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Mājokļu
renovācija
atkarīga no
pašiem
iedzīvotājiem

Izmaiņas
pacientu
iemaksās
A: F: Beata Logina

Nedzirdēta, sarežģīta mūzika,
augsta līmeņa izpildījums un
pozitīvas emocijas - tādi bija
visbiežāk izteiktie komentāri
pēc franču mūziķu koncerta
Pour-suites Iecavas
kultūras namā.

Festivāla Saxophonia ietvaros 19. februārī pie mums spēlēja saksofonu kvartets Inedits (attēlā no kreisās: Žans Pjērs Baraljoli, Filips Portžuā, Klemāns Imbērs un Mišels Siperā), klarnetists Silvēns Fridmāns (centrā)
un flautiste Silvija Paskāla.
Pateicoties salona «Avēnija»

ciešajai sadarbībai ar Valsts SIA
«Latvijas Koncerti», iecavnieki atkal varēja baudīt gardu muzikālu kumosiņu, kurš netika citiem
Latvijā, izņemot vēl viena koncerta apmeklētājus Rīgas Mākslas telpā iepriekšējā dienā.
7.lpp.

4.

Aizvadīts 5.
pusgads
SOS Jauniešu
mājā

Atkal izmaiņas
Bibliotēkās svin
autobusu kustības sarakstā Margaritas Stārastes jubileju
A: Anta Kļaveniece

Kopš 16. februāra ir mainīts
satiksmes autobusu kustības
saraksts starppilsētu nozīmes
maršrutā Rīga-Bauska,
informē SIA «Blagovest Tur»
personāla speciāliste
Ginta Rublovska.
Grozījumi veikti saskaņā ar
valsts SIA «Autotransporta direkcija» un pārvadātāja akciju
sabiedrības «Liepājas autobusu
parks» vienošanos. Tā paredz, ka

no 16. februāra apakšpārvadātājam SIA «Blagovest Tur» jāslēdz
septiņi reisi un jāizveido viens
jauns. Reisu slēgšana pamatota
ar to nerentabilitāti. G. Rublovska uzsver, ka SIA «Blagovest
Tur» par izmaiņām informēti tikai 12. februāra pēcpusdienā,
tāpēc arī pasažieri nav laicīgi informēti.
Jaunais autobusu kustības
saraksts ir izvietots autoostā; ar
to var iepazīties arī novada interneta portālā www.iecava.lv. IZ

A: Inta Lapkovska

Ir aizskrējis janvāris ar barikāžu piemiņas pasākumiem vidusskolas un novada bērnu bibliotēkā. Ar saliem un puteņiem
atnācis februāris, saceldams īstu sniega vērpeti bibliotēku ikdienā. Sākās ar projektu nedēļas
«trakumiem» un zinātniski pētniecisko darbu rakstītājiem.
Abās bibliotēkās tāds apmeklētāju pieplūdums sen nebija manīts - neskaitāmas uzziņas tika

meklētas gan internetā, gan grāmatu plauktos; atrastais tika kopēts un drukāts.
Katru gadu februārī notiek
pirmo klašu skolēnu un bibliotekāru iepazīšanās stunda, kad viņi, nu jau lasīt un rakstīt pratēji,
tiek iepazīstināti ar bibliotēku.
«Mazie» jau ir paaugušies, apvēlušies, kļuvuši drošāki un prātīgāki, nu ir laiks ķerties pie nopietnākām lietām - grāmatu lasīšanas!
2.lpp.
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Skolu ziņas

13. februārī Lažas
speciālajā skolā
notika kārtējais
izteiksmīgās runas
konkurss
«Valodiņa 2009».
Tā mērķis ir kopt
latviešu valodas
runas kultūru;
veicināt bērnu ar
īpašām vajadzībām
integrāciju
sabiedrībā un
attīstīt viņos
literāro darbu
saturisko un
emocionālo
izpratni. Konkurss
arī palīdz veidot uz
kopīgām interesēm
balstītu speciālo
skolu skolēnu un
pedagogu
sadraudzību.
Šogad dalību konkursā bija
pieteikušas 13 speciālās skolas.
Savu prasmi dzejas runas konkursā rādīja četri Zālītes speciālās internātpamatskolas skolēni
(attēlā): Mareks Žuravļevs(5. kl.),
Lauma Āboliņa (6. kl.), Māra Čužinska (7. kl.) un Inga Bužeriņa
(8. kl.). Dzeja ir runāšana caur
puķēm. Tieši šādā veidā konkursantiem bija iespēja Imanta Ziedoņa, Friča Bārdas, Aspazijas un
Raiņa domu lidojumu atnest līdz
mums - skatītājiem un klausītājiem, liekot izjust gan spārnotā
dziedonīša, gan grāmatu lasītāju,
gan zilās puķes stāsta būtību.
Skolēnu sniegumu vērtēja kom-

petenta žūrija mūziķa Ulda Marhilēviča vadībā. Žūrija izvērtēja
katra konkursanta sniegumu,
piešķirot nominācijas. Lielu pārsteigumu pasākuma dalībniekiem sagādāja Liepājas cirka
mākslinieku uzstāšanās. Bērniem bija iespēja pašiem piedalīties gan žonglēšanā, gan burvju
triku radīšanā. Līdz ar balvām un
uzslavas rakstiem mūsu skolēniem tika piešķirtas nominācijas par visemocionālāko, mākslinieciskāko, pareizāko un skaidrāko sniegumu. Paldies skolotājām
Solvitai Depšai un Dacei Lisovskai par skolēnu gatavošanu
konkursam.

Dzimtmisas pamatskolas
6.-9. klašu skolēni janvāra beigās
devās mācību ekskursijā uz Dabas muzeju, kur 6.- 7. klases skolēni klausījās lekciju par iežiem
un derīgajiem izrakteņiem, bet
8.-9. kl. skolēni - par sugu aizsardzību.
Pirmajā februāra nedēļā mazie
pirmklasnieki mājās atpūtās, uzkrājot spēkus sekmīgam turpmākajam mācību darbam. 2. februārī jaunāko klašu skolēni atzīmēja
Sveču dienu ar sveču liešanu, kad
baltas sveces dekorēja ar sveķiem, veidojot katrs savu krāsainu sveci.
10. februārī 9. klases skolniece Laila Škapare piedalījās Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē. 2. februārī 9. klases skolniece
Jolanta Allere un 8. klases skolniece Agnese Purmale piedalījās
latviešu valodas olimpiādē.
Februāra otrā nedēļa sākās ar
1.-5. klases erudītu konkursu
«Vai tu to zini?». Konkursā piedalījās jaukta veida komandas.
Dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem, jārisina matemātiski
uzdevumi, kā arī atjautības
uzdevumi un darbs ar tekstu.
Balvas par pareizu atbildi bija atstarotāji un Atzinības raksti. Žūrijas komisijā darbojās klašu
audzinātāji. Pasākumu vadīja
8. klases skolniece, Skolēnu domes aktīviste Maira Liepiņa.
Nedēļa beidzās ar jautru un
krāsainu Valentīndienas pasākumu skolā, kuru organizēja un vadīja Skolēnu domes priekšsēdētāja Anastasija Dubrovska.
Ar dažādu stilu un žanru radošajiem darbiem skolēni piedalās BJC rīkotajā izstādē «Ar vilciņu Rīgā braucu».

Bibliotēkās svin
Margaritas Stārastes jubileju
1.lpp.

Iepazīšanās stunda vienmēr
sākas ar ekskursiju uz bibliotēku, tad seko pašmājas teātra
pulciņa iestudētās pasaku ludziņas noskatīšanās, un beidzot,
kad ciemiņi ir «apsildījušies», notiek vissatraucošākais - pirmo
reizi mūžā viņiem oficiāli tiek izrakstīts nopietns dokuments,
formulārs, ar skolēna pašrocīgu
parakstu. Nu var sākties lielā
grāmatu lasīšana!
Šogad lasīšanas svētki sakrita reizē ar rakstnieces, mākslinieces Margaritas Stārastes jubileju. Tāpēc jau mēneša sākumā
1. un 2. klašu skolēni sāka cītīgi
gatavoties cienījamās mākslinieces 95. dzimšanas dienas atzīmēšanai. Audzinātāju mudināti,
bērni lasīja M. Stārastes grāmatas, zīmēja paši savas ilustrāci-

jas, centās rūpīgi izkrāsot mākslinieces krāsojamo grāmatiņu
lappuses. Skolēnu zīmējumi atrada vietu bibliotēku izstāžu
plauktos.
Pasākumi, veltīti M. Stārastei, notika visu nedēļu (no 16.
līdz 20. februārim), kad katra
klase nāca ciemos savā dienā.
Ciemiņi bija smaidīgi, pašapzinīgi, kā jau pēc labi padarīta darba - nāca atpūsties un izklaidēties. Ļoti daudz tika runāts par
rakstnieces dzīvi, darbiem, tika
skatītas mākslinieces simpātiskās ilustrācijas, lasīti fragmenti.
Mākslinieces zīmējumi ir
unikāli, tajos attēlota labestība
un mīļums, skatāmi personificēti dabas tēli. Viņas grāmatās koki redz un dzird, burkāni un
kāposti, lāči, zaķi un citi meža
zvēri sarunājas, pasaku varoņi
draudzējas, kad viņiem ir labi,

2.

13. februārī 6.-7. klašu skolēni devās uz basketbola sacensībām Bauskā.
Labākie eseju konkursa «Kāds
vienmēr uzvar, un kāds vienmēr
zaudē. Narkotikas uzvar vienmēr»
rakstītāji nopelnīja basketbola
spēles biļetes Olimpiskajā sporta
centrā, kurp devās kopā ar bioloģijas skolotāju Velgu Ērgli.
Turpinās konkurss «Zaļākā
klase», kurā 5., 8. un 9. klašu skolēni meklē atbildes uz trešās kārtas jautājumiem. Raivo un Gvido
Voronas piedalījās Dabas muzeja
rīkotajā konkursa «Cielavas gudrības 2009» otrajā spēlē.
Piecgadīgie, sešgadīgie un jaunāko klašu skolēni apmeklēja Liepājas teātra izrādi «Ansītis un
Grietiņa» tepat - Iecavas kultūras
namā.
Paldies sakām Šastakoviču ģimenei par kārtējām ziedotajām
rotaļlietām mūsu skolas jaunāko
klašu skolēniem.
No 16. līdz 20. februārim skolā
risinājās projektu nedēļa, kuras
pamattēma bija «Dabaszinības ikdienas dzīvē».
Iecavas vidusskolas 5.6. klašu skolēni 18. februārī apmeklēja koncerlekciju «V. A. Mocarts dīdžeju gaumē», bet 10.12. klašu skolēni - koncertlekciju
«Pilsētas blūzs - viena diena
Ņujorkā».
Sveicam rajona ķīmijas olimpiādes dalībniekus: Mariju Vinogradovu, Māri Čerkasovu (1. vieta), Laimu Zaķi, Māri Lasenbergu,
Janu Vizuli, Mārtiņu Vilandu
(2. vieta), Alvi Vītolu, Kārli Mačānu (3. vieta), Mārci Vīnbergu,
Mārtiņu Kopeiku un Katrīnu Onzuli (atzinība). IZ
F: Ludmila Šteinberga

Neizpalika arī fotografēšanās, lai sevi iemūžinātu bibliotēku
fotoalbumos. Šeit 1.b klases bērni kopā ar audzinātāju Gitu
Tamašu.
raud un strīdas, kad viņiem ir
slikti, tāpat kā tas mēdz notikt
mums visiem. Māksliniece rakstījusi scenārijus TV, veidojusi

dekorācijas un leļļu skices saviem inscenējumiem, kā arī kostīmus teātra izrādēm. Dažas viņas grāmatas dramatizētas. IZ
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Mājokļu renovācija atkarīga no pašiem iedzīvotājiem
A: Ineta Bramane

Domes projektu vadītāja
Vērīgākie «Iecavas Ziņu» un
Iecavas novada interneta
portāla lasītāji jau
ir pamanījuši, ka beidzot
būs pieejams finansējums
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju siltināšanai.
Jau tika minēts, ka 10. februārī Ministru kabinets (MK) apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavoto MK noteikumu
projektu par aktivitāti «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi», kuras
mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu, saņemot 50% ES līdzfansējumu renovācijas darbu veikšanai.
Pieļauju, ka tikai retais būs
ielūkojies norādītajā saitē un izlasījis MK noteikumu projektu,
kuros norādīts, ka līdzfinansējuma saņēmēji var būt Dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā
persona (fiziska vai juridiska)
atklātas projektu iesniegumu
atlases rezultātā.
Atgādinām, ka pašvaldība
jau ir veikusi virkni darbību,
sagatavojot iedzīvotājus ēku
renovācijai un mājokļu patstāvīgai apsaimniekošanai:
1. Laika posmā no 2001. gada līdz 2005. gadam ir realizēts
Iecavas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas
projekts. Ieguldot ievērojamas
investīcijas siltumražotāju un
nesēju darbības uzlabošanā,
būtu saprātīgi, no finanšu un
energoresursu patēriņa viedokļa, paaugstināt arī siltuma saņēmēju (ēku) energoefektivitāti.
2. Dome sadarbībā ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru (agrāk V/A
«Mājokļu aģentūra») 2006. gadā
organizēja ēku apsaimniekotāju
kursus ar mērķi likt iedzīvotājiem aizdomāties par šiem jautājumiem daudz nopietnāk.
3. 2007. gadā Dome no budžeta līdzekļiem finansēja visu
to daudzdzīvokļu ēku energo-

Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu
centra darbinieki katra mēneša otrajā pirmdienā
no pl. 9.00 līdz 12.00 pieņems apmeklētājus Iecavas
novada Domes mazajā zālē. Pirmā tikšanās - 9. martā.

auditus, kurās siltumu nodrošina SIA «Iecavas siltums».
Drīzumā dažādās Latvijas
vietās notiks semināri, lai informētu dzīvokļu īpašniekus
par šiem jautājumiem. Par semināru laikiem un vietu iedzīvotājiem paziņosim arī mēs - ar
«Iecavas Ziņu» un interneta portāla starpniecību.
Nepieciešamības gadījumā
pašvaldības speciālisti var konsultēt, kādas darbības veicamas,
lai iesniegtu projekta pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī informēt par nepieciešamajiem dokumentiem Dzīvokļu īpašnieku sabiedrības reģistrēšanai.
Tuvākajā laikā būs pieejama
valsts atbalsta programma, kuras ietvaros Dzīvokļu īpašnieku

sabiedrības vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona varēs
saņemt līdzfinansējumu energoaudita veikšanai un būvniecības
tehniskā projekta sagatavošanai
80% apmērā!
Apzinoties, ka ēku renovācija, ņemot kredītu, šajā ekonomiski nestabilajā un nedrošajā situācijā vairumam var
šķist finansiāli riskanta, tomēr
aicinu izvērtēt piedāvāto
iespēju savest kārtībā savus
mājokļus. Citas iespējas var arī
nebūt... Tos, kuriem šis jautājums šķiet nozīmīgs un neatliekams, aicinu iepazīties ar MK noteikumiem un neskaidrību gadījumā vērsties pašvaldībā pie projektu vadītājas I. Bramanes,
tālr. 63941601, e-pasts:
ineta.bramane@iecava.lv. IZ

Uzzini visu pats!
A: Aina Ezergaile

Parādi savu māku meklēt
informāciju internetā un
iesaisties konkursā, kurš ilgs
no 2. marta līdz 30. martam.
Nāc uz Rosmes, Zālītes,
Ziemeļu vai Zorģu bibliotēku un
piedalies! Katras kārtas pirmajā

dienā (pirmdienā) plkst. 14:00
internetā, konkursa mājas lapā
www.news.lv/konkurss , tiek
publicēti konkursa jaunās kārtas jautājumi. Atbildes uz jautājumiem varēs meklēt publiskajā
meklēšanā, izmantojot
www.latne.lv, un news.lv publiskajā meklēšanā, kur nav nepieciešami lietotāja rekvizīti. IZ

VMD KPC sniedz šādas konsultācijas un pakalpojumus:
- Eiropas struktūrfondu apguve un projektu izstrāde
(2. kārta tiek atvērta 16.03.2009);
- meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana;
- cirsmu sagatavošana un skices zīmēšana, ciršanas
apliecinājuma saņemšanai mežniecībā;
- cirsmu novērtēšana.

Iecavas evaņģēliski
luteriskā baznīca
aicina: «Lūgsim
par Latviju!»
No 27. februāra plkst.
22:00 līdz 28.februāra
plkst. 7:00 visas luterāņu
draudzes ir aicinātas
piedalīties Lūgšanu nakts
pasākumā «Šajā naktī
debesis vaļā!».
No plkst. 23.15 speciālu
programmu raidīs
Latvijas Kristīgais radio.
Iecavas luterāņu baznīca
būs atvērta no plkst.
22:00 līdz 24:00.
Esat mīļi aicināti!

Deputātu
sēdes martā
Otrdien, 3. martā,
plkst. 8.00 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
Otrdien, 10. martā,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 17. martā,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālās komitejas sēde
Otrdien, 31. martā,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde

Melnās ziņas
- 18. februārī plkst. 16:50 Tirgus ielā nenoskaidrotos apstākļos tika bojāta stāvoša automašīna Honda Accord. Vainīgā automašīna no notikuma vietas aizbrauca, Ceļu policijai neziņojot.
- 20. februārī plkst. 8:30 ceļa
A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
50,4. km automašīna Ford Ranger, uzsākot apdzīšanas manevru, sadūrās ar auto Seat Ibiza,
kurš jau bija uzsācis apdzīšanas
manevru, un pēc tam sadūrās ar
automašīnu BMW 530, kura pēc
sitiena nobrauca no ceļa braucamās daļas. Negadījumā bojātas
visas automašīnas, aizsargbarjera un ceļa zīme. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 23. februārī laika posmā no
plkst. 15 līdz 20:40, atspiežot ārdurvis, iekļūts kādā Iecavas novada mājā, no kuras nozagts televizors, DVD atskaņotājs, mobilais telefons Nokia, dažādi juvelierizstrādājumi. Uzsākts kriminālprocess.
- 24. februārī plkst. 11:10
Baldones ielas krustojumā ar

Lauku ielu automašīnu Mitsubishi Galant vadīja 1986. gadā
dzimis vīrietis. Uzsākot apdzīšanas manevru, viņš radīja traucējumu apdzenamajai automašīnai VW Golf. Negadījumā bojātas
abas automašīnas un cieta VW
Golf vadītāja, 1985. gadā dzimusi sieviete, kā arī pasažiere, dzimusi 1988. gadā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 24. februārī laikā no plkst.
18:10 līdz 18:20 Sporta ielā automašīnai VW LT35 nozagtas abas
valsts numura zīmes. Uzsākts
kriminālprocess.
- 24. februārī plkst. 18:50
DUS «Astarte Nafta» automašīna
Volvo, kurai bija pieliktas
iepriekš nozagtās automašīnas
VW LT35 valsts numura zīmes,
uzpildīja 287,90 litrus benzīna
AI-95E un aizbrauca, par to nesamaksājot. Materiālais zaudējums - Ls 179,94. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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No 1. marta izmaiņas pacientu iemaksās
A: Beata Logina

Pašvaldības aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» ar Domes 10. februāra lēmumu ir
samazināta maksa par speciālista apmeklējumu. No 1. marta bez nosūtījuma tas maksās Ls 7.00. Piemēram, apmeklējot ķirurgu ar nosūtījumu, pacientam būs jāmaksā Ls 6.00 (pacienta iemaksa Ls 1.00 pie
ģimenes ārsta, lai saņemtu nosūtījumu, + pacienta iemaksa Ls 5.00 pie speciālista - ķirurga). Bez nosūtījuma - Ls 7.00 un ietaupīts laiks.
Pilns maksas pakalpojumu cenrādis pieejams IVSAC, kā arī interneta portālā www.iecava.lv.
No 1. marta stājas spēkā izmaiņas pacientu iemaksās veselības aprūpes iestādēs visā valstī.
Publicējam salīdzinošu informāciju par iemaksu lielumu (latos) līdz šim un no 1. marta.
Ambulatori
Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu
0,50
1,00
Par speciālista apmeklējumu un konsultāciju ambulatori
2,00
5,00
Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)
Par ambulatori un dienas stacionārā
veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju)
Par ģimenes ārsta mājas vizīti:
- bērniem
- I grupas invalīdiem
- pacientiem, vecākiem par 80 gadiem

0,50

5,00

3,00

3,00

2.00
2.00

2.00

Par izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā
- elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

0,50

1,00

- sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

1,50

3,00

- galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu
funkcionālie izmeklējumi

1,00

3,00

- sonoskopiskie izmeklējumi

1,00

3,00

- rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas

0,50

2,00

Pacienta iemaksu maksimums viena kalendārā gada laikā
150,00
400,00
Ja pacients ir sasniedzis šo pacienta iemaksu summu, ko var apliecināt ar kvītīm vai čekiem, tad viņš
var saņemt atbrīvojumu no tālākas pacienta iemaksas maksāšanas konkrētajā ārstēšanas reizē slimnīcā
vai kalendārajā gadā. Atbrīvojumu var saņemt VOAVA centrālajā birojā vai reģionālajās nodaļās. Tātad
jākrāj čeki vai stingrās uzskaites kvītis un jāraugās, lai uz tiem būtu pacienta vārds, uzvārds un personas
kods, kā arī norāde, ka maksāta «pacienta iemaksa».
Trūcīgajām personām turpmāk būs jāmaksā 50% no pacienta iemaksu summas (izņemot
līdzmaksājumu par operāciju, par kuru jāmaksā 30 lati).
Atvieglojumi vairs neattieksies uz valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensiju saņēmējiem, kuru
pensiju lielums ir mazāks par 60 latiem.

Būsim videi draudzīgāki!
A: Diāna Špoģe

Iecavas vidusskolas
8.c klases skolniece
Skolā no 2. līdz 6. februārim
notika projektu nedēļa. Mani jau
vairākus gadus interesē vides
problēmas. Šoreiz, skolotājas
Svetlanas Knāķes vadībā, izmantojot Klimata aizsardzības alianses un Dabas fonda materiālus,
izlēmu izpētīt, cik draudzīgi videi
ir Iecavas vidusskolas skolotāji
un skolēni. Aptaujājot gandrīz
100 respondentu, secināju, ka videi nedaudz draudzīgāki ir skolotāji, kaut gan arī skolēni neatpaliek.
Aptaujas rezultāti rāda, ka
ü
elektriskās ierīces atvieno
55% skolotāju, bet mazāk par
pusi 39% skolēnu;
ü
pērkot sadzīves tehniku,

55%/60% respondentu izvēlas
energoefektīvas mājsaimniecības
ierīces;
ü
enerģiju taupošas spuldzes
izmanto 60%/63% aptaujāto,
ü
enerģiju taupa, ieslēdzot
datoru taupības režīmā, 55%/
60% respondentu;
ü
aizgriežot krānu, kamēr tīra zobus vai mazgā dārzeņus,
ūdeni taupīgi izmanto 70% skolotāju, bet skolēniem vēl jāmācās
(43%);
ü
priecē fakts, ka vidēji 63%
respondentu izmanto vairākkārt
uzlādējamās baterijas, kas, protams, samazina parasto, videi
kaitīgo bateriju izplatību;
ü
Iecavā ir iespējas utilizēt
baterijas, tomēr tikai nepilni 70%
to dara tam paredzētajā vietā;
ü
nav labvēlīgas situācijas ar
atkritumiem, jo šķiro tikai 55%
skolotāju, bet skolēni tikai 37%;

ü
gandarījums ir par papīru.
Pārstrādātu papīru izmanto 70%
skolotāju un 56% skolēnu. Iespējams, valstī pastāvošās krīzes dēļ
cilvēki vairāk izmantos papīru otrreiz;
ü
ir aktualizējusies problēma
par iepirkumu maisiņiem. Tie ir
jāpērk. Arī masu informācijas līdzekļos ir bijusi reklāma, kas cilvēkus izglīto. 85% skolotāju un
71% skolēnu izmanto savus maisiņus;
ü
apbēdina fakts, ka tikai
15%-17% respondentu izvēlas
pirkt produktu videi draudzīgā
iepakojumā;
ü
pašlaik tikai trešdaļa aptaujāto izvēlas bioloģiski audzētus
augļus un dārzeņus. Līdzīga situācija ir ar dabīgiem izstrādājumiem. Tos izvēlas 20%/30% aptaujāto;
ü
vairāk par pusi responden-

4.

Grupas, kuras ir atbrīvotas no
pacienta iemaksām:
1. Bērni vecumā līdz 18 gadiem.
2. Grūtnieces un sievietes pēcdzemdī-bu periodā līdz 42 dienām, ja
tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un
grūtniecības norisi.
3. Politiski represētās personas,
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas AES avārijas
seku likvidācijā cietušās personas.
4. I grupas invalīdi.
5. Tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai.
6. Psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu.
7. Pacienti, saņemot hroniskās
hemodialīzes un peritoneālās dialīzes
procedūras visā ārstēšanās laikā.
8. Pacienti, saņemot ilgstošu
plaušu mākslīgo ventilāciju mājas
apstākļos.
9. Orgānu donori.
10. Personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās.
11. Personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus noteiktu infekcijas slimību gadījumos
(piem., difterijas, vējbaku, vīrushepatītu, meningokoku, pneimokoku,
ērču encefalīta, garā klepus, zarnu
infekciju slimnieki, HIV inficētie, gripas slimnieki, kuri ārstējas slimnīcā,
kā arī daudzu citu retāku infekciju
slimību slimnieki).
12. Personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības
(ātrās palīdzības) brigādes.
13. Valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas.
14. Visi iedzīvotāji, kuriem veic
profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības
aprūpe, pieaugušo profilaktiskās apskates, vēža profilakse).
15. Visi iedzīvotāji, kuriem veic
vakcināciju vakcinācijas kalendāra
ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī
vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko
ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību. IZ

tu atbildēja pozitīvi uz jautājumu
- vai mājās ir siltumizolācija, kas
taupa enerģiju;
ü
dodoties tālākā ceļā, sabiedrisko transportu izmanto
45% skolotāju un 53% skolēnu.
Tas ir samērā mazs skaitlis.
Veidojot šo projektu, secināju,
ka gan skolotājiem, gan skolēniem, gan citiem Iecavas iedzīvotājiem vajadzētu vairāk izmantot
bioloģiski tīras lietas - tīrīšanas līdzekļus, produktu iepakojumus,
vajadzētu arī vairāk informēt sabiedrību par vides problēmām, lai
vide ap mums būtu vēl skaistāka,
Izpētot palīglīdzekļus, uzzināju
vairākas jaunas lietas, ko centīšos īstenot arī savās mājās.
Visai Iecavas sabiedrībai es
novēlu saudzēt un saglabāt lietas, kuras ir izmantojamas vairakkārt, būt videi draudzīgiem,
mācīties pašiem un mācīt citus! IZ
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Pusceļā uz patstāvīgu dzīvi
Latvijas SOS bērnu
ciematu asociācija ir
sociāla labdarības
organizācija, kas
nodrošina ilgtermiņa
ģimenes tipa aprūpi bez
vecāku gādības
palikušiem bērniem un
īsteno ģimeņu
stiprināšanas projektus.
Asociācijas mērķis ir
palīdzēt šiem jauniešiem
un bērniem kļūt par
veiksmīgiem sabiedrības
locekļiem. «Mums ir
svarīgi jauniešos radīt
drošības sajūtu, ka viņi
netiks izmesti kā putniņi
no ligzdas laukā. Esmu
pārliecināta, ka viņi to
novērtē,» saka
Iecavas SOS Jauniešu
mājas vadītāja
Dzintra Lazdāne.

A: F: Anta Kļaveniece

Ir pagājis pusgads, kopš
desmit jaunieši apdzīvo
jaunuzcelto Iecavas SOS
Jauniešu māju.
Jauniešu māja ir nākamais
posms SOS aprūpes modelī pēc
dzīves SOS bērnu ciematā, tādēļ
nav brīnums, ka mājas vadītāja
Dzintra Lazdāne visus jauniešus
pazīst kopš bērnudārza vecuma
Īslīces bērnu ciematā.
Pabeiguši 9. klasi, jaunieši
pārceļas dzīvot uz Jauniešu māju, kur viņi mācās dzīvot patstāvīgi, plānojot savu budžetu, laiku
un mācības. Pirmie deviņi bērnu
ciemata jaunieši 16 gadu vecumu
sasniedza pirms diviem gadiem,
kad arī tika atvērta pirmā SOS
Jauniešu māja Jelgavā. Pēc gada
par mājvietu desmit jauniešiem
kļuva Iecavas Jauniešu māja.
Apciemojot Iecavas māju
pirmdienas vēlā pēcpusdienā, redzu, ka jaunieši un audzinātāja
rosās pa virtuvi. Jaunieši atgriezušies no skolas, un ir laiks siltām pusdienām. Uzrunāti viņi atzīst, ka te tiešām jūtas mājīgi. Domājot par mājas iekārtošanu un
noteikumiem, kas jāievēro, šeit
dzīvojot, savus ierosinājumus izteikuši arī viņi. Piemēram, vēlējušies, lai nekādi iekšējās kārtības
noteikumi nav novietoti redzamā
vietā pie sienas, kas pārāk uzkrītoši atgādinātu, ka šeit ir iestāde.
Toties daudzviet interjeru ļoti
mājīgu padara pašdarinātas lietas. Virtuvē pie loga gluži kā īstas
satupušas zīmētas zīlītes, bet koridorā pie kāpnēm košs siržu dekors atgādina par nesen aizvadīto
Valentīndienu. To darinājusi viena no meitenēm, kura mājās atgriežas tikai nedēļas nogalēs, jo
šobrīd mācās Rīgas Amatniecības
vidusskolā.
«Jo jaunietis ir motivētāks, jo
lielākas ir viņa iespējas,» atzīst
Dz. Lazdāne, ar lepnumu piebilzdama, ka viņas jaunieši tādi
ir. Piemēram, brāļi Dima un Miša
ne tikai sekmīgi mācās Bauskas
2. vidusskolā un darbojas skolēnu pašpārvaldē, bet ir jau daudzviet rajonā pazīstami dīdžeji. Dīdžeju duets DMITRY DUBROV un
DJ PIVOT vadīja arī Valentīndienas ballīti Iecavas vidusskolā.
«Atsauksmes bija ļoti labas. Daudzi teica, ka mūsu sniegums bijis
augstā kvalitātē. Tā nav tikai mūzikas atskaņošana, bet arī pārejas no vienas dziesmas uz otru,
gaismas, dūmi,» skaidro Dima.
Puiši ir pamanīti, un divas trīs
reizes mēnesī viņus aicina spēlēt
kādā pasākumā. Savu vaļasprie-

Audzinātāja Anda Krūmiņa
jauniešus no skolas sagaida
ar mīļu smaidu. Jauniešu
mājā, Dzirnavu ielā 19,
strādā četri pedagogi un
vadītāja. «Pedagogi ir ļoti
dažādi, bet kopā veido
spēcīgu komandu,» teic
Dzintra Lazdāne.
ku brāļi izkopj arī Rīgas Ritma institūta dīdžeju skolā. Savukārt
Māra mērķis ir iegūt autovadītāja
apliecību. Viņš jau iegādājies attiecīgas mācību grāmatas un nu
tikai gaida savas izvēles akceptu.
Dzintra Lazdāne stāsta arī par
citām aktivitātēm, kas noritējušas pirmajā pusgadā: «Iecavas
Jauniešu mājas atklāšanas svētki notika pērnā gada 29. augustā.
Svētku noskaņām beidzoties, ir
sākusies jauniešu ikdienas dzīve.
Mājas labiekārtošanas darbi mi-

jās ar mācībām skolā, rudens talkām, kopēju atpūtas pasākumu
un motivācijas treniņu apmeklējumiem. Mums pievienojās vienpadsmitais mājas iedzīvotājs ruds runcītis, kurš ienesa mājā
vēl lielāku omulību un jautrību.
Septembra vidū pie mums notika TV raidījuma «Sirmā ēdienkaratē» filmēšana. Kopā ar filmēšanas grupu un Mārtiņu Sirmo
pavadījām saulainu rudens pēcpusdienu mūsu mājas pagalmā.
Jauniešiem bija iespēja noskatīties filmēšanas gaitu, sekot līdzi
ēdienu gatavošanas procesam.
Iepazinām talantīgo pavāru kā
interesantu sarunu biedru, kurš
pēc filmēšanas kopā ar mums
ieturēja sagatavoto maltīti.
Aizvadītā gada pēdējais mēnesis Iecavas Jauniešu mājā bija rosīgs, jo šī bija pirmā gada nogale
jaunuzceltajā mājā. Neskatoties
uz to, ka mājas iekārtošanās darbi turpinājās līdz pat Ziemassvētkiem, paspējām gūt prieku paši
sev, ka arī iepriecināt citus. Decembra sākumā atsaucāmies
Bauskas pilsētas Domes un SEB
bankas kopējai idejai par svētku
egles rotāšanu Bauskas centrā.
Bija pasākumi, kuros jaunieši
piedalījās arī kā palīgi un organizatori, vadot pašu sagatavotas atrakcijas, piedalījāmies arī labdarības akcijās.
Ziemassvētku vakaru jaunieši pavadīja savās SOS ģimenēs Īslīcē. Jau laicīgi bija domāts par
pašu gatavotām dāvaniņām un
gardumiem mammām un pārējiem bērniem. Savukārt jaunā gada pirmajās dienās svētku noskaņas izdevās paildzināt, kopīgi ap-

meklējot «Līvu akvaparku».
Četru mēnešu garumā jaunieši no mūsu un Jelgavas Jauniešu
mājas ar Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas
«Jaunatne darbībā» līdzfinansējumu un atbalstu realizēja projektu
«Uzsmaidi pasaulei». Projekta
mērķis bija veicināt jauniešu
veiksmīgu savstarpējo saskarsmi,
integrāciju sabiedrībā un aktīvu
līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos.
Nedēļas nogalēs 16 jaunieši no
abām SOS Jauniešu mājām un
deviņi jaunieši no Latvijas rajoniem devās uz treniņiem Usmā,
kur tiem bija iespēja attīstīt prasmes darboties komandā, veicināt
saliedētību, pilnveidot savu pašapziņu un motivāciju, piedaloties
radošajās darbnīcās. Tas veicinājis jauniešos vēlmi patstāvīgi veidot un realizēt jaunus apmaiņas
projektus.
Pamazām jaunieši iepazīst
viens otru, pedagogus, Iecavu un
tās ļaudis. Jaunieši kopā ar pieaugušajiem turpina apgūt iemaņas patstāvības un saskarsmes
jomā, prasmi apzināties savus
mērķus un īstenot tos. Kādam tie
ir lielāki, citam - mazāki, bet ne
sliktāki vai labāki. Svarīgi, ka tie
ir. Vadoties pēc iespējām un interesēm, cenšamies iekļauties Iecavas kultūras un sporta dzīvē. Gada nogalē apmeklējām pasākumus Iecavas kultūras namā, meklējam sadarbības iespējas ar sporta kompleksu «Dartija».
Iestājoties pavasarim, turpināsim labiekārtot savas mājas
apkārtni, jo sakoptā vidē darbi rit
raitāk un domas ir gaišākas.» IZ
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Uz «Jautro apelsīnu» pēc optimisma vitamīna
Pirmdienu un trešdienu pievakarē
par galvenajiem «Jautrā apelsīna»
klientiem top skolēni, kas apmeklē
Endijas vadītās ārstnieciskās
vingrošanas nodarbības.

A: F: Anta Kļaveniece

Sākums iepriekšējā numurā.

Pilda noteiktu misiju
Tas, ka «Jautrā apelsīna»
telpas Edvarta Virzas ielā pieder
pašam uzņēmumam, ļauj tam
būt elastīgākam. Spējai maksimāli pielāgoties klientu vajadzībām un vēlmēm ir būtiska nozīme, lai gan, kā ar smaidu atzīst
kluba vadītāja Endija, bieži vien
daudz kas ir atkarīgs no
zvaigznēm. Maksimāli katru nodarbību apmeklē aptuveni desmit klientu. Tas ir tieši tik, cik
ļauj telpas kapacitāte, lai vingrot
būtu ērti. Taču reizēm klientu ir
arī mazāk. «Esam gatavi strādāt
ar vienu vai diviem klientiem, jo,
ja mēs viņu sūtīsim mājās, viņš
vairs nenāks,» tā Endija. Apstiprinājumu gūst vadītājas teiktais
kluba atklāšanas dienā,
2003. gada 28. novembrī: «Fitnesa klubs veselības uzturēšanai
un atjaunošanai ir tāpat kā kultūras nams kultūrai - lielu peļņu
nenes, toties pilda noteiktu misiju.»

Kluba apmeklējums
kļūst par ģimenes
tradīciju
Pārsvarā kluba apmeklētāji ir
pastāvīgie klienti, kas ceļu šurp
mēro jau gadiem. Tie pamatā ir
strādājoši cilvēki vecumā no 25
līdz 40 gadiem, taču ir arī jaunieši un gados vecāki cilvēki.
Klientu vidū ir aktīvas ģimenes kamēr sievietes vingro, vīrieši
par savu fizisko formu rūpējas
trenažieru zālē. Mainīgākā daļa
ir jaunieši, jo viņi pabeidz skolu,
aiziet mācīties uz Rīgu un sāk
apmeklēt sporta nodarbības tur.
Piedāvāto nodarbību klāsts ir
gana plašs, lai katrs var izraudzīties sev piemērotāko: aerobika,
steps, ārstnieciskā fizkultūra
gan skolēniem, gan pieaugušajiem, trenažieru zāle un citas.
Katram pēc interesēm un fiziskās sagatavotības līmeņa. Piemēram, arī abonementa īpašnieks var variēt nodarbības atkarībā no noskaņojuma. Brīvajā
laikā kluba telpas tiek izīrētas arī
citām nodarbībām; te pulcējas
gan jaunie karatisti, gan Yamahas mūzikas skolas apmeklētāji.
Visi kluba treneri ir sertificēti, regulāri apmeklē seminārus,
kuros parasti kaut kas jauns
tiek prezentēts. Tā jaunās vēsmas nonāk arī līdz klubam, padarot nodarbības klientiem
interesantākās. Taču ir gadījies
arī tā, ka klienti kaut ko nepie-

«Klubs man dāvā vairākas
priekšrocības: prieku strādāt
specialitātē, atrašanos pozitīvā
kolektīvā, darbu tuvu mājām
un vairāk laika ģimenei.
Ja izdodas cilvēkiem palīdzēt,
tas rada papildu gandarījumu,»
teic Endija Atava-Čudare.

Skuju ģimenei sporta kluba
apmeklējums ir kļuvis par
tradīciju vairāku gadu
garumā. Pāris reizes nedēļā,
kamēr Daiga vingro, abi
ģimenes vīrieši (attēlā)
darbojas trenažieru zālē.
Agris labprātāk izmanto rīkus,
kuru cilāšana prasa piepūli
un sviedru devu. Viņš atzīst,
ka darbošanās trenažieru zālē
palīdz uzturēt sevi labā fiziskā
formā un ir labs atpūtas veids
pēc darba aizvadītas dienas.
«Lai arī trenažieru zāles
aprīkojums nav tik bagātīgs
kā dažos Rīgas klubos, tomēr
tas ir pilnīgi pietiekams, lai
te ar gandarījumu darbotos.
Nedaudz izbrīna tas, ka mūsu
Iecavas novadā ar desmit
tūkstošiem iedzīvotāju
gribētāju te darboties tomēr ir
tik maz.»

ņem. Pirms gadiem trim mēģinājums ieviest pilates neizdevās to klasiskās nodarbības neguva
atsaucību, tāpēc no nodarbību
saraksta tika izņemtas, atsevišķus to elementus iekļaujot citās
nodarbībās.

Efektīva metode
skoliozes ārstēšanai
Kluba 2. stāvā joprojām ir atvērts Endijas Atavas-Čudares fizioterapijas kabinets. Fizioterapeites klientu loks ir ļoti plašs no tikko dzimušiem bērniņiem

līdz cilvēkiem sirmā vecumā.
Mazu bērniņu vacākiem Endija
labprāt ierāda, kā vingrināt mazuli pēc Bobata metodes; noderīga ir arī handlinga terapija,
kas ietver pareizu zīdaiņa turēšanu, celšanu, ģērbšanu, nešanu, tā veicinot pareizu kustību
izveidošanos. Endijas klienti ir
arī bērni un pieaugušie ar stājas
un mugurkaula problēmām, lūzumiem, mežģījumiem un citām
problēmām, kuru ārstēšanai nepieciešama fizioterapija.
Ja būs interese, marta beigās
vai aprīļa sākumā klubā tiks uz-

sāktas nodarbības skoliozes
slimniekiem pēc Lēnertes-Šrotas
(Lehnert-Schroth) trīsdimensionālās skoliozes terapijas metodes. Pašlaik Endija šīs zināšanas
trīs mēnešu kursos apgūst Paula
Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcā. To noslēgumā ar tulka
palīdzību būs jākārto eksāmens,
kuru testēs komisija no Vācijas
Asklepios Katharina Schroth klīnikas. «Strādājot pēc šīs metodes, rezultāti tiešām ir labi,» atzīst Endija, «tā ir alternatīva veikt operāciju vai muguras problēmas mazināt vingrojot.» IZ
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7.

Mazliet franču pavasara
1.lpp.

Par spīti grūtiem laikiem
«Avēnijas» saimniece Līga Grīnberga nenogurstoši turpina stiprināt tiltu no populārās mūzikas
patērētājiem uz mazāk ierasto
klasiku un moderno, kā arī tuvināt latviešu un citu tautu kultūras, šoreiz ziemīgi aukstā darbdienas vakarā dodot iespēju izjust mazliet franču pavasara. Patīkami, ka līdzšinējo kamerformātu no koncertiem ziedu salona telpās un baznīcā izdevies
pārnest uz plašākām telpām atjaunotajā kultūras namā, kur
pasākumi pieejami daudz lielākam interesentu lokam.
Saxophonia koncertā bija aizraujoši dzirdēt, kādus skaņu
virknējumus profesionāļi spēj izvilināt no saviem spožajiem pūšaminstrumentiem. Ik pa laikam
virtuozās saksofonu partijas nomainīja flautas un klarnetes koķetā saspēle, kvartetu atstājot
otrajā plānā. Mūziķu kustības
un mīmika ļāva skatīt priekšnesumus gluži kā filmu. «Spēlējot ir
pilnīgi jāiedzīvojas atskaņotajā
mūzikā, lai arī klausītājus tajā
«ievilktu» un palīdzētu radīt līdzpārdzīvojumu,» pēc koncerta

IZ

«Iecavas Ziņām« sacīja tenorsaksofona meistars Klemāns Imbērs. Lūgts salīdzināt abus festivāla ietvaros sniegtos koncertus, viņš atzina, ka Rīgā atmosfēra šķitusi oficiālāka, jo klausītāju rindās bijis vairāk amatpersonu, vēstniecības pārstāvju. Iecavā gaisotne likusies brīvāka un
cilvēcīgāka, bet, protams, ar vienādu atdevi mūziķi spēlējuši gan
galvaspilsētā, gan mūsu kultūras namā.
«Man ir ļoti liels prieks, ka
Iecavā notiek arvien vairāk nopietnās mūzikas koncertu un
pasākumu dažādām muzikālajām gaumēm. Parasti uz šāda
veida koncertiem ar ģimeni devāmies uz Rīgu,» gandarījumu
pauda iecavniece Vija Spalva,
kas Saxophonia koncertu apmeklēja kopā ar vīru un abām
meitām. «Vecākā meita Liene
mūzikas skolā mācās saksofona
klasē un spēlē orķestrī, tāpēc ļoti
vēlējāmies dzirdēt un redzēt pasaules klases mūziķus un izmantojām iespēju, kas tika piedāvāta tepat Iecavā. Koncerts
patiesi iepriecināja, patika pat
mūsu četrgadīgajai Tīnai. Gan
saksofonisti, gan šarmantā flau-

Sporta ziņas

Jaunatnes basketbola līgas spēles:
21. februārī Sigulda - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 46:49 (L. Jaunzems 14, R. Lindavs 13)
1994. g. dz. 55:65 (A. Taurenis 25, E. Lapkovskis 11)
1990./1991. g. dz. 82:65 (G. Baldiņš 21, K. Niedra 17)
22. februārī Ādaži - Iecava/Vecumnieki
1994. g. dz. 43:77 (E. Šteins 20, G. Zaļmežs 18)
1990./1991.g. dz. 75:58 (J. Saveļjevs 25, J. Ojāru 20)
1992. g. dz. 56:80 (E. Avots 23, A. Rubins 18)
Iecavas novada atklātais čempionāts basketbolā:

Līga Grīnberga (otrā no labās) pēc koncerta mūziķus uzņēma
savā mājīgajā salonā «Avēnija». Saviesīgās sarunās iesaistījās
flautiste Silvija Paskāla (no kreisās), saksofonists Klemāns
Imbērs un Līgas meitas - Guna un Ieva.

tiste un ekstravagantais klarnetists bija ļoti virtuozi. Koncerts
radīja labu pēcgaršas sajūtu.
Paldies organizētājiem par šo lielisko iespēju! Ir arī liels lepnums
par skaisto Iecavas kultūras namu, kurš patiesi ir pelnījis, ka te
skan laba mūzika, notiek teātra
izrādes un interesanti pasākumi.»
Hēlijai Stepanovičai-Monkevičai tieši šī franču mākslinieku
viesošanās bija iemesls, lai pirmoreiz pēc renovācijas apmeklētu kultūras namu: «Tādu mūziku parasti neklausos, tādēļ nevaru teikt, ka esmu sajūsmā, bet
bija interesanti. Arī meitiņa Estere stundu garo programmu izturēja godam,» piebilda iecav-

Sporta namā
Novada čempionāts basketbolā
3. martā
20.00 STELPE - BALDONE

19. februārī
OZOLU 15 - GRĪNVALDE

66:61 (Ģ. Hauks 24; G. Brička 22)

TITĀNS - AJ MOTORS

61:51 (R. Tarvids 25; A. Krieviņš 16)

AKROPOLE - LINIVERSS

59:69 pagarinājumā
(J. Kalējs 20; D. Krauze 25)

20.50 DĀMĪTES - AKROPOLE
21.40 TITĀNS - TORPEDO
5. martā

Iecavas novada
čempionāts
ZOLĪTĒ
7. martā plkst. 9
sporta namā
«Dartija».
Dalības maksa - Ls 5.
Pieteikšanās no plkst. 8.30.

20.00 Spēle par 3.vietu

20. februārī

GRĪNVALDE - IESĀCĒJI/IG

GRĪNVALDE - IESĀCĒJI/IG 81:64 (G. Brička 37; A. Beitiņš 28)

21.30 Spēle par 1.vietu
KLONDAIKA/JUMIS A OZOLU 15

KLONDAIKA/JUMIS A - OZOLU 15 96:92 pagarinājumā
(I. Zemītis 24; M. Eglītis 43)

niece.
Daži no šiem franču mūziķiem jau iepriekš bija koncertējuši Latvijā; tagad arī pārējie piekrita kolēģu izteiktajam vērtējumam par sirsnīgo uzņemšanu:
«Jutām siltumu, kas nāk no zāles - publikas reakcija bija ļoti
sirsnīga,» pateicoties koncerta
organizatoriem un nogaršojot
Līgas Grīnbergas sarūpēto cienastu «Avēnijā», sacīja klarnetists Silvēns Fridmāns.
Ieinteresētība par kultūras
dzīvi Iecavā un pozitīvās atsauksmes arī no Francijas Kultūras
centra pārstāvjiem, kas klātienē
baudīja šo koncertu, ļauj cerēt
uz turpmāku sadarbību dažādu
kultūras projektu īstenošanā. IZ

Iecavas novada
vieglatlētikas sacensības
telpās A grupai (2. posms)
4. martā plkst 15.

24. februārī
BALDONE - DĀMĪTES

69:60 (D. Krastiņš 33; A. Geka 27)

TORPEDO - AJ MOTORS
73:64
(A. Indriķis un J. Goldmanis pa 21; A. Krieviņš 24)
TITĀNS - STELPE

68:57 (R. Tarvids 43, J. Klāviņš 25)

Amatieru basketbola līga:
23. februārī savā laukumā BK Dartija ar rezultātu 96:78 uzvarēja
BK VEF (M. Eglītis 28, G. Brička 24J. Ojāru 14, A. Beitiņš 13 p.). IZ

Aizsaulē aizgājuši
Mairita Žebere (20.01.1945. - 19.02.2009.)
Silvestrs Ozoliņš (21.11.1931. - 19.02.2009.)
Ilmārs Gaigals (10.09.1942. - 22.02.2009.)
Filimona Smeile (20.10.1920. - 22.02.2009.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Informatīvs paziņojums
Iecavas internātpamatskola
izsludina pieteikšanos uz:
1. Zibens aizsardzības
sistēmas ierīkošanas un
uzstādīšanas darbiem
skolas ēkai.
2. Skolas zāles kosmētiskā
remonta darbiem.
Kontakttālrunis - 29469185.

Kultūras namā

Pārdod : : :

Kanalizācijas sūknēšana (10t).

malku (Ls 14 par steru).
Tālr. 25995121.

Smilts, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju).

2 istabu dzīvokli Iecavā,
steidzami, lēti.
Tālr. 29178400.

Ekskavatora un
buldozera pakalpojumi.

SIA «Skujenieki» Iecavā pārdod
skaldītu malku un
zāģmateriālus. Tālr. 29452087.

Tālr. 29457686.

Līdzjūtības
Aizsnieg skuju klāta taka,
Sniegs vēl snieg un snieg.
Tev zem baltās sniega segas
Dziļi jāaizmieg.

/Z. Vijupe/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Tev, Ilzīt,
no tēta atvadoties.
Sākumskolas «Dartija» kolektīvs
Skumji aizveras durvis
pateicīgi un klusi
un paliek dobīte spilvenā
kur laime ir gulējusi.

/K. Skujenieks/

Lāsmiņ, skumju brīdī esam kopā ar Tevi,
no māmiņas atvadoties.
Sākumskolas «Dartija» kolektīvs
Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma,
Labi darbi, mīļi vārdi Tie palika šai saulē.

privatizētu zemes gabalu
ar metāla garāžu uz tā
starp dzīvojamām mājām
Iecavas centrā. Tālr. 26544450.
Zāģētava Iecavā pārdod
zāģmateriālus, malku (bērza,
jauktu), nomaļus, ar piegādi.
Tālr. 29233968; 26800412.
1 istabas dzīvokli (40 m²,
5. stāvs) Iecavas centrā.
Tālr. 22138802.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844.

Pērk : : :
papīrmalku, malku meža
krautuvē. Tel. 29101865.

Izīrē : : :
/L. t. dz./

Skumstam par MAIRITAS ŽEBERES aiziešanu
mūžībā un izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
SIA «Iecavas zobārstniecība»
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

/R. Skujiņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Anitu Ozoliņu, vīru mūžībā
aizvadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs
Apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

/O. Vācietis/

Skumjās esam kopā ar mūsu kolēģi
Inesi Vasiļjevu, māti zemes klēpī guldot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs

8.

garāžu kooperatīvā «Zemgale».
Drošas durvis un pagrabs.
Ls 25 mēnesī. Tālr. 26550339.

ANDRA ĒRGĻA koncerts
PĀRCELTS uz svētdienu,
1.martu, pl.19:00
Biļetes cena - Ls 7.

7. martā pl.18:00
Vidējās paaudzes deju
kolektīva «Iecava»
25 gadu jubilejas koncerts
Ieeja brīva.

13. martā pl.19:00
koncerts «MIELAVS UN
PĀRCĒLĀJI».
Biļešu cena Ls 5; Ls 6; Ls 7; Ls 8.

11. aprīlī
pl.18:30 un 20:30
Daugavpils kora koncerts
Ata Auzāna vadībā.
Biļetes cena - Ls 5;
iepriekšpārdošana kultūras
namā.darba dienās
no plkst. 10 līdz 18.
Paziņojums par
līgumu slēgšanu
Iecavas internātpamatskola
paziņo, ka noslēgti šādi līgumi:
1. Par naftas produktu iegādi ar
SIA «Astarte Nafta» par Ls 6500.
2. Par remontmateriālu,
saimniecības un sadzīves
materiālu iegādi ar SIA «Līga»,
SIA «Insana», SIA «Florentīna»,
SIA «GVK Serviss», SIA «Elektro
Bauska» un a/s «Rautakesko»
par kopējo līguma summu
Ls 9000.

garāžu Skolas ielā 1.
Tālr. 27466258.

Dažādi : : :
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Pedagogs ar atbilstošu
kvalifikāciju un pieredzi
pasniedz angļu valodas
privātstundas, kā arī palīdz
sagatavoties 9. un 12. klases
ieskaitei/eksāmenam un
piedāvā tulkošanas
pakalpojumus no/uz angļu val.
Tel. 29181793, efl@inbox.lv.
Visu veidu veļas mašīnu
remonts. Tālr. 29105506.

14. martā plkst. 14 Iecavas kultūras namā notiks POLITISKI REPRESĒTO ATPŪTAS VAKARS.
Dalības maksa - Ls 3. Pieteikties līdz 10. martam kultūras namā vai pie S. Jostmanes (tel. 63941559).
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