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Veiksmīga
dalība
konkursos
Strādnieki
sāls
apmešanas
darbus veic
ar rokām.
Telpas
griestus,
sienas un
grīdu klāj
sāls kārta,
kuras
kopējais
svars
pārsniedz
tonnu.
A: F: Elīna Arāja

Haloterapija jeb ārstēšana ar
sāls mikroklimatu īpaši
vērtīga ir astmas un ādas

Būvē
5.
ūdens
atdzelžošanas
staciju

slimniekiem. Drīzumā šādu
iespēju saviem pacientiem
piedāvās Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs.
Fizioterapijas telpās, kur
kādreiz atradās vingrošanas zāle

Visi pasākumi, kas veltīti
gaidāmajai Iecavas jubilejai,
būs atpazīstami ar svētku
logo «Iecavai 520».
Janvāra beigās aizvadītajā
pašdarbības kolektīvu koncertā
kultūras namā skatītāji jau varēja iepazīties ar jauno logo - tas
rotāja pasākuma programmiņas. Turpmāk pašvaldības interneta vietnē www.iecava.lv būs
atrodams baneris ar svētku logo,
zem kura būs apkopotas visas ar
jubileju saistītās ziņas.

grūtniecēm, pašlaik norit sāls istabas izveide. Janvāra beigās
strādnieki sāka sāls apmešanas
darbus, un nu jau telpas sienas,
griestus un grīdu klāj vienīgi
3.lpp.
sāls.

Iebilst
pret
smēķēšanu
kāpņu
telpās

6.

PAR vai PRET krievu
valodu kā otru valsts valodu

Svētkiem
savs logo
A: Elīna Arāja

2.

Iecavas 520. gadadienu atzīmēsim 21. jūlijā ar plašu svētku
programmu visas dienas garumā, bet līdz tam būs iespēja piedalīties svētku ieskandināšanas
koncertos un pasākumos.
No iesniegtajiem logo konkursa darbiem komisija izvēlējās
Pārslas Dredželes ozollapas ideju, taču galīgo logo variantu veidojuši Kārlis Sinka un Bruno
Bahs, uzklausot svētku logo vērtēšanas komisijas ieteikumus.
Otrdien, 14. februāra Domes sēdē tiks lemts par naudas balvas
piešķiršanu konkursa uzvarētājai. IZ

A: Elīna Arāja

Iecavas vēlēšanu iecirknis
darbu sāka 8. februārī,
informē novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs
Tālrīts Krastiņš. Sestdien,
18. februārī, notiks tautas
nobalsošana par
likumprojektu «Grozījumi
Latvijas Republikas
Satversmē». Likumprojekts
paredz mainīt Satversmes
piecus pantus, kas noteiktu
krievu valodu kā otru valsts
valodu Latvijas Republikā.

Par vai pret
Tautas nobalsošanas zīmē
būs jautājums «Vai jūs esat par
likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē»
pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts
valodas statusu?». Iespējamie
atbilžu varianti ir «par» un
«pret».
Ja vēlētājs atbalsta šos grozījumus, tad jāievelk krustiņš
pie atzīmes «par», bet, ja neatbalsta, jāvelk krustiņš pie
«pret».
3.lpp.
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Skolu ziņas
23. janvārī Iecavas vidusskolas 10.a un 10.b klases skolēni ar skolotāju V. Lauciņu-Veineri apmeklēja ASV vēstniecību
Latvijā, lai piedalītos lekcijā diskusijā par Mārtiņu Luteru Kingu.
25. janvārī 5.-11. klašu skolēni ar skolotājām G. Zaķi un
A. Taureni devās uz Riekstukalnu Baldonē, lai attīstītu prasmes
slēpot ar kalnu slēpēm un snovot.
2. februārī 7.-9. klašu skolēni

apmeklēja koncertlekciju Lielajā
Ģildē «B.A.C.H.»
Skola sveic savus skolēnus
olimpiāžu uzvarētājus. Starpnovadu vēstures olimpiādē Agnese
Čikule ieguva 1. vietu, Dārta Arāja - 3. vietu. Latgales reģionālajā
kulturoloģijas olimpiādē 3. vieta
Agnesei Čikulei, atzinība - Elīnai
Kļaveniecei. Bioloģijas olimpiādē
1. vieta Katrīnai Mercai, atzinība
Uvim Dredželam. Starpnovadu
vācu valodas olimpiādē atzinība
Agnesei Čikulei. IZ

Gūst panākumus koklētāju
konkursā «Zelta stīga»

F: Alise Veisa

Šī gada visaukstākajās ziemas
dienās, 3. un 4. februārī,
Pāvula Jurjāna mūzikas skola
pulcēja gandrīz 40 koklētājas
no visas Latvijas.
Konkursa dalībnieces tika
sadalītas piecās vecuma grupās
no sešiem līdz 21 gadam. Katras
vecuma grupas dalībniecēm bija
jāatskaņo franču komponista
Bernāra Andre obligātais skaņdarbs un vairāki brīvas izvēles
skaņdarbi. Visjaunāko dalībnieku «A» grupu (7-9 gadi) pārstāvēja Iecavas mūzikas skolas
audzēkne Annija Lazdiņa, kura
18 dalībnieku konkurencē ieguva 2. vietas diplomu.
«B» grupā (10-12 gadi) piedalījās 15 audzēkņi, tostarp arī
iecavnieces Laura Novicka un

Konkursa dalībnieces:
Anna Čonka (no kreisās),
Annija Lazdiņa, Eva Macuļeviča
un Laura Novicka.
Eva Macuļeviča, kuras saņēma
Atzinības rakstu.
Jāpiemin, ka «D» grupā (1618 gadi) uzstājās Iecavas mūzikas skolas absolvente, šobrīd
Bolderājas Mūzikas un mākslas
skolas 1. kursa studente Anna
Čonka. Viņa vienīgā no savas
grupas dalībniekiem ieguva godalgoto 3. vietu un tika izvirzīta arī
konkursa noslēguma koncertam.
Paldies meitenēm par apzinīgo darbu, gatavojot apjomīgo
konkursa programmu, par izturību aukstajās februāra dienās.
Novēlu turpmāk vēl lielāku ticību
savām spējām!

Alise Veisa,
kokles spēles skolotāja

2.

Uzņēmumi novērtē
iecavnieču reklāmas idejas
A: Anta Kļaveniece

Jau otro reizi norisinājās

mārketinga ideju konkurss
«Reklaminators», piedāvājot
ikvienam Latvijas
iedzīvotājam atrisināt
kādu no septiņiem
uzdevumiem, kā popularizēt
Latvijas uzņēmumus un
kultūras iestādes.
Mārketinga uzdevumus
konkursam šoreiz piedāvāja
Radio 101, Latvijas Nacionālais teātris, «Simple Express»,
enerģijas dzēriens «Ar mani atkal runā kaijas», SIA «Fantasy
Park Latvia», kinoteātris
«Splendid Palace» un SIA «Party
Rix».
Piektdien, 3. februārī, literāri muzikālajā klubā «Četri
Balti Krekli» Rīgā notika konkursa uzvarētāju sumināšana.
Priecē, ka divos no septiņiem
uzdevumiem par labākajām ti-

ka atzītas iecavnieču veidotās
reklāmas: Rīgas Tehniskās
universitātes studentes Līgas
Lasmanes veidotā reklāma
starptautisko autobusu pārvadājumu uzņēmumam «Simple
Express» un Iecavas vidusskolas 12.a klases skolnieces Elīnas Kļavenieces veidotā reklāma Latvijas Nacionālā teātra
Okartes skatuvei. Elīna balvā
saņēma grāmatu par Nacionālā teātra vēsturi un biļetes uz
divām izvēlētām teātra izrādēm
divām personām, bet Līga - divas brauciena biļetes uz vienu
no kompānijas piedāvātajiem
galamērķiem.
«Reklaminators» ir Rīgas
Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvaldes rīkots mārketinga ideju
konkurss ikvienam. Būtiski,
ka iesūtītās reklāmas nevērtē
konkursa organizatori, bet gan
uzņēmumu mārketinga un
reklāmas speciālisti. IZ

Uz tikšanos gaidīti
jaunieši, kurus interesē
studiju praktiskā puse
A: Anta Kļaveniece

Sestdien, 11.februārī, plkst.
17:00 kultūras nama mazajā
zālē notiks jauniešu
tikšanās ar iecavniekiem,
augstskolu un koledžu
studentiem, kas dalīsies
savā studiju pieredzē. Savu
dalību pasākumā jau
apstiprinājusi Beatrise
Dzene, Zane Grīva, Reinis
Pastars un Laura Jerķe.
Uz tikšanos gaidīti visi Iecavas novada jaunieši, kurus interesē studiju iespējas un studiju praktiskā puse. Pasākumu organizē pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Jana
Ādmine.

Šis būs jau otrais pasākums, kas veltīts karjeras izvēlei. 25. janvāra seminārā par
studiju iespējām piedalījās aptuveni 20 jaunieši, pārsvarā
12. klašu skolēni. Interesanti,
ka pasākumu apmeklēja arī
jaunieši no Ķekavas vidusskolas un Alberta koledžas.
Visi jaunieši izrādīja lielu
ieinteresētību par daudzveidīgajām programmām, ko piedāvā dažādas universitātes.
J. Ādmine pastāstīja jauniešiem par katru universitāti,
to piedāvātajām programmām,
stipendijām, kā arī par kredītņemšanas iespējām, ja nepieciešams finansiāls atbalsts
studijām. IZ
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Veselības centrā top sāls istaba
1.lpp.

Haloterapijas kompleksam ir
atvēlētas divas telpas: pati sāls
istaba un priekštelpa, kur pacientiem pārģērbties. Nelielajā
priekštelpā paredzēti slēgti apmeklētāju skapīši, vieta inventāram, rezerves sālim aerosola sagatavošanai, kas nodrošinās atbilstošo sāls un mitruma klimatu terapijas telpā. Esošo logu
saglabās vēdināšanai, taču to
aizlīmēs ar matētu plēvi, jo telpā
paredzēts nomierinošs, mērens
apgaismojums, arī mūzika, kas
ir neatņemama haloterapijas sastāvdaļa.
Haloterapija - ārstēšana ar
sāls mikroklimatu - aizsākusies
kā speleoterapija, kad pacienti
kādu laiku pavadīja sāls raktuvju alās. Haloterapija mūsdienās
tiek uzskatīta par ļoti perspektīvu ārstēšanas metodi, jo tā efektīvi ārstē dažādas saslimšanas,
neizmantojot nekādus medika-

mentus. Procedūras laikā pacientam jāguļ un vienkārši jāelpo, pārējo izdara sāls istabas
īpašais mikroklimats. Šai procedūrai piemīt ne tikai dziedniecisks, bet arī nomierinošs un vispārējo pašsajūtu uzlabojošs
efekts.
Ar haloterapiju ārstē:
· elpošanas ceļu slimības
(bronhīts, bronhiālā astma, elpošanas alerģijas, krēpu viscidoze u. c.),
· hroniskas iesnas un dažādas alerģiskas slimības,
· LOR patoloģijas (faringīts,
sinusīts, adenoidīts, rinīts u. c.),
· ādas patoloģijas (dermatīts,
ekzēmas, sviedru dziedzeru hipersekrēcija, augoņi, strutaini
ādas iekaisumi u. c.),
· psihoemocionālo spriedzi
un sezonas depresijas gadījumus,
· sirds asinsvadu patoloģijas.

Tāpat haloterpiju izmanto
imūnās sistēmas aizsardzībai un
vispārējai ādas atveseļošanai. To
iesaka profilakses nolūkā vai kā
rehabilitācijas pakalpojumu arī
gadījumos, ja pacientam ir biežas vīrusu infekcijas. Viens seanss ilgst aptuveni 30 minūtes,
ārstēšanās kurss līdz desmit seansiem, atkarībā no slimības.
Sāls terapija nav vēlama, ja ir
paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis, onkoloģiskas un
nieru slimības, hipertonijas
smagās formās, kā arī vīrusa infekcijas paasinājuma periodā.
Sāls terapijā nav pacientu vecuma ierobežojuma, taču sāls istabas apmeklējums ieteicams tikai
pēc konsultācijas ar fizikālās
medicīnas un rahabilitācijas
ārstu, ko nodrošina Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrs.
Pašvaldības aģentūras «Ieca-

vas veselības un sociālās aprūpes centrs» direktora vietnieks finanšu un saimniecības jautājumos Aleksandrs Prokopenko
stāsta, ka darbus pabeigt bija
paredzēts februāra sākumā, taču preču piegādes dēļ tas mazliet
iekavēsies, jo Latvijā nav īpašajiem apstākļiem atbilstoša radiatora un bīdāmo durvju. Ja neradīsies kādi šķēršļi, tad sāls istabu pirmie pacienti varētu apmeklēt jau marta vidū.
Sāls istabas izveide iespējama, pateicoties projektam «Jauna pakalpojuma nodrošināšana
Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā», kuru ELFLA Leader pieejai sagatavoja pašvaldības projektu koordinatore Inese
Bramane. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir Ls 10 001,68,
no kurām ELFLA finansējums ir
Ls 7392,90, bet pašvaldības
līdzekļi - Ls 2678,58. IZ

PAR vai PRET krievu valodu kā otru valsts valodu
1.lpp.

Pret krievu valodu kā otru
valsts valodu balsos Latvijas
Valsts prezidents, premjers, bijušie AP deputāti, kas balsoja
par neatkarību, un visi, kam
rūp saglabāt Latvijas neatkarību, vēsta ziņu portāls «Delfi».
Latvijas studentu un studenšu
korporācijas aicina iet uz referendumu un aizstāvēt latviešu
valodu, jo uzskata, ka visām
valodām un kultūrām ir tiesības netraucēti pastāvēt un attīstīties šajā valstī. Taču tieši
latviešu valoda ir tā, kas vieno
visus Latvijas iedzīvotājus,
ļaujot sadarboties savā un Latvijas labā.
Par krievu valodu kā otru
valsts valodu aicina balsot šo
Satversmes grozījumu ierosinātājs Vladimirs Lindermans,
daļa amatpersonu no apvienības «Saskaņas centrs» un vairāki Latgales pašvaldību vadītāji, noskaidrojis portāls «Delfi».
Pieteikšanās balsot mājās
Iecavas vēlēšanu iecirknis
darbu sāka 8. februārī. Kā
ierasts, tas atrodas Iecavas
kultūras namā, Iecavā, Rīgas
ielā 18. Vēlētāji, kuri veselības
stāvokļa dēļ 18. februārī nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī,

ir aicināti pieteikt nobalsošanu
savā atrašanās vietā. Šī vēlētāja iesniegumu var atnest jebkurš un bez pilnvaras. Iesniegumā jānorāda:
1) vēlētāja vārds, uzvārds,
personas kods,
2) iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā,
3) adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai,
4) ieteicams norādīt arī ēkas
ārdurvju kodu, ja tāds ir, un
tālruņa numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar
vēlētāju.
Iesniegumam var izmantot
veidlapu no Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) interneta
mājaslapas www.cvk.lv.
Iesniegums jāiesniedz līdz
tautas nobalsošanas dienas
pulksten 12.00.
Vēlētāji
Tiesības piedalīties tautas
nobalsošanā ir balsstiesīgajiem Latvijas Republikas pilsoņiem no 18 gadu vecuma, uzrādot derīgu Latvijas pilsoņa
pasi. Lai grozījumi par krievu
valodu kā otru valsts valodu
stātos spēkā, jābūt vismaz
771 350 pilsoņiem, kas nobalsojuši «par».
CVK diennakts uzziņu tālrunis – 67049999. IZ

Iecavas vēlēšanu iecirkņa
darba laiki:
no 8. februāra līdz 17. februārim
pirmdien - ceturtdien
plkst. 14.00 - 18.00
piektdien - svētdien
plkst. 10.00 - 14.00
18. februārī pl. 7.00 - 22.00

Melnās ziņas
- 31. janvārī saņemts iesniegums par to, ka iepriekšējās
diennakts laikā no garāžas, kas
atrodas kāda uzņēmuma teritorijā Zorģos, nozagts rullis ar drāšu žogu. Uzsākts kriminālprocess.
- 31. janvārī saņemts iesniegums par to, ka laika posmā no
31. decembra līdz 28. janvārim
garnadži iekļuvuši kādā pagrabā
Iecavā un no tā nozaguši bruģa
ražošanas iekārtas. Uzsākts kriminālprocess.
- 5. februārī plkst. 2:30 spēļu
zālē Iecavā kādam 1983. gadā
dzimušam vīrietim izcēlies konflikts ar nenoskaidrotu personu.
Konflikta laikā vīrietis guva miesas bojājumus un pēc tam konstatēja, ka nozagta viņa virsjaka,
kurā atradās vadītāja apliecība,
automašīnas reģistrācijas aplie-

cība un nauda. Uzsākts kriminālprocess.
- 6. februārī plkst.16:00 Rīgas ielā kādai 1946. gadā dzimušai sievietei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par
atrašanos sabiedriskā vietā tādā
alkohola reibumā, kas aizskar
apkārtējo cilvēku cieņu.
- 7. februārī plkst. 22:30 kāds
1988. gadā dzimis vīrietis bija
paņēmis savā automašīnā gadījuma braucēju (autostopētāju).
Vēlāk viņš konstatējis, ka no
virsjakas kabatas pazudusi nauda. Uzsākts kriminālprocess.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore
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4.

«Ziemassvētku maratons»
dos iedvesmu jauniem projektiem
A: Alise Veisa
F: no albuma

Laikā, kad vakari paliek
arvien garāki, naktis krietni
vēsākas, bet dienā baudām
sniega baltumu, Iecavas
mūzikas skolas koklētājas un
koristi rūpējās, lai ikvienam
šajā laikā kļūtu silti. Kaut uz
brīdi vien, klausoties franču
mūzikas «gardumus». Lai
taptu skaidrs, kas tie ir par
gardumiem un kas tas ir par
maratonu, sākšu no paša
sākuma.
Maratons sākās jau septembra pašā sākumā, kad dzima ideja par franču komponista K. SenSansa «Ziemassvētku oratorijas»
iestudēšanu. Mani uzrunāja kora vadītāja Kristīne Circene, kura jau vairākus gadus bija lolojusi ideju par šī skaņdarba iestudēšanu. Ceļš līdz muzikālam
baudījumam bija garš un grūts,
jo komponista iecerētais izpildītāju sastāvs bija jāpielāgo mūzikas skolas izpildītāju iespējām.
Atlika internetā noklausīties šo
skaņdarbu un izpētīt partitūru,
lai skolotājai Kristīnei dotu «jā»
vārdu un zaļo gaismu iestudējuma tapšanai. Sākās lielie pārlikuma darbi: Kristīnes vadībā
jauktā kora balsis tika pārliktas
bērnu korim, koncertmeistarei
nācās apgūt ērģeļu partiju, savukārt es ne vienu vien nakti ziedoju, lai stīgu orķestra partitūru
pārliktu koklētāju ansamblim.
Kad iepazīstināju koklētāju
ansambļa «Uguntiņa» meitenes
ar šo ideju, ieraudzīju uz sevi
vērstus diezgan lielus apmulsuma un izmisuma pilnus skatienus, tomēr mirkli vēlāk meiteņu
acīs bija vērojama apņemšanās
atbalstīt tajā brīdī šķietami neprātīgo ideju.
Paralēli rakstu darbiem sākām iestudēt «Ziemassvētku oratorijas» pirmās daļas. Atzīstos,
gāja grūtāk, kā vēl nekad, dažubrīd pārņēma bezcerības sajūta,
jo šis nebija tas mūzikas stils,
kādā koklētājas bija pieradušas
spēlēt līdz šim. Bet meitenes nepadevās! Nakti pa naktij, takti pa
taktij, daļu pa daļai no oratorijas
mēs grauzāmies cauri nošu jūklim, līdz beidzot pienāca kopmēģinājums ar kori. Ak, šausmas!
Nakts negulēta, uztraukums
briesmīgs, vaigi sarka un bālēja
līdz brīdim, kad kora diriģente

Līdz ar Ziemassvētku svinēšanas laika noslēgumu un lielā aukstuma
iestāšanos noslēdzās arī mūsu koncertturneja pa Latvijas baznīcām.
Par pēdējo un skanīgāko vietu 31. janvārī kļuva Bruknas muiža.

29. janvārī,
uzstājoties
Lēnu katoļu
baznīcā.
Kurzemes pusē
mūs lutināja
un iedvesmoja,
smīdināja un
aizrāva ne
tikai mācītāja
Andreja Mediņa
harizma un
draudzes
uzrunāšanas
māksla, bet arī
gardi
pagatavotās
pusdienas un
launags.
Kristīne Circene pacēla rokas, lai
dotu mājienu pirmajām skaņām.
Aizmirsās negulētās naktis, uztraukums ar katru mirkli noplaka, vaigos palika tikai sārtums,
kas liecināja par patīkamu pārsteigumu.
Šī ļaušanās trakajam, neprā-

tīgajam lidojumam četru mēnešu garumā šķietami pacēla spārnos ne tikai pašus spēlētājus un
dziedātājus, bet arī klausītājus.
Līdz pirmajam koncertam Salgales baznīcā 18. decembrī vēl manī un koklētājās mitinājās tāda
kā neticības sajūta - vai spēsim

to izdarīt, vai mums izdosies un
vai klausītāji mūs sapratīs. Mūs
ne tikai saprata, bet mazajā lauku baznīciņā arī spēja novērtēt
ieguldīto darbu. Neticība bija zudusi – mēs tiešām to bijām paveikuši, un Kristīnes ilgi lolotais
sapnis bija piepildījies.
6.lpp.

5.
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Top jauna ūdens atdzelžošanas un attīrīšanas stacija
A: F: Elīna Arāja

Lai iedzīvotājiem beidzot
būtu Eiropas standartiem
atbilstošs kvalitatīvs ūdens,
Iecavā tiek veikti apjomīgi
ūdens apgādes un
kanalizācijas rekonstrukcijas
darbi. Angārā, kur paredzēta
ūdens attīrīšanas un
atdzelžošanas stacija, notiek
remonta darbi, kurus
paredzēts pabeigt jau maijā.
Projekta ģenerāluzņēmējs ir
partnerapvienība SIA «AKCbūve»
un Kanādas uzņēmums «Aquatica group Inc.». Būvnieku
apakšuzņēmēja pārstāve Jekaterina Taļicina un SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» (DzKS)
projektu vadītājs Jānis Feldmanis informē, ka pašreiz rit dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas sistēmas
būvniecības darbi. Ūdens sagatavošanas stacijas angāram uzlikts jauns jumts, uzbūvēta siena, kas atdala tehnoloģijas telpu
no darbnīcām, un ielikti vārti.
Sienas ir izlīdzinātas un nokrāsotas, bet grīdai meistari pašlaik
liek flīzes. Ir sākti siltināšana
darbi, bet tos turpinās siltākos
laika apstākļos. Angārā ir izveidota tehnoloģiskā bedre, kur atradīsies tehniskās iekārtas
ūdens atdzelžošanai un attīrīšanai. Iekārtas jau ir iegādātas, bet
to montāža notiks pēc pilnīgas
telpas remontdarbu pabeigšanas.
Kopumā projekta realizācijai
pagaidām iztērēti ap 24% paredzēto līdzekļu, bet lielākā daļa no
atlikušās naudas tiks izlietota
attīrīšanas iekārtu iegādei un
uzstādīšanai. Ūdens staciju plānots nodot ekspluatācijā šī gada
maijā.

Līdz šim ūdensapgādi Iecavā
nodrošināja astoņi neatkarīgi urbumi, kurus tagad paredzēts aizbetonēt un torņus nojaukt. To
vietā būs divi jauni urbumi, kas
nodrošinās ar ūdeni DzKS klientus visā ciemā. Urbumu vietas
jau ir iekārtotas, un strādnieki
pašlaik montē divus 260 kubikmetru lielus dzeramā ūdens rezervuārus. Nepieciešami divi rezervuāri, lai vienmēr viens būtu
rezervē un nodrošinātu ūdens
padeves nepārtrauktību.
Ūdensapgādes, kanalizācijas
tīklu un sūkņu staciju rekonstrukcijas darbus bija paredzēts
pārtraukt no decembra līdz martam, bet labvēlīgo laika apstākļu
dēļ darbi turpinājās un līdz šim ir
paveikti jau aptuveni 52% no to
kopējā apjoma. Ziemas periodā
izbūvēts ūdensvads Sila ielā, kuru pieslēgs pie jaunās atdzelžošanas stacijas, lai arī Dartijas mikrorajonu nodrošinātu ar Eiropas
standartiem atbilstošu ūdeni.
Ūdensvads uz Dartiju tika izbūvēts pa upes gultni, bet Upes
ielas šķērsošanai komunikācijas
tika ievilktas ar šaušanas metodi
zem ceļa, nebojājot jauno asfalta
segumu. Decembrī pabeigta kanalizācijas tīklu izbūve Parka
ielā, kur izbūvēta arī sūkņu stacija. Kopumā no četrām kanalizācija sūkņu stacijām ir izbūvētas jau trīs un tuvākajā laikā paredzēts rekonstruēt sūkņu staciju pie tilta E. Virzas ielas galā.
Esošā sadzīves kanalizācijas
sūkņu stacija starp mājām Tirgus ielā 3 un 5 tiks demontēta, jo
blakus ir jau uzbūvēta jauna
virszemes sūknētava.
Līdz 1. aprīlim tiks veikta kanalizācijas tīklu izbūve Dzintaru
ielā. Maijā blakus esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
tiks būvētas jaunas, kas būs mo-

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Strādnieki montē divus 260 kubikmetru lielus ūdens
rezervuārus, kur uzglabāsies ūdens pirms attīrīšanas.
dernākas un ne tik jaudīgas,
diennaktī spējot attīrīt 1120 kubikmetrus notekūdeņu. Novecojušās iekārtas ir jaudīgākas
(1800 m3/dnn), bet Iecavā nav
tik daudz notekūdeņu; tās ir arī
uzturēšanā dārgākas, tādēļ tiks
demontētas.
J. Feldmanis brīdina, ka aprīlī sāksies vērienīgi ūdensvada un
kanalizācijas tīklu izbūves darbi
visā Edvarta Virzas ielas garumā
un Baldones ielā līdz Pļavu ielai.
Pavasarī labvēlīgos laika apstākļos asfaltēs ielas, kur notikuši
jaunās ūdens un kanalizācijas
sistēmas izbūves darbi. Puškina
un Krasta ielu asfaltēs visā tās
platumā, jo neskartais asfalta
segums tāpat ir izdrupis un nav

saglabājams.
Jāatgādina, ka projekts
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā» tiek
realizēts, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumam. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija septembrī veica projekta administratīvās, finanšu un tehniskās
vadības auditu, izsniedzot apmierinošu novērtējumu.
Sūdzību, ierosinājumu vai
neskaidrību gadījumā iedzīvotājus lūdzam zvanīt projektu vadītājam Jānim Feldmanim pa tālruni 29124408 vai DzKS ūdenssaimniecības vadītājam Jānim
Nitišam pa tālruni 29293932. IZ

Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 1
«Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un
dzīvojamo ēku palīgēkām 2012. gadā Iecavas novadā»
Apstiprināti ar Iecavas novada
Domes 2012. gada 10. janvāra
lēmumu (prot. Nr. 1, 4. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma «Par
nekustamā īpašuma nodokli»
1. panta otrās daļas 9.1punktu
un Pārejas noteikumu
40. punktu un 41. punktu,
likuma «Par pašvaldībām»
46. pantā noteiktajā kārtībā
1. Saistošie noteikumi nosa-

ka nekustamā īpašuma nodokļa
zemei piemērošanas kārtību un
apmēru, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtību dzīvojamo māju palīgēkām ar platību virs 25 m2 Iecavas novadā 2012. gadā.
2. 2012. gadā pašvaldība, veicot nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķinu zemei, piemēro nodokļa apmēra pieauguma ierobežo-

jumu.
3. Pēc zemes kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi apmērs, ja nemainās nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību
nedrīkst pārsniegt 2011. taksācijas gadam aprēķināto nodokļa
apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procen-

tiem.
4. 2012. gadā ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 (izņemot garāžas).
Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Priekšsēdētājs J.Pelsis
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Mums jautā

Kāpēc nesmēķētājiem piespiedu
kārtā jāelpo cigarešu kaitīgie dūmi?
Nesen interneta portālā
Apollo izlasīju brīnišķīgu
rakstu ar nosaukumu
«Aizliegums smēķēt uz
balkoniem: sodīt
piedūmotājus neesot
problēmu.» Nedaudz ironiski
pasmaidīju un nodomāju: «Jā,
jā, kaut nu tā BEIDZOT būtu.»
Vismaz pagaidām deviņstāvu
dzīvojamajās mājās Iecavā
situācija diemžēl ir bezcerīga.
Mani gan pagaidām vairāk
uztrauc nevis balkonu
pīpmaņi, bet tie, kas
piesmēķē kāpņu telpas.
Apollo rakstā, kurš publicēts
10. decembrī (2011.), lasāma informācija, kuru atļaušos komentēt ar jautājumiem.
«Drīzumā ministrijas plāno
kopīgi izstrādāt grozījumus likumā, lai Latvijā paplašinātu smēķēšanas ierobežojumus, liedzot
pīpēt lodžijās un pa atvērtiem logiem, taču jau tagad apzinās –
aizliegums būs ļoti precīzi jāformulē, lai pārkāpējus varētu
saukt pie atbildības. Kā laikraksts «Diena» noskaidroja pašvaldību policijas pārvaldēs, inspektoriem neesot problēmu sodīt pīpētājus par smēķēšanu jau
noteiktajās neatļautajās vietās,
arī daudzdzīvokļu namu kāpņutelpās.»
Kā tad īsti ir Iecavā? Vai arī
pie mums nav problēmas sodīt
pīpētājus par smēķēšanu neat-

ļautajās vietās?
«Pie grozījumu projekta strādās Veselības ministrija kopā ar
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un Tieslietu
ministriju. Iniciatīva par smēķēšanas aizliegumu uz lodžijām,
balkoniem un pa atvērtiem logiem nāca no kāda Ozolnieku
novada iedzīvotāja un guva atbalstu Ozolnieku novada Domē.»
Vai Iecavas novada Dome arī
ko tādu atbalstītu?
«Jautāta, kā policija var pieķert smēķētājus kāpņutelpās,
Rīgas pašvaldības policijas pārstāve Inese Tīmane saka – ļoti
bieži policija par šiem gadījumiem uzzina no iedzīvotāju
iesniegumiem. «Piemēram, kaimiņš regulāri smēķē kāpņutelpā. Policija uz iesniegumu reaģē,
apseko namu un, ja konstatē
smēķēšanu, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu,»
sacīja Tīmane.»
Kurš par šo kārtību ir atbildīgs? Vai kāds tiešām pārbauda,
kontrolē un soda smēķētājus
kāpņu telpās? Cik bieži? Kādi rezultāti?
Kam rakstīt iesniegumus
(konkrētu adresātu gribētos uzzināt, telefona nr.), vai Iecavā tie
tiek vispār ņemti vērā?
Un principā, vai tiešām jāraksta iesniegums? Pietiek taču
ienākt katru rītu kāpņu telpā, lai
saprastu, ka kāds neievēro noteikumus. Dažs labs pat neno-

ciešas, aizsmēķējot jau liftā.
«Arī tad, ja, policijai ierodoties, kāpņutelpā neviens nesmēķē, inspektori var, balstoties uz
liecinieku paskaidrojumiem, pēc
tam izsaukt smēķētāju uz policiju un sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu.»
Jautājumi vēl un vēl:
Kāpēc, piemēram, deviņstāvu
mājas kāpņu telpās nav izlikta
informācija par to, ka smēķēt nedrīkst? Varbūt būtu jāsāk ar aizlieguma zīmju «Smēķēt aizliegts»
izlīmēšanu katrā stāvā un paštaisītu pelnu trauku (skārda
bundžu) likvidēšanu? Varbūt
mājas vecākais savu iespēju robežās varētu darīt kaut ko lietas
labā? Vismaz regulāri izvēdināt
telpas.
Kāpēc nepīpētājiem piespiedu kārtā jāelpo cigarešu kaitīgie
dūmi, katru vakaru un rītu izejot
kāpņu telpā vai gaidot liftu, un,
nedod Dievs, ja lifts neiet un jākāpj pa kāpnēm, savelkot plaušās visu to drazu?
Arī mazi bērni cieš no tā. Kāpēc, ja mēs esam nesmēķētāju
ģimene, mums un mūsu bērniem ir jāelpo šī smirdoņa?
Uz šiem daudzajiem jautājumiem vēlētos saņemt konkrētas
atbildes un kādreiz (cerams drīz)
arī redzēt to, ka kaut kas lietas
labā reāli tiek darīts.
Deviņstāvu mājas
nesmēķētāji

6.

Atbild Iecavas novada Domes
juriste Gita Kravala: «Likums
«Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas
ierobežošanu» nosaka virkni vietu, kur smēķēt ir aizliegts, tostarp daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju kāpņu telpās, gaiteņos un
citās koplietošanas telpās. Par
šā likuma pārkāpšanu personas
saucamas pie noteiktas atbildības.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā norādīts, ka
par smēķēšanu neatļautās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz desmit
latiem. Administratīvo protokolu
ir tiesīgi sastādīt valsts policijas
policisti un arī attiecīgi pilnvarotas pašvaldību amatpersonas Domes deputāti, novada Domes
Sabiedriskās kārtības dienesta
vecākais inspektors un kārtībnieks.
Pārkāpuma gadījumā iedzīvotāji var zvanīt valsts policijas
Iecavas iecirkņa kārtībniekam
pa tālruni 26426265 vai pašvaldības Sabiedriskās kārtības dienesta vecākajai inspektorei Lūcijai Muceniecei pa tālr. 26132322
vai inspektoram Igoram Stepančenko pa tālr. 20223894. Administratīvos protokolus izskata
un sodu uzliek Iecavas novada
Domes administratīvā komisija.»
Atbild SIA «DzKS» projektu
vadītājs Jānis Feldmanis: «Aizliegumu smēķēt norāda ar uzrakstu «Smēķēt aizliegts» vai ar
simbolu par smēķēšanas aizliegumu. Ja daudzdzīvokļu mājas
koplietošanas telpās ir vēlme izvietot smēķēšanas aizlieguma zīmes, iedzīvotājiem ar šādu ierosinājumu rakstiskā veidā jāvēršas pie namu apsaimniekotāja –
SIA «DzKS».» IZ

«Ziemassvētku maratons» dos iedvesmu jauniem projektiem
1.lpp.

Šim sapnim bija lemts piepildīties vēlreiz 22. decembrī Iecavas luterāņu baznīcā. Koncerta
dalībniekiem nācās uzspodrināt
balsis un kokļu stīgas vēl spožāk, jo klausījās taču pašu bērnu
vecāki un paši iecavnieki.
Darbs pie «jaunās» partitūras
veidošanas un iestudēšanas tika
ieguldīts patiešām milzīgs. Gandarījums un baudījums pēc
abiem koncertiem bija tik liels,
ka abas ar skolotāju K. Circeni
nolēmām priecēt klausītājus arī
citās Latvijas vietās. Janvārī uzspodrinājām jau iepriekš iestudētās astoņas daļas un pievieno-

jām vēl vienu daļu. 26. janvārī
«aizvedām» K. Sen-Sansa «Ziemassvētku oratorijas» deviņas
daļas arī uz galvaspilsētu. Vienu
no labākajām un brīnišķīgākajām baznīcas–koncertzāles
akustikām Sv. Pestītāja jeb Anglikāņu baznīcā bija lemts izbaudīt arī Iecavas mūzikas skolas
audzēkņiem. Jau pāris dienas
vēlāk, 29. janvārī, devāmies pie,
nekautrēšos teikt, mūsdienīgā
un šarmantā mācītāja Andreja
Mediņa uz Saldus katoļu baznīcu un Lēnu katoļu baznīcu. Kurzemes pusē mūs lutināja un
iedvesmoja, smīdināja un aizrāva ne tikai mācītāja harizma
un draudzes uzrunāšanas māk-

sla, bet arī gardi pagatavotās
pusdienas un launags.
Līdz ar Ziemassvētku svinēšanas laika noslēgumu un lielā
aukstuma iestāšanos noslēdzās
arī mūsu koncertturneja pa Latvijas baznīcām. Par pēdējo un
skanīgāko vietu 31. janvārī kļuva Bruknas muiža. Bruknā bija
liels prieks redzēt ne tikai pašas
muižas iedzīvotājus, bet arī
klausītājus no Iecavas.
«Ziemassvētku maratons» ir
noslēdzies, bet šī sajūta, atskaņojot K. Sen-Sansa «Ziemassvētku oratoriju», kas ļāva pacelties
pāris metrus virs zemes, nepametīs vēl ilgi un dos spēku turpmākajam darbam un iedvesmu

jauniem projektiem.
Paldies visiem, kas palīdzēja
tapt šim iestudējumam, tiem,
kas nenobijās un ticēja, ka kopā
izdosies. Vispirms jau kora vadītājai un diriģentei Kristīnei Circenei, ērģelniecēm Kristīnei Vaičui un Ivetai Pelšei, Iecavas mūzikas skolas korim un solistiem,
koklētāju ansambļa «Uguntiņa»
meitenēm. Protams, arī Iecavas
internātpamatskolai par mēģinājuma telpām, Iecavas vidusskolas un Sporta nama «Dartija»
šoferiem, mācītājam Andrejam
Mediņam un viņa draudzes cilvēkiem Saldū, Lēnās un Bruknā,
kā arī Iecavas, Salgales un Sv.
Pestītāja baznīcas cilvēkiem. IZ
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Sporta ziņas

1. februārī savā laukumā basketbola kluba «Dartija»
spēlētāji LBL 3 divīzijas turnīrā tikās ar Saulkrastu
komandu.
Neskatoties uz to, ka pretinieku komanda atrodas turnīra
ranga tabulas vidusdaļā, mūsu sportisti tomēr padevās,
zaudējot ar rezultātu 81:84. Kluba treneris atzīst, ka slikti
nospēlēja aizsargi, iegūstot 37 atlecošās bumbas, turpretī
augumā mazākie pretinieki ieguva par desmit bumbām vairāk.
«Šī noteikti bija komanda, kuru jāvinnē,» neapmierināts
V. Pārums. Šis «Dartijai» bija pirmais zaudējums, līdz ar to
pirmo vietu iecavnieki pašlaik dala ar Vidzemes augstskolas
komandu «ViA».
Dartija-Saulkrasti 81:84
(pa ceturtdaļām: 17:21; 13:19; 27:21; 24:23).
Juris Brūveris - 20 punkti, 9 atlecošās bumbas, 7 rezultatīvas
piespēles, 3 pārtvertas bumbas;
Aldis Beitiņš - 16 p., 8 atlec. b.;
Ģirts Hauks - 15 p., 4 atlec. b.;
Jānis Eiduks - 14 p., 7 atlec. b.;
Armands Švītiņš – 8 p., 3 rezult. piesp.;
Gundars Brička – 6 p., 3 atlec. b.;
Jānis Saveļjevs – 2 p., 3 atlec. b.
Spēlēja arī Gatis Justovičs, laukumā izejot vien pāris minūtes.
Nākamā «Dartijas» spēle norisināsies Valmierā ceturtdien,
9. februārī, ar «ViA», kas pagaidām ir līdzvērtīgs pretinieks
turnīra tabulā.
3. februārī Iecavas sporta skolas audzēkņi piedalījās
Rīgas atklātajā vieglatlētikas čempionātā junioriem.
Kristapam Prokopovičam 3. vieta 1500 metru skrējienā (4 min.
42 sek.)
Emīlam Sevastjanovam 5. vieta 400 metru skrējienā
(55,64 sek.)
Rihardam Vētram 5. vieta 60 metru barjerskrējienā (9,14 sek.).
5. februārī Latvijas Jaunatnes basketbola līga
Puiši - 2. divīzija, Centrs
BS Rīga/ Rīdzene 2 - Iecava/ Vecumnieki
U-14 87:23 (A. Griška – 7)
U-16 58:89 (T. Šķipars- 31, J. Pelēcis - 26, K. Neimanis - 16).
U-17 39:74 (L. Jaunzems – 18, R. Zariņš – 12)
U-19 74:45 (I. Puļķis – 11, T. Balodis – 8).
DSN 2 – Iecava/Vecumnieki
U-19 70:50 (L. Jaunzems – 17, A. Žeņuks – 10).
4.un 5. februārī Iecavā notika Latvijas Sporta veterānu
savienības 49. finālsacensības galda tenisā, informē
sacensību galvenais tiesnesis Māris Ozoliņš.
Spītējot lielajam salam, bija ieradušās 22 komandas no
dažādiem Latvijas novadiem, jo paralēli individuālajai cīņai
notika arī komandu sacensības, kurās tika vērtētas komandu
četras labākās ieskaites. Individuāli un komandās pavisam
piedalījās 126 dalībnieki.
Iecavas komanda sacensībās startēja ļoti veiksmīgi, spēcīgajā
konkurencē izcīnot 4. vietu. Iecavnieki piekāpās vien Rīgas
pilsētas, Ķeguma novada un Dobeles novada komandai.
Individuālajās sacensībās vislabāk veicās Laimdotai Jordānei,
kas sieviešu konkurences vecuma grupā 80+ izcīnīja 1. vietu.
Baibai Gāgai (60+) - 2. vieta, Ludmilai Bulahai - 5. vieta,
Agafijai Bušai - 6. vieta, Roaldam Cildermanim (50+) - 4. vieta. IZ

Jaunieguvumi bibliotēkā februārī
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.

Oriģinālliteratūra
v
Bērza D. «Eņģeļu vēstījumi»
v
Dreimane-Nemiera L.
«Kaķa lāsts»
v
Lukjanskis E. «Sieviete
visam mūžam»
v
Manfelde A. «Ceļojums uz
mēnesi»
v
Mežābele S. «Aiz loga
dziedāja vējš»
v
Muceniece K. «Eņģeļu
acis. 2. grām. Vēstules»
v
Ogriņš A. «Pēdējā santīma grāmata»
v
Puriņa I. «Pasakainā Līgatne»
v
Sudrabkalns J. «Klodijai»
v
Valks J. «Verķumāte. Sēr.
Lata Romāns»

Tulkotā literatūra
v
Adamss V. «Aleksandra
šifrs»
v
Bariko A. «Emava»
v
Devero Dž. «Karaļa sala»
v
Doda K. «Kreļļu bandīti»
v
Fikipsa S. E. «Tauriņa
efekts»
v
Filipsa S. E. «Privātā dzīve»
v
Gregorija F. «Jaunavas
mīļākais»
v
Hailenda T. «Kritušie eņģeļi»
v
Kasandra K. «Kaulu pilsēta»
v
Kellija K. «Tikai reizi dzīvē»
v
Kostello Dž. «Sekojot laimes putnam»
v
Lekberga K. «Akmeņkalis»
v
v
Montefjore S. «Sirdspuksti tālumā»
v
Ness P. «Nazis, ko neatlaist»
v
Norta F. «Savvaļas ķirši»
v
Pankola K. «Krokodilu
dzeltenās acis»
v
Raits Dž. J. «Trešdienas
vēstules»
v
Rīda K. «Es mīlu šo dzīvi»
v
Robertsa N. «Mīlas svel-

Edgars Brūveris (01.07.1960. - 03.02.2012.)
Viktors Jakovļevs (01.01.1942. - 03.02.2012.)
Mārtiņš Runcis (08.09.1948. - 05.02.2012.)

Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
Albiseti V. «Mīlestība»
v
Bērna R. «Spēks. Sēr.
v
Secret»
Feldhana Š. «Tikai sieviev
tēm»
«Izšūšana ar zīda lentīv
tēm. Sēr. Rokdarbi»
Klotiņš A. «Mūzika okuv
pācijā»
Kļaviņa I. «Tamborēti rov
tājumi. Sēr. Rokdarbi»
Linga-Bērziņa «Sveces.
v
Sēr. Rokdarbi»
Nagliņa A. «Atjaunotas
v
lietas. Sēr. Rokdarbi»
Nagliņa A. «Dekupētas
v
dāvanas. Sēr. Rokdarbi»
Pētersone K. «Filcētas fiv
gūras. Sēr. Rokdarbi»
Poters K. «Nesatricināmā»
v
Radzobe S. «Uz skatuves
v
un aiz kulisēm»
Rudzāte E. «Piedošanas
v
mācība» 4. grām.
Saulīte G. «Mana Kunv
dziņsala»
Selje H. «Mana mūža
v
stress»
«Sūnu ceļvedis dabas pētv
niekiem»
Šablovska J.
v
«Rokasgrāmata aizbraucējiem
uz Lielbritāniju»
Treimane G. «Telpiskas
v
atklātnes. Sēr. Rokdarbi»
Treimane G. «Telpiski dev
kori. Sēr. Rokdarbi»
Vēvere I. «Meldru pinumi»
v
Zanders O. «Ko Kurzemes
v
meži šalc»

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

Negatīvi
Aizsaulē aizgājuši

Samersa Dž. «Meža burvv
ja meita»
Skenlena P. «Laimīgi mūv
žam»
Smita L. Dž. «Vampīra
v
dienasgrāmata. Atmošanās»
Transtremers T. «Atmiņas
v
mani redz»
Veiss B. L. «Viņpus laika,
v
kur nemirstība»

- Aukstajā laikā salst arī mājas mīluļiem, bet tas nav iemesls
atļaut mājdzīvniekiem savas dabiskās vajadzības nokārtot kāpņu telpā. Ja arī dzīvnieciņš vienkārši nepaspēj iziet no mājas,
tad saimniekam tomēr vajadzētu

satīrīt nevis atstāt. Žēl to apkopēju, kam vienmēr tas jāsatīra,
bet iedzīvotājiem jāuzmanās, lai
kaut kur neiekāptu, ejot ārā no
dzīvokļa. Saimnieki bieži vien savu mīluli izlaiž pa dzīvokļa durvīm un cer, ka viņš pats izies ārā,
bet ne vienmēr tā notiek. Padomāsim arī par tiem, kas dzīvo
mums blakus, un cienīsim gan
sevi, gan citus.
/Sporta ielas 1 mājas vecākā/

2012. gada 10. februārī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

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

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

Gada vismīļākie un
romantiskākie svētki ir klāt.

Valentīndienā
pārsteidz savu mīļoto
ar vakariņām krogā
«SOMBRERO» īpaša gaisotne un apkalpošana
tikai jums diviem…
Romantiskas istabas
rezervēšana
pa tālr. 27728383.

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

3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā (lēti).
Tālr. 26179813.

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

Piedāvā darbu : : :
turpmākajiem mēnešiem!

Mūzikas skolas Mākslas studijas
nodarbību saraksts
15. februārī
Bērniem bezmaksas nodarbība: Stilizēta klusā daba
(nepieciešamie materiāli: plastilīna komplekts, 2–3 mm biezs kartons)

Pieaugušajiem: Zīmējums. Ģipša ornaments
(parastais zīmulis HB, dzēšgumija)

22. februārī
Bērniem: Portrets
(parastais zīmulis, dzēšgumija, guaša krāsas, otas, ūdens trauks)

Pieaugušajiem: Zīmējums. Ģipša ornaments
(parastais zīmulis HB, dzēšgumija)

29. februārī
Bērniem: Cilvēka figūras skices. Kustība
(parastais zīmulis, dzēšgumija, krītiņi)

Pieaugušajiem: Klusā daba no baltiem priekšmetiem. Koptonis.
Tonālās attiecības
(parastais zīmulis, dzēšgumija, guaša krāsas, guaša vai akrila baltā
krāsa, otas, ūdens trauks)

SIA «Aisha» aicina darbā
mehāniķi. Labs atalgojums.
Ierasties personīgi
Dimzukalna «Juriņos»
vai zvanīt pa tālr. 27711359.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr. 29120419.
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.

8.

Kultūras namā
11. februārī pl. 14:00
grupas «Baltie Lāči»
koncerts
«ZIEMAS PASAKA»
Ieeja - Ls 3 un Ls 4,
koncerta dienā - Ls 5
11. februārī pl. 21:00
Valentīndienas
disko balle
«AK, TIE SALDIE 80.»
Par mīlas dziesmu izvēli
rūpēsies DJ Ivars
Vietas pie galdiņiem lūdzam
rezervēt savlaicīgi
kultūras namā
vai pa tālr. 63941234,
26666126.
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 plkst. 11:00
PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU DEJU KOLEKTĪVU
SADANCIS
Ieeja - bez maksas
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»
Ja arī tava ģimene ir
drosmīga, atraktīva un
dziedoša, tad piesaki savas
ģimenes dalību Iecavas
dziedošajās ģimenēs.
Pieteikties
kultūras namā
līdz 13. februārim.
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