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Kļūt par donoru motivē vēlme palīdzēt AKTUĀLI
«Visnepatīkamākais bija
dūriens, bet
citādi – viss
kārtībā,»
sēžot donora
krēslā, sacīja
Iecavas
vidusskolas
12. klases
skolnieks
Oskars Uļinskis.
Piedalīties
donoru dienā
jaunieti
iedrošinājuši
klasesbiedri.
Prieks, ka esi
kādam
palīdzējis,
viņu noteikti
motivēšot
nodot asinis
vēl kādu reizi.

A: F: Anta Kļaveniece

Otrdien, 7. decembrī,
pie Iecavas Veselības un
sociālās aprūpes centra
(IVSAC) donorus uzņēma
Valsts Asinsdonoru
centra autobuss.

Līdz pulksten 12 asinis bija
nodevuši 18 iecavnieki.
«Šodien ir diezgan klusi un
mierīgi, taču ir labi tā, kā ir,» sacīja autobusa virsmāsa Lilija
Obuševa. «Kopumā cilvēki ir atsaucīgi un nāk it visur, kurp aizbraucam. Lielāka donoru aktivitāte ir vērojama tad, kad tiek

Ekspozīciju apskatei
cer atklāt Muzeju naktī
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēdē
7. decembrī par savām
iecerēm informēja
biedrības «Arhīvs»
valdes locekļi.

Kārlis Sinka kopā ar domubiedriem Dzintaru Zaumani,
Baibu Gāgu un Jāni Krūzi ir izveidojuši biedrību «Arhīvs», kas
oficiāli reģistrēta 30. novembrī.
Sākuši ar vēsturisku sporta dokumentu, materiālu un relikviju
apkopošanu, šie entuziasti nonākuši pie secinājuma, ka darbība jāpaplašina.
3.lpp.

rīkotas dažādas akcijas, piemēram, nododot asinis, var saņemt
arī brīvbiļetes uz kino vai Akvaparku. Īpaši atsaucīgi ir skolu
jaunieši, kuri nesen kļuvuši
pilngadīgi un grib izmēģināt, kā
tas ir - būt par donoru.»
6.lpp.

Šajā numurā:

Adventes
2.
laikā jāatceras
par ugunsdrošību
Pedagogi var 3.
pieteikties uz
stipendijām
Marabella 4.
drošības saliņa
ģimenēm
ar bērniem
Šogad pēdējais
«Iecavas Ziņu» numurs
iznāks 23. decembrī.
Lūdzam laicīgi plānot un iesniegt
publicējamos materiālus.

Ziemassvētku egles
iedegšana
pie kultūras nama pirmdien,
13. decembrī,
plkst. 18.
Skanīgu noskaņu
radīs
muzikālie
Ziemassvētku
vecīši.
Atnāc arī TU!

2010. gada 10. decembrī

2.

Adventes laikā jāatceras par ugunsdrošību
A: Ralfs Šastakovičs

VUGD Zemgales reģiona brigādes
Bauskas daļas
Iecavas posteņa komandieris

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD)
aicina būt īpaši
uzmanīgiem ar uguni
adventes laikā, kad
svētku rotājumos tik
bieži izmantojam sveces.
Ik gadu tiek reģistrēti ap 15
ugunsgrēki, kuru iemesls ir bez
uzraudzības atstātās sveces adventes vainagā. Turklāt šādas
ugunsnelaimes notiek gan dzīvojamās telpās, gan publiskās ēkās
un darba kabinetos.
VUGD iesaka neatstāt bez uzraudzības adventes vainagā
iedegtas sveces, kā arī pārliecināties, vai vainags nav novietots
tuvu viegli uzliesmojošiem
priekšmetiem. Arī paši vainagi
pārsvarā ir gatavoti no degtspējīgiem materiāliem, tādēļ cilvēkiem, kuri paši gatavo rotājumus, vajadzētu iegādāties īpaši
vainagiem domātus svečturus,
kas, izdegot svecei, pasargās vainagu no aizdegšanās.
Veikalu darbinieki, cenšoties
radīt svētku noskaņojumu, izgrezno skatlogus un preču letes,
taču šajos rotājumos nevajadzētu izmantot sveces. VUGD darbinieki iesaka darba kabinetos, arī
skolās un bērnudārzos adventes
vainagos sveces neizmantot vai
arī tās nedegt. Tāpat arī sabiedrisko iestāžu skatlogos izmantot
tikai elektriskās spuldzītes.
Pirms svētku noformējumā
izmantojat elektrisko spuldzīšu
virtenes, instrukcijās pārliecinieties, vai tās ir paredzētas lietošanai ārā vai tikai telpām. Pirms
tam pārliecinieties, vai virtenes
nav bojātas un nevar rasties īssavienojums.
Droši vien daudzi atceras kādu savu vai paziņu piedzīvojumu, kad notikusi neliela aizdegšanās, taču saviem spēkiem to izdevies nodzēst. Tas gan var notikt tikai tādā gadījumā, ja aizdegšanās ir savlaicīgi pamanīta.
Ja aizdegšanās ir neliela, var mēģināt dzēst, taču drošības labad
uzreiz jāizsauc arī ugunsdzēsēji.
Diemžēl reizēm, apzinoties savu
vainu, cilvēki mēģina ar uguns
liesmām tikt galā paši un tikai,
kad tas neizdodas un liesmas
pārņēmušas visu telpu, aicina
talkā ugunsdzēsējus. Tad jau ir
zaudēts šādos gadījumos tik dārgais laiks un zaudējumi būs
krietni lielāki.

Lai no mazas svecītes
neizceltos liels ugunsgrēks
Sveču izmantošana mājās
kļūst aizvien populārāka. Tās
tiek izmantotas gan svētku noskaņas radīšanai, gan relaksācijai atpūtas brīžos, tāpat brīžos,
kad pēkšņi tiek atslēgta elektrība, sveces sniedz mums gaismu.
Lai neizceltos ugunsgrēks, dedzinot sveces, jāievēro šādi noteikumi:
·
Pirms sveces aizdegšanas
atbrīvo to no visa veida iepakojuma; ja klāt ir pievienota lietošanas pamācība, noteikti izlasi un
ievēro to!
·
Vienmēr sveci novieto uz nedegošas virsmas!
·
Esi īpaši uzmanīgs ar lielajām, dekoratīvajām svecēm, no
kurām var stipri sakarst galda
virsma!
·
Nekad nenovieto sveces citu
siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem!
·
Pārliecinies, ka sveces ir stabili novietotas un nevar apgāzties!
·
Svečturim ir jābūt stabilam,
lai tas nevarētu apgāzties. Tādēļ
svečturis jāizvēlas atbilstoši sveces lielumam un formai!
·
Nenovieto sveces audumu,
aizkaru un mēbeļu tuvumā!
·
Uzmani, lai telpā, kur deg
sveces, nerastos caurvējš!
·
Atceries, ka degoša svece rada ne tikai gaismu, bet arī augstu
temperatūru. Pārliecinies, ka
svece atrodas drošā attālumā no
degošiem priekšmetiem!
·
Degli regulāri apgriez, nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu
izkusušajā parafīnā. Tas var izraisīt ugunsgrēku!!!
·
Nepieļauj liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečturiem, stiklu (tas var saplīst)!
·
Uzmani, lai svece atrastos
bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā!
·
Uzmanies, lai ar apģērbu vai
matiem neaizskartu sveci!
·
Starp degošām svecēm vienmēr atstāj vismaz 10 cm!
·
Esi īpaši uzmanīgs, lietojot
dekoratīvās želejveida sveces. To
iekšpusē esošās dekoratīvās lapu un ziedu kompozīcijas sveces
degšanas laikā var uzliesmot un
degt pat ar vairākkārt augstāku
liesmu nekā parasti!
·
Neatstāj degošas sveces
bez uzraudzības pat uz īsu brīdi!

·
Neiztiec un nepārvieto degošu sveci, ja tā nav ievietota speciāli pārnēsājamā lukturītī!
·
Dodoties prom vai pirms gulētiešanas pārliecinies, ka svece
ir nodzēsta!
·
Sveču nodzēšanai vienmēr
lieto speciālu sveces nodzēsēju!
·
Nekad nededzini brīvdabas
sveces telpās!
Par ugunsdrošību masu pasākumā atbild tā organizētājs vai
viņa pilnvarota persona, kura
pienākumos ietilpst rūpēties par
ugunsdrošību un kontrolēt
ugunsdrošības prasību izpildi
pasākumu sagatavošanas un
norises laikā. Šīm personām jābūt instruētām par ugunsdrošības pasākumiem, evakuācijas
noteikumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā.
Darbiniekiem, kuri atbild par
Ziemassvētku un Jaungada sarīkojumu norisi, pirms pasāku-

ma rūpīgi jāapskata visas telpas,
rezerves izejas un personiski jāpārliecinās, ka no ugunsdrošības viedokļa tās ir lietošanas
kārtībā un apgādātas ar pirmās
nepieciešamības ugunsdzēsības
līdzekļiem. Apmeklētāju skaits
masu pasākumā nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo,
ņemot vērā normatīvajos aktos
noteikto minimālo platību 1.35
m2 uz vienu cilvēku. Sarīkojuma
laikā aizliegts novietot eglītes
evakuācijas ceļos un izmantot
eglīšu iluminācijai stearīna (vaska) svecītes vai pašdarinātas
elektroietaises. Aizliegts telpās
lietot pirotehniku, kā arī atklātu
uguni. Telpai, kurā tiek novietota eglīte, jābūt vismaz divām izejām (tieši uz āru vai kāpņu telpu,
gaiteni). Pasākumus aizliegts rīkot telpās ar aizrestotiem logiem.
Telpas griestu un sienu dekorēšanai nedrīkst izmantot degošus
materiālus. IZ

Izvērtē tehnisko palīglīdzekļu un
ceļu uzturēšanas piedāvājumus
A: Beata Logina

Iecavas novada Domes
Iepirkumu komisija
6. decembrī izskatīja
piedāvājumus, kuri bija
iesniegti divos iepirkumos.
Tehnisko palīglīdzekļu iegādi
Iecavas novada Sociālā dienesta
vajadzībām piedāvāja četri pretendenti. Divu piedāvājumi neatbilda iepirkuma instrukcijas
prasībām, bet pārējos divus komisija izvērtēs. Šis iepirkums
norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta «Alternatīvās
aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Iecavas novadā»
ietvaros, un tajā paredzēts iegādāties ratiņkrēslus, kruķus,

staigāšanas rāmjus un citus
pārvietošanās palīglīdzekļus.
Otrā iepirkumā, par Iecavas
novada pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanu
no 2011. gada 15. janvāra līdz
2012. gada 14. janvārim, bija
pieteicies tikai viens pretendents - a/s «Latvijas Autoceļu
uzturētājs» Bauskas ceļu rajons,
ar kuru arī pašlaik Iecavas novada Domei ir noslēgts līgums. Komisijai vēl jāizvērtē piedāvājuma
atbilstība izvirzītajām prasībām.
Atklātajā konkursā par divu
autobusu iegādi skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA «Domenikss».
Līgums tiks noslēgts, tiklīdz
abas puses būs vienojušās par
visiem līguma nosacījumiem. IZ

Atbildīgie par ceļu uzturēšanu sniega tīrīšanu
Latvijas Autoceļu uzturētāja
Bauskas ceļu rajona Iecavas iecirknis tālr. 29475426 (G. Arājs)
SIA "Rakmente" - tālr. 29455872 (V. Knāķis)
LAKS "Rosme" - tālr. 29268131 (N. Bokova)
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Ekspozīciju apskatei cer atklāt Muzeju naktī
1.lpp.

Biedrības mērķi ir sabiedrības informēšana par fiziskajām
aktivitātēm un sportu, iesaistīšanās dažādu sportisku un kultūras aktivitāšu organizēšanā,
Iecavas vēstures pētnieku un interesentu apvienošana, lai vāktu un sistematizētu dokumentus, materiālus un liecības par
mūsu novada vēsturi un cilvēkiem, ar tālāko mērķi - sertificēta Iecavas muzeja izveide.
Biedrība jau ir sākusi Iecavas sporta vēstures un novada
vēstures «īsā kursa» ekspozīciju
veidošanu bijušās muižas klētī.
Materiāli tiek vākti un apkopoti
ar domu, lai tie nenogrimtu aizmirstībā, bet kļūtu pieejami kā
izglītojošs izziņas materiāls, kas
veicinātu lokālpatriotisma jūtas
novada ļaudīs un kļūtu par in-

teresantu apskates vietu tūristu
maršrutos.
«Vispirms esam iecerējuši izveidot atraktīvu un stilīgu ekspozīciju par sportu, lai saistoši to
skatīties būtu arī tādiem apmeklētājiem, kuri ikdienā par sportu
neinteresējas,» sacīja Kārlis Sinka. Veidotāji cer pirmo ekspozīciju atklāt apskatei maijā, kad visā
Latvijā notiek Muzeju nakts pasākumi.
Savukārt viena no interesantākajām Iecavas vēstures ekspozīcijas sastāvdaļām varētu būt
bijušās Iecavas pils makets. To
jau sākusi veidot Kārļa Sinkas
māsas meita Elīna Arāja.
Biedrība domājusi arī par
iespējām šajās telpās izvietot
tūrisma informācijas centru
(TIC) un attīstīt Iecavas suvenīru
līniju. Pašlaik Iecavas novada
Domei ir noslēgts līgums ar

Pamatojoties uz 01.09.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 998 «Noteikumi par darbības programmas
«Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.2.2.1.5.
apakšaktivitāti «Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos»»
(Vien.nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
un
Iecavas novada Domes priekšsēdētāja
07.12.2010. rīkojumu Nr. 179 PA,
tiek izsludināta
IECAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU
PIETEIKŠANĀS UZ STIPENDIJU/MĒRĶSTIPENDIJU
SAŅEMŠANU VIENĀ NO AKTIVITĀTĒM:
1. Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību.
2. Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai
pārkvalifikācijai.
3. Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās
karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides
praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un
pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes
paaugstināšanai.
Iesniedzamie dokumenti pretendentam:
iesniegums, CV, izglītības iestādes vadītāja apliecinājums,
pedagoga pašvērtējums, apliecinājums par profesionālās
meistarības pilnveidošanas kursiem.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 28.12.2010. līdz plkst. 12:00.
Pieteikumu iesniegšanas vieta - Iecavas novada Domes
kanceleja, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Pieteikšanās nosacījumi (LR 01.09.2009.MK not. Nr. 998 ar grozījumiem) un iesniedzamo dokumentu (iesniegums, CV, izglītības
iestādes vadītāja apliecinājums, pedagoga pašvērtējums) veidlapas ir pieejamas pie novada izglītības iestāžu vadītājiem un interneta vietnes www.iecava.lv sadaļā Izglītība/Aktualitātes.

Bauskas novada TIC par sadarbību tūrisma jomā, taču laika
gai-tā iespējams rast risinājumus kopdarbam ar vietējo nevalstisko organizāciju. Deputāti
pauda gandarījumu par «Arhīva»
entuziastu veikumu un plāniem,
kā arī rosināja iesaistīties projektos, lai piesaistītu dažādu veidu, arī pašvaldības līdzfinansējumu biedrības aktivitātēm.
Iecavniece Marika Kope, divgadīgas meitiņas māmiņa, informēja komiteju par savu ieceri izveidot privātu pieskatīšanas un
rotaļu centru bērniem. Vietu trūkums pirmsskolas izglītības
iestādēs ir aktuāla problēma visā
Latvijā. Pašvaldību bērnudārzos
vietas visiem bērniem netiek nodrošinātas, un netiek piešķirts
arī finansējums jaunu bērnudārzu būvniecībai. Lai samazinātu rindas uz vietām esošajos
bērnudārzos, M. Kope ķērusies
pie biznesa plāna par bērnu pieskatīšanas un rotaļu centra
izveidi. Tajā iecerēts bērniem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem piedāvāt vispusīgi izglītojošas nodarbības, ēdināšanu, diendusu,
kā arī rotaļas svaigā gaisā. Centra pakalpojumi būtu pieejami
visa gada garumā, izņemot brīvdienas un valstī noteiktās svētku

dienas. Pakalpojumus būtu
iespējams izmantot gan visas
dienas garumā, gan dažas dienas nedēļā, gan arī tikai dažas
stundas dienā. Iestādes darbību
plānots uzsākt nākamā gada otrajā ceturksnī.
Tirgus izpētes ietvaros M. Kope Iecavas novada interneta
portālā veica iedzīvotāju aptauju
par šādas iestādes lietderību.
Rezultāti liecina, ka šādas iestādes pakalpojumus Iecavā izmantotu 88% aptaujāto.
Deputāte un pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» vadītāja Irīna Freimane apliecināja, ka
Iecavas novadā visvairāk trūkst
vietu bērnudārzos tieši mazākajiem bērniņiem, varētu nokomplektēt vismaz piecas grupas vai
izveidot atsevišķu iestādi, lai
apmierinātu pieprasījumu. Viņa
gan arī atgādināja, ka šajā vecumā jārēķinās ar biežu slimošanu
un neregulāriem bērnudārza apmeklējumiem, kas diezgan būtiski ietekmē iestādes darbību.
Visi komitejas locekļi bija vienisprātis, ka centra izveides ideja ir
vērtējama pozitīvi un M. Kopes
iniciatīva - atbalstāma.
Komiteja izskatīja arī citus
jautājumus, par kuriem vēl jālemj Domes sēdē. IZ

Melnās ziņas
- 1. decembra rītā ap plkst. 7
Edvarta Virzas ielā pie autoservisa atrasts vīrietis, kurš nogādāts
Jelgavas slimnīcā ar diagnozi ķermeņa vispārēja atdzišana.
- 2. decembrī ap plkst. 22, vadot automašīnu Volvo ar puspiekabi Schmitz, 1976. gadā dzimušais vadītājs neizvēlējās pareizu
distanci ar priekšā braucošo
automašīnu Volvo, un notika sadursme.
- 3. decembrī plkst. 12:10 uz
ceļa A-7, vadot automašīnu Fiat
Ducato, 1967. gadā dzimušais
vadītājs neizvēlējās pareizu
braukšanas ātrumu un distanci
ar priekšā braucošo autobusu
Mercedes Benz un, autobusam
samazinot ātrumu, nespēja savlaicīgi apturēt automašīnu. Izraisītajā sadursmē bojāti abi transporta līdzekļi.
- 4. decembrī ap plkst. 14:50
no elektroinstalācijas īssavienojuma Zemgales ielā aizdegās un
nodega automašīna VW Passat
Variant.
- 5. decembrī plkst. 8:11
Dzimtmisā pie kādām mājām
pirtij izdega 30 kvadrātmetri. Ap-

stākļi tiek noskaidroti, sākts kriminālprocess.
- 6. decembrī plkst. 11:29 degošā mājā Puškina ielā atrasts
vīrieša līķis. Sākts kriminālprocess.
- 6. decembrī ap plkst. 22, vadot automašīnu BMW 528,
1991. gadā dzimušais vadītājs uz
slidenas brauktuves neizvēlējās
drošu braukšanas ātrumu, un
notika sadursme ar autobusu
Neoplan. Satiksmes negadījumā
bojāti abi transporta līdzekļi.
- 7. decembrī ap plkst. 22 Edvarta Virzas ielā 1981. gadā dzimis vīrietis netika galā ar automašīnas Hyundai 130 vadību,
nobrauca no ceļa, bojāja ceļa apzīmējuma zīmi, atkritumu konteineru un iebrauca kokā. Negadījumā bojāta arī automašīna.
- 8. decembrī plkst. 1:15 Rīgas ielā aizturēts 1971. gadā dzimis velosipēdists, kurš divriteni
vadīja, būdams alkohola reibumā (0,966 promiles).
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Marabella – drošības saliņa ģimenēm ar bērniem
A: F: Anta Kļaveniece

Lai paplašinātu atbalsta
iespējas ģimenēm ar
bērniem, Iecavas Sociālā
dienesta darbinieces
Ļuda Belruse un Arta
Manuša ir nodibinājušas
nevalstisko organizāciju biedrību «Marabella».
«Mums jautā, kā tagad nodalīsim Sociālā dienesta un biedrības darbu, taču domāju, ka tas
nemaz nav vajadzīgs, jo ģimenes,
ar kurām strādājam, un mērķi
mums ir tie paši, tikai iespējas
tagad būs plašākas,» skaidro Arta Manuša, sociālā darbiniece
darbam ar ģimenēm un bērniem.
Nevalstiskajai organizācijai
ir daudz vairāk iespēju startēt
dažādos atbalsta projektos, kā
arī piesaistīt organizāciju un privātpersonu ziedojumus, tā risinot kādu sabiedrības problēmu vai vajadzību, kuru ne vienmēr spēj valsts vai pašvaldība.
Iecavas ģimeņu ar bērniem biedrības «Marabella» galvenais mērķis ir dažādot un pilnveidot šo ģimeņu dzīvesveidu, organizējot
saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus. Biedrība iesniegusi dokumentus, lai iegūtu sabiedriskā
labuma organizācijas statusu,
kas ziedotājiem ļauj saņemt nodokļu atlaides.
Līdz šim biedrībai jau izveidojusies laba sadarbība ar vairākām organizācijām: nodibinājumu palīdzēsim.lv un tā projektu
vadītāju Ilzi Skuju, Latvijas Samariešu apvienību, Sarkano
Krustu, Pestīšanas Armijas Iecavas korpusu. 26. novembrī jau
aizvadīts pirmais veiksmīgais
pasākums - 55 cilvēku brauciens
uz Dailes teātra izrādi «Versaļas
kods». Biļetes uz izrādi dāvināja
palīdzēsim.lv, bet autobusu
braucienam laipni atvēlēja Zālītes speciālās internātskolas vadība, par ko Ļ. Belruse un A. Manuša ir ļoti pateicīgas. «Bieži vien
mums piedāvā brīvbiļetes uz dažādiem pasākumiem, bet tieši
transports ir vislielākā problēma,» stāsta Ļuda Belruse.
24. decembrī biedrība kopā
ar Pestīšanas Armiju ģimenēm ar
bērniem rīkos Ziemassvētku pasākumu, kurā būs siltas vakariņas un svētku apsveikumi.
Ļ. Belruse un A. Manuša priecā-

«Sociālajā dienestā strādājot ar ģimenēm, kurās ir bērni,
ik dienas sastopamies ar klientu problēmām. Dienests var
sniegt konsultācijas un palīdzēt materiāli, bet šie resursi ir
ierobežoti. Nodibinot biedrību, mēs varēsim dot vairāk,»
savu pārliecību pauž Ļuda Belruse (no kreisās)
un Arta Manuša.

jas, ka jau ir izveidojies aktīvu ģimeņu, īpaši māmiņu, kodols,
kas ar prieku iesaistās dažādās
aktivitātēs, taču aicina stāties
biedrībā arī citas ģimenes ar bērniem, neatkarīgi no materiālā un
sociālā stāvokļa. Tāpat tiek gaidītas ģimenes, kurās ir bērni ar
īpašām vajadzībām.

Biedrības dibinātājas cer īstenot īpašus atbalsta pasākumus tieši šīm ģimenēm, taču pieļauj, ka daudzas no tām nav ne
Sociālā dienesta, ne biedrības redzeslokā. Palīdzība un atbalsts
var būt dažāds, ne tikai materiāls. Nākot uz jebkuru pasākumu, māmiņas izraujas no ikdie-

nas rūpēm, pilnveido sevi, iegūst
domubiedrus.
Biedrība «Marabella» pirms
kāda laika startēja savā pirmajā
projektu konkursā. Kopienu iniciatīvu fondā (KIF) iesniegts projekts «No māmiņas mīļajām rokām», kurā ģimenēm paredzētas
gan izglītojošas, gan praktiskas
nodarbības. Lai arī biedrībai pagaidām projektu pieredzes nav,
Ļ. Belruse un A. Manuša to uzkrājušas pērn, īstenojot motivācijas nodarbību programmu māmiņām, kuras sadarbojas ar Sociālo dienestu. Vai projektam «No
māmiņas mīļajām rokām» tiks
piešķirts publiskais finansējums, KIF paziņos šonedēļ.
Biedrības dibinātājas priecājas, ka jau neilgi pēc dibināšanas nevalstiskā organizācija saņēmusi vairāku privātpersonu
atbalstu. «Ir ļoti svarīgi, ka daudzi cilvēki ir gatavi mūs atbalstīt,
uzsist uz pleca un atzīt, ka mūsu
veikums ir ļoti vajadzīgs,» stāsta
Ļuda. Pirmos ziedojumus biedrībai jau nodevušas Agita Hauka,
Aija Zelča-Logina, Dina Meļķe,
Dace Kampiņa. Svarīgs ir arī
vietvaras un darba devēja atbalsts. Biedrības ideju akceptējuši gan deputāti, gan Sociālā
dienesta vadība.
Domājot par nākotni, biedrības dibinātājas ar laiku cer paiet
no sabiedriskā darba malā, organizācijas vadību uzticot kādas
aktīvas ģimenes vecākiem, bet
pagaidām vēl darba daudz, lai
biedrību kārtīgi iedzīvinātu.
Ja kāds vēlas atbalstīt Iecavas ģimeņu ar bērniem biedrību
«Marabella», lūgums līdzekļus
ieskaitīt biedrības kontā:
Latvijas Hipotēku un zemes
banka
LV35LHZB3901187513001
Iecavas ģimeņu ar bērniem
biedrība «Marabella». IZ

Oktobrī izveidota Latvijas Sarkanā Krusta (LSK)
Bauskas novada komitejas Iecavas nodaļa.
Tā kā pašreizējos smagajos ekonomiskajos apstākļos iedzīvotājiem
ir svarīga katra iespēja saņemt palīdzību, ikviens tiek aicināts kļūt
par šīs organizācijas biedru, samaksājot gada maksu Ls 1 un
saņemot biedra karti.
Organizācijas koordinatore Arta Manuša atgādina, ka iespējamo
atbalstu un palīdzību LSK biedri var saņemt jebkurā organizācijas
nodaļā. LSK Bauskas novada komitejas Iecavas nodaļa šobrīd atrodas
Iecavā, Dzirnavu ielā 1, Sociālā dienesta telpās. Tālrunis 63942243.
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Iespēja atbalstīt jaunos uzņēmējus
Oriģinālus
aksesuārus
Ziemassvētku
dāvanai vai
uzreiz
valkāšanai
pircējiem
piedāvā
Aelita
no SMU
«Fantastic
Accessories».

Sākums iepriekšējā numurā.
Kādas preces un pakalpojumus piedāvā Iecavas vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumi
(SMU), var redzēt sestdienās un
svētdienās līdz Ziemassvētkiem,
iegriežoties veikala «Rise» pagrabstāvā. Kādai firmiņai tie ir
pirmie soļi tirdzniecībā un savu
pakalpojumu prezentēšanā, bet
citiem jaunajiem uzņēmējiem gatavošanās Nacionālajam SMU
gadatirgum, kas 16. decembrī
notiks Rīgā, Swedbank Saules
akmenī.
Uz galvaspilsētu pošas
11. klases meitenes Elīna Kļaveniece un Baiba Kreiere. Viņu
«Burbuļbrīze» piedāvā pašu gatavotas dabiskas ziepes un burbuļbumbas. Par interesentu un pircēju trūkumu jaunietes nevar
sūdzēties, taču tirgošanās procesā nākas arī pārliecināties, ka
daudz ko vēl var uzlabot, lai izceltos uz konkurentu fona.
«Gribējās kaut ko tādu, kas
skolā vēl nav bijis un lai pašām
būtu pietiekami interesanti,» par
biznesa idejas izvēli stāsta Elīna.
Viņa internetā bija redzējusi video pamācības, kā šos produktus gatavo, un ideja šķita interesanta. «Pagājušajā gadā, kad piedāvāja veidot mācību uzņēmumu, tas likās pārāk grūti, bet,
kad esi iesācis, nav tik traki, ir
prieks to darīt. Ziepes vārot, pašām ir interesanti vērot, kā tas
produkts top. Pašām ir brīvība
visu izdomāt, bet arī atbildība, lai
viss veiksmīgi izdotos. Sākumā
nezinājām, kā pareizi izveidot
šos produktus, gadījās ķibelītes
un piezagās doma - varbūt tomēr
nevajadzēja to visu sākt... Bet,
kad sapratām savas kļūdas, ar
katru reizi centāmies produktus
uzlabot. Pusotra mēneša laikā,
kopš uzņēmumā darbojamies,
mūsu produkti ir ļoti mainījušies.»
Skolēnu mācību uzņēmumu
devīze ir «Mācies darot!». Elīna
apliecina, ka tas ir ļoti precīzi, jo
tikai praksē var pārliecināties,
kas un kā darāms. Jau pēc Mārtiņdienas tirdziņa skolā meitenes secinājušas, ka vairāk jādomā par produktu iesaiņojumu
un daudzām citām niansēm, nevar tikai stāvēt pie sava stenda,
jārunā ar klientiem, ir ļoti svarīgi
ieinteresēt cilvēkus.
Arī septītklasnieces no SMU
«Murmulītis», kas ražo stilīgus
stresa noņēmējus - ar miltiem
pildītus balonus, gatavojas
16. decembra Nacionālajam gadatirgum Rīgā. Firmas vadītāja
Linda Līva Mora izklāsta biznesa

SMU tirdziņa apmeklētājus «Risē» jau pagājušās nedēļas
nogalē ar kvalitatīviem rokdarbiem par ļoti zemām cenām
iepriecināja SMU «Brīnumpērle» meitenes: Džūlija (no labās)
Linda un Betija.

Kā «Risē» sokas tirdzniecība SMU «Burbuļbrīze» darbiniecēm
Baibai (no kreisās) un Elīnai, pārbauda klasesbiedrs Mārcis
no konkurentu SMU «Kawet».
idejas rašanos: «Pēc ķīviņa ar
brāli, sēžot pie televizora un ro-

kās mīcot tādu balonu, apjautu,
ka nomierinos.» «Tādi stresa no-

ņēmēji noder arī klases zēniem,
kuri ieraduši mētāties ar bumbiņām, bet, kad trāpa kādam ar šo,
nav tik sāpīgi,» smiedamās piebalso Marta Kociņa. Par produkta popularitāti meitenes pārliecinājušās Mārtiņdienas gadatirgū - nav pat paspējušas izlikt
reklāmas plakātu, kad ielencis
interesentu bariņš un 30-40
santīmu vērtie stresa noņēmēji
izpirkti vienā rāvienā.
Jau pagājušajā gadā meitenēm paticis piedalīties SMU aktivitātēs. Pircējiem piedāvājušas
«uzlabotus zīmuļus ar končām
galā», taču bizness negāja kā
iecerēts, preces neizdevās tik
kvalitatīvas un glītas kā gribētos.
Meitenes vaļsirdīgi atzīstas, ka
traucējušas arī domstarpības
kolektīvā. Šogad no trim SMU
dalībniecēm palikušas tikai divas, kolektīvs kļuvis saskanīgāks, un, lai rezultāts būtu veiksmīgaks, visu cenšas izrunāt,
apspriest un darīt kopā.
Daži secinājumi par uzņēmējdarbības plusiem un mīnusiem
jau radušies arī 11. klases puišiem Mārcim Vīnbergam, Paulam Ķurbem un Jānim Eidukam,
kuri nodibinājuši SMU «Kawet»,
kas nozīmē «kavēt». Jaunieši
iecerējuši gatavot un tirgot oriģinālus sienas pulksteņus. Bet
ne viss padodas viegli. Pirmkārt,
tas ir laikietilpīgi. Vairākas stundas veltījuši nosaukuma izvēlei
vien. «Piedomājām, lai tas būtu
ērti lietojams arī ārzemniekiem,
nevis kā, piemēram, latviešu labskanīgais Burbuļbrīze - sveštautietim to ir grūti izrunāt,» atzīst
Mārcis. Sarīkojuši prāta vētru,
kurā izplānots, kā produktus dabūt gatavus. Par pamatu tiks
ņemtas koka ripas, kurā ar dedzināmo ierīci gravēs skaitļus,
zīmējumus, speciālus novēlējumus. Ar vietējo galdniecību panākta vienošanās par kokmateriālu sagādi. Diemžēl nepatīkama sasaukšanās ar sava uzņēmuma nosaukumu jau sanākusi, jo kavējas no Ķīnas pasūtītie
pulksteņu mehānismi. Taču
jaunajiem biznesmeņiem, protams, ir arī plāns B - pirkt lētus
pulksteņus un no tiem izņemtos
mehānismus izmantot savos darinājumos. Darbojoties SMU, jārēķinās ar laika patēriņu un
daudziem šķēršļiem, bet skolēni
var izmantot iespēju braukt uz
dažādām lekcijām un pasākumiem, kas tiek organizēti tieši
SMU, pastāv iespēja arī kaut ko
nopelnīt, turklāt pieredze SMU
darbībā būs papildu pluss, ja pēc
vidusskolas izvēlēsies ekonomikas studijas augstskolā. IZ
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Kļūt par donoru
motivē vēlme palīdzēt
1.lpp.

Arī Iecavā nodot asinis bija
ieradies bariņš jauniešu no vidusskolas 12. klases. Visi sacīja,
ka darīs to pirmoreiz un ka viņu
vislielākā motivācija ir vēlme palīdzēt cilvēkiem. «Gribu pamēģināt, kā tas ir. Pagaidām gan ir
neliela baiļu sajūta,» mirkli
pirms atbildīgās procedūras sacīja Kārlis Stendenbergs. «Nekādu īpašu sajūtu nav, toties

man patīk apziņa, ka, nododot
asinis, varu kādam palīdzēt,» apgalvoja Līva Jasote.
Sazinoties ar Liliju Obuševu
pēc donoru dienas beigām, viņa
pavēstīja, ka uz donoru dienu
Iecavā pavisam bija ieradušies
47 cilvēki, no tiem 18 pirmo reizi.
Valsts Asinsdonoru centra
autobuss regulāri dodas izbraukumos pie donoriem visā valstī.
Piemēram, 2009. gadā kopumā
veikti 240 izbraukumi. IZ

Aicina piedalīties
Ziemassvētku kartīšu konkursā
Lai stiprinātu
Ziemassvētku apsveikumu
sūtīšanas tradīcijas,
Latvijas Pasts šogad rīko
Ziemassvētku apsveikumu
kartīšu konkursu
juridiskām personām.
Konkursā var piedalīties ikviens uzņēmums, kas Ziemassvētkos sūta vai vēlas sūtīt ap-

sveikuma kartītes. Konkursa
ietvaros izveidotā apsveikuma
kartīte līdz 25. decembrim jānosūta Latvijas Pastam. Visas iesūtītās kartītes vērtēs žūrija. Kartītes būs arī publiski apskatāmas Latvijas Pasta mājas lapā
www.pasts.lv, kur par tām varēs
balsot lapas apmeklētāji. Labāko
dizaina darbu autori saņems arī
lieliskas balvas no Latvijas Pasta. IZ

6.

TOPOŠO VECĀKU SKOLA
Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra zālē
Esiet mīļi aicināti
apmeklēt

Topošo vecāku
skolas pirmo
nodarbību
15. decembrī
plkst. 16:00.
Tēmas:
- „Es esmu stāvoklī!”
- Grūtniecības gaita.
- Pārmaiņas sievietes organismā
līdz dzemdībām. - Videofilmas noskatīšanās.
Dalības maksa Ls 2 reģistratūrā.

IECAVAS MŪZIKAS SKOLAS
audzēkņu Ziemassvētku koncerti
skolas zālē:
Klavieru klases audzēkņu
koncerts 13. decembrī pl. 17.30

Vijoļspēles audzēkņu
koncerts 14. decembrī pl. 18.00

Kora klases audzēkņu

IZ

koncerts 17. decembrī pl. 18.00

Der zināt

Interneta vietnē
http://www.manasfinanses
.lv/ aktualizēts nodokļu
kalkulators, kas ikvienam
Latvijas iedzīvotājam ļauj
aprēķināt, kā viņa
personīgo budžetu varētu
ietekmēt plānotās
izmaiņas nodokļos.
Swedbank Privātpersonu finanšu institūta izstrādātais kalkulators ir pieejams bez maksas
un reģistrēšanās, aprēķinu veikšanai nepieciešams tikai interneta pieslēgums, kā arī informācija
par saviem ieņēmumiem un īpašumiem. Kalkulators atspoguļo
2011. gadā plānotās izmaiņas
pievienotās vērtības, iedzīvotāju
ienākuma, sociālajā un mājokļa
nodoklī, ikgadējās auto nodevas
izmaiņas, kā arī neapliekamā minimuma, atvieglojuma par apgādībā esošu personu un minimālās algas paaugstināšanu. Kalkulators regulāri tiek aktualizēts
atbilstoši jaunākajiem valdības
lēmumiem.

AS «Latvijas valsts meži»
Vidusdaugavas
mežsaimniecība ir
izsludinājusi konkursu
«Jaunaudžu kopšana
2011./2012. gadā».
Iepirkuma apjoms ir 7110,9
ha; iepirkums sadalīts 51 daļā,
pieteikties var uz vienu, vairākām vai visām daļām. Paredzamā līguma izpildes vieta: Vidusdaugavas mežsaimniecības 8
meža iecirkņu teritorijā, līguma
izpildes termiņš: 15.12.2012. Ar
nolikumu un tā pielikumiem var
iepazīties mājas lapā www.lvm.lv
vai biroja telpās līdz 2010. gada
17. decembra plkst. 10.00. IZ

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 13. decembrī
no plkst. 10 līdz 12.

Akordeona spēles un Ģitāras spēles
audzēkņu koncerts
18. decembrī pl. 12.00

Kokles spēles audzēkņu koncerts
18. decembrī pl. 16.00

Flautas spēles un Sitaminstrumentu spēles
audzēkņu koncerts 20. decembrī pl. 18.00

Kultūras nams aicina
līdz 20. decembrim
pieteikties uz
Ziemassvētku
pasākumiem
25. decembrī:
bērnu egles sarīkojums
pl. 10:00 un pl. 12:00
(dalības maksa - Ls 3);

balle ar grupu
«Klaidonis»
pl. 21:00
(dalības maksa - Ls 7) vietu skaits ierobežots.

Iecavas novada Dome
aicina interesentus
pieteikties uz kursiem:
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus,
3 stundas 1 reizi nedēļā.
Dalības maksa - Ls 27.

Pieteikties pa tālruni
63941601 vai 29428476
līdz 20. decembrim.

7.
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Sporta ziņas

Decembra pirmajā dienā vieglatlēti sacentās Bauskā Bauskas novada atklātajās sacensībās telpās par godalgām cīnījās
1999. gadā dzimušie un jaunāki sportisti.
Simona Vītoliņa izcīnīja 1. vietu augstlēkšanā, 2. vietu 40 m
barjerskrējienā un 3. vietu tāllēkšanā;
Amanda Grīnberga - 1. vietu 40 m barjerskrējienā, 3. vietu 40 m
skrējienā un augstlēkšanā;
Nadīna Balode - 2. vietu 40 m skrējienā un 6 x 30 m atspoles
skrējienā;
Dāvis Lācis - 3. vietu 40 m barjerskrējienā.
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
2. divīzijas Centra grupā
4. decembrī
Iecava - Rīdzene 2
U-16 66:60 (L. Jaunzems 18, J. Janišons un R. Lindavs pa 12)
U15 79:59 (J. Pelēcis 26, T. Šķipars 23)
U-19 79:71 (J. Eiduks 28, E. Avots 22)
Iecava - DSN 2
U-17 76:71 (A. Spangers 17, F. Lisovskis 16)
5. decembrī
BS Rīga/Pārdaugava 2 - Iecava
U-14 56:35 (G. Plukass 11)
U-15 76:81 (J. Pelēcis 40, T. Šķipars 24)
U-19 84:61 (D. Kravals 13, K. Onzuls 12, J. Eiduks 11,
E. Avots 10)
U-17 67:61 (F. Lisovskis 19, G. Zaļmežs 14)
BS Rīga/Pārdaugava 4 - Iecava
U-14 37:69 (H. Meļķis 20, G. Plukass 16, K. Veģis 12,
E. Jašuks 11)
Sporta skolas «Arkādija» atklātajās sacensībās 3. decembrī
Rīgā spēkiem mērojās C vecuma grupas vieglatlēti.
Konkurenci sīvāku padarīja arī spēcīgi Lietuvas pārstāvji no
Paņevežas. Iecavas sportisti guva šādus panākumus:
Helvijs Meļķis - 1. vieta 600 m;
Guntis Kļaviņš - 3. vieta 600 m un 5. vieta lodes grūšanā;
Ēriks Gulbis - 4. vieta lodes grūšanā;
Linda Šteinberga - 7. vieta 60 m un tāllēkšanā;
Deivids Špoģis - 6. vieta 300 m.
6. decembrī Iecavas novada izglītības iestāžu 3. un 4. klašu
komandas tika aicinātas sacensties minibasketbola stafetēs.
Sacīkšu organizatoriem par sarūgtinājumu, sporta skolotāji nebija
diez ko aktīvi, un sacensībās piedalījās tikai četras komandas.
Meiteņu grupā 1. vietu izcīnīja Iecavas vidusskolas 4. a klases
komanda (Beāte Jašuka, Annemarija Dukure, Ksenija Siliņa,
Laura Casno, Evelīna Grīnvalde un Kristīne Juhņēviča), bet zēnu
sacensībā uzvarēja Dzimtmisas pamatskolas 3. klases skolēni
(Jurģis Jurkovskis, Rolands Sopko, Dāvis Šastakovičs, Roberts
Vorona, Kaspars Ziemiņš un Daniels Liepiņš).

IECAVAS LUTERĀŅU
BAZNĪCĀ
17. decembrī pl. 18.30
iedziedāsim
Ziemassvētkus.
Pasākumu ieskandinās
dzidrās bērnu balsis,
dziedāsim kopā.
Visi mīļi aicināti!
24. decembrī pl. 17.oo
Ziemassvētku
dievkalpojums.
31. decembrī pl.23.oo
Vecgada dievkalpojums.

Ceturto uzvaru Amatieru
basketbola līgā izcīnījusi
BK Dartija komanda.
Revanšējoties par iepriekšējo
zaudējumu Saulkrastu vienībai,
šoreiz - 1. decembra spēlē iecavnieki uzvarēja ar rezultātu
76:67 (pa ceturtdaļām 19:11;
15:14; 17:22; 25:20).
«Beidzot līdzvērtīgi ar pretiniekiem cīnījāmies par atlēkušajām bumbām,» gandarījumu par
normālu spēli aizsardzībā un komandas pietiekamu koncentrēšanos cīņai pauda Dartijas
galvenais treneris Voldemārs
Pārums. «Iepriecināja daudzās
pārķertās bumbas un precīzie
tālmetieni brīžos, kad rezultāta
starpība šūpojās no +10 līdz +5.
Soda metienos gan jāpanāk
augstāka precizitāte, tieši tas
var izšķirt spēles likteni, ja rezultāts ir līdzīgs. Tomēr kopumā
komanda jāpaslavē. Visi basketbolisti, kas gāja laukumā, palīdzēja gūt uzvaru, bet svarīgi, ka
mūsu ārpus pamata piecnieka

spēlētāji sameta krietni vairāk
punktu nekā Saulkrastu rezervisti.»
Gundars Brička: 22 punkti,
6 pārtvertas bumbas, 1 bloķēts
metiens;
Gatis Justovičs: 13 punkti,
7 izcīnītas bumbas, 5 rezultatīvas piespēles, 3 pārtvertas bumbas;
Juris Brūveris: 11 punkti,
3 rezultatīvas piespēles; 2 pārtvertas bumbas;
Ivars Zemītis: 10 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Mārcis Eglītis: 8 punkti, 3 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles, 2 pārtvertas bumbas;
Aldis Beitiņš: 5 punkti, 3 rezultatīvas piespēles;
Dāvis Kravals: 5 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 1 bloķēts metiens;
Juris Zakenfelds: 2 punkti, 8
izcīnītas bumbas; spēlēja arī Juris Ojāru.
8. decembrī Dartija savā laukumā uzņēma RTU/Mārupi. IZ

Sporta namā
Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes galda
tenisā D grupai
11. decembrī pl. 12:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija»
pedagoģiskās padomes
sēde
13. decembrī pl. 19:00
Iecavas novada skolu
sporta metodiskās
apvienības sēde
20. decembrī pl. 19:00
Latvijas Basketbola līga
22. decembrī pl. 18:30
BA Turība - Ventspils
28. decembrī pl. 18:30
BA Turība - Valmiera
Amatieru basketbola līga
22. decembrī pl. 20:30
BK Dartija - Kvēle

!

LATVIJAS
PASTĀ
ABONĒŠANA
2011. GADAM
LĒTĀK:
1 mēn. - Ls 0,60
2 mēn. - Ls 1,20
3 mēn. - Ls 1,80
4 mēn. - Ls 2,40
6 mēn. - Ls 3,60
12 mēn. - Ls 7,20

Sludinājumus laikraksta «Iecavas Ziņas»
rubrikās PIEDĀVĀ DARBU un VĒLAS STRĀDĀT
publicējam BEZ MAKSAS!

Aizsaulē aizgājuši
Regīna Čajevska (14.12.1930. - 03.12.2010.)
Vadims Zvjagins (23.06.1938. - 05.12.2010.)
Tamāra Oņihovska (01.03.1926. - 06.12.2010.)

2010. gada 10. decembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
(reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a,
Iecava, Iecavas novads)
paziņo, ka iepirkuma procedūrā «Būvdarbu inženiertehniskā
uzraudzība projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Iecavas novadā»» (identifikācijas Nr. DzKS 2010/01),
veicot atkārtotu piedāvājumu vērtēšanu, par saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu ir atzīts pretendents
un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas
SIA «BaltLine Globe» (reģ. Nr.LV40003780856)
ar cenu bez pievienotās vērtības nodokļa Ls 63 285,00.
Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu datums 03.12.2010.

Pārdod : : :
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.
automašīnu Suzuki Alto
(1988. g., melnā krāsā, ļoti labā
stāvoklī, ar LT numuriem, var
izrakstīt pilnvaru, TA - pusotru
gadu, apskatāma Iecavā).
Tālr. 27781292; 29164600.
rezerves daļas no lietotām
automašīnām Mitsubishi Galant
2.0 (1988. g.), Ford Cougar 1.1
(1992. g.) un Renault Traffic 2.5
(1992. g.). Tālr. 29164600.
jaunu pneimatisko šauteni B2
(cena - Ls 25).
Tālr. 29164600.
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, skaidu
granulas - 110 Ls/t, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tālr. 26112140.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Siens
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

Izīrē : : :
Iecavas novada Dome steidzami
izīrē 2 istabu dzīvokli Iecavā,
Rīgas ielā 21-59. Ir lieli parādi.
Tālr. 63941721.

8.

Kultūras namā
13. decembrī pl. 19:00
TV šova

«DZIEDOŠĀS ĢIMENES»
dalībnieku koncerts.
Biļešu cena: Ls 4 un Ls 5.

14. decembrī pl. 19:00
grupas

«TURAIDAS ROZE»
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4 un Ls 5.

16. decembrī pl. 18:00
folkloras kopas «Tarkšķi»
koncerts.
Ieeja - bez maksas.

18. decembrī pl. 18:00
jaukto koru
Ziemassvētku ieskaņas
koncerts
«KATRAM PA STARAM».
Ieeja - bez maksas.

19. decembrī pl. 12:00
sporta deju konkurss
«SVEČU BALLE».
Ieeja - bez maksas.

22. decembrī pl. 18:00
Mūzikas skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts.
Ieeja - bez maksas.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (56 g.) meklē jebkuru
darbu. Ir pieredze vecu, slimu
cilvēku kopšanā un
lauksaimniecības darbos.
Tālr. 26053021.

AGUSS AUTO uzticams un draudzīgs
* Droši nogādāsim Jūs un Jūsu
auto mājās, servisā, stāvvietā.
* Tehniskā palīdzība (dažādi
nestandarta risinājumi).
* Aizgulējāties? Kavējat darbu
vai bērni skolu?

21. decembrī plkst. 11
Kultūras nama mazajā zālē

invalīdu biedrība
«Rūķītis» svinēs
Ziemassvētkus.
Laipni aicinām visus biedrus
un citus interesentus!

Dažādi : : :
Firma SIA «I-DATI»,
Iecavā, Rīgas ielā 16,
piedāvā pakalpojumus:
mobilo telefonu remonts,
LCD TV remonts, datoru
diagnostika un remonts.
Sīkāk par cenām un
pakalpojumiem - www.idati.lv.

Tālr. 20283920.

No 10. līdz 16. decembrim
salonā CIKU-CAKAS,
Rīgas ielā 33,
Iecavas internātpamatskolas
skolēnu pulciņa
RADOŠĀS PRASMES
darbu izstāde.
Laipni aicinām apskatīt!
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Svētdien, 5. decembrī, Iecavas
tirgū nozaudēts sudraba
auskars - paliels riņķis ar
iestrādātiem kristāliņiem.
Atradēju lūdzu zvanīt
pa tālr. 29686380. Par
atlīdzību vienosimies.
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