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Vērtē vokālos ansambļus
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A: F: Alma Spale

19. martā Misas tautas
namā pulcējās 11 vokālie
ansambļi - 10 kolektīvi no
bijušā Bauskas rajona un
viens no Ķekavas.
Skatē mūsu novadu pārstāvēja Iecavas kultūras nama
jauktais vokālais ansamblis
«Svētdiena» (attēlā), vadītāji Ari-

ta Orrava un Māris Drēviņš, kā
arī mūzikas skolas skolotājas
Kristīnes Circenes vadītais ansamblis «Amelia».
Vokālais ansamblis «Svētdiena» ieguva otro augstāko punktu
skaitu, kā arī saņēma labus, vērā ņemamus komentārus no žūrijas komisijas priekšsēdētāja
Arvīda Platpera. Platpera kungs
uzslavēja katru kolektīvu par
ieguldīto darbu, par skanīgajām
balsīm un saskaņu. Sevišķu uz-

slavu un piedāvājumu dziedāt
viņa vadītajā korī, ar brīvo apmeklējumu, saņēma ansambļa
«Svētdiena» puiši.
Abi Iecavas novada ansambļi
tika izvirzīti uz II kārtu, kuras rīkotāji ir biedrība «Latvijas Vokālo ansambļu asociācija» sadarbībā ar Nemateriālā kultūras
mantojuma valsts aģentūru.
II kārta notiks Jelgavas novada
Ozolniekos 2. aprīlī. Turēsim
īkšķus! IZ

Valsts
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Uzaicinājums uz pili - prezidenta novērtējums «Liepu» darbam
A: Anta Kļaveniece

21. marta pēcpusdienā Iecavas sieviešu kluba «Liepas» dalībnieces viesojās Rīgas pilī.
Valsts prezidents Valdis Zatlers
un Lilita Zatlere kluba dāmas uz
Rīgas pili uzaicināja pēc reģionālās vizītes Iecavas novadā.
Vispirms viešņas devās nelielā ekskursijā pa Valsts prezidenta rezidenci: iepazinās ar pils interjeru un vēsturi, mākslas darbiem un lietišķās mākslas

priekšmetiem, kas lielākoties
tiek īrēti no Latvijas muzejiem,
telpu funkcijām un protokola
niansēm, kas nosaka audienču
un oficiālo pasākumu kārtību.
Rīgas pilij kā Valsts prezidenta
mītnei ir atjaunotas un iekārtotas telpas Priekšpils ziemeļrietumu spārna pirmajā un otrajā
stāvā. Diemžēl reprezentācijas
telpas, kas atrodas pils trešajā
un ceturtajā stāvā, nav atjaunotas. Rīgas pils Priekšpils rekonstrukcijas un restaurācijas darbu

tehniskais projekts gan ir izstrādāts, taču vēl neskaidrs ir jautājums par būvdarbu finansējuma
modeli.
Pēc pils apskates sekoja stundu gara tikšanās ar Valsts prezidentu un viņa kundzi. «Liepas»
Zatleru pārim dāvāja māksliniecisku kolāžu ar smaidīgu kluba
dalībnieču fotogrāfijām zaļu liepu lapu ietvarā. «Lai grūtā brīdī
mūsu smaidi palīdz atkal ieraudzīt labo!» pasniedzot dāvanu,
vēlēja kluba līdere Agita Hauka.

Nepiespiestā gaisotnē noritēja
sarunas par problēmām, kas
skar uzņēmējus, nodokļu politiku un valsts tēriņu prioritātēm,
cilvēku aizplūšanu no Latvijas
un nepieciešamību valstī attīstīt
ražošanu. Atvadoties no Valsts
prezidenta un viņa kundzes, Jana Arāja pateicās par viesmīlīgo
uzņemšanu pilī, piebilstot, ka šī
bijusi lieliska dāvana sieviešu
klubam gaidāmajā desmit gadu
jubilejā.
5.lpp.
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Skolu ziņas

A: F: Alise Veisa

direktores vietniece mācību
darbā
18. martā - tieši pēdējā skolas dienā pirms skolēnu pavasara brīvdienām - Iecavas Mūzikas
skolas koris kopā ar diriģenti
Kristīni Circeni (attēlā) un koklētāju ansamblis «Uguntiņa» kopā ar vadītāju Alisi Veisu devās
uz Jūrmalu. Mūzikas vidusskolā
iecavniekus sagaidīja pašmāju
kora klases un kokles klases
audzēkņi.
Abu skolu koklētājas kopā
aizvadījušas jau neskaitāmus
koncertus, kopā muzicējušas arī
dažādos festivālos un sacentušās konkursos. Savukārt abi kori tikās pirmo reizi.
Tā kā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā strādā komponists Rihards Dubra, tad tieši šim sadraudzības koncertam tika sagatavoti R. Dubras komponēti
skaņdarbi. Kora izpildījumā
skanēja «Ave Maria»; «Ave Maria»
solo balsī izdziedāja Matīss Pēteris Circenis, bet kokles klases
absolvente Anna Čonka atskaņoja «Fantāziju-variācijas» komponista pirmo opusu, kas
rakstīts koklei ar klavieru pavadījumu.
Sastopoties ar pasaulē un
Latvijā atzītu komponistu, iecav-

nieki vēlējās atklāt šo komponistu ne tikai caur mūzikas skaņām, bet arī uzzināt viņa domas,
uzdodot komponistam sagatavotus jautājumus.
Koncerta gaitā katra skola

sniedza savus sagatavotos solo
priekšnesumus vokālā ansambļa, kora un dažādu vecumu
koklētāju ansambļu izpildījumā.
Noslēgumā abu skolu dalībnieki
kopā atskaņoja Valta Pūces ciklu

«Par lapu», kas komponēts korim
un koklētāju ansamblim.
Pēc koncerta dalībnieki baudīja godam nopelnīto svētku
kliņģeri un dalījās gūtajos
iespaidos. IZ

Skolēni aizstāv zinātniski pētnieciskos darbus
A: Beata Logina

17. martā uz skolēnu
zinātniski pētniecisko
darbu konferencikonkursu Jelgavā, lai
prezentētu savus darbus
reģiona mērogā, pulcējās
Zemgales vidusskolēni,
savu pilsētu un novadu
konkursu uzvarētāji.
No Iecavas vidusskolas konferencē-konkursā šogad piedalījās četri skolēni ar trīs izstrādātajiem darbiem.
Zemgales reģionālo skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu
konferenci-konkursu jau otro
gadu pēc kārtas organizēja Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (JRPIC), sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu (ZPR) un Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU).
Pasākuma atklāšana notika
JRPIC lielajā konferenču zālē,

kur ar svinīgu uzrunu skolēnus,
pedagogus un pasākuma viesus
sveica Jelgavas pilsētas Domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
ZPR izpilddirektors Raitis Vītoliņš un LLU zinātņu prorektors
Pēteris Rivža, vēlot veiksmi jauniešiem un izsakot cerību, ka
vismaz daļa no tiem nākotnē attīstīs zinātni Latvijā un nesīs
valsts vārdu pasaulē.
Zemgales reģionālajam konkursam šogad humanitāro, sociālo un dabas zinātņu ciklu
22 sekcijās kopā tika iesniegts
151 darbs no 18 novadiem un
divām pilsētām Zemgalē, kā arī
četriem Kurzemes novadiem.
Visvairāk šogad pētītas tēmas, kas saistītas ar dabas zinātnēm, kopā 68 darbi. Savukārt humanitāro un sociālo zinātņu sekcijās prezentēti attiecīgi 50 un 33 darbu rezultāti.
Reģionālajam konkursam
iesūtītos zinātniski pētnieciskos
darbus vērtēja un recenzēja 76
LLU dažādu katedru un fakultāšu mācībspēki 17 ekspertu ko-

misijās.
Pēc darbu aizstāvēšanas skolēni devās uz Jelgavas pili, apmeklēja pils muzeju, noklausījās
priekšlasījumu par universitātē
piedāvātajām studiju programmām, noskatījās videofilmu par
studiju vidi un studentu dzīvi
Jelgavā.
Konferences svinīgais noslēgums un laureātu apbalvošana
norisinājās LLU aulā. Visi Zemgales reģionālā konkursa dalībnieki saņēma ZPR Pateicības
rakstus.
Par konkursa laureātiem tika
atzīti 67 darbi, kurus to autori no
15. līdz 17. aprīlim pārstāvēs Latvijas 35. skolēnu zinātniskajā
konferencē Rīgā. Visiem laureātiem LLU rektors Juris Skujāns
pasniedza apliecinājumu par tiesībām kļūt par studentu ārpus
konkursa atbilstīgā studiju programmā.
Savukārt pirmās vietas ieguvējam katrā sekcijā ZPR pasniedza Atzinības rakstu un dāvāja
Lielo Latvijas enciklopēdiju.

Iecavas vidusskolas 12.a klases skolnieks Kristaps Kanbergs
aizstāvēja savu darbu «Logaritmiskās funkcijas un to lietojums
dažādās zinātnēs» (darba vadītāja - skolotāja A. Buša), iegūstot
Atzinības rakstu par labiem rezultātiem matemātikas sekcijā.
Uz Latvijas 35. skolēnu zinātnisko konferenci-konkursu
Rīgā tika izvirzīts 12.a klases
skolnieču Lauras Arājas un
Austras Voitišķes (skolotāja
S. Kozlova) darbs «Latviešu tradicionālo mūzikas instrumentu
lietojums folkloras kopā «Tarkšķi»», kurš ieguva otro vietu
mākslas zinātnes sekcijā, kā arī
12. b klases skolnieka Dāvja
Čonkas darbs «Sirdsdarbības
ritma mērījumu izmantošana izturības treniņos» - pirmās vietas
ieguvējs veselības zinātnes sekcijā.
Abas meitenes no LLU Tehniskās fakultātes saņēma Apliecinājumu par tiesībām iestāties
pedagoģijas virziena studiju programmās ārpus konkursa. IZ
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Pētām personību
A: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotekāre

Šīs sezonas pēdējai
sarunai ar psiholoģi
Ingu Grīnbergu Zorģos
11. martā moto bija
psihologa Ērika Berna
secinājums: «Lomas
apstiprināšana stabilizē
cilvēka pozīciju.»
Turpinājām pētīt personību,
šoreiz apskatot Ego teorijā un
piemēros no ikdienas situācijām, kā cilvēki izturas un kā viņu
uzvedība izsauc atbildes reakciju citā cilvēkā.
Grupas dalībnieces pārsteidza personīgie atklājumi, apstiprinot, ka ikviens cilvēks ikdienā
pilda neskaitāmas lomas. Arī secinājām, ka lomas - sieviete,
bērns, vecāks, bibliotekāre, šoferis, dzīves jauko brīžu pētniece - ir tikai neliela daļa no ikdienā pildāmajām.
Iepazināmies ar Ē. Berna
pieeju, ka katrā cilvēkā ir gan
«bērns», gan «vecāks», gan «pie-

IZ

augušais». Ja cilvēkam nav psiholoģisku problēmu, viņš maina
savas lomas un neiestrēgst
tajās.
Piemēram, gan jau mēs katrs
zinām sievietes, kuras gaida, lai
vīrietis ikdienā paveic visu, bet
pašas nodarbojas tikai ar sevis
pilnveidošanu. Vai arī vīriešus,
kas vēlas, lai sieviete viņu appuišotu līdzīgi kā mamma bērnībā. Tās ir neapzinātās lomu spēles.
Apkārtējie (partneris, ģimene, kolēģi) bieži gaida, ka cilvēks
rīkosies tieši lomas ietvaros un
nemainīs to. Tika izzināta lomu
mijiedarbība. Mijiedarbība attiecībās var būt gan tieša, gan konfliktējoša, gan slēpta. Lai noteiktu, kādu veidu katra izmantojam, izpildījām testu par izturēšanos konfliktsituācijās: vai es
piekāpjos, cīnos vai sadarbojos.
Laiks pagāja nemanot, likās,
ka sarunu varētu turpināt vēl ilgi, taču šoreiz atvadījāmies līdz
vēlajiem rudens vakariem, kad
atkal varēsim tikties un izzināt
sevi. IZ

Ziņas lauksaimniekiem

Tiek uzsākta elektroniskā pieteikšanās
platību maksājumiem 2011. gadam
Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka atbalsta pretendenti, kuri apsaimnieko
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi (LIZ) un ir reģistrējušies
kā LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāji,
no 22. marta var pieteikties
platību maksājumiem 2011.
gadam, izmantojot EPS.
EPS galvenās priekšrocības
Platību maksājumu iesnieguma
sagatavošanā ir iespēja taupīt
laiku un izvairīties no neprecizitātēm tā aizpildīšanā.
Pie tam EPS lietotāji var izmantot arī citas šīs sistēmas
priekšrocības, piemēram, sekot
līdzi iesnieguma administrēšanas virzībai, redzēt kārtējā un
iepriekšējo gadu izmaksāto atbalstu, kā arī izmantot sadaļas
«Bezakcīzes degviela lauksaimniekiem» un «Projektveidīgie pasākumi», ja tās saistītas ar EPS

lietotāja aktivitātēm.
Lai kļūtu par EPS lietotāju,
jābūt reģistrētam LAD klientu
reģistrā, jāizveido personīgā epasta adrese un jānoslēdz līgums «Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās
sistēmas pakalpojumu izmantošanu».
Līgums pieejams LAD interneta mājas lapas
www.lad.gov.lv sadaļā Elektroniskā pieteikšanās sistēma / Kā
kļūt par EPS lietotāju.
Divi aizpildīti un parakstīti līguma eksemplāri jānosūta vai
jāiesniedz personīgi LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē vai LAD Centrālā aparāta
Klientu apkalpošanas daļā.
Sīkāka informācija par EPS
un tā lietošanu, kā arī 2011. gada platību maksājumu atbalsta
saņemšanas nosacījumi lasāmi
www.lad.gov.lv. IZ

Gaida īsfilmu un
fotogrāfiju autoru pieteikumus
A: Iecavas Jauniešu padome

Latvijas jauniešu īsfilmu un
foto festivāls ir radošo un
drosmīgo jauno režisoru, aktieru
un fotomākslinieku konkurss,
kurā tiek noteikta gada labākā
īsfilma un fotogrāfija, ko pēc
dažādiem vērtēšanas kritērijiem
nosaka kompetenta žūrija. Festivāls notiks 30. aprīlī, savukārt
festivāla norises vieta apzināti
nemainīga - Iecava, tādējādi vēršot sabiedrības uzmanību kultūras attīstībai ne tikai lielpilsētās,
bet arī reģionos.
Festivāla mērķis ir pulcēt vienuviet jaunos fotogrāfus un īsfilmu veidotājus, kas piedalās divās dažādās sacensībās - cīņā
par labākās īsfilmas un labākās
fotogrāfijas titulu.
Šī novatoriskā pasākuma
koncepcija - fotogrāfi kopā ar filmu veidotājiem - nav nejauša, jo
radošais redzējums abos gadījumos tiek tverts caur objektīva
prizmu. Svarīgākais - kā tu ļauj
citiem saredzēt tavu ideju. Līdzšinējo festivālu laureāti, dalībnieki un organizatori uzskata, ka
svarīgi ir izvērtēt, atbalstīt un
sekmēt video un foto mākslas
popularitāti Latvijā jauniešu vidū. Tas ir veids, kā piesaistīt jauniešu interesi filmu un fotogrāfiju veidošanai, kā arī saturīgai
brīvā laika pavadīšanai.
Festivālā uzmanība tiek vēr-

sta uz amatieru veidotajām īsfilmām un fotogrāfijām, ar mērķi
aicināt jauniešus no visas Latvijas piedalīties un parādīt savu
talantu, jo mākslas radīšanai ne
vienmēr ir vajadzīgi lieli finansiālie resursi, svarīga ir ideja un
tās oriģinālā izpausme.
Festivāla laikā labākās fotogrāfijas un īsfilmas autors saņems īpašo GRAND PRIX piemiņas balvu un autora mākslas
darbam tiks piešķirta nominācija «Labākā īsfilma/fotogrāfija
2011». Pasākuma laikā tiks noteiktas arī skatītājiem un festivāla atbalstītājiem tīkamākās
īsfilmas un fotogrāfijas.
Festivālam pieteiktos darbus
vērtēs kompetenta žūrija, kino
un foto mākslas nozares profesionāļi, kā arī sabiedrībā zināmas personības.
Konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas dzīvo Latvijā, vecumā no
12 līdz 25 gadu vecumam. Īsfilmas sūtāmas pa pastu līdz 31.
martam (pasta zīmogs) «Iecavas
Jauniešu padomei», Ozolu 9-1,
Iecavas novads, LV-3913, foto
prezentācija ar 10 labākajām fotogrāfijām jāiesūta uz e-pastu:
bruno.bahs@iespejamamisija.lv.
Festivālu organizē biedrība
«Iecavas Jauniešu padome», pasākuma idejas autors ir «Iespējamās Misijas» dalībnieks Bruno
Bahs. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 26. janvāra līdz
22. martam Misā, atlaužot kādas
mājas un saimniecības ēkas durvis, no telpām nozagti elektroinstrumenti, dārza frēze un elektrības kabeļi. Sākts kriminālprocess.
- Uzsākta administratīvā lietvedība par to, ka 13. martā ap
plkst. 23:30 kāda dzīvokļa īrnieki Tirgus ielā atskaņojuši skaļu mūziku, tādējādi traucējot
naktsmieru.
- 17. marta naktī neapdzīvotā
ēkā Sila ielā izdega 15 m2 otrā
stāva griestu. Aizdegšanās
iemesls tiek noskaidrots.
- 18. martā laikā no plkst.
12:30 līdz 14:10 Dimzukalnā,
Vienības ielā, kādai mājai no
skursteņa izdega 20 m2 jumta
un starpstāvu pārsegums.
- 18. martā ap plkst. 16:40
kāds automašīnas Ford Sierra
vadītājs Zālītē, no mazāk svarīga
ceļa izbraucot uz galveno ceļu,

nepalaida pa to braucošo automašīnu Chrysler Grand Voyager.
- 20. martā ap plkst. 15:50
Vītolu ielā nenoskaidrots automašīnas vadītājs nenoskaidrotos apstākļos bojāja stāvošu
automašīnu VW Golf un no satiksmes negadījuma vietas aizbrauca, neziņojis policijai.
- Laikā no 21. marta plkst.
21:30 līdz 22. marta plkst. 6:45
Sporta ielas stāvlaukumā novietotai automašīnai BMW 520
nozagts priekšējais atdures stienis un numura zīme. Savukārt
laikā no plkst. 21:00 līdz plkst.
7:20 priekšējais atdures stienis
un numura zīme nozagta Edvarta Virzas ielā novietotai automašīnai BMW 530. Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Hipotēku banka piedāvā valsts atbalsta
programmu jaunajiem uzņēmējiem
Ideja, uzņēmība un starta
kapitāls - trīs lietas, ar ko
sākas uzņēmējdarbība. Mēs
ticam, ka pirmo divu jaunajiem
uzņēmējiem netrūkst, savukārt
par uzņēmējdarbības
uzsākšanas finanšu pusi
parūpēties var palīdzēt tieši
Hipotēku banka, kuras rīcībā
ir topošajiem un jaunajiem
uzņēmējiem piemērota valsts
atbalsta programma.
Par topošajiem un jaunajiem
uzņēmējiem paredzēto Starta
programmu stāsta Hipotēku
bankas Bauskas filiāles
vadītāja Anita Kleina.
- Kāds ir Hipotēku bankas
īpašais piedāvājums jaunajiem uzņēmējiem?
- Tiem, kas vēlas sākt savu
biznesu vai pirmos soļus uzņēmējdarbībā ir spēruši nesen, Hipotēku banka piedāvā kompleksu Starta programmas atbalstu.
Šo programmu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, un programma ir īpaša ar to, ka piedāvā ne tikai finansējumu ideju
realizēšanai aizdevumu un
grantu veidā, bet arī konsultācijas un apmācības, turklāt visas
konsultācijas un apmācības ir
bez maksas.
- Cik lielu finansējumu var
saņemt?
- Projekta kopējā summa var
sasniegt 60 tūkstošus latu. Programma piedāvā finansējumu
aizdevuma veidā līdz 54 tūkstošiem latu ar 10% atbalsta
pretendenta līdzfinansējumu.
Ja projekta apjoms ir līdz 5000
latu, līdzfinansējums nav nepieciešams. Tāpat ir iespējams saņemt grantus, kas ir neatmaksājams finansējums. Viens
grants, līdz 3600 latiem (līdz
35% no aizdevuma summas),
paredzēts saimnieciskās darbības uzsākšanai, un tas tiek izmaksāts 12 daļās uzņēmuma
pirmajā darbības gadā. Faktiski
tas kalpo kā darba alga jaunajam uzņēmējam laikā, kad
bizness parasti vēl nenes augļus. Ja biznesa ideja veiksmīgi
realizēta, ir iespējams saņemt
otru grantu aizdevuma dzēšanai. Tā summa ir līdz 2000 latiem (līdz 20% no aizdevuma
summas).
- Ko vēl bez finansējuma
piedāvā Starta programma?
- Īpašs piedāvājums ir bezmaksas apmācības, kurās var

Arī pašvaldība vēlas iedrošināt vietējos ļaudis būt
uzņēmīgiem un īstenot savas biznesa idejas, tāpēc
tuvākajā laikā Iecavas novada Dome sadarbībā
ar Hipotēku banku organizēs speciālu semināru
uzņēmējiem. Sekojiet informācijai par semināra
norises vietu un laiku!
iegūt un papildināt uzņēmējiem
tik ļoti nepieciešamās teorētiskās
un praktiskās zināšanas uzņēmējdarbības veikšanai, piemēram, apgūstot uzņēmuma vadības pamatus, finanšu vadību un
mārketinga pamatus un iepazīstoties ar uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu. Kursu noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts.
Tāpat piedāvājam bezmaksas
konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un realizācijā. Tas
nozīmē, ka bankas darbinieks
palīdzēs gan uzrakstīt biznesa
plānu, gan konsultēs tā realizēšanas sākumposmā. Apmācības,
konsultācijas un granti ir iespējas, ko piedāvā vienīgi Hipotēku
banka.
Jāpiebilst, ka pilns atbalsta
spektrs paredzēts tiem, kas plāno
sākt biznesu vai izdarījuši to pēdējā gada laikā. Savukārt tiem,
kas biznesu uzsākuši ne agrāk
kā trīs gadus pirms vēršanās pēc
atbalsta, pieejamas konsultācijas, grants aizdevuma dzēšanai
(līdz 10% no aizdevuma) un aizdevums. Šādu atbalstu var saņemt arī tie, kam ir citi uzņēmumi (vairāk nekā 25 % līdzdalība).
- Kas var pieteikties atbalstam?
- Pieteikties var ikviens darbspējīgs iedzīvotājs vecumā no 18
gadiem, kas vēlas uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību. Tāpat var pieteikties jaundibinātie komersanti, proti, uzņēmēji, kas reģistrējuši savu darbību ne agrāk kā trīs gadus pirms
vēršanās pēc atbalsta programmas ietvaros. Mūsu pieredze rāda, ka piesakās un veiksmīgi
startē gan darba ņēmēji un darba
devēji, gan studenti un bezdarbnieki, gan pašnodarbinātie.
- Kā pieteikties Starta programmai?
- Vispirms zvaniet mums vai
rakstiet uz e-pastu, lai vienotos
par tikšanās dienu un laiku. Sarunātajā laikā dodoties uz banku, jāņem līdzi aizpildīts pieteikums dalībai programmā, biznesa idejas apraksts, pase un CV.
Šo dokumentu veidlapas atro-

damas Hipotēku bankas mājas
l a p ā w w w . h i p o . l v ,
www.altum.lv.
Ar intervijas un testa palīdzību bankas konsultants noskaidros projekta dalībnieka motivāciju un spēju realizēt savu biznesa ideju, nepieciešamību pēc papildu apmācībām un vienosies
par tālākās sadarbības veidiem
un termiņiem.
- Kas vēl būtu jāzina?
- Programmas ietvaros atbalstu var saņemt viena biznesa
plāna īstenošanai. Turklāt, ja
pirmais mēģinājums neizdodas
un finansējums netiek piešķirts,
uzlabojot biznesa plānu un novēršot citas konstatētās nepilnības, pēc atbalsta var vērsties atkārtoti.
Vēlos arī uzsvērt, ka Hipotēku bankas rīcībā ir izdevīgi, uzticami, mūsdienīgi un ērti lietojami finanšu pakalpojumi, ne tikai sperot pirmos soļus uzņēmējdarbībā, bet arī tad, kad uzņēmums jau stabili strādā un
tam nepieciešami papildu līdzekļi izaugsmei un attīstībai.
Tāpat piedāvājam plašu produktu un pakalpojumu spektru privātpersonām. IZ
Plašāka informācija par
atbalsta programmu, atbalsta veidiem, apmācību un
pieteikšanos pieejama arī
Hipotēku bankas mājas lapā
www.hipo.lv.
Bezmaksas informatīvais
tālrunis 80000100.
Bauskas filiāle atrodas
Pionieru ielā 1/1, Bauskā:
Starta programmas konsultants Māris Eliņš pieņem
pirmdienās plkst. 8:30-11:30
un 12:00-15:00.
Iecavas norēķinu grupa,
Iecavā, Skolas ielā 4:
pieņem otrdienās plkst.
8:30-11.30 un pēc iepriekšēja pieraksta - 12:00 -15.00.
Pieteikties var pa tālruni
29587158.

4.

27. martā
plkst. 3.00
(naktī no sestdienas
uz svētdienu)
Latvijā un daudzviet
citur pasaulē
notiks pāreja
uz vasaras laiku,
kad pulksteņa
rādītāji
būs jāpagriež
par vienu stundu
uz priekšu.

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko
literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka.

Oriģinālliteratūra
Avotiņa D. «Kad lausks
v
cērt»
v
Nemiera-Dreimane L. «Septiņi»
v
Zvirgzdiņš J. «Atgriešanās
Itakā»

Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
«Bolena Dž. Š. «Katrā sievietē ir dieviete»
v
Franks P. «Rezonanses likums»
v
Loro D. «Vienkāršības
māksla»
v
Maijs K. R. «Slepenās biedrības»
v
Ņikonovs A. «Kurš pirmais?»
v
Pravdina N. «Nauda pati
mani atrod»
v
Ričo D. «Kad pagātne ir tagadne»
v
Suvorovs V . «Uzvaras ēna»
1. un 2. grāmata
v
Toropovs B. «Ceļvedis pasaules reliģijās»

Tulkotā daiļliteratūra
Džeimsa Ē. «Dzeguzes
v
nams»
v
Kami G. «Daiļās būtnes»
v
Kasta P. K. «Iezīmētā»
v
Khuri R. «Zīme»
v
Lesinga D. «Piektais bērns»
v
Lindsa G. «Zelta bibliotēka»
v
Lorena K. «Eņģeļu nakts»
v
Mairona V. «Djū»
v
Mariņina A. «Dzīve pēc dzīves»
v
Oksanena S. «Attīrīšanās»
v
Robārdsa K. «Aušīgā lēdija»
v
Sabaļauskaite K. «Silva rerum»
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Arī «pilnīgi slepenie» sāk runāt...
A: Ēriks Grants

Politiski represēto kluba
valdes priekšsēdētājs

Arvien vairāk uzzinām par
baisajiem noziegumiem pret cilvēci, ko komunistiskais režīms
pastrādājis, ceļot paradīzi zemes
virsū - komunismu. Tā mērķis
bija vispasaules revolūcija, tātad
komunisms visā pasaulē, kur
dzīvotu brīvi un laimīgi cilvēki padomju cilvēki. Ar ko beidzās
šis asiņainais murgs, zinām.
70 gados līdz PSRS sabrukumam tika nobendēti, nošauti,
pakārti, badā nomērdēti desmitiem miljoni nevainīgu dzīvību.
PSRS nav. Toties Krievijā valda, pēc pēdējām ziņām, 101 miljardieris, dzīva ir komunistiskā
partija, ālējas un ne tikai neokomunisti.
1949. gada 25. marts bija tikai maza iznīcības skrūvīte šajā

vājprāta iznīcības dejā. Maza,
bet ne jau mūsu Latvijai. Uz mūža nometinājumu bez tiesībām
atgriezties Dzimtenē lopu vagonos svešumā tika aizvesti vairāk
nekā 42 000 civiliedzīvotāju, tajā
skaitā 1534 no Bauskas apriņķa.
Šo mūsu tautas traģēdiju nedrīkst aizmirst, tā jāzina katram.
Tiek atslepenoti «pilnīgi slepeni»
dokumenti, sāk runāt arhīvi, arī
slepenie; tiek publicēti raksti un
rakstītas uz faktiem, dokumentiem balstītas traģisma pilnas
grāmatas.
Piemēram, kādā «pilnīgi slepenā» Kolpačovas rajona vadības
1950. gada 2. marta ziņojumā
savai Tomskas apgabala priekšniecībai bija rakstīts: «Rajonā
dzīvojošo izsūtīto latviešu ģimenes dzīvo slikti, viņiem nav piemērotu apģērbu un apavu, tāpat
nav maizes, kartupeļu un citu
pārtikas produktu. Paši latvieši
nav spējīgi to visu iegādāties, bet

kolhozos, kuros tie strādā, nav
iespēju, jo pašiem nav maizes un
citu produktu un to finanšu
stāvoklis ir slikts.»
Tālāk ir precizēts stāvoklis
konkrētās saimniecībās. Atskaite ir gara, minēšu tikai dažus
piemērus, nenosaucot saimniecību:
1. Par 1949. gada izstrādes
dienu izsniegts 400 gramu maizes. Par 1950. gadu avansā neko
izsniegt nevar, jo maizes (graudu) un kartupeļu saimniecībā
nav.
2. Par 1949. gada izstrādes
dienu nav izsniegts nekas. Tagad tiek izsniegti 500 grami miltu avansā par 1950. gadu.
Šo sarakstu var turpināt:
200; 300; 400; 500; arī 800 gramu par izstrādes dienu. Vairāk
nekā. Un tas ir tiem, kas strādā.
Bet ko saņēma bērni, slimie, vecie cilvēki? Praktiski neko.
1949. gads bija neražas gads.
Bet valsts plāns graudu nodoša-

nā bija jāizpilda, nerēķinoties ar
to, vai kaut kas paliek pāri vai
nē.
Mēs 25. martā pulksten 18
pulcēsimies pie Iecavas kultūras
nama un brauksim nolikt ziedus
pie stacijas pieminekļa. Ne jau
visi varēs tikt, jo ir darba diena.
Bet atnākt un noskatīties filmas
«Sibīrijas bērni» 2. sēriju pulksten 19 varēs. Būs arī pīrādziņi
un tēja.
Savukārt 9. aprīlī pulksten
14 kultūras namā pulcēsimies
atpūtas pēcpusdienā. Būs gaidīti politiski represētie, Iecavas politiski represēto kluba (PRK)
biedri, viņu radi, draugi, arī tu,
kam rūp mūsu politiski represēto vēsture un Latvijas liktenis.
Būs dzīvā mūzika. Skanēs vecās,
labās dziesmas, arī tās - kādreiz
aizliegtās. Un ne tās vien. Dalības maksa - divi lati. Pieteikties
Skaidrītei Jostmanei (tālr.
63941559) vai kultūras namā
līdz 5. aprīlim. IZ

Uzaicinājums uz pili - prezidenta novērtējums «Liepu» darbam
1.lpp.

Vizītes noslēgumā viešņām
bija iespēja ielūkoties Rīgas pils
Dāvanu zālē, kur izvietotas
Valsts prezidentam Valdim Zatleram pasniegtās dāvanas.
Iepriekšējo Latvijas Valsts prezidentu dāvanas glabājas Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja prezidenta fondā.
Beāta Mīlgrāve: «Manuprāt,
ar uzaicinājumu Iecavas sieviešu klubam «Liepas» prezidents Valdis Zatlers ar kundzi
Lilitu Zatleri parādīja to, ka viņu
darbā ir nozīmīgi iekšpolitikas
jautājumi, tai skaitā nozīmīgi ir
cilvēki, kuri dzīvo Latvijā, kādas
ir mūsu kopīgās vērtības, kā mēs
visi kopā attiecamies pret mūsu
valsti.
«Liepas» aicināja prezidentu
būt prasīgākam pret Latvijas valdību, savukārt prezidents aicināja «Liepas» būt stiprām savā
novadā.»
B. Mīlgrāve personīgi uzrunāja arī prezidenta kundzi jautājumā par sieviešu veselību, konkrēti par dzemdes kakla vēža
skrīninga programmu un to, ka
sievietes Latvijā nepietiekami
domā par savu veselību. Prezidenta kundze piekrita šī jautājuma nozīmīgumam. «Aicināju
viņu uzrunāt sievietes visos Latvijas novados domāt par savu veselību un veikt profilaktiskās

F: Valsts prezidenta kanceleja

valsts apmaksātās apskates.
Tad noteikti būs mazāk to sieviešu, kuras šobrīd Latvijā mirst
no ārstējamas saslimšanas, nebūs tik daudz bērnu, kuriem jāuzaug bez mātes un arī vecmāmiņas mīlestības. Latvijā
2010. gadā vidēji katru mēnesi
no dzemdes kakla vēža mirušas
desmit sievietes, 20 sievietēm no
jauna atklāts dzemdes kakla vēzis. Vairāk nekā 40% gadījumos
atklātā saslimšana ir ielaista,
bet uz profilaktisko apskati aiziet
vien 14% uzaicinātās sievietes,»
tā B. Mīlgrāve.

«Iespēja būt pie Valsts prezidenta ir liels notikums un pagodinājums gan sieviešu klubam
kopumā, gan man personīgi. Patīkami pārsteidza tas, ka prezidentā nav ne miņas no augstprātības. Vienkāršība un cilvēcība
sarunās arī par ikdienišķām lietām ļāva sajusties brīvi un nepiespiesti,» savos iespaidos dalījās
Biruta Vītoliņa.
Patīkami pārsteigta par sirsnīgo uzņemšanu, kas valdīja visas vizītes laikā, bija arī Agnese
Hauka: «Priecājos par laiku, ko
prezidents un viņa kundze

mums veltīja, sirsnīgā sarunā
iepazīstinot ar pili, prezidenta
darba telpu, pils nākotnes redzējumu, kā arī tās salīdzinājumu ar citu valstu prezidentu mītnēm.
Pils sajūtu uzbūra Kārļa Ulmaņa laikā uzņemta fotogrāfija,
kura iemūžinājusi greznu balli
turpat 2000 viesiem, kas apsēdušies pie gariem, bagātīgi
klātiem galdiem īpaši tam pasākumam izbūvētā telpā, kura
gan šobrīd pils viesiem nav pieejama tāpat kā citas trešā un
ceturtā stāva telpas.
Iespaidīga ir pils dāvanu glabātuve, kur izvietotas prezidentam pasniegtās dāvanas no
visas pasaules. Ceļā uz dāvanu
glabātuvi apjautu, ka jau vairākus gadus, šķērsojot Vanšu
tiltu, biju lūkojusies Rīgas pils
dārzā un vēlējusies kādreiz tur
nokļūt - tagad es zinu, kā izskatās Vanšu tilts no dārza puses.»
«Noteikti vēlu prezidentam,
lai viņu ievēl arī otro reizi. Pilnībā
piekrītu viņam gan pils kā valsts
reprezentācijas ēkas restaurācijas, gan jauniešu patriotiskās
audzināšanas jautājumā. Arī
Iecavas apmeklējuma laikā patika viņa patiesā ieinteresētība
un vēlme izprast, kā jūtas un ko
domā tauta. Tikai žēl, ka prezidentam ir tik maz iespēju pašam kaut ko izlemt,» tā Sarmīte
Birka. IZ
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Basketbola čempionātā triumfē Grīnvalde
A: F: Beata Logina

F: Gita Kravala

16. marta vakarā sporta
namā «Dartija» tika
noskaidroti Iecavas novada
16. atklātā basketbola
čempionāta laureāti.
Pagājušā čempionāta otrās
vietas ieguvēji Ozolu 15 arī šogad
saglabā to pašu pozīciju, bet zelta
un bronzas godalgu ieguvēji apmainījušies vietām - Klondaika/Jumis A izcīnīja trešo vietu,
savukārt Grīnvalde pirmo reizi tika pie čempionu titula.
Spēlē par trešās un ceturtās
vietas sadalījumu toni noteica
pērnie čempioni Klondaika/Jumis A. Pirmās divas ceturtdaļas
viņi uzvarēja ar rezultātu attiecīgi 23:14 un 16:7. Pretinieki - Eva
autonams - sasparojās spēles otrajā puslaikā, tomēr baušķenieki
neatrada tik spēcīgus ieročus, lai
apturētu Klondaikas spēlētāju
gājienu pretī uzvarai - 80:69 (trešā un ceturtā ceturtdaļa 19:26;
22:22). Uzvarētāju sastāvā neaizstājams bija Raimonds Elbakjans, kurš laukumā aizvadīja
visas 40 minūtes un guva 32
punktus.
Fināla spēlē par spraigu galotni parūpējās Grīnvaldes jaunieši. Līdz pat ceturtās ceturtdaļas sākumam stabili vadībā turējās pieredzējušie Ozolu 15 basketbolisti, taču, jo tuvāk nāca
mača beigas, jo pārliecinošāk
Grīnvalde apliecināja, cik ļoti grib
izcīnīt čempionāta uzvarētāju
nosaukumu.
Abas komandas šoreiz nevarēja lepoties ar garu rezervistu
soliņu, un interesantā, līdzīgā
spēlē veiksme tomēr nostājās
jauno basketbolistu pusē.
Daudzkārt titulētos Ozolu 15
spēlētājus smagi pievīla tālmetieni - no 17 izmestiem trejačiem tikai viens bija precīzs (Grīnvaldei
23-6). Beigu rezultāts 78:73 Grīnvaldes labā vēstīja, ka kronējami
jauni čempioni, bet ozoliem atkal
jāsamierinās ar otro vietu.
Rezultāts pa ceturtdaļām: 21:23;
10:12; 21:18; 26:20. Grīnvaldei
Gundars Brička 40 minūtēs guva
27 punktus, Edžus Avots - 21
punktu, Dāvis Kravals - 14
punktus, 17 izcīnītas bumbas,
Artūrs Rubins (40 min.) - 8
punktus, 13 izcīnītas bumbas.
Ozolu 15 sastāvā rezultatīvākais
bija Armands Švītiņš (40 min.) 25 punkti, 7 izcīnītas bumbas,
Aldis Beitiņš - 19 punkti, 12
izcīnītas bumbas, Uģis Kreicšteins - 15 punkti, 10 izcīnītas
bumbas, Kaspars Buls - 12
punkti, 11 izcīnītas bumbas. IZ

Jaunie čempioni - Grīnvalde. Pirmajā rindā no kreisās: Helvijs Meļķis, Artūrs Rubins,
Toms Vilks, Edžus Avots, Gundars Brička, Kārlis Onzuls, Oskars Visockis un Egils Bite,
otrajā rindā: Dāvis Kravals un Dainis Kravals.

Vērtējot vismaz 20 metienus,
visprecīzāk soda metienus
izpildījis Armīns Dīcis
(Kluburu juniori) 20/15 (75%).
Gundars Brička saņēma
balvu kā precīzākais
tālmetienu izpildītājs
(21 precīzs metiens).

Turnīra rezultatīvākais spēlētājs
ar 144 gūtajiem punktiem bija
Jānis Eiduks (BK Iesācēji).
Vairāk info - www.iecava.lv.

2011. gada Iecavas novada
16. atklātajā basketbola čempionātā:
- piedalījās 119 basketbolisti;
- punktus guva 114 basketbolisti;
- pavisam tika gūti 4456 punkti;
Čempionāta organizatori
vērtīgākā spēlētāja
nosaukumu piešķīra Aldim
Beitiņam (Ozolu 15).
Savukārt mājaslapas
www.iecava.lv apmeklētāju
aptaujā par vērtīgākajiem
spēlētājiem uzvarēja
Kristaps Nāckalns
(Saint-Gobain).

- vidēji komandas ir guvušas 405 punktus;
- uz soda metienu līnijas stājušies 99 spēlētāji;
- izpildīti 1003 soda metieni, iemesti 570 - 56.8%;
- tālmetienus precīzi veikuši 68 spēlētāji;
- kopā realizēti 326 trīspunku metieni;
- tiesāja 10 sekretaritāta tiesneši pie galda
un 11 laukuma tiesneši.

6.

7.

IZ

2011. gada 25. martā

Sporta ziņas

16. martā noritēja Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas sacensību telpās 3. posms D grupas sportistiem.
Ar šīm sacīkstēm noslēgušās vieglatlētikas ziemas sacensības visās
vecuma grupās.
30 metru skrējiens (sekundes)
1. vieta - Karīna Toniga (5,13), Jēkabs Ķurbe (5,01)
2. vieta - Krista Lideiķe (5,22), Toms Šteinbergs (5,34)
3. vieta - Annemarija Dukure (5,39), Roberts Jānis Stančiks (5,35)
30 metru barjerskrējiens (sekundes)
1. vieta - Undīne Čekstere (7,28), Jēkabs Ķurbe (6,50)
2. vieta - Enia Tīna Šusta (7,34), Toms Šteinbergs (6,69)

22. martā Jūrmala/Sloka – Iecava/Vecumnieki
U-15 56:76 (J. Pelēcis 35, T. Šķipars 16)
8. Eiropas veterānu meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās
no 16. līdz 20. martam risinājās Beļģijas pilsētā Ģentē. Mūsu
valsti sacensībās pārstāvēja arī iecavnieks Ojārs Pārums.
Individuālajā vērtējumā Iecavas seniors ierindojās 15. vietā gan
3 km soļošanā (19,21 min.), gan 5 km soļošanā (32,24 min.).
Savukārt komandu sacensībā, kur tika summēti katras valsts trīs
labāko soļotāju rezultāti, Latvija - Jānis Kaprālis (Ogre), Raitis
Lērme (Valmiera) un Ojārs Pārums - tika pie bronzas godalgām.
Uzvarēja Vācijas pārstāvji, bet no otrās vietas ieguvējiem īriem
latvieši atpalika tikai par 2 sekundēm. IZ

3. vieta- Megija Lauva (7,36), Roberts Jānis Stančiks (6,72)
Augstlēkšana (metri)
1. vieta - Adriana Ozoliņa (1,10), Jēkabs Ķurbe (1,15)

IZ

Redakcijas pastā

2. vieta - Karīna Toniga (1,10), Mārtiņš Murāns (1,10)
3. vieta - Enia Tīna Šusta (1,05), Georgs Bergs (1,10)
Lodes grūšana (metri)
1. vieta - Undīne Čekstere (9,57), Georgs Bergs (6,98)
2. vieta - Evelīna Grīnvalde (8,44), Sandis Brūveris (6,45)
3. vieta- Loreta Batare (8,37), Roberts Jānis Stančiks (6,41)
400 metru skrējiens
1. vieta - Krista Lideiķe (1 min. 45,4 sek.),
Jēkabs Ķurbe (1 min. 43,3 sek.)
2. vieta - Annemarija Dukure (1 min. 45,8 sek.),
Roberts Jānis Stančiks (1 min. 49,6 sek.)
3. vieta - Enia Tīna Šusta (1 min. 46,6 sek.),
Toms Šteinbergs (1 min. 53,0 sek.)

Ir vēls vakars. Laukā tumšs
un auksts. Man uz galda deg svece un izstaro gaismu, siltumu un
mieru. Ir arī tādi cilvēki, kas kā
sveces izstaro siltumu, labestību
un dāvā to citiem.
Tādi cilvēki strādā Iecavas
novada Sociālajā dienestā. Gribētu nosūtīt kallu ziedus dienesta priekšniecei Sigmai Strautmalei par to, ka viņai ir tik lielisks
kolektīvs; gerberas - Zandai Zellei par autsaucību un precizitāti;
frēzijas - Dinai Meļķei par laipniem vārdiem un gaišo smaidu;
neļķes ziedu - Andai Krūmiņai

par pacietību un sapratni; lielu
krizantēmu pušķi - Valijai Vidrinai par mūžīgo optimismu un
spēju uzmundrināt; viskuplāko
mārtiņrožu buķeti - mobilās aprūpes grupas šoferim Jurim Zellim, jo viņš nekad neskaita darba
stundas, ja vajag - tad brauc, un
nekad nav saīdzis. Gribētos pateikt paldies arī Iecavas novada
Domes priekšsēdētājam Jānim
Pelsim par iejūtību un sapratni
dažādu jautājumu risināšanā.
Silva Krauja,
II grupas invalīde

Kopvērtējums pēc trim aizvadītajiem posmiem (divu labāko posmu
summa)
1. vieta - Undīne Čekstere (27 punkti), Edijs Lācis (17 punkti) saņēma uzvarētāju kausu
2. vieta - Enia Tīna Šusta (39), Roberts Jānis Stančiks (29)
3. vieta - Annemarija Dukure (46,5), Jēkabs Ķurbe (34)
4. vieta - Krista Lideiķe (47,5), Georgs Bergs (38)
5. vieta - Karīna Toniga (59), Sandis Brūveris (40)

A/s «Sadales tīkls» informē, ka plānoto darbu dēļ 29. martā
no plkst. 9 līdz 17 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde
Ziemeļu bibliotēkā, kā arī ielas apgaismojumam
Dimzukalnā 4 un Vienības ielā 10.
Norādītais pārtraukuma ilgums ir orientējošs, tas var mainīties
atkarībā no remonta darbu ilguma.

6. vieta - Evelīna Grīnvalde (59,5), Toms Šteinbergs (43,5)
17. martā noslēdzās Iecavas novada čempionāts galda tenisā.
5. kārtā, kas bija pēdējā šajā sezonā, uzvarēja Aleksandrs
Tokmačovs. Otro vietu izcīnīja Alise Pluce, bet trešo Vilnis Gailums.
Kopvērtējumā tika summēti četro labāko kārtu rezultāti.
Meiteņu grupā par laureātēm kļuva Beāte Jašuka, Arta LaubergaLaukenberga un Anna Ansone, sieviešu grupā: Alise Pluce, Agafija
Buša un Una Šķipare, bet vīriešu grupā: Aleksandrs Tokmačovs,
Jānis Breiers un Vilnis Gailums.
Absolūtajā vērtējumā pirmo vietu ieguva Alise Pluce, otro vietu Aleksandrs Tokmačovs un trešo vietu - Jānis Breiers.
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
2. divīzijas Centra grupa
19. martā Iecava/Vecumnieki - Mārupe
U-15 93:57 (T. Šķipars 34, H. Meļķis 17, R. Priede un K.
Brunovskis pa 12, E. Jašuks 10)
20. martā Rīdzene 2 - Iecava/Vecumnieki
U-15 69:83 (T. Šķipars 36, J. Pelēcis 21, J. Antonovs 11)
U-19 62:83 (D. Kravals 33, J. Eiduks 18, E. Avots 15, A. Rubins
12)
U-16 47:80 (R. Zariņš 26, L. Jaunzems 18)
DSN 2 - Iecava/Vecumnieki
U-17 44:74 (G. Zaļmežs un R. Lindavs pa 20)

Līdzjūtība
Līdz pavasarim tikai solis vien,
Kā nolauzts pumpurs tavas dzīves gājums…
Bet paliek darbs, ko esi paveicis,
Un bērni - tava mūža turpinājums. /K. Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ANDREJA ĻAKSAS
un JĀŅA STEPANOVA tuviniekiem.
Geku ģimene

Aizsaulē aizgājuši
Andrejs Ļaksa (09.11.1962. - 14.03.2011.)
Jānis Stepanovs (19.05.1959. - 14.03.2011.)
Aldona Škutāne (05.04.1940. - 17.03.2011.)
Normunds Norvaišs (10.10.1966. - 18.03.2011.)
Aleksandra Bebre (15.06.1937. - 20.03.2011.)
Igors Musņickis (26.02.1964. - 21.03.2011.)

2011. gada 25. martā
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Iecavas serviss» aicina
darbā autoatslēdznieku
ar pieredzi. Tālr. 29230430.
Salons «Leea» Rīgas ielā 25
aicina darbā frizieri.
Tālr. 63963471.
Piemājas saimniecība
«Zemdegas» aicina darbā
strādnieku(-ci) dārzeņu
audzēšanā. Tālr. 29244999.

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

Tālr. 29452087.

Zemnieku saimniecība «Tāles»
piedāvā darbu strādniekiem.
Tālr. 29231686 (pēc plkst. 18).

Kultūras namā
26. martā plkst. 15:00

Riči un Anna Dribas
jaunā šovprogrammā
«MŪZIKAS KRĀSAS».
Biļešu iepriekšpārdošana;
cenas: Ls 3; Ls 4 un Ls 5.
29. martā plkst. 10:00
Liepājas leļļu teātra
muzikāla izrāde
«NIKNIĶA STIĶI».
Ieejas maksa - Ls 1.
8. aprīlī plkst. 10:00
SIA Valmieras Kinostudija
piedāvā supersmieklīgu
teātra izrādi-detektīvu
ar pakaļdzīšanos un
laimīgām beigām
«Sarkangalvīte un vilks».
Ieejas maksa - Ls 1,50.
10. aprīlī plkst. 18:00
Filma «DANCIS PA TRIM»

Dažādi : : :
Trimmera, krūmgrieža,
motorzāģa pakalpojumi.
Tālr. 27435974.

Iecavas luterāņu baznīcā
25. martā plkst.18.30
tikšanās ar dzejnieci, cietuma
kapelāni Rudīti Losāni.

8.

25. martā –
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena.
Plkst. 18:00 pulcēsimies
pie kultūras nama, lai kopā
dotos uz staciju nolikt ziedus
pie pieminekļa.
Plkst.19:00 kultūras namā
kopā noskatīsimies
dokumentālās filmas «Sibīrijas
bērni» 2. daļu un pie tējas
tases dalīsimies atmiņās.

Sporta namā
Latvijas Basketbola līga
25. martā plkst. 18:30
BA Turība - LU
Amatieru basketbola līga
25. martā plkst. 20:30
Dartija - Pārgauja/Cēsis
Sporta skolotāju
metodiskās apvienības sēde
28. martā pl. 19:00
Treneru padomes sēde
29. martā pl. 19:00

Ieejas maksa - Ls 1.
Galvenajā lomā Mārtiņš Freimanis; lomās:
Kristīne Nevarauska,
Jānis Vingris, Rūdolfs Plēpis,
Indra Burkovska,
Kārlis Būmeistars u. c.
Stāsta darbība risinās
gan mūsdienās, gan
Otrā pasaules kara laikā.
21. aprīlī plkst. 19:00
Izrāžu apvienības PANNA
izrāde «DIVI TŪKSTOŠI
DIVPADSMITAIS».
Biļešu cenas: Ls 4 un Ls 5.
Tas ir pamācošs un smieklīgs
stāsts par pareģoto pasaules
gala tuvošanos 2012. gadā.
Tas ir stāsts par to,
kā pārdzīvot globālās
kataklizmas un pastardienu,
atpazīt citplanētiešus,
kā apvārdot ūdeni un
uzvesties ellē.
Izrāde apkopo 12 pazīmes,
kas liecina, ka mēs pasaules
galu nepārdzīvosim. Tai pat
laikā citi apgalvo, ka nekāda
pasaules gala nebūs, jo uz
jogurta kārbiņas norādītais
derīguma termiņš ir
2013. gads...
Uz visiem pasākumiem biļetes
iepriekšpārdošanā
Iecavas kultūras namā.
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