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Iecavnieces 4.
nodibinājušas
pirmo
tālmācības
vidusskolu

A: Laine Baha

IJP vadītāja
F: Jevgēnijs Gedertsons

Piektdien, 16. aprīlī, biedrība
«Iecavas Jauniešu padome» (IJP)

rīkoja pirmo Iecavas novada dīdžeju konkursu, kurā piedalījās
deviņi dalībnieki.
«Kad izlēmām par pasākuma
rīkošanu, gribējām noskaidrot
pašmāju labāko un profesionā-

Debatē par uzņēmējdarbību
A: Mihails Haļitovs

Sestdien, 17. aprīlī, Iecavas
vidusskolā pulcējās 10 debatētāju komandas no Iecavas (četras
komandas), Bauskas 1. vidusskolas (divas), Vecumnieku vidusskolas (viena) un Jelgavas
Valsts ģimnāzijas (trīs), lai piedalītos lielākajā debašu pasākumā 2010. gada pavasara semestrī - Debašu konkursā, ko ar
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras atbalstu rīkoja RTU

Studentu parlaments sadarbībā
ar Debašu centru.
Tajā dienā vairāk nekā 30 komandas arī Rīgā, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī diskutēja
par uzņēmējdarbību un inovācijām.
Debašu konkursā komandas
debatēja amatieru un profesionāļu grupā. Profesionāļu grupā
finālā tikās Bauskas 1. vidusskolas komandas, bet amatieru grupā - Iecavas un Vecumnieku komanda.
2.lpp.

lāko dīdžeju, taču, pašiem par
pārsteigumu, konkurss sanāca
mazliet plašāks,» savu prieku
pauž konkursa idejas autors Dāvis Mediņš.
6.lpp.

Pievienojies 6.
Lielās talkas
dalībniekiem!
Spēlē
Francijā

7.

Piedalās sulu dzeršanas eksperimentā
A: Anta Kļaveniece

Sulu ekspertu padomes kurjeri šonedēļ noslēdza bezmaksas
rīta sulu piegādi 500 uzņēmumu
un 500 skolu komandām, kuras
pirmās pieteicās eksperimentam, kas norisinās izglītojošās
kampaņas «Īsta sula katru rītu»
ietvaros. Līdz šim lielākais sulu
dzeršanas eksperiments Latvijā
guvis negaidīti lielu atsaucību.
Visvairāk uzņēmumu komandu pieteikumi saņemti no

Rīgas un Rīgas reģiona, savukārt
skolu eksperimentos visvairāk
pieteikumu saņemti no Latgales
un Zemgales skolām. Eksperimentā piedalās arī vairākas Iecavas novada komandas: divas no
internātpamatskolas, divas no
sākumskolas «Dartija», divas no
betona rūpnīcas «Buvema» un
viena no Dzimtmisas pamatskolas. Dalība netradicionālajā un
azartiskajā saliedēšanās pasākumā nodrošina arī enerģiju un
vitamīnus pēc garās ziemas.
2.lpp.

2010. gada 23. aprīlī

Debatē par uzņēmējdarbību
1.lpp.

Sīvā cīņā iecavnieki Anda
Vaičekone, Eduards Cers un
Raimonds Šebins finālā ar rezultātu 2:3 ieguva 2. vietu. Iecavas
vidusskolas debatētāji Liene
Krastiņa, Mārcis Vīnbergs un
Evija Zade saņēma turnīra labākā runātāja balvu.
Paldies visiem debatētājiem
par ieguldīto darbu, Zemgales
reģiona debašu koordinatorei un
Iecavas vidusskolas debašu trenerei Vitai Lauciņai-Veinerei par
debatētāju sagatavošanu, kā arī
Iecavas vidusskolas direktorei
Agrai Zaķei un skolas personālam par atbalstu turnīra organizēšanā!
23. aprīlī Rīgā, RTU telpās
Kaļķu ielā 1, projekta ietvaros
notiks Jauno uzņēmējdarbības
līderu forums, kurā jauniešiem

Jaunumi bibliotēkā
Iecavnieki 2. vietas
ieguvēji (attēlā no
kreisās)
kopā ar
skolotāju
Vitu
LauciņuVeineri
un
pretiniekiem.

būs iespēja dzirdēt dažādu nozaru speciālistus, piemēram, reklāmas aģentūras !MOOZ radošo direktoru Ēriku Stendzenieku, kā
arī kopā ar speciālistiem darbo-

ties komandā, risinot aktuālus
jautājumus par jauniešu lomu
uzņēmējdarbībā un inovāciju
ieviešanā. Vairāk informācijas
www.debasukonkurss.lv. IZ

Piedalās sulu dzeršanas eksperimentā
1.lpp.

Skolotāja Velga Ērgle, kas vada Dzimtmisas pamatskolas
6. klases komandu, par piedalīšanos eksperimentā uzzinājusi
nejauši – braucot autobusā uz
Rīgu, uz ģeogrāfijas skolotāju
metodisko sanāksmi. «Savus
skolēnus piedalīties sulu dzeršanas eksperimentā es mudināju
apzināti, jo šis pasākums lieliski
atbilst mūsu skolas statusam –
veselībai draudzīga skola. Pēc
pieteikuma nosūtīšanas ziņu, ka
jābrauc pēc bezmaksas sulas pakām, saņēmu 1. aprīlī un pirmajā brīdī domāju, ka tas ir joks,»
stāsta Velga Ērgle. «Bērniem sula garšoja, un viņi tiešām jutās
uzmundrināti, īpaši pēc sporta
stundām. Mazliet žēl, ka eksperimentā bija jāiesaistās tikai piecu
cilvēku komandai. Būtu labāk,
ja piedalīties varētu visa klase.
Lai pārējiem klases biedriem nebūtu vien jānoskatās, kā citi
dzer, mēs sulas porciju samazinājām un pie ikrīta vitamīnu
devas tika visi desmit.»
SIA «Buvema» komandas
«Jautrie bebri» dalībniece, uzņēmuma grāmatvede Ināra Maculēviča pastāstīja, ka piedalīšanos
sulu dzeršanas eksperimentā viņa atcerēsies kā jautru piedzīvojumu. Par šo iespēju viņa uzzinājusi no reklāmas internetā,
un, ja sulu eksperimenta norisei
var saņemt bez maksas, kāpēc
gan to neizmantot? Tas, ka sula
piegādāta tetrapakās, gan radījis
nelielu vilšanos, jo reklamēts, ka
būšot jādzer svaiga sula. Un lai

Dzimtmisas
pamatskolas
6. klases sulu
dzeršanas
eksperimenta
komanda «Ķīnas
ērkšķogas»:
1. rindā (no
kreisās)
Elizabete Paukša,
Kristiāna
Fišmeistare,
skolotāja Velga
Ērgle un Raivo
Feldmanis,
2. rindā dvīņubrāļi
Gvido un
Raivo
Voronas.
F: komandas foto

arī sulu eksperimenta mērķis ir
pierādīt, ka tetrapakās sula ir
tikpat vērtīga kā svaigi spiesta,
Ināra tomēr tam īsti nepiekrīt.
«Darba kolektīvā šad un tad mēdzam apspriest veselīgas pārtikas tēmu. Drīzāk gaidu, kad pašas dārzā izaugs pirmie salāti un
citi zaļumi, kas sniegs tik vajadzīgo vitamīnu devu. Ziemā mēdzu spiest burkānu un ķirbju
sulu vai no rītiem sataisīt dzērienu, siltam ūdenim pievienojot
svaigi spiestu greipfrūta sulu un
nedaudz medus, ja gribas saldāku.»
Sulu ekspertu padome ir parūpējusies, lai Vislatvijas sulu
dzeršanas eksperimentā varētu

2.

piedalīties ikviens - mājas lapā
www.istasula.lv, sadaļā nolikums, iespējams lejupielādēt visus nepieciešamos materiālus
eksperimenta veikšanai, taču
sulas gan šoreiz komandām jānodrošina pašām.
Pirmās eksperimenta kom a n d a s m ā j a s l a p ā
www.istasula.lv jau ievietojušas
«možās» fotogrāfijas, kas tapušas
pēc eksperimenta. Tomēr, ņemot
vērā lielo interesi par dalību
eksperimentā, balsošanas termiņš ir pagarināts līdz 10. maijam. Ikviens Latvijas iedzīvotājs
var nobalsot par, viņaprāt, možāko skolēnu un uzņēmuma komandu. IZ

Informējam par aprīļa
jaunieguviem, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka.

Oriģinālliteratūra
·
Auziņš Arnolds «Klausās un
smej»
·
Jansone Ilze «Insomnia»
·
Kaldupe Skaidrīte «Kviešu
vārpu vainags»
·
Laukmane Maija «Nepārejoši»
·
Mairita «Eņģelis no Kļavu
ielas» sēr. Lata Romāns
·
«Sirdsspēks.» Kārlis Ulmanis - atziņas

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
·
«Cita vēsture.» Sast. A. Terzens
·
Flečers Nils «Savvaļas pārtika»
·
Leibus Inguna «Pirmie soļi
komercdarbībā»
·
«Nezināmais karš.» Latvijas
Nacionālo partizānu cīņas
·
Pērkinss Džons «Ekonomiskā slepkavas grēksūdze»
·
Piščaļovs Vladimirs «Diēta
atbilstoši ģenētiskajam kodam»
·
Praude V. «Mārketinga komunikācijas» 1. un 2. daļa
·
Raundinga Virdžīnija «Katrīna Lielā»
·
«Skaistas zeķes» Sast. Vāgnere L.
Mēbeles
parDžo
ražotāja
·
Vitingems
«Sakņu cenām!
mazdārziņš»

Tulkotā
daiļliteratūra
·
Begšeiva Luīze «Kaislība»
·
Binčija Meiva «Vilkābeļu
mežs»
·
Ērvina Terija «Kopā ar Stīvu»
·
Filipsa S. E. «Lellīte»
·
Gregorija Filipa «Boleinu
mantojums»
·
Greivsa Džeina «Kāzas Vegasā»
·
Lorijs Hjū «Ieroču tirgonis»
·
Mensela Džila «Baumas»
·
Neitana Melisa «Augšupceļš»
·
Nīla Fiona «Mīļākie un draugi»
·
Ostina Džeina «Mensfīldpārka»
·
Ouela Džīna «Mamutu mednieki»
·
Pjuzo Mario «Pēdējais Dons»
·
Vasmu Herbjorga «Dinas
grāmata»
·
Veronēzi Sandro «Rāmais
haoss»
·
Серова Марина «Агент возмездия»
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Novada Domē
13. aprīļa sēdē Domes deputāti apstiprināja 2009. gada pārskatu pirmsskolas izglītības
iestādei «Cālītis», sākumskolai
«Dartija», Dzimtmisas pamatskolai, Iecavas vidusskolai, Iecavas mūzikas skolai, Iecavas novada sporta skolai «Dartija»,
Iecavas kultūras namam, pašvaldības aģentūrai «Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrs», Iecavas internātpamatskolai, Zālītes speciālajai internātpamatskolai Iecavas novada
Domei, iepazinās ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un
SIA «Iecavas tirgus» 2009. gada
pārskatu, kā arī apstiprināja
Iecavas novada pašvaldības
2009. gada konsolidēto pārskatu.
- Dome lēma par Iecavas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem
un kustamās mantas - autobusa
PAZ 32050R - atsavināšanu.
- Apstiprināja darba samaksu Zālītes speciālās internātpamatskolas un p/a «Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrs» darbiniekiem.

- Apstiprināja 2010. gada
saistošos noteikumus Nr. 7 «Par
Iecavas novada budžeta grozījumiem 2010. gadam».
- Dome lēma par nepieciešamajiem grozījumiem Iecavas novada Pedagoģiski medicīniskās
komisijas nolikumā, par samaksu komisijas locekļiem un komisijas maksas pakalpojumu izcenojumu.
- Gatavojoties sākumskolas
«Dartija» reorganizācijai par
pirmsskolas izglītības iestādi,
Dome apstiprināja jaunu iestādes nolikumu .
- Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 10 «Par
grozījumiem Iecavas novada
pašvaldības 2009. gada 14. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 18
«Iecavas novada pašvaldības nolikums»».
- Tika lemts par Domes iepirkumu speciālista štata vienības
slodzes atjaunošanu Lai uzlabotu darbu pašvaldības iepirkumu
ndrošināšanā, Dome nolēma ar
1. maiju atjaunot novada Domes
iepirkumu speciālista štata vie-

Veic grozījumus veselības
aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtībā
A: Oskars Šneiders

Veselības ministrijas
Komunikācijas nodaļa
20. aprīlī Ministru kabineta
sēdē apstiprināti Veselības
ministrijas izstrādātie
grozījumi veselības aprūpes
organizēšanas un
finansēšanas kārtībā.
Grozījumi paredz precizēt laiku, uz kādu pašvaldību sociālais
dienests izsniedz izziņas trūcīgajām personām un iedzīvotājiem
ar zemiem ienākumiem pilnībā
vai daļēji valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanai.
Turpmāk šādas izziņas darbspējīgām personām tiks izsniegtas
uz sešiem mēnešiem, savukārt
atsevišķi dzīvojošām personām
un personām, kuru pilngadīgie
ģimenes locekļi saņem invaliditātes pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, - uz 12 mēnešiem.
Tāpat tiek noteikts, ka par
sociālā dienesta izziņas darbības

sākumu uzskatāms mēnesis,
kurā persona vai ģimene pieprasījusi ienākumu izvērtējumu.
Grozījumi veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas
noteikumos paredz papildināt
valsts apmaksātu pakalpojumu
klāstu, paredzot, ka bērniem ar
retajām slimībām pēc Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
ārstu konsīlija lēmuma tiks apmaksāti nepieciešamie laboratoriskie izmeklējumi citās Eiropas
Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, kā arī
Šveices konfederācijā.
Tāpat Ministru kabineta noteikumos precizēti no valsts budžeta apmaksājamie diagnostiskie izmeklējumi vizuālajā diagnostikā un neiroloģijā. Nosakot
valsts apmaksātos izmeklējumus, Veselības ministrija ņēma
vērā vizuālās diagnostikas, neiroloģijas un radioloģijas ekspertu atzinumus par radioloģiskajiem izmeklējumiem kā efektīvākajiem konkrētu diagnožu noteikšanai. IZ

nības slodzi no 0,5 uz 1 un atcelt
30.01.2009. lēmuma «Par izmaiņām Iecavas novada pašvaldības
iestāžu štatu sarakstos un štata
vienību likvidēšanu» 1.14. punktu.
- Ņemot vērā redkolēģijas
ieteikumu turpmāk laikrakstā
«Iecavas Ziņas» nepublicēt politisko reklāmu un politiskās reklāmas rakstus, Dome nolēma
veikt izmaiņas 20.01.2009. lēmumā «Par Iecavas novada Domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem», izslēdzot no
tā punktus par politiskās reklāmas un raksta ievietošanas izcenojumiem.
- Lēma par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu
piešķiršanu un NĪN parāda
piedziņu; par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemes
piekritību; par apbūvētu zemes
gabalu, par kuriem noslēdzami
zemes nomas līgumi, piekritību
pašvaldībai; par zemes platību
precizēšanu un nosaukuma apstiprināšanu; par atteikšanos no
pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamo īpašumu; par
jaunu adrešu un nosaukumu
apstiprināšanu un citiem jautājumiem.
Lēmumus var skatīt mājaslapā www.iecava.lv. IZ

Apmeklētāju
pieņemšana
Deputāti Astrīda Vītola,
Beāta Mīlgrāve,
Arnis Grundmanis,
Irīna Freimane,
Ilze Vaičekone un
Sergejs Mašiņenkovs
iedzīvotājus pieņems katra
mēneša otrajā pirmdienā no
plkst. 18:00 līdz 19:00
Iecavas novada Domes
5. stāva zālē, Skolas ielā 4.

Šonedēļ apritēja
20. gadadiena, kopš
1990. gada 21. aprīlī Rīgā,
«Daugavas» stadionā,
notika visu Latvijas
pašvaldību sapulce,
kas deva mandātu
Augstākajai Padomei
1990. gada 4. maijā
pieņemt Neatkarības
deklarāciju.
1990. gada 21. aprīlī
«Daugavas» stadionā visu
Latvijas pašvaldību sapulcē
piedalījās gandrīz
9000 pašvaldību deputātu.
8086 deputāti nobalsoja par
Latvijas nacionālās neatkarības
atjaunošanu, dodot
Augstākajai Padomei skaidru
norādi, kā rīkoties. IZ

Atgādinām, ka līdz 4. maijam tiek organizēta parakstu
vākšana, lai LR Satversmes 112. pantu izteiktu šādā
redakcijā: «Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina
iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un
vidējo izglītību valsts valodā. Pamatizglītība ir obligāta.»
Iecavniekiem, kuri parakstās par grozījuma ierosināšanu,
nav jāmaksā Bāriņtiesas likumā noteiktā valsts nodeva divi lati, jo Dome ir nolēmusi piemērot valsts nodevas
atvieglojumus 100% apmērā Iecavas novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem par paraksta īstuma apliecināšanu bāriņtiesā
grozījumu ierosināšanai.
Iecavas novada bāriņtiesas pieņemšanas laiks ir
pirmdien no plkst. 8 līdz 17 un trešdien no plkst. 8 līdz 18.

Melnās ziņas
- 14. aprīlī ap plkst. 11 konstatēts, ka 1951. gadā dzimusi
persona Grāfa laukumā pie veikala dzēra vīnu «Akdam». Sieviete gada laikā atkārtoti sabiedriskā vietā lietojusi alkoholiskos
dzērienus.
- 14. aprīlī ap plkst. 15:15
konstatēts, ka netālu no kādām
mājām pie elektrolīnijas balstiem deg kūla.
- 15. aprīlī ap plkst. 17:35 dega akciju sabiedrībai piederošs
minerālmēslu noliktavas šķūnis.
- 18. aprīļa naktī Rīgas ielā

konstatēts, ka 1971. gadā dzimis
vīrietis dzīvo bez deklarētas dzīvesvietas.
- Laikā no 19. aprīļa plkst.
21:20 līdz 20. aprīļa plkst. 11
Zorģos automašīnai BMW X5 nozagti abi ārējo atpakaļskata spoguļu stikli un daļa no spoguļu
korpusa. Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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4.

Iecavnieces nodibinājušas pirmo tālmācības vidusskolu Latvijā
A: Anta Kļaveniece
F: no I. Kalniņas albuma

Dažādu tehnoloģiju attīstība
ir nepārtraukta, un arvien biežāk
tās ietekmē ikdienā ierastas darbības. Dodoties ceļā ar automašīnu, varam būt droši par galamērķi, jo to atrast mums palīdz mazā
kastītē iebūvētā navigācijas sistēma; putekļusūcējs darbojas
bez cilvēka roku vadības un pats
zina, kad jāpievienojas elektrības
rozetei, lai uzlādētos; elektrības
vai interneta trūkums daudzās
darbavietās praktiski paralizē
darbu utt. Pateicoties interneta
un datoru pieejamībai, arvien attīstās arī izglītības procesa iespējamība tālmācībā.
Augstskolu sistēmā šādu izvēli piedāvā jau vairākus gadus,
bet kopš šī mācību gada sākuma
tālmācību piedāvā arī pirmā
akreditētā tālmācības vidusskola
Latvijā. To dibinājušas divas uzņēmīgas iecavnieces - Ilze Kalniņa un Gita Vāvere. Pati izglītības
iestāde gan atrodas galvaspilsētā, bet uzņēmums SIA «Rīgas Tālmācības vidusskola» reģistrēts
Iecavā.
Sākotnējās bažas par šādu izglītības veidu nu jau ir garām, tūlīt būs veiksmīgi aizvadīts pirmais mācību gads, un tas nozīmē, ka iestādes nepieciešamība
un dzīvotspēja ir pierādīta gan
sev un sabiedrībai, gan Izglītības
un zinātnes ministrijai (IZM), kas
šonedēļ Rīgas Tālmācības vidusskolai (RTV) izsniedza akreditācijas apliecību turpmākajiem sešiem gadiem. Interesanti, ka, Ilzei un Gitai prezentējot savu ideju par tālmācības vidusskolu,
IZM ierēdņi atzinuši - ministrijā
par šādu nepieciešamību
spriests jau desmit gadus, taču
līdz šim nav bijis neviena, kas uzņemtos risku šo ieceri realizēt.
«Par daudzu lietu aktualitāti un
nozīmību var pārliecināties, tikai
tās izdarot. Mūsu sabiedrībā gan
ir raksturīgi vairāk spriedelēt un
prātot, kā būtu, ja tā darītu. Taču
nevajag tik daudz apcerēt, bet rīkoties, tad arī padarītie darbi paši runās par tevi,» teic RTV direktore Ilze Kalniņa.
Kāpēc tālmācības vidusskola? Iepriekš Ilze strādāja par mārketinga direktori Biznesa vadības
koledžā, kas ir vienīgā koledža
Baltijas valstīs, kura piedāvā
iegūt augstāko profesionālo izglītību tālmācībā. Studenti labprāt
izmanto šo mācību formu, jo tā ir
izdevīga tautiešiem visā pasaulē.
Piedaloties Zinību dienās Īrijā un
Anglijā, Ilze sapratusi, ka daudzi

Ilze Kalniņa (no labās) un Gita Vāvere (kreisajā pusē) kopā ar
Izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi izstādē Skola
2010 Ķīpsalā. Ministre gribējusi iepazīties ar uzņēmīgajām
iecavniecēm, kurām izdevies atvērt valstī pirmo tālmācības
vidusskolu.
no tiem, kas vēlētos iegūt augstāko izglītību koledžā, nav beiguši
vidusskolu. Tad arī radusies ideja par vidējās izglītības piedāvājumu tālmācībā. «Iegūt šādu izglītību ir ļoti izdevīgi, jo tā ir
iespēja mācīties jebkurā vecumā
un jebkurā valstī, pašam noteikt
savu laiku un ritmu, kurā iegūt
zinības,» ir pārliecināta Ilze.
RTV skolēnu (skolas dibinātājas gan labprātāk sauc viņus
par klientiem vai studentiem) vidējais vecums ir 25-35 gadi. Likteņstāstu, kādēļ nav iegūta vidējā vai pat pamata izglītība, ir ļoti
daudz un dažādi. Viņu vidū ir
daudz sportistu, dejotāju, mūziķu, uzņēmēju, mākslinieku, kas
savu profesionālo karjeru ir uzsākuši ļoti agri, un tas traucējis
pabeigt mācības. Ir klienti, kuriem savulaik bijušas nesaskaņas ar skolotājiem vai vēlme ļoti
agri uzsākt pieaugušo dzīvi, mācības nav bijis iespējams pielāgot
kādām veselības problēmām vai
vienkārši uznācis slinkums. Tagad, ieņemot zināmu statusu sabiedrībā, ir neērti vai laika ierobežojumu dēļ pat neiespējami sēdēt vakarskolas solā, bet tālmācība visas šīs neērtības ļauj aizmirst.
«Uzskatu, ka ikvienam cilvēkam ir jādod iespēja sevi realizēt un pilnveidot atbilstoši savam
šī brīža dzīves ritmam un prasībām. Cilvēkiem ir jāļauj darīt tā,
kā katrs to var izdarīt, un, kā izrādās, to var izdarīt ar prieku un
gandarījumu. Skolā cenšamies
ar katru studentu rēķināties,

akceptējot katra cilvēka vajadzības, un klienti to ļoti augstu novērtē. Darbs ir interesants arī tāpēc, ka studenti daudzās lietās ir
krietni gudrāki par mani, jo ir jau
guvuši lielu dzīves pieredzi kādā
jomā,» stāsta direktores vietniece
Gita Vāvere.
RTV mērķauditorija ir visi interesenti, kuri sev vien zināmu
iemeslu dēļ ir pārtraukuši mācības un labprāt tās atsāktu,
iegūstot vispārējo vidējo vai pamata izglītību. Vidusskola piedāvā atsākt mācības 10., 11. vai 12.
klasē, bet jau no 1. septembra arī 7., 8. vai 9. klasē. Neklātienes
formas paveids - tālmācība - ir
ērts un viegli apvienojams ar darbu un privāto dzīvi, jo paredz
klātienes nodarbību apmeklēšanu tikai vienu reizi mēnesī - sestdienās. Mācības notiek patstāvīgi, izmantojot mācību grāmatas
un RTV izstrādātos, elektroniski
pieejamos materiālus un mācību
videofilmas katrā mācību
priekšmetā. Tāpat kā jebkurā citā vidusskolā, arī RTV ir jākārto
ieskaites un eksāmeni. Ārzemēs
dzīvojošajiem tautiešiem tiek radīta iespēja kārtot ieskaites ar interneta starpniecību, bet centralizētie noslēguma eksāmeni gan
visiem ir jākārto klātienē. Tālmācības sistēma skolai ļauj piesaistīt arī ļoti labus, izprotošus un
pretimnākošus skolotājus, jo
darbam RTV viņi izmanto savu
brīvo laiku.
Skolas nepieciešamību valstī
pierāda fakts, ka šogad tajā mācās gandrīz 200 skolēnu no 18

valstīm: Īrijas, Lielbritānijas,
Francijas, ASV, Portugāles, Krievijas, Japānas u. c. Jūnijā Melngalvju namā būs pirmais skolas
izlaidums pirmajiem 64 absolventiem. Domājot par nākotni,
Ilze lūkojas Eiropas tirgus virzienā. Viņa vēlas vidējo izglītību tālmācībā piedāvāt ne tikai latviešiem Eiropā, bet arī pārējiem
eiropiešiem.
Ņemot vērā abu iecavnieču
pašraksturojumu, ka «esam Cūkas gadā dzimuši Vērši, tātad
mums ir raksturīgi dziļi rakt un
smagi strādāt», jātic, ka viņām
tas izdosies. Ilze par sevi saka:
«Lai arī iepriekšējā darbā man bija laba alga un iespēja realizēt savas idejas, tas ir par maz, lai cilvēks justos patiesi brīvs. Toties
tagad es daru tā, kā es gribu un
uzskatu, ne ar vienu savas idejas
nesaskaņojot. Lai sasniegtu savus mērķus, esmu ieguldījusi
milzīgu un neatlaidīgu darbu gan
savā izglītībā, gan profesionālajā
pilnveidē. Uzskatu, ka cilvēks
patiesi brīvs var justies, tikai izveidojot savu biznesu, tāpēc novēlu to katram pamēģināt. Protams, piederot kādai grupai, ir
vieglāk dzīvot, taču savā biznesā
tu pats pieņem savus lēmumus,
gūstot pavisam citu pieredzi. Arī
rezultāti ir pilnīgi citi, spējas un
potenciāls pavisam cits. Ja tu
strādā ar prieku un mīlestību,
klients to vienmēr sajūt. Un tas
vienmēr atalgojas.» IZ

Zemgales Plānošanas
reģiona ES struktūrfondu
informācijas centrs
sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu organizē
semināru par
Latvijas - Šveices
sadarbības programmas
grantu shēmu «NVO fonds».
Seminārs notiks 29. aprīlī
pl.11.00 Bauskā,
Rūpniecības ielā 7, Sociālās
aprūpes centrā «Ābele».
Seminārā darba kārtībā:
· Grantu shēma «NVO fonds»
(mērķis, mērķa grupas,
pieejamais finansējums,
atbalstāmās aktivitātes,
vērtēšanas kritēriji utt.)
· Praktiskās nodarbības
projekta mērķu un plānoto
projekta aktivitāšu
noteikšanā.
Interesentus lūdz
līdz 27. aprīlim pieteikties
pa telefonu 63028454
vai pa e-pastu:
mairita.paulina@zpr.gov.lv.
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Noskaidroti labākie dīdžeji
1.lpp.

Ar ovācijām tika sagaidīts
pirmais konkursants - iecavnieks Aleksandrs Košanskis jeb
DJ Dinamit. Aiz viņa cits pēc cita
uzstājās DJ Vol-T (Valts Tenters,
Rīga), DJ Docent (Kristaps
Grīnbergs, Iecava), DJ Box of
Beat (Jevgēnijs Zeļenkovs, Daugavpils), Dāvis Mediņš no Iecavas, DJ Oakhill (Raivo Eihenbergs, Olaine), DJ Lorencs (Lorencs Giļs, Iecava), DJ Jonas@West (Jānis Kaspars, Iecava) un DJ Noela (Sigita Jerķe,
Iecava).
Kā atzīst paši konkursanti,
tas bijis liels pārbaudījums pirmo reizi spēlēt profesionālai žūrijai - Edgaram Antonevičam
(Deros/Club Essential), Rolandam Privertam (Roland Privert/
Club Essential) un Artim Pošeiko
(Artemio/Grifs). Katra dalībnieka uzstāšanās laiks bija 20 minūtes, kuru laikā žūrija vērtēja
dīdžeju miksēšanas un seta veidošanas tehniku, kontaktu ar
publiku, vizuālo tēlu un muzikālo izvēli.
Konkursa laikā ļāvām dalībniekiem sajusties arī mazliet īpašāk kā ierastā diskotēkā. Kluba
«White House» VIP istabā bija
klāts mūsu lieldrauga restorāna

F: Dainis Pāls

Pēc žūrijas vērtējuma 3. vietu
ieguva DJ Box of Beat
(Jevgēnijs Zeļenkovs).

Dāvis Mediņš (kreisajā pusē) ieguva pasākuma Skatītāju
simpātijas balvu.
«SERRANO» gardu uzkodu galds.
Slāpes varēja remdēt ar veikalu
«Cēsnieki» un «Centrs» sarūpētajiem atspirdzinošajiem dzērieniem. Tika radīta mājīga un svinīga atmosfēra gan dalībniekiem,
gan žūrijai, gan mums - organizatoriem.
Pēc četru stundu ilgas konkursantu vērtēšanas tika noskaidroti pirmo trīs vietu ieguvēji
un tika pasniegta īpašā Skatītāju

simpātijas balva, kas nonāca
Dāvja Mediņa rokās. Lai saglabātu intrigu pēc iespējas ilgāk,
organizatori vispirms ar īpašiem
Goda rakstiem pateicās visiem
dalībniekiem, kas neiekļuva pirmajā trijniekā. Žūrija, izanalizējusi visus vērtēšanas kritērijus,
par 3. vietas ieguvēju pasludināja DJ Box of Beat, kas pasākuma
laikā uzstājās ar breakbeat mūzikas stilā sagatavotu setu,

LIELĀ TALKA IECAVAS NOVADĀ 24. aprīlī plkst. 9-14
Koordinatore: Daina Rudzīte (tālr. 29419247, e-pasts: dome@iecava.lv)

2. vietu ieguva DJ Noela ar
electrohouse setu, savukārt
vienbalsīgu žūrijas vērtējumu kā
labākais dīdžejs Iecavas novada
konkursā saņēma DJ Oakhill no
Olaines.
Esam gandarīti par paveikto!
Tāpēc nākamgad noteikti būs dīdžeju konkurss 2011, jo redzam,
ka ir atsaucība, ne tikai no konkursantiem, bet arī no apmeklētājiem un citiem interesentiem,
kā arī mūsu partneriem, kluba
«White House», restorāna «SERRANO», veikaliem «Cēsnieki» un
«Centrs» un informatīvajiem atbalstītājiem: laikrakstiem «Iecavas Ziņas» un «Bauskas Dzīve».
IJP lepojas ar pasākuma
autoru un organizatoru, biedrības biedru Dāvi Mediņu, kas uzņēmās šī pasākuma ideju realizēt dzīvē. Jebkurš darbs un pēc
tam arī panākums sākas ar
ideju: ja ideju protam pārvērst
par mērķi, ko vēlamies sasniegt,
tad panākumi noteikti būs. Radiet idejas! To arī novēlam visiem
dalībniekiem, atbalstītājiem un
lieldraugiem. IZ

Talkošanas vietas, grupu atbildīgie un talkotāji:
1) Iecavas parks - Biruta Švītiņa (29109156), Daina Rudzīte (29419247), talko pašdarbnieki,
kultūras nama darbinieki, interesenti;
2) Zorģi - Aina Ezergaile (29645779), Jānis Pastars (26320336), talko Zorģu iedzīvotāji;
3) Rosme - Nadežda Bokova (29268131), Valentīna Tiščenko (26853539), talko Rosmes
iedzīvotāji;
4) Dimzukalns - Dzintra Aņģe (29572791), talko Līvānu māju ciemata iedzīvotāji;
5) Dimzukalns - Dzintra Maračkovska (63900886), talko daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji;
6) Cēsnieki - Sergejs Mašiņenkovs (29544588), talko Cēsnieku dzīvojamā rajona iedzīvotāji;
7) Atpūtas vieta «Spirtnieki» - Mārtiņš Veinbergs (29425784), talko Iecavas novada Domes
darbinieki;
8) Iecavas sils (VAS «Latvijas valsts meži») - Andis Kavoss (29137137), talko
- sākumskola «Dartija» - Irīna Freimane (63941698);
- Iecavas vidusskola - Daiga Skuja (26322512);
9) VAS «Latvijas valsts meži» Zālītes iecirknis - Agita Hauka (29432338), talko biedrība «Iecavas
sieviešu klubs «Liepas»»;
10) Iecavas sils - Liene Puisāne (63963991), talko VSAC «Zemgale» Iecavas filiāles iemītnieki un
darbinieki.
·
Iecavas centra iedzīvotāji, kā arī ikviens novada iedzīvotājs tiek laipni aicināti uz jebkuru no šīm
talkas vietām vai arī individuāli sakopt kādu novada stūrīti.
·
Individuālie talkotāji atkritumu maisus var saņemt RIMI un Supernetto veikalos.
·
Par pilno atkritumu maisu atrašanās vietu lūdzu ziņot koordinatorei.
·
Talkā savāktos atkritumus izgāztuve «Grantiņi» pieņems tikai no koordinatores pieteiktā
transporta un tiem jābūt talkas baltajos maisos.
·
Par darba rīkiem (īpaši parkā - grābekļiem) un cimdiem jāparūpējas pašiem talciniekiem.
·
Lūgums iedzīvotājiem pieteikt koordinatorei vai grupu atbildīgajiem vietas, ko vajadzētu sakopt!

Šogad
pārcels trīs
darba dienas
Saskaņā ar valdības pagājušajā gadā pieņemto lēmumu, šogad pārcels trīs darba dienas, tai
skaitā valsts svētkos un Jāņos,
atgādina Labklājības ministrija.
Tas nozīmē, ka darbadienu
pirmdien, 3. maijā, pārcels uz
sestdienu, 29. maiju, un maijā
būs brīvs 1., 2., 3. un 4. maijs.
Savukārt piektdiena, 25. jūnijs, būs brīvdiena, un šī diena
būs jāatstrādā sestdienā, 19. jūnijā. Tādējādi Jāņos paredzētas
piecas brīvdienas pēc kārtas.
Valsts svētkos brīvs būs arī
19. novembris, kas būs jāatstrādā sestdienā, 13. novembrī. IZ

7.
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Sporta ziņas

Amatieru basketbola līgas spēli 14. aprīlī Dartija aizvadīja
savā laukumā un, tāpat kā iepriekš izbraukumā, spēja uzvarēt
Salacgrīvas komandu. Mājinieki šoreiz bija pārāki ar rezultātu
83:80 (pa ceturtdaļām 21:19; 18:23; 23:13; 21:25).
Dartijas uzvara iepriecina īpaši, jo tā izcīnīta nosacīti nepilnā
sastāvā - spēlē nevarēja piedalīties vairāki pamatsastāva
basketbolisti: Mārcis Eglītis, Armands Švītiņš, Aldis Beitiņš, Ivars
Zemītis. Viesi bija labāki atlecošo bumbu rādītājā (32/49), 20
bumbas viņi izcīnīja zem mūsu groza. Iespējams, spēles gaita
izvērstos citāda, ja pretinieki ilgāk būtu spēlējuši ar diviem
garajiem spēlētājiem. Acīmredzot, izvērtējuši iepriekšējo spēli, kad
iecavnieki daudzās epizodēs bija ātrāki, Salacgrīvas basketbolisti
baidījās, ka arī šoreiz tiks noskrieti, un pielāgojās Dartijas
piedāvātajam ritmam.
Ģirts Hauks: 21 punkts, 6 izcīnītas bumbas, 2 rezultatīvas
piespēles;
Gundars Brička: 18 p., 13 izc. b., 4 rez. p.;
Jānis Bērziņš: 18 p., 5 rez. p., 3 pārtvertas bumbas;
Juris Brūveris: 15 p., 7 rez. p., 3 pārtv. b.;
Jānis Saveļjevs: 6 p.;
Māris Gailums: 5 p., 8 izc. b.;
spēlēja arī Jānis Ivanovs.
Dartijas bilancē tagad ir piecas uzvaras un seši zaudējumi,
jāatgādina, ka, uzsākot sezonas otro posmu (cīņu par 1.-8.vietu),
iecavnieku kontā līdzi nāca divas uzvaras un seši zaudējumi.
Nākamajā spēlē 28. aprīlī Brenguļos Dartija stāsies pretī
Beverīnai.
Jaunatnes basketbola līgas 2.divīzijas Centra grupa
16. aprīlī Iecava/Vecumnieki - Jūrmala/Sloka
1991./92. g. dz. 67:54 (R.Tūmanis 20 (6 trīspunktu metieni),
E. Avots 20 (4 trīspunktu metieni), J. Eiduks 12) IZ

Akciju sabiedrības «Latvijas
Gāze» ekspluatācijas iecirknis
«Gāzes transports» informē,
ka laika periodā no
19. aprīļa līdz 10. maijam
Iecavas novada teritorijā
notiks remontdarbi
maģistrālā gāzesvada
Iecava-Liepāja Dn500
ekspluatācijas aizsargjoslā,
un atvainojas par iespējami
sagādātajām neērtībām.
Pretenziju gadījumā var
zvanīt Ražošanas un
ekspluatācijas dienesta
vadītājam U. Brečam
pa tālr. 67819003 vai
mob. tālr. 29407821.

10. maijā
no plkst. 14:00 līdz 16:00
Eiromelanomas dienas
ietvaros Latvijas
Onkoloģijas centra
poliklīnikā, Rīgā,
Hipokrāta ielā 4,
bez maksas un bez
nosūtījuma būs iespēja
veikt dzimumzīmju
apskati un saņemt
onkologu konsultācijas.
Akcijā iesaistās septiņi
ārsti-onkologi.
Lai pieteiktos, lūgums iepriekš
zvanīt uz reģistratūru
pa tālruni 67000610.

Līdzjūtības
Izsakām līdzjūtību audzinātājai Lidai,
māsu smilšu kalniņā izvadot.
Internātpamatskolas 9.c klases skolēni un audzinātāja

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.

/D. Avotiņa/

Skumjās esam kopā ar Lidu,
pavadot māsu mūžības ceļā.

Spēlē basketbolu Francijā
F: no turnīra

dalībnieku albuma

A: Beata Logina

Četri iecavnieki Lieldienu
brīvdienas pavadīja
Francijā, kur spēlēja
basketbolu gadskārtējā
turnīrā.
Kopā ar treneri Māri Šekavu
Bauskas komandas sastāvā uz
Franciju devās arī pa vienam
spēlētājam no Limbažiem un
Kuldīgas. Lai nonāktu galamērķī, aptuveni 10 kilometru attālumā no Lionas, basketbolistiem
bija jāiztur divu dienu brauciens. Turnīrs risinājās Grigny
vairākās vecuma grupās.
«Neskatoties uz grūto pārbraucienu, salīdzinoši viegli pieveicām visus pretiniekus, izcīnījām uzvaras ar vairāk nekā 10
punktiem,» stāsta Edžus Avots,
kas kopā ar Jāni Eiduku iekļāvās 1991./92. gadā dzimušo
Bauskas basketbolistu komandā (attēlā).
Šajā vecuma grupā spēlēja
komandas no Francijas, Latvijas
un Bosnijas, bet vispār turnīrā
bija pārstāvētas arī Lietuva un
Šveice.
«Sīvu pretinieku mums nebija,» turpina Edžus. «Tikai finālā
piedzīvojām sāpīgu zaudējumu
Francijas komandai A.L. Meyzieu - vēl minūti pirms spēles pamatlaika beigām bija neizšķirts,
tomēr zaudējām ar trīs punktu
starpību.» Lai gan latvieši bijuši

garāki un stiprāki, pretinieku
priekšrocība bijusi tā, ka viņi savā komandā labāk saspēlējušies.
Bauskas vienībā ne visi uzdrošinājušies spēlēt kā savā pamatkomandā, kur pie spēles stila jau
pierasts, atzīst iecavnieks.
Francijā izcīnītā otrā vieta
pievienota jau iepriekš iegūtajām dažām starptautisko turnīru godalgām. Ar Iecavas basketbolistiem Edžus divreiz bijis turnīrā Somijā, kur abas reizes nopelnīta otrā vieta; starptautiska
pieredze gūta arī sacensībās
Austrijā, Čehijā, Beļģijā, Lietuvā.
«Francijā basketbols kopumā
ir tāds pats kā pie mums, tikai
viņi mazāk aizraujas ar saspēli,
vairāk paļaujas uz individuālo
meistarību, spēlē viens pret
vienu, un spēlētāji nav augumā
tik raženi,» Francijā redzēto
raksturo Edžus.
«Basketbols palīdz uzturēt
formu, brīvajā laikā uzspēlēju,
lai nepieaugtu pie datorkrēsla,»
par savu motivāciju smejoties
saka 17 gadus vecais Iecavas vidusskolas skolnieks un sporta
skolas «Dartija» audzēknis. Šajās
dienās Iecavas basketbolistiem
jāpiedalās nozīmīgās starpzonu
sacensībās par iekļūšanu finālspēlēs Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā.
1997. gadā dzimušo komanda, kurā spēlēja iecavnieki Edvards Jašuks un Helvijs Meļķis,
Francijas turnīrā izcīnīja 3. vietu. IZ

Traktortehnikas tehniskā apskate Iecavas novadā notiks:
28. aprīlī plkst. 10:30 Rakmentē; plkst. 11:30 Zālītē.
Sīkāka informācija pa tālruni 63925013; 29284575.

Aizsaulē aizgājuši
Mājas kaimiņi

Bruno Franks (31.07.1923. - 19.04.2010.)

2010. gada 23. aprīlī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

Pārdod : : :
1 istabas dzīvokli (3/2. stāvā,
42 m², 370 Ls/m²) un 2 istabu
dzīvokli (3/3. stāvā, 51 m²,
400 Ls/m²) Iecavas centrā.
Zvanīt vakaros pēc plkst. 18
pa tālr. 29785824.

kūdras briketes (no 60 Ls/t),
skaidu briketes un sausu
skaldītu malku maisos.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26567195.
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.

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

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

Piedāvā darbu : : :
strādniecei siltumnīcās
Iecavā (vēlams - ar pieredzi
dārzeņu audzēšanā, strādāt
griboša, ar pozitīvu attieksmi).
Tālr. 29244999.

Iecavas novada Dome 2010. gada 13. aprīlī ir pieņēmusi lēmumus:
«Par nekustamā īpašuma «Vecbrāļi» detālplānojuma apstiprināšanu
galīgajā redakcijā» (sēdes prot. Nr.5, 3.1. p.) un «Par nekustamo īpašumu
«Ķezberi», «Jaunķezberi» un «Bondari» apstiprināšanu galīgajā redakcijā» (sēdes prot. Nr. 5, 3.2. p.) un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr.1148 «Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi» 76.1., 78. p., likuma «Par pašvaldībām»
41. panta 1. d. 1. p. un Teritorijas plānošanas likuma 7. panta 6. d. 2. p. ir
izdevusi Saistošos noteikumus Nr.9 «Par detālplānojuma Iecavas novada
«Vecbrāļi» grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem» un Saistošos noteikumus Nr. 8 «Par detālplānojuma Iecavas novada
«Ķezberi», «Jaunķezberi» un «Bondari» grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem». Ar izstrādātajiem detālplānojumiem,
pieņemtajiem pašvaldības lēmumiem un Saistošajiem noteikumiem Nr. 8
un Nr. 9 var iepazīties Iecavas novada Domes kancelejā, Skolas ielā 4,
Iecavas novadā, Domes darba laikā.

«Iecavas Ziņas»
abonementa cena:
1 mēnesim – Ls 1,00
3 mēnešiem – Ls 3,00
6 mēnešiem – Ls 6,00.

Kultūras namā
24. aprīlī pl. 18.00
Iecavas Jauniešu padomes
organizētais

2. Latvijas jauniešu
ĪSFILMU un FOTO
FESTIVĀLS.
Ieeja bez maksas.

Siltumnīcas stabi, skaldīta
malka, zāģmateriāli. Ar piegādi.
Tālr. 20034885.

Laikraksta

8.

Internātskolas
stadionā
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» atklātās
sacensības vieglatlētikā
27. aprīlī pl. 15

Dažādi : : :
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus.
Tālr. 26821053.
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts, tirdzniecība
un noma. Ir pieejams
transports, 15 km rādiusā bez
maksas. Tālr. 29683462.
Mazdārziņu apstrāde:
kultivēšana, frēzēšana...
Tālr. 29360004.

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
5. maijā pl. 20:30
Dartija - Lielvārde

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.

28. aprīlī plkst. 14.00
Iecavas kultūras namā
tiek rīkots informatīvs
SEMINĀRS par
PIRMSSKOLAS un
SĀKUMSKOLAS
jautājumiem.
Uz semināru ir uzaicinātas
Izglītības uz zinātnes
ministrijas pārstāves .
Seminārā piedalīties tiek
aicināti pirmsskolas un
sākumskolas skolotāji, esošo
sākumskolas skolēnu un
topošo skolēnu vecāki, kā arī
citi interesenti.

SIA «SONIA» aptiekā
BEZ MAKSAS
*) osteoporozes riska noteikšana
30. aprīlī no plkst. 10:00;
*) zema blīvuma holesterīna
noteikšana
7. maijā no plkst. 8:00.
Lūdzam iepriekš pierakstīties.
Tālr. informācijai 63960228.
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).
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