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Palīdzība kļuvusi operatīvāka
Elīna Arāja

Neatliekamās medicīniskās
palīdzības (NMP) dienesta
Zemgales brigādes saņēmušas
desmit jaunus operatīvos
medicīnas transportlīdzekļus.
Iecavas mediķu brigāde savu
spēkratu saņēma 28. janvārī. «Ir
pagājis tikai mēnesis, tādēļ vēl neesam visus jauninājumus ievērtējuši. Pirmkārt jau ir svarīgi, ka
mašīna aprīkota ar pilnpiedziņu,
kas ļaus pie pacientiem veiksmīgāk nokļūt pa grūti izbraucamiem
ceļiem. Taču pagaidām tie vēl ir
sasaluši, tādēļ pārliecināsimies
vēlāk,» stāsta vecākais operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa (OMT) vadītājs Aivars Šimiņš,
kurš pie pacientiem steidz jau 32
Grīnvaldes pārstā gadus. «Šī mašīna ir par trešdaļu
smagāka nekā iepriekšējā un tai
ir lielāki riteņi, līdz ar to gaita līganāka. Bet pie mašīnas, kā jau
pie visa jaunā, ir jāpierod. Mediķiem ļoti ērts ir augstais salons,
Jaunajā mašīnā operatīvā medicīnas transportlīdzekļa
taču man tagad jāuzmanās no zavadītājs Vitauts Krots (no kreisās), vecākais vadītājs Aivars
riem, elektrības vadiem un veļas
striķiem.»
Šimiņš un medicīnas māsa Illa Poļčevska.
4.lpp.
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PII «Cālītis» rīko
Ar dejām un mākslas
darbiem dosies uz festivālu atklātās rotaļnodarbības
Elīna Arāja
Pavasarīgi saulainajā februāra
pēdējā dienā Zālītes speciālās
internātpamatskolas audzēkņi
pārsteidza skatītājus ar sirsnīgu un aizraujošu deju priekšnesumu. Jau pēc pāris nedēļām
jaunie dejotāji piedalīsies festivālā «Nāc līdzās».
Festivāls «Nāc līdzās» Latvijā
aizsācies jau 1997. gadā. Tā mērķis ir iekļaut sabiedrībā bērnus
ar dažādiem attīstības traucējumiem, izmantojot cilvēka radošo
spēku, viņa mākslas talantus.
Šis festivāls ikvienam bērnam un
jaunietim ar īpašām vajadzībām
dod iespēju nākt līdzās veselajiem
– dziedāt, dejot, spēlēt teātri kopā

ar citiem. «Mūsu skolas bērniem
ir pacietība. Atšķirībā no citiem
bērniem, viņi var stundām ilgi ar
īpašu centību darboties pie kāda
uzdevuma,» stāsta Zālītes speciālās internātpamatskolas struktūrvienības (mazās skolas) vadītāja
Aija Sietiņa. Zālītes lielās skolas
audzēkņi festivālā piedalīsies ar
mākslas darbiem, bet no mazās
skolas būs gan mākslas darbi,
gan deju priekšnesums. «Katrs
dara atbilstoši savām spējām. Mēs
esam tik dažādi, bet visi kopā varam radīt kaut ko jauku. Gribētos,
lai šie bērni nedzīvo noslēgti, bet
nāk līdzās pārējiem. Turklāt dejošana un ritmika ir ļoti svarīga
bērna attīstībā,» saka skolas di3.lpp.
rektors Jānis Kārkliņš.

Ingūna Lāce,
PII «Cālītis» vadītāja
Bērnam pirmsskolas vecumā
patīk rotaļāties, un caur
darbībām bērns mācās iepazīst apkārtējo pasauli un
veido attieksmi pret to, attīsta
un pilnveido dažādas prasmes,
mācās veidot attiecības ar
citiem.
Mūsdienīga rotaļnodarbība ir
dažādu metožu un pedagoģisko
pieeju izplānotu, integrētu darbību kopums, kas no pirmsskolas
izglītības skolotājiem prasa augstu profesionalitāti un vispusīgu
zināšanu, jaunu prasmju apguvi.
Lai pirmsskolas izglītības skolotājām būtu iespēja dalīties savā

pedagoģiskajā pieredzē un iepazīties ar interaktīvās tāfeles pielietošanas iespējām, Iecavas novada
pirmsskolas metodiskā apvienība
šogad organizē atklātās rotaļnodarbības. Pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) «Cālītis» 19. februārī
rotaļnodarbību vērošanā piedalījās 13 pedagogi no citām novada izglītības iestādēm: pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija»,
Dzimtmisas pamatskolas, Zālītes
speciālās
internātpamatskolas.
Rotaļnodarbības varēja vērot visās vecumu grupās, sākot no 1,53 gadīgu bērnu grupām līdz sagatavošanas grupām.
Rotaļnodarbībās redzējām, ka
mācīšanas un mācīšanās metodes ir dažādas.
4.lpp.

2013. gada 8. martā .

Turpinām tradīcijas
Ligita Putniņa,
internātpamatskolas
direktora vietniece
Šajā pavasarī Iecavas
internātpamatskolā tiek
atjaunota tradīcija atbalsts skolēnu
personības izaugsmei.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma skolā atjaunots konkurss
«Gada skolēns», kurā tiek aicināti piedalīties 7.-9. klašu skolēni.
Konkursa nolikums tika izstrādāts skolēnu līdzpārvaldē Skolēnu Dome. Katra skolēna dalību
konkursā noteica paša vēlēšanās un pieteikuma anketas aizpildīšana. Vērtēšana notika vairākās jomās: mācību jomā tika
atspoguļotas sekmes, piedalīšanās mācību olimpiādēs; interešu
un talantu jomā izvērtēta radošo
talantu prezentācija; labo darbu
un aktivitāšu jomā vērtēti skolēna ārpusklases un ārpusskolas
labie darbi un aktivitātes.

Par nominācijas «Mazais
laureāts» ieguvēju šoreiz
kļuva 7.c klases skolniece
Karīna Feduļina.

Konkursa īpašie nosacījumi
paredz konkursa norisi divās
grupās. Pirmajā grupā jau tika
piešķirta nominācija «Mazais
laureāts», kuru šoreiz ieguva
7.c klases skolniece Karīna Feduļina. Klases audzinātāja Dale
Oškalne, sniedzot mutisku Karīnas Feduļinas raksturojumu,
teic, ka meitene ir ļoti atbildīga,
tāpēc klases kolektīvs viņu izvirzīja darbam Skolēnu Domē, kur
viņas pienākumos ietilpst klašu tīrības pārbaude visā skolā.
Meitene ir nopietna un ar lielu
atbildību veic visus uzticētos
pienākumus. Brīvajā laikā Karīna labprāt zīmē – galvenokārt
cilvēku portretus. Zīmēšanas
māku Karīna apgūst vizuālās
mākslas pulciņā. Apsveicam Karīnu ar uzvaru!
Otrajā grupā konkursu «Gada
skolēns» turpina 9. klašu skolēni. Martā dalībnieki prezentēs
savu vizītkarti un piedalīsies
Karjeras izglītības spēlē «Mērķa

Skolā turpinās tradīcija iestudēt un spēlēt lugas skolas drāmas
interešu grupā jeb teātra pulciņā. 21. februāra novakarē
skatītājus uz izrādi pulcēja A. Grīnieces lugas «Saulstariņš naktī» iestudējums.

kāpnes». Atbalstu guvušajiem
pašiem būs jārod motivācija kļūt
par laureātu un iegūt nomināciju «Gada skolēns -2013». Vēlam
veiksmi!
Skolā turpinās tradīcija iestudēt un spēlēt lugas skolas
drāmas interešu grupā jeb teātra pulciņā. 21. februāra novakarē skatītājus uz izrādi pulcēja
A. Grīnieces lugas «Saulstariņš
naktī» iestudējums. Dažādu tēlu
lomās iejutās 3.c klases skolēni
Viktorija, Edgars, Maija, Laine, Emīls, Linda un Laura, kā
arī 7.c klases skolnieks Matīss.
Saulstariņu ļoti atraktīvi atveidoja Viktorija, par ko izpelnījās
skatītāju aplausus. Izrādes tērpu veidošanā piedalījās šuvēja
Anita, bet skatuves dekorācijas
veidošanā palīdzīgu roku sniedza meistari Jānis un Aldis. Paldies viņiem! 25. februārī uz papildizrādes noskatīšanos mūsu
skolā tika ielūgti Zālītes internātpamatskolas skolēni.

Saulstariņu atraktīvi
atveidoja Viktorija, izpelnoties
skatītāju aplausus.

Varbūt esam varošāki, nekā paši domājam
Iecavas evaņģēliski luteriskajā draudzē februārī
notikušas vairākas tikšanās ar
spilgtām personībām.
Vispirms draudzi uzrunāja
un stiprināja sieviešu cietuma
kapelāne un vairāku dzeju grāmatu autore Rudīte Losāne. Viņa
Iecavas draudzē jau ir labi zināma viešņa. Kapelāne stiprināja ar
savu nebeidzamo ticību, cerību

un spēju dzīvot arī šajos, dažbrīd
skarbajos apstākļos. Viņa ir piemērs tam, kā nezaudēt sevi pat
visnežēlīgākajos apstākļos, pat
tur, kur cerība un labais liekas
zuduši.
Par represēto ciešanu ceļu
runāja Lutera akadēmijas lektors
Guntis Kalme. Viņa stāstījumu
papildināja filmu fragmenti, foto
materiāls.

Tikšanos ciklu noslēdza Jānis Rožkalns - Atmodas kustības dalībnieks, Gunāra Astras
līdzgaitnieks. Viņš aicināja mūs
sakārtot sevi, atrast iekšējo brīvību un rosināt jaunas pārmaiņas
valstī. Viņa sāpe ir aizbraukušie
latvieši, kuru saknes Latvijā ir
aizcirstas un zūdošas. Nepareiza
viņam šķiet arī dzimumu līdztiesības programmas virzība, kad

tēva un mātes vārda vietā likumdošana ierosina lietot «vecāks
viens un vecāks divi». Lektors
lika padomāt par katra atbildību
tautas nākotnes priekšā. Varbūt
tomēr esam varošāki, nekā paši
domājam. Varbūt kopā ar ziemas
sastingumu jānokrata arī domāšanas pagurums un laiskums.
Jārīkojas!
Iveta Salgrāve

. 2013. gada 8. martā

Pašvaldības iestāžu
pārstāvjus un jauniešus
aicina uz semināru par
brīvprātīgo darbu
Ar Iecavas novada domes
lēmumu 12. februārī ir apstiprināti «Noteikumi par jauniešu
brīvprātīgā darba organizēšanu
Iecavas novadā». Lai tuvāk iepazītos, izprastu ideju par jauniešu brīvprātīgo darbu un izvērtētu nepieciešamību jauniešus
iesaistīt pašvaldības iestāžu
darbā, aicinām uz mācību semināru 14. martā pl. 10:00-13:00
Iecavas kultūras nama mazajā
zālē.
Semināra laikā uzzināsiet:
* kas īsti ir jauniešu brīvprātīgais darbs;
* kāpēc jaunietim un kāpēc
iestādei ir svarīgi iesaistīties

brīvprātīgajā darbā;
* kā brīvprātīgo darbu jaunieši strādā citur Latvijā un Eiropā, kā iestādes var piesaistīt
brīvprātīgo jaunieti no Eiropas
ES projektu ietvaros;
* kāda ir kārtība, kurā tiks
organizēts jauniešu brīvprātīgais darbs Iecavas novadā.
Semināru vadīs Rīgas jauniešu centra «Kaņieris» vadītājs
Rinalds Rudzītis.
Semināram aicināti pieteikties pārstāvji no katras pašvaldības iestādes.
Pieteikšanās - līdz 11. martam
e-pastā ginta.zaumane@iecava.
lv vai telefoniski – 29175271.

Ar dejām un mākslas
darbiem dosies uz festivālu

Kāds bijis FEBRUĀRIS
Aizvadītajā mēnesī laulību reģistrējis viens pāris. Izsniegtas
deviņas miršanas apliecības un astoņas dzimšanas apliecības,
informē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Edīte Jančone. Iecavnieku pulkam pievienojies viens zēns un septiņas meitenītes. Vecāki
jaundzimušajiem izvēlējušies šādus vārdus: Mārtiņš, Darja, Luīze,
Kitija, Alise, Renāte, Gabriela un Elizabete.

Melnās ziņas
- 27. februārī plkst. 9:30
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa
policijas darbinieki aizdomās par
zādzības izdarīšanu aizturējuši
divas personas - 1981. gadā un
1971. gadā dzimušus vīriešus.
Viņi aizturēti Iecavas mazdārziņu teritorijā aizdomās par divu
metāla vannu un graudu kaltes
metāla konusa zādzību. Uzsākts
kriminālprocess. Izmeklēšanas
laikā tiks pārbaudīts, vai vīrieši nav saistīti ar citu noziedzīgo
nodarījumu izdarīšanu.
- 2. martā plkst. 19:26 Skolas ielā aizturēts 1970. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja automašīnu VW Golf, būdams alkohola
reibumā un bez vadītāja apliecības. Uzsākts kriminālprocess.
- 3. martā plkst. 01:15
ceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas

robeža 41. kilometrā 1982. gadā
dzimis vīrietis, kurš pārgalvīgi
vadīja automašīnu Volvo S80,
izvēlējās laika apstākļiem nepiemērotu braukšanas ātrumu un
iekļuva avārijā, kurā cieta automašīnas pasažiere, 1988. gadā
dzimusi sieviete. Autovadītājs
pa slideno brauktuvi spēkratu
stūrēja ar nepiemērotu ātrumu,
kā arī neievēroja drošu distanci
starp priekšā braucošo automašīnu MAN ar piekabi. Brīdī, kad
smagais auto griezās pa kreisi,
automašīna Volvo ietriecās tam
piekabē.
- 3. martā plkst. 01:10 pie
DUS «Astarte» virzienā uz Upes
ielu aizturēts 1983. gadā dzimis
autovadītājs, kurš transporta līdzekli vadīja alkohola reibumā.
Minimālā alkohola koncentrācija izelpā 2,10 promiles.

Iecavā par kukuļdošanu
aizturēts autovadītājs
1.lpp.
No iepriekšējā mācību gada
sākuma mazajā skolā notiek deju
nodarbības skolotājas Aijas Krolles vadībā. Starp dejotājiem ir
arī bērni ar fiziskiem attīstības
traucējumiem, taču ar regulāru
darbu deju skolotāja ir panākusi labu rezultātu. Skolā dejo visi
izglītojamie – gan pirmsskolas,
gan sākumskolas bērni, bet 19.
martā uz festivāla pirmo kārtu
Jelgavā brauks 12 dejotāji, stāsta
A. Krolle. No Zemgales reģiona atlases Jelgavā labākos darbu izvirzīs uz mākslas darbu izstādi, bet
priekšnesumus uz lielkoncertu
Rīgā, kas notiks 8. maijā. «Šis ir
mans pirmais lielais sasniegums
Zālītes skolā, neskaitot skoliņas
remontu. Esam nosprauduši arī
mērķi piedalīties Iecavā pavasara
svētku gājienā un nodejot vismaz
vienu deju,» sola A. Sietiņa.

Tērpus šuj paši
Brunčus jaunajām dejotājām
uzšuva lielās skolas 9. klases
meitenes, stāsta mājturības pulciņa skolotāja Mārīte Kokoriete:
«Meitenes šuj jau no piektās klases. Šajā mācību gadā ir iegādātas
jaunas šujmašīnas, tām ir vairāk
funkciju nekā vecajām, darbs rit
raitāk. Divu mēnešu laikā meitenes uzšuvušas 20 svārkus. Atlicis
uzšūt dejotājām baltās blūzes un
zēniem bikses.»
A. Sietiņa ir pateicīga skolas
direktoram J. Kārkliņam par doto
iespēju bērniem dejot un mājturības skolotājai M. Kokorietei par
sarūpētajiem tērpiem. Gatavojoties festivālam, lielu darbu bērnu iesaistīšanā mākslas darbu
tapšanā ieguldījušas arī Sarma
Voroškova, Kristīne Āboltiņa-Taranda un Evija Lasmane.

Valsts policijas (VP) Zemgales
reģiona pārvalde (ZRP) informē,
ka sestdien, 2. martā, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas darbinieki
Iecavas novadā aizturējuši autovadītāju, kurš mēģinājis piekukuļot policijas darbinieku.
1970. gadā dzimušais vīrietis
vadot transportlīdzekli pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu,
un, lai nenoformētu administratīvā pārkāpuma protokolu, devis
policistam 100 latus, pēc kā arī
tika aizturēts.
Pret vīrieti uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma
323. panta 1.daļas «Par kukuļa,
tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, nodošanu vai piedāvāšanu,
ja piedāvājums pieņemts, personiski vai ar starpnieku valsts
amatpersonai, lai tā, izmantojot
savu dienesta stāvokli, izdarītu

vai neizdarītu kādu darbību kukuļdevēja, kukuļa piedāvātāja
vai citas personas interesēs, neatkarīgi no tā, vai nodotais vai
piedāvātais kukulis domāts šai
valsts amatpersonai vai jebkurai
citai personai», kas paredz sodu
ar brīvības atņemšanu uz laiku
līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt divdesmit
minimālajām mēnešalgām.
Zemgales reģionā šogad aizturēti jau astoņi autovadītāji par
kukuļdošanu, no kopējā skaita
Bauskā reģistrēti divi gadījumi.
Jāmin, ka pagājušajā gadā aizturēti 43 autovadītāji. Policija
turpina strādāt pastiprināti kukuļdošanas apkarošanas jomā.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2013. gada 8. martā .

Pirmsskolas izglītības iestādē
«Cālītis» rīko atklātās rotaļnodarbības
1.lpp.
Vairākās grupās tematika
bija saistīta ar Meteņiem, citās
– ar ziemu un ziemas izpriecām.
Pirmsskolas skolotājas Līga Gūtmane, Lauma Remerte, Inese
Puriņa, Santa Trokša, Antra Bāgante, Ināra Vēja, Larisa Pašukova un Evija Rateniece ar bērniem
darbojās, attīstot bērnu runu,
valodu, matemātiskos priekšstatus, rokdarbu prasmes, fiziskās
īpašības, kustību un muzikālās
prasmes. Varēja vērot arī bērnu
darbošanos ar mālu keramikas
telpā kopā ar pirmsskolas skolotāju Santu Jaunzemi.
Rotaļnodarbībās pirmsskolas
skolotājas akcentēja, ka neesam
aizmirsuši tik svarīgo un galveno
bērnu darbības veidu – rotaļāšanos; daudz uzdevumu bija bērnu
pirkstu muskulatūras vingrināšanai, runas un artikulācijas aparāta (mutes un mēles) attīstībai,
valodas, matemātisko priekšstatu
veidošanai, kustību attīstībai. Nodarbību laikā ik pēc brīža skolotājas organizēja kustību jeb fizisko
aktivitāšu pauzes. Bērnudārza
logopēde Sandra Kadiševska, kā
arī citas pirmsskolas skolotājas
bērnu koncentrēšanās spēju aktivizēšanai izmanto Brain Gym
vingrinājumus, kurus iepriekšējā
pirmsskolas metodiskās apvienības seminārā rādīja un mācīja
Brain Gym trenere Dace Briņķe.

Sagatavošanas grupas bērni
pirmsskolas skolotāju Ilzes Blaumanes un Diānas Krikščūnes vadībā iepazinās ar papīra tapšanu
un izmantošanu, izziņas procesā
un mācīšanās prasmju apguvei
izmantojot papildus arī interneta
resursus, interaktīvo tāfeli un tās
rīkus.
Mūsu bērni aug informatīvi
bagātā un mainīgā vidē. Inovatīvas izglītības realizēšanai izmantojam informācijas tehnoloģijas
(IT) kā līdzekli, lai bērns sekmīgāk
veidotu jaunas zināšanas. IT ienāk mācību procesā, nodrošinot
jaunas mācīšanas un mācīšanās
iespējas, bet tehnoloģiju lietojumam jābūt ar noteiktu mērķi,
jēgpilnam. Koncentrēšanās spējas maziem bērniem ir mazākas
kā skolas vecuma bērniem, un
interaktīvās tāfeles izmantošana
mācīšanās procesu padara interesantāku un aizraujošāku. Svarīgi
ir dienas ritmā mainīt dažādus
darbību veidus, datora un tāfeles
lietošanai atvēlot noteiktu laiku.
Prasmīgi izmantojot interaktīvo tāfeli, var pilnvērtīgāk īstenot
pirmsskolas izglītības programmas uzdevumus atbilstoši Valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijām
un jaunajām izglītības pamatnostādnēm. Bērni ir atvērti jaunām
tehnoloģijām.
Pateicoties Iecavas novada domes atbalstam, mūsu pirmssko-

Rotaļnodarbību grupā «Pelītes» vada
pirmsskolas skolotāja Jeļena Pērkona.
las izglītības iestāde ir to Latvijas
pirmsskolu skaitā, kurās pielieto
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju (IKT). Bērnudārzā četras grupas ir aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm, un plānojam
šo skaitli palielināt, tādējādi dažādojot bērnu mācīšanās iespējas
un veidojot mūsdienīgu izglītības
vidi.
Vadītājas vietniece izglītības
jomā Aina Grase bija sagatavojusi
prezentāciju par rotaļnodarbībām
un pasākumiem saistībā ar izvirzītajiem gada uzdevumiem, lai
citu izglītības iestāžu kolēģēm veidotos plašāks priekšstats par ikdienas darbu mūsu bērnudārzā.

Palīdzība kļuvusi operatīvāka
1.lpp.
Visiem ērtāk
«Jauno mašīnu gaidījām jau
sen. Līdz šim bija ļoti apgrūtinoši veikt nepieciešamās manipulācijas, bet tagad plašajā salonā
jūtamies kā operāciju zālē. Šeit
katram medicīnas aparātam ir
sava vieta; ceļā uz slimnīcu varam
kontrolēt pacienta sirdsdarbību,
asinsspiedienu un skābekļa līmeni asinīs,» stāsta Iecavas brigādes ārsta palīdze Vēsma Balode.
Mediķu rīcībā ir arī dators, kas
sasaistīts ar operatīvo vadības
centru. Tas, piemēram, nodrošina elektrokardiogrammas tūlītēju nosūtīšanu vecākajam ārstam
Rīgā, lai saņemtu konsultāciju
tālākai rīcībai.
«Ērtības nemaz nevar salīdzināt ar iepriekšējām. Mediķiem
ir ērtāk sniegt palīdzību,» atzīst
A. Šimiņš. Viņš uzteic arī automašīnas apsildes un kondicionēšanas sistēmu, jo iepriekš ziemā
nebija iespējams telpu pienācīgi
uzsildīt, bet vasarā, kad ārā 30

grādu karstums, sirds slimniekiem bija īpaši grūti.
Visos jaunajos operatīvajos
medicīnas transportlīdzekļos inventāra izkārtojums ir vienāds,
kas ļauj mediķim uzreiz darboties
citas brigādes mašīnā.
Drošāk braukt
«Bākugunis uz jaunā auto izvietotas tā, lai OMT būtu pamanāms arī priekšā braucošam autovadītājam, kas klausās skaļu
mūziku un nedzird skaņas signālu,» skaidro A. Šimiņš. Kādreiz
bākugunis bija tikai uz jumta, ko
nevarēja pamanīt, ja ātrās palīdzības mašīna pietuvojusies tuvu no
mugurpuses. Tagad brīdinājuma
lampas novietotas arī priekšā pie
radiatora restes un atpakaļskata
sānu spoguļiem.
Jābūt atbildīgiem
Katram ir jācenšas izvērtēt izsaukuma nozīmīgumu, jo varbūt
tieši tajā brīdī palīdzība nepieciešama kādam tiešām smagi slimam cilvēkam. Tādēļ vienkāršā-

ku saslimšanu gadījumos (sāpoša
galva, temperatūra) jācenšas jau
dienas laikā sazināties ar savu
ģimenes ārstu vai zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni
66016001. Pa to ārsti konsultē
latviešu, krievu un angļu valodā,
bet maksu par zvanu uz šo fiksēto
numuru var noskaidrot pie sava
operatora.
Dodas pat līdz Aizkrauklei
Kādreiz izsaukumos brauca
autovadītājs un feldšeris; tagad
pie pacienta dodas OMT vadītājs,
ārsta palīgs un medicīnas māsa.
Kopumā NMP Iecavas brigādē ir
četras maiņas.
Izveidojot vienoto NMP dienestu, Bauskas rajona brigādes
2009. gadā tika pievienotas Zemgales reģionam. Neatliekamās palīdzības centrs izveidots Jelgavā;
tā pakļautībā strādā 23 brigādes,
kuras izvietotas 13 punktos. Vienotās sistēmas dispečers Rīgā
pie pacienta nosūta tuvāko brīvo
brigādi. «Diennakts laikā mums

Pasākuma noslēgumā pirmsskolas metodiskās apvienības
vadītāja Liene Onzule uzsvēra,
ka Iecavas novadā strādā zinoši, profesionāli, darboties griboši
pirmsskolas izglītības skolotāji,
tāpēc mums ir iespēja savstarpēji
dalīties pieredzē un celt savu pedagoģisko meistarību, ejot līdzi
laikam, rotaļnodarbībās izmantojot jaunas tehnoloģijas. Šāda veida pasākumi ir liels atbalsts arī
jaunajiem skolotājiem.
Aprīlī atklātās rotaļnodarbības
notiks pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija» un Zālītes speciālās
internātpamatskolas pirmsskolas
grupās.
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Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests
vidēji sanāk pieci seši izsaukumi, taču laiks vēl paiet, pacientu
nogādājot slimnīcā Rīgā vai Jelgavā. Mēnesī nobraucam aptuveni
7000-8000 kilometru. Gadās, ka
abas Bauskas brigādes ir ceļā,
tāpēc mūs norīko pie pacienta
Bauskā, bet pēc brīža pie pacienta Iecavā nosūta Vecumnieku brigādi. Bija gadījums, kad braucām
pie pacienta pat uz Taurkalni Aizkraukles pusē, kopumā izsaukumā pavadot vairāk kā trīs stundas,» stāsta A. Šimiņš.
Vienotās sistēmas izveide un
operatīvo medicīnas transportlīdzekļu iegāde notiek NMP dienesta realizētā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta «Vienotas
neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas
vadības informācijas sistēmas un
dispečeru centru izveide» ietvaros.
Transportlīdzekļu iegādei atvēlēti
trīs miljoni latu, no kuriem 90%
ir Eiropas fonda līdzekļi, bet 10%
- Latvijas līdzfinansējums.
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Vislielākā laime ir ģimenes kopābūšanā
Anta Kļaveniece
«Esam saticībā un cieņā
vienam pret otru dzīvi
nodzīvojuši,» savā zelta kāzu
dienā, 23. februārī, sacīja
Rasma un Rolands Kreicbergi.
Kāzas viņi svinēja tieši pirms
50 gadiem.
Bērni svinīgajam notikumam
par godu sagādājuši pārsteigumu – svētku ceremoniju pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā.
Tas bija īsts pārsteigums, kad
šorīt no rīta visi tie staltie ozoli – mūsu pieci mazdēli – sabira
dzīvoklī, ar priekpilnu satraukumu teic Rasmas kundze.
Rasma un Rolands saskatījušies Zūru arodskolā, kur Rasma strādājusi par pasniedzēju,
bet Rolands pēc armijas apguvis
elektromontiera profesiju. Vēlāk Rolands sācis strādāt par
praktisko apmācību meistaru.
Kad 1963. gadā apprecējušies,
turpat skolā jaunajai ģimenītei
iedota istabiņa, kur apmesties.
Kad pēc gada piedzimusi meita
Gunta, istabā vēl pieticis vietas,
bet, kad 1966. gadā piedzimis
dēls Aigars, viņš guldināts uz
apaļā galda, jo gultiņai vietas nav
pieticis. Kad Rolandam Skrundā piesolīts darbs un dzīvoklis,
Kreicbergi, daudz nedomādami,
piekrituši, jo trīsistabu dzīvoklis
ar ūdeni, vannu un centrālapkuri šķitis kā sapnis.
Sešus gadus ģimene nodzīvoja karavīru pilsētiņā. Dzīve ritēja nožogotā teritorijā; iekļūšanai
tajā bija vajadzīgas caurlaides
gan pašiem, gan ciemiņiem; bērni ātri apguva tur valdošo krievu
valodu. Nesagaidījis solīto darbinieku rotāciju, Rolands piekrita
piedāvājumam strādāt Iecavas
putnu fabrikā. Mazliet biedējis jaunais elektroceha vadītāja
amats un uzliktā atbildība, taču
direktors iedrošinājis, un ģimene 1973. gadā pārcēlusies uz Iecavu. «Tolaik putnu fabrikā vistu
vēl nebija, viss tikai tapa mūsu
acu priekšā,» atceras Rolands.
Putnu fabrikā, vēlāk akciju sabiedrībā «Balticovo» viņš nostrādājis līdz pat 2010. gadam. Esot
cilāts visādos darbos, bet pēdējos 20 bijis sagādes priekšnieks.
Rasmai ar iejušanos Iecavā gājis grūtāk. Trīs dienas viņa nav
ļāvusi izkrāmēt mantas, teikusi,
ka jābrauc atpakaļ.
Deviņas gadus viņa vadījusi
tolaik putnu fabrikai piederošo
namu pārvaldi, kas sākotnēji

Rasma un Rolands Kreicbergi savā zelta
kāzu dienā kopā ar mazdēliem.
atradusies daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 21 pirmajā stāvā.
Tās pašas mājas piektajā stāvā
Kreicbergiem piešķirts dzīvoklis.
Jau vēlāk namu pārvaldes ēka
uzbūvēta Kirova (tagad Edvarta
Virzas) ielā, kur namu apsaimniekošanas iestāde atrodas joprojām. Tad vairāk nekā desmit
gadus Rasma aizvadījusi putnu
fabrikas garāžu dispečeres amatā. Pēc aiziešanas pensijā sāku
celt Iecavas evaņģēliski luterisko baznīcu, teic Rasmas kundze, atzīstot, ka aktīvā rosīšanās
viņai likusi nejust aiziešanu no
darba. Septiņu gadu laikā, kamēr Rasmas kundze bija draudzes priekšnieces amatā, baznīca piedzīvoja aktīvu atjaunošanas periodu. «Baznīca ir mans
piemineklis, ko pati esmu sev
uzcēlusi,» saka Rasmas kundze.
Pašlaik Rasmas Kreicbergas iesākto turpina Vanda Korbe.
Dzīves priecīgākos brīžus
Kreicbergu ģimenei sagādājuši
bērni un mazbērni. Centušies
maksimāli izmantot laiku, lai
būtu kopā, dotos izbraukumos
un ekskursijās. «Tā mīlestība
jau caur bērniem ģimenē rodas,

un vislielākā laime ir tad, kad
visa ģimene kopā,» ir pārliecināta Rasmas kundze. Rolands
piebilst, ka abiem izdevies dzīvi vadīt bez lieliem strīdiem un
plēšanās, visu centušies izrunāt. To viņi mācījuši arī saviem
mazdēliem. «Gints - vecākais un
mans mīļākais mazdēls (aktieris Gints Andžāns – red.) kopš
dzimšanas trīs gadus pie mums
nodzīvoja, jo Guntiņa vēl studēja. Skolas laikā, pie mums atbraucis, visas bēdas man uzticēja. Mazs būdams gan bija ļoti

aktīvs un savu blēdību dēļ arī
pērienu ir dabūjis,» ar sirsnību
stāsta Rasmas kundze. «Tagad
visi pieci jau lieli izauguši, visi
mīļi un priecē ar savu kopā turēšanos. Arī par bērniem varam tikai priecāties. Kamēr bija mazi,
dažreiz pukojās par noliktajiem
ierobežojumiem, bet jau augstskolas vecumā sacīja paldies, ka
stingri turējām.»
Ģimeni kopā tik ilgus gadus
kopā noturējusi iecietība, pacietība, labestība vienam pret otru,
ir pārliecināti Kreicbergi.

Notiks mācības augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas apliecības (AAL) ieguvei vai atjaunošanai
Uz mācībām interesenti aicināti 11. martā plkst. 13.00.
Lai saņemtu apliecību par augu aizsardzības minimuma
apguvi, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem:
- pārskats par pēdējos 3 gados izlietotajiem augu
aizsardzības līdzekļiem;
- maksājuma uzdevums, kas apliecina veikto samaksu;
- fotogrāfija.
Mācību maksa: Ls 10,50 – atkārtotai apliecības ieguvei;
Ls 25,00 - ja apliecību vēlas iegūt pirmo reizi.
Apmācības notiks Iecavas novada domes zālē 5. stāvā.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie lauksaimniecības
organizatores Rutas Priedes pa tālr. 22024729, 63941764.
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Atzīmē Drošāka interneta dienu

2013. gada 5. februārī jau septīto reizi Latvijā un pasaulē tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena.
Šī gada tēma - tiesības un atbildība internetā, bet kampaņas sauklis - cieni sevi un citus internetā!
Konkursā «Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2013», kas Latvijā tiek organizēts jau ceturto gadu,
šogad piedalījās 90 skolas un bibliotēkas.

Bērnu bibliotēkā interaktīvi
izglītojoši pasākumi
par drošību internetā

Bibliotekāre Zoja Stūrmane ar bērniem pārrunā
gan interneta priekšrocības, gan riskus.
Ludmila Šteinberga
Bērnu bibliotēkas vadītāja
Februāris Bērnu bibliotēkā
bija spraigs. 5. un 20. februārī
notika izglītojoši pasākumi par
drošību internetā. Apmeklētāji iepazinās ar Latvijas Drošāka interneta centra mājas lapu
www.drossinternets.lv un noskatījās sociālās kampaņas video
«Cieni sevi un citus internetā».
Bibliotekāres ar skolēniem pārrunāja gan interneta priekšrocības,
gan riskus, kuri var apdraudēt
šajā vidē.
Uz anketas jautājumiem par
drošu internetu atbildēja 35 respondenti. Lielākā daļa aptaujāto atzina, ka internetā, tāpat kā
reālajā dzīvē, visiem ir tiesības,
pienākumi, brīvības un atbildība. Daļai nācies saskarties ar to,
ka kāds pret viņiem izturas neiecietīgi un pazemojoši internetā
un arī izmantojot mobilo tālruni.

Net-Safe Drošāka interneta centra un Uzticības tālruņa 116111
veikto aptauju dati rāda, ka bērni
un jaunieši gan cieš no pāridarījumiem internetā, gan arī paši ir
šo pāridarījumu veicēji.
Bērni tika informēti par administratīvo un kriminālo atbildību
par nodarījumiem internetā – par
citu aizvainošanu un emocionālu
pazemošanu, par neslavas celšanu, par cieņas un goda aizskaršanu, par rupjas valodas lietošanu
u. c.
28. februārī noslēguma pasākumā «Pieklājības ABC internetā»
klātesošie izspēlēja interaktīvu
spēli «Pele, drošība un internets»,
risinot problēmsituācijas un izsakot viedokli par savu pieredzi un
ieradumiem, lietojot internetu.
Radoši izpausties skolēni varēja, veidojot reklāmas plakātus
par godu Drošāka interneta dienai. Bērnu darbi ir apskatāmi izstādē bibliotēkā.

Drošs internets un mēs
5. februārī Iecavas vidusskolas 6. a, b un c klases skolēniem
notika kopīga informātikas stunda, kurā skolas bibliotēkas vadītāja Inga Belinska iepazīstināja
ar aktualitātēm droša interneta
lietošanā Latvijā. Katrs skolēns
saņēma skolotājas Gitas Zaķes
sagatavoto informatīvo materiālu
un iepazinās ar skolotājas Ilonas
Grīnbergas sagatavoto prezentāciju par interneta lietošanas
etiķeti. Papildu informāciju par
drošu interneta lietošanu skolēni
varēja meklēt internetā un skolas
bibliotēkā.
Aktivitātes noslēguma stunda
notika 1. martā, kad katrs 6. klases skolēns prezentēja paveikto
darbu: kolāžu, plakātu, komiksu,
paša izdomātu nelielu ludziņu.
Lai gan kopīgā tēma bija «Cieni
sevi un citus internetā!», prezentējamās apakštēmas izvēle bija
pašu skolēnu ziņā. Biežāk izvēlētie virzieni: informācijas meklēšana zināmās un nezināmās
interneta adresēs, droša profila
izveidošana, drošības ievērošana,
paroles izvēle, savstarpējās cieņas
ievērošana, sazināšanās ar nepazīstamiem komunikācijas partneriem, datoratkarība un pie datora
pavadītais laiks, droša iepirkšanās interneta veikalos, cilvēku atrašanas iespējas, internetā lietotā
valoda un tās kultūra.
Prezentējot padarīto, jaunieši atzina, ka daļa informācijas
bijusi jau zināma. Informācijas
meklēšanas un izpētes procesā
meklētas atbildes uz nezināmiem
vai neskaidriem jautājumiem: par

datorvīrusiem, vardarbības daudzums internetā, drošas paroles
izveidošanas iespējas, informācijas ticamība internetā, kādas ziņas par sevi mēs publiskojam, datoratkarība mazkustīgums u. c.
Ļoti labi tika novērtēti 22 individuālie un pāru darbi un prezentācijas. Visvairāk skolēnu izvēlējās veidot plakātus un kolāžas.
Tos apskatīt var skolas bibliotēkas lasītavā. Daži skolēni izvēlējās netradicionālākas informācijas attēlošanas metodes. Īpaši
atzīmējami ir 6.a klases meiteņu
Agates Hincas, Annas Kareles un
Līgas Jēkabsones veidotā ludziņa
par drošu saraksti internetā, Lauras Casno un Annemarijas Elīnas
Dukures (6.a) veidotais plakātskolāža par drošu interneta paroles izveidi, Beātes Jašukas (6.a)
un Toma Janeka (6.c) veidotie komiksi, 6.b klases skolnieka Raula
Spickus un 6.c klases skolnieku
Anša Jēkaba Pumpura un Sandija Albiņa izveidotās interneta mājas-maketi, 6.c klases skolnieču
Lības Madžules un Artas Laubergas-Laukenbergas pašu izdomātais skečs, kuru papildināja arī
meiteņu veidota kolāža.
Skolotājas atzina, ka svarīgi ir
ne tikai plakātu, komiksu, kolāžu izveidot un noformēt, bet arī
prast prezentēt un aizstāvēt savu
ideju.
Ilona Grīnberga un Gita Zaķe,
Iecavas vidusskolas
informātikas skolotājas,
Inga Belinska,
bibliotēkas vadītāja

Aktivitātes noslēguma stunda notika 1. martā,
kad katrs 6. klases skolēns prezentēja paveikto darbu:
kolāžu, plakātu, komiksu, paša izdomātu nelielu ludziņu.
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Sporta ziņas
Sestdien, 2. martā, sporta namā «Dartija» sporta skolas
jaunie basketbolisti aizvadīja trīs spēles Swedbank Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzijas turnīrā.
Iecava/Vecumnieki - BJBS Rīga/Pārdaugava 2
U-15 36:82 (Dāvis Vidrins 12, Aigars Griška 10)
U-16 85:78 (Ginters Plukass 34, Artūrs Sidorenkovs 19, Helvijs
Meļķis 12, Eduards Jašuks un Hardijs Nungurs pa 10,)
U-17 79:55 (Jānis Pelēcis 31, Helvijs Meļķis 12, Kristaps Sviķis
10, Eduards Jašuks 9).
Trešdien, 27. februārī, vidusskolas sporta zālē notika Iecavas
novada skolu sacensības basketbolā 8.-9. klašu komandām.
1. vieta vidusskolas 8.a klases komandai, kurā spēlēja Kevins
Mors, Kristaps Anspoks, Hugo Vītiņš, Valters Kļavenieks, Dāvis
Vidrins un Alvis Dernovojs.
2. vieta vidusskolas 9.a klases 2. komandai, kurā spēlēja Ieva
Olga Jēkabsone, Santa Šuherte, Alise Pluce, Eduards Jašuks,
Helvijs Meļķis un Ginters Plukass.
3. vieta vidusskolas 9.a klases 1. komandai, kurā spēlēja Mika
Lejnieks, Artūrs Naļivaika, Roberts Tureiko, Juris Kosijs un
Benjamīns Lagzdiņš.
27. februārī BK »Dartija» izbraukumā aizvadīja spēli pret
Pārdaugavas komandu. Treneris Voldemārs Pārums uzslavē
Gundaru Bričku un Jāni Eiduku, kas demonstrējuši labu spēli.
«Muļķības nedarīja, un varēja redzēt, ka puiši cīnās,» vērtē
treneris. Kopumā komandai pirmo reizi izdevies tik pārliecinoši
savākt atlecošās bumbas, toties kļūdu bijis pārāk daudz – 22.
Neprecīzas piespēles, nevajadzīgas piezīmes uzbrukumā, dažu
spēlētāju bezatbildība un nespēja vai nevēlēšanās koncentrēties
spēlei – tās ir kļūdas, kuras piemin treneris. Taču kopumā
komandai izdevās Pārdaugavu uzvarēt, kas gan nav tā spēcīgākā
pretiniece, jo pašlaik atrodas turnīra priekšpēdējā vietā.
Pārdaugava - BK Dartija 67:80
(pa ceturtdaļām – 22:26; 14:16; 17:20; 14:18)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks – 27 punkti, 9 atlecošās bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles, lietderības koeficients 30;
Gundars Brička – 21 p., 12 atlec. b., 3 rezult. piesp., 5 pārtvertas
bumbas, lietder. k. 26;
Ivars Zemītis – 19 p., 11 atlec. b., lietder. k. 20;
Ģirts Hauks – 6 p., 8 atlec. b., lietder. k. 9;
Miķelis Pušilovs – 4 p., 6 atlec. b., lietder. k 4;
Ivars Puļķis – 3 p., lietder. k. 4.
Spēlēja arī Linards Jaunzems, Toms Vilks un Juris Ojāru.
7. aprīlī plkst 10:00
Iecavas novada
čempionāts
ZOLĪTĒ.
Pieteikšanās
no plkst. 9:30.
Dalības maksa Ls 5.

Ceturtdien, 21. martā,
no plkst. 10 līdz 16:30
Bauskas novada domē,
Uzvaras ielā 1 interesenti
aicināti uz semināru par
zemeņu audzēšanu.

Gadskārtējā traktortehnikas
tehniskā apskate (TA),
inspektoriem izbraucot uz Iecavas novadu, notiks:
25. martā, plkst. 10.30 Rosme, Zorģi;
plkst. 11.30 Iecavnieks.
25. aprīlī, plkst. 10.30 Rakmente; plkst.11.30 Zālīte.
6. jūnijā, plkst. 10.30 Balticovo; plkst.11.30 Jumis.
Pirms TA veikšanas traktortehnikas īpašnieks (vadītājs) uzrāda:
- traktortehnikas reģistrācijas apliecību;
- OCTA polisi;
- traktortehnikas vadītāja apliecību;
- veic TA apmaksu.
Traktortehnikas īpašnieki, kuri nevarēs tehniku uzrādīt apskatei
savā novadā, to varēs izdarīt VTU aģentūrā, Bauskas nov.,
Codes pag. «Aveņmuiža» otrdienās plkst. 8.30–15.00;
pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8.30 – 10.00.
Tālrunis uzziņām: 63925013.
VTU Aģentūras Bauska vecākais inspektors G. Gailis

Iecavas novada dome
aicina darbā ekonomistu
Galvenie darba pienākumi:
- sagatavot Iecavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu
prognožu pārskatus un budžeta pieprasījumu apkopojumu;
- plānot finanšu plūsmu investīciju projektu nodrošināšanai;
- analizēt Iecavas novada pašvaldības budžeta izlietojuma
atbilstību Iecavas novada domes apstiprinātajam budžetam
un sagatavot budžeta izpildes analīzi;
- kontrolēt norēķinus ar citām pašvaldībām par izglītības
iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem;
- veikt aprēķinus par valsts budžeta mērķdotāciju sadali starp
pašvaldības budžeta iestādēm, uzraudzīt piešķirto līdzekļu
izlietošanu.
Darba prasības:
- augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības
specialitātēs;
- Latvijas Republikā spēkā esošo pašvaldības un finanšu
darbību reglamentējošo dokumentu un normatīvo aktu
pārzināšana;
- pašvaldības budžeta un finanšu pārskatu sastādīšanas
metožu pārzināšana;
- labas datorprasmes darbam ar «Microsoft Office» (Word,
Exel) un grāmatvedības lietojumprogrammām;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- prasme izprast un analizēt pašvaldības pamatdarbības,
finanšu un investīciju darbības kopsakarības un rezultātus;
- prasme analizēt rezultātus, rast risinājumu un pieņemt
lēmumu amata kompetences ietvaros;
- augsta atbildības sajūta, precizitāte, akurātums, patstāvība;
- lieliskas komunikācijas un organizatoriskās prasmes.
Iecavas novada dome piedāvā iespēju veikt atbildīgu un
daudzpusīgu darbu, iespēju paplašināt zināšanas un
profesionālās iemaņas, kā arī darbam nepieciešamo aprīkojumu.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Ekonomists»
līdz piektdienai, 22. martam, var iesniegt Iecavas novada
domes kancelejā vai sūtīt uz adresi: Iecavas novada dome,
Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Papildu informāciju par vakanci var saņemt, zvanot
pa tālruni 63941973 vai 27841860.

Svētdien visi uz slēpēm!
Sporta skolas «Dartija» treneru kolektīvs 10. martā plkst. 12.00
aicina visus slēpot gribētājus uz Iecavas novada atklātajām sacensībām distanču slēpošanā Iecavas parkā. Pulcēšanās un reģistrēšanās notiks plkst. 11.30 pie sporta nama «Dartija».
Dalībnieki sacentīsies vairākās vecuma grupās klasiskajā slēpošanas stilā, informē sacensību galvenais tiesnesis Māris Ozoliņš.
Uzvarētāju balvu fonds tapis, pateicoties novada domes finansiālajam atbalstam. Sīkāku informāciju skatieties sacensību nolikumā
mājaslapā www.iecava.lv.
Slēpošanas distances:
Zēniem līdz 13 gadiem – 2 km;
Vīriešiem no 14 līdz 44 gadiem – 3 km;
Veterāniem vīriešiem no 45 gadiem un vecākiem – 3 km;
Meitenēm līdz 13 gadiem – 1 km;
Jaunietēm un sievietēm no 14 līdz 44 gadiem – 2 km;
Veterānēm sievietēm no 45 gadiem un vecākām – 2 km.

Aizsaulē aizgājuši
Valija Černovska (17.06.1937. - 27.02.2013.)
Olga Moisejeva (15.02.1939. - 28.02.2013.)
Nina Fedulova (27.08.1924. - 05.03.2013.)

2013. gada 8. martā .

Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI

Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6
www.zams.lv
Tālr. 29121985

ZAMS

Tiek komplektēta
grupa 95. kodam
Mācību sākums 12. martā

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi
◊ Universālā ekskavatora pakalpojumi
◊ Sniega šķūrēšana ar T-150
Tālr. 29457686.
Izīrē telpas (46 m2) Iecavas
centrā veikala, kafejnīcas vai
ofisa ierīkošanai.
Tālr. 26533941.

• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.
17. martā plkst. 10:00
sporta namā «Dartija»
Zemgales
telpu futbola
čempionāta
finālturnīrs
2006. gadā dzim. zēniem.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Vidusskolā
20. martā plkst. 15:00
Iecavas novada skolu
sacensības florbolā
6.-7. klasēm.

Frizētava
«Visai ģimenei»
piedāvā:
• Friziera pakalpojumus.
Jaunums - Hair tatoo!
• Manikīra pakalpojumus:
- Gelish;
- gēls;
- klasiskais manikīrs.
Martā - iepazīšanās cenas!
Iecavā, Skolas ielā 4,
tālr. 63942749.

Sporta namā
13. martā plkst. 14:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» atklātās
vieglatlētikas sacensības
telpās D grupai
13. martā plkst. 20:30
LBL 3:
BK «Dartija» –
BJSS Rīga/Pārdaugava
17. martā plkst.11:00
LJBL čempionāts basketbolā:
Iecava-Sigulda
20. martā plkst. 16:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības telpās A grupai
un junioriem (2. posms)
21. martā plkst. 18:30
Iecavas novada sacensības
galda tenisā 5. noslēdzošā
kārta
26. martā plkst. 12:00
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» starptautiskās
sacensības galda tenisā
jauniešiem
27. martā plkst. 10:00
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» starptautiskās
sacensības galda tenisā
jauniešiem
27. martā plkst. 15:00
LJBL čempionāts basketbolā:
Iecava-Jūrmala

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Pārdod : : :
vai iznomā 1 hektāru zemes
1,5 kilometrus no Iecavas (pa
Stelpes ceļu).
Tālr. 29408054.

Izīrē : : :
istabu ar virtuvīti vienam
cilvēkam Iecavas centrā.
Tālr. 29717189.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (50 gadi, no Bauskas
novada) meklē aprūpētājas
darbu. Ir sertifikāts un darba
pieredze. Var strādāt arī par
sardzi. Tālr. 20651034.

Aicina darbā : : :
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr. 29120419.

Dažādi : : :
Apbedīšanas birojs «Krustceles»
izgatavo kapu pieminekļus
un apmales no granīta.
Pasūtījumiem līdz 1. aprīlim
20% atlaide.
Tālr. 25505772.
Veic dzīvokļu, māju kosmētisko
un kapitālo remontu, jumtu
remontu un seguma maiņu.
Būvē nojumes, šķūņus un
siltumnīcas, kā arī veic to
remontu.
Tālr. 26060411.

Iecavas parkā
Svētdien,
10. martā, plkst. 12:00
Iecavas novada atklātās

sacensības
slēpošanā.
Vairāk par sacensībām
lasiet 7. lpp. Sacensību
nolikums www.iecava.lv.

Kultūras namā
9. martā plkst.11:00
pirmsskolas bērnu
sadancis.
15. martā plkst. 19:00
muzikāla izrāde
«Olgas diena».
Dziedātāja Olga Rajecka,
pianists Juris Kristons,
dramaturgs Kārlis Anitens.
Biļešu iepriekšpārdošana.
Ieeja - Ls 3; Ls 4 un Ls 5.
17. martā plkst. 12:00
Lietuvas-MaskavasUkrainas cirka «Soliaris»
šova programma.
Ieejas maksa:
bērniem līdz 4 gadiem - bez
maksas, pārējiem - Ls 2,50.
21. martā plkst. 10:30
pirmsskolas izglītības iestāžu
TEĀTRA DIENA.
Ieeja - bez maksas.
22. martā plkst. 11:00
Republikas
Teātra sporta turnīra
pusfināls.
Ieeja - bez maksas.
23. martā plkst. 11:00
Republikas
Teātra sporta turnīra
fināls.
Ieeja - bez maksas.
23. martā plkst. 19:00
vidējās paaudzes deju
kolektīvu sadancis.
Ieeja - bez maksas.
25. martā
Komunistiskā genocīda
upuru atceres dienai
veltīts
piemiņas brīdis
pie pieminekļa stacijā.
Izbraukšana no kultūras
nama plkst. 17:30.
30. martā plkst. 17:00
dziedošo talantu šovs
«Dziedi ar mani».
Ieeja - bez maksas.
30. martā plkst. 21:00
«RETRO-DISKO
70-TIE UN 80-TIE».
Ieejas maksa - Ls 3.
Vietas pie galdiņiem
rezervēsim laicīgi. Padomāsim
par tematiski vizuālo tērpu,
jo trīs labākie tiks godalgoti.
31. martā plkst.12:00
Lieldienu jampadracis
kopā ar folkloras kopu
«Tarkšķi».
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
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