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MUMS -15
Apaļas jubilejas ir iespēja
pacelties pāri ikdienai,
paraudzīties atpakaļ un
izjust gandarījumu par
visu labo, kas bijis.
Arī 15 ir tāds pusapaļš skaitlis, nospriedām, tuvojoties mūsu
avīzītes dibināšanas gadadienai.
Tas bija pirms 15 gadiem, kad
1995. gada 14. februārī Iecavas
pagasta padome nolēma izdot
laikrakstu «Iecavas Ziņas». Darbā par laikraksta redaktori pieņēma Silviju Turku, un 24. februārī lasītāji turēja rokās pirmo
jaunā izdevuma numuru ar redkolēģijas apsolījumu iecavniekiem: «Tas ir un būs domāts tieši
jums pašiem, tādēļ ikkatru aicinām uz sadarbību avīzes veidošanā un izplatīšanā. Mūs interesē viss - gan tas, ko jūs vēlaties
uzzināt un lasīt, gan tas, ko jūs
paši spējat un vēlaties piedāvāt.
Varbūt jūsu paziņu lokā ir kāds,
par kura prasmi strādāt un dzīvot derētu pastāstīt citiem. Varbūt pašiem ir daudz jautājumu,
uz kuriem vēlaties atbildes vai,
gluži otrādi, ir pieredze, ir zināšanas un ierosinājumi, kurus
kopīgi apdomājot varētu savu un
līdzcilvēku dzīvi līdzsvarot un
bagātināt.»
Tas bija laiks, kad jau vairāk
nekā gadu pagasta centra iedzīvotāji varēja vērot vietējās televīzijas pārraides. Un kabeļrāde
nebija vienīgais medijs. Kā laikraksta 2. numurā rakstīja Iecavas TV redaktore Tamāra Šmite,
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«Vai pirms pāris gadiem domājām, ka Iecavā būs savs radio, televīzija un avīze? Bet nu ir! Gribētos, lai iecavniekiem patiesi
nevajadzētu žēloties par informācijas trūkumu. Kā smejamies,
Iecava ģeogrāfiski ir Latvijas naba, un katra diena mūsu pagastā
atnes ko jaunu. Lai jaunais ir arī
labs!»
Interesanti, ka tajā 14. februāra pagasta padomes sēdē,
skatot jautājumu par I. Sudmaļa
ciemata un autobusu pieturas
pārdēvēšanu, galīgais lēmums
netika pieņemts, jo izraisījās debates par to, kāds īsti bijis ciema-

ta agrākais vēsturiskais nosaukums - Zorģi vai Jurģi.
Izskatīja arī SIA «Smiltaiņi»
iesniegumu adreses apstiprināšanai. Ierosinājumi par to, kā nosaukt laukumu pie bijušās p/s
«Progress» kluba ēkas, bija dažādi. Daži atcerējās Grāfa Pālena
nozīmīgo lomu Iecavas vēsturē,
tādēļ padome nolēma turpmāk to
dēvēt par Grāfa laukumu.
Tika pieņemts arī lēmums par
nzīmīga plānošanas dokumenta - Iecavas pagasta pašvaldības
sociāli ekonomiskās attīstības
plāna - izstrādāšanu.
4.lpp.

Februārī
par 74
paēdušām
ģimenēm
vairāk

2.

Džimba
māca
justies
droši

3.

Latvijas
zeltene
par savām
otrajām
mājām sauc
salu Indijas
okeānā

5.
6.

Budžets apstiprināts - varam sākt plānoto darbu izpildi
A: Jānis Pelsis

Domes priekšsēdētājs
Iecavas novada Dome savā
ārkārtas sēdē 23. februārī ir ap-

stiprinājusi 2010. gada budžetu.
Salīdzinot ar 2009. gadu, pašvaldības nodokļu ieņēmumu prognoze ir pieaugusi par Ls 201 199,
tāpēc budžets veidojas labāks.
Tajā paredzēti daudzi pozitīvi vei-

camie darbi un pasākumi.
Pateicoties pašvaldības dotajam finansējumam, arī turpmāk
sekmīgi savu darbu turpinās
Iecavas mūzikas skola un Iecavas novada sporta skola «Darti-

ja». Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros šogad
tiks nosiltināta pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» ēka.
3.lpp.
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Februārī par 74 paēdušām ģimenēm vairāk
A: F: Anta Kļaveniece

Jau trešo reizi Iecavas
Sociālajā dienestā uzsākta
pārtikas paku izdale, kas
saņemtas, pateicoties
dienesta darbinieču
Artas Manušas un
Ļudas Belruses ciešajai
sadarbībai ar labdarības
organizāciju Palīdzēsim.lv.

Arta Manuša pateicas visiem pašvaldības Sociālā dienesta
un sabiedriskās kārtības dienesta darbiniekiem par
nesavtīgu palīdzību pārtikas paku fasēšanā.

Šoreiz pārtikas paku vedums
ir vislielākais - tās saņems 74 ģimenes, kuru ikdienu nesaudzīgi
skārusi ekonomiskā krīze. Pārtikas bankas «Paēdušai Latvijai»
palīdzību iecavnieki saņēma arī
pērn oktobrī (14 pakas) un decembrī (58 pakas). Akcijas prioritāte ir bezdarbnieku ģimenes,
kurās aug bērni, taču ikdienā
tām pietrūkst līdzekļu pārtikas

iegādei. Pārtikas banku «Paēdušai Latvijai» ir izveidojis un īsteno
labdarības portāls Ziedot.lv sadarbībā ar uzņēmējiem un individuāliem ziedotājiem. Savu palīdzību jau snieguši vairāki simti
privātpersonu un desmitiem uzņēmumu. Atbalstu «Paēdušai
Latvijai» sniedzis arī mūspuses
eļļas ražotājs SIA «Iecavnieks».
Pirmās pārtikas palīdzības pakas savu ceļu pie ekonomiskās
krīzes skartajām ģimenēm sāka
2009. gada oktobrī.
Vienas pārtikas pakas izmaksas nepārsniedz 8,50 latus,
un tajā iekļauti produkti, kas
dod iespēju ģimenēm nodrošināt
ikdienas maltīti: putraimi, rīsi
vai griķi, auzu pārslas, pelēkie
zirņi, makaroni, milti, eļļa, gaļas
vai zivju konservi, cukurs, sausais piens, sausais buljons, tēja
un citi.

Iesācēji apgūst prasmi debatēt
A: Vita Lauciņa-Veinere

Zemgales reģiona debašu
koordinatore
Piecu skolu debašu komandas 16. februārī pārstāvēja savu
novadu Draudzības debašu turnīrā iesācējiem - Dobeles valsts
ģimnāzijas piecas komandas ar
treneri Kristīni Vildaus, Jelgavas 4. vidusskolas komanda ar
treneri Sanitu Baltiņu, Bauskas
1. vidusskolas divas komandas
ar treneri Daigu Telneri un tiesnešiem Mārci un Dagaru, Vecumnieku vidusskolas divas komandas ar treneri Rolandu Ķiņķevsku un Iecavas vidusskolas
četras komandas ar treneriem
Vitu Lauciņu-Veineri, Mihailu
Haļitovu un tiesnesi Māri Lasenbergu.
Tā kā turnīrs vairāk bija
orientēts uz iesācējiem, tāpēc
mēs, organizatori, izvēlējāmies
vieglāku tēmu «Aukstas ziemas
ir labākas nekā siltas ziemas».
Debates notika latviešu valodā,
jo diemžēl Zemgalē konkurentu
angliski mums nav. Atklājot turnīru, sacīju paldies iesācēju komandām, īpaši - Dobeles ģimnāzijai, jo šī skola pirmo reizi saskārās ar debatēšanu, un iepazīstināju ar debašu kustību Latvijā. Savukārt M. Haļitovs noturēja apmācības īso kursu debatētprasmē.
Bet visu var labāk iemācīties

darot. Pēc diviem riņķiem finālā
izvirzījās Iecavas debašu komanda un Jelgavas 4. vidusskolas
komanda. Šīs komandas gan nebija iesācējas, taču ļoti pamācoši
to bija noskatīties pārējiem. Fināla cīņā ar 4:1 uzvarēja Iecavas
vidusskolas komanda: Reinis
Pastars (11.c kl.), Mārcis Vīnbergs un Liene Krastiņa (10.a
kl.). Sveicam un lepojamies!
Tika nosaukti arī turnīra pieci
labākie runātāji: no tiem divi bija
mūsējie - Ieva Ērgle (6.a kl.) un
Emīls Sietiņš (8.a kl.), divi diplomi aizceļoja uz Dobeles ģimnāziju un viens uz Vecumniekiem.
Īpašs prieks ir par mūsu debitantiem: Eviju Zadi, Emīlu Sietiņu, Raimondu Šebinu, Eduardu Ceru (8.a kl.) un Keriju Jančevsku (6.b kl.), kā arī jau pirmajā semestrī nedaudz debatējušajiem Ritvaru Māsānu (8.a kl.),
Kristiānu Lauciņu-Veineri, Paulu Ķurbi (10.a kl.) un Ievu Ērgli.
Visu turnīra gaitu fotografēja
Daniels Cjaputa (8.a kl.) un filmēja Raimonds Šastakovičs
(12.c kl.). Milzīgs paldies puišiem, jo viņu veidotais produkts
kā dāvana no Iecavas vidusskolas ceļos uz skolām, kuras piedalījās turnīrā, lai būtu uzskates
materiāls, popularizējot un apmācot debatēs.
Pateicamies Iecavas vidusskolas draudzīgajam un atsaucīgajam skolotāju kolektīvam par

atvēlētajiem kabinetiem, skolas
administrācijai par balvu un
diplomu nodrošināšanu un atbalstu.
Debašu aktivitātes turpināsies ļoti ražīgi. Jau 20. februārī
divas komandas devās uz Valmieras Draudzības debašu turnīru; 2. martā paredzēts seminārs, kuru vadīs Eiropas jauniešu parlaments (EJP); 13. mar-

tā EJP Iecavā organizēs reģionālo sesiju angliski; marta beigās
mēs organizēsim reģionālo debašu turnīru, iespējams, Dobeles
ģimnāzijā un aprīlī sagaidāms
Nacionālais debašu turnīrs. Debatētāji ir gudra sabiedrība,
«Gudriem pieder pasaule, muļķiem mūrītis». Tāpēc, debatētāji - uz priekšu! Pasaule mūs gaida!

Draudzības spēles
A: Mihails Haļitovs

Puteņainajā sestdienas,
20. februāra, rītā sēdāmies
skolas busiņā, lai dotos uz
Draudzības spēlēm
Valmieras Valsts
ģimnāzijā.
Deviņas komandas no Cēsīm,
Līgatnes, Valmieras, Mazsalacas
un Iecavas debatēja par tēmu
«Kultūras jomai ir/nav iespēja
attīstīties šā brīža apstākļos».
Jāuzslavē visi Iecavas komandu
dalībnieki: Ieva Ērgle, Kristiāna
Lauciņa-Veinere, Pauls Ķurbe,
Mārcis Vīnbergs, Reinis Pastars
un Eduards Cers, jo vēl otrdien
debatējām par ziemu, bet jau

sestdienas rītā kaudzīte ar materiāliem par kultūru gatava.
Tā kā Draudzības spēļu galvenais mērķis bija pilnveidot debašu prasmes un stiprināt debatētāju draudzību, vietas turnīrā dalītas netika. Taču pēc diviem debašu riņķiem viena no
mūsu komandām - Ieva, Kristiāna un Pauls - piedalījās paraugdebatē, spēkiem mērojoties
ar Valmieras Valsts ģimnāzijas
komandu.
Liels paldies visiem debatētājiem par drosmi un atsaucību,
skolotājai Vitai Lauciņai-Veinerei par ieguldīto darbu debatētāju sagatavošanā, kā arī Iecavas
vidusskolas administrācijai par
atbalstu!

2010. gada 26. februārī

Džimba māca justies droši
A: F: Anta Kļaveniece

Kā justies droši un pasargāti,
kā atšķirt labos pieskārienus
no sliktajiem, vai uzticēties
ikvienam svešiniekam - šos
un vēl citus ar bērnu drošību
saistītus jautājumus
17. februārī pārrunāja
sākumskolas «Dartija» vecāko
grupu bērnudārznieki.
Centra «Dardedze» aģente,
psiholoģijas maģistrantūras studente Sandra Dūda un viņas palīgs Džimba ar spēlēm, dažādiem
uzdevumiem un citiem interesantiem palīgmateriāliem bērniem viegli uztveramā un saprotamā veidā skaidroja par bīstamām situācijām, ar kurām viņi
var saskarties ikdienā.
«Ar bērniem pārrunājam un
izspēlējam dažādas situācijas,
taču īsumā var teikt, ka mūsu
galvenais uzdevums ir pasargāt
viņus gan no fiziskas, gan no
emocionālas vardarbības,» stāsta
Sandra. Džimbas padomi palīdz
bērniem izvēlēties pareizāko,
katrai situācijai piemērotāko rīcību. Protams, rīkoties nekļūdīgi
it visos gadījumos nav iespējams,

taču, jo vairāk ar bērniem tiek
runāts, jo zinošāki, drošāki un
pasargātāki viņi kļūst. «Lai arī
dzīvojam diezgan lielas atklātības laikmetā, taču, runājot par
intīmām lietām, bērni bieži vien
reaģē ķiķinot. Tas nozīmē, ka ģimenēs šī sarunu tēma joprojām
ir tabu,» savos novērojumos da-

Budžets apstiprināts varam sākt
plānoto darbu izpildi
1.lpp.

PII «Cālītis» ierīkosim arī
automātisko ugunsdrošības un
trauksmes signalizāciju, rekonstruēsim četrus sanitāros
mezglus. Šogad tiks uzbūvēts
jauns gājēju tiltiņš uz Pārupi;
Iecavas vidusskolā paredzēts
pirmā korpusa gaiteņa kosmētiskais remonts, kā arī otrā korpusa pirmā stāva vestibila grīdas
un durvju nomaiņa, kosmētiskais remonts un sporta zāles grīdas lakošana. Sākumskolā «Dartija» plānots veikt sakņu pagraba
ieejas mezgla renovāciju, izveidot
divas stiklotas verandas un pilnībā aprīkot vienas bērnudārza
grupas telpas, iegādājoties nepieciešamās mēbeles un inventāru. Dzimtmisas pamatskolā
tiks nomainīta «vēja» kaste un

lietus ūdeņu noteku sistēma, kā
arī nomainīti vairāki logi. Atjaunosim un iekārtosim iepriekš
iegādātās plašās telpas Zorģu
bibliotēkai, lai tā no divām mazām istabiņām otrajā stāvā pārceltos uz daudz plašākām un
mājīgākām telpām pirmajā stāvā. Šogad uzsāksim un nākamgad pabeigsim Iecavas estrādes
teritorijas labiekārtošanu, kā arī
siltināšanas un labiekārtošanas
darbus Zālītes speciālajā internātskolā.
Šo uzskaitījumu varētu turpināt ar lielākiem un mazākiem,
bet ļoti vajadzīgiem darbiem,
kam nauda paredzēta šī gada
budžetā. Kopumā kapitālajiem
izdevumiem izglītības iestādēs ir
plānots ieguldīt Ls 441 833.
Autoceļu uzturēšanai no pamatbudžeta esam papildus atvēlē-

lās Sandra. Arī sākumskolas vadītāja Irīna Freimane atzīst, ka
ar bērniem drošības tēmas tiek
pārrunātas, taču audzinātāju zināšanas šajā jomā noteikti neesot tik plašas. Tieši tādēļ palīgā
aicināts Centrs «Dardedze» un
Džimba. «Par šīm bezmaksas
programmām gan ir neatlaidīgi

jācīnās, jo pieprasījums ir liels.
Rindā gaidījām pusgadu,» stāsta
I. Freimane. Tikpat ilgs laiks pagājis arī pagājušajā gadā, kamēr
pienākusi rinda 1.-2. klašu skolēniem, lai apmeklētu Centra
«Dardedze» drošības skoliņu. To,
ka centra aģenti ne pārāk raujas
uz nodarbībām lauku rajonos,
atzīst arī Sandra. Šis brauciens
uz Iecavu pagaidām ir bijis pats
tālākais viņas teju trīs gadu
praksē.
Centra «Dardedze» speciālisti
ir izstrādājuši vairākas programmas, kurās tiek aplūkoti
iepriekšminētie jautājumi:
·
Džimbas drošības stundiņas pirmsskolas iestādēs;
·
Džimbas drošības skoliņa;
·
Džimbas drošības ceļojums;
·
Dzimšanas dienas ballīte.
Interesenti plašu informāciju
par nodarbībām var iegūt interneta mājas lapā www.dardedze.lv. Savukārt interneta vietnē
www.dzimba.lv atrodami padomi, spēles, bukleti un citi noderīgi materiāli par drošības tēmu
gan vecākiem, gan bērniem un
pusaudžiem, gan viņu skolotājiem. Ir vērts ieskatīties.

Darbnīcas-veikala «Ciku cakas» telpās Rīgas ielā 33
līdz 10. martam skatāmi Zorģu radošās kopas bērnu
darbi stikla kodināšanas tehnikā.
Izstādes «Caur latvju zīmēm uz stikla traukiem» darbi
darināti projekta «Katrs ir mākslinieks» ietvaros.
«Ciku cakas» veidota kā pieturvieta radošiem cilvēkiem,
atgādina darbnīcas vadītāja Vineta Lamberte. Sākot ar martu,
interesenti tur varēs apgūt dažādas tehnikas floristikā,
filcēšanā, rotu darināšanā, dekupāžas tehnikā u. c.
Pieteikšanās pa tālruni 26598008 (Vineta) vai 26424861 (Iveta).
juši Ls 46 500 un jau tagad varam izvest sniega kalnus no Iecavas. Sociālajiem pabalstiem
esam paredzējuši Ls 234 509, un
šajā gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, plānotais pabalstu apmērs ir
pieaudzis par Ls 45 009.
PA «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» saņems
pašvaldības dotāciju Ls 24 484
apmērā, no tiem Ls 15000 atalgojuma palielināšanai. Finansiāls atbalsts paredzēts arī futbola klubam «Iecava» un basketbola klubam «Dartija». Arī šajā
gadā turpināsim finansēt 2.-4.
klašu skolēnu brīvpusdienas par
kopējo summu Ls 31 591.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumam ir
izvērtētas un apstiprinātas deviņu pašvaldības iestāžu darbi-

nieku mēnešalgas, kas stāsies
spēkā ar 1. aprīli. Ja iepriekšējā
gada jūnijā vidējais samazinājums visās iestādēs bija 37,5%,
kas uz pusi pārsniedza valsts
noteikto politiku atalgojuma
samazināšanas jomā, tad ar
1. aprīli esam raduši iespēju
pašreizējo algu fondu palielināt
par 23,8%. Šis algu pieaugums
attieksies uz 217 pašvaldības
budžeta iestādēs strādājošo ģimenēm.
Mūsu laikraksta lasītājiem
šeit esmu uzskaitījis tikai daļu
no veicamā 2010. gadā. Ar pilnu
Iecavas novada 2010. gada budžetu būs iespējams iepazīties
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā laikrakstā «Iecavas Ziņas» un Iecavas novada pašvaldības mājas lapā ww.iecava.lv,
kā arī novada Domē.
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Tas bija laiks, kad skanēja atkārtoti aicinājumi kārtot dokumentus sertifikātu saņemšanai,
bet pašvaldības 1995. gada budžetā lielākie izdevumi tika paredzēti attīrīšanas būvju celtniecībai, Iecavas vidusskolas sporta
zāles remontam, jaunās pagastmājas cetniecības darbu pabeigšanai.
Sākotnēji mazā vienas lapas
avīzīte pamazām audzēja masu,
pieņēmās prātā un galu galā izrādījās ilgtspējīgs produkts. Laika gaitā esam ieguvuši savu
auditoriju, atbalstītājus, kas, lasot vietējo laikrakstu un līdzdarbojoties tā veidošanā, ir
apliecinājuši savu ieinteresētību
un piederību Iecavas novadam.
Par to redakcijas sirsnīgs paldies
visiem mūsu lasītājiem, rakstītājiem un labvēļiem.

0
0
0
2

2000. gadā «Iecavas Ziņu» veidotāji
saņēma konkursa
Sakoptākais Latvijas pagasts organizatoru Atzinī-

bas rakstu par ieguldījumu Iecavas pagasta dzīves atainošanā
un sabiedrisko attiecību veidošanā. Tas bija viens no faktoriem, kas palīdzēja Iecavai kļūt
par uzvarētāju Zemgales reģiona
konkursā.
Toreiz - zīmīgajā gadskaitlī
2000. - laikraksta piekto dzimšanas dienu atzīmējām kopā ar
jubilāriem, kuri par sevi avīzes
lappusēs stāstīja, aizpildot anketas, un saņēma salona «Avēnija» dāvātos ziedu pušķus.
Savukārt 10 gadu jubileju
sagaidījām ar jauniem vaibstiem
- 2005. gadā notika laikraksta
formāta maiņa no A4 uz B4, turklāt iznāca pirmais «Iecavas Ziņu» daudzkrāsu numurs.
Aizvadītajos gados redakcijai
nācies uzklausīt daudzus interesantus, satraucošus, aizkustinošus, pamācošus stāstus un
daudzus no tiem izdevies pastāstīt tālāk saviem lasītājiem.
Lai gan lieli un mazi plašsaziņas
līdzekļi cenšas kļūt arvien modernāki, pat iespiedizdevumus
ar senām tradīcijām izkonkurē
elektroniskie mediji. Neskatoties
uz to, ka digitālajā laikmetā internets ir nopietns konkurents
presei, aizvien ir daudz cilvēku,
kas lasa avīzes, arī mūsējo. Jo tā
ir tradīcija.
Nu jau pāris gadu «Iecavas
Ziņas» pdf formātā var lasīt pašvaldības interneta portālā
www.iecava.lv. Priecājamies, ka
tādā veidā tiekamies ar mūsu lasītājiem visā pasaulē.

Mācīts ēzelis atšķiras no nemācīta ar to,
ka prot taisīt gudru seju.

1995
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Gadās, ka roka roku mazgā vienīgi tādēļ,
lai būtu netīrumi, ko kādam uzgāzt.
Roberts Grasis bija ne tikai «Iecavas Ziņu»
toreizējās galviņas autors, laikrakstā tika
publicētas arī viņa zīmētās karikatūras.
Tas bija laiks, kad tika iedibināta Iecavas pagasta
balva, kas tagad pārtapusi nominācijā Iecavas Gada
cilvēks. Pirmie šo apbalvojumu saņēma Jānis Zīvārts
un Arvīds Anūzis - par personiskā darba ieguldījumu
Iecavas pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā. Jāni
Zīvārtu (attēlā) atceramies gan kā aizrautīgu
vēsturnieku un novadpētnieku, gan kā azartisku
galda spēļu cienītāju.
1995. gada vasarā «Iecavas Ziņas» rakstīja par jauno
basketbolistu iespaidiem sportiskā ceļojumā uz
Spāniju. Daudzi no toreizējiem censoņiem joprojām
palikuši uzticīgi grozabumbai, taču nu jau vairs sevi
nedēvē par jaunajiem, bet, piemēram, par
«Talantīgajiem veterāniem»...

Sarkanā Krusta filiāles slēgšanu veicinājis biedru kūtrums
2005. gada 25. februārī mūsu
laikrakstā bija lasāms
sludinājums, ka 3. martā
IVSAC zālē notiks Sarkanā
Krusta Iecavas nodaļas
sapulce un biedru reģistrācija.
Sarkanā Krusta Bauskas
nodaļas Iecavas filiāles toreizējā
vadītāja Dzintra Lapiņa

pastāstīja, ka filiāli toreiz
tiešām izdevies nodibināt un tā
darbojusies aptuveni divus
gadus. Filiāles darbības laikā
noorganizētas pirmās
palīdzības apmācības
internātpamatskolā, sagādāti
humānās palīdzības apģērbi un
vitamīni. Taču ar laiku filiāles
darbība izsīkusi, jo tās biedri

vairāk gaidījuši
organizācijas sniegtos
labumus, nekā
vēlējušies
iesaistīties
organizācijas
veidotajās
atbalsta grupās
un citās
aktivitātēs.

2005

5.
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Zemgales zeltene par otrajām mājām
sauc salu Indijas okeānā
1997. gada 28. martā
«Iecavas Ziņās» bija
publicēta intervija ar
Antru Casno, toreiz Iecavas
vidusskolas 12. klases
skolnieci, kas teju bija
aizvadījusi neaizmirstamas
dienas konkursa «Zemgales
Zeltene» pusfinālā. Skaistā
balle un konkursa
sagatavošanās stundas
medicīnā, psiholoģijā un
daudzās citās lietās, ko
skolā nemāca, bijis vērtīgs
ieguvums, toreiz intervijā
stāstīja rosīgā meitene
Antra. Avīzes slejās viņas
vārds parādījies ne vienu
vien reizi – 1996. gada aprīlī
viņa piedalījās Bauskas
rajona vidusskolu erudītāko
skolēnu konkursā, kurā
Iecavas vidusskolas
komanda izcīnīja otro vietu;
šajā pašā mācību gadā viņa
veiksmīgi piedalījās arī
republikas mēroga bioloģijas
olimpiādē, kur ieguva otro
vietu; bija konkursa «Es
būšu skolotājs» pirmās
vietas ieguvēja, uzvarēja
dzejas dienām veltītu ziedu
kompozīciju konkursā.
Tuvojoties avīzes dzimšanas
dienai, mums šķita
interesanti uzzināt, kādi
notikumi turpmāk ir
virzījuši Antras dzīvi un
kāda tā ir šobrīd.

«Paldies par iespēju padalīties
savos piedzīvojumos. Varbūt kādam tas radīs iedvesmu izdarīt
to, ko viņš ir vēlējies izdarīt, bet
pietrūcis laika, drosmes vai apņemšanās,» «Iecavas Ziņu» redakcijai raksta Antra.
«Jāsāk ar to, ka esmu vienīgā
no mūsu ģimenes, kas ir tā aizrāvusies ar ceļošanu un dzīvošanu svešās zemēs, kuras nu ir kļuvušas par manām otrajām un
trešajām mājām. Man ir četri
brāļi, kuri dzīvo un strādā Latvijā.
Mans pirmais ceļojums bija
16 gadu vecumā, kad ar skolēnu
grupu no Iecavas vidusskolas
braucām apciemot sadraudzības
skolu Dānijā. Ar to arī slūžas bija
vaļā. Redzētā iespaidos sapratu,
ka man ļoti gribētos redzēt citas
zemes un pamācīties kādā ārzemju skolā. Tā nu klusītēm galvā kaldināju plānus, kā to visu

F: no «Iecavas Ziņu» arhīva

Antras Casno
pieturzīmes
Iecavas vidusskola
1995-1997
RPIVA 1997-1999
Parsons School of Design,
New York 2000-2001

1997. gada maijā tika aizsākta tradīcija sveikt Iecavas
skolu labākos skolēnus, pirmo vietu ieguvējus rajona, zonas
un republikas mācību olimpiādēs. Toreiz šo pašvaldības
balvu saņēma arī Antra Casno.

New York School
of Interior Design
2000-2001
J. Purvīša arhitektu
birojs, Rīga 2001-2002
Atpūta Latvijā
vasara 2008

F: no A. Casno

albuma
Dizainere Londonā
no 2008

Ķīniešu jaunā
gada svinības
šī gada
13. februārī
pie drauga
vecvecākiem
Reinjonā.
Šī sala man
ir ļoti tuva.
Iespējams,
ka reiz te
atgriezīšos
uz dzīvošanu.
Te esmu
pavadījusi
piecus gadus,
un tā ir kā
manas
otrās mājas.
realizēt. Man jau skolas laikā ļoti
patika apgūt valodas un nolēmu,
ka braukšu studēt uz ārzemēm
tad, kad zināšu valodu pietiekamā līmenī, lai svešajā valstī varētu uzreiz studēt. Tad nu piedalījos jebkurā konkursā, kur tika piedāvāta iespēja bez maksas
studēt ārzemēs. Tomēr nepaveicās. Bet tas deva pieredzi un vēl

lielāku apņemšanos iecerēto
mērķi sasniegt.
Pabeidzu vidusskolu un īsti
nezināju, ko gribu studēt. Kādā
konkursā vinnēju vietu augstskolā RPIVA, un devos tur studēt, kamēr izdomātu, ko tālāk
darīt. Tai pašā laikā arī atradu
darbu drēbju veikalā, kur iepazinos ar dizaineri Kristīnu, kura

man palīdzēja atklāt, ka man patiktu kļūt par interjera dizaineri
vai arhitekti.
Pēc ne visai pozitīvas pieredzes iestājeksāmenu sagatavošanas kursos RTU arhitektu fakultātē, izlēmu - viss, laiks ir
braukt prom un meklēt skolu ārpus Latvijas. Tā kā man nebija
pietiekami līdzekļu, lai samaksātu par studijām ārzemēs, izdomāju, ka jābrauc kā auklītei, jo
tad dzīvošana un ēšana būtu par
velti un vēl maksātu par darbu.
Labi zināju angļu valodu un izlēmu, ka jābrauc uz ASV. Ļoti ātri
atradu viesģimeni Ņūdžersijas
štatā. Viesģimenē mamma bija
dizaina direktore kādā lielā uzņēmumā, un sapratu, ka tas būtu lielisks veids, kā saņemt padomu, kur un ko studēt.
Pēc pusotra mēneša jau biju
ceļā - ar 50 dolāriem kabatā tā kā
Sprīdītis devos meklēt laimi. Mana viesģimene bija ļoti jauka, un
pēc lielām pārdomām uzdrošinājos viņiem palūgt, vai viņi nevarētu man samaksāt visa gada algu
uzreiz, lai varu studēt dizaina
skolā. Brīnumainā kārtā viņi piekrita, un ar viesmammas ieteikumu sāku studēt Ņujorkā, Parsons School of Design skolā. Paralēli vēl arī studēju vienā privātā
dizaina augstskolā.
6.lpp.
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No tā laika ieguvu pieredzi,
ka cīņa par panākumiem profesijā sākas augstskolā, kur studenti jau skolas solā tevi uzskata
par konkurentu. Bet studijas bija lieliskas un vērtīgas gan tiešā,
gan pārnestā nozīmē.
ASV sabiju gandrīz divus gadus un 2001. gadā nedēļu pēc
dvīņu torņu spridzināšanas atgriezos Latvijā. Tā kā gribēju
iemēģināt savas teorētiskās zināšanas praksē, atvēru Rīgas telefonu grāmatu un sameklēju arhitektu biroju adreses, izsūtīju
40 CV un pieteikuma vēstules
un saņēmu četras pozitīvas atbildes, lai ierastos uz intervijām.
Sāku strādāt vienā no šīm
firmām, bet, atsākot dzīvot Latvijā, nācās tikt pāri kultūršokam
pēc visa pieredzētā ASV. Lai arī
jaunais darbs man ļoti patika un
es iemācījos daudz jauna, kas
vēlāk noderēja pašas individuālajā darbā, īpaši laimīga Latvijā
tai laikā nejutos un zemapziņā
jutu, ka atkal gribas kaut kur
doties. Laikam domu līmenī sūtītie signāli aizkļuva līdz Reinjonai Indijas okeānā, jo kādā
aukstā oktobra dienā saņēmu epastu no tālās tropu salas ar piedāvājumu braukt tur pastrādāt.
Šie cilvēki bija atraduši manu
kontaktinformāciju kādā auklīšu mājas lapā, kurā biju piereģistrējusies pirms krietna laika, jo pēc ASV gribēju turpināt
studijas Nīderlandē, kur dizaina
studijas ir ļoti kvalitatīvas.
Tā kā Latvijā jau vilka uz ziemu, bet Reinjonā tad ir vasara,
bija diezgan vienkārši nolemt, ka
nu ir atkal jābrauc. Mēneša laikā
nokārtoju vīzu un jau 2002. gada novembrī lidoju prom uz
Reinjonu, kuru nācās vien uzmeklēt brāļa ģeogrāfijas grāmatā, jo par tādu salu nebiju nekad dzirdējusi. Informācija bija
diezgan skopa - ap 80% no iedzīvotājiem ir kreoli, un tur līst 320
dienas gadā. Savā prātā jau iztēlojos, ka tur jābūt džungļiem
un visi cilvēki būs tumšādaini.
Bet kaut kā nemaz nebija bail, jo
Reinjona skaitās daļa no Francijas.
Ierodoties Reinjonas lidostā,
aizcirtās elpa, jo bija tik mitrs un
karsts, visapkārt tāds zaļums,
pretī milzu kalns un aiz muguras
okeāns. Un lielākais pārsteigums - reti kurš runāja angliski,
bet es nekad nebiju mācījusies
franču valodu. Taču galvenais bija silts un saulains, riktīga vasara, un par valodu neraizējos,
gan sanāks. Jau pirmajās dienās
tiku pie franču valodas grāmatas
un sapratu, ka šī valoda nav tik
viegli apgūstama kā angļu valoda. Lai arī centos uzreiz tajā runāt kaut vai pāris vārdus veikalā, cilvēki nesaprata, jo nebija

Veidojot restorāna dizainu,
izmantoju
arī Latvijā ražotus
priekšmetus.
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Reinjonā 2006. gadā,
kad pirmo reizi ķidāju
kokosus dārzā pie mājas,
kur dzīvoju tai laikā.
pieraduši dzirdēt kādu runājam
ar akcentu. Nācās izlīdzēties ar
pirkstu bakstīšanu vārdnīcā, bet
cilvēki bija atsaucīgi un priecājās, ka satiek ārzemnieku, kurš
mokās runāt franču valodā.
Lai gan biju domājusi salā
palikt ne ilgāk par sešiem mēnešiem, laiks paskrēja nemanot, jo
tur bija tik daudz ko redzēt un izbaudīt: aplūkot vulkānu darbībā, laiskoties lagūnas zilajos
ūdeņos, nogaršot cukurniedres
un nezināmus augļus, un tam visam paralēli - franču valodas
studijas universitātē. Tā kā
Reinjonā ir tikai divi gadalaiki ziema (+25°C) un vasara (+35°),
tad laiks paskrien ātri; man likās, ka visu laiku ir jūlijs.
Sāku arī piedalīties pasākumos, dizainējot noformējumu
dažādās izstādēs. Pēc 10 mēnešiem sāku runāt franciski, lai
gan vietējo dialektu tā arī laikam
nekad neizdosies iemācīties, jo
tas te atšķiras katrā lielākajā pilsētā. Tā arī pagāja pusotrs gads,
un es nolēmu atgriezties Eiropā,
bet pēc Latvijā nodzīvotās vasaras atkal mani urdīja prom
braukšanas kāre.
Tieši saņēmu ielūgumu atgriezties salā un piedalīties pirmā modernā restorāna izveidošanā. Lai gan īsti negribējās atkal braukt uz to pašu vietu, bet,
kā pienāca aukstais Latvijas rudens, sapratu, ka siltums man
patīk vairāk, un devos vien atpakaļ uz salu kā tāds gājputns.

Restorāna projekts izvērtās
ļoti aizraujošs, jo braucu uz izstādēm Parīzē, lai pirktu traukus
un citus nepieciešamos priekšmetus restorānam, salā izvēle bija maza. Galdauti tapa Latvijā,
Kaugures linu studijā, priekšauti pavāriem un viesmīļiem Jelgavā un iesaiņojumu bantītes - fabrikā Rīgā. Tā arī Latvijas
produkcija nokļuva līdz salai.
Pati zīmēju skices un plānus
restorāna galdiem un krēsliem,
kurus tad saražoja vietējais galdnieks no kāda maza vietējā ciematiņa. Viņš uzjautrinājās par
svešzemnieci, kura dīvainā franču valodā mēģināja izstāstīt, ko
tieši viņa vēlas. Kad nevarēju atrast tādas lampas kā gribētos,
braucu un meklēju metinātājus,
kas man rāmjus lampām sametinātu, un es pati tad tos apvilku
ar lina audumu.
Realizējot šo projektu, veidojās labs kontakts ar daudziem
vietējiem, kuri dažkārt jau pavilka mani uz zoba, bet es tik pasmējos līdzi, un tas lika viņiem
kļūt vēl labvēlīgākiem. Kad restorāns tika atvērts, tas bija pārsteigums daudziem vietējiem, un
arī citi gribēja, lai viņiem kaut ko
interesantu uztaisu. Tā kā te tomēr viss nav tik attīstīts, kā
Eiropā, darba bija gana. Tad arī
nolēmu palikt te un sadarbībā ar
pāris vietējiem izveidot savu dizaina firmiņu.
Labākais, ko ieguvu no šīs
pieredzes, bija tas, kā ar mi-

nimāliem līdzekļiem panākt
maksimālu efektu.
Šajā laikā arī iepazinos ar savu draugu, kurš ir dzimis Reinjonā un līdzīgi kā citi jaunieši bija devies prom turpināt studijas
Francijā, bet regulāri brauca apciemot savu ģimeni, kas dzīvo
Reinjonā. Tā iegrozījās, ka viņš
bija izlēmis veidot savu biznesu
Londonā un pēc kāda laika arī es
pārvācos uz Londonu.
Kopš 2008. gada rudens esmu Londonā un strādāju par
veikala vadītāju un dizaineri itāļu mēbeļu firmai. Zināju, ka
Londonā negribētu palikt ilgāk
kā trīs gadus, un izlēmu, ka tur
savu firmu netaisīšu.
Lai gan ir interesanti dzīvot
megapolēs, it sevišķi, kad vēl esi
jauns un tik ļoti gribas izmēģināt dažādas lietas, tagad zinu,
ka gribētu sev lielu dārzu, kurā
atpūsties pēc dienas darbiem un
sajust zāli zem basām kājām. Kā
reiz man teica viena zīlniece mana dzīve būšot kā torte ar
daudz kārtām; tad nu sanāk sevi
pieķert pie domas, kāda būs tā
nākamā kārta.
Pēdējā laikā sāku nojaust, ka
varbūt mans trakais ceļotājas
gars sāk pierimt un es skatos,
kur būtu tā vieta, kur gribētos
veidot savas mājas. Protams, ka
būs vēl citi ceļojumi, bet tie būs
vairāk tādi izziņas braucieni. Un
vēl lielais sapņu ceļojums uz Japānu, kur braukšu tikai tad,
kad būšu iemācījusies vismaz
vienkāršu sarunvalodu, jo gribas cilvēkus saprast. Esmu ievērojusi - lai vai kā sanāk, bet cilvēks vienmēr priecāsies dzirdēt
tevi runājam viņa valodā. Un Japānā valodas zināšanas noderēs, lai neapmaldītos!
Šīs rindas top Reinjonā, kur
esmu atbraukusi nosvinēt ķīniešu Jauno gadu un tā krietni
sasildīties, lai ir daudz enerģijas
iesākt jaunus darbus un piedzīvojumus.
Lai arī jums Tīģera gads ir
drosmīgs! Un - lai sapņi piepildītos, ir ļoti, ļoti jāgrib, lai tas
tiešām notiktu!»
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Sporta ziņas

17. februārī vidusskolas sporta zālē aizritēja Iecavas novada
skolu sacensības florbolā 10.-12. klasēm. Sacensībās piedalījās
astoņas komandas, kuru sastāvā iesaistījās arī meitenes.
1. vieta - 11.a klases komanda (Ansis Tonigs, Kārlis Onzuls, Jānis
Goldmanis, Artūrs Voroškovs, Mārtiņš Kopeika un Oskars
Uļinskis).
2. vieta - 11.b klases komanda (Agnis Rožens, Edžus Avots, Māris
Ivanovs, Dmitrijs Strežs, Igors Daškevičs, Alvis Vītols, Dāvis
Čonka un Edgars Kreņģelis) .
3. vieta - 12.a klases komanda (Roberts Tūmanis, Sandis
Lapkovskis, Toms Vājeiks, Toms Butka, Kristiāns Vasiļjevs un
Edijs Ješauskis).
19. februārī ar uzvaru no izbraukuma spēles atgriezās Dartijas
basketbolisti. Jūrmalas SS komanda viesiem piekāpās ar
rezultātu 76:84.
Sākumā Dartija veica izrāvienu (pirmā ceturtdaļa beidzās ar
rezultātu 13:25) un arī otrajā ceturtdaļā spēja noturēties vadībā
(37:44). Bet otrajā puslaikā jūrmalnieki viesus noķēra (pēc trešās
ceturtdaļas 57:59), un rezultāts svārstījās par labu tad vieniem,
tad otriem. Tomēr Dartijas basketbolisti izrādījās meistarīgāki un
savā bilancē ierakstīja vēl vienu panākumu, kas kopvērtējumā
ļauj justies cerīgāk Amatieru basketbola līgas Centra grupas cīņā
par labāko piecnieku.
Iecavnieku sastāvā ar rezultativitāti atkal izcēlās Mārcis Eglītis viņa kontā 35 punkti, tai skaitā 10 bija precīzi trīspunktu metieni.
Ģirts Hauks - 25 p., Aldis Beitiņš - 9 p., Gundars Brička - 5 p.,
Armands Švītiņš - 5 p., Jānis Bērziņš - 3 p., Juris Brūveris - 2 p.,
spēlēja arī Jānis Saveļjevs.
21. februārī Dartija devās izbraukumā pie LU basketbolistiem.
Diemžēl iecavniekiem nācās samierināties ar zaudējumu
81:80. «Spēle kā vienmēr - kā pa viļņiem,» atzīst Dartijas
spēlējošais treneris Aldis Beitiņš. «Sākumā atrāvāmies ar +15, bet
tad pretinieks lēnām sāka rezultāta starpību deldēt.»
Viss izšķīrās galotnē. Vēl 13 sekundes līdz spēles beigām Iecavas
komanda bija vadībā ar +1, bet bumba pretiniekam, un līdz ar
beigu signālu pretinieks guva divus punktus no groza apakšas,
atstājot viesus zaudētājos.
Jānis Bērziņš: 15 p., 5 izcīnītas bumbas;
Gundars Brička: 14 p., 7 izc. b., 3 bloķēti metieni;
Juris Brūveris: 14 p., 6 izc. b.;
Aldis Beitiņš: 13 p., 8 izc. b.;
Mārcis Eglītis: 12 p., 12 izc. b., 4 rezultatīvas piespēles;
Ģirts Hauks: 12 p., 4 izc. b., 3 rez. piesp.
Tagad Dartijai spēļu pārtraukums līdz 5. marta vakaram, kad savā
laukumā jāuzņem Centra grupas līderkomanda Fēnikss.
18. februārī Rīgā notika sporta skolas «Arkādija» atklātās
sacensības vieglatlētikā. Iecavnieki startēja divās vecuma
grupās.
D vecuma grupā:
Annija Liepiņa - 1. vieta tāllēkšanā un 3. vieta lodes grūšanā;
Kārlis Ozoliņš - 2. vieta lodes grūšanā;
Simona Vītoliņa - 4. vieta 60 m;
Lība Madžule - 4. vieta 1000 m;
Amanda Grīnberga - 5. vieta 300 m.
C vecuma grupā:
Žanis Sevastjanovs - 1. vieta 60 m un 2. vieta 300 m;
Linda Šteinberga - 3. vieta tāllēkšanā;
Helvijs Meļķis - 5. vieta 1000 m.
20. februārī Iecavas parkā tika rīkotas Iecavas novada atklātās
sacensības distanču slēpošanā. Sacentās vairāk nekā 40
slēpotāju.
Meitenes vecumā līdz 13 gadiem slēpoja vienu kilometru, bet šīs
vecuma grupas zēni - divreiz garāku distanci:
1. vieta - Beāte Jašuka, Ritvars Priede;
2. vieta - Silga Ose, Kārlis Ozoliņš;
3. vieta - Gerda Miezere, Matīss Gaiķis.
Jaunieši no 14 gadiem un vecāki dalībnieki (sievietes - 2 km,
vīrieši - 5 km):
1. vieta - Inga Grīnberga, Egīls Kaupe;
2. vieta - Liāna Priede, Gatis Kozlovs;
3. vieta - Anda Priede, Vilnis Goldmanis.

Veterāni (sievietes - 1 km, vīrieši - 3 km)
1. vieta - Māra Bugovecka, Egīls Kaupe;
2. vieta - Iveta Kaupe, Vilnis Goldmanis;
3. vieta - Normunds Priede.
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
18. februārī
Iecava/Vecumnieki - Rīga 2
1995. g. dz. 88:56 (L. Jaunzems 20, R. Zariņš 19)
1996. g. dz. 47:38 (J. Pelēcis 26, T. Šķipars 11)
1993. g. dz. 75:47 (J. Eiduks 36 (7 precīzi tālmet.), A. Taurenis 18)
1991/92. g. dz. 60:85 (E. Avots 18, J. Eiduks 12, A. Rubins 10)
Iecava/Vecumnieki - DSN 2
1995. g. dz. 103:27 (F. Lisovskis un J. Janišons pa 22)
21. februārī
Iecava/Vecumnieki - Sigulda
1995. g. dz. 52:55 (L. Jaunzems 20, R. Lindavs 14)
1994. g. dz. 85:71 (A. Taurenis 32, I. Puļķis 13)
Iecavas novada 15. atklātais čempionāts basketbolā
22. februāra spēļu rezultāti
AC KLUBURI - SAINT-GOBAIN
44:73
(J. Saveļjevs 20; G. Armans 30)
VIP - TALANTĪGIE VETERĀNI

58:50

(G. Skroderis 23; A. Beitiņš 28)
ROKIJI - KLONDAIKA/JUMIS A

64:68

(R. Šlegelmilhs 32; A. Kalniņš 20)
Ir beigušās spēles apakšgrupās, un 25. februārī sāksies cīņa par
vietu sadalījumu. Par 1.-6. vietu no pirmās apakšgrupas cīnīsies
Grīnvalde, Ozolu 15 un Titāns, no otrās apakšgrupas Klondaika/Jumis A, Talantīgie veterāni un Saint-Gobain. Spēlēs
par 7.-12. vietu piedalīsies Kluburu dublieri, Iesācēji un ABC, kā
arī Rokiji, AC Kluburi un VIP.
Bauskas novada dome sadarbībā ar Latvijas nacionālo karavīru
biedrību un Vecsaules sila slēpošanas trases speciālistu Herbertu
Mucenieku aicina uz slēpošanas krosu Vecsaulē 6. martā.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam tiks rīkoti sniega figūru
veidošanas svētki. Vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni
25949709.
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Skolu ziņas

17. februārī Iecavas vidusskolā viesojās jaunais Dailes
teātra aktieris Gints Andžāns,
kas jauniešiem stāstīja par ak-

tiera profesiju, savu karjeru un
dalījās pieredzē par darbu teātrī,
filmēšanos seriālā «Mīli mani
mūžam» un nākotnes iecerēm.

Melnās ziņas
- Par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu sastādīti divi administratīvie protokoli. Viens 1973. gadā dzimušai sievietei,
kuras 1993. gadā dzimušais dēls
15. februāra pēcpusdienā skolas
telpās atradies alkohola reibumā, bet otrs protokols - 1972. gadā dzimušai mātei, kuras 1994.
gadā dzimušais dēls 17. februārī
neattaisnoti kavējis mācību
stundas skolā.
- 17. februārī saņemta informācija, ka laika posmā no 1. decembra līdz 15. februārim no kādas SIA krautuves Zālītē nozagti
75 m³ priedes un melnalkšņa
zāģbaļķu. Uzsākts kriminālpro-

cess.
- 17. un 18. februārī zagļi
darbojušies Dartijas mikrorajonā. Sila ielā automašīnai Audi A4
nozagti atpakaļskata spoguļu
stikli un priekšējās dekoratīvās
restes. Ozolu ielā automašīnai
BMW nozagti divi atpakaļskata
spoguļu stikli, bet automašīnai
Audi A6 nozagts viens atpakaļskata spoguļa stikls, viens spoguļa stikls saplēsts un nozagts
viens atpakaļskata spoguļa grozāmais mehānisms.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze

2010. gada 26. februārī

8.

Kultūras namā

IZ

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

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

Negatīvi

Pateicība
Esam pateicīgi a/s «Balticovo»
valdes priekšsēdētājam
Arnim Veinbergam par
līdzšinējo atbalstu, kas deva
iespēju bijušajiem
darbiniekiem saņemt
uzņēmuma produkciju bez
maksas. Krīzes apstākļos
pensionāriem tas bija liels
atspaids, tāpēc ceram arī uz
turpmāku pozitīvu
sadarbību.
/Pensionētie darbinieki/

- 18. februārī Zālītes centrā no
mašīnas tika izgrūsts labi kopts
sunītis ar kakla siksniņu. Esmu
viņu pieņēmusi savā mājā, bet
dzīvnieks ļoti skumst. Izskatās,
ka iepriekš ticis lutināts, viņam
garšo saldumi un patīk gulēt uz
dīvāna.
Nezinu, kāpēc cilvēki tā
rīkojās... Vienīgais lūgums
būtu - lai paziņo suņa vārdu,
kaut vai caur avīzes redakciju,
citādi nezinu, kā viņu saukt,
bet pierast pie jauna vārda
suņukam būs grūti.
/Pensionāre/

Ziņas lauksaimniekiem
Ceturtdien, 11. martā, plkst. 10:00 Iecavas novada Domes zālē
notiks Valsts ieņēmumu dienesta seminārs saimnieciskās
darbības veicējiem.
2009. gada 21. decembrī ir apstiprināts likums «Grozījumi likumā
«Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»», kas stājās spēkā 2010. gada
1. janvārī. Šajā likumā ir būtiskas izmaiņas un jauninājumi, kas
jāievēro saimnieciskās darbības veicējiem. Skaidrojumus sniegs
VID Bauskas nodaļas konsultante Vija Volkova. Uz semināru tiek
aicināti visi lauksaimnieki, kas veic saimniecisko darbību un
nodokļu maksājumus.
Stepans Drozdovs, Iecavas novada lauksaimniecības organizators

Aizsaulē aizgājuši
Aleksandrs Pavlovs (11.01.1950. - 13.02.2010.)
Voldemārs Grīnvalds (13.11.1942. - 17.02.2010.)
Ona Sapijaniene (12.04.1915. - 18.02.2010.)
Zinta Franckeviča (06.04.1958. - 19.02.2010.)
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SIA «SKUJENIEKI» Iecavā
piedāvā skaldītu malku un
zāģmateriālus pēc pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

4. martā pl. 20:00
dziedošās RIČU ĢIMENES
KONCERTS.
Biļešu cena: Ls 4; 5 un 6.

zāģmateriālus, dēļus, bruses,
latas, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

14. martā pl. 17:00
teātra izrāde
«MĪLESTĪBAS VĒSTULES»
(M. Martinsone un
J. Kalniņš)
Biļešu cena:
Ls 3 un Ls 3,50.

Izīrē : : :
garāžu Dzirnavu ielā.
Tālr. 26625112.

Deputātu
sēdes martā
Otrdien, 2. martā,
plkst. 8.30 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un
īres komisijas sēde
Otrdien, 9. martā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem
Veselības un sociālo
jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J.Arāja
Trešdien, 10. martā,
plkst. 16-18 pieņem
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētājs
J. Krievs
Ceturtdien, 11. martā,
plkst. 16-18 pieņem
Attīstības komitejas
priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 16. martā,
plkst. 15.00 Attīstības
komitejas sēde
Ceturtdien, 18. martā,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālo jautājumu
komitejas sēde
Ceturtdien, 25. martā,
plkst. 15.00
Administratīvās komisijas
sēde
Otrdien, 30. martā,
plkst. 8.00 Finanšu
komitejas sēde

23. martā pl. 10:00
Liepājas leļļu teātra
izrāde «SNURĶA
PIEDZĪVOJUMI»
Biļešu cena: Ls 1.
27. martā pl. 13:00
Madonas ZAĻĀ KORA
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4; 5 un 6.

Sporta namā
Iecavas novada
15. atklātais
čempionāts basketbolā
25. februārī
19.00 GRĪNVALDE KLONDAIKA/JUMIS A
20.00 IESĀCĒJI - V.I.P.
21.00 KLUBURU DUBLIERI ROKIJI
27. februārī
16.00 OZOLU 15 SAINT-GOBAIN
17.00 AC KLUBURI - ABC
18.00 TALANTĪGIE
VETERĀNI - TITĀNS
1. martā
19.30 KLONDAIKA/JUMIS A OZOLU 15
20.30 ABC - V.I.P.
21.30 TITĀNS SAINT-GOBAIN
2. martā
19.30 ROKIJI - BK IESĀCĒJI
20.30 TALANTĪGIE VETERĀNI - GRĪNVALDE
21.30 AC KLUBURI KLUBURU DUBLIERI
Jaunatnes
basketbola līga
2. divīzija
28. februārī pl. 11:00
Iecava - 3.BJSS
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