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Top rokdarbi labdarības tirdziņam
Ai, zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju:
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu ziediņiem.
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Karat, brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas.

A: Iveta Klīdzēja
F: Beata Logina

Saulainajā 15. aprīļa pēcpusdienā biedrība «Marabella» aicināja ģimenes ar bērniem uz ko-

pīgu rokdarbu darināšanu Pestīšanas armijas korpusa telpās.
Jaukā un draudzīgā atmosfērā,
enerģiski darbojoties gan lieliem,
gan maziem, no nodarbības vadītājas Sandras (attēlā pirmā no
kreisās) sagatavotajām piegriezt-

nēm un dažādu krāsu audumiem tapa 20 attīstošie burtiņi.
Visiem par lielu prieku, nodarbības beigās secinājām, ka ir uzšūts tik daudz burtu, lai no tiem
izveidotu mīļo vārdu MAMMA.
6.lpp.

Liela konkurence dzīves kvalitātes uzlabošanas projektiem
A: Anta Kļaveniece

14. aprīlī noslēdzās pieteikšanās projektu konkursam
«Iedzīvotāji veido savu vidi 2011», kuru Iecavas novada Dome organizē sadarbībā ar Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij

(KNHM). Konkursam iesniegti
19 pieteikumi, informē pašvaldības projektu koordinatore Inese
Bramane.
Iesniegtos projektus, 26. aprīlī tiekoties ar grupu līderiem un
apmeklējot projekta realizācijas
vietas, izvērtēs īpaši izveidota komisija, kuras sastāvā ir Iecavas
novada Domes, Nīderlandes fon-

da un sabiedrības pārstāvji.
Projektu iesniedzēji ir gan
iestādes, gan biedrības un iedzīvotāju izveidotas aktīvistu grupas. Atbilstoši konkursa nolikumam iesniegtie projekti ir saistīti
ar dzīves kvalitātes uzlabošanu
novadā: vairāku rotaļu laukumu
izveide, mūzikas skolas apkārtnes labiekārtošana, kultūras na-

ma fasādes sakārtošana, radošās darbnīcas un labiekārtotas
tikšanās, atpūtas un kopīgas lasīšanas vietas izveide brīvā dabā
Zorģos, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana, kā
arī siltināšanas un labiekārtošanas darbi luterāņu baznīcā un
tās teritorijā.
6.lpp.

2011. gada 22. aprīlī

Trešo reizi sacenšas lauku un mazpilsētu koklētāji
A: Alise Veisa, konkursa organizatore

PAVASARA KONCERTS
„Nāc ar mani sakoklēt!”

F: Beata Logina

1. maijā plkst. 16.30
KULTŪRAS NAMĀ.

14. aprīlī Iecavas mūzikas
skolu pieskandināja
kokļu stīgu skaņas,
ko radīja koklētāji
no 13 profesionālās
ievirzes skolām: Kolkas,
Cēsīm, Ķekavas, Engures,
Vecumniekiem, Babītes,
Baldones, Ulbrokas,
Jelgavas, Jūrmalas,
Salaspils, Aizkraukles un
arī Iecavas.
Jau trešo reizi Iecavas mūzikas skola, pateicoties Iecavas
novada Domes finansējumam,
rīkoja Latvijas lauku un mazpilsētu mūzikas skolu kokles spēles audzēkņu konkursu.
Pirmais konkurss notika
2007. gada pavasarī, kad kopā
pulcējās ap 20 spēlētāju,
2009. gadā dalībnieku skaits bija audzis jau līdz 30 spēlēt gribētājiem, bet šogad gatavojāmies
uzņemt 39 konkursa dalībniekus, viņu skolotājus un līdzjutējus.
Konkursa mērķis visus gadus ir bijis veicināt Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
izglītības programmas Stīgu
instrumentu spēle - Kokles spēle
audzēkņu profesionālo izaugsmi
un koncertdarbību.
Konkursa dalībnieki tika da-

Koncertā piedalās
vairāk nekā 70 koklētāji
no Babītes, Vecumnieku,
Jūrmalas, Iecavas un Rīgas
mūzikas skolām,
Iecavas mūzikas skolas koris
un Iecavas kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs «Jezga».
Programmā:
Latviešu un ārzemju
komponistu
oriģinālmūzika
un latviešu tautas deju
un dziesmu apdares.
Ieeja brīva.
Iecavnieces - konkursa dalībnieces kopā ar kokles spēles
skolotāju Alisi Veisu (vidū) un skolas direktori Inetu Pilverti.
līti četrās vecuma grupās (I grupa
1.-2. kl., II grupa 3.-4. kl., III grupa 5.-6. kl. un IV grupa 7.-8. kl.).
Katrs konkursa dalībnieks atskaņoja divus trīs kontrastējošus, atšķirīga rakstura skaņdarbus, izmantojot dažādus spēles
tehnikas veidus.
Žūrijas komisija dalībniekus
vērtēja pēc 25 ballu skalas, izvērtējot māksliniecisko un tehnisko
sniegumu, atskaņojuma kultūru
un stila izjūtu. Šoreiz koklētāju
sniegumu vērtēja trīs speciālisti:
Pāvula Jurjāna mūzikas skolas

kokles spēles skolotāja Anda Eglīte, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents un diriģents Jānis Grigalis, bet komisijas priekšsēdētājas godā iejutās
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas docente, kokles spēles pasniedzēja Teiksma Jansone.
Konkursa uzvarētāji saņēma
balvas, 1., 2. un 3. vietas diplomus un Atzinības rakstus. Apbalvošana un laureātu koncerts
notika konkursa dienas vakarā
Iecavas kultūras nama mazajā

zālē. Liels prieks par iecavnieču
sniegumu, jo visas četras dalībnieces ieguva godalgotas vietas:
2. vietu - Laura Novicka (2. kl.)
un 3. vietu - Annija Lazdiņa
(1. kl.), Eva Macuļeviča (2. kl.) un
Līga Puriņa (4. kl.).
Mūzikas skolas vārdā saku
lielu PALDIES Iecavas novada
Domei par piešķirto finansējumu, tāpat arī sporta skolas «Dartija» autobusa šoferim, viesu namam «Dārta» un atpūtas kompleksa «Labirinti» saimniekiem
Jānim un Dzintrai Pastariem par
konkursa dalībnieku ēdināšanu
un doto lielisko iespēju pavadīt
brīvo laiku viņu saimniecībā.

Zvaigžņu klase
A: F: Kristīne Karele

Kopš janvāra Iecavas
vidusskolas 5.a klase
piedalās apgāda Zvaigzne ABC
rīkotā erudīcijas konkursā
«Zvaigžņu klase».
Konkursā startēja gandrīz seši simti 5.-9. klašu no visas Latvijas divās vecuma grupās. Konkurss turpināsies līdz pat maija
beigām, un katru mēnesi tiek
piedāvāti jautājumi par dažādām
tēmām. Janvāris bija latviešu valodas un literatūras mēnesis,
februāris - matemātikas un informātikas, marts - svešvalodu,
aprīlis - dabaszinību un maijs
būs mākslu un mājturības mēnesis. Papildus teorētiskajiem
jautājumiem tiek izsludināts arī
radošais uzdevums - katru mē-

nesi klase veido 1-2 minūšu garu
filmiņu un ievieto to Youtube.
Ar lielu lepnumu varam paziņot,
ka martā, svešvalodu mēnesī,
Iecavas vidusskolas 5.a klasei ir
veicies izcili labi - esam saņēmuši
maksimālo punktu skaitu un
ieguvuši pirmo vietu! Augsto novērtējumu izpelnījās mūsu plastilīna multenīte, kurā visvisādi
pļavas iemītnieki - spāre, čūska,
ķirzaka, maijvabole, varde, kurmis, gliemeži un vēl visādas
radībiņas - mācījās angļu valodu
skaistā, zaļā latviešu pļavā. Ne
sliktāk februārī veicās mūsu pašu uzrakstītajai un uzfilmētajai
dziesmai par Fibonači skaitļiem,
kas ieguva 4. vietu Latvijā.
Kopvērtējumā pēc trīs kārtām
mūsu 5.a klase ir izvirzījusies
pirmajā vietā, tāpēc ļoti ceram,
ka iegūsim vienu no trim galve-

Kadrs no
multfilmas
«Flowers».
najām balvām - vai nu apmaksātu braucienu visai klasei uz
Zviedriju, vai ekskursiju tepat
pa Latviju, kas arī ir ļoti izglītojoša un piedzīvojumus sološa dāvana! Tam plusā vēl Zvaigzne
ABC veiksminiekiem dāvā vērtīgas dāvanu kartes. Bet, ja nākamajās kārtās tomēr savas uzvarētāju pozīcijas atdosim, domāju
tās daudzās sestdienas un svēt-

dienas, ko mēs - piektklasnieki,
audzinātāja un daži vecāki (liels
paldies Evijas un Artas R. tētiem
par palīdzīgo roku video lietās) esam radoši kopā pavadījuši, būs
NEAIZMIRSTAMAS! Piebildīšu,
ka visas mūsu un arī citu klašu
filmiņas varat joprojām noskatīties www.youtube.com, meklētājā ierakstot burvju vārdus «zvaigžņu klase».
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Zemgales pašvaldību vadītāji tikās Iecavā
A: F: Beata Logina

Zemgales plānošanas reģiona
attīstības padomes sēde
19. aprīlī notika Iecavā.
Uz to bija aicināti 22 pašvaldību priekšsēdētāji.
Zemgales politiķi pulcējās
Iecavas kultūras namā, lai
spriestu par sēdes darba kārtības jautājumiem un apskatītu
renovētās kultūras nama telpas.
Zemgales vietvaru vadītāji tika informēti par iespējām piedalīties dažādos Latvijas un Lietu-

vas pārrobežu sadarbības projektos, par aktualitātēm sabiedriskā transporta pakalpojumu
nodrošināšanā un veselības aprūpes reformas koncepciju.
Pēc sēdes pašvaldību līderi
viesojās renovētajā pirmsskolas
izglītības iestādē «Dartija» un
apskatīja pērn izbūvēto gājēju
tiltu.
Bērnudārzā viesi īpaši interesējās par nakts grupas uzturēšanu, bērnu ēdināšanu un problēmjautājumiem, kas saistīti ar
audzēkņu nogādāšanu izglītības
iestādē un mājup.

Sāks mājas renovāciju
PII «Dartija» vadītāja Irīna Freimane Zemgales pašvaldību
vadītājiem izrādīja gan iestādes teritoriju, gan iekštelpas un
prezentēja aktualitātes bērnudārza darbībā.

A: Beata Logina

Lai paaugstinātu
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas energoefektivitāti
Edvarta Virzas ielā 23, tiks
realizēts ēkas vienkāršotas
renovācijas projekts.
Sākot no 26. aprīļa, paredzēts atjaunot jumta segumu,
siltināt sienas, pagrabu un bē-

niņus, nomainīt logus, durvis un
iekšējos inženiertīklus. Darbu
izpildes termiņš ir 60 dienas. Pēc
iepirkuma procedūras līgums
par minēto darbu izpildi noslēgts
ar firmu SIA «DHB». Līguma
summa ir Ls 44 044,59 (PVN Ls 9689,81; kopā - Ls 53734,40).
Projekts tiek realizēts ar ERAF
atbalstu programmā «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi».

Melnās ziņas
- 13. aprīļa vakarā pērnā gada zāle 200 kvadrātmetru platībā dega pie fibo bloku rūpnīcas.
- 14. aprīlī plkst. 7:45 sastādīti administratīvā pārkāpuma
protokoli, ka Skolas ielā pie Iecavas internātskolas divi 1996. gadā dzimuši nepilngadīgie smēķēja.
- 14. aprīlī plkst. 16:15 konstatēts, ka viena hektāra platībā
deg kūla Sila ielas galā.
- 15. aprīlī ap plkst. 5 aptuveni puskilometru no Dzimtmisas
pamatskolas dega šķūnis 30
kvadrātmetru platībā. Sākts kriminālprocess.
- 16. aprīlī ap plkst. 16 kāds
1990. gadā dzimušais veikalā
«Maxima» nozaga vienu 0,7 litru
tilpuma degvīna pudeli «Moskovskaya» Ls 5,49 vērtībā. Sākts kriminālprocess.
- 16. aprīļa pēcpusdienā dega
pērnā zāle Iecavas stacijas apkaimē, tādēļ arī bijušajai svaru
ēkai nodega jumta konstrukcija

15 kvadrātmetru platībā. Tās pašas dienas vakarā saņemta informācija par Iecavā liesmojošu
kūlu 2500 kvadrātmetru platībā.
- 17. aprīlī saņemti trīs ziņojumi par pērnās zāles degšanu gan pie dzelzceļa stacijas, gan
citviet Iecavā vairāku hektāru
platībā.
- Laika posmā no 1. aprīļa
plkst. 12 līdz 18. aprīļa plkst. 8
Rosmē no fermas nozagtas divas
alumīnija kannas un no blakus
esošās kalts - elektromotors.
Sākts kriminālprocess.
- 19. aprīlī ap plkst. 18:30
Baldones ielā, kopā lietojot alkoholu, kaimiņš nodarīja miesas
bojājumus 1978. gadā dzimušam vīrietim.
- 19. aprīļa vakarā kūla dega
A7 ceļa malā pie autobusu pieturas «Šautleri».
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

NVO iesniegto
projektu skaits pieaug
A: Anta Kļaveniece

Iecavas novada Domes
izsludinātajam Nevalstisko
organizāciju (NVO)
projektu līdzfinansēšanas
konkursam iesniegti
seši pieteikumi. Pērn
iesniegto projektu skaits
bija uz pusi mazāks.
Biedrība «Sieviešu klubs «Liepas»» vēlas turpināt Dievdārziņa
sakopšanas projektu un pašvaldības atbalstu iecerējusi izmantot informatīvā stenda izgatavošanai un ierīkošanai. Iecavas
Jauniešu padome (IJP) cer uz atbalstu 3. Latvijas jauniešu īsfilmu un foto festivāla organizēšanā, kura norise jau ieplānota
21. maijā.
Biedrība «Arhīvs» konkursam
iesniegusi divus projektus, kas
saistīti ar Iecavas sporta vēstures
ekspozīcijas (muzeja) izveidi.
Viens no tiem paredz ekspozīcijas noformēšanu un eksponēšanu, bet otrs - dokumentēšanai
nepieciešamā aprīkojuma iegādi.
Biedrība «SK «Forte Iecava WPC»»
vēlas veicināt pievēršanos pauerliftingam un veselīgam dzīvesveidam, organizējot lekcijas, praktiskās nodarbības un tematiskos
vakarus. Savukārt biedrība «Ma-

rabella» pretendē uz pašvaldības
līdzfinansējumu inventāra iegādei iecerētājā rotaļu un attīstības
centrā, kuru plānots izveidot ar
Nīderlandes fonda atbalstu.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad NVO projektu konkurss
Iecavas novadā tika īstenots pirmo reizi un katrs pretendents varēja cerēt uz līdzfinansējumu līdz
400 latu apmērā, šogad pašvaldības atbalsts palielināts līdz 1000
latiem. Kopumā NVO realizējamo
projektu līdzfinansēšanai pašvaldības budžetā paredzēti
5000 latu (pērn - 2000 latu), bet
visu šogad iesniegto projektu kopējais pieprasītais pašvaldības
līdzfinansējums ir Ls 4044,26.
Pieprasītā līdzfinansējuma
apmērs nedrīkst pārsniegt 90%
no projekta kopējām izmaksām,
un projekta iesniedzējam jānodrošina ne mazāk kā 10% finansējuma no kopējās summas.
Nolikums paredz, ka projekta
aktivitātēm jānotiek Iecavas novadā vai ieguvējiem no projekta
rezultātiem jābūt Iecavas novada
iedzīvotājiem. Iecerētais projekts
jārealizē un jāpabeidz līdz kārtējā
kalendārā gada 30. decembrim.
Pretendentu iesniegtos dokumentus mēneša laikā izvērtēs ar
Iecavas novada Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa komisija.

2011. gada 22. aprīlī

Eiropas jauniešu konference mūsmājās
A: Anta Kļaveniece
F: no Solvitas Dārziņas albuma

Iecavas vidusskola ir vienmēr
aktīva un atsaucīga starptautisku projektu un pasākumu koordinēšanā un organizēšanā. Jau
2004. gadā aizsākās Comenius
realizētie projekti skolotāju Anitas Ozoliņas, Mirdzas Celmiņas
un Edgara Šmita vadībā. Kā turpinājums jau piekto gadu kādā
no Eiropas valstīm tiek organizētas jauniešu konferences, kurās
tiek pētīta sabiedrībā aktuāla tēma, jauniešu redzējums un viedoklis par to, informē projekta
koordinatore un vidusskolas angļu valodas skolotāja Solvita
Dārziņa.
Divus gadus partnerus pie
sevis uzņēma Vācija, trešā konference notika Dānijā, ceturtā –
Krievijā, bet par piektās konferences mājvietu tika izvēlēta Latvija, Iecavas vidusskola. Konferencē, kura noritēja no 13. līdz
17. aprīlim, piedalījās 32 jaunieši vecumā no16 līdz18 gadiem
un astoņi skolotāji no Ungārijas,
Īrijas, Vācijas, Krievijas, Itālijas
un divām Anglijas vidusskolām.
S. Dārziņa ir gandarīta par Latvijas komandu (Laura Arāja, Diāna Andrejeva, Laima Zaķe un
Marija Vinogradova) un pasākuma vadītājiem, kuru loma bija
uzticēta Lienei Krastiņai un Mārcim Vīnbergam. Skolotāja atzīst,
ka savus pienākumus jaunieši
veica ļoti radoši un ar lielu atbildības sajūtu.
«Piecas dienas jaunieši pavadīja gan saspringtā darbā, gan
jautrās dejās, rotaļās, radošās
aktivitātēs un ekskursijās. Kopējā darba mērķis bija turpināt
iesākto starpvalstu sadarbību,
bet galvenie uzdevumi šoreiz bija
saistīti ar nodarbinātības izpēti,
profesiju pieprasījumu darba tirgū tuvākajā nākotnē, jauniešiem
nepieciešamo prasmju un iemaņu izvērtējumu, karjeras iespējām. Spraigā grupu darbā tika
pētītas nevalstisko jauniešu organizāciju funkcijas, to palīdzība
darbā ar jauniešiem, kā arī brīvprātīgā darba iespējas Eiropas
valstīs,» stāsta S. Dārziņa.
«Katras valsts dalībnieki prezentēja esošo situāciju savā valstī, izvērtēja jauniešu darba un
izglītības iespējas, intereses, nodarbinātību, jauniešu noziedzību un citas jauniešiem aktuālas
problēmas saistībā ar gatavību
iekļauties darba tirgū nākotnē,»
konferences norisi komentē projekta koordinatore. «Analizējot

Angļu skolēni radošajā darbnīcā apgleznoja savas iegūtās
dāvanas – linu maisiņus.

Iecavas vidusskolas komanda:
Diāna Andrejeva (no kreisās), Mārcis Vīnbergs,
projekta koordinatore Solvita Dārziņa, Liene Krastiņa,
Laura Arāja, Laima Zaķe un Marija Vinogradova.
un izvērtējot tēmu kopumā, tika
izstrādāta deklarācija iesniegšanai Eiropas jauniešu parlamentā. Pieredzes apmaiņa, savstarpēja komunikācija sadarbībā ar
citu Eiropas valstu jauniešiem
pilnveidoja mūsu jauniešus kā
konkurētspējīgas personības,
attīstīja ikkatra kultūras un valodas kompetences.»
«Pirms gada līdzīgā konferencē piedalījāmies Krievijā, tādēļ
dažas delegācijas man jau bija
pazīstamas. Konferencei ļoti gatavojāmies: veidojām prezentāciju un plakātus, sagatavojām arī
dziesmu Eirodziesmas konkur-

sam,» stāsta Laima Zaķe. «Interesanti, ka viedokļi par jauniešu
darba iespējām bija ļoti dažādi,
tomēr pēc grupu darba nonācām
pie kopēja viedokļa un uzrakstījām deklarāciju. To vēlāk prezentējām mūsu skolas jauniešiem,
Eiropas Parlamenta pārstāvim
un Eiropas jauniešu parlamenta
vadītājam Latvijā.
Konferences gaitā uzzinājām
arī par darba iespējām un pieprasījumu citās Eiropas valstīs.
Ļoti pieprasītas ir eksaktās zinātnes, taču humanitārajās vērojams darbinieku pārpalikums.
Tas ir ietekmējis arī manu profe-

sijas izvēli. Vēlos savu nākotni
saistīt ar zinātni, jo man padodas eksaktie mācību priekšmeti,
konkrēti, ķīmija. Manu izvēli ir
ietekmējis mūsu skolas lieliskais
ķīmijas skolotājs Mihails Gorskis. Pagaidām domāju savu nākotni saistīt ar Latviju, jo šai nozarei ir nākotne arī šeit.
Prieks, ka ciemiņiem ļoti patika mūsu skola. Viņi uzsvēra,
ka tā ir sakārtota, tīra, šeit ir pieklājīgi skolēni un inteliģenti cilvēki visapkārt. Sevišķi viņiem
patika mūsu tautas tradīcijas,
dejas, dziesmas, ko varēja redzēt
skolas rīkotajā koncertā un, protams, viesiem patika garšīgais
ēdiens, ko gatavoja skolas pavārītes.»
Marijai Vinogradovai visaizraujošākais šķitis komandu
darbs pie deklarācijas izstrādes:
«Visi dalībnieki tika sadalīti sešās internacionālās grupās, un
katrai bija jāatrisina kāda problēma. Tā kā mūsu grupa pabeidza darbu ātrāk, brīvo laiku aizpildījām ar jaukām sarunām,
stāstiem un spēlēm. Ļoti patika
ekskursijas diena: gar Daugavas
krastu devāmies uz Lielvārdi,
Skrīveriem un Koknesi. Lielvārdē visi kopā lēkājām pa «Lāčplēša gultu», skraidījām, smējāmies. Tad devāmies uz Skrīveru
saldumu fabriku, kur katrs izbaudīja «gotiņu» ietīšanu, un
ādas izstrādājumu ražotni, kur
izveidojām atslēgu piekariņus.
Atmiņā palika arī Kārļa Streipa
lekcija, kurš mums izstāstīja savu dzīvesstāstu un dalījās savas
profesijas spilgtākajos piedzīvojumos, kā arī sniedza dažus padomus profesijas izvēlē. Par savas profesijas izvēli vēl joprojām
neesmu pārliecināta, taču esmu
sākusi nopietni apdomāt iespēju
kļūt par ķīmiķi. Šī profesija ir
pieprasīta gan Latvijā, gan arī
pasaulē, un esmu pārliecināta,
ka būs pieprasīta vienmēr. Es
pieļauju domu par strādāšanu
ārzemēs, bet ne jau tāpēc, ka nespētu labi pelnīt Latvijā, bet gan
tāpēc, ka mani ļoti piesaista citu
valstu kultūra un iespēja padzīvot citā valstī, izbaudīt ikdienu
tajā ir lielisks piedzīvojums.»
Laura Arāja: «Gatavošanās
pasākumam bija diezgan nogurdinoša, un, jāatzīst, arī konferences programma nedeva
daudz brīva laika, lai atpūstos.
Bet tas ir nieks, jo gūtā pieredze
ir nenovērtējama! Iepazinos ar
ļoti jaukiem cilvēkiem. Visciešākā draudzība, šķiet, izveidojās ar
vāciešiem un angļu meitenēm, jo
viņi bija tikpat optimistiski un
atraktīvi kā mēs, latvieši.
5.lpp.
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Šī bija burvīga iespēja praktiski izmantot angļu valodas zināšanas, kas, manuprāt, ir ļoti
noderīgi, jo jau pēc mēneša būs
jākārto angļu valodas eksāmens.
Protams, arī es esmu domājusi
gan par studijām, gan par darba
iespējām ārzemēs. Taču vispirms
vēlos studijas uzsākt Latvijā, un
tad, iespējams, doties uz ārzemēm kā apmaiņas studente. Runājot par darba iespējām - es gribētu izmēģināt brīvprātīgā darba

valstī talantīgs cilvēks ar mērķi
dzīvē tiks uz priekšu, savukārt
tas, kurš raušas tikai pēc
naudas, tvarstīs savu laimi līdz
mūža beigām.
Nenosodu tos, kuriem nākas
izceļot, jo uzskatu, ka darbošanās citā vidē paplašina redzesloku. Skumjāk ir tas, ka daudzi latvieši ar lielu potenciālu nemīl savu dzimteni un atsakās atgriezties. Pati par darbu ārzemēs vēl
neesmu domājusi, taču, meklējot
studiju iespējas, izvērtēšu kā
Latvijas augstskolas, tā ārzemju.»
Solvita Dārziņa: «Milzīgs paldies un puķu pušķis visiem labajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja pasākuma tapšanā un organizēšanā. Skolotājām A. Ozoliņai un
M. Celmiņai par atbalstu, pieredzes un padoma pārmantošanu,
E. Šmitam - par nepieciešamo informācijas tehnoloģiju darbības
nodrošinājumu, D. Skujai par
nesavtību un profesionalitāti viJautri latviešu danči kopā ar folkloras kopu «Tarkšķi.» sos organizatoriskajos jautājumos, I. Grīnbergai par palīdzību
ekskursiju organizēšanā, K. Kaiespējas Eiropā, bet par to ties. Taču mans vislielākais relei par jauko latviešu folkloras
domāt vēl ir laiks!»
ieguvums Eiropas jauniešu kon- dziesmu un deju vakaru, I. Cerai
Liene Krastiņa: «Šī konferen- ferencē bija gandarījums par to, par apgleznošanas mākslinieku
ce bija iespaidu un emociju pār- ka Eiropas jaunieši tik tiešām iz- darbnīcas vadīšanu, M. Pīlādzei
pilna. Jābūt lielai mākai un ta- baudīja savu laiku šeit, Iecavā un un S. Linejai par raito soli un
lantam, lai varētu veiksmīgi sa- Latvijā. Ļoti daudzi negribēja sirsnīgo dziesmu skanējumu
darboties internacionālā vidē, braukt prom, jo ēdiens te esot skolas pašdarbības kolektīvu
tāpēc šāda veida pasākumi ir ne garšīgāks, apkārtne tīrāka un koncertā, I. Draudziņai par attikai jauki, bet arī noderīgi kā gaiss smaržīgāks.
balstu skolas darba organizēšaskolēniem, tā skolotājiem.
Tā kā konference bija veltīta nā, skolas šoferīšiem G. PērkoMums bija iespēja gan ieska- jauniešu darba iespējām, pro- nam un D. Draudziņam par pretīties Eiropas valstu darba tirgū, tams, apspriedām tēmu par cizitāti un atbildīgi veikto darbu,
gan sadarboties un sadraudzē- emigrāciju un imigrāciju. Bija in- ēdnīcas vadītājai I. Rozentālei ar
teresanti apskatīt šo tēmu ne ti- uzticamo komandu par garšīgi
kai no latvieša skatu punkta, bet pagatavotajām maltītēm un kaarī uzzināt, kā uz to skatās angļi, fijas pauzēm, kā arī skolas diīri
un ko izjūt vācieši, uzzinot, ka rektorei A. Zaķei par atsaucību
Iecavas upē vācu valodas kursi šeit ir pārpil- un atbalstu. Tikai pašaizliedzīgi
dīti. Saprotu, ka darba iespējas un kopīgi padarītā darbā mēs
Latvijas izlases atlases
dažviet ārzemēs ir labākas, algas varam apzināties, ka arī mazajai
sacensības 2011. gada
lielākas. Ticu arī tam, ka jebkurā Latvijai ir ko teikt Eiropā.»
pasaules čempionātam

raftingā
22. aprīlī plkst. 11:00;
Latvijas čempionāta
ūdenstūrismā 3. posms
23. aprīlī un 24.aprīlī.
Lai izdaiļotu Lieldienu pasākumu,
padarot to krāsaināku un raibāku,
aicinām iedzīvotājus veidot
Lieldienu kompozīcijas.
Katrs darbiņš tiks novērtēts un atalgots, krāšņāko
darbu autori īpašāk izcelti saulītē!
Izstādi veidosim Lieldienu pasākuma dienā,
24. aprīlī, pie kultūras nama.

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā
līdz maijam apskatāma fotogrāfiju izstāde
«Ceļā uz Krusta kalnu».
Izstāde stāsta par Ķeguma Krusta kalnu un tā veidotājiem.

Zālītes speciālā internātpamatskola 2011./2012. mācību
gadā uzņem audzēkņus šādās mācību programmās:
·
speciālās pirmsskolas (diennakts) izglītības programmā
bērniem no 3 gadu vecuma,
·
profesionālās izglītības programmā, iegūstamā kvalifikācija
«Mājkalpotājs».
Skola nodrošina:
·
valsts apmaksātu 4x ēdināšanu,
·
bezmaksas mācību materiālu un mācību līdzekļu
izmantošanu,
·
bezmaksas dzīvošanu skolas internātā,
·
korekcijas programmas logopēdijā, mūzikas terapijā,
·
plašas interešu izglītības iespējas.
Skola piedāvā arī pirmsskolas (dienas) izglītības programmu
bērniem no 3 gadu vecuma.
Pirmdienās, pēc vienota grafika, tiek organizēta skolēnu vešana
uz skolu, piektdienās no skolas uz mājām.
Skolas adrese: «Brīviņi», Iecavas novads.
Tālruņi: 63945319 (direktors), 63921841 (direktora vietn.),
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Top rokdarbi labdarības tirdziņam
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Pasākuma otrajā daļā nodarbības vadītājas Agneses pārraudzībā tapa pavasarīgi krāšņi
organzas ziedi. Daudzas māmiņas ar bērniem atklāja, ka gatavo
šādus ziedus pirmo reizi, un bija
patīkami pārsteigtas par to, ka
viss izdodas.
Daži ziedu autori bija gatavi
izsolīt savus meistardarbus uz
vietas, un solītās likmes bija gana augstas. Kopā izgatavoti 15
ziedi, kuri gaida savus jaunos
īpašniekus.
Paldies visiem, kas piedalījās!
Visi izgatavotie darbiņi ir nodoti
labdarības tirdziņam, kas 23. un
24. aprīlī notiks Iecavas kultūras
namā (bijušā veikala «Eila» telpās). Aicinām uz tirdziņu visas
Iecavas ģimenes, jo pavasaris ir
īstais laiks, kad ir iespēja iztīrīt
māju, atnest, lai mainītu vai
iegādātos pret ziedojumiem, jaunas un mazlietotas lietas, drēbes, apavus un mantas, sākot ar
apģērbu lieliem un maziem, ro-

Īpaši jāuzteic bērnu darbs, jo viņu čaklie pirkstiņi veikli piepildīja auduma burtiņus
ar grūbām un putraimiem, bet, kad tie bija izsīkuši, pat ar šķeltajiem zirņiem!
taļlietām un beidzot ar staiguļiem, ratiņiem, krēsliņiem un
gultiņām, kas kļuvušas par mazu vai nevajadzīgas, bet citam labi noderēs.
Jau rakstījām, ka Iecavas ģimeņu ar bērniem biedrība «Marabella» vēlas izveidot rotaļu un
attīstības centru Iecavas novada
ģimenēm ar bērniem. Tur notik-

Liela konkurence
dzīves kvalitātes
uzlabošanas projektiem

tu dažādas nodarbības vecākiem un bērniem, piemēram,
rokdarbi, skautu un gaidu pulciņš, tūrisma un orientēšanās
pulciņš, mazuļu skola, angļu valodas pulciņš u. c. Lai īstenotu
šo ieceri, esam iesnieguši divus
projekta pieteikumus finansējuma saņemšanai centra remontam un labiekārtošanai.

Ceram uz iecavnieku atsaucību, aicinām ziedot centra izveidei un izrādīt iniciatīvu un atbalstu, atnākot uz tirdziņu!
Plašāka informācija
biedrības informatīvajā vietnē:
http://biedribamarabella.word
press.com
vai rakstot uz e-pastu:
marabella2010@inbox.lv.

Gatavojamies
LIELAJAI TALKAI
IECAVAS NOVADĀ koordinatore ir Daina Rudzīte
(tālr.29419247, e-pasts: dome@iecava.lv).
Iepriekš publicētajā informācijā par talkošanas vietām ir
veiktas izmaiņas un papildinājumi.
30. aprīlī

1.lpp.

Citas domubiedru grupas
iecerējušas veikt futbola laukuma seguma uzlabošanu un
Jaundedžu kapsētas centrālo
vārtu atjaunošanu Zālītē, telpu
remontu biedrības «Marabella»
rotaļu centra izveidei, gājēju celiņa izbūvi abpus Brīvības piemineklim, apstādījumu papildināšanu Iecavas parkā, «zaļās
klases» izveidi Dzimtmisas pamatskolā, pagalma labiekārtošanu Sila ielā, ceļa un pagalma seguma atjaunošanu Rosmē. Tik daudz ir gatavi pašu spēkiem padarīt aktīvi noskaņotie
Iecavas novada iedzīvotāji. Konkurence par Nīderlandes fonda
finansiālo atbalstu gan ir liela, jo
zināms, ka to piešķirs tikai astoņiem iesniegtajiem projektiem.

Viena projekta īstenošanai piešķirtā summa būs līdz Ls 702,80
jeb 1000 EUR.
Ņemot vērā, ka projektu īstenošanas laiks ir ļoti īss - no līguma parakstīšanas brīža līdz
2011. gada 31. augustam, tad
atbalstītas tiks aktivitātes, ko
šajā laika posmā ir iespējams
realizēt.
Svarīgs ir nosacījums, ka
projekts nedrīkst nest peļņu. Tā
rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem plašai sabiedrības daļai,
bet galvenais - projektam ir jūtami jāuzlabo iespējami lielākas
iedzīvotāju daļas dzīves kvalitāte. Viens no galvenajiem izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem ir
iedzīvotāju pašu darba ieguldījums. Konkursa rezultāti tiks
paziņoti rakstiski projektu
iesniedzējiem līdz 13. maijam.

- PII «Dartija» teritorijā (atbildīgā - Irīna Freimane, 29448276),
talkos pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» darbinieki un
bērnu vecāki;
- Dievdārziņā (Andris Kopeika, 26639727), talkos novada
iedzīvotāji.
28. aprīlī
- Iecavas parkā (Irīna Freimane, 63941698) talkos pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» audzēkņi;
- VAS «Latvijas valsts meži» Zālītes iecirknī (Ligita Putniņa;
26460350, Andis Kavoss, 29137137) talkos Iecavas internātpamatskola;
- VAS «Latvijas valsts meži» Zālītes iecirknī (Jānis Kārkliņš,
29483699) talkos Zālītes speciālā internātpamatskola;
29. aprīlī
- VAS «Latvijas valsts meži» Dzimtmisas iecirknī (Velga Ērgle,
26805680, Andis Kavoss, 29137137), talkos Dzimtmisas
pamatskola.
Ikviens novada iedzīvotājs tiek laipni aicināts uz jebkuru no
talkas vietām. Pilnu sarakstu publicēsim nākamajā numurā.
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Sporta ziņas

Pagājušajā nedēļā finišēja Vecumnieku novada čempionāts
basketbolā. Par uzvarētājiem kļuva Iecavas novada
basketbolistu komanda Cīņu biedri (Juris Ojāru, Mārcis Ojāru,
Aldis Beitiņš, Kārlis Onzuls, Dāvis Kravals, Dainis Kravals,
Artūrs Rubins, Edžus Avots, Ivars Zemītis, Armīns Dīcis,
Gundars Brička, Oskars Visockis un Edgars Beitiņš).
Turnīrā piedalījās astoņas vienības: pa vienai komandai
no Baldones, Misas, Skaistkalnes, Rīgas, Stelpes, Iecavas
un divas no Vecumniekiem.
Grupas turnīru iecavnieki beidza bez zaudējumiem. Cīņu biedru
pārsvars pār sāncenšiem čempionātā bija ievērojams, un uzvaras
lielākoties tika izcīnītas viegli. Bet finālspēles pretinieki Baldone
uz izšķirošo maču pat neieradās...
Lielāko ieguldījumu Cīņu biedru panākumā deva Kārlis Onzuls un
Gundars Brička, kas piedalījās visās spēlēs, kā arī Aldis Beitiņš,
kurš teicami lika lietā savu meistarību un pieredzi cīņā pret
jaunajiem Misas basketbolistiem.
Ar 6. kārtas izspēli 16. aprīlī noslēdzās Bauskas novada
atklātās sacensības galda tenisā.
Augstākajā līgā par kārtas uzvarētāju un pārliecinošu 1. vietas
ieguvēju kopvērtējumā kļuva Roalds Cildermanis. Sacīkšu gaitā
šajā līgā Iecavu pārstāvēja arī Aleksandrs Tokmačovs,
Jānis Breiers, Ludmila Bulaha, Vilnis Gailums, Agafija Buša
un Egmonts Cildermanis.
No iecavniecēm - 2. līgas dalībniecēm pēdējā kārtā vislabāk veicās
Montai Zaumanei, kas ieguva 3. vietu. Beāte Jašuka, izcīnot
7. vietu, kopvērtējumā ierindojās 2. vietā. Savukārt Arta
Lauberga-Laukenberga, vērtējot četru labāko posmu rezultātus,
ieguva 4. vietu kopvērtējumā. Šajā līgā spēlēja arī Sibilla Salgrāve,
Abita Tauriņa, Anna Ansone, Rēzija Meļķe, Beāte Berķe,
Beāte Bilkevica, Aivija Grundmane un Lība Madžule.
1. līgā noslēdzošajā posmā visaugstāk pakāpās Karīna Taranda viņai 2. vieta 6. kārtā un 3. vieta kopvērtējumā. Bet pārliecinošu
uzvaru kopvērtējumā sev nodrošināja Alise Pluce, kas 16. aprīļa
sacīkstē gan palika uzreiz aiz goda pjedestāla - 4. vietā.
Kopvērtējuma 6. vieta tika Pēterim Madžulim, 8. vieta Unai Šķiparei.
16. aprīlī Ventspilī Latvijas Sporta veterānu savienības
finālsacensībās spēkiem mērojās 45+ grupas basketbolisti.
Iecavas novads, pirmo reizi startējot ar savu atsevišķu komandu,
izcīnīja augsto 3. vietu un bronzas medaļas.
Ar minimālu viena punkta pārsvaru iecavnieki uzvarēja Ķekavas
vienību, ar +10 pārspēja Aizkraukli, kā arī piekāpās Tukuma un
Jūrmalas basketbolistiem.
Iecavas
novada
komandā
spēlēja:
Vilnis
Gailums
(no kreisās),
Aivars
Solzemnieks,
Aivars
Hauks,
Gunārs
Plucis,
Ainārs
Bērziņš un
Vladislavs
Jurčenko.

Telpu futbola
kausu izcīna Delfīni
A: Jevgēnijs Gedertsons

16. aprīlī sporta namā
«Dartija» tika aizvadīta
Iecavas novada kausa
izcīņas telpu futbolā
2011 izšķirošā kārta.
Komandas sadalīja vietas,
un labākās tika
apbalvotas.
Pirms ceturtdaļfināliem notika spēles par 9.-13. vietu. AAA,
pārspējot ar 8:1 FK Radiators,
ierindojās 9. vietā, bet Red United
palikt 11. vietā palīdzēja uzvara
ar 5:3 pār Botafogo. Savukārt par
neierašanos uz spēli FC Madona
saņēma tehnisko zaudējumu un
palika 12. vietā. Jau ceturtdaļfināla pirmajā spēlē notika sensācija. Regulārā turnīra daļas spēcīgākā komanda Bauska ar 2:8
zaudēja Dobelei - pēc statistikas
vājākajai komandai, kura iekļuvusi play-off. Pārējās spēlēs nomināli stiprākās komandas tika
pusfinālā: Dardedze Hologrāfija
5:3 Santos; Mūsu Mājas 9:2 Old
Boys; Delfīni 4:1 Husky.
Pusfinālu spēlēs karstums bija fināla cienīgs; vienā spēlē no
laukuma tika noraidīts vārtsargs,
bet otrajā tiesneši ar dzeltenajām
kartītēm brīdināja piecus spēlētājus. Dobele revanšējās par zaudējumu regulārajā turnīrā, pārspējot ar 4:3 Mūsu Mājas, bet Delfīni ar 5:3 bija pārāki par Dardedze Hologrāfija. Starp pusfināliem un finālu notika spēles par
7., 5. un 3. vietu. Diemžēl dažas

komandas vājas motivācijas dēļ
spēlēja ne savā labākajā sastāvā.
Tomēr spēlē par 7. vietu Old Boys
sešiem spēlētājiem pēdējās minūtēs izdevās uzvarēt Husky. Bet
spēlē par 5. vietu Santos ar 11:4
sagrāva Bausku, kuras stiprākie
futbolisti aizbrauca uz pārbaudes
spēli Jelgavā. Savukārt spēlē par
3. vietu starp Mūsu Mājas un Dardedze Hologrāfija notika iespaidīgs comeback. Pirmais puslaiks
beidzās ar 4:1 par labu Mūsu Mājām, tomēr Dardedzei Hologrāfijai
otrajā puslaikā izdevās iesist sešus bezatbildes vārtus, izcīnīt uzvaru ar 4:7 un līdz ar to arī bronzas medaļas.
Finālā, kā jau ierasts, cīņa bija
spraiga ar lielu sodu skaitu, 6 un
10 metru soda sitieniem. Gan Delfīni, gan Dobele rādīja ātru un
tehnisku futbolu. Tomēr lielāka
pieredze un labāka fiziskā sagatavotība palīdzēja Delfīniem finālspēles izskaņā uzvarēt ar 5:3. Delfīni šajā turnīrā piedalās jau četrus gadus, taču tikai šogad viņiem izdevās aizvest kausu uz
Ogri. Apbalvošanā pirmās trīs komandas ieguva medaļas, bet čempioni arī kausu. Individuālās balvas saņēma arī turnīra labākais
vārtsargs - A. Kašs (Dardedze Hologrāfija) un vērtīgākais spēlētājs - A. Kazakovs (Delfīni).
Telpu futbola sezona ir noslēgusies, bet futbols turpināsies
stadionos, kur notiks kārtējā
Iecavas 7x7 čempionāta un Latvijas čempionāta 2. līgas spēles.
Sekojiet informācijai mājaslapā
www.fkiecava.lv.

Līdzjūtības
Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.

/I. Lasmanis/

Dalām bēdu smagumu ar Skuju ģimeni,
māmiņu zaudējot.
Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viktorijai,
no māmiņas uz mūžu atvadoties.
Klasesbiedri un audzinātāja Dzimtmisā

Kāpēc, pavasara vēju lauzts,
Pēkšņi atrauts zars ir dzīves kokam…

Aizsaulē aizgājuši
Sarma Forsta (15.02.1941. - 14.04.2011.)
Alda Zigrīda Šteinerte (10.07.1939. - 14.04.2011.)

/K. Apškrūma/

Izsaku līdzjūtību Baibai Bušmanei,
no mātes uz mūžu atvadoties.
Z. s. «Andris»

2011. gada 22. aprīlī

8.

Kultūras namā

IZ
PIEMINEKĻI, PLĀKSNES, APMALES.
Visu veidu uzraksti marmorā un granītā, vecu uzrakstu atjaunošana.

zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, līstes, apdares un grīdas
dēļus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Iecavas nov. ‘’Jaun-Billes’’, Iecava-Jelgava 6 km kreisajā pusē

Pērk : : :
Latvijas mežsaimniecības
uzņēmums SIA «PK Mežs»
pērk meža īpašumus, cirsmas
un daļēji izstrādātus mežus.
Ātra vērtēšana un samaksa.
Aicinām uz sadarbību
pārstāvjus.
Tālr. 28330919; 28657332.
lauksaimniecības zemi
Iecavas novadā (3 ha un
vairāk). Tālr. 29450666.

Iznomā : : :

A un B kategorijas
autovadītāju apmācība.
Mācības notiek Iecavas centrā,
Edvarta Virzas ielā 21a.
Tālr. 28474913; 26974800.
www.unamiks.lv

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

24. aprīlī plkst. 13:00

uz Lieldienu pasākumu
aicina Lieldienu trusis,
Vinnijs Pūks un Sivēns * meklēsim un
ripināsim oliņas,
* piedalīsimies rotaļās,
* izbaudīsim Lieldienu
brīnumu kopā ar iluzionistu,
* ālēsimies piepūšamajās
atrakcijās.

SIA «Letis» aicina darbā
strādnieci (-ku) dārzeņu
audzēšanā. Tālr. 29244999.

8. maijā plkst. 19:00

SIA «UVO RIG» vajadzīgs gatera
operators pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā
(lentveida gateris). Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.

Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus
u. c. Tālr. 26821053 (Ilvijs).

Tālr. 29164600.

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

29. aprīlī plkst. 20:00
Muzikāls šovs ar Iecavas
dziedošo zvaigžņu
piedalīšanos
«DZIEDI AR MANI».
Pasākums pie galdiņiem.
Galdiņus lūdzam rezervēt
iepriekš. Ieejas maksa - Ls 3.

Veic jumta remontu, jumta
seguma maiņu, dzīvokļa
kosmētisko un kapitālo
remontu, mūrēšanas darbus.
Tālr. 26060411.

Salonā «Ciku Cakas»
līdz 30. aprīlim
Lieldienu izstāde.

Pestīšanas Armijas rīkotā
pasākumā.
Ieeja bez maksas.

piekabes dažādu kravu
pārvadāšanai (B kategorijai;
Ls 6-8 diennaktī).
Tālr. 29683462.

Dažādi : : :

Edvarta Virzas ielā 14
atvērts
STIKLA TARAS
PIEŅEMŠANAS PUNKTS.

23. aprīlī plkst. 15:00

Spēkavīri no Zviedrijas
un Valdis Indrišonoks

SIA”SKUJENIEKI”
piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.

Tālr. 29452087.

Varis Vētra KONCERTS «MĪLESTĪBAI».
Aktiera un dziesminieka
pirmā albuma «Pārdodu vēju
un zirgu vēl klāt»
dziesmu prezentācija.
Biļetes par svētku cenu - Ls 2.
10. maijā plkst. 10:00
Piedzīvojumiem bagāta
Rīgas Leļļu teātra izrāde
«KAS ZAĶĪTI PASARGĀS»
Ieejas maksa - Ls 1.
Uz visiem pasākumiem biļetes
iepriekšpārdošanā
Iecavas kultūras namā.
Tālr. 63941234.
3. Latvijas jauniešu īsfilmu
un foto festivāls
PĀRCELTS uz 21. maiju.

Iecavas luterāņu baznīcā
LIELĀS PIEKTDIENAS
dievkalpojums
22. aprīlī plkst. 16.oo
(dzied Rīgas
Latviešu biedrības koris);
LIELDIENU dievkalpojums
24. aprīlī plkst. 11.oo.

Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Juris Ludriķis, Arnis Grundmanis, Mihails Haļitovs.
Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1200 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

