička - 54 p., 4 atlec. b., 4 rez. piesp.
3 pārtv. b.; Edžus Avots - 13 p., 6 atlec. b.; Artūrs Rubins 11 p.,
10 atlec. b., 3 rez. piesp.
Ozolu 15: Ģirts Hauks - 28 p., 9 atlec. b.; Aldis Beitiņš - 20 p.,
18 atlec. b., 5 rez. piesp.; Jānis Ivanovs - 18 p., 4 atlec. b. IZ

Par uzvaru čempionātā priecājas Ozolu 15 komandas
pārstāvji: Aldis Beitiņš (no kreisās), Ģirts Hauks,
Dainis Čapkovskis, Kaspars Buls, Uģis Brasovs, Ervīns Pelsis,
Matīss Rozītis un Mārcis Eglītis.

Līdzjūtības
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.

/M. Jansone/

Izsakām līdzjūtību Regīnai Jovaišai,
no māsas atvadoties.
Zorģu mājas Nr.2 iedzīvotāji
Jau atkal viena zvaigzne
Tur augšā šonakt dziest
Sirds visu atdevusi
Beidz priecāties, beidz ciest.

/A. Štrauss/

Skumju brīdī esam kopā ar Regīnu,
no māsas atvadoties.
PII «Dartija» kolēģi
To melno sāpi svešam neizstāstīt,
To bēdu nepacelt, kas sirdi spiež.

/J. Plotnieks/

.

Kolēģi «Zaķīšos» izsaka visdziļāko līdzjūtību
Regīnai, atvadoties no māsas.
Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

/O. Rikmanis/

.

Izsakām dziļu līdzjūtību Ludmilai Babuškinai,
no dzīvesbiedra uz mūžu atvadoties.
Zālītes skolas kolektīvs
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

/R. Skujiņa/

.

Skumju brīdī esam kopā ar Ludmilu
viņas lielajās bēdās.
Mazās Zālītes skolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Malvīne Kolče (25.05.1927. - 24.01.2012.)
Lolita Ragovska (02.08.1955. - 30.01.2012.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
a
Smilts, grants, šķembas
a
Kūtsmēsli
a
Būvgruži
Pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju

Tālr. 28288822.

Pērk : : :
metāllūžņus (visu veidu).
Sveram un maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.

Pārdod : : :
siltu, saulainu, labiekārtotu
1 istabas dzīvokli labā
stāvoklī.
Tālr. 29377486.

Mācību sākums 13. februārī
un 12. martā plkst. 17

malku, nomaļu malku un
zāģmateriālus.
Tālr. 26064677.
medu vairumā.
Tālr. 29107940.

Dažādi : : :
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Veic dzīvokļu, māju kapitālo
remontu. Jumta darbi.
Galdnieka pakalpojumi.
Tālr. 26060411 (Jānis).

Piedāvā darbu : : :

turpmākajiem mēnešiem!
Iecavas novada Dome
līdz laulību jubilejai
lūdz pieteikties Iecavas novadā deklarētos pārus,
kuri šogad svinēs Zelta kāzas laulību 50 gadus.
Pieteikties personīgi Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā,
Iecavā, skolas ielā 4, līdzi ņemot pasi un laulību apliecību.
Tālrunis uzziņai 639 41773.
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā janvārī un februārī
apskatāma
Tautas fotostudijas «Bauska»
izstāde
«ŪDENS MELODIJA».
Ekspozīcijā iekļautas
Normunda Pūķa,
Ivara Kalniņa,
Laimdotas Neikšānes,
Lindas Kaufmanes,
Antas Počus, Ivara Bogdanova,
Jāņa Turka, Gata Orlicka,
Raita Ābelnieka un
Andra Štāla fotogrāfijas.

Ziemeļu bibliotēkā
no 2. februāra
aplūkojama
ASTRĪDAS JUBELES
DARINĀTO PUZURU
IZSTĀDE.
Astrīda savu vaļasprieku
atradusi pavisam nesen.
Puzurus viņa veidojusi
tikai no smilgām.

SIA «Aisha» aicina darbā
mehāniķi. Labs atalgojums.
Ierasties personīgi
Dimzukalna «Juriņos»
vai zvanīt pa tālr. 27711359.

Pirmsskolas izglītības iestāde
Cālītis aicina darbā
pirmsskolas skolotaju.
Interesēties pa tālr. 63941547.

Vēlas strādāt : : :
auklīte ar pieredzi labprāt
pieskatīs jūsu bērniņu savās
mājās Zorģos.
Tālr. 20271149.
sieviete (50 g., no Bauskas
nov., bērnu nav) meklē
aprūpētājas darbu
(ir darba pieredze un
sertifikāts).
Var strādāt arī par auklīti,
mājkalpotāju ar dzīvošanu
uz vietas.
Tālr. 26072746.

8.

Kultūras namā
7. februārī pl. 9:30
Valmieras teātra izrāde
«PINGVĪNI NĀK»
Ieeja - Ls 2
11. februārī pl. 14:00
grupas «Baltie Lāči»
koncerts «ZIEMAS PASAKA»
Ieeja - Ls 3 un Ls 4,
koncerta dienā - Ls 5
12. februārī
METEŅDIENAS
PASĀKUMS
plkst.12:00 kultūras namā
radošā darbnīca: gatavosim
putnus, izdziedāsim Meteņa
dziesmas, iesim rotaļās.
plkst. 13:30 ķekatu gājiens
uz parku, vizināšanās no
divkalniņa, Meteņa zelta pogu
meklēšana, rotaļas un
atrakcijas.
Sasildīties varēs ar siltu tēju
un gardu putru.
25. februārī pl.17:00
austriešu dramaturga
H. Bergera komēdija
«BALKONA RAGNEŠI»
Ieeja - Ls 3 un Ls 4
17. martā
KONKURSS-KONCERTS
«IECAVAS DZIEDOŠĀS
ĢIMENES»
Ar skanīgām dziesmām un
siltām sajūtām. Ja arī tava
ģimene ir drosmīga, attraktīva
un dziedoša, tad piesaki
savas ģimenes dalību Iecavas
dziedošajās ģimenēs.
Pieteikties vari Iecavas
kultūras namā līdz
13. februārim.

Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE 13. februārī.
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