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Brīnumpērle mirdz mazo biznesmeņu konkursā AKTUĀLI
Šajā numurā:

A: Solvita Lauzēja
F: Antra Pāruma

Piesakiet
3.
sakopjamās
vietas!

5. aprīlī Dailes teātrī
norisinājās Skolēnu
mācību uzņēmumu (SMU)
fināls pamatskolas grupā
«Mazais biznesmenis»,
kurā piedalījās 26 skolēnu
uzņēmumi. Viņu vidū bija
seši uzņēmumi no
Iecavas vidusskolas.
Tika sveikti arī
biznesa pasaku konkursa
«Ceļā uz ekonomisko
domāšanu» laureāti.
Apdrošināšanas kompānijas
«If...» simpātiju balvu konkursā
«Ceļā uz ekonomisko domāšanu»
ieguva Monta Zaumane, kuras
pasaku par Rozi atzinīgi novērtēja kompānijas pārstāvji.
Monta bija kā talismans skolēnu mācību uzņēmumam «Brīnumpērle», kurā strādā Džūlija
Rodenkirhena, Betija Celitane
un Linda Kavosa. Uzņēmums
ieguva pirmo vietu konkursā
«Mazais biznesmenis» un iespēju
piedalīties nacionālajā finālā
29. aprīlī BA Turība. Tur pamat-

«Tarkšķiem» 4.
brīvdienas
lieliskā
nometnē
Drīz sāksies 5.
Rīgas ielas
rekonstrukcija
Džūlija Rodenkirhena (no kreisās), Monta Zaumane,
Betija Celitane un Linda Kavosa kopā ar SMU konkursa
žūrijas locekli, Saeimas deputātu Ingmāru Līdaku.
skolēni cīnīsies par dalību Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu

finālā, kas augustā notiks Oslo.
2.lpp.

Savdabīga 6.
izstāde
«Ciku Cakās»

Arī Iecavas skolēnus vadās oranžie autobusi
A: F: Anta Kļaveniece

Pirmdien, 4. aprīlī,
no SIA «Domenikss»
autocentra uz Iecavu
tika atvizināti divi jauni
skolēnu autobusi. Tie ir
oranži «Mercedes Benz
Sprinter-516 CDI»,
kuros ir 19 sēdvietas,
neskaitot vadītāja vietu.

Autobusu iegāde bija iespējama, pateicoties valsts pamatbudžeta programmai «Sociālās
drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana», kuru pēc reģionālās reformas un skolu tīkla
optimizācijas vada Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas
katra autobusa iegādei piešķīra
35 tūkstošus latu, bet pašvaldībai jānodrošina 10% līdzfinansējums. Abu autobusu kopējā
summa ir 76 808,38 latu (ar
PVN).

Transporta līdzekļi ir reģistrēti uz novada Domes vārda, un
valdības noteikumi paredz, ka
autobusus piecu gadu laikā pēc
to iegādes nedrīkstēs atsavināt,
iznomāt vai nodot lietošanā citām personām.
Lai veiktu skolēnu autobusu
iepirkumu, pašvaldība bija atkārtoti izsludinājusi atklātu
konkursu, jo pirmajā pieteikšanās reizē neviens pieteikums
neatbilda prasībām. Skolēnu
autobusu iepirkums veikts, pa-

matojoties uz LR Ministru kabineta rīkojumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai. Projekta ietvaros iegādātie autobusi tiks izmantoti skolēnu pārvadāšanai
maršrutos, kuros netiek nodrošināta sabiedriskā transporta
kustība, galvenokārt pa 2. un 3.
šķiras autoceļiem, tāpēc tiem jābūt piemērotiem braukšanai pa
autoceļiem ar grants, smilts vai
šķembu segumu.
3.lpp.
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Folklora no cita gala
A: J. Lapkovska

Bibliotēkas vadītāja
F: E. Gobzeme

Iecavas vidusskolas bibliotēka jau vairāk nekā 10 gadus sadarbojas ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvi. Pirmajā reizē, atzīmējot Krišjāņa Barona
165. dzimšanas dienu, uz mūsu
skolu tika lūgta ciemos folkloras
krātuves fondu glabātāja Māra
Vīksna, kuru atcerējos no tiem
laikiem, kad pagājušā gadsimta
70., 80. gados viņa ar savu folkloras pētnieku grupu (arī Gunti
Pakalnu) vairākkārt iegriezās
bērnības mājās Sakstagalā, lai
apciemotu manu mammu, folkloras vācēju jau no 1928. gada,
un ierakstītu senas latgaliešu
tautasdziesmas viņas izpildījumā.
Māras Vīksnas iedrošināta,
šoreiz uzaicināju ciemos Gunti
Pakalnu (attēlā), klasisko un
mūsdienu stāstījumu un stāstīšanas tradīciju vadošo pētnieku,
filoloģijas doktoru, grāmatu par
folkloru sastādītāju un sakārtotāju, daudzu rakstu autoru, izcilu stāstnieku.
31. martā notika divas tikšanās: 1.-4. klašu skolēniem
Guntis Pakalns stāstīja spoku
stāstus, bet vidusskolēni tika
iepazīstināti ar mūsdienu folkloru. Par saviem iespaidiem stāsta
daži 11. a klases audzēkņi.
Kristiāna Lauciņa-Veinere:

IZ

Skolu ziņas

2. aprīlī Bauskā notika
12. Bērnu un jauniešu teātra
festivāls, kur kopā ar Rīgas, Madonas, Tukuma, Dobeles kolektīviem piedalījās arī Iecavas vidusskolas teātra grupa un skolotāja V. Prokopenko.
8. aprīlī Ikšķilē notiks reģionālais teātra sporta turnīrs,
kurā piedalīsies Iecavas vidusskolas komandas kopā ar trenerēm D. Greižu un V. Prokopenko.
9. aprīlī skolas debatētāji piedalīsies Nacionālajā debašu turnīrā, bet 9.a klase «Zaļās nakts»
nometnē, kas 8. un 9. aprīlī risināsies Ventspilī.
Sveicam Emīlu Sietiņu 1. pakāpes diploma ieguvēju
4. Andreja Eglīša Dzejas svētku
«Andrejs Eglītis un Ārija Elksne»
konkursā-skatē!

«Tuvojoties 1. aprīlim, Iecavas vidusskolā viesojās jautrs un aizrautīgs folklorists, kas sniedza
nelielu, taču ļoti interesantu lekciju un iepazīstināja ar folkloras
mūsdienīgo pusi. Guntis Pakalns
norādīja, ka folklora nav tikai senās teikas un stāsti, un ieražas,
un tautasdziesmas, kā cilvēkiem
labpatīkas uzskatīt, bet folklora
mūsdienās izpaužas kā jociņi, video, karikatūras, mistiski stāsti,
un to ir milzum daudz. Folklorists
uzskata, ka mēs bez folkloras nedzīvojam ne dienu: katra izlasīta
un nosūtīta anekdote mūsdienu
saziņu līdzekļos, kariķēta bilde,
viss smieklīgais, vienalga - uzrakstīts vai stāstīts, ir folklora. Pēc
lektora teiktā, ka «folkloras mūsdienās ir krietni vairāk, tā tikai izskatās citādāk», spriežu, ka cilvēki paplašina folkloras krājumu,
to pat neapzinoties.»
Jānis Eiduks: «Pirms lekcijas
uzstājās folkloras kopa «Tarkšķi»,
ar nelielu koncertu noskaņojot
vieslekcijas klausītājus attiecīgajai tēmai. Savu prezentāciju
G. Pakalns sāka ar video pasaku
par kādu muzikantu ar kupri uz
muguras; pēc pasakas noklausīšanās G. Pakalns uzsvēra, ka
«katrā no mums mīt neglītais pīlēns, bet mūsu spēkos ir to padarīt par skaistu gulbi». Turpinājumā pētnieks sniedza nelielu
ieskatu, kādi ceļi viņu atveduši
līdz folklorai, un atklāja, ka viņa
rados ir rakstnieks un folklorists
Anss Lerhis-Puškaitis. Noslēgumā G. Pakalns uzdāvināja gan
skolēniem, gan bibliotēkai diskus, kuros ir ietverta informācija

Brīnumpērle mirdz
mazo biznesmeņu
konkursā
1.lpp.

Meitenes ir patīkami pārsteigtas par augsto novērtējumu.
Par viņu uzvaru priecājas arī
skolotāja Antra Pāruma, kas uzskata, ka meiteņu darbs ir pelnīti
novērtēts. Savukārt atzinību un
balvu no Swedbankas ieguva uzņēmums «Fantastic Accessories», kurā darbojas Aelita Polenca (skolotāja-konsultante Solvita Lauzēja). Iecavas vidusskolu
vēl pārstāvēja uzņēmumi «Murmulītis», «Neaizmirstamais datumiņš», «Vau, vau» un «Ašie zeļļi». IZ

par folkloru.»
Dārta Arāja: «Tikšanās laikā
sapratu, ka pašam ciemiņam ir
liels prieks un interese runāt par
folkloru, tāpēc arī klausītāji bija
klusi un izbaudīja lekciju. Ļoti
interesanti bija klausīties un
skatīties, kā noris pasaku pierakstīšana. Galvenais jautājums, uz kuru klausītāji mēģināja rast atbildi, bija: «Kas ir folklora?» Daudziem jauniešiem bija
interesanti uzzināt, ka arī iesaukas var pieskaitīt pie folkloras.»

2.

Marija Vinogradova: «G. Pakalns teica, ka «pasakas vispār ir
domātas tieši pusaudžiem - bērni tās vēl nesaprot, bet pieaugušos tās vairs neinteresē». Prezentācijas otrajā daļā pētnieks piedāvāja apskatīt jauniešu ikdienā
tik pierastos jokus, jautrus zīmējumus, karikatūras, bildes,
un visu citu, kas izklaidē mūs internetā, no cita skata punkta. To
visu viņš definēja kā «folkloru no
cita gala». Pēc lekcijas skolēni
devās prom ar platu smaidu uz
lūpām.»
Gita Tamaša, 1.-4. klašu metodiskās apvienības vadītāja:
«Joku dienas priekšvakarā skolas bibliotekāre Janīna Lapkovska aicināja 1.-4. klašu skolēnus
uz pasākumu par spokiem skolas zālē. Spoku stāstu noskaņas
radīja 4. klašu drāmas pulciņa
uzvedums «Spoku nakts stāsti»,
kuru ar lielu interesi vēroja gan
skolēni, gan skolotāji. Mēs priecājamies par mūsu jaunajiem
talantiem.
Īstus spoku stāstus un spokainu pasaku stāstīja Guntis Pakalns. Klausoties stāstījumā,
bērni spiedza un baidījās. Daži
atcerējās pašu lasītos vai dzirdētos stāstus. Pasākums bija izdevies, jo visas dienas garumā
skolēni turpināja apspriest šo
tēmu.» IZ

Esejās atklāj
pasauli, kurā dzīvojam
A: Solvita Lauzēja

Martā notika Iecavas
un Vecumnieku novada
eseju konkurss
sociālajās zinībās
«Pasaule, kurā es dzīvoju».
Skolēniem bija iespēja radoši
atklāt pasauli, kurā mēs visi dzīvojam. Konkursā trešo vietu
ieguva Iecavas vidusskolas skolniece Lauma Vilciņa, kuras darbu augstu novērtēja arī viena no
eseju vērtētājām, laikraksta
«Bauskas Dzīve» žurnāliste Aina
Ušča. Labus rezultātus konkursā uzrādīja arī Iecavas internātpamatskolas skolniece Sanija
Apsalone un Gvido Vorona no
Dzimtmisas pamatskolas.
Skolēnu atziņas ir vērtīgas.
Tajās ir vērts ieklausīties ikvienam.
- Ja mēs darām ko labu vai
sliktu, tad ir jāzina vārda «atbildība» nozīme, jo par katru savu
darbu ir jāatbild. (Sanija)
- «Stiprākie izdzīvo» - jo, ja cil-

vēki ir stipri, tad var izturēt visus
dzīves pārbaudījumus, bet, ja cilvēks ir vājš, tad viņam grūti ies.
(Elizabete)
- Katram cilvēkam ir pašam
sava pasaules iedaļa: mazs lauciņš, kurā viņš var dzīvot mierīgi
savu ikdienas dzīvi. Tomēr ne visiem šis lauciņš ir vienlīdz liels un
iespēju piepildīts. Katra cilvēka
iekšējā un ārējā pasaule ir savādāka, un neviens tur neko nevar
mainīt. (Lauma)
- Katram no mums ir divas pasaules, kurās mēs dzīvojam. Ārējā un iekšējā. Ārējā pasaule ir tā,
kas mūs ietver, vieno ar citiem,
pārsteidz un iepriecina, taču
iekšējā pasaule ir tā, kura mūs
iedvesmo, liek aizdomāties, aicina dzīvot un liek piedot. (Artūrs)
- Šajā pasaulē ir ļauni un labi
cilvēki, bet katrā ļaunajā cilvēkā ir
arī kaut kas labs. (Līva)
- Es esmu laimīga, un ar savu
laimi varu padalīties arī ar citiem.
(Lāsma)
Konkursa mērķis bija veicināt
ētisko vērtību attīstību katra
skolēna personīgajā dzīvē. IZ
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3.

Novada Domē
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 5. aprīļa sēdē
sprieda par vairāku
ūdenssporta sacensību
rīkošanu Iecavas upē.
Šīs nedēļas nogalē risināsies
sacīkstes, ko organizē biedrība
«Rīgas airēšanas klubs». 9. aprīlī
pulksten 12 sāksies Latvijas
Kausa izcīņas 1. posms, bet 10.
aprīlī sacentīsies Baltijas čempionāta dalībnieki. Savukārt

Lieldienās šeit pulcēsies ūdenstūristi. Biedrības «PBO» organizētās Latvijas izlases atlases sacensības 2011. gada pasaules čempionātam raftingā plānotas 22.
un 23. aprīlī, bet Latvijas čempionāta ūdenstūrismā 3. posms 23. un 24. aprīlī. Komitejas deputāti ar organizatoriem pārrunāja drošības un kārtības nodrošināšanas jautājumus. Iecavniekiem jāņem vērā, ka sacensību
norises laikā Upes ielas posms
var būt slēgts satiksmei. IZ

Arī Iecavas skolēnus
vadās oranžie autobusi

Saņemot jaunos autobusus - Svjatoslavs Avdevičs (no kreisās),
Jānis Pelsis un Jānis Beidzenieks.
1.lpp.

Plānots, ka autobusus skolēnu pārvadāšanai sāks izmantot
līdz ar jaunā mācību gada sākumu - no 1. septembra, jo pašlaik
vēl ir spēkā iepriekš noslēgtie
pārvadājumu līgumi. Līdz tam
pašvaldībai Autotransporta direkcijā vēl jāsaņem pašpārvadājumu sertifikāts un nedēļas pārskata žurnāls, jāiegādājas tahogrāfa karte, kas nepieciešama
braucieniem ārpus Latvijas robežām.
Iecerēts, ka viens autobuss
būs pilnībā noslogots skolēnu
pārvadāšanas maršrutā IecavaAudrupi-Dainas-Iecava un maršruta Iecava-Rosme-TāmasIecava vienā reisā. Par otra autobusa noslogotību vēl tiks lemts,
taču jau tagad ir zināms, ka
autobusus skolēnu pārvadāšanai arī uz olimpiādēm, konkursiem, sacensībām un braucie-

niem mācību ekskursijās bez
maksas varēs izmantot visas
pašvaldības skolas, arī sporta
un mūzikas. Dispečera funkcijas sola uzņemties Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis.
Autobusu vadīšana uzticēta
Svjatoslavam Avdevičam un Jānim Beidzeniekam - vīriem ar
lielu autobraucēju stāžu. Saņemot jaunos autobusus, abi bija
nedaudz uztraukušies. «Ne jau
katru dienu tev uztic jaunu
transporta līdzekli,» sacīja Svjatoslavs. Par autobusu tehnisko
varēšanu abiem šaubu gan nav.
«Kā saka mersedess arī Āfrikā ir
mersedess,» ar smaidu teic Jānis. Vairāk autobusu vadītājus
uztrauc skolēnu prasme saudzēt autobusu salonus.
No sociālās drošības tīkla
valdība kopumā piešķīrusi 2,59
miljonus latu, lai 42 pašvaldības
varētu iegādāties 74 autobusus
skolēnu pārvadāšanai. IZ

LIELĀ TALKA IECAVAS NOVADĀ
30. aprīlī plkst. 9-15
Koordinatore: Daina Rudzīte
(tālr. 29419247, e-pasts: dome@iecava.lv)
Talkošanas vietas, grupu atbildīgie un talkotāji:
1) Zorģi (centrs) - Aina Ezergaile (29645779), talko Zorģu
iedzīvotāji (koku stādīšana);
2) Rosme (centrs) - Nadežda Bokova (29268131), talko Rosmes
iedzīvotāji;
3) Iecavas sils (pie Sila kapiem) - Liene Puisāne (63963991),
talko VSAC «Zemgale» Iecavas filiāle;
4) Iecavas sils (vecā centra rajons) - Andis Kavoss (29137137),
talko pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» darbinieki;
5) Iecavas sils (vidusdaļā) - Andis Kavoss (29137137), Gunta
Vaļkina (29981947), talko Iecavas vidusskola;
6) VAS «Latvijas valsts meži» Zālītes iecirknis - Agita Hauka
(29432338), talko biedrība «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»»;
7) Atpūtas vieta «Spirtnieki» - Mārtiņš Veinbergs (29425784),
talko Iecavas novada Dome;
8) PA «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» Mirdza Brazovska (29388795), talko PA «IVSAC»;
9) 28. aprīlī Iecavas parks - Irīna Freimane (63941698), talko
pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» audzēkņi;
10) 28. aprīlī VAS «Latvijas valsts meži» Zālītes iecirknis Ligita Putniņa (26460350), Andis Kavoss (29137137), talko
Iecavas internātpamatskola;
11) 28. aprīlī VAS «Latvijas valsts meži» Zālītes iecirknis Jānis Kārkliņš (29483699), talko Zālītes speciālā
internātpamatskola;
12) 29. aprīlī VAS «Latvijas valsts meži» Dzimtmisas
iecirknis - Velga Ērgle (26805680), Andis Kavoss (29137137),
talko Dzimtmisas pamatskola.
·
Iecavas centra iedzīvotāji, kā arī ikviens novada iedzīvotājs
tiek laipni aicināti uz jebkuru no šīm talkas vietām.
·
Par pilno atkritumu maisu atrašanās vietu lūdzu ziņot
koordinatorei.
·
Talkā savāktos atkritumus izgāztuve «Grantiņi» pieņems tikai
no koordinatores pieteiktā transporta, un tiem jābūt talkas dzeltenajos maisos.
·
Par darba rīkiem un cimdiem jāparūpējas pašiem talciniekiem.
·
Lūgums iedzīvotājiem - pieteikt koordinatorei vai grupu atbildīgajiem vietas, ko vajadzētu sakopt! IZ

Melnās ziņas
- 10. martā konstatēts, ka
transformatora punktam Iecavas novadā atlauztas durvis, izņemts transformators un no tā
izlaista eļļa, atskrūvēts vāks un
nozagti krāsainā metāla elementi. Sākts kriminālprocess.
- Laikā no 2. marta plkst. 11
līdz 2. aprīļa plkst. 12 Rosmē no
piemājas dārziņa nozagtas 13
metāla sētas caurules.
- Laikā no 24. marta līdz
28. martam no jaunbūves Rūpniecības ielā divas personas nozagušas dažādus metāla materiālus. Sākts kriminālprocess.
- 1. aprīlī ap plkst. 18:50
Krasta un Puškina ielas krustojumā divi vīrieši iegrūda 1939.
gadā dzimušu sievieti sniega
kaudzē un atņēma pirkuma maisiņu ar pārtikas produktiem un
naudas maku ar pieciem latiem.
Aizturētas divas personas, dzimušas 1988. gadā un 1983. ga-

dā, sākts kriminālprocess un
tiek lemts par drošības līdzekļa
piemērošanu.
- 2. aprīlī plkst. 22:16 Baldones ielā aizturēts 1976. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā
(minimālā alkohola koncentrācija izelpas gaisā - 1,28 promiles,
kas atbilst alkohola koncentrācijai asinīs).
- Laikā no 1. aprīļa plkst.
00:00 līdz 4. aprīļa plkst. 10:00
no graudu kaltes nozagts piecus
metrus garš četru dzīslu kabelis.
- 5. aprīlī Rīgas ielā sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka 1973. gadā dzimusi persona dzīvo Latvijas Republikas teritorijā bez deklarētas dzīvesvietas.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Pavasara brīvdienas lieliskā nometnē
Iveta
Cera
kopā ar
bērniem
krāsoja
un
vārīja
olas,
veidoja
izpūsto
olu
dekorus,
cepa
ruletes
un
mācīja
citas
gudrības.

A: Kristīne Karele

«Tarkšķu» vadītāja
F: Kristīne Karele, Austra Voitišķe

Pavasara brīvlaikā bērnu
folkloras kopas «Tarkšķi»
50 dalībnieki pulcējās
vienā no visu laiku
jaukākajām nometnēm.
Šoreiz savām radošajām
nodarbībām bijām
izvēlējušies Zālītes
speciālās
internātpamatskolas
telpas un ne mirkli
nevīlāmies, tur mūs
uzņēma ļoti viesmīlīgi
un draudzīgi.
Nodarbības
Tās bija visdaudzveidīgākās.
Priecājāmies, ka šoreiz uz savām
nodarbībām varējām atļauties
uzaicināt ļoti labus, Latvijā atzītus skolotājus. Bijušais iecavnieks, etnomuzikologs, LU folkloras deju kopas «Dandari» vadītājs Ilmārs Pumpurs «Tarkšķiem» piedāvāja aizraujošu
stāstījumu par dažādiem tautas
mūzikas instrumentiem. Un ne
tikai stāstījumu, bet arī demonstrējumu, jo Ilmārs bija atvedis teju 30 mūzikas instrumentus, sākot no parastiem akmentiņiem
līdz pat vācu ermoņikām. Pēcpusdienā notika praktiskās
instrumentu spēles nodarbības Ilmārs ierādīja mandolīnas, cītaras un cimboles spēli. Jā, arī
«Tarkšķiem» no šī pavasara ir šis
senais instruments cimbole - ar
Iecavas novada Domes atbalstu
tādu iegādājāmies no Gunāra
Igauņa darbnīcas Gaigalavā.
Otrs mūsu viesskolotājs bija
Mikus Čavarts, dūdu un bungu
grupas «Auļi» vadītājs un bundzinieks. Ikviens tarkšķis piedzīvoja vienu ritma pamatu stundu
pēc paša Mikus izstrādātas programmas. Šķiet, ka gan lieliem,
gan maziem darbošanās ar klucīšiem un oliņām gāja pie sirds.
Ļoti priecājāmies, ka varējām
sastrādāties ar vēl vienu jaunu
un talantīgu skolotāju, etnomuzikoloģi no Jelgavas - Inesi Mičuli, kas izkustināja bērnu balsis, vispirms ar dažādiem vingrinājumiem un individuāli strādājot ar tiem, kam šosestdien
priekšā dalība tautas dziedāšanas konkursā «Dziesmu dziedu,
kāda bija».
Protams, vislielākā slodze bija mūsu pašu «vecajām», labajām
skolotājām. Iveta Cera kopā ar

Neiztrūkstošs un vienmēr
gaidīts nometņu piedzīvojums ir
spoku gājiens. Liels paldies lielajiem tarkšķiem, kas vienmēr
spēj izdomāt ko jaunu un šoreiz
mazākajiem biedriem piedāvāja
stāstu par skolotāju, kas
iesprostots bēniņos.
Savu radošo tikšanos noslēdzām ar nelielu koncertiņu, kur
vecākiem, draugiem un radiem
parādījām, ko jaunu esam iemācījušies, atrādījām programmu,
ko piedāvājām nākamajā dienā
gaidāmajā Zemgales novada bērnu folkloras kopu sarīkojumā
Jelgavā, kas reizē arī bija ikgadējā skate, tikai šoreiz bez pakāpju dalīšanas.

Paldies

Folkloras deju kopas «Dandari» vadītājs Ilmārs Pumpurs
«Tarkšķiem» ierādīja mandolīnas, cītaras un cimboles spēli.

bērniem krāsoja un vārīja olas,
veidoja izpūsto olu dekorus, cepa
ruletes, tina uz savas vecāsmammas tītavām dziju un mācīja citas gudrības. Pie Kristīnes Kareles tarkšķēni atkārtoja Lieldienu gudrības, mācījās dziesmas, dančus, mūzikas instrumentu saspēli. Savukārt «Tarkšķu» mīlule Ginta Cera mazos
apmācīja kokles un blokflautas
spēles gudrībās. Jā, Ginta, starp
citu, jau kopš janvāra ir
«Tarkšķu» skolotāja Nr. 2, un
liels prieks, ka bērnu instrumentu spēle dažos mēnešos ir ievērojami progresējusi!

Izklaides
Tā nebūtu nometne, ja tur
nenotiktu visādas jautras izdarības. Pirmo vakaru sākām ar istabiņu priekšnesumiem: noskatījāmies gan baleta, gan operas,
gan smagā roka īsizrādes par dažādām tēmām; neizpalika arī
«Ievas pārvērtības» un «Sarkangalvīte un vilks».
Otrajā vakarā jau citos grupējumos uzvedām muzikālās pasakas. Mums bija arī sava burvīgā, lielo bērnu organizētā, pļāpīgā žūrija un lakonisks vakara
vadītājs, kas pasākumu vērsa
neaizmirstamu.

Sirsnīgs paldies Zālītes skolas direktoram Jānim Kārkliņam
un visam skolas personālam,
kas skraidīja kā skudriņas un
patiesi no sirds rūpējās par mūsu tarkšķīšiem. Liels paldies
Iecavas novada Domei un Kultūras namam par finansiālo atbalstu. Paldies arī «Balticovo»,
kas dāvāja veselas 360 olas, ko
varējām izdaiļot un pēc tam
apēst pēc visiem priekšrakstiem.
Mīļš paldies visiem 50 bērnu vecākiem, kas gan finansiāli, gan
visādi citādi palīdzēja šī jaukā
pasākuma tapšanā. Īpaši gribu
pateikties Nikolīnes mammai
Ilutai Saveļjevai, kas uz saviem
pleciem uzņēmusies lielu daļu
no «Tarkšķu» organizatoriskajām
lietām. Rokasspiediens arī Reinas Rozentāles vecākiem, kas bija mūsu galvenie «olu pūtēji». Uz
tikšanos vasarā! IZ
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Vides spēles prezentācija notiek uz prāmja
A: F: Inese Jirgena

sākumskolas un deju skolotāja

Katru gadu Valsts izglītības
satura centrs organizē konkursu
«Iepazīsti vidi!». Skolēni rada paši
savas, oriģinālas izziņas spēles
par vidi, vides problēmām. Spēles
spēlē paši un māca spēlēt tās arī
citiem.
Labākās skolēnu izveidotās
vides izziņas spēles tiek izdotas
elektroniskā formā, papildinot
iepriekšējo gadu krājumus. Tomēr pagājušais bijis īpašs gads norisinājās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki,
kuriem šoreiz gatavojās arī vides
izglītības pulciņu dalībnieki, mēģinot šos svētkus padarīt videi
draudzīgākus. Svētku dalībnieki
aktīvi darbojās vides izglītības
projekta «Zaļais kods» dažādajās
aktivitātēs, no kurām viena bija
veltīta tieši vides izziņas spēļu
veidošanai.
Arī Iecavas internātpamatskolas deju kolektīvs skolotājas
Ineses Jirgenas vadībā iesaistījās

Spēlējam kopā ar prāmja pasažieriem.
šajā aktivitātē un izveidoja savu
vides izziņas spēli par klimata
pārmaiņām. Spēle izturēja trīskāršu atlasi - no iesūtītajām 59
novadu labākajām spēlēm 33
tika izvirzītas uz noslēguma

konkursu Rīgā, kur Iecavas internātpamatskolas spēle ierindojās trešajā vietā.
Tallink Latvija skolēnu brīvdienās uz prāmja rīkoja pasākumus projektā «Bērni-bērniem»,

kad kruīzā uzstājās un savas
prasmes demonstrēja tieši skolēni. Tallink Iecavas internātpamatskolas skolēniem, kā labākās
spēles autoriem, piedāvāja brīvlaika nedēļā demonstrēt savu vides spēli un braukt pilnīgi apmaksātā kruīzā uz Stokholmu.
22. martā devāmies ceļā. Uz
prāmja baudījām Dzirnu un Latvijas labāko bērnu dziedātāju
koncertus, piedalījāmies dažādās aktivitātēs, dejojām, dziedājām karaoki un pildījām savu galveno uzdevumu - iesaistījām bērnus vides spēlē. Spēlējot spēli,
katrs varēja pārbaudīt savas zināšanas par vides saudzēšanu
un mācīties, kā paši varam rūpēties par apkārtējo vidi.
Otro kruīza dienu veltījām
Stokholmas apskatei. Devāmies
fantastiskā ceļojumā pasaku vilcieniņā Junibacken muzejā, noslēpumaino ūdenspasaules dzīvi
skatījām Aquaria un Vasa muzejā redzējām lielāko pasaules kara
kuģi.
Šis ir viens no piemēriem, kā
var motivēt skolēnus iesaistīties
dažādos projektos un aktivitātēs. IZ

Turpināsim Rīgas ielas rekonstrukcijas projekta realizāciju
A: Eižens Tiltiņš

A/S «Ceļu pārvalde»
projektu vadītājs

Satiksmes organizācija Rīgas ielas rekonstrukcijas laikā
posmā no Stelpes šosejas līdz Edvarta Virzas ielai

Būvuzņēmējs
A/S «Ceļu pārvalde»,
sākot no 26.04.2011.,
plāno turpināt projekta
«Autoceļa A7 (E67) Rīga Bauska - Lietuvas robeža
(Grenctāle) rekonstrukcija
posmā km 42,9 - 44,8
(Rīgas iela Iecavā)»
realizāciju.
Līguma dati: Līgums Nr.
LVC2010/3.1/1/10KF, kopējais
ieguldījums naudas izteiksmē:
2222222.27 LVL bez PVN. Projekts tiek finansēts no Eiropas
piešķirto Kohēzijas fondu līdzekļiem un Valsts finansējuma
daļas.
Pasūtītājs: «Latvijas Valsts
ceļi».
Būvuzraudzību veic SIA
«FIRMA L4».
Būvdarbu periods ir no
26.04.2011. līdz 10.10.2011.
(ja nerodas būvprojektā neparedzēti apstākļi).

Būvdarbu plāns:
- E. Virzas ielas asfaltbetona
seguma virskārtas izbūve posmā
no autoostas līdz Zemgales ielai,
- Rīgas iela posmā no Stelpes
šosejas līdz E. Virzas ielai (labā
puse, kreisā puse),
- Rīgas iela posmā no Iecavas
tilta līdz novada robežai (labā

puse, kreisā puse), satiksmi pa
vienu brauktuves joslu regulēs
ar luksoforu palīdzību, iespējami
satiksmes sastrēgumi.
- Rīgas iela no E. Virzas ielas
līdz Iecavas tiltam (labā puse,
kreisā puse), satiksmi pa vienu
brauktuves joslu regulēs ar luksoforu palīdzību, iespējami sa-

tiksmes sastrēgumi.
o Papildus galvenajiem darbiem uz Rīgas ielas tiks veikti šādi darbi:
- Baldones ielas, Upes ielas,
Sila ielas krustojuma rekonstrukcijas darbu izpilde,
- Laukuma izbūve Rīgas ielā
12 «Latvijas Pasts»,
- Laukuma izbūve Rīgas un
Skolas ielas labajā pusē.
Pēc rekonstrukcijas darbu
izpildes Rīgas ielā būs uzstādīti
jauni luksofori uz konsolēm un
par satiksmes drošību rūpēsies
ceļa un gājēju drošības barjeras,
jaunas ceļa zīmes. Papildus tiks
uzstādītas sabiedriskā transporta pieturas, laukumi ar jauniem soliem un gružu tvertnēm.
Uzņēmuma vārdā atvainojamies Iecavas novada iedzīvotājiem par sagaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem, kas radīsies būvdarbu izpildes laikā.
A/S «Ceļu pārvalde» apņemas nodrošināt kvalitatīvu būvdarbu realizāciju un atbilstošas
kvalitātes materiālu pielietojumu.
Paredzēto darbu kalendāro
plānu var skatīt www.iecava.lv. IZ
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Krustdūrienā izšūti zirgi, ziedi un Džeksons
A: F: Anta Kļaveniece

Līdz 13. aprīlim salonā
«Ciku Cakas», Rīgas ielā
33, apskatāma Valsts
sociālās aprūpes centra
(VSAC) «Zemgale» filiāles
«Iecava» klienta
Harija Ķerves (attēlā)
darbi - zīmējumi un
izšuvumi krustdūrienā.
Ideja par darbu izstādi radusies iestādes darbiniecei Helgai
Pīlādzei, «lai arī iecavnieki paskatās, ko dara mūsu mājas iemītnieki». Iespējams, ka iestādes
iemītniekiem kaut kādas dotības
ir atņemtas, taču viņi domā, strādā, radoši darbojas un rada
skaistas lietas. H. Pīlādze cer, ka
izstāde kaut nedaudz mainīs sabiedrības viedokli par pansionāta klientiem.
Prieku par sadarbību izstādes
atklāšanas dienā izteica arī salona saimniece Vineta Lamberte.
Izstādes tapšanu viņa nosauca
par uzdrīkstēšanos, jo iepriekš
darbus nebija redzējusi. «Interesanti, ka šādu izšūtu glezniņu
darinātājs ir tieši vīrietis,» sacīja
V. Lamberte.
Harijs pastāstīja, ka ar zīmēšanu sācis aizrauties, vēl dzīvojot

bērnunamā Veģos. Talantu viņā
saskatījis un zīmēt mudinājis
audzinātājs, mākslinieks Andris

jauni un arī senāki darbi. Darbu
idejas Harijs smeļas žurnālos un
izdomā arī pats. Vispirms rūpīgi
uzzīmē uz rūtiņu lapas, sadala
krāsu laukumus un tad jau var
ķerties klāt pašai izšūšanai.
Harija Potera un Maikla
Džeksona portreti, ziedi, ornamenti, horoskopa zīmes un citas
glezniņas no pavisam mazām līdz
pat metru lielām gleznām. Pašam
Harijam vismīļākā esot glezna ar
zirgiem, kas tapusi 2003. gadā;
tās darināšanai bijis nepieciešams pusgads. Harija sapnis ir
izšūt lielformāta gleznu - skaistas sievietes portretu, taču pagaidām ieceres īstenošanai trūkst
materiālu.
«Harijs ar izšūšanu darbojas
pats savā nodabā, ir ļoti kārtīgs,»
pastāstīja audzinātāja Sandra.
Visgrūtāk esot ar materiālu sagādi, taču arī tam tiek meklēti risinājumi. Izšūt var uz sienu apdares sieta atgriezumiem, kurus
atdod celtnieki, ir lietas, ko nopērk veikalā, bet šo to no vajadzīgajām izejvielām arī humpalās.
Harija istaba ļoti atšķiras no citām - kur pagriezies, tur kāds izšuvums priekšā. Harijs pat izšuvis āra apavu paklājiņu, saBiezbārdis. Sociālās aprūpes vukārt uz katriem svētkiem top
centra audzinātāja Sandra pie- jaunas, tematikai atbilstoši izšūbilda, ka izstādei atlasīti pavisam tas salvetes. IZ

Daudz baltu dieniņu!
A: Beata Logina

4. aprīlī suminājumus
dzimšanas dienā saņēma
sporta meistars,
meistarkomandu VEF un ASK
spēlētājs, PSRS basketbola
izlases dalībnieks un Eiropas
čempions, bijušais basketbola
treneris un Triju Zvaigžņu ordeņa
Zelta goda zīmes kavalieris

Visvaldis Eglītis.
Kad vaicāju, kādā noskaņojumā
jubilārs sagaida šo pavasari, Višuks
(kā viņu sauc savējie) atsmej: «Septiņarpus desmiti novilkti, bet jušana normāla!» Vecmeistars joprojām cenšas
sekot līdzi sporta akualitātēm. No televīzijas pārraidēm basketbols, futbols
un hokejs ir viņa prioritātes. Līdzjutējs ir mazliet kreņķīgs, ka viņa tālrādē nav iespējas skatīt NBA mačus. Toties Višuks klātienē apmeklējis gandrīz visas Amatieru basketbola līgas
spēles, kuras notiek Iecavas sporta
namā. Tā pieklājas vienam no Basket-

bola kluba «Dartija» dibinātājiem. «Ja
nebūtu traumu, komanda tiktu augstāk, varbūt trešajā vietā, tāpat kā
pērn,» par aizvadīto sezonu spriež
basketbola lietpratējs. «Bet arī piektā
vieta nav slikti, arī tā ir jāizcīna. Ja dabūtu kādu stiprāku, nopietnāku centra spēlētāju, būtu laba komanda.»
Višuks redzams tribīnēs arī Latvijas
Basketbola līgas mačos, jo «interesanti salīdzināt un vērot augstākas klases
komandas», kā arī satikt BA Turība
treneri, kurš savulaik trenējis Visvalža meitas.
Ja ziema pavadīta pārsvarā pie televizora un lasot, tad pavasara atnākšana mudina skatīties uz dārza pusi.
«Mājās vien taču nevar nodzīvot - jādarbojas, cik veselība atļauj,» apņēmības pilns ir sporta vecmeistars, tomēr
atzīst, ka sirds jāsaudzē, dakteris saka - nedrīkst pārpūlēties un pārdzīvot.
Tad nu vēlēsim, lai stipra veselība un
gaišas dienas bez kreņķiem!
Attēlā: Latvijas basketbola
veterānu izlases sastāvā Visvaldis
Eglītis 1996. gadā piedalījās
Pasaules senioru spēlēs ASV.

Šo attēlu līdz ar
citām savām
fotogrāfijām
un diplomiem
Visvaldis Eglītis
uzticējis
biedrībai «Arhīvs»,
kas veido
Iecavas
sporta vēstures
ekspozīciju.
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Sporta ziņas

Amatieru basketbola līgas (ABL) sezonu BK Dartija beidza
31. martā, kad izbraukuma spēlē Straupē atkārtoti pārspēja
Pārgaujas/Cēsu SS vienību. Šoreiz mājinieki piekāpās ar
rezultātu 97:106 (pa ceturtdaļām 25:30; 25:20; 21:27; 26:29).
«Aizsardzībā nospēlējām švaki un atļāvām izpausties pretinieku
līderim Jurim Patmalniekam, kurš guva 46 punktus,» atzīst
Iecavas komandas galvenais treneris Voldemārs Pārums. «Pēc
sākumā panāktajiem +10 mūsu puišiem likās, ka spēle aizies
viegli, bet vēlāk nācās ķert pretiniekus.»
Īpaši pateicoties dažu basketbolistu veiksmīgai spēlei,
iecavniekiem tomēr izdevās gūt otro uzvaru duelī ar
Pārgaujas/Cēsu SS komandu un sezonas kopvērtējumā
ierindoties piektajā vietā. Treneris uzteic Juri Brūveri, kurš labi
darbojās uzbrukumā un realizēja astoņus no 15 tālmetieniem.
Glābējsalmiņš šoreiz izrādījās arī Jānis Eiduks, kas teicami sevi
pierādīja spēles galotnē - pēdējā ceturtdaļā viņš guva 15 punktus,
tai skaitā četrreiz sekmīgi izpildīja trīspunktu metienus. Jānis bija
precīzs arī no soda metienu līnijas (visā spēlē 10/9).
Juris Brūveris: 30 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 5 rezultatīvas
piespēles;
Jānis Eiduks: 27 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 2 rezultatīvas
piespēles;
Armands Švītiņš: 17 punkti, 5 rezultatīvas piespēles;
Gundars Brička: 16 punkti, 8 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles, 3 pārtvertas bumbas;
Gatis Justovičs: 6 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 5 rezultatīvas
bumbas; 2 pārtvertas bumbas;
Juris Zakenfelds: 4 punkti;
Dāvis Kravals: 4 punkti;
Aldis Beitiņš: 2 punkti, 3 rezultatīvas piespēles;
spēlēja arī Juris Ojāru.
Pēc iepriekšējā sezonā izcīnītās trešās vietas šosezon BK Dartija
mērķis bija iekļūt labāko četriniekā, taču arī piektā vieta nav
slikts rezultāts. V. Pārums pateicas visiem 14 spēlētājiem, kuri
palīdzēja komandai aizkļūt līdz piektajai pozīcijai kopvērtējuma
tabulā. Pērn iecavniekiem vairāk smaidīja veiksme, atgādina
galvenais treneris. Jāņem vērā arī tas, ka šosezon tika mainīta
ABL čempionāta izspēles sistēma. Mazāk problēmu Dartijai būtu
bijis, ja nenāktos iztikt bez Mārča Eglīša un Gata Justoviča, kuri
vairākās spēlēs komandai nevarēja palīdzēt traumu dēļ. Toties
aizvadītajā sezonā jūtami progresēja jaunie spēlētāji - stabili
sastāvā iekļāvās Dāvis Kravals, sezonas beigu daļā vairāk atvērās
arī Jānis Eiduks, kurš nebija vēl tik drošs līdz play-off spēlēm.
ABL sezona ir beigusies, taču iespējams, ka līdzjutējiem vēl būs
iespēja šopavasar redzēt Dartijas sniegumu, jo kluba vadība domā
par kādas draudzības spēles organizēšanu.
2. aprīlī Rīgā sākās LR komandu čempionāts galda tenisā
jauniešiem divās vecuma grupās. Pirmajā sabraukumā sacentās
1998.-1999. gadā dzimušie, kā arī 2000. gadā dzimušie un
jaunāki sportisti.
Vecākajā grupā iecavnieces Monta Zaumane un Aivija
Grundmane izcīnīja otro vietu. Trenere Baiba Gāga ir pateicīga
meitenēm un viņu vecākiem, ka sportistes devās uz galvaspilsētu
uzreiz pēc dejošanas skates.
Otrā vecuma grupā Iecavu pārstāvēja trīs komandas. Beāte
Jašuka un Anna Markova izcīnīja pirmo vietu, Arta LaubergaLaukenberga un Anna Ansone ieguva piekto vietu, bet
visjaunākās tenisistes - Terēze Druviņa un Sibilla Salgrāve ierindojās septītajā vietā.
Sacensību noslēdzošais posms visām vecuma grupām paredzēts
novembrī.
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
2. aprīlī
Iecava/Vecumnieki - Rīga/Pārdaugava 2
U-14 43:70 (H. Meļķis 15, E. Jašuks 11, G. Plukass 10)
U-15 66:77 (J. Pelēcis 30, T. Šķipars 16, H. Meļķis 10)
U-17 61:84 (L. Jaunzems 24, I. Puļķis 12)
U-19 84:71 (D. Kravals 28, E. Avots 25, J. Eiduks 17)
Iecava/Vecumnieki - Rīga/Pārdaugava 4
U-14 63:45 (G. Plukass 20, H. Meļķis 18, E. Jašuks 12)

FK Iecava izcīna
trešo vietu Zemgales turnīrā
Aizmugurē no
kreisās:
Viktors
Sidorenkovs,
Nauris Smaļķis, Raimonds
Aleksandrovs,
Edgars Ružello; priekšā:
Jānis Kuķalks,
Elvijs Vīlips,
Kirils Novikovs, Aleksandrs Babuškins, Mārtiņš
Zaumanis.
A: F: Jevgēnijs Gedertsons

Jau otro gadu Jelgavā darbojas Zemgales futbola līga, kura
organizē minifutbola (7x7 un
5x5) turnīrus vasarā, rudenī un
ziemā. Otro gadu tajā piedalās
arī FK Iecava futbolisti, bet tikai
šogad viņiem izdevās izcīnīt medaļas.
Iecavnieki piedalās rudens
un ziemas telpu futbola turnīros,
un līdz šim augstākais sasniegums bija ceturtā vieta. Šoreiz
viņiem izdevās pakāpties par vienu vietu augstāk.
Raimonda Aleksandrova trenētā komanda bija veidota gan
no pašmāju, gan piesaistītiem
Bauskas futbolistiem. Komandā
spēlēja Juris Ludriķis, Mārtiņš
Zaumanis, Gints Stūrmanis,
Viktors Sidorenkovs, Aleksandrs
Babuškins un Kirils Novikovs no
Iecavas novada, kā arī baušķenieki: Nauris Smaļķis, Elvijs Vīlips, Jānis Kuķalks, Svajunas
Fokas, Edgars Ružello un Jānis

Olehnovičs.
Regulārā čempionāta daļa bija diezgan veiksmīga, un FK Iecava pirms play-off spēlēm turnīra
tabulā ierindojās trešajā vietā.
Ceturtdaļfinālā ar 6:3 tika pieveikti LDZ futbolisti, kuri pirms
turnīra bija vieni no galvenajiem
favorītiem. Bet pusfinālā FK
Iecava ar 1:4 zaudēja turnīra
uzvarētājiem Līvbērzes/Jelgavas novada komandai. Spēle par
bronzas medaļām pret Pārlielupi
iecavniekiem sākās ar zaudētiem vārtiem, bet spēles gaitā izdevās pārņemt iniciatīvu un izcīnīt pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 7:1.
Diemžēl uz apbalvošanu, kura notika krogā «33», ieradās tikai četri spēlētāji. Apbalvošanas
ceremonijā FK Iecava futbolistiem pasniedza medaļas un kausu, kā arī gardumus no turnīra
atbalstītajiem. Pie individuālas
balvas tika Jānis Olehnovičs,
kuru novērtēja kā turnīra labāko
futbolistu aizsargu pozīcijā. IZ

Apsveikums : : :
No pavasara - vasarā,
no rudens zelta - ziemā
rit laiks, un tas tev pasaka,
ka esi savā vietā
un ka tos laimes pakavus
var rast pat ikdienībā. /M. Svīķe/

Sirsnīgi sveicam basketbola vecmeistaru
Visvaldi Eglīti 75 gadu jubilejā!
Basketbola klubs «Dartija» un SAKS «Dartija»

Aizsaulē aizgājuši
IZ

Ina Krūmiņa (15.09.1938. - 31.03.2011.)
Ēriks Zīle (15.04.1956. - 04.04.2011.)

2011. gada 8. aprīlī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, līstes, apdares un grīdas
dēļus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.
garāžu kooperatīvā Dzirnavu
ielā. Tālr. 26842961.
grūsnu teli.
Tālr. 26270671.

Pērk : : :

SIA”SKUJENIEKI”
piedāvā:

visu veidu metāllūžņus.
Sveram un maksājam
uz vietas. Tālr. 25454592.

- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.

Tālr. 29452087.

lauksaimniecības zemi
Iecavas novadā (3 ha un
vairāk). Tālr. 29450666.

Sporta namā

Airēšanas slaloma
sacensības Iecavas upē:
9. aprīlī - Latvijas Kausa
izcīņas 1. posms;
10. aprīlī - Baltijas Kausa
izcīņa.
Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 11. aprīlī
no plkst. 10 līdz 12.
Piektdien, 15. aprīlī,
visi interesenti
laipni aicināti uz
ģimeņu ar bērniem
biedrības „Marabella”
organizēto radošo darbnīcu
Pestīšanas Armijas telpās,
Rīgas ielā 23. No plkst. 14 līdz 16
„Attīstošo burtiņu izgatavošana”,
nodarbību vada Sandra.
No plkst. 16 līdz 18
”Organzas ziedu izgatavošana”,
nodarbību vada Vineta.
Izgatavotie darbiņi tiks nodoti
Lieldienu labdarības tirdziņam!

Iecavas novada kausa
izcīņa telpu futbolā
10. aprīlī
09:00 Dardedze Hologrāfija :
Delfīni
09:50 Old Boys : AAA
10:40 Dardedze Hologrāfija :
Red United
11:30 Delfīni : Old Boys
12:20 Red United : AAA
13:10 Dobele : FK Radiators
14:00 FC Madona : Botafago
14:50 Santos : Bauska
15:40 A4 : C3
16:30 A3 : C4
17:20 A4C3 uzvarētāji : B3
18:10 A3C4 uzvarētāji : B4
19:00 Mūsu Mājas : Husky
un 16. aprīlī
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
11. aprīlī plkst. 16:00
Iecava - Bauska
Zemgales reģiona bērnu un
jaunatnes sporta spēles.
Minibasketbols
27. aprīlī plkst. 10:00

Kultūras namā
8. aprīlī paredzētā
teātra izrāde
«Sarkangalvīte un vilks»

ATCELTA!
10. aprīlī plkst. 18:00
Filma «DANCIS PA TRIM».
Galvenajā lomā Mārtiņš Freimanis.
Ieejas maksa - Ls 1.
14. aprīlī plkst. 18:00

KOKLĒTĀJU KONKURSA
noslēguma koncerts
un apbalvošana.
21. aprīlī plkst. 19:00
Izrāžu apvienības PANNA
izrāde «DIVI TŪKSTOŠI
DIVPADSMITAIS».
Biļešu cenas: Ls 4 un Ls 5.
23. aprīlī plkst. 15:00

Piedāvā darbu : : :

Spēkavīri no Zviedrijas
un Valdis Indrišonoks

Zemnieku saimniecībai
«Smilgas» vajadzīgi/-as
strādnieki/-ces lauku darbos.
Tālr. 29347445.

Pestīšanas Armijas rīkotā
pasākumā.
Ieeja bez maksas.

Salons «Leea» Rīgas ielā 25
aicina darbā frizieri.
Tālr. 63963471.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (48 gadi, no Bauskas
novada) meklē aprūpētājas
darbu (ar dzīvošanu uz vietas),
ir sertifikāts. Var strādāt
par sargu, ir pieredze.
Tālr. 26072746.

Izīrē : : :
dažādas telpas (veikalam,
birojam, dzīvoklim)
Iecavas centrā, kā arī piedāvā
labiekārtotas telpas ārstu
prakses izveidei.
Tālr. 29112253; 29156616.

Iecavas parkā
Iecavas novada skolu
pavasara kross
14. aprīlī plkst. 8:30.
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.

8.

Iecavas luterāņu baznīcā
15. aprīlī plkst. 18.30
MŪZIKA CIEŠANU LAIKĀ
koncertē ansamblis
Laudetur.

23. aprīlī no plkst. 10:00 un
24. aprīlī no plkst. 13:00
Labdarības tirdziņš rīko biedrība ģimenēm
ar bērniem «Marabella».
24. aprīlī plkst. 13:00

uz Lieldienu pasākumu
aicina Lieldienu trusis,
Vinnijs Pūks un Sivēns.
29. aprīlī plkst. 20:00
Muzikāls šovs ar Iecavas
dziedošo zvaigžņu
piedalīšanos
«DZIEDI AR MANI».
Pasākums pie galdiņiem.
8. maijā plkst. 19:00

Varis Vētra KONCERTS MĪLESTĪBAI.
Aktiera un dziesminieka
pirmā albuma «Pārdodu vēju
un zirgu vēl klāt»
dziesmu prezentācija.
Biļetes par svētku cenu - Ls 2.
Uz visiem pasākumiem
biļetes iepriekšpārdošanā
Iecavas kultūras namā.
Tālr. 63941234.
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