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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Izstāde izdevusies
nopietna un pārliecinoša

A: F: Anta Kļaveniece

AKTUĀLI

Vēl līdz 12. decembrim
kultūras nama mazajā zālē
būs skatāma mākslinieces
Tatjanas Paļčukas-Rikānes
gleznu izstāde, kuras
atklāšana noritēja svētku
dienā 18. novembrī.
Jautāta, vai izjūtas, atklājot
savu darbu izstādi mājās vai kur
citur, ir atšķirīgas, māksliniece
atbild, ka nē. Izstāde ir izstāde
kā Berlīnē, tā Rīgā vai Iecavā.
Galvenais, lai gleznas savstarpēji labi harmonē. Arī šoreiz nācies
atteikties no kādas krāsās spilgtas gleznas izstādīšanas, jo tā izjauktu pārējo, visai mierīgo un
izsmalcināto darbu kopnoskaņojumu.
6.lpp.

Šajā numurā:

Savā brīvajā laikā
Tatjana Paļčuka-Rikāne
pasniedz arī gleznošanas
privātstundas. Izstādes
atklāšanas dienā savu
skolotāju (centrā) bija
ieradušās apsveikt viņas
audzēknes - Vija Spalva (no
kreisās) un Ilze Snapeniece.

Parakstīs līgumu par finansējumu
«Cālīša» energoefektivitātes uzlabošanai
A: Anta Kļaveniece

Šonedēļ Iecavas novada Dome
parakstīs līgumu ar Vides
ministriju par finansējuma
piešķiršanu projektam
«Energoefektivitātes
paaugstināšana Iecavas novada
pirmsskolas izglītības iestādē
«Cālītis»». Projekta plānotās
attiecināmās izmaksas ir Ls
230 578,30, bet plānotais
kopējais projekta īstenošanas
ilgums - 11 mēneši.

Lai nodrošinātu siltumenerģijas patēriņa samazināšanu
Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis», projekta ietvaros ir nepieciešams veikt
virkni energoefektivitātes pasākumu. Projekta mērķis ir samazināt siltumenerģijas patēriņu
pirmsskolas izglītības iestādē,
tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju. Plānots, ka, realizējot projektu, tiks ietaupīti energoresursi (220 MWh gadā), samazināta CO2 emisija (58 115

27.11.2009.

Starptautiska 2.
projekta
dalībnieki
«Dartijā»
Iespēja
uzlabot
ģimenes
finansiālo
situāciju

6.

Zolītes turnīra 7.
uzvarai tuvina
pieredze un
veiksme

Pārbaudīs
trauksmes sirēnas

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD)
informē, ka pirmdien, 30. novembrī plkst. 11, uz trim minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes
kg/gadā), sasniegts CO2 emisi- sirēnas ar mērķi pārbaudīt
jas samazinājuma efektivitātes trauksmes sirēnu tehnisko gatavību un skaņas signāla dzirdarādītājs 0,296.
Iestādes ēka ir celta pagājušā mību.
VUGD komandieris, majors
gadsimta 70.-80. gados ar tā laiA.
Sietiņš
atgādina, ka traukska celtniecības tehnoloģijām un
zemu darba un materiālu kvali- mes sirēnas paredzētas iedzīvotāju brīdināšanai par ārkārtējām
tāti. Šī ēka ir fiziski nolietojusies
situācijām, notikušām dabas vai
un tajā ir konstatēti ievērojami tehnogēnām katastrofām vai to
siltuma zudumi un to avoti. draudiem. Turpmāk, dzirdot
Ēkas ārsienu konstrukcijas nav trauksmes sirēnu signālu, iedzīsiltinātas un līdz ar to neatbilst votājiem jāieslēdz televizors un
Latvijas būvnormatīvu noteikta- radioaparāti, kur tiks sniegta in6.lpp. formācija un ieteikumi. IZ
jām prasībām.
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2.

Projekta partneri Latvijā - sākumskolā «Dartija»
LOGO
A: Irīna Freimane,

sākumskolas «Dartija» direktore
No 9. līdz 13. novembrim
sākumskolā «Dartija» viesojās
Eiropas kopienas
Mūžizglītības programmas
apakšprogrammas «Comenius»
projekta «Apkārtējās vides un
satiksmes izglītība
pirmsskolā» 14 pārstāvji no
Polijas, Ungārijas un Itālijas.
Projektam tika izveidots plakāts un piemiņas zīmes «pēdiņas». Paldies I. Arājai par ieguldīto darbu.
10. novembrī viesi uzturējās
mūsu iestādē. Bērni sniedza nelielu apsveikuma koncertu un
parādīja, kā pēc latviešu tautas
tradīcijām tiek svinēta Mārtiņdiena ar budēļu ierašanos. Viesiem tika dota iespēja vērot rotaļnodarbību par ceļu satiksmes
noteikumu ievērošanu. Ar prieku un lepnumu izrādījām mūsu
iestādes telpas. Ārzemju pedagogi pirms pusdienām piedalījās
radošajā darbnīcā, kurā katram
no dabas materiāliem bija jāizgatavo kāda latviskā zīme - auseklītis, saules koks u.c.
Pēc pusdienām viesi prezentēja savas mācību iestādes. Bijām priecīgi, ka mūsu sadarbības partneri vides izglītības un
ceļu satiksmes noteikumu apguvē izmanto līdzīgas darba formas
un metodes. Visās mācību iestādēs daudz ir domāts par apkārtējās vides labiekārtošanu un sakopšanu. Vakarā atvadoties,
dzirdējām ļoti daudz uzslavu un
sajūsmas vārdu par mūsu iestādi un par mūsu saimnieču garšīgajām maltītēm.
11. novembrī mūs laipni sagaidīja Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs J. Pelša kungs, lai
sniegtu izvērstu priekšstatu par
mūsu Iecavu; sekoja ekskursija
uz SIA «Iecavnieks». Pēc pusdienām devāmies uz Saulaines
pirmssklas izglītības iestādi
«Mārpuķīte», lai ciemiņiem būtu
iespēja salīdzināt dažādas
pirmsskolas iestādes. «Mārpuķītes» vadītāja I. Konstantinova
mums viesmīlīgi izrādīja savu
iestādi un dalījās darba pieredzē.
No Saulaines devāmies uz Rundāles pili, kurā pavadījām ļoti ro-

Projektu realizē četru valstu sadarbības partneri no Polijas, Ungārijas, Itālijas
un Latvijas. Bija prieks atzīt, ka vides izglītības un ceļu satiksmes
noteikumu apguvē visur izmanto līdzīgas darba formas un metodes.

Ārzemju pedagogi piedalījās radošajā darbnīcā, kurā katram
no dabas materiāliem bija jāizgaavo kāda latviskā zīme.
mantisku pēcpusdienu, klejojot
pa krēslainajām pils zālēm. Baltajā zālē pēc zāles pārzines uzaicinājuma katra grupa sniedza
improvizētu priekšnesumu. Vakarā kopā ar viesiem nolikām
svecītes pie Rīgas pils sienas un
iejutāmies Lāčplēša dienas svētku atmosfērā.
12. novembrī bijām pieredzes
apmaiņā Jaunmārupes sākum-

skolā, dienas otrajā pusē apskatījām Rīgas ievērojamākās vietas. Atvadu vakaru organizējām
atpūtas centrā «Lido».
13. novembrī aizvedām ciemiņus uz Majoriem, kur aplūkojām
Jūrmalas muzeju. Muzeja mājīgajās un plašajās telpās izsniedzām katram delegācijas pārstāvim sertifikātu par piedalīšanos
projektā. Pēc pastaigas gar jūru

viesi devās uz lidostu.
Šī nedēļa pagāja savstarpējas
sapratnes, draudzības un sirsnības atmosfērā. Savstarpējā pieredzes apmaiņa būs labs stimuls
visu mūsu kopējam darbam. Kā
tulki mums palīdzēja V. Liekne,
I. Grīnberga, I. Breiere, A. Ozoliņa, S. Lineja.
Paldies visiem, kuri palīdzēja
viesu uzņemšanā. IZ

3.
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

Iecavas novada Domes kārtējā
sēde notika 10. novembrī.
Deputāti lēma:
Par Iecavas novada
pašvaldības dalību Bauskas,
Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novadu
pašvaldību kopīgas iestādes
izveidošanā un pakalpojumu
pirkšanu no citu pašvaldību
iestādēm
Vadoties no Bauskas rajona
pašvaldības reorganizācijas plāna, uzklausot un izvērtējot
Bauskas rajona pašvaldības institūciju (Izglītības pārvaldes,
Bauskas rajona Būvvaldes, Pašvaldību IT kompetences centra,
Sporta nodaļas, iestādes «Bauskas rajona Tūrisma informācijas
centrs») vadītāju izteiktos priekšlikumus turpmākai pašvaldību
kopīgajai sadarbībai, kā arī ņemot vērā likumos noteiktās pašvaldības funkcijas un kompetences, deputāti nolēma:
1. Iecavas novada pašvaldībai

noteikto funkciju un uzdevumu
izpildei būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanā kopīgi
ar Bauskas novada pašvaldību,
Rundāles novada pašvaldību un
Vecumnieku novada pašvaldību
piedalīties Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgas iestādes būvvaldes - izveidošanā.
2. Izmantot citu pašvaldību
izveidoto iestāžu pakalpojumus
šādu funkciju nodrošināšanai:
2.1. konceptuāli atbalstīt sadarbības līguma par teritoriālās
informācijas tīkla (TIT) pārraudzību slēgšanu;
2.2. konceptuāli atbalstīt sadarbības līguma slēgšanu ar
Bauskas Tūrisma informācijas
centru, paralēli izskatot iespējas
veidot Tūrisma informācijas centra atbalsta punktu novadā;
2.3. maksāt dalības maksu
par atsevišķiem Bauskas Izglītības pārvaldes piedāvātajiem pakalpojumiem;
2.4. piedalīties atsevišķos
Sporta nodaļas pasākumos, norēķinoties par pakalpojumiem
saskaņā ar tāmēm;
2.5. slēgt līgumu ar Bauskas

Centrālo bibliotēku par galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanu
Iecavas novadā (uz diviem
gadiem).
3. Noteikt, ka Iecavas novada
pašvaldības intereses sarunās ar
citu novadu pašvaldībām jautājumos, kas saistīti ar kopīgu
iestāžu izveidošanu un pakalpojumu pirkšanu no citām pašvaldībām pārstāv Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis un Finanšu
nodaļas vadītāja Indra Latviete.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā
parakstīšanas brīdi.
Par piedalīšanos projektā
«Alternatīvās aprūpes
pakalpojumu pieejamības
attīstība Iecavas novadā»
Deputāti atbalstīja ieceri sagatavot un iesniegt VRAA projekta «Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība
Iecavas novadā» pieteikumu. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt
vienlīdzīgas nodarbinātības
iespējas, nodrošinot personu ar
funkcionāliem traucējumiem un
pensijas vecuma personu sociālās aprūpes iespējas ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centriem, attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību.
1. Projekta ietvaros ir plānots iegādāties dažādus tehniskos palīglīdzekļus - ratiņkrēslus,

Plāno aizliegt ģenētiski
modificētu kultūraugu audzēšanu
A: Anta Kļaveniece

Attīstības komiteja
17. novembra sēdē izskatīja
vairākus jautājumus. Īpaši
tika akcentēts jautājums par
aizliegumu pašvaldības
teritorijā audzēt ģenētiski
modificētus kultūraugus.
Lai to aizliegtu, pašvaldībai
jāpieņem lēmums, kas apstiprina novadu par teritoriju, kas brīva no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO). Līdzīgi jau rīkojusies Vecumnieku pašvaldība, uz pieciem gadiem aizliedzot
Vecumnieku novadā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus.
12. novembrī aicinājumu par
ĢM kultūraugu audzēšanas aizliegumu pašvaldībām nosūtījusi
arī Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA).
Par ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) sauc dzīvnieku,

augu vai mikroorganismu, kurā
ar gēnu inženierijas palīdzību,
tiek ievietots jauns, tostarp sveša organisma gēns ar nolūku uzlabot attiecīgā organisma izturību un uzturvērtību. Šādā veidā
tiek radīts organisms, kāds dabiskā vidē nav sastopams.
Pagaidām nav pietiekami
skaidru un nepārprotamu pierādījumu tam, ka ĢM augu lietošana pārtikā ir nekaitīga veselībai,
drīzāk otrādi. Līdz šim veiktie
«uzticamie» pētījumi neatspoguļo ietekmi uz vidi, cilvēka organismu un veselību ilgtermiņā.
Turklāt, ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšana mazinās
bioloģisko kultūraugu audzētāju
konkurētspēju.
Zinātniski ir atzīts, ka,
audzējot ĢM kultūras, šo augu
piejaukums blakusesošajās teritorijās ir tehniski neizbēgams.
Ņemot vērā nelielo Latvijas teritoriju un nelielos attālumus
starp saimniecībām, tiktu ap-

draudētas gan saimniecības, kas
ĢM kultūraugus neaudzē, gan
Latvijas daba kopumā.
LBLA aicina iedzīvotājus
vērsties savās pašvaldības ar lūgumu noteikt vismaz piecu gadu
aizliegumu pašvaldības teritorijā
audzēt ĢM. Šādu iespēju dod šī
gada 18.jūnijā pieņemtie grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā. Grozījumos ir paredzētas tiesības pašvaldībām pieņemt lēmumu veidot savu teritoriju kā brīvu no
ĢMO, nosakot ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu visā pašvaldības teritorijā vai daļā no tās. Par ĢMO
aizlieguma noteikšanu, ievērojot
likumā noteikto procedūru,
pašvaldībai jāpieņem saistošie
noteikumi. Tādu aizliegumu jānosaka vismaz uz pieciem
gadiem. Svarīgi, lai pašvaldības
iedzīvotāji tiktu adekvāti informēti par šo ieceri un tiktu uz7.lpp.
klausīts viņu viedoklis.

staigāšanas un personīgās higiēnas palīglīdzekļus, gultu specializēto aprīkojumu, kā arī veikt
vienkāršotu renovāciju pašvaldībai piederošās ēkas Dzirnavu
ielā 1 telpās, pielāgojot tās augstākminēto palīglīdzekļu uzglabāšanai.
2. Plānot projekta kopējās
realizācijas izmaksas Ls 15 000
apmērā.
3. Noteikt projekta priekšfinansēšanas avotu - 2010./
2011. gada pašvaldības budžeta
līdzekļus Ls 13 725 LVL apmērā.
4. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu vismaz 15% apmērā no pašvaldības 2010./2011.
gada budžeta līdzekļiem.
Par atļauju SIA «RIBKA» tirgot
nefasētu alkoholu picērijā
«Mania»
Deputāti nolēma atcelt Iecavas novada Domes Finanšu komitejas 29. septembra lēmumu
un atļaut tirgot nefasētu alkoholu picērijā «Mania»
Sēdes darba kārtībā bija arī
jautājumi par dzīvojamās telpas
- dzīvokļa īpašuma Baldones ielā
8 izīrēšanu; par 80,85, 90 gadu
vecumu sasniegušo iedzīvotāju
naudas balvu; par pašvaldības
budžeta grozījumiem; vairāki ar
zemes īpašumiem saistīti jautājumi un citi.

Deputātu
sēdes
decembrī
Otrdien, 1. decembrī,
plkst. 8.30 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres
komisijas sēde
Otrdien, 8. decembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 15. decembrī,
plkst. 15.00
Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 17. decembrī,
plkst. 8.30 Veselības
un sociālo jautājumu
komitejas sēde
Otrdien, 22. decembrī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde
Otrdien, 29. decembrī,
plkst. 8.00 Finanšu
komitejas sēde
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Atbalstīsim labdarības
pasākumu bērniem «Svētki katram»
A: Agnese Hauka
F: Anta Kļaveniece

Jau kopš 2003. gada tiek
rīkots Ziemassvētku
labdarības pasākums Iecavas
novada bērniem no
maznodrošinātām un
trūcīgām ģimenēm.
Labdarības pasākumu «Svētki
katram» šogad jau septīto
gadu organizē biedrība
«Iecavas sieviešu klubs
«Liepas»» kopā ar Iecavas
novada Domi, Iecavas
Kultūras namu un
atbalstītājiem.
Līdzīgi kā katru gadu, arī šogad pasākumā piedalīsies 61
Iecavas novada bērns no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Pirms svinīgā Ziemassvētku pasākuma, kas norisināsies
decembra beigās, bērni piedalīsies arī svētku apsveikuma kartīšu veidošanā.
Ziemassvētku kartīšu gatavošana, svinīgais pasākums,
dzejoļu skaitīšana, rotaļas, dāvanu saņemšana un kopīgs svētku galds ar pīrāgiem un piparkūkām ir redzamākie un skaistākie
labdarības pasākuma mirkļi, par
kuriem prieka pilnas acis un sir-

dis ir katram svētku dalībniekam.
Bet pa vidu skaistajiem un
redzamajiem labdarības pasākuma mirkļiem ir ietilpīgs sagatavošanās darbs un finansējuma
piesaiste pasākuma norisei. Ik
gadu biedrība «Iecavas sieviešu
klubs «Liepas»» uzrunā sabiedrību ar aicinājumu ziedot mantas
vai naudu un kopīgi atbalstīt
Ziemassvētku labdarības pasākumu. Ik gadu Iecavas novada
Dome finansē pasākuma kultūras daļu - pieaicināto mākslinieku, teātra vai cirka izrāžu izmaksas. Ik gadu gan iecavnieki, gan
citu pilsētu iedzīvotāji ir atsaukušies biedrības aicinājumam
un ziedojuši medu, ābolus, zeķes, cimdus, grāmatas, mīkstās
rotaļlietas, higiēnas preces un citas mantas, kas nokļūst bērniem
paredzētajos dāvanu maisos, un
naudu, kas tiek izmantota dāvanu maisu papildināšanai un
svētku galda klājumam. Ik gadu
Iecavas novada bērniem rīkoto
pasākumu atbalsta lielāki un
mazāki uzņēmēji gan no Iecavas,
gan Rīgas.
Arī šogad biedrība ir uzrunājusi uzņēmējus, savus draugus
un aicina arī Tevi, iecavniek, atbalstīt Ziemassvētku pasākumu
bērniem un ziedot bērnu dāvanām un svētku galdam. IZ

Biedrību un nodibinājumu
pārstāvjus aicina uz semināru
* biedrību un nodibinājumu
Zemgales plānošanas reģiona
grāmatvedības un pārskatu norES struktūrfondu
matīvā bāze;
informācijas centrs aicina
* NVO finanšu uzskaite un gainteresentus piedalīties
da
pārskats;
apmācību seminārā par
* prasības grāmatvedībai,
Biedrību un nodibinājumu
īstenojot
ES struktūrfondu progrāmatvedības uzskaiti un
jektus.
pārskatiem, īstenojot ES
* nodokļi biedrībās, nodibināstruktūrfondu līdzfinansētos
jumos (personāla nodokļi, PVN,
projektus.
uzņēmuma ienākuma nodoklis).
Seminārs notiks 2. decembrī
Lektore - G. Kalniņa, LLU asopl. 11.00, Jelgavā, Svētes ielā 33, ciēta profesore, zvērināta reviJelgavas reģionālajā pieaugušo dente, Grāmatvedības padomes
izglītības centrā 2. stāva locekle.
204. auditorijā.
Interesentiem pieteikties pa
Apmācībās plānots skatīt telefonu 63028454 vai e-pastu
Mēbeles
par ražotāja cenām!
šādus jautājumus:
mairita.paulina@zpr.gov.lv
IZ

4.

Biedrības «Iecavas
sieviešu klubs
«Liepas»» rekvizīti:
Reģistrācijas nr.
LV 40008059901
Adrese: Rīgas iela 18,
Iecava, Iecavas novads,
LV-3913
Banka: Latvijas
Krājbanka
SWIFT kods: UBALLV2X
Konts:
LV62UBAL2908168908001

Lūdzam norādīt, ka
ziedojums paredzēts
labdarības pasākumam
«Svētki katram-2009».
Vairāk informācijas,
zvanot Agitai Haukai,
biedrības valdes
priekšsēdētājai,
mob. tālr. 29432338.

Uzsāk akciju «Esi redzams»
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē, ka
23. novembrī ir uzsākta
akcija «Esi redzams». Tās
mērķis ir mazināt risku ceļu
satiksmes dalībniekiem
nokļūt negadījumos, kuru
cēlonis ir gaismas atstarojošo
elementu neizmantošana.
VP ZRP Kārtības policijas dienesti rīkos preventīvos pasākumus, pastiprināti pievēršot uzmanību Ceļu satiksmes noteikumu 19. punkta prasību ievērošanai, īpaši apdzīvotās vietās, kur
ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots un ir prognozējams lielāks apdraudējuma
risks, kā arī pievēršot vērību gājējiem, kuri pārvietojas pa nepa-

reizo brauktuves malu vai nomali.
Stingra kontrole būs pievērsta arī izglītības iestāžu audzēkņiem. VP ZRP darbinieki jau akcijā «Drošības dienas skolās
2009» informēja skolēnus par
drošības jautājumiem, t.sk. atstarojošo elementu nēsāšanas
kārtību.
VP ZRP darbinieki akcijas norises laikā personas nodrošinās
ar gaismas atstarotājiem, īpaši
lauku apvidū ar atstarotājiem
tiks nodrošināti gados vecāki cilvēki, kuri bieži neizprot atstarotāja lietošanas nepieciešamību,
pārvietojoties diennakts tumšajā
laikā.
Ieva Sietniece,
ZRP priekšnieka palīdze

Melnās ziņas
- 19. novembrī, laikā no
plkst. 3:00 līdz plkst. 8:00,
atlaužot garāžu, no tās nozagts
kvadricikls HONDA TRX 420.
Uzsākts kriminālprocess.
- 20. novembrī, laikā no
plkst. 15:00 līdz plkst. 11:00,
Ozolu ielā, pielāgojot atslēgu,
iekļūts automašīnā VW PASSAT,
nozagti divi bērnu sēdeklīši un
no bākas desmit litri degvielas.
- 21. novembrī plkst. 16:45
Edvarta Virzas ielā 1976. gadā
dzimis vīrietis atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, būdams alkohola
reibumā, streipuļoja pa ielu un
ar savu izskatu un rīcību aizskāra apkārtējo cilvēku cieņu.

- 24. novembrī ap plkst.
11:20 Iecavā konflikta laikā ar
nazi krūšu kurvja rajonā iedurts
kādam 1942. gadā dzimušam vīrietim. Aizdomās par miesas bojājumu nodarīšanu aizturēts
kāds 1971. gadā dzimis vīrietis.
Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 23. novembra plkst. 21:00 līdz 24. novembra plkst. 3:00 no kāda uzņēmuma degvielas konteinera nozagti
aptuveni 300 litri degvielas. Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Piedalās diskusijā ar Sandru Kalnieti

Iecavnieču sveicienu
Sandrai Kalnietei (no labās)
nodod Liepu līdere Agita Hauka.
A: F: Agnese Hauka

Lai pārrunātu sadarbības
iespējas dažādos jautājumos,
Eiropas Parlamenta deputāte
Sandra Kalniete bija
uzaicinājusi biedrības «Līdere»
un Iecavas sieviešu kluba
«Liepas» pārstāves uz
tikšanos.
Biedrības «Iecavas sieviešu
klubs «Liepas» pārstāves Agita
Hauka, Jana Arāja, Biruta Vītoliņa, Agnese Hauka un Iecavas
novada sporta skolas «Dartija»
direktore Baiba Gāga 13. novembrī Eiropas Parlamenta informācijas birojā Rīgā kopā ar vēl
20 sievietēm uzņēmējām un vadītājām bija pulcējušās, lai uzklausītu S. Kalnietes kundzi.

Tikšanās laikā S. Kalniete
iepazīstināja klātesošos ar Eiropas Savienības institūcijām, to
uzdevumiem un atbildību, plašāk informējot par Eiropas Parlamenta darbu un Latvijas pārstāvju darbības nozīmi tajā. Deputātes kundze aicināja uzņēmējas un vadītājas dalīties savā
pieredzē un izteikt viedokli par
situāciju Latvijā un iespējām to
uzlabot.
Diskusijas ietvaros vairākkārtīgi izskanēja fakts, ka godīgam uzņēmumam ir grūti konkurēt ar «melnā« biznesa pārstāvjiem, esošais nodokļu slogs
un iedzīvotāju ienākumu samazināšanās to padara gandrīz neiespējamu. Tomēr uzņēmējas ir
noskaņotas optimistiski ar pārliecību turpināt un izdzīvot esošo
situāciju. Uzņēmējas ir vienis-

Pie diskusiju galda Agita Hauka (no kreisās),
Biruta Vītoliņa, biedrības Līdere pārstāve
Zanda Raciborska, Jana Arāja un Baiba Gāga.
prātis, arī šodien uzņēmums
spēj darboties, tikai tam ir jāpieliek lielākas pūles jaunu ideju
radīšanā un jaunu tirgu apgūšanā.
Spilgts citāts, kas palicis atmiņā no diskusijas, ir uzņēmējas
Lilitas Bērziņas, SIA «Kontu birža» izpilddirektores, teiktais: «Ja
latviešu uzņēmēji tik daudz domātu par biznesu kā par shēmošanu un likumu apiešanu, uzņēmējiem klātos ļoti labi».
Nav jau sliktuma bez labuma,
un arī esošā ekonomiskā situācija ir iezīmējusi vismaz vienu labu
tendenci vēl vairāk darbinieku ir
kļuvuši pretimnākošāki un ir gatavi strādāt radoši un cītīgi, lai
saglabātu savu darba vietu un
uzņēmumu.
Atbildot uz diskusijas komentāriem un jautājumiem par

iespēju vai nespēju ko mainīt un
vērst uz labu esošajā politiskajā
sistēmā, S. Kalniete uzsvēra, ka
politikā visu izšķir pacietība, un
ceļu uz vēlamā rezultāta sasniegšanu salīdzināja ar Berlīnes mūra krišanas laiku. Pirms
20 gadiem iedzīvotāji kopīgi ar
skrūvgriežiem, kaltiem un metāla stieplēm centimetru pēc centimetra drupināja baiso betona
mūri, neapstājoties ne pie trešās, ne piecpadsmitās grebšanas
reizes. Kas būtu vai nebūtu noticis, ja toreiz viņi būtu apstājušies, uzskatot, ka viss tāpat jau ir
izlemts?
Noslēdzot diskusiju, S. Kalnietes kundze aicināja klātesošos būt politiski aktīviem un
iesaistīties politikā, veidojot Latviju par tādu valsti, kādā mēs paši vēlamies dzīvot. IZ

Pedagogi jau šogad saņems stipendijas
A: Anta Kļaveniece

9. novembrī Iecavas novada
Dome ir parakstījusi
vienošanos ar LR Izglītības
un zinātnes ministriju par
sadarbību Eiropas sociālā
fonda darbības programmas
Cilvēkresursi un
nodarbinātība» papildinājuma
apakšaktivitātes «Pedagogu
konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos»
īstenošanā.

Novada pedagogu stipendiju
vai mērķstipendiju izmaksām ir
noteikts finansējums 66 854 latu apmērā. Atbilstoši noteiktajai
kvotai pedagogu stipendijām un
apmācībai vēl šogad ir jānovirza
Ls 7642, informē projekta koordinatore Iecavas novadā Ineta
Bramane.
16. novembrī pašvaldības Pedagogu atlases komisija izvērtēja
pedagogu atlases I kārtas
iesniegumus un kopumā nolēma
piešķirt stipendiju vai mērķstipendiju 38 pedagogiem. Jau
iepriekš «Iecavas Ziņas» rakstīja,
ka pavisam bija saņemti iesnie-

gumi no 57 pedagogiem.
Otrajā aktivitātē atbalstītie
pieci pedagogi turpmākos četrus
mēnešus saņems stipendiju simt
latu apmērā katrs un kuponu
divsimt latu apmērā mācību programmas apguvei. Trešajā aktivitātē atbalstītie 33 pedagogi saņems mērķstipendiju simt latu
apmērā katrs turpmākos četrus

mēnešus.
Novada izglītības iestādēm ir
izsūtīts ar LR Izglītības ministriju saskaņotais pedagogu saraksts. Pedagogi, kuriem stipendija piešķirta, ir aicināti ierasties
Iecavas novada Domes kancelejā
līdz 27. novembrim (ieskaitot),
lai parakstītu stipendijas piešķiršanas līgumu. IZ
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6.

Izstāde izdevusies
Parakstīs līgumu par
nopietna un pārliecinoša finansējumu «Cālīša»
energoefektivitātes
uzlabošanai

1.lpp.

Māksliniecei šķiet, ka izstāde
izdevusies nopietna un pārliecinoša. Uzteicamas esot arī brīnišķīgi atjaunotās un izstāžu rīkošanai tehniski piemērotās telpas. Izstādes atklāšanas dienā
Tatjana dzirdējusi jau pirmo apmeklētāju labās atsauksmes, tādēļ viņai prieks, ka kādam citam
arī prieks. Tā kā māksliniece izstādes nerīko bieži, tikai reizi
četros, piecos gados, noteikti ir
vērts iepazīties ar autores radošajiem darbiem.
Savulaik Tatjana Paļčuka-Ri-

kāne ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas gleznošanas nodaļu un aspirantūru akadēmiķa
Eduarda Kalniņa radošajā darbnīcā. «Pārsvarā strādāju ar eļļas
krāsām uz audekla. Man tuvāka
ir figurālā glezniecība, darbi, kuros attēloti cilvēki. Ar putniem,
kaķiem, suņiem, dabā. Darbi
pārsvarā nonākuši privātkolekcijās, arī ārzemēs, taču savulaik
tos iegādājusies arī Krievijas
Kultūras ministrija un Mākslinieku savienība,» intervijā «Iecavas Ziņām» pirms gada stāstīja
Tatjana. IZ

Iespēja uzlabot
ģimenes finansiālo situāciju
A: Arta Manuša,

sociālā darbiniece
No 15. septembra Iecavas
novada Dome ir iesaistījusies
Nodarbinātības Valsts
aģentūras un Eiropas Sociālā
Fonda projektā «Darba
praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās
darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai». Projekta
īstenošanā iesaistījušies 92
bezdarbnieki, kuri rindas
kārtībā tika saņēmuši
norīkojumu darbam Iecavas
pašvaldībā.
No 15. septembra 92 darbinieki veic vienkāršu profesiju
pienākumus. Tie ir gadījuma
darba veicēji, sētnieki, atkritumu savācēji, apkopēji. Šobrīd ir
paveikts liels darbs un sakopti
Vienības brāļu kapi, Iecavas brāļu kapi, Jaundedžu, Raņķu, Sila
un Luterāņu baznīcas kapi. Ir
uzsākti sakopšanas darbi pie

pašvaldības iestādēm: pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» un sākumskolas «Dartija», kā
arī īpašumiem «Uzvaras» un
«Krastiņi». Darba vēl ir daudz, taču cerams, ka pēc sakārtošanas
un labiekārtošanas Iecavas novads kļūs vēl sakoptāks. Patīkami redzēt iesāktos darbus Zālītes
skolā, Iecavas parkā, Cēsinieku
līcī, Iecavas vidusskolā un citās
novada teritorijās. Novērtēsim šo
cilvēku darba ieguldījumus nevis spriedelējot, bet atbalstot un
uzmundrinot!
Vēl aizvien cilvēkiem, kuri
palikuši bez darba, pastāv iespēja reģistrēties NVA filiālē Bauskā, Rātslaukumā 4, jo no 1. decembra Iecavas novada Dome
papildus atvērs jaunas praktizēšanas darba vietas 28 gadījuma
darbu veicējiem. Sociālais dienests aicina bezdarbniekus izmantot šo iespēju, lai uzlabotu
savas ģimenes finansiālo situāciju un gūtu papildus ienākumus - Ls 100 mēnesī. IZ
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Projekta ietvaros tiks īstenoti
šādi energoefektivitātes pasākumi:
- ārējo būvkonstrukciju (sienu, jumta, pamatu, logu ailu) siltināšana,
- ārdurvju nomaiņa,
- pirmā stāva pārseguma siltināšana no pagraba puses,
- cauruļvadu pārizolēšana,
apkures sistēmas balansēšana,
kā arī termoregulatoru uzstādīšana sildķermeņiem. Būvniecības procesam tiks veikta autoruzraudzība un būvuzraudzība.
Vides ministrs Raimonds Vējonis informē, ka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais konkurss «Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību ēkās» tika izsludināts šī gada jūlijā un tā mērķis ir
oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās
ēkās un ēkās, kas nepieciešamas
pašvaldību autonomo funkciju
nodrošināšanai. Šī konkursa
ietvaros pieejamais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 17 570 000 latu.
Pavisam konkursa ietvaros
tika saņemti 69 projektu iesniegumi 253 ēku energoefektivitātes uzlabošanai ar kopējo pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansējumu 29,82
miljoni latu. Katrs iesniedzējs
varēja iesniegt ne vairāk kā divus
projektu iesniegumus.
Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija kā kvalitatīvus un

konkursam atbilstošus novērtēja 56 projektus ar 222 ēkām.
KPFI ir Latvijas valsts budžeta programma, kuras mērķis
ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos
klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanu,
piemēram, īstenojot pasākumus
ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus
risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai.
KPFI finansē no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību
(NDV) pārdošanas, ko veic starptautiskās emisiju tirdzniecības
ietvaros atbilstoši Kioto protokola nosacījumiem. NDV pārdošana ir iespējama, jo Kioto protokolā 2008.-2012. gadam noteikto
saistību izpildei - 8% samazinājums, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, - Latvijai nebūs nepieciešamas visas tās rīcībā esošās
NDV, un potenciālais pārpalikums būs vismaz 40 miljoni vienību.
Pāri palikušo NDV izmantošana citiem mērķiem, piemēram,
piešķiršana Eiropas Savienības
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas uzņēmumiem, nav iespējama, jo NDV nav iespējams konvertēt par emisijas kvotām vai
izmantot emisijas kvotu vietā.
Taču NDV ir iespējams pārdot,
iegūto finansējumu ieguldot LatIZ
vijas attīstībā.
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Uzzīmē savas tiesības
un dodies
ceļojumā uz Briseli!
A: Agnese Hauka

Pirms divdesmit gadiem Apvienoto Nāciju Organizācija
(ANO) pieņēma Konvenciju par
bērna tiesībām. Tas nozīmē, ka
ANO dalībvalstis pirmo reizi vienojās par noteiktām tiesībām,
kuras jebkurā situācijā ir pilnībā
jāievēro attiecībā uz visiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Šobrīd Konvenciju ir parakstījušas
195 pasaules valstis.
Par godu šim notikumam
Eiropas Komisijas Tiesiskuma,
brīvības un drošības ģenerāldirektorāts organizē Eiropas plakātu veidošanas konkursu ar
nosaukumu «Apvienoto Nāciju
Organizācijas Konvencijas par
bērna tiesībām 20. gadadiena».
Konkursa devīze ir «Uzzīmē man
tiesības!». Plakātā ir jāattēlo tiesības, kas ietvertas ANO Konvencijā par bērna tiesībām.
Iesnieguma veidlapā komandai
ir jāizskaidro, kādēļ ilustrēšanai
plakātā ir izvēlētas konkrētās
tiesības un kādu domu komanda
ar savu plakātu cenšas paust.
Kā to izdarīt? Izveido četru
cilvēku komandu (vecumā no 10
līdz 14 vai no 15 līdz 18 gadiem),
kuru vada kāds pieaugušais mamma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš, skolotāja, lielā māsa vai
brālis. Izvēlies vienas konkrētas,
Konvencijā minētas tiesības, ko

ilustrēt plakātā. Reģistrējies
konkursam tīmekļa vietnē
www.eirojauniesi.eu. Attēlo savas idejas A2 (42 X 59 cm) formāta plakātā un nogādā to nacionālajam koordinatoram līdz nākamā gada 19. martam. Kā un ko
tu zīmē, tas ir pilnīgi tavā ziņā!
Valsts līmeņa uzvarētāji tiks uzaicināti apmeklēt apbalvošanas
ceremoniju galvaspilsētā. Valsts
līmenī uzvarējušos darbus vēlreiz izvērtēs žūrijas komisija, ko
veidos Eiropas Komisijas pārstāvji un trīs uzvarētāju komandas katrā vecuma grupā tiks uzaicinātas ceļojumā uz Briseli, lai
iepazītos ar pilsētu, Eiropas institūcijām un apmeklētu apbalvošanas ceremoniju. Četriem
jauniešiem un vienam atbildīgajam pieaugušajam katrā no šīm
komandām tiks apmaksāti ceļojuma un viesnīcas izdevumi. Latvijā konkursa koordinēšana notiek sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību un par to ir
atbildīgs nacionālais koordinators biedrības «Iecavas sieviešu
kluba «Liepas»» pārstāve Agnese
Hauka. Piedalies! Uzzini vairāk
par savām tiesībām un izsaki savu viedokli par šo tematu!
Vairāk informācijas skatieties www.eirojauniesi.eu vai
jautājiet, sazinoties ar A. Hauku
(mob. tālr. 28374741, e-pasts:
latvija@eirojauniesi.eu). IZ

Novada Domē
2.lpp.

Finanšu komiteja
24. novembra sēdē izskatīja
desmit jautājumus.
Deputāti lēma:
Par līdzekļu piešķiršanu
labdarības pasākumam
Deputāti iepazinās ar biedrības «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»» valdes priekšsēdētājas
A. Haukas iesniegumu par atbalsta sniegšanu labdarības pasākumam Ziemassvētku svinības novada bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Pasākumu organizē biedrība «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»» sadarbībā ar Iecavas novada Domi un Latvijas uzņēmēju
atbalstu. Finanšu komitejas deputāti nolēma no sociālā budže-

ta līdzekļiem - «Atbalsts ģimenēm ar bērniem» plānotajiem līdzekļiem bērnu dienas centra
sniegto pakalpojumu apmaksai
piešķirt Ls 244 teātra biļešu
iegādei 61 bērnam no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm
uz teātra izrādi «…un atkal Pifs»,
kas notiks Iecavas kultūras namā 26. decembrī.
Vēl deputāti lēma par grozījumiem budžetā; par valsts budžeta dotācijas sadalījumu izglītības
iestādēm; par nomas maksas atcelšanu Jauniešu padomes rīkotajam labdarības pasākumam
kultūras namā, par IK «ZKS Entertainment» uzņēmējdarbības
atļaujas pagarināšanu, par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai
ar pirotehniskajiem izstrādājumiem veikala «Maxima» telpās
u.c. IZ

IZ

Sporta ziņas

Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti:
21. novembrī
Jūrmala/Sloka - Iecava/Vecumnieki
1996. g. dz. 31:81 (T. Šķipars 25, E.Kauķis 20)
1994. g. dz. 56:94 (A. Taurenis 41, L. Jaunzems 16)
1991./92. g. dz. 60:118 (R. Tūmanis 24 (5),D. Kravals 23,
K. Onzuls 23 (7))
22. novembrī
Iecava/ Vecumnieki Jūrmala
1995. g. dz. 78:56 (L. Jaunzems 30, R. Zariņš 18)
1994. g. dz. 58:53 (A. Taurenis 20, G. Zaļmežs 13)
1991./92. g. dz. 81:57 (R. Tūmanis 19, V. Lielausis 16). IZ

Zolītes turnīra uzvarai
tuvina pieredze un veiksme
Sestdien, 21. novembrī,
sporta namā «Dartija»
risinājās zolītes turnīrs, kurš
bija veltīts Jāņa Zīvārta
piemiņai. Viņš, kā šīs spēles
patriots, garus gadus Iecavā
organizēja dažādus zoles
turnīrus. Vēl tagad spēlētāji
ar pieredzi dažādās situācijās,
kas veidojas pie spēles galda,
piesauc J. Zīvartu kā
autoritāti.
Piemiņas kausa izcīņa šoreiz
pulcināja 13 šīs nacionālās kāršu spēles pratējus, kas uzvarētāja noskaidrošanai izspēlēja sešas spēļu kārtas katrā pa 24 partijām. Diemžēl grūtie laiki un gripas plosīšanās neļāva turnīrā
ierasties vairākiem pastāvīgajiem spēlētājiem. Izmantojot radušos izdevību, par līderiem pieteicās viens no aktīvākajiem turnīru dalībniekiem Jānis Jansons
un šādu pasākumu debitants
Aivars Užulis, kas savas prasmes bija cītīgi slīpējis interneta

vidē. Tā viņi cīnījās pie pirmā
galda līdz pat turnīra beigām.
Jānis Jansons, izmantojot gadu
gaitā iegūto pieredzi un veiksmi,
spēja tomēr noturēt līderpozīcijas un iegūt šā turnīra galveno
balvu, bet Aivaram Užulim nobeigumā bija jāsamierinās vien
ar piekto vietu. Starp viņiem
iespraucās Ralfs Mežals (2. vieta), Juris Ludriķis (3. vieta) un
Jānis Židelis (4. vieta).
Apbalvošanas ceremonijā
pirmajiem trijiem zolmaņiem tika pasniegtas medaļas un naudas balvas, bet turnīra uzvarētājs savā glabāšanā ieguva arī
skaistu piemiņas kausu.
Vēlos pateikties Iecavas novada Domei par finansiālu atbalstu sacensību organizēšanā,
kā arī turnīra dalībniekiem par
atsaucību un kārtības ievērošanu turnīra laikā.
Juris Ludriķis, sacensību
galvenais tiesnesis

Nenokavē dalību
zīmējumu konkursā
Vēl līdz 1. decembrim Iecavas
novada sporta skolā «Dartija»
tiks gaidīti darbi, kas iesūtīti
zīmējumu konkursam, lai
izveidotu iestādes būtību
raksturojošu talismanu.
Iecavas novada skolu skolēni
aicināti iesniegt brīvā tehnikā izstrādātus darbus, kur blakus
uzzīmētajam talismanam jāuzraksta arī tā vārds. Zīmējumā
nedrīkst lietot simbolus, kas ir
patentēti (piemēram, olimpiskos
riņķus). Jāpievieno informācija
par darba autoru: vārds, uzvārds, skola, klase, vecums un
telefona numurs.
Dalībnieku vērtēšana notiks
divās grupās:
1. grupa - līdz 13 gadu vecu-

mam; 2. grupa - 14 līdz 18 gadu
veci dalībnieki.
Labāko darbu autori abās vecuma grupās tiks apbalvoti.
Iecerēts, ka uzzīmētais tēls
pārtaps «dzīvā lellē», kas būs klāt
visos sporta skolas pasākumos,
rotaļāsies ar mazajiem sportistiem, skatītājiem un piedalīsies
citās aktivitātēs.
Skolu pārstāvjiem darbi jānogādā sporta skolā «Dartija»
darbadienās no plkst. 9.00 līdz
13.00 ar norādi «Zīmējumu konkursam» vai jānosūta pa pastu:
Iecavas novada sporta skola
«Dartija», Grāfa laukums 7, Iecava, LV-3913. Datorā veidotos
darbus iespējams nosūtīt pa epastu: dartija@inbox.lv. IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
šķirnes trušus un trušu gaļu.
Tālr. 29482810.

bezmaksas informācijas
tālrunis: 8000 2001
VISU VEIDU
APDROŠINĀŠANA
Klientu apkalpošanas centrs
„Iecava”, E.Virzas ielā 21a
(3. stāvā), tālr. 63941635,
darba dienās plkst. 9-16.

nomaļu malku (10 Ls/st),
sausu jauktu malku (13 Ls/st).
Tālr. 26975888; 28888719.
Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

dažādu veidu zāģmateriālus:
brusas, dēļus, līstes
siltumnīcām. Ēvelējam,
impregnējam, piegādājam.
Tālr. 26975888; 28888719.

smiltis un melnzemi ar
piegādi. Tālr. 29484578.

Dažādi : : :
Visu veidu veļasmašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana

Celtniecības un remonta
darbi; santehnikas, mēbeļu
remonts, jumta darbi.
Tālr. 26060411.

(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

Gaidot Ziemassvētkus,
TIRGUS TERITORIJAS
KIOSKĀ NR. 3
(blakus piena produktu kioskam)

lielās - līdz 50% - atlaides
sporta apģērbiem
un apaviem.
Arī sportiskā stila cienītāji ir
mīļi lūgti apmeklēt mūsu
jauno tirgotavu!

Sporta namā
Amatieru
basketbola līga
30. novembrī pl. 21:00
Dartija - LU

Aizsaulē aizgājuši
Judīte Vikmane (23.12.1935. - 22.11.2009.)

LR Atklātais veterānu
čempionāts galda tenisā
28.un 29.novembrī
plkst. 12.00

8.

Kultūras namā
Līdz 12. decembrim
skatāma
TATJANAS PAĻČUKASRIKĀNES gleznu izstāde.
11. decembrī pl. 17:30
folkloras ansambļa
«TARKŠĶI» koncerts.
Ieeja brīva.
12. decembrī
Iecavas Jauniešu padomes
rīkotais LABDARĪBAS
PASĀKUMS - koncerts, balle.
Ieeja par ziedojumiem.
18. decembrī pl.18:00
MŪZIKAS SKOLAS
KONCERTS.
Ieeja brīva.
19. decembrī pl.18:00
koru koncerts «ATDZIEDI
DVĒSELEI...»
Piedalās jauktais koris «Īslīce»,
sieviešu koris «Daugava», vīru
koris «Ķekava».
Ieeja brīva.
19. decembrī pl.18:00
jauniešu deju kolektīva
Ziemassvētku prieki
(slēgts vakars).
25. decembrī pl.11:00
ZIEMASSVĒTKU RĪTS
bērniem kopā ar
ČUČUMUIŽAS RŪĶIEM un
SALATĒTI.
Ielūgumu cena Ls 3.
Lūdzam bērnus pieteikt
kultūras namā
līdz 21. decembrim.
25. decembrī pl. 21:00
ZIEMASSVĒTKU BALLE.
Spēlēs grupa «Kantoris 04».
Vietu skaits ierobežots, tāpēc
vietas pie galdiņiem izpirkt
lūdzam savlaicīgi.
Ieejas maksa Ls 7.
Tuvāka informācija pa tālr.
63941234; 29109156;
26666126.
26. decembrī pl.14.00
Rūdolfs Plēpis un ansamblis
«Dzeguzīte» aizraujošā
muzikālā piedzīvojuma stāstā
«...UN ATKAL PIFS»
ar Jāņa Petera dzeju un
Ivara Vīgnera mūziku.
Pie klavierēm Valdis Zilveris.
Biļešu cena Ls 3, Ls 4 un Ls 5.
28. decembrī pl.17:30
PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU DEJU KOLEKTĪVA
KONCERTIŅŠ
vecākiem, draugiem, radiem
un Salatētim.
Ieeja brīva.
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