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Zinošākie skolēni darba tiesībās
AKTUĀLI
un aizsardzībā mācās Iecavas vidusskolā Šajā numurā:
A: Anta Kļaveniece

2.
Nopelna
inovatīvākā
biznesa
idejas
balvu

Piektdien, 9. martā, NA studijas
telpās tika noskaidroti Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības
(LBAS) rīkotā konkursa
«Smārts. Spēle tiem, kas mācās»
uzvarētāji. Latvijas zinošāko
skolēnu titulu darba tiesību un
darba aizsardzības jomā saņēma
Iecavas vidusskolas 11.a klases
komanda, kurā darbojās Renis
Vesers, Katrīna Merca, Arvis
Taurenis, Elīna Zoltnere, Vitālijs
Čemeris, Diāna Špoģe, Arvīds
Bugoveckis, Sindija Mežsarga,
Edgars Lapkovskis un Krista
Rācene.
Konkursa finālā piedalījās zinošākās Vidzemes, Kurzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas skolu komandas. Nacionālais fināls, tāpat
kā reģionālie pusfināli, tiks pārraidīti Latvijas Televīzijas 1. kanālā
katru sestdienu, sākot no 14. aprīļa.
4.lpp.

Zoles
meistari
noskaidro
labākos

SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2012. gada martā 46,36 Ls/MWh (bez PVN).

Uzdevums, kurā Sindija
demonstrē lidmašīnas eļļas
mainītāja ekipējumu.

Dzīvo zaļi un laimē balvas
A: F: Elīna Arāja

Pašlaik Latvijā rit sulu un
piena paku vākšanas
kampaņa «Šķiro pakas», ko
organizē SIA «Zaļā josta» un
SIA «Papīrfabrika «Līgatne»».
PII «Dartija» jau vairākus
gadus piedalās ekoskolu
programmā «Dzīvo zaļi», tādēļ
iesaistījusies arī paku
vākšanas kampaņā, un
izrādās, ka pirmajā
starpposmā grupas «Zvaniņi»
bērni bijuši vieni no
čaklākajiem Latvijā.
Kādreiz vides aizstāvji tetrapakas uzskatīja par visnejaukāko izgudrojumu, jo tās nebija
iespējams ne pārstrādāt, ne arī
sadedzināt pakas iekšpusē pie-

vienotās plēves dēļ. Tomēr papīrfabrika «Līgatne» beidzot ir iegādājusies iekārtas, kas spēj atdalīt papīru no plēves un folijas, tādēļ uzņēmums aicina piedalīties
sulu un piena paku vākšanas
kampaņā. Tie, kas nevēlas piedalīties akcijā, pakas var šķirot,
metot tās konteinerā, uz kura ir
uzlīme, kas norāda, ka konkrētajā konteinerā atkritumiem var
pievienot tetrapakas. Pārsvarā
Latvijā tetrapakām paredzēti
dzeltenie konteineri, bet Vidzemes pusē šur tur pakas jāmet zilajā, papīram paredzētajā konteinerā. Gaidīsim, kad arī Iecavā
uz kāda konteinera parādīsies
attiecīgā uzlīme, bet pagaidām
varam pakas nodot skolām un
bērnudārziem, kas pašlaik piedalās kampaņā.
6.lpp.

4.

«Jezgai» deju skatē I pakāpes diploms
A: Ginta Cera

Gatavojoties XXV Vispārējiem
latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkiem, šajā pavasarī 29
skatēs visā Latvijā deju
kolektīvi rādīs savu gatavību
piedalīties Deju svētku
lieluzvedumā «Tēvu laipas».
Arī Iecavas kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs «Jezga»
ar vadītāju Solveigu Lineju, vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Iecava» ar vadītāju Guntaru
Jansonu un senioru deju kolektīvs «Iecavnieks» ar vadītāju Ingu
Paškevicu 11. martā veiksmīgi
startēja novadu deju skatē Īslīcē.
Kaut ar nelielu uztraukumu, bet
tomēr ar smaidu sejā, pozitīvām
emocijām un mīlestību pret deju,

raitā dejas solī deju kolektīvi devās profesionālās un pieredzes
bagātās žūrijas priekšā, kurā šogad darbojas Deju svētku lieluzveduma «Tēvu laipas» mākslinieciskais vadītājs Jānis Ērglis, goda virsvadītāja un horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte, kā arī apriņķu virsvadītājas un horeogrāfes
Gunta Skuja, Zanda Mūrniece
un Gunta Raipala.
Iecavas, Bauskas, Rundāles
un Vecumnieku novadus pārstāvēja deviņi jauniešu deju kolektīvi. Prieks, ka Iecavas kultūras
nama Jauniešu deju kolektīvs
ieguva I pakāpes diplomu un uzslavu ne tikai no Bauskas novada virsvadītāja Jāņa Purviņa, bet
arī no žūrijas priekšsēdētāja Jāņa Ērgļa.
2.lpp.
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Inovatīvākā biznesa idejas balvu
iegūst Iecavas planieru meistari
A: Anta Kļaveniece
F: Solvita Lauzēja

9. un 10. martā Rīgā,
modes un izklaides centrā
«Rīga Plaza» norisinājās
Starptautiskais Skolēnu
mācību uzņēmumu festivāls,
kurš pulcēja vairāk nekā
400 jaunos uzņēmējus no
12 pasaules valstīm. Priecē
fakts, ka lielajā konkurencē
vienu no festivāla
nominācijām - «Inovatīvākā
biznesa ideja Starptautiskajā
skolēnu mācību uzņēmumu
festivālā 2012» - ieguva
Iecavas vidusskolas SMU
«Planieri Iecava».
Uzņēmums, kurā darbojas
6.a klases skolēni Mikus Kačerauskis un Kārlis Jānis Zaķis, izgatavo lidmodelīšus - planierus.
Savu simpātiju balvu puišiem
dāvināja arī uzņēmums «KLM
Skyteam».
Festivālā piedalījās 78 SMU
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Somijas, Zviedrijas, Krievijas,
Nīderlandes, Ēģiptes, Turcijas,
Vācijas, Norvēģijas un Beļģijas.
Visus skolēnu uzņēmumus izvērtēja kompetenta žūrija, kura
noteica labāko uzņēmumu. Par
labāko žūrija atzina SMU «MilkCube» no Nīderlandes, kuri ražo
kubiņos sapresētu sauso pienu.
Mikus Kačerauskis pastāstīja, ka viņam vislabāk patikusi
planieru tirgošana. Festivāla laikā puiši pārdevuši 24 no 30 planieriem, bet, kopš izveidots uz-

«Jezgai» deju skatē
I pakāpes diploms
1.lpp.

«Jezga» izsaka pateicību Ivetai Cerai par pavasarīgajiem un
smaržīgajiem ziedu vainadziņiem, kas rotāja kolektīva meiteņu galvas, kā arī pateicas «Jezgas» atbalstītājiem par ziedu uzplaucēšanu. Kolektīva vadītāja
Solveiga Lineja ir apmierināta ar
aktīvo un dzīvespriecīgo jauniešu sniegumu, un visi kopā ir
gandarīti par kopā paveikto darbu.
Astoņu vidējās paaudzes deju
kolektīvu konkurencē deju kolektīvs «Iecava» ieguva II pakāpes
diplomu. Skates senioru grupā
savu sniegumu demonstrēja trīs
kolektīvi. Iecavas kultūras nama
senioru deju kolektīvs «Iecavnieks» ieguva II pakāpes diplomu. IZ

ņēmums, pārdotas jau aptuveni
60 atraktīvās rotaļlietas, kuru
cena ir 70 santīmu. «Šajā reizē
planierus taisījām īpaši rūpīgi
un pircējiem devām arī tādus papīra maisiņus, lai pirkums nav
jātur rokās, jo, ieliekot somā,
planierim spārni var salocīties,
un tad tas slikti lidos,» stāsta Mikus. «Prieks, ka pārējie festivāla
dalībnieki un viesi teica, ka šī ir
laba ideja.» Puiši nopelnīja ne tikai festivāla dalībnieku uzslavas
un kļuva par nominācijas ieguvējiem, bet saņēma arī balvas:
Swedbank maisiņu ar konfektēm, 50 latu dāvanu karti no «Rīga Plaza», somu, atslēgu piekariņus, flešatmiņas un pulksteni.
Pagaidām nekādu tālāku plānu
attiecībā uz uzņēmuma attīstību
puišiem nav. «Jātaisa planieri,
jāgaida nākamais tirdziņš, un
tas viss,» nosaka Mikus.
Festivāla laikā katram uzņēmumam bija jāprezentē savas
biznesa idejas un paveiktais,
pārliecinot žūriju un apmeklētājus par savas preces vai pakalpojuma vērtību un kvalitāti. Kā būtisks vērtēšanas kritērijs šogad
tika noteikts SMU mārketings –
preces kvalitāte, komandas
stenda noformējumus un koptēls, kā arī pārdošanas spējas.
Latvijā notiekošais SMU festivāls
bija viens no šā gada lielākajiem
Eiropā.
SMU tika vērtēti četrās dažādās nominācijās – «Labākais
stends», «Inovatīvākais produkts», «Sociāli atbildīgs produkts» un «Labākā pārdošanas
komanda». Žūrijas komisijā bija

Mikus Kačerauskis (no kreisās) un Kārlis Jānis Zaķis
sava uzņēmuma stendā.
augstskolu pārstāvji, uzņēmēji
un nozaru profesionāļi. Festivālu organizēja biznesa izglītības

biedrība Junior Achievement –
Young Enterprise Latvija (JA-YE
Latvija). IZ

Iecavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs
«Jezga» ar vadītāju Solveigu Lineju.
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Iesaisties projektu konkursā un dzīvo labāk!
A: Inese Bramane

Iecavas novada Dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) 20. februārī zsludināja otro projektu
konkursu «Iedzīvotāji veido savu
vidi 2012», kura mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Iecavas novadā ar iedzīvotāju privātu iniciatīvu.
Dzīves kvalitāti ietekmē daudzi sociāli un fiziski aspekti.
Pirmkārt, katra indivīda personīgā situācija ir būtiska. Mēs nedzīvojam savrup, mēs dzīvojam
apdzīvotās vietās un mūsu apkārtējā vide arī ietekmē mūsu
dzīves kvalitāti. Vai mums ir vieta, kur satikties ar citiem iedzīvotājiem? Vai mūsu bērniem ir
rotaļu laukumi? Kā risinām bīstamas satiksmes situācijas?
Katrs iedzīvotājs spēj atpazīt šos
aspektus arī savā dzīves vietā.
Lai situāciju uzlabotu, vajadzīgi
plāni un līdzekļi šo plānu īstenošanai. Ierēdņi jau var plānot, bet
bieži iedzīvotāji spēj to izdarīt
efektīvāk, jo viņi labāk pārzina
vietējās vajadzības. Kopā darbošanās sniedz lielu gandarījumu
un prieku. Izvēlēties paši savu
projektu, izplānojiet to un īstenojiet kopā ar saviem draugiem.
Tas prasīs daudz darba, bet
sniegs lielu gandarījumu.
Doma «darīt pašiem» ir konkursa pamatā, bet tas nenozīmē,
ka nevarēs pieņemt un izmantot
cita veida palīdzību. Būs reizes,
kad bez profesionālas palīdzības
nevarēs iztikt, piemēram, lai
ievilktu gāzi vai elektrību. Ja

iedzīvotāju grupas ir gatavas
ieguldīt laiku, lai uzlabotu savu
apkārtējo vidi, tad KNHM ir ar
mieru šos centienus atbalstīt ar
finansējumu.
Iecavas novadā iepriekšējā
gadā tika saņemti 19 ļoti labu
ideju projekti, bet īstenoti - desmit no tiem. Vislielākā aktivitāte
bija Iecavā - iecavnieki bija sagatavojuši desmit projektu pieteikumus. Trīs projektu pieteikumus saņēmām no Zorģiem, no
Rosmes - trīs. Zālītē divas iedzīvotāju grupas vēlējās īstenot
projektu, un viena projekta ideja
nāca no Dzimtmisas. Tas apliecina, ka iedzīvotājiem šāds konkurss ir nepieciešams, bet vairāk
gribētos aktivizēt tieši apkārtējo
ciematu iedzīvotājus.
Iepriekšējā gadā KNHM sedza
100% no projekta izmaksām. Šogad ir mainījušies projektu finansēšanas nosacījumi. KNHM
fonds segs 50% (500,- EUR) no
katra atbalstītā projekta kopējām izmaksām, paredzot, ka atlikusī finansējuma daļa iedzīvotājiem jāsedz pašiem. Tomēr pašvaldība ir radusi iespēju samazināt iedzīvotāju līdzfinansējuma
daļu, sedzot pusi (t.i. 250,- EUR
jeb 175,70 LVL) no atlikušajām
projekta izmaksām. Līdz ar to
projekta darba grupām projekta
īstenošanā jāpiedalās ar materiālo ieguldījumu vien 25% apjomā un savu darbu.
Lai piedalītos konkursā, nepieciešams sagatavot un iesniegt
ļoti vienkāršotu projekta pieteikuma veidlapu. Vajadzēs raksturot esošo situāciju, minēt
projekta mērķi, pastāstīt, kā pro-

Pieminēsim 25. martā izsūtītos
Arī šogad, kā jau katru gadu,
25. martu atzīmēsim ar
pulcēšanos mūsu piemiņas
vietā Iecavas stacijas tuvumā.
Noliksim ziedus, godināsim
tos, kas jau viņsaulē, atcerēsimies. Aicinu visus, kuriem dārgs
mūsu tautas liktenis un vēsture,
piedalīties šajā piemiņas brīdī.
Dievkalpojums baznīcā notiks plkst. 11, bet pulcēšanās un
izbraukšana uz staciju – pulksten 13 pie kultūras nama. Pēc atgriešanās kultūras namā būs
iespēja noskatīties divas pašas
jaunākās Dzintras Gekas filmas
par izsūtījuma vietām: vienu par Tālajiem Ziemeļiem, bet otru
– par Omskas apgabalu, kur izsūtījumā pabijuši arī mūsu
iecavnieki, «ceļot gaišo nākotni –
komunismu».
31. martā sagādāsim sev
svētkus paši, pulcējoties mūsu

Politiski represēto kluba atpūtas
pēcpusdienā. Mūsu kļūst arvien
mazāk, ne visi var lepoties ar ciešamu veselību, toties ar pieklājīgu gadu nastu un sirmiem matiem gan. Aicināti piedalīties visi
politiski represētie, mūsu draugi, radi, paziņas. Visi tie, kas vēlas būt kopā ar mums, kopā papriecāties, uzdziedāt, padejot pie
labas mūzikas. Būs arī klāti galdiņi, bet kultūras nama darbinieki gādāšot par pārsteigumu.
Pasākuma sākums 31. martā
plkst. 14. Dalības maksa Ls 3.
Jāpiesakās līdz 27. martam pie
Skaidrītes Jostmanes, zvanot pa
tālr. 63941559 vai kultūras namā. Būsiet mīļi gaidīti!

Ēriks Grants,
Iecavas Politiski represēto
kluba priekšsēdētājs

jekts ietekmēs dzīves kvalitātes
līmeņa uzlabošanos un kam
(iedzīvotāju grupai) tiks vislielākais labums no jūsu projekta.
Protams, būs nepieciešams arī
sastādīt laika grafiku, kurā plānosiet paveicamos darbus un
budžetu, lai konkursa organizatori zinātu, cik liels finansējums
jums nepieciešams.
Tomēr svarīga ir ne tikai projekta kvalitāte. Būtiski ir arī tas,
kā projekts tiks īstenots. Šai gadījumā principam «darīsim paši»
būs galvenais uzsvars. Jo grupa
plānos vairāk darīt saviem spēkiem, īstenojot projektu, jo tai labākas izredzes, ka projekts tiks
akceptēts.
Kas jādara, lai piedalītos projektu konkursā?
· Paveries visapkārt un paskaties, kas palīdzēs Tev Iecavas
novadā justies labāk!
· Atrodi vēl četrus domubiedrus, kas domā līdzīgi kā Tu!
· Iesniedz projekta pieteikumu līdz 20. aprīlim! Divu nedēļu
laikā, iepriekš brīdinot, plānotajā projekta īstenošanas vietā
ieradīsies konkursa projektu
vērtēšanas komisija, lai iepazītos
ar Tavu ideju.
Konkursā tiks atbalstīta astoņu konkursa mērķim atbilstošu ideju īstenošana. Jāņem vērā,
ka projektā veicamie darbi jāpadara līdz 31. augustam, kas ir
projektu īstenošanas beigu termiņš.

Ir svarīgi atskaitīties par projekta īstenošanas gaitu, minot
problēmas un risinājumus, lai
komisija redz, ar kādām problēmām jūs saskārāties projekta
realizācijas gaitā. Fotogrāfijas,
kartes, sapulču protokoli, sarakste, avīžu rakstiņi par jūsu
projektu: šāda veida informāciju
var izmantot, lai informētu vērtēšanas komisiju par jūsu projekta
īstenošanas gaitu. Tas palīdzēs
salīdzināt un izvērtēt dažādus
projektus.
Balva (tāpat kā iepriekšējā
gadā) tiks piešķirta viena projekta darba grupai, kuras īstenotais
projekts, pēc komisijas vērtējuma, sniegs vislielāko ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīves
kvalitātes uzlabošanā. Balva ir
500 eiro no nīderlandiešu fonda
KNHM savas idejas tālākai attīstīšanai.
Projekta pieteikumi iesniedzami personīgi Domes kancelejā 2. stāvā vai, nosūtot pa pastu,
Iecavas novada Domei, Skolas
ielā 4, Iecava, Iecavas novadā,
LV-3913.
Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai (iepriekš piesakoties): * projektu vadītāja Ineta
Bramane - tel. 63941937; e-pasts
ineta.bramane@iecava.lv;
* projektu koordinatore Inese
Bramane tel. 63941937; e-pasts
inese.bramane@iecava.lv IZ

Melnās ziņas
- 6. martā plkst. 14:30 Rīgas
ielā administratīvā pārkāpuma
protokols sastādīts kādam
1974. gadā dzimušam vīrietim,
kurš atradās sabiedriskā vietā
tādā alkohola reibumā, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu.
- 6. martā plkst. 17:15 Audrupos administratīvā pārkāpuma protokols sastādīts kādam
1961.gadā dzimušam vīrietim,
kurš vadīja velosipēdu, būdams
alkoholisko dzērienu iespaidā.
Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,92 promiles.
- 6. martā plkst. 23:20 Skolas
ielā administratīvā pārkāpuma
protokols sastādīts kādam 1987.
gadā dzimušam vīrietim, kurš
atradās sabiedriskā vietā tādā
alkohola reibumā, kas aizskar
apkārtējo cilvēku cieņu.
- 7. martā plkst.12:00 uz šosejas A7 1975. gadā dzimis vadītājs ar automašīnu MAN uzbrauca 1951. gadā dzimušai gājējai,
kura šķērsoja brauktuvi tuvu
braucošas automašīnas priekšā.
Sieviete tika nogādāta Rīgas
slimnīcā, kur operācijas laikā
mirusi. Uzsākts kriminālpro-

cess.
- 8. martā no plkst. 17 līdz
plkst. 18:30 Iecavas vidusskolā
no garderobes nozagts mobilais
telefons Sony Ericsson W302
Walkman. Uzsākts kriminālprocess.
- 11. martā plkst. 8:00 Edvarta Virzas ielā administratīvā pārkāpuma protokols sastādīts nepilngadīgajam, kurš smēķēja, atrazdamies sabiedriskā vietā.
- 12. martā plkst. 2:30 garāžu
kooperatīvā «Zemgale», pārzāģējot garāžas durvju eņģes, iekļūts
garāžā, no kuras nozagti dažādi
instrumenti. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 15. decembra līdz 8. martam, iekļūstot
caur logu dzīvojamajā mājā, nozagts paštaisīts zāles pļāvējs un
veļas mašīna Rīga-17.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore

2012. gada 16. martā

4.

Zinošākie skolēni darba tiesībās
un aizsardzībā mācās Iecavas vidusskolā
1.lpp.

«Vienmēr ir noderīgi iemācīties kaut ko jaunu. Par to pārliecinājāmies arī mēs, Iecavas vidusskolas 11.a klases skolēni,
piedaloties konkursā vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu skolēniem «Smārts. Spēle tiem, kas
mācās», kas tiek organizēts jau
otro gadu. Iecava konkursā piedalījās pirmo reizi, un piedalīties
tajā pamudināja ekonomikas
skolotāja Antra Pāruma,» stāsta
komandas dalībniece Diāna
Špoģe.
«Konkursa pirmajā kārtā piedalījās 77 klases no 47 vispārizglītojošām skolām visos Latvijas
reģionos. Skolēni internetā atbildēja uz 45 jautājumiem par šādām tēmām: darba tiesības, darba aizsardzība, sociālais dialogs
un arodbiedrību loma. Rezultātu
apkopojumā tika vērtēta katras
klases desmit labāko rezultātu
kopsumma. Pirms konkursa norises 11.a klases skolēni nebija
īpaši ieinteresēti, taču, kad uzzināja, ka 10 cilvēku komanda ir
iekļuvusi pusfinālā, apsteidzot
daudzas Zemgales skolas, radās
neliela interese. Visi sāka cītīgi
mācīties par konkursa tēmām,
kas pašiem ir ļoti noderīgi. Neilgi
pirms pusfināla Iecavas vidusskolā viesojās LBAS reģionālie
darba tiesību un aizsardzības
konsultanti, kuri informēja par
to, kas komandu sagaida konkursā – kādi uzdevumi, kas vairāk jāiemācās, kāda ir konkursa
struktūra utt. Tajā brīdī skolēniem tas likās vēl mazliet interesantāk.
9. martā notika konkursa
Zemgales reģiona pusfināls un
vakarā - fināls. Komanda bija
uztraukusies, taču uztraukumu
nevarēja manīt. Kad dalībnieki
ieradās konkursa norises vietā,
visi bija pārsteigti, jo izrādījās,
ka tur notiks dalībnieku grimēšana un nopietna pārraides filmēšana. Konkurss norisinājās
ilgi, taču tas netraucēja Iecavas
vidusskolas 11.a klases komandai «Piektdiena» iekļūt konkursa
finālā! Visi bija ļoti laimīgi.
Kad sākās konkursa fināls,
komanda bija ne pa jokam satraukusies, jo apzinājās, ka arī
pārējās komandas ir uzvarējušas pusfinālos un ir spēcīgas. Fināls bija vēl garāks un nogurdinošāks, jo vairākas stundas bija
jāsēž, jādomā un jākoncentrējas.
Taču saspringums neliedza izbaudīt šī konkursa procesu. Bija
uzdevumi, kas likās sarežģītāki,
daži bija vieglāki, taču Iecavas

skolēni bija noskaņojušies uz to,
ka neuzvarēs, jo redzēja, cik pašpārliecinātas bija citas komandas, un vēl komerczinību klases
no ģimnāzijām. Taču, kad žūrija
paziņoja, ka, Iecavas vidusskolas 11.a klases komanda (Zemgales lepnums) ir uzvarējusi, neviens nespēja slēpt sajūsmu. Tā
bija vienreizēja sajūta – visi lēkāja, apskāvās, spiedza un priecājās. Galvenā balva bija projektors skolai un mobilie telefoni
katram komandas dalībniekiem.
Protams, bija arī ļoti liela un garda kūka.
Būt par visas Latvijas uzvarētājiem ir liels gods, un tagad visi
var būt pārliecināti, ka Iecavā
mācās gudri skolēni. Un, lai visi
vēlreiz varētu izdzīvot šo konkursu, aprīlī un maijā kanālā LTV1
varēs sekot līdzi konkursa norisei un pavērot, kā tad viss tur īsti
bija. 11.a klase saka lielu paldies
skolotājai Antrai Pārumai par to,
ka viņus konsultēja un motivēja
piedalīties šajā brīnišķīgajā konkursā!» savu stāstījumu nobeidz
Diāna.
«Esam gandarīti, ka topošie
darba ņēmēji kļūst arvien zinošāki darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos. Konkursa
gaitā jaunieši apliecināja, ka labi
orientējas Darba likumā un gandrīz izcili pārzina darba drošības
noteikumus. Finālistu zināšanas noteikti patīkami pārsteigtu
un disciplinētu jebkuru darba

Iecavas komandā darbojās: Katrīna Merca (otrajā rindā
no kreisās), Vitālijs Čemeris, Renis Vesers, Krista Rācene un
Diāna Špoģe, Arvīds Bugoveckis (pirmajā rindā otrais no
kreisās), Edgars Lapkovskis, Sindija Mežsarga,
Elīna Zoltnere un Arvis Taurenis.
devēju, līdz ar to var droši teikt,
ka skolēniem dalība šajā konkursā ir ilgtermiņa ieguvums,»
stāsta LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.
LBAS konkursu rīko Eiropas
Sociālā fonda projekta «Darba
attiecību un darba drošības nor-

matī, vo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos
ietvaros. Konkurss tiek rīkots
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, to atbalsta Labklājības ministrija, Valsts darba
inspekcija un Latvijas Darba devēju konfederācija. IZ

Ārstu busiņš piestāj
A: Elīna Arāja

6. martā mazos pacientus
ārstēt bija ieradušies
speciālisti no «Mobilā
Veselības Aprūpes Centra»,
kura darbību nodrošina
iedzīvotāju ziedojumi, bet
projekta galvenais sponsors ir
organizācija «Ronald
McDonald House Charities
Latvija».
«Mobilā Veselības Aprūpes
Centra» autobuss pie mazajiem
pacientiem visā Latvijā dodas jau
divus gadus, bet pērn darbs bijis
ļoti intensīvs, stāsta centra administratore Diāna Niedra. Pasaulē šāds centrs darbojas jau
32 valstīs, un Latvijā šis projekts
tika izveidots, lai ne tikai Rīgas

bērni, bet arī bērni no lauku apvidiem tiktu pie speciālistiem;
īpaši tie bērni, kuri nāk no maznodrošinātām ģimenēm vai ģimenēm, kas sadarbojas ar Sociālo dienestu. Izbraukumos ar
«Mobilā Veselības Aprūpes Centra» autobusu dodas dažādi speciālisti, kas ikdienā strādā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Gaiļezerā un Vienības gatvē. Autobuss ir aprīkots ar ļoti
labām, modernām medicīnas
iekārtām. Piemēram, acu ārsts
redzi var pārbaudīt pat tikko dzimušam zīdainītim.
Pirms divām nedēļām busiņš
viesojās Iecavas internātpamatskolā, bet šoreiz speciālistus uzaicināja Ļuda Belruse, sociālā
darbiniece darbam ar ģimenēm
un bērniem.
5.lpp.
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Iecavā mācās izgatavot ziedu
dekorus kā Dānijas karaļnamā
A: Gita Kravala
F: Anta Kļaveniece

Svētdien salonā «Avēnija»
floristikas mīļotājām bija
iespēja piedalīties floristes
Līgas Grīnbergas vadītajā
radošajā darbnīcā par
jaunākajām tendencēm
Eiropas floristikā.
Līga dāsni dalījās savās zināšanās, kuras ieguvusi darba gaitās vadošajā Dānijas ziedu salonā «Bering House of Flowers».
Bēringa ziedu nams ir slavens ar
to, ka ir oficiālais ziedu piegādātājs dāņu karaļnamam, tāpēc arī
Līgai šī gada janvārī jau bija
iespēja izmēģināt roku ziedu
kompozīciju veidošanā Dānijas
karalienes Margaretes 40 gadu
valdīšanas svinību pasākumos.
Līga savām rokām uzbūra
greznas ziedu kompozīcijas svētku galda dekorēšanai, rādīja, kā

tikt pie elegantas dāvanas un
puķu kompozīcijas vienlaicīgi.
Sapratām, ka šajā pavasarī modē izsmalcināta vienkāršība un
elegance no pirmajiem pavasara
ziediņiem un asniņiem. Nu, un,
protams, rozes, rozes, rozes, papildinātas ar zīda lentēm un atbilstoši noformētām svecēm, rotā jebkuru interjeru. Kaut gan
ranunkulis (latviski runājot gundega, tikai liela, krāsaina un
pildīta) spilgti sarkanā krāsā izskatās ne mazāk krāšņi. Kompozīcija sarkanos toņos no rozēm,
neļķēm, ranunkuļiem, noformēta uz spoguļa pamatnes un dekorēta ar dzīvām rožlapiņām, lika
vispirms aizturēt elpu, bet pēc
tam sajūsmā nopūsties. Savukārt rozei, kas pilnībā iegremdēta cilindriskā caurspīdīga stikla
vāzē, piemīt īpašs šarms, gaismas un ūdens burbulīšu spēles
radīta noslēpumainība…

Floristikas meistare Līga Grīnberga (trešā no labās) savā
salonā pulcināja kādreizējās kursu dalībnieces, lai
pastāstītu par jaunākajām tendencēm floristikā.

arī Iecavā
4.lpp.

Aptaujājot vietējos ārstus,
secināts, ka šoreiz ir nepieciešamas alergologa-pulmonologa un
neirologa konsultācijas. Atlika
vien noskaidrot, kuriem pacientiem tiešām vairāk nepieciešama
tieši bezmaksas konsultācija.
Lielu paldies Ļ. Belruse saka ārstu privātpraksēm, kas iesniedza pacientu sarakstus, jo ģimenes sociālo darbinieku uzraudzībā ir, taču konkrētas ziņas par
viņu veselības stāvokli dienestam nav.
Lai Mobilais centrs varētu
darboties, nepieciešams vien pacientu saraksts un uzaicinājums
atbraukt. Viss ir bez maksas,
nav nepieciešams pat ģimenes
ārsta nosūtījums. Uzaicinātājam jānodrošina tikai elektrības

padeve no parastās kontaktligzdas. Šoreiz gan radās likstas ar
elektrības padevi, bet IVSAC darbinieks Andris Daugulis operatīvi palīdzēja novērst bojājumus.
Mobilajā autobusā satiktā
māmiņa Inita ļoti priecājās, ka
meitiņu Beatrisi varēja atvest pie
alergologa tepat, Iecavā, tā izvairoties no daudz dārgāka brauciena uz Rīgu. Diāna Niedra novērojusi, ka apmeklētāju vidū bija vecāki, kuri noteikti nebūtu savu
bērnu aizveduši pie speciālista
uz Rīgu. Šajā reizē diagnosticēti
vairāki astmas gadījumi. Diāna
priecājas par Ļudas iniciatīvu
sadarboties un vēlētos, lai arī
turpmāk kāds uzņemtos apkopot pacientu sarakstus un uzaicinātu ciemos «Mobilo Veselības
Aprūpes Centru». IZ

Zoles meistari
noskaidro labākos

Pie spēļu galda Agnese Noreika (no kreisās),
Andris Štībelis un Agris Bergmanis.
Sestdien, 10. martā, kultūras namā, lai uzspēlētu iemīļoto
spēli un noskaidrotu labākos novadā, bija pulcējušies
rekordliels skaits zolītes spēlētāju – veseli 35, starp kuriem
bija arī divas sievietes. Spēcīgākā noskaidrošanai tika aizvadītas
septiņas spēļu kārtas pa 24 izspēlēm katrā. Par uzvaru kārtā pie
katra spēļu galda pirmajai vietai tika piešķirti trīs punkti, otrajai
vietai - divi, bet trešajai vietai - viens punkts.
Jau ar pirmajām partijām ievērības cienīgu tempu uzņēma
iecavnieks Andris Štībelis. Viņš pirmajās četrās spēļu kārtās bija
savācis maksimāli iespējamos 12 punktus, kā arī iekrājis 146
mazos spēļu punktus. Šāds sniegums pirms pēdējām trijām
kārtām ļāva Andrim justies gana stabili un pārliecinoši, jo tuvākie
sekotāji bija atpalikuši jau par diviem punktiem. Diemžēl
turpinājums viņam sekoja pa lejupejošu līkni – tika izcīnītas divas
otrās un viena trešā vieta, kas, savukārt, pavēra iespējas
tuvākajiem sekotājiem. Tuvojoties čempionāta izšķirošajiem
notikumiem, klātesošajiem par prieku līdz pat pēdējās spēļu
kārtas pēdējai partijai uz pirmo vietu turnīrā galvenā pretendente
bija viena no divām dāmām – Agnese Noreika. Bet Fortūna bija tik
nežēlīga, ka pēdējā izspēlē Agnese zaudēja ne tikai turnīra pirmo
vietu un galveno balvu, bet vispār neiekļuva godalgoto trijniekā.
Tā vēl nekad Iecavas čempionātu vēsturē nebija gadījies.
Dramatiskajā turnīra noslēgumā par uzvarētāju kļuva Agris
Bergmanis, kas pierādīja, ka neatlaidība un cīnīšanās līdz galam
arī šķietami bezcerīgās situācijās ir tas, ko veiksme mīl.
Pirmās trīs vietas izcīnījušie zolmaņi tika apbalvoti ar medaļām un
naudas balvām. Turnīra pirmais desmitnieks izskatījās šādi:
1. Agris Bergmanis
2. Andris Štībelis
3. Juris Ludriķis
4. Agnese Noreika
5. Jānis Belruss
6. Rihards Gailītis
7. Ivars Krūmiņš
8. Aivars Kļava
9. Jānis Simsons
10. Uvis Bērziņš

Punkti
18.5
17
17
17
16.5
16
15.5
15.5
15
15

Spēļu punkti
85
116
80
44
54
51
15
-7
50
46

Vēlos pateikties Iecavas novada Domei un kutūras nama
adminitrācijai par atbalstu sacensību organizēšanā, kā arī turnīra
dalībniekiem par atsaucību un kārtības ievērošanu turnīra laikā.
Juris Ludriķis,
sacensību galvenais tiesnesis
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Dzīvo zaļi un laimē balvas
1.lpp.

Iekļūst labāko desmitniekā
236 izglītības iestāžu grupas
un klases no visas Latvijas, kuras līdz 29. februārim bija reģistrējušās kampaņai, nodevušas
jau gandrīz tonnu savāktu paku.
Marta sākumā noslēdzās pirmais kampaņas starpposms, kurā noskaidrojies, ka PII «Dartija»
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
grupa «Zvaniņi» iekļuvusi desmit
aktīvāko pirmsskolas izglītības
iestāžu paku vācēju sarakstā,
balvā iegūstot sulu dzērienus
«Limpa». Grupiņas audzinātāja
Indra Krauja vēsta, ka cītīgākie
paku vācēji bijuši: Lauma Potaša
(70 pakas), Paula Čapase (54) un
Kārlis Krūmiņš (52). Lauma
stāsta, ka vākt pakas esot pavisam vienkārši, jo mājās atkritumus šķirojot jau sen. Arī grupiņā
ir nolikta speciāla kaste tieši papīra atkritumiem.
Nākamais paku vākšanas
posms noslēgsies 15. aprīlī, kad
tiks noskaidroti nākamie čaklākie paku vācēji, un līdz ar to
kampaņa būs noslēgusies.
Uz palodzes aug
sarkanais ozols
Visas bērnudārza grupiņas ir
piedalījušās arī makulatūras un
izlietoto bateriju vākšanā. Šogad
Ekoskolu programmas tēma ir
«Veselīgs dzīvesveids», tādēļ mazie «zvaniņi» neaizmirst arī par
ķiploku krellēm ziemas sezonā
un veselīgu uzturu, stāsta grupiņas audzinātāja Indra. Vecāki
atnes gan ābolus, gan medu un
tēju. Rudenī bērni dzēruši svaigi
spiestas sulas, ko auklīte Gražina ik dienas spiedusi no vecāku
atnestajiem augļiem. Bijis arī
«pogu konkurss», kurā bērni sacentušies pogu vākšanā. Pogas
grupas audzinātājas Indra Krauja un Anda Tauriņa piešķīra par
veselīgo salātu ēšanu pusdienās.
Rezultātā salātus ēda pat tie, kuri nekad nebija tos ēduši. Pašlaik
mazie veselīgā dzīvesveida piekritēji stiprinās ar zupai pievienotiem lociņiem, kurus viņi izaudzējuši paši grupiņā uz palodzes. «Dārznīcā» līdzās lociņiem
bērni no sēkliņām audzē sarkano ozolu, kalnu priedīti un mēneša zemenes, piedaloties konkursā «Mana Dārznīca». Uzsākot
dalību konkursā, «Zvaniņi» saņēma sūtījumu ar komplektu, kurā
ietilpst viss nepieciešamais veiksmīgai sēklas izaudzēšanai, pat
lineāls, ar kuru mērīt stādiņa garumu. Bērni kopā ar auklīti
augus laista un apsmidzina. Visi
seko līdzi tam, kā stādiņi aug, un
raksta novērojumus dienasgrāmatā.

Grupas «Pasaciņa» bērni ar māmiņām sacenšas, šķirojot bumbiņas.

Čaklākā tetrapaku
vākšanas kampaņas
dalībniece Lauma Potaša.
Viņas veikums - 70 pakas.

Grupas «Zvaniņi» audzinātāja Indra Krauja
ar mazajiem dārzniekiem.
Sporto kopā ar māmiņām
Visi PII «Dartija» mazie veselīgā dzīvesveida atbalstītāji ar savām māmiņām sportiskā atmosfērā, skrienot stafetēs un dejojot
dejas, uzziedēja pavasarim. Šoreiz uzziedēja meitenes un māmiņas, bet rudenī līdzīgs pasākums bija «Brašo zēnu diena»,
kurā dažādās aktivitātēs iesaistījās tēvi un dēli, stāsta bērnudārza direktore Irīna Freimane.
Pavasarīgai noskaņai pievienojās Ziedu meitiņa un lielā Pūce.

Bērnudārza pūcīte jau iepriekš
bija iepazinusies ar bērniem grupiņās, bet šis bija pirmais pasākums, kur Pūce ieradās pie bērniem kā PII «Dartija» talismans.
Pasākumu vadīja sporta skolotāja Svetlana Lejniece; tas bija sadalīts divās daļās: lielie bērni aktīvi darbojās sporta namā «Dartija» 8. martā, bet 9. martā mazie
bērni ar māmiņām rosījās bērnudārza sporta nodarbību telpā.
Gan bērni, gan māmiņas jauki
pavadīja laiku. IZ

Ko drīkst mest speciālajos
atkritumu konteineros
Dzeltenais konteiners - plastmasai un stiklam. Drīkst mest:
plastmasas dzērienu pudeles
(PET), vēlams saplacinātas un
bez korķiem; tīrus polietilēna
maisiņus; plēves un kastes; logu
stiklu, stikla burkas (nesadauzītas) un pudeles. Nedrīkst mest:
eļļas pudeles; jogurta, krējuma
un margarīna trauciņus; rotaļlietas un mājsaimniecībā izmantojamus plastmasas priekšmetus; spoguļus, autostiklu un
dažādu krāsu stikla lauskas.
Zilais konteiners – papīram.
Drīkst mest: avīžpapīru, žurnālus (var būt nelielas skavas),
kartonu, rakstāmpapīru, grāmatas un nešķirotu papīru.
Nedrīkst mest: papīru un kartonu, kas ir slapjš, netīrs, vai satur
lielas metāla skavas un spraudes; lakotu (glancētus preses izdevumus), laminētus papīra izstrādājumus.
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Sporta ziņas

3. martā sporta skolas «Dartija» vieglatlēti kopā ar sportistiem
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, Krievijas un
Baltkrievijas piedalījās sacensībās «Kuldīgas kauss 2012».
Spēcīgā konkurencē, startējot A finālā, personīgo rekordu
uzstādīja Dairis Feldmanis. Sešdesmit metru skrējienu viņš
pieveica 7,43 sekundēs un ieguva 4. vietu.
4. martā sporta skolas «Dartija» komanda devās uz Rīgu, kur
konkurencē ar valsts spēcīgākajiem vieglatlētiem piedalījās
Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) kausa izcīņā telpās.
Visveiksmīgākais starts izdevās Janai Zamarinai, kas ar rezultātu
1 minūte 47,61 sekundes izcīnīja 1. vietu 600 m skrējienā un
pārveda mājās sacensību kausu. Labu rezultātu uzrādīja arī Žanis
Sevastjanovs, kurš 60 metru skrējienā ierindojās 6. vietā
(8,02 sek.).
7. martā BK Dartija aizvadīja pēdējo LBL 3. divīzijas regulārā
čempionāta spēli. Lai arī šoreiz komanda piedzīvoja zaudējumu,
turnīra tabulā tā joprojām saglabā 1. vietu.
Play-off pirmās kārtas pirmo spēli Dartija aizvadīs mājās
20. martā plkst. 20:30, kad iecavniekiem pretī stāsies Alūksnes
komanda. Sporta nama direktors Guntis Pakalns ar gandarījumu
informē, ka šī spēle aizritēs, izmantojot jauno tablo, kura
tehniskie parametri atbilst starptautiskajiem standartiem.
Otrā spēle ar alūksniešiem notiks piektdien, 23. martā, Alūksnē.
Plkst. 16 no sporta nama uz Alūksni dosies lielais autobuss, tādēļ
līdzjutēji ir laipni aicināti bez maksas doties līdzi Dartijas
spēlētājiem un viņus atbalstīt. Jāatgādina, ka pirmās kārtas playoff sērija ilgs līdz divām uzvarām.
Dartija-Salacgrīva 85:87
(pa ceturtdaļām: 30:22; 19:16; 17:25; 19:24)
Gundars Brička - 29 punkti, 3 atlecošās bumbas, 5 rezultatīvas
piespēles, 4 pārtvertas bumbas
Ģirts Hauks - 20 p., 9 atlec. b.
Juris Brūveris - 19 p., 5 rezult. piesp.
Ivars Zemītis - 8 p., 8 atlec. b., 3 rezult. piesp.
Jānis Ivanovs - 4 p.
Linards Jaunzems - 3 p.
Jānis Saveļjevs - 2 p., 4 atlec. b., 4 rezult. piesp.
Spēlēja arī Ivars Puļķis.
9. martā Igaunijas pilsētā Valgā norisinājās Valkas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas atklātās sacensības divcīņās, kurās
piedalījās arī sporta skolas «Dartija» jaunie vieglatlēti.
D grupa
Jēkabs Ķurbe - 3. vieta lēkšanas divcīņā: 60 metru
skrējiens (9,0 sek.) un tāllēkšana (4,01 m);
Rūdis Pēteris Lasmanis - 4. vieta lēkšanas divcīņā: 60 metru
skrējiens (9,1 sek.) un tāllēkšana (3,83 m);
Enia Tīna Šusta - 8. vieta lēkšanas divcīņā: 60 metru skrējiens
(9,7 sek.) un tāllēkšana (3,45 m);
Beatrise Plukasa - 3. vieta grūšanas divcīņā: 60 metru skrējiens
(10,1 sek.) un lodes grūšana (6,55 m).
C grupa
Dāvis Lācis - 3. vieta sprinta divcīņā: 60 metru skrējiens (8,6 sek.)
un 60 metru barjerskrējiens (10,1 sek.).
B grupa
Žanis Sevastjanovs - 2. vieta sprinta divcīņā: 60 metru skrējiens
(7,7 sek.) un 60 metru barjerskrējiens (9,76 sek.);
Mika Lejnieks - 3. vieta sprinta divcīņā: 60 metru skrējiens (7,7
sek.) un 60 metru barjerskrējiens (9,8 sek.).

Aizsaulē aizgājuši
Anatolijs Bogdanovs (04.05.1961. - 08.03.2012.)
Lilija Spakēviča (03.08.1942. - 08.03.2012.)
Marija Baļčūna (20.10.1951. - 07.03.2012.)
Anastasija Kovaļonoka (25.08.1929. - 10.03.2012.)
Vasilijs Kudrjavcevs (20.02.1934. - 13.03.2012.)

7. martā noritēja Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
atklātās sacensības vieglatlētikā telpās junioriem un A grupas
sportistiem.
30 metru skrējiens
A grupa
1. vieta Rūdolfs Tonigs (4,02 sek.)
2. vieta Hugo Zilberts (4,12 sek.)
3. vieta Matīss Rihards Mītins (4,15 sek.)
Juniori
1. vieta Emīls Sevastjanovs (4,03 sek.)
2. vieta Kristaps Prokopovičs (4,05 sek.)
3. vieta Pauls Ķurbe (4,12 sek.)
30 metru barjerskrējiens
A grupa
1. vieta Rūdolfs Tonigs (4,75 sek.)
2. vieta Daniels Špoģis (4,91 sek.)
3. vieta Matīss Rihards Mītins (5,1 sek.)
Juniori
1. vieta Rihards Vētra (4,66 sek.)
2. vieta Pauls Ķurbe (4,71 sek.)
3. vieta Emīls Sevastjanovs (5,28 sek.)
Augstlēkšana
A grupa
1. vieta Edgars Beņķis (1,70m)
2. vieta Daniels Špoģis (1,55 m)
3. vieta Matīss Rihards Mītins (1,50 m)
Juniori
1. vieta Rihards Vētra (1,65 m)
2. vieta Endijs Jurbergs (1,55 m)
3. vieta Pauls Ķurbe (1,50 m)
Lodes grūšana
A grupa
1. vieta Rūdolfs Štāls (12,58 m)
2. vieta Rūdolfs Tonigs (12,14 m)
3. vieta Daniels Špoģis (10,38 m)
Juniori
1. vieta Emīls Sevastjanovs (9,98 m)
2. vieta Ronalds Boreika (9,89 m)
3. vieta Pauls Ķurbe (9,61 m)
400 metru skrējiens
A grupa
1. vieta Rūdolfs Tonigs (1 min. 20,4 sek.)
2. vieta Daniels Špoģis (1 min. 22,3 sek.)
3. vieta Edgars Beņķis (1 min. 24,4 sek.)
Juniori
1. vieta Emīls Sevastjanovs (1 min. 21,2 sek.)
2. vieta Pauls Ķurbe (1 min. 25 sek.)
3. vieta Rihards Vētra (1 min. 29,4 sek.)
Kopvērtējums (abu posmu summā)
A grupa
1. vieta Rūdolfs Tonigs 16 punkti
2. vieta Daniels Špoģis 34
3. vieta Edgars Beņķis 38
4. vieta Matīss Rihards Mītins 40
5. vieta Ivars Porietis 49
6. vieta Hugo Zilberts 85
Juniori
1. vieta Emīls Sevastjanovs 19
2. vieta Rihards Vētra 26
3. vieta Kristaps Prokopovičs 46
4. vieta Ronalds Boreika 55
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzija - Centrs
4. martā
Iecava/Vecumnieki – Salaspils
U-19 80:57 (L. Jaunzems 19, I. Puļķis 17)
10. martā
Iecava/Vecumnieki – Cēsis
U-14 62:53 (A. Griška 27, R. Mežsargs 16, K. Ozoliņš 10)
U-15 95:69 (H. Meļķis 37, E. Jašuks 30, G. Plukass 13,
K. Veģis 10)
U-16 70:45 (T. Šķipars 22, J. Pelēcis 17)
U-17 66:42 (L. Jaunzems 23, J. Janišons 15, J. Pelēcis 13)
U-19 71:93 (T. Balodis 24, I. Puļķis 18, M. Rūgums 10)
Iecava/Vecumnieki – Cēsis 2
U-19 62:74 (I. Puļķis 15, T. Balodis 13, L. Jaunzems un
M. Rūgums pa 12). IZ

2012. gada 16. martā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :
labiekārtotu 1, 2, 3 vai 4 istabu
dzīvokli par saprātīgu cenu.
Nomaksāšu parādus, palīdzēšu
pārvākties, piedāvāšu citu
dzīvokli.
Tālr. 22449143.

A kategorijas kursi

Ls 30
(tiek komplektēta grupa)

Pārdod : : :

Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.
Tālr. 27876637.

zāģmateriālus, dēļus, latas,
plēvju līstes, nomaļu malku un
skaldītu malku.
Tālr. 26064677.
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 26179813.

Licence Nr. CS12ME0003.

Vēlas īrēt : : :
labiekārtotu 1, 2 vai 3 istabu
dzīvokli Iecavā uz ilgāku laiku.
Tālr. 20565920.
3 istabu dzīvokli Iecavā.
Tālr. 29180200.
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
Aicina palīdzēt
18 gadus jaunai iecavniecei
Diānai Hodorovičai,
kura jau aptuveni gadu
cenšas sadzīvot
ar diagnozi – asins vēzis.
Ziedojumus lūgums ieskaitīt
biedrības «Iecavas sieviešu
klubs «Liepas»» kontā
SEB bankā.
Reģ.nr. 40008059901
Swift kods: UNLALV2X
Konta nr.
LV46UNLA0050018188978
ar norādi «Ziedojums Diānai»
. Ziedojumu kastīte atrodas
arī veikalā «Rise» .

Meklējam strādnieci darbam
lauku saimniecībā.
Tālr. 26549369 (Jānis).

• Smilts, grants, šķembas

• Kūtsmēsli
• Būvgruži
• Pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju
Tālr. 28288822.

turpmākajiem mēnešiem!

Apsveikums : : :
Liec laimi azotē
Un tajā sedzies viss.
Tad arī nākotnē
Tev piepildīsies viss!

Piedāvā darbu : : :

Parkā
8. aprīlī pl.13:00
LIELDIENU JAUTRĪBAS
ar dejām un dziesmām un
rotaļām, ar olu ripināšanu,
knaulēšanos.
Norises vieta atkarīga no
laika apstākļiem:
nokrišņu gadījumā –
kultūras namā un ap to,
skaistā laikā – parkā!
Līdzi jāņem krāsotas olas,
labs garastāvoklis un
darbotiesprieks.

Sporta namā

/Z. Skujiņš/

Mīļi sveicam Irēnu Buliņu
skaistajā 65 gadu dzimšanas dienā!
Zenta, Dzintra, Anita, Aija un Kārlis

Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
20. martā pl. 20:30
Dartija - Alūksne

8.

Kultūras namā
«Iecavai 520»
pasākumu cikla ietvaros
no 30. marta līdz 1. aprīlim
TEĀTRA DIENAS IECAVĀ
30. martā pl. 10:00
PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU UZVEDUMI
(Dzimtmisa, Zālīte,
«Cālītis» un «Dartija»)
Ieeja - bez maksas.
31. martā pl. 16:00
Teātra trupas «ŽANIS» (Rīga)
komēdija
«MILJONĀRS UZ KREDĪTA»
Anitas Knētas luga
Režisori: Irina Tomsone un
Ivars Brakovskis
Lomās: Ivars Brakovskis,
Arnis Līcītis, Ingrīda Andriņa,
Netta Norīte, Jānis Ķipsna,
Sibilla Šlēgelmilha, Anita
Knēta, Lauma Jansone, Jānis
Āboliņš, Ivonna Kalniņa,
Artūrs Mekšs, Pēteris
Vilkaste, Zane Reiha
Biļešu cenas - Ls 2 un Ls 3
(Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā)

1. aprīlī pl. ,
Smieklu dienā,
kaimiņu novada - Īslīces
pagasta teātra studijas
«Dadži» iestudējums
A. Banka
«VISI RADI KOPĀ»
Intrigas, pārpratumi,
nevainīgi sānsoļi, Japānas
princis, sulīgi vārdi
pieaugušajiem, kapu
apmeklēšanas tradīcijas un
pa vidu vēl pazudis teļš... Tik
raiba ir šī izrāde!
Bērniem izrādi skatīties nav
ieteicams!
Ieejas maksa - ziedojumi
***
25.martā
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA
UPURU PIEMIŅAS BRĪDIS
stacijā pie pieminekļa.
pl. 13:00 – izbraukšana no
kultūras nama
Pēc atgriešanās aicinām
noskatīties fonda «Sibīrijas
bērni» dokumentālās filmas:
• Organizētais brauciens uz
Soļikamsku un Vjatlagu
2011. gada jūnijā;
• Brauciens uz Omskas
apgabalu 2011. gada jūnijā.
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