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Internātpa- 4.
matskola
iesaistījusies
vērienīgā
projektā

Vai sports ir 6.
arī tavs
dzīvesveids?
A: F: Anta Kļaveniece

No 6. aprīļa Latvijā uzturas
12 cilvēku delegācija no Taizemes. Viņi šurp ieradušies «AFS
Latvija Jauniešu Apmaiņas pro-

grammas» brīvprātīgo izglītības
darbinieku pieredzes apmaiņas
programmas ietvaros. 13. aprīļa
pēcpusdienā delegācija viesojās
Iecavas vidusskolā. Divu nedēļu
laikā Taizemes skolu direkto-

riem un skolotājiem plānots apceļot teju pusi Latvijas, lai veicinātu savstarpēju informācijas
apmaiņu par izglītības sistēmu
un kultūru atšķirībām.
2.lpp.

SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2010. gada aprīlī Ls 39,42.

Zālītes grupā par maz audzēkņu Labākie skolēni saņems naudas balvas
A: Beata Logina

Sākumskolas «Dartija»
direktore Irīna Freimane
informēja Domi, ka
pirmsskolas izglītības
grupā Zālītē ir
nepietiekams audzēkņu
skaits, un rosināja lemt
par grupas turpmāko
likteni.
Šajā mācību gadā grupā bija
reģistrēti 10 bērni vecumā no
diviem līdz četriem gadiem, taču
pašlaik grupu apmeklē vidēji
četri bērni. Tas nozīmē, ka, algojot pedagogus un nodrošinot
speciālas telpas un ēdināšanu
tik mazam skaitam audzēkņu,
pašvaldības budžeta līdzekļi tiek

izlietoti nelietderīgi. Likums paredz, ka grupa jāorganizē, ja ir
vismaz astoņu bērnu vecāku
iesniegumi. Lai varētu pieņemt
motivētu lēmumu par grupas saglabāšanu vai likvidēšanu, pašvaldība lūdz atsaukties vecākus,
kuru bērniem nākamajā mācību
gadā tā būtu nepieciešama. Zvaniet I. Freimanei pa tālruni
29448276.
Tā kā grupa iekārtota Zālītes
speciālās internātpamatskolas
telpās un ēdināšanu nodrošina
šīs iestādes darbinieki, tad grupas darba laiks ir pieskaņots
skolai un brīvlaikos tā nedarbojas. Ja turpmāk interesentu
skaits nebūs pietiekams, salīdzinoši lētāka alternatīva bērnudārza grupas uzturēšanai varētu būt
dienas centra izveide. IZ

A: Beata Logina

Dome 13. aprīļa sēdē
nolēma apstiprināt
noteikumus «Par naudas
balvu piešķiršanu Iecavas
novada vispārizglītojošo
skolu, Iecavas mūzikas
skolas izglītojamajiem un
viņu pedagogiem par
sasniegumiem mācībās,
mācību priekšmetu
olimpiādēs, valsts un
starptautiskos konkursos».
Pēc Izglītības, kultūras un
sporta komitejas ierosinājuma
šie noteikumi tika izstrādāti, lai
Iecavas novada pašvaldībā ar
naudas balvām tiktu stimulēti

ne tikai veiksmīgākie sportisti,
kā tas notiek jau pāris gadu, bet
arī citi labākie skolēni.
Noteikumos paredzēts, ka
naudas balvas var piešķirt par
labām un teicamām sekmēm
mācībās, starpnovadu un valsts
mēroga olimpiādēs, par iegūtām
godalgotām vietām valsts un
starptautiskos konkursos.
Piemēram, 9. klases absolventam, kura sekmju vērtējumi
gadā ir vidēji 8.0 balles un augstāk (zemākais vērtējums ir 7
balles) – piešķirami Ls 20, tāpat
arī Iecavas mūzikas skolas absolventam, bet vidusskolas
12. klases absolventam ar tādiem pašiem nosacījumiem izmaksājami Ls 30.
3.lpp.
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2.

Skolu ziņas

Sākumskolas «Dartija»
pirmsskolas grupās aprīlis aizrit
ar devīzi «Spārnotie draugi atgriezušies». Mācību un audzināšanas darba tēmas tiek saistītas
ar un ap putniem. Bērni spārnotos draugus zīmē, veido, atpazīst
pēc attēliem un vēro dabā, klausās balsis gan ierakstos, gan dabā.
9. aprīlī organizējām meistardarbnīcu, kurā tika mērīts, zāģēts, naglots, lai taptu putnu
būrīši. Katrs mazais meistars varēja iemēģināt roku šajā vīrišķīgajā darbā. Liels paldies tētiem:
J. Beitiņam, A. Semjonovam, un
I. Spalvam, kuri izbrīvēja rītu, lai
darbotos kopā ar bērniem. Ne
mazāku pateicību izsakām arī visiem tiem vecākiem, kuri atnesa
un uzdāvināja jau gatavus,
skaistus putnu būrus izlikšanai
bērnu rotaļu laukumu kokos.

Paldies sakām Šūstu, Kurlišu,
Vaļacku, Kreņģeļu, Zīvārtu, Ilvesu, Visocku, Balašu, Podziņu,
Zepu, Voronovu ģimenēm par
pretimnākšanu un atsaucību
Iestādes teritorijas kokos tika
pielikti 19 būrīši. Visiem par lielu
prieku konstatējām, ka tās pašas dienas vakarā dažām mājām
jau saimnieki atradušies. Nevaram nepieminēt arī A. Okolovski,
kurš piestiprināt būrīšus palīdzēja tām grupām, kurās neviens tētis nevarēja atnākt, jo pasākums notika rīta cēlienā.
Mēnesi noslēgsim ar tematisko pasākumu «Putnu salidojums», kurā katra grupa prezentēs savu variāciju par putnu tēmu, attēlojot tos dejās, rotaļās,
maskās, teātrī un citās aktivitātēs. Veidosim arī putniem veltītu
radošo darbu izstādi «Lai dzīvo
žagari». IZ

Ingars Spalva darbojās kopā ar «Rūķu» grupas audzēkņiem.
A: F: Dace Okolovska

Taizemiešus sajūsmina viss tautiskais
1.lpp.

Viesi apciemo tās skolas, kurās savulaik uzņemti apmaiņas
programmas skolēni no Taizemes, kā arī iepazīstas ar citām izglītības iestādēm un kultūras objektiem, tiekas ar pašvaldību
pārstāvjiem.
Iecavas vidusskolā taizemieši, kuru vidū ir skolu direktori un
skolotāji no dažādiem Taizemes
reģioniem, ar prieku noskatījās
koncertu, iegādājās suvenīrus
no skolēnu mācību firmām
(attēlā), kopējā diskusijā pie tējas tases ar skolas direktori Agru
Zaķi, pašvaldības vadītāju Jāni
Pelsi, skolas direktores vietniekiem Edgaru Šmitu un Solvitu
Dārziņu iepazinās ar novada
struktūru, kā arī skolu un tās
piedāvātajām izglītības programmām. Viesus interesēja, kas veido pašvaldības budžetu, cik
daudz naudas un kādiem mērķiem skolu finansēšanā atvēl
pašvaldība, vai par skolu ir jāmaksā, kādas ārpusstundu nodarbības ir pieejamas, vai
ēdināšana ir bez maksas.
Taizemes izglītības sistēmā ir
vairākas atšķirības, piemēram,
skolas ir dalītas – atsevišķi meiteņu un zēnu. Taizemes viesus
izbrīnījis tas, ka mūsu skolēniem
nav formas tērpu, ka meitenēm
atļauj ierasties skolā ar rotas lietām, lakotiem nagiem un kosmētiku. Kopumā Latvijā viņus sajūsminājis viss tautiskais, ļoti
paticis Brīvdabas muzejā,

sajūsminājuši bērni tautastērpos. Vairums viesu Eiropā ir pirmo reizi. Atbraucot bijusi ļoti liela vēlme ieraudzīt sniegu, un tas
viņiem arī izdevies - atraduši pāris saujas Rīgas jūrmalā un bijuši ļoti laimīgi. Lai gan pirms
brauciena viesi bija informēti par

laika apstākļiem Latvijā, salīdzinoši aukstais laiks pirmajā viesošanās nedēļā viņos izraisījis
nelielu šoku.
Vidusskolā īpašas ciemiņu
emocijas izraisīja E. Šmita sagatavotā prezentācija par abu Taizemes meiteņu gaitām Iecavas

vidusskolā, kuras apmaiņas
programmas ietvaros pirms vairākiem gadiem šeit mācījās. Pēc
prezentācijas viesi uzreiz vaicāja: «Vai vēlaties uzņemt vēl kādu skolēnu no Taizemes?» Jā,
skola tam ir gatava, taču vislielāko šķērsli šai iecerei rada ģimenes atrašana, kas būtu ar mieru
veselu mācību gadu savā mājā
uzņemt kādu ārvalstu skolēnu.
Arī viesu pavadone, AFS Latvija
brīvprātīgā darbiniece Renāte
Vīksna atzina, ka atrast ģimenes
ir vislielākā problēma. Tā ka, ja
kāds ir gatavs iesaistīties šajā atbildīgajā, bet interesantajā pasākumā, dodiet ziņu organizācijai AFS Latvija.
Skolēnu apmaiņas programmā AFS kopumā ir iesaistījušās
48 valstis, un skolēni no tām
labprāt vēlas izglītoties arī Latvijā. Pašlaik organizācijas Latvijas filiālē esot jau 10 pieteikumi
nākamajam mācību gadam. Šajā ziņā tieši taizemieši esot ļoti
aktīvi. Viņi vēlas, lai citu valstu
skolēni brauc pie viņiem, un arī
viņu skolēni labprāt izmanto šo
iespēju. Šogad Latvijā vien mācās 10 skolēni no Taizemes, bet
pērn mācījās 16. Arī Renātes
Vīksnas ģimene jau četras reizes
ir uzņēmusi ārvalstu skolēnus,
arī viņas pašas abi bērni ir piedalījušies apmaiņas studentu
programmā un šobrīd strādā
AFS Latvija birojā.
Informācija par AFS Latvija
programmām pieejama interneta vietnē www.afs.lv. IZ
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Novada Domē
Dome savā kārtējā sēdē
13. aprīlī izskatīja 32
jautājumus. Viens no tiem
bija par nekustamā
īpašuma «Vecbrāļi»
detālplānojuma
apstiprināšanu galīgajā
redakcijā.
Pagājušā gada 9. jūnijā Dome
pieņēma lēmumu «Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam «Vecbrāļi»», ar kuru tika apstiprināts
arī darba uzdevums. Šī gada
9. februārī Dome pieņēma lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
Sabiedriskās apspriešanas
laikā no 18. februāra līdz 12.
martam tika saņemtas vēstules
un iebildumi no iedzīvotājiem.
Signe Potaša iesniegumā paudusi vērtējumu par projektu un
iebildumu, ka būvniecības iecere nav lietderīga un pilnībā noraidāma. Detālplānojuma izstrādātāja SIA «Damsijas» savā vēstulē S. Potašai sniedza atbildi, ka
izstrādātajā detālplānojumā plānotās dzīvojamās mājas un ar to
saistītās infrastruktūras veidošana Iecavas upes tuvumā nav
apdraudējums apkārtējai videi
un Iecavas novada peldvietām;
plānojumā nav paredzēta meža
zemes 7,75 ha platībā izciršana,
bet gan tās kopšana un saglabāšana; 28.09.2009. ir sniegts LLU
Meža fakultātes Mežkopības katedras ekspertes I. Straupes atzinums, ka plānotajā platībā nav
konstatēti Latvijā īpaši aizsargājami biotopi, īpaši aizsargājamas
augu sugas un augu sugas ar
mikroliegumiem; plānojumā ir
paredzēta jaunu ceļu veidošana,
kas akceptēta VAS «Latvijas
Valsts ceļi»; VAS «Latvijas Valsts
ceļi» nav sniedzis slēdzienu, ka
tilts pār Iecavas upi būtu neapmierinošā stāvoklī; detālplānojuma risinājumā ir ievērota Iecavas novada Teritorijas plānojumā noteiktā Iecavas upes applūstošā teritorija, un tas ir izstrādāts atbilstoši Aizsargjoslu
likuma normām applūstošajās
teritorijās; teritorijā tiek plānotas notekūdeņu centralizētās
attīrīšanas iekārtas.
Arī Andis Paeglītis iesniedzis
lūgumu neapstiprināt detālplānojuma projektu. SIA «Damsijas»
sniedza atbildi, ka meža zemes
transformācija tiks veikta saskaņā ar 28.09.2004. MK noteikumiem Nr.806 «Meža zemes
transformācijas noteikumi» un
tas netiks darīts pirms detālplānojuma apstiprināšanas; ka zemes gabali «Vecbrāļu kapi» un

«Kļavu viduslaiku kapsēta» neietilpst izstrādājamā detālplānojuma robežās un tiem ir ievērota
likumā noteiktā aizsargjosla.
Uz Svetlanas Nosovas iesniegumu SIA «Damsijas» atbildēja,
ka detālplānojums tiek izstrādāts atbilstoši 06.10.2009. MK
noteikumiem Nr.1148 «Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi» un Iecavas novada teritorijas plānojumam; ka
caur S. Nosovas īpašumu netiek
veidoti ceļi. Velgai Draudziņai
SIA «Damsijas» atbildēja, ka izstrādātajā detālplānojumā ir
ievērota Iecavas upes aizsargjosla un tauvas josla, netiks radīts
vides piesārņojums un apdraudējums upei, jo paredzēta centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve; plānoto ceļu
izbūve nodrošinās piekļuvi visiem plānotajiem zemes gabaliem; ēku novietojums tiks plānots saskaņā ar tehniskajiem
projektiem; neviena no plānotajām ēkām neatradīsies tuvāk
«Vecbrāļu» kapiem kā jau esošā,
vismaz gadsimtu vecā «Vecbrāļu»
dzīvojamā māja; saskaņā ar
Iecavas novada Teritorijas plānojuma 2008. gada grozījumiem
dzīvojamo māju apbūve šajā teritorijā ir atļauta.
Uldim Bušam sniegta atbilde, ka plānojumā nav iekļauta
rindu vai vairākdzīvokļu māju
apbūve un plānojums tiek izstrādāts ar mērķi, lai tieši lauku
klusums un tā saglabāšana būtu viens no iemesliem izvēlēties
dzīves vietu šajā teritorijā; VAS
«Latvijas Valsts ceļi» nosacījumi
paredz īpašniekam izstrādāt galveno būvmateriālu piegādes
maršruta shēmu un noslēgt sadarbības līgumu par ceļa seguma uzlabošanas un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas nosacījumiem.
Saņemts vēl citu nekustamo
īpašumu īpašnieku iesniegums
ar viedokli par detālplānojumu
un tā apstiprināšanas nepareizību.
Detālplānojuma projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 10. martā Domes telpās piedalījās SIA «Damsijas» pārstāves
D. Bērziņa un A. Enģele, Domes
pārstāvis M. Veinbergs, VAS
«Latvijas Valsts ceļi» pārstāvis
K. Arājs un četri iedzīvotāji.
Apspriešanas gaitā saņemti
atzinumi no visām darba uzdevumā minētajām instancēm, un
tajās nav iebildumu pret detālplānojuma apstiprināšanu.
Attīstības komitejas sēdē deputāts A. Mačeks ierosināja detālplānojumā paredzēt parceli,

kurā būtu iespējama sabiedriskā apbūve. Komiteja, izvērtējot
iesniegtos materiālus un noklausoties SIA «Damsijas» pārstāves ziņojumu, nolēma ieteikt
Domei apstiprināt detālplānojumu, iekļaujot detālplānojumā
parceli, kurā būtu iespējama sabiedriskā apbūve.
Dome 13. aprīlī, atklāti balsojot, «par» - 12 (J. Arāja,

G. Arājs, A. Avots, I. Freimane,
A. Grundmanis, J. Krievs,
J. Ludriķis, A. Mačeks, S. Mašiņenkovs, J. Pastars, J. Pelsis,
I. Vaičekone), «pret» – nav, «atturas» – 2 (B. Mīlgrāve, A. Vītola),
nolēma apstiprināt «Vecbrāļu»
(kadastrs 40640130072, platība – 50,86 ha) detālplānojumu
galīgajā redakcijā. IZ

Labākie skolēni saņems naudas balvas
1.lpp.

Iecavas novada vispārizglītojošo skolu un Iecavas mūzikas
skolas izglītojamajam, kurš
valsts mēroga vai starptautiskos
mūzikas/mākslas u. c. konkursos un iegūst godalgotu vietu, kā
arī viņa pedagogam par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā paredzēts piešķirt par 1. vietu – Ls 15, par 2. vietu – Ls 10,
par 3. vietu – Ls 5. Kolektīvam,
kā arī pedagogam, kura vadībā
koris, deju kolektīvs, ansamblis
u. c. kolektīvs ieguvis godalgotu
vietu piešķirami Ls 20 par 1. vietu, Ls 15 par 2. vietu un Ls 10 par
3. vietu.
Par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādē vai zinātniski pētnieciskajā darbā starpnovadu mērogā skolēnam un
viņa pedagogam attiecīgi tiks izmaksāti Ls 15, Ls 10 un Ls 5,
valsts mērogā - Ls 20, Ls 15 un
Ls 10, bet starptautiskā mērogā Ls 30, Ls 20 un Ls 15.
Visu novada izglītības iestāžu

vadītājiem līdz katra gada
21. maijam Domē jaiesniedz
iesniegums par godalgoto vietu
ieguvējiem vai apbalvošanai paredzētajiem mācību sasniegumiem. Iesniegumus izskatīs Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kas ieteiks Domei piešķirt naudas balvas vai, norādot
iemeslus, noraidīs pretendenta
kandidatūru. Naudas balvas tiks
piešķirtas no Iecavas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Tiks turpināta tradīcija labākos skolēnus mācību gada noslēgumā sumināt svinīgā pasākumā. Līdz šim apbalvojamie uz
pieņemšanu pie pašvaldības vadītāja tika aicināti maija beigās,
taču turpmāk apbalvojamie Domē varētu pulcēties jūnijā - pēc
tam, kad deputāti būs izvērtējuši
visus apkopotos sasniegumus
un pieņēmuši nepieciešamos lēmumus. Iespējams, ka skolu absolventiem naudas balvas tiks
pasniegtas izlaidumā. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 7. aprīļa plkst. 20
līdz 8. aprīļa plkst. 10 Skolas ielā
no ūdens savākšanas bedrēm
nozagtas divas metāla aizsargrestes. Uzsākts kriminālprocess.
- 8. aprīlī ap plkst. 3.42 Rīgas
ielā, izsitot loga stiklu, vīrietis
maskā iekļuvis degvielas uzpildes stacijas ēkā un, piedraudot
operatorei, atņēmis naudu - 52
latus. Uzsākts kriminālprocess.
- 8. aprīlī ap plkst. 17:20
Dzirnavu ielā, automašīnai Opel
Vectra braucot pāri kanalizācijas
akai, atvērās tās vāks, un tika
bojāta automašīna.
- 8. aprīļa pievakarē Rīga ielā
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka
1974. gadā dzimis vīrietis Latvijas teritorijā dzīvo bez deklarētas
dzīvesvietas.
- 9. aprīlī ap plkst. 22 sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols par to, ka 1972. gadā
dzimis vīrietis Edvarta Virzas

ielā vadīja velosipēdu, būdams
alkohola reibumā.
- Par tādu pašu administratīvo pārkāpumu ceļa A7 40. km
10. aprīlī ap plkst. 23:25 protokols sastādīts 1980. gadā dzimušam velosipēda vadītājam.
- 11. aprīlī ap plkst. 10:30
veikalā «Maxima» dažādas preces
nozaga 1946. gadā dzimusi sieviete. Uzsākts kriminālprocess.
- 13. aprīlī ap plkst. 4:35 Raiņa ielā, uzlaužot durvju slēdzeni,
no garāžas nozagts motocikls Gilera Runner 125 (2009. gada izlaidums). Uzsākts kriminālprocess.
- 13. aprīlī Rīgas ielā konstatēts, ka 1958. gadā dzimis vīrietis dzīvo bez deklarētas dzīves
vietas.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Skolēni saņems atbalstu un iedrošinājumu
A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas
internātpamatskola ir
iesaistījusies vērienīgā
projektā, kurā ietverti
atbalsta pasākumi
jauniešu sociālās
atstumtības riska
mazināšanai.
Līgums par projekta realizāciju ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu
(RPIVA), kas vada projektu, ir jau
parakstīts. Trešdien, 7. aprīlī, internātskolā viesojās projekta vadības grupa, lai iepazīstinātu
skolas pārstāvjus ar projekta aktivitātēm un tā darbības posmiem.
Šobrīd projekta sadarbības
partneru komanda, kurā iekļauti Rīgas Stradiņa universitātes,
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Latvijas Bērnu neirologu biedrības, Latvijas Logopēdu
asociācijas un Latvijas mūžizglītības atbalsta centra speciālisti,
ir jau uzsākusi darbu pie integratīvās mācību metodikas izstrādes, kas būs balstīta uz jaunākajiem sasniegumiem dažādās zinātņu nozarēs. Līdz nākamā mācību gada sākumam atbilstoši izstrādātajai metodikai

«Iesaistoties projektā, skola būs tikai ieguvēja. Skola iegūs
atbilstoši metodikai iekārtotas telpas, skolotāji – papildu
darba iespējas, skolēni – atbalstu un iedrošinājumu,»
stāstot par projektu, uzsvēra tā vadītāja Daina Voita.
notiks semināri un konsultācijas
iesaistītajiem pedagogiem un
skolēnu vecākiem - izglītojošas
nodarbības par apmācību ieguvumiem un iespējām tajā darboties.
Internātskolā paredzēts arī
labiekārtot speciālas mācību tel-

pas, bet, sākoties mācību gadam, izveidot divas 12-16 skolēnu grupas, kas divas reizes nedēļā apmeklēs nodarbības četru
mācību stundu garumā. Skolēnus nodarbībām izvēlēsies, ņemot vērā skolas pedagogu un
psihologa rekomendācijas, kā

arī skolēnu kognitīvo un motoro
funkciju attīstības līmeni. Īpaša
uzmanība tiks veltīta pusaudžiem, kas mācās mājapmācībā vai neapmeklē skolu vispār,
kā arī skolēniem no nabadzīgām
un sociālā riska ģimenēm, dodot
iespēju saņemt papildu apmācību konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos.
Projekta vadītāja Daina Voita
uzsvēra, ka nodarbībās netiks
dublēts mācību process un neviens arī netiks ārstēts. Programmas galvenais uzsvars ir
vērsts uz to, lai ar nodarbībām,
spēlēm un kustību vingrinājumiem risinātu sociāla rakstura
problēmas un veicinātu personības attīstību.
Šajā 24 mēnešu projektā tiks
iesaistītas 19 izglītības iestādes,
tostarp arī Saulaines profesionālā vidusskola un Bauskas pilsētas 2. vidusskola. Projekta autori
ieplānojuši, ka šajā laika posmā
atbalstu mācībām saņems 780
izglītojamie no sociālās atstumtības riska grupas un 230 izglītojamie ar speciālām vajadzībām.
Projektu «Integratīvas mācību
metodikas izstrāde un ieviešana
adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem» finansē Eiropas Sociālais fonds. IZ

Jaunieši turpina popularizēt kino un foto
A: Beata Logina

24. aprīlī Iecavas kultūras
namā notiks II Latvijas
jauniešu amatieru īsfilmu
un foto festivāls, kuru
organizē biedrība «Iecavas
Jauniešu padome».
Pasākuma idejas autors ir
Bruno Bahs, Olaines 1. vidusskolas vizuālās mākslas skolotājs, RTU absolvents. Viņš ir
pārliecināts, ka «festivāla dienā
Iecava tiks pārvērsta par novatorisma un spilgtu ideju metropoli, kur ikviens interesents varēs
iepazīties ar kino un foto mākslu, kas radīta ar jauniešu skatu
caur kinokameras un foto
objektīvu. Pasākums ir vērsts uz
kino un foto popularizēšanu.
Centrā - jaunietis un viņa neizmērojamais talants rast mākslu
šķietami melnbaltajā ikdienā,

iemūžinot to un parādot citiem».
Festivāls būs Latvijas radošo
jauniešu darbu konkurss, kurā
kompetentas žūrijas vadībā klātienē tiks vērtētas konkursam
pieteiktās īsfilmas un fotogrāfijas. Organizatori informē, ka festivāla žūrijas komisijas darbā
piedalīsies tādi sabiedrībā zināmi cilvēki kā Miks Ozoliņš (filmas
«Es gribu tavu meiču!» režisors,
producents un scenārists), Zane
Dzene (kinokritiķe), Mikus Fomins (profesionāls fotogrāfs),
Mārtiņš Grauds (režisors) un Liene Allere (ūdensmotosporta pārstāve, daudzkārtēja Baltijas čempione).
Festivāla mērķis ir sekmēt kino un foto mākslas popularitāti,
piesaistot jauniešu interesi filmu
un fotogrāfiju veidošanai. Bruno
Bahs uzskata, ka šajā laikā svarīgākais ir ideju ģenerēšana, to
virzība un īstenošana dzīvē, tādēļ
videokamera un fotoobjektīvs ir

viens no veidiem kā dzīvē realizēt
savas ieceres.
Organizatori vēlas pierādīt,
ka Latvijā kino un foto ir nākotne, tikai jātver īstais mirklis
un sajūta. Galvenais - noticēt savām spējām un neapstāties pie
pirmajiem sarežģījumiem.
Konkursam pieteiktās filmas
un fotogrāfijas tiks vērtētas šādās nominācijās: interesantākais īsfilmas scenārijs, labākais
lomas tēlojums, festivāla īsfilmu
video grand prix (galvenā balva
īsfilmu konkurencē), atraktīvākā
fotogrāfiju prezentēšana, oriģinālākā fotogrāfija, un, protams,
arī festivāla foto grand prix (galvenā balva fotogrāfiju konkurencē).
Organizatoru komanda sola
smaidpilnu un novatorisku sestdienas vakaru ikvienam pasākuma dalībniekam un apmeklētājam. Filmu un fotogrāfiju baudīšanu, cauraustu ar žūrijas uz-

slavām un kritiku, papildinās vokālistes Marika Purena (Bauska), Viktorija Jansone (Olaine),
diskžokejs Andris Sviklis (DJ
ICE), moderno deju pāris Edgars
Ērglis un Laura Pastare (Iecava).
Festivāla dalībnieki šoreiz ir
no Liepājas, Rīgas, Olaines,
Bauskas un citām Latvijas pilsētām. Pasākuma gaitā skatītājiem gaidāmi arī īpaši pārsteigumi, ko organizatori vēl neatklāj.
Bruno Baha un svētku režisora Jāņa Dūmiņa organizētais
I Latvijas jauniešu īsfilmu un foto
festivāls norisinājās 2009. gada
27. martā Bauskā, kur amatieru
kino jomu pārstāvēja rīdzinieks
Didzis Eglītis, apvienības «Jauncode Movies», «BB kino industrija», kā arī lielākā Baltijas jauniešu kino apvienība «Komedia», savukārt fotogrāfijas demonstrēja
Oskars Cirsis, Krišjānis Šteins,
Mārtiņš Purmalis, Dainis Pāls,
Viesturs Smildziņš un citi. IZ
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Pateicas par ilggadēju darbu
A: F: Anta Kļaveniece

Pašvaldības pateicību
par ilggadēju darbu
13. aprīlī saņēma Edvarta
Virzas Iecavas bibliotēkas
vadītāja Emīlija
Aizpuriete, kas nolēmusi
doties pelnītā atpūtā.
Pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis bibliotekārei pasniedza
gan Domes Goda rakstu par ilggadēju, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras dzīvē, gan Domes piešķirto
naudas balvu.
E. Aizpurieti sveica arī viņas

kolēģes no pārējām novada bibliotēkām. «Domāju, ka mēs lieliski sastrādājāmies,» sacīja Iecavas bērnu bibliotēkas darbiniece
Zoja Stūrmane. «Emīlija mums
nekad neliedza padomu ne vien
ar darbu saistītās, bet arī tīri sievišķīgās lietās. Daudzas garšīgo
salātiņu un citu gardumu receptes esam ieguvušas tieši no viņas.»
Savukārt Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkas turpmākās
saimnieces Anda Rācenāja un
Jolanta Ignate, sveicot E. Aizpurieti, solīja, ka centīsies, lai
bibliotēkas darba kvalitāte nemazinās. IZ

Nākamā būs Bibliotēku nedēļa
A: Beata Logina

No 19. līdz 24. aprīlim visā
Latvijā notiks Bibliotēku nedēļas pasākumi. Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkā 21. aprīlī
pulksten16:00 interesentus pulcēs literārā pēcpusdiena «Friča
Bārdas dzīves un dzejas vara-

Reklāmas raksts
Kādas ir
tendences
apdrošināšanas
jomā?
Ekonomiskās krīzes apstākļos uzņēmumi un iedzīvotāji
pilnīgi vai uz laiku atliek tādu
pakalpojumu iegādi, bez kuriem var iztikt. Iedzīvotāji, kurus krīze skar vairāk, izvēlas tikai tos pakalpojumus, tajā
skaitā arī apdrošināšanas pakalpojumus, bez kuriem iztikt
nevar.
Vispopulārākais apdrošināšanas pakalpojums ir OCTA
apdrošināšana, jo bez šīs apdrošināšanas «uz ceļa rādīties
nedrīkst». Šajā apdrošināšanas veidā nepastāv atšķirības
apdrošināšanas segumā, jo
noteikumi visiem apdrošinātājiem ir vienādi, tāpēc galvenais
un izšķirošais faktors ir apdrošināšanas polises cena. Pēdējo
divu gadu laikā, kopš ieviesta
BONUS MALUS sistēma, cena
vienai automašīnai dažādās
apdrošināšanas sabiedrībās
var atšķirties līdz pat divām
reizēm.
Arī īpašuma apdrošināšanai
un sava īpašuma aizsargāšanai jāpievērš pietiekami liela

vīksne», bet 23. aprīlī aktīvākie
E. Virzas un Zorģu bibliotēkas
apmeklētāji dosies ekskursijā
«Skrīveri un darbīgā Koknese,
Likteņdārzs - Latvijas dvēsele,
atmiņa un piemiņa». 20. aprīlī
Rosmes bibliotēkā gaidāma rokdarbu pēcpusdiena «Puķu podu
dekorēšana», bet Zorģu bibliotē-

Sveicot
Emīliju
Aizpurieti,
Jānis Pelsis
uzteica viņas
augstās
darba spējas,
precizitāti un
kārtības
mīlestību,
uzsverot, ka
bibliotēka
E. Aizpurietei
bijusi kā
otrās mājas.

kas lasītāji dosies sakopt Edvarta Virzas dzimtas kapus Rumbu
kapsētā. Ziemeļu bibliotēka šajā
dienā aicina jaunāko klašu skolēnus iepazīties ar programmu
«Mans draugs dators». 21. aprīlī
plānota lauku bibliotēku atbalstītāju un čaklāko lasītāju ekskursija uz Talsu apkārtni. Zālītes bibliotēkā 22. aprīlī notiks zīmējumu konkurss skolēniem
«Ilustrācija H. K. Andersena pa-

sakai». No 19. līdz 21. aprīlim
Bērnu bibliotēka pie sevis iepazīšanās ekskursijā «Mana bibliotēka» gaidīs PII «Cālītis» audzēkņus, bet 22. aprīlī Iecavas internātpamatskolas 3. klase viesosies literārā pēcpusdienā «Ciemos nāk pasaku Andersens». Visu aprīli bibliotēkā apskatāma
iecavnieces Agras Svikles uzpirksteņu kolekcija un fotoizstāde «Iecava fotoattēlos». IZ

Apdrošināšanas brokeru un riska vadības sabiedrības „EURORISK Latvia” speciālistu viedoklis
uzmanība. Ja īpašums ir iegādāts ar bankas palīdzību, bez šīs
apdrošināšanās polises neiztikt.
Morālo zaudējumu ir grūti kompensēt, bet mantas bojājumu vai
zaudējumu var kompensēt iegādātā apdrošināšanas polise. Privātpersonām joprojām izdevīgākie ir ģimenes kompleksās apdrošināšanas risinājumi.
Ja personīgā automašīna ir pietiekami jauna un automašīnas
īpašnieks ir līzinga kompānija,
neiztikt arī bez brīvprātīgās
KASKO apdrošināšanas, bet tā ir
viena no komplicētākajām. Tikpat svarīgi, cik maksā polise, ir
apdrošināšanas noteikumi, jo tie
katram apdrošinātājam ir atšķirīgi. Iegādājoties šo apdrošināšanas polisi, bez kompetenta speciālista konsultācijas apdrošināšanas jautājumos būs grūti.
Cena ir būtiskākais apdrošināšanas pakalpojumu izvēles kritērijs, tāpēc apdrošināšanas piedāvājumi ir jāsalīdzina, vispusīgi izvērtējot visu apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus. Būtiski
ir salīdzināt arī tos riskus, kas
tiks segti, un izņēmumus, kuru
gadījumā apdrošināšana nebūs
spēkā.

Priekšrocības,
izmantojot
brokeru
pakalpojumus
Parasti apdrošināšanas līgumi
ir komplicēti, un nozare ir labi
jāpārzina, lai varētu izvēlēties
visatbilstošāko variantu, tāpēc
brokeris ir neizvietojams. Apdrošināšanas piedāvājumu savākšana un to novērtēšana, ņemot
vērā atšķirības dažādu kompāniju noteikumos un reputācijā,
ir darbietilpīga. Mēs to izdarām
Jūsu vietā, dodot Jums jau gatavu rezultātu.
Brokera iesaistīšanās nesadārdzina apdrošināšanu. Parasti tas drīzāk nozīmē naudas ekonomiju, jo tiek iegūts lētāks un
kvalitatīvāks apdrošinājuma segums, ko brokeris var nodrošināt, pārzinot tirgus situāciju.
Ir ļoti svarīgi precīzi zināt savas
tiesības, apdrošināšanas praksi,
pārzināt apdrošināšanas līgumus un parasto un vēlamo apdrošināšanas gadījumu noformēšanas kārtību, par ko var informēt brokeris.
Telefoniskas konsultācijas par

apdrošināšanu un atlīdzībām
saviem klientiem mēs piedāvājam bez maksas.
Apdrošināšanas brokeris ir
klienta intereses aizstāvošs
apdrošināšanas profesionālis,
kas palīdz orientēties sarežģītajos apdrošināšanas piedāvājumos, iesaka piemērotāko risinājumu un konsultē klientu
atlīdzības saņemšanā.
Par brokera pakalpojumu
maksā tā apdrošināšanas sabiedrība, kuras polise klientam
tiek piedāvāta.
Apdrošināšanas aģents pārstāv vienu apdrošināšanas sabiedrību un tās intereses, apdrošināšanas brokeris pārstāv
visas sabiedrības un klienta
intereses visupirms.

No 2010. gada februāra
Apdrošināšanas brokeru
un riska vadības sabiedrība «EURORISK Latvia»
ir pārstāvēta arī Iecavā,
Rīgas ielā 27, tālr.
22000039, un mūsu komandā ir kolēģi ar vairāku gadu pieredzi apdrošināšanā.
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Vai sports ir arī tavs dzīvesveids?
A: Anta Kļaveniece
F: Anta Kļaveniece un

Renārs Buivids

Neviltotus pārsteiguma un
sajūsmas mirkļus, kurus
pavadīja aplausi un skaļas
ovācijas, pagājušo trešdien
sporta namā Dartija radīja
projekta «Sports ir mans
dzīves stils!» dalībnieku
priekšnesums.
Sporta nama tribīnes bija
skatītāju tā piepildītas, ka kāds
nezinātājs varēja padomāt - te
gaidāms šova «Dejo ar zvaigzni»
fināls vai kas vēl grandiozāks.
Izrādē, kuru noskatījās teju
tūkstotis Iecavas novada skolēnu, pedagogu un sporta līdzjutēju, tiešām neiztika bez zvaigznēm; savu sportisko varēšanu
tajā demonstrēja arī hiphopa
mūziķis Gacho (Gatis Irbe) un
grupas «Gain Fast» līderis Kaspars Zlidnis.
Taču kopumā projekts
«Sports ir mans dzīves stils!» ir
biedrības «Streetbasket», Latvijas Ielu vingrošanas sporta biedrības un basketbola kluba «VEF
Rīga» kopdarbs. Priekšnesums
pie Iecavas skatītājiem nonāca,
pateicoties biedrības «Streetbasket» un arī šī gada novada čempionu - basketbola komandas
«Klondaika/Jumis-A» - līdera
Raimonda Elbakjana iniciatīvai.
Interesanti, ka sportisku un veselīgu dzīvesveidu popularizējošais pasākums Iecavā notika tieši 7. aprīlī, kas ir Pasaules veselības diena.
Ar biedrības «Steetbasket» līderi un ielu basketbola turnīru
«Ghetto Basket» organizatoru
Raimondu Elbakjanu tiksimies
arī Iecavas novada sporta svētkos 30. maijā, jo viņš apņēmies
svētku ietvaros organizēt ielu
basketbola sacensības, kurās
piedalīsies gan pašmāju, gan viesu komandas.
Meistarīgi triki ar basketbola
un futbola bumbām, kā arī spēka un veiklības demonstrējumi
uz līdztekām un vingrošanas
stieņa neatstāja publiku vienaldzīgu. Atsaucības netrūka arī izturības pārbaudījumos, kuros tika iesaistīta publika. Zēniem bija
jāsacenšas savā starpā, kurš ilgāk noturēsies balstā guļus uz
rokām, kā arī jāveic piepumpēšanās.
«Svarīgi ir ne tikai uzvarēt,
bet iesākt sportot un kustēties,
tad arī uzvaras neizpaliks,» sacīja viens no pasākuma organizatoriem Māris Šlēziņš. Savukārt

Vairāk foto www.streetbasket.lv
un www.iecava.lv.

R. Elbakjans pēc pasākuma uzslavēja Iecavas zēnus, kas fiziskajos pārbaudījumos izrādījušies daudz spēcīgāki un izturīgāki nekā viņu vienaudži Rīgā.
Pēc pasākuma uzrunātā vidusskolas 7. klases skolniece
Sintija Krikščūne sacīja, ka redzētais bijis ļoti interesants, īpaši patikuši priekšnesumi uz stieņa. Viņai piekrita arī trešklasniece Anna Patrīcija Karele un Kris-

tija Laura Čipena no 4. klases,
piebilstot, ka pagalma zēni tādus
trikus tomēr vēl neprot.
Savukārt otrklasnieks
Eduards Beņķis pēc redzētā bija
apņēmības pilns kaut ko darīt
lietas labā, lai savu varēšanu uz
stieņa pilnveidotu. «Pie mājas ir
stienis, bet pievilkties pagaidām
varu tikai drusciņ. Taču man ir
laiks un interese iemācīties to visu labāk,» tā Eduards. IZ

Par ielu
vingrošanu
Ielu vingrošanas pamatā ir
vingrinājumu komplekss, kur
lielākoties tiek strādāts ar sava ķermeņa svaru. Par ielu
vingrošanu to sauc tādēļ, ka
viss šis vingrojumu komplekss ir pielāgots āra apstākļiem. Ar ielu vingrošanu ir
iespējams nodarboties gan
specializētos sporta laukumos, gan jebkurā citā vidē:
pilsētu parkos, ēku kompleksos, pieturvietās, dzīvojamo
māju pagalmos, kā arī tieši
pretēji - brīvā dabā, mežā vai
pie jūras.
Galvenā ielu vingrošanas
priekšrocība ir iespēja iegūt
spēcīgu muskulatūru, atlētisku augumu un labu fizisko
formu, neiztērējot ne santīma
sporta zāļu apmeklējumiem.

7.
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Sporta ziņas

Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
8. aprīlī
Ziemeļi - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 56:70 (R. Zariņš 21, L. Jaunzems 17, J. Janišons 12)
9. aprīlī
Ādaži - Iecava/Vecumnieki
1994. g. dz. 50:59 (A. Taurenis 22, I. Puļķis 11)
11. aprīlī
Iecava/Vecumnieki - Rīdzene/Barons 2
1996. g. dz. 57:37 (J. Pelēcis 26, T. Šķipars 14)
1995. g. dz. 60:48 (R. Lindavs 12, L. Jaunzems 11, F. Lisovskis,
J. Pelēcis 10)
1991./92. g. dz. 87:79 (J. Eiduks 28, E. Avots 25, A. Rubins 14)

8. aprīlī Bauskas novada atklātajās pavasara sacensībās
spēkiem mērojās B vecuma grupas vieglatlēti.
Godalgoto dalībnieku vidū šoreiz bija Iecavas sportisti Oskars
Dudurs (1. vieta 40 m, 40 m barjerskrējienā, tāllēkšanā un 2.
vieta augstlēkšanā un 200 m skrējienā) un Hugo Zilberts (2. vieta
40 m skrējienā un 3. vieta tāllēkšanā).

Amatieru basketbola līgas spēlē 9. aprīlī Lielvārdes
komanda atzina Iecavas basketbolistu pārākumu ar
rezultātu 82:91.
«Spēle bija samērā mierīga, miegaina un lēna, it kā tā nebūtu
cīņa par 1.-8. vietu,» atzīst Aldis Beitiņš, kurš Voldemāra Pāruma
prombūtnes laikā pildīja Dartijas galvenā trenera pienākumus.
«Iemesls varētu būt tas, ka no pretinieku komandas uz spēli bija
ieradušies seši spēlētāji. Tāpēc spējām lēnām audzēt pārsvaru,
kas pēc trešās ceturtdaļas bija jau +20. Pēc tam nospēlējām
nevērīgi un bez īpaša azarta, līdz ar to uzvara ar rezultātu 91:82.»
Spēlē veiksmīgi iesaistījās Jānis Ivanovs un Jānis Saveļjevs,
gūstot attiecīgi 7 un 9 punktus, vēl punktus guva: Gundars
Brička - 19, Juris Brūveris - 17, Jānis Bērziņš - 15, Ģirts
Hauks - 11, Armands Švītiņš - 8 un Māris Gailums - 5.
31. martā plānotā spēle pret Beverīnu nenotika un pagaidām ir
pārcelta uz nenoteiktu laiku. Nākamā spēle savā laukumā
Dartijai bija 14. aprīļa vakarā.

7. aprīlī galda tenisisti izpēlēja Iecavas novada sacīkšu
4. kārtu, kurā uzvarēja Aleksandrs Tokmačovs, 2. vietā
ierindojās Alise Pluce, bet 3. vietā Jānis Breiers. Kopvērtējumā,
ņemot vērā trīs labāko kārtu rezultātus, sieviešu grupā pie
medaļām tika Alise Pluce, Una Šķipare un Ludmila Bulaha,
savukārt vīriešu konkurencē goda pjedestālu ieņēma Aleksandrs
Tokmačovs, Jānis Breiers un Uldis Bušs.
Pavisam šajās sacensībās startēja 22 dalībnieki.

Starpnovadu atklātās sacensības Bauskā noslēdzās
10. aprīlī. Pēdējā - 6. kārtā - 2. līgā sieviešu grupā 1. vietu
izcīnīja Beāte Jašuka, bet kopvērtējumā starp šīm galda
tenisistēm 2. vietu ieguva iecavniece Lāsma Mežaka, kas
noslēdzošajā kārtā gan nepiedalījās.
1. līgā gan beidzamajā kārtā, gan kopvērtējumā 1. vietu nopelnīja
Alise Pluce, 2. vietu ieguva Karīna Taranda un 3. vieta
kopvērtējumā tika Unai Šķiparei, bet vīriešu konkurencē trešais
veiksmīgākais bija Pēteris Madžulis.
Augstākajā līgā 6. kārtā un kopvērtējumā triumfēja Roalds
Cildermanis, aiz sevis 2. vietā atstājot Egmontu Cildermani. IZ

Līdzjūtība
Šalc sniegi un smiltis,
Takas aizbirst un zūd.
Ar atmiņām kopā
Gribas vēl būt. /D. Avotiņa/

Izstāžu sezona
ir sākusies
Izstādi «Pavasaris» Rāmavas
kompleksā apmeklēju sestdien,
10. aprīlī. Apmeklētāju bija
pilns - gan telpās, gan ārā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, arī
izstādes platības bija palielinātas un produktu klāsts bija lielāks. Pie katra stenda varēja saņemt izsmeļošas atbildes. Bija
jūtams, ka ikviens, kurš prezentēja savu stendu, centās saskatīt
katrā jautātājā savu nākamo
klientu. Šajos krīzes apstākļos
visi grib izdzīvot. Daudz bija
amatnieku izstrādājumu piedāvājumu. Domāju, ka ikviens izstādes apmeklētājs varēja smelties atziņas un saskatīt iespējas,
ko varētu darīt, ar ko nodarboties. Iesaku visiem, kam ir šaubas par izdzīvošanu krīzes apstākļos, apmeklēt izstādes. Tā ir
viena no iespējām izzināt, pēc kā
ir pieprasījums. Tādejādi var arī
veidot sadarbības kontaktus un
sākt darboties. Izstāžu sezona ir
tikai sākusies.
Stepans Drozdovs,
lauksaimniecības
organizators

Domubiedru grupa, kas
vēlas izveidot Iecavas sporta
relikviju ekspozīciju, vēršas pie
sabiedrības ar aicinājumu
sniegt informāciju un dāvināt
visdažādākās lietas, kuras
stāsta par sporta jomas
attīstību Iecavā.
Kontaktpersona - Baiba Gāga
(tālrunis 29413982).

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

Negatīvi
- Cienījamie vecāki, kuri savus
bērnus uz sākumskolu bērnudārzu «Dartija» atved ar
automašīnām, cieniet arī
tuvumā esošo māju
iedzīvotājus! Nepiegružosim
apkārtni ar tukšām pudelēm,
izsmēķiem un citām drazām,
nenovietosim automašīnas
krustojumā un uz gājēju
celiņiem!
/Kašķis/

Dzejnieki. Nakts. Bohēma
Mēs esam iepazinuši Rīgas
Muzeju naktis un Baltās
naktis, kad pilsētnieki klejo
no vienas interesantas vietas
uz citu, izbaudot mākslas
un hepeninga brīnumu.
Šoreiz aicinām piedalīties
Dzejnieku naktī Iecavas
kultūras namā 30. aprīlī.
Nakts viesu vidū būs aktrises
Ieva Pļavniece un Raimonda
Vazdika, bet profesionālie mūziķi Ilze Grunte un Arnolds Kārklis
būs nonākuši ielas muzikantu
lomās (vai nav sāpīga perpektīva
mūsdienās?). Lai gan skanēs
skaistākās un smeldzīgākās
M. Brauna, I. Kalniņa, V. Pūces,
R. Paula, J. Kulakova, U. Stabulnieka u. c. autoru dziesmas ar
dzejnieku I. Ziedoņa, O. Vācieša.
J. Petera, M. Zālītes, M. Čaklā,
M. Melgalvja tekstiem, būs vieta
arī jautrībai: dzirdēsiet reālus
anekdotisku gadījumus un no-

stāstus iz mākslinieku dzīves.
Visas dziesmas dzīvās mūzikas
pavadījumā. Lai dzīvo romantika
un dzīvā mūzika! IZ

Aizsaulē aizgājuši

Izsakām līdzjūtību Intai Trušelei,
no tēva uz mūžu atvadoties.
Zorģu mājas Nr. 2 iedzīvotāji

Francis Kravalis (10.01.1932. - 07.04.2010.)
Aleksandrs Dorošenkovs (01.05.1937. - 07.04.2010.)
Pjotrs Karnaušenko (01.11.1941. - 08.04.2010.)
Marija Ruša (09.01.1948. - 08.04.2010.)
Kārlis Zariņš (24.02.1940. - 13.04.2010.)

2010. gada 16. aprīlī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
Iecavas novada Dome PIEDĀVĀ ĪRES TIESĪBAS
divistabu dzīvoklim Baldones ielā 6-8
(kopējā platība 53,4 m², daļēji labiekārtots).

Priekšroka pašvaldības dzīvokļa apstākļu uzlabošanas rindā
(reģistros) uzņemtajām personām.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pie Domes priekšsēdētāja
J. Pelša personīgi vai pa tālruni 63941721.

Pārdod : : :
kūdras briketes (no 60 Ls/t),
skaidu briketes un sausu
skaldītu malku maisos.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26567195.
SIA «SKUJENIEKI» Iecavā
piedāvā skaldītu malku un
zāģmateriālus pēc pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
zāģmateriālus, dēļus, bruses,
latas, līstes, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Pērk : : :
demontē un pērk krāsainā un
melnā metāla konstrukcijas
(angāri, fermas, torņi,
dzirnavas, lauksaimniecības un
kravas tehnika, vieglās
automašīnas); attīra teritoriju.
Tālr. 26200989.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)

Dažādi : : :

Tālr. 29484578

Mazdārziņu apstrāde:
kultivēšana, frēzēšana...
Tālr. 29360004.
Viss Tavai veselībai un
skaistumam!
www.veselibaunskaistums.lv
Veic pasūtījumu un tā apmaksu
līdz 23.04. un piegādi Iecavā
saņem BEZ MAKSAS!

teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

8.

Kultūras namā
16. aprīlī pl. 20.00

JAUNIEŠU
DEJU KOLEKTĪVU
KONCERTS.
Piedalās Iecavas kultūras
nama jauniešu deju kolektīvs
«Jezga» un draugi:
Iecavas vidusskolas jauniešu
deju kolektīvs,
Codes jauniešu deju kolektīvs,
Īslīces vidusskolas deju
kolektīvs «Aiva».
Ieeja bez maksas.
18. aprīlī pl. 17.00

DUKURU ģimenes
KONCERTS,
īpašais viesis - IGO.
Ieeja maksa:
Ls 3 un Ls 4.
24. aprīlī pl. 18.00
Iecavas Jauniešu padomes
organizētais
2. Latvijas jauniešu
ĪSFILMU un FOTO
FESTIVĀLS.
Ieeja bez maksas.
24. aprīlī pl. 20.00
KINOFILMA
«GRAUSTU MILJONĀRS»
Ieejas maksa – 1 santīms!
30. aprīlī pl. 20.00
muzikāla izrāde
ar amizantiem pastāstiem
«DZEJNIEKI, NAKTS,
BOHĒMA».
Ieeja maksa: Ls 3 un Ls 4.

www.veselibaunskaistums.lv

SIA Cargomax (dib. 2006. gadā) aicina pastāvīgai
sadarbībai nelielās transporta kompānijas (1-4 a/m)
pilno un salikto kravu pārvadājumos
kontinentālajā Eiropā.
Samaksa par km saskaņā ar Google maps.
Vidējais nobraukums - 12000 km mēnesī.
Prasības:
- EURO 3-5 automašīnas;
- 13.6 m puspiekabes, aizkari, min. augstums 2.6 m;
- vadītājs ar pieredzi starptautiskajos pārvadājumos;
- CMR apdrošināšana un licence komercpārvadājumiem.
Priekšrocības:
- ADR licence;
- vadītājs ar svešvalodu zināšanām.
Mēs piedāvājam:
- pastāvīgu darbu visa gada laikā;
- laicīgu samaksu.
Ieinteresētos lūdzu sazināties ar mums pa tālr. 67359775; -72
(Dmitrijs, Igors) vai pa e-pastu: info@cargomax.lv.

Upuru kapsētas
SAKOPŠANAS TALKA
notiks 24. aprīlī plkst. 16;
Baložu kapsētas
SAKOPŠANAS TALKA
25. aprīlī plkst. 11.

Parkā
«Iecavas novada
PAVASARA KROSS
20. aprīlī

Laikraksta «Iecavas
Ziņas» abonementa cena:
1 mēnesim – Ls 1,00
3 mēnešiem – Ls 3,00.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līgas
starpzonu sacensības
par iekļūšanu finālā
20. aprīlī pl. 15
Iecava/Vecumnieki - Jugla
Amatieru basketbola līga
5. maijā pl. 20:30
Dartija - Lielvārde

Domes Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāju E. Jančoni
atvaļinājuma laikā
no 19. aprīļa līdz 29. maijam
aizvieto
Kancelejas pārzine T. Šmite.
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