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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Carpe diem = Izbaudi mirkli
A: Vita Lauciņa-Veinere

Motivācijas 3.
grupā mācās
ieraudzīt dzīvi
krāsaināku

Comenius divpusējās
partnerības projekta ietvaros
no 8. līdz 18. martam Iecavas
vidusskolā viesojās 19 spāņu
skolēni un trīs skolotāji.

Katrai darba grupai bija jāsagatavo priekšnesums
noslēguma pasākumam. Šīs spāņu meitenes (pirmajā rindā)
ar uzdevumu tika galā lieliski, visiem demonstrējot
populārākos latviešu svētkus.
nās sacensībām. Visbeidzot pienāca brīdis, kad informējām vecākus par iecerēto programmu
un iepazīstinājām skolēnus ar
detalizētu pasākumu plānu.

Kur un kad Iecavas novadu
šķērsos Rail Baltica un Via Baltica
A: Elīna Arāja

Pašvaldības Atīstības
programmas izstrādes
fokusgrupās un semināros
izskanēja jautājumi par
transporta projektiem, kas
nākotnē šķērsos Iecavas
novadu.
Satiksmes ministrijas un citu
iestāžu sniegtajos ziņojumos
teikts, ka Rail Baltica dzelzceļa
trases novietne ir tikai jāprecizē,
un to paredzēts sākt būvēt ap
2019. gadu, bet Via Baltica
autotransporta koridorā ietvertajam Iecavas apvedceļam ir apstiprināts ģenerālvariants, kas
jāizstrādā tālāk, bet tā būvniecību paredzēts uzsākt ne ātrāk kā

AKTUĀLI
Šajā numurā:

projekta koordinatore Iecavas
vidusskolā

Jau pirms spāņu vizītes mēs,
Latvijas darba grupa, - Mihails
Haļitovs, Solvita Dārziņa, Ilona
Grīnberga un es, - strādājām pie
programmas un pasākumu plāna, lai darbs un atpūta šeit būtu
ražīgi un aizraujoši. Kad programma bija skaidra, veicām neskaitāmus zvanus uz vietām,
kuras plānojām apceļot, lai saskaņotu laikus un aktivitātes.
Tad lūdzām talkā mūsu kolēģus.
Edijs Arājs izgatavoja koka krustiņus, kurus vest uz Krusta kalnu Lietuvā; Iveta Cera palīdzēja
ar idejām un sarūpēja divas radošās darbnīcas: auduma maisiņu dekorēšanu un svečturu pagatavošanu; Sanita Kozlova sagatavoja uzdevumu orientēša-

23.03.2012.

2025. gadā.
Abu transporta projektu
mērķis ir integrēt Baltijas valstis
Eiropas Savienībā, nodrošinot
ātru sauszemes satiksmi uz
Eiropas centrālo daļu, tā veicinot
arī tautsaimniecības ilgtspējīgu
un diversificētu attīstību, veidojot konkurētspējīgu tirgu.
Pirmā vīzija par projektu sākotnēji tika izteikta Pan-Eiropas
transporta konferenču laikā Prāgā 1991.gadā, teikts LR Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta pagājušā gada informatīvajā ziņojumā. 1994. un
1997. gadā tika apstiprināti desmit Pan-Eiropas transporta koridori, no kuriem koridorā Nr.1
apvienotas divas komponentes:
Via Baltica autoceļš un Rail Baltica dzelzceļš.
6.lpp.

Un tā spāņu vizīte varēja sākties. Kā jau 8. martā pienākas,
projektā iesaistītie puiši spāņu
daiļā dzimuma pārstāves sagaidīja ar tulpes ziedu rokās. 4.lpp.

Pērn Iecavā 3.
desmit cilvēki
saslimuši ar
tuberkulozi
Dartija sāk
7.
ceturtdaļfinālu
ar pārliecinošu
uzvaru

25. martā pulksteņa
rādītāji jāpagriež
vienu stundu uz priekšu
25. martā Latvijā un
daudzviet citur pasaulē
notiks pāreja uz vasaras
laiku, kad pulksteņa rādītāji
būs jāpagriež par vienu
stundu uz priekšu.
Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 25. martā,
plkst. 03:00 (naktī no sestdienas
uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz
priekšu.
Patlaban pavasarī un rudenī
pulksteņu rādītājus stundu uz
priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstu iedzīvotāji.
Latvijā vasaras laiks pirmo reizi
tika ieviests 1981. gadā. Sākot

no 1997. gada, vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās
svētdienas plkst. 03:00 līdz oktobra pēdējai svētdienai plkst.
04:00.
Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks 2012. gada 28. oktobrī
plkst. 04:00 (naktī no sestdienas
uz svētdienu), kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu
stundu atpakaļ.
Informāciju par laiku visā pasaulē (laika joslām, cik ir pulkstenis kādā konkrētā valstī jeb
pilsētā, par valstu pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ, utt.)
interesenti var iegūt portālā
www.timeanddate.com. IZ
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2.

Iecavas internātpamatskola pretī pavasarim
A: Inga Čipena

direktores vietniece
F: Ligita Putniņa

Pasākumi
Iecavas internātpamatskolā
spraigi rit 2. semestris, kurš janvāra sākumā tika atklāts īpašā
Jaunā gada ieskaņas koncertā.
Skolas kolektīvam bija iespēja
vērot pašmāju drāmas kolektīva
iestudēto Ziemassvētku ludziņu
un iepazīties ar Valsts kontrolei
veltītā koncerta programmu.
19. janvārī pasākuma «Sporta laureāts» ietvaros skolā viesojās televīzijas šova «Latvijas Zelta
talanti 2010» uzvarētāji - ielu
vingrotāji. Sportiskie puiši demonstrēja elpu aizraujošus trikus uz stieņa un akrobātiskus
vingrojumus vienkārši uz grīdas.
Pēc tam savas spējas parādīt tika
aicināti mūsu skolas puiši, lai izvirzītu vienu laureātu ielu vingrotāju speciālbalvas saņemšanai. Visspēcīgākais puisis, kurš
pie stieņa spēja pievilkties 17 reizes, izrādījās Arsens Dāvis no
9.c klases.
Lai vairotu prieku par beidzot
iestājušos sniegoto ziemu, Artūrs Dambergs un citi 9.a klases
skolēni nāca klajā ar iniciatīvu
izveidot slidotavu, kas tapa pašu
spēkiem, gūstot atbalstu gan no
savām klases audzinātājām Valijas Lukstiņas un Irinas Jakušenokas, gan arī sporta skolotāja
Jāņa Siugaļa. Te nu bija iespēja
izpausties ikvienam, kurš vēlējās kāpt uz slidām! Skaistais
laiks tika pilnvērtīgi izmantots
arī slēpojot, rīkojot ragaviņu
vilkšanas sacensības, pikojoties
un dodoties uz Iecavas jaukajiem
slidkalniņiem, lai svaigais, ziemīgais prieks sārti izrotātu visus
vaigu galus. Savukārt internātā
tika organizētas novusa sacensības.
Sagaidot Valentīna dienu,
skolēnu Dome parūpējās par
jautriem un mīļiem rotājumiem
ikvienas durvis šajā dienā sagaidīja iemītniekus ar sirsniņu, kurā patvēries dzejolis par mīlestību. Mīlestības diena skolēnu vidū ir nozīmīgi svētki, tāpēc bija
gan Amora pasts, gan skolas
domnieka Raivja Zubankova organizētā ballīte svētku kulminācijā, kurā tika iemēģinātas jaunās disko gaismas. Ballītes gaitā
puišiem nācās pilnveidot savas
manieres, lūdzot meitenes uz deju, kā arī izvēloties mīļus veltījumus savām sirdsdāmām.
Ūdens zīmes vai delfīni glezno? Skolas bibliotēkā no 10. februāra līdz 24. februārim bija skatāma no Klaipēdas Jūras muzeja

atceļojusī izstāde, kurā redzami
delfīnu zīmējumi. Izstādē bija
skatāmi 20 darbi, kuros melanholisko līniju viļņošanos nomaina intensīvu triepienu enerģija.
Skolēniem tika radīta iespēja noskatīties arī videofilmu par Lietuvas Jūras muzeja delfināriju,
kas sniedza daudz pārsteidzošu
atklāsmju delfīni ir pozitīvi noskaņoti pret cilvēkiem un labi zīmētāji, viņu darbi ir skaisti.
Izzinām pasauli
Ziemas laiks lieliski piemērots arī dažādām izzinošām aktivitātēm, tāpēc 31. janvārī pamatskolas skolēniem tika sniegta iespēja pārbaudīt savus spēkus starpklašu erudīcijas konkursā, kurā nācās risināt gan
matemātiskus, gan valodu jautājumus, kā arī atpazīt sabiedrībā pazīstamus cilvēkus.
Īpaši lietderīgi 14. februāri izmantoja 9. klašu skolēni, dodoties braucienā «Savai nākotnei»
uz Jelgavas izglītības iestādēm
paplašināt savu redzesloku par
tālākās izglītības iespējām. Skolēni apmeklēja Jelgavas Amatu
vidusskolu, Jelgavas Amatniecības vidusskolu, kā arī Zaļenieku
arodvidusskolu un izdarīja secinājumus par katras skolas
priekšrocībām un trūkumiem.
1. martā iepriekš iegūto informāciju nākamie absolventi papildināja ikgadējā izstādē «Skola 2012».
21. februārī mūsu skolā, tāpat kā citur Latvijā, tika atzīmēta
Starptautiskā Dzimtās valodas
diena, veicot īpaši sagatavotu
aizraujošu uzdevumu katrā klasē, par kura tapšanu jāpateicas
latviešu valodas skolotājai Dalei
Oškalnei.
Sasniegumi
Iecavas internātpamatskolā
tradicionāli notiek olimpiādes visos mācību priekšmetos. Daudzi
skolēni, kuriem labi padodas
mācības, piedalās pat vairākās
olimpiādēs un gūst labus panākumus. Vairākas 1. vietas skolas
olimpiādēs izcīnījuši: Sandra
Kumakova (6.a), Linda Matule (6.a), Ronalds Boreika (9.a),
Guntis Kļaviņš (8.c), Sanda
Akermane (9.c) un Līva Lazdiņa (8.c).
Sasniegumi starpnovadu
olimpiādēs šogad matemātikā,
kur 8.c klases skolniece Līva
Lazdiņa ieguvusi 3. vietu (skolotāja Sarma Zepa), bet 5.c klases
skolniece Undīne Čekstere - atzinību (skolotāja Valija Dubrovska). Vizuālās mākslas olimpiādē 9.c klases skolniece Sanda
Akermane ieguva 2. vietu, bet
6.c klases skolniece Karīna Fe-

Vecāku diena šogad pulcēja
daudz apmeklētāju.
duļina - atzinību (skolotāja Valija Lukstiņa).
Kā allaž, varam lepoties ar
lieliskiem panākumiem sportā.
9.a klases skolnieks Kristaps
Prokopovičs 2. februārī meistarsacīkstēs Rīgā ieguva bronzas
medaļu, 25 pieaugušo dalībnieku konkurencē 4,42 minūtēs
veicot 1500 metru garu skrējiena
distanci, kā arī piedalījās vieglatlētikas čempionātā Kuldīgā 11.12. februārī.
«Zvaigzne ABC» organizētajā
konkursā «Zvaigžņu klase», kurš
rit jau kopš oktobra, 3. kārtā
(svešvalodu konkursā) 5.c klase
skolotājas Ingas Čipenas vadībā
izcīnījusi 3. vietu, kopvērtējumā
pēc visām kārtām saglabājot
1. vietu starp 135 klasēm. Konkursā ar labiem panākumiem
turpina cīnīties arī 8.c klase kopā ar skolotāju Ievu Plēsumu.
Šobrīd rit konkursa ceturtā noslēdzošā kārta. (skat.zvaigznuklase.lv)

IZ

Jaunākie notikumi
No 5. līdz 9. martam sākumskolas klasēs skolotājas Ineses
Jirgenas vadībā tika organizēta
sociālo zinību metodiskā nedēļa,
kurai bija nepieciešams īpaši sagatavoties, grupu darbā izveidojot
prezentācijas par vienu no četrām
tēmām: drošība, vara, atbildība vai
privātums. Sagatavotos mājas
darbus skolēni prezentēja sociālo
zinību pēcpusdienā. Pēc tam sekoja uzdevums katrai klašu grupai:
lomu spēle, radošais darbs un zīmējums par iepriekš minētajām tēmām, veicinot skolēnu prasmi izprast nozīmīgos jēdzienus un sastrādāties komandu darbā.
9. martā skolā mīļi tika gaidīti
vecāki, kuriem bija iespēja apmeklēt mācību stundas, tikties ar skolas administrāciju un klašu audzinātājiem, kā arī noskatīties skolas
pasākumu videofilmas. Vecāku
diena šogad tika apmeklēta īpaši
kuplā skaitā. Paldies par atsaucību!
Sniegam kūstot, rit laiks. Skat,
un ziemas laiks ir aizritējis notekās, atbrīvojot vietu brīnumu pilnam pavasarim! Pavasarim, kurā
ikviens no mums piedzīvos ko
skaistu! IZ

Skolu ziņas

Iecavas vidusskola sveic Vitāliju Čemeri (11.a kl.) par iegūto atzinību Valsts matemātikas olimpiādē.
20. martā 6. un 8. klašu teātra
sporta dalībnieki ar skolotāju V.
Prokopenko piedalījās Baus-kas
Bērnu un jauniešu centra te-ātra
sporta turnīros.
20. martā 12. klases skolnieces
Dārta Arāja, Elīna Kļaveniece,
Maija Māla, Marija Vinogradova un
Laima Zaķe ar skolotājām Marutu
Lasmani un Anitru Taureni piedalījās Zemgales vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā
- konferencē, kurā ar 147 darbiem
19 sekcijās piedalījās vairāk nekā
180 skolēnu no gandrīz 20 novadiem. Neskatoties uz lielo konkurenci, vidusskolas meitenes var lepoties ar saviem sasniegumiem.
Kulturoloģijas sekcijā 1. vietu
ieguva Dārtas Arājas darbs «Palē-

nu dzimtas atstātais kultūrvēsturiskais mantojums Iecavas upes
krastos», bet fizikas sekcijā 1. vietu
ieguva Marijas Vinogradovas
darbs «Termiskās apstrādes ietekmes izpēte uz litija ortosilikāta pulvera sastāvu gaisa atmosfērā ar infrasarkanās spektroskopijas metodi». Abi darbi izvirzīti dalībai
Valsts konkursā. E. Kļavenieces,
M. Mālas un L. Zaķes darbi novērtēti ar atzinību.
21. martā 9.b klase ar skolotāju S. Lauzēju devās mācību ekskursijā uz Jūrmalas vēsturisko
centru un Līvu akvaparku.
21. un 22. martā Kongresa namā koncertlekciju «Sūnu ciema zēni» ar L. Reiniku un S. Jēgeru apmeklēja 5.-9. klašu skolēni.
22. martā norisinājās atceres
pasākums «Sāpju semafors», veltīts komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai. IZ
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24. marts - Pasaules Tuberkulozes diena
Pārvarot kūtrumu, mācās
Tuberkuloze pasaulē,
ieraudzīt pasauli košākās krāsās Latvijā
un mūsu mājās
A: Anta Kļaveniece

2011. gada nogalē pašvaldības
iestāde «Iecavas novada
Sociālais dienests» organizēja
informatīvi izglītojošu
atbalsta grupu ilgstošām
bezdarbniecēm. Sākumā
grupu apmeklēja septiņas
sievietes, bet dažādu
apsvērumu dēļ līdz galam šo
pakalpojumu izmantoja
četras dalībnieces. Pēdējā
grupas sanāksmē, kas notika
13. martā, viņas saņēma
apliecinājumu par zināšanām,
kuras iegūtas četru mēnešu
garumā, kopumā nodarbībām
atvēlot 40 stundas.
Nodarbības notika vienu reizi
nedēļā 2-3 stundas, atkarībā no
katras nodarbības tēmas un satura. Atbalsta grupu vadīja sociālās darbinieces Ināra Magone
un Anda Krūmiņa. «Atbalsta grupas sniedz iespēju cilvēkam apzināties, ka ir līdzcilvēki, kas viņu
saprot un pieņem tādu kāds viņš
ir, tāpat arī palīdz ieraudzīt, ka
eksistē citāds - no personīgā atšķirīgs - aktuālās situācijas vai
problēmas redzējums,» skaidro
I. Magone. «Atbalsta grupa ir droša vieta, kur tās dalībnieki var
atbrīvoties no stresa un spriedzes. Tā sniedz iespēju izprast
savas un līdzcilvēku problēmas,
ļauj atgūt ticību saviem spēkiem,
palīdz ieraudzīt, ka cilvēki nav
vientuļi savās grūtībās, un veicina grupas dalībnieku savstarpējās palīdzības attīstību. Galvenais atbalsta grupas mērķis bija
iekšējo resursu atpazīšana un
pielietošana ikdienas dzīvē.»
Uz jautājumu, kā nodarbību
cikls mainījis grupas dalībnieču
dzīvi, Tamāra atbildēja: «Cilvēks

jau tāpat mainās, bet, izejot šādu
nodarbību ciklu, jo īpaši. Nodarbības sākām ziemā, tagad jau tuvojas pavasaris un arī noskaņojums ir pavisam cits.» Gandarīta,
ka spējusi pārvarēt sākotnējo
kūtrumu, ir arī Ināra: «Bija grūti
saņemties un atnākt, bet tagad
esmu priecīga. Man beidzot bija
iespēja izbrīvēt laiku sev, parunāt ar citiem, saprast, ka nav tikai pienākumi un sadzīves rūpes. Pēc nodarbībām bieži vien
pārdomāju citu grupas dalībnieču stāstīto. Dzīve diemžēl parasti
nav tāda, kādu to izsapņojam
jaunībā. Nav tāda – kā būtu, ja
būtu, bet ir tikai tā, kā ir. Taču
arī šādā situācijā ir jāprot saprast, kur ir tava vieta, kādas ir
tavas iespējas. Piemēram, es apzinos, ka man nekad nebūs mazbērnu pilna māja, lai kā es to gribētu. Nav arī iespējas ceļot kopā
ar dēlu, jo vienkārši ar viņa invalīdu ratiem netiekam nevienā
autobusā. Nekas cits neatlika,
kā savu vēlmi ceļot kaut nedaudz
kompensēt, nopērkot Viasat televīziju. Grupā bija iespēja apzināties, ka problēmas ir arī citiem, cilvēki bieži vien jūtas vientuļi. Te radās arī savstarpēji kontakti, kuri, ceru, pēc nodarbībām neizzudīs.»
Arī Krista atzina, ka šī ir laba
vieta, kur atnākt un padalīties,
ja mājās kaut kas sasāpējies, ja
esi nesaprasts vai nav, ar ko padalīties. «Izrunājoties ar citiem,
var nonākt pie kāda risinājuma,
kāda kopsaucēja,» tā Krista.
Tiem, kurus Sociālais dienests piedalīties motivācijas grupā aicinās turpmāk, bet kurus
māc šaubas, Tamāra iedrošinot
teic: «Lai nāk un nebaidās. Šeit
neviens nebūs nesadzirdēts un
atstumts.» IZ

Melnās ziņas
- 12. martā plkst. 2:30 garāžu
kooperatīvā «Zemgale», pārzāģējot garāžas durvju eņģes, garnadži iekļuvuši garāžā un nozaguši
dažādus instrumentus. Uzsākts
kriminālprocess.
- 13. martā administratīvā
pārkāpuma protokols par dzīvošanu Latvijas Republikas teritorijā bez deklarētas dzīves vietas
sastādīts 1964. gadā dzimušai
sievietei un 1965. gadā dzimušam vīrietim.
- Laika posmā no pagājušā
gada 20. oktobra līdz šā gada
15. martam, Iecavā, atlaužot kāda šķūņa piekaramo atslēgu, nozagti dažādi priekšmeti un metāllūžņi. Uzsākts kriminālprocess.
- 16. martā plkst. 8:45 ceļa

Iecava-Stelpe 7. kilometrā kāds
1988. gadā dzimis vīrietis, vadot
automašīnu Audi 80, neizvēlējās
drošu braukšanas ātrumu un,
mainoties ceļa segumam, netika
galā ar automašīnas vadāmību,
nobrauca no ceļa braucamās daļas, bojājot telekomunikācijas
skapi un automašīnu.
- 16. martā plkst. 16:37 degvielas uzpildes stacijā «Dinaz»
1993. gadā dzimis autovadītājs
pēc degvielas uzpildes neizņēma
no automašīnas tvertnes uzpildes pistoli un, braucot projām, to
bojāja.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

A: Anda Nodieva

pneimonoloģe SIA «Bauskas
slimnîca» poliklînikâ
Tuberkuloze (TB) ir sena
slimība, un pēdējo laiku
pētījumi ir pierādījuši tās
sastopamību cilvēkiem
Vidusjūras reģionā jau pirms
apmēram 9000 gadu.
1869. gadā J. A. Villemīns
pierādīja šīs slimības lipīgumu.
Un jau pavisam drīz 1882. gadā
Prūsijas ārsts Roberts Kohs pirmais pasaulē kultivēja tuberkulozes izsaucēju: tuberkulozes
mikobaktēriju jeb, kā to sauc par
godu tās atklājējam, - Koha bacili. Atklājumu viņš publiski demonstrēja tā paša gada 24. martā Berlīnes Fiziologu sanāksmē.
Ar šiem notikumiem 24. marts
nu jau 130. gadu tiks atzīmēts
kā Pasaules Tuberkulozes diena.
TB arī mūsu valstī ir sena
vēsture, bet detalizēts epidemioloģiskās situācijas raksturojums
Latvijā datēts tikai ar 1950. gadu, kad saslimstība bija 607 uz
100 000 iedzīvotājiem. Kā pasaulē, tā Latvijā ir bijuši mainīgi
panākumi cīņā ar TB. Pasaulē
vēl joprojām tā ir plaši izplatīta,
lai arī tikko panākta saslimstības samazināšanās: 2009. gadā
atklāti 9,4 miljoni pirmreizēji TB
gadījumi, t. i., 137 uz 100 000
pasaules populācijas. Eiropas
Savienībā vidējais reģistrēto TB
gadījumu skaits uz 100 000
iedzīvotājiem 2010. gadā bija
12,2. Latvija ietilpst to piecu
Eiropas Savienības valstu grupā,
kurās reģistrēti visvairāk saslimušo ar TB. 2011. gadā Latvijā
ar TB pirmreizēji saslima 788 cilvēki (35,2/100 000). Cīņu ar šo
slimību pasaulē un Latvijā apgrūtina tās ierosinātāja nejutība
pret zālēm un HIV infekcija.
Kāda tad ir situācija mūsu
mājās - Iecavas novadā?
2011. gadā te tika reģistrēti desmit TB saslimšanas gadījumi, to
skaitā saslimuši četri bērni un,
turpinot kontaktu izmeklēšanu,
vēl atklāti pieci ar tuberkulozi inficēti bērni. Šķiet, ka skaits nav
liels, bet, ņemot vērā 2010. gadā
reģistrēto iedzīvotāju skaitu
Iecavas novadā (9778*), saslimstība ar TB ir vērtējama kā 102 uz
100 000 iedzīvotāju. Tas ir viens
no visaugstākajiem rādītājiem
Latvijā un viennozīmīgi norāda,
ka TB Iecavas novadā 2011. gadā
ir sasniegusi epidēmijas slieksni.
Situāciju vēl nopietnāku rada
fakts, ka pagājušajā gadā Iecavas novadā no tuberkulozes miris dzīves laikā nediagnosticēts,
bet ilgstoši klepojošs pacients,
kurš inficējis daudzus savus

līdzcilvēkus. Tās ir sliktās ziņas,
un tām seko vismaz divi jautājumi: vai ir arī kāda laba ziņa un ko
darīt tālāk?
Labās ziņas ir vairākas: pirmkārt - Iecavas novadā cirkulējošajam tuberkulozes ierosinātājam nav konstatēta nejūtība pret
zālēm; otrkārt - neviens no TB
slimniekiem nav bijis inficēts ar
HIV; treškārt - visi TB slimnieki
ir ārstējušies kārtīgi, un daļa jau
ir izārstēti, par to īpaši pateicoties atsaucīgajiem ģimenes ārstiem un māsiņām, kuri šo uzraugāmo zāļu dzeršanu ir nodrošinājuši.
Ko darīt tālāk? Galvenā TB
profilakse ir savlaicīga gadījumu
atklāšana un izārstēšana. Gan
pašiem Iecavas novada iedzīvotājiem, gan arī viņu ģimenes ārstiem ir jābūt vērīgiem pret šādiem TB simptomiem: klepu, kas
ilgāks par trim nedēļām, bieži ar
krēpām, kurām iespējams arī
asins piejaukums; elpas trūkumu; sāpēm krūtīs; paaugstinātu
ķermeņa temperatūru, īpaši pēcpusdienās; nakts svīšanu; nespēku; nogurumu. Ja novērojat
kādu no iepriekš minētajiem
simptomiem, īpaši, ja kādreiz
jums ir bijis kontakts ar TB slimniekiem vai esat HIV inficēta persona, cukura diabēta vai silikozes slimnieks, nekavējoties dodieties pie ģimenes ārsta vai
pneimonologa, kuri sākotnēji
nozīmēs krēpu izmeklējumus un
veiks krūšu kurvja orgānu rentgena uzņēmumu, bet bērniem
nozīmēs veikt tuberkulīna ādas
testu. Jo agrīnākās stadijās tuberkuloze tiks atklāta, jo mazāka
būs iespēja, ka tiks inficēti tuvi
cilvēki. Jāuzsver, ka visuzņēmīgākie un visnepasargātākie no
TB infekcijas ir mazi bērni. Pat
neraugoties uz TB vakcināciju,
saslimšana ar TB cieša kontakta
gadījumā nav retums.
Jo mēs būsim vērīgāki un atbildīgāki par savu un tuvāko veselību, jo ātrāk mums visiem kopā izdosies izskaust pasaules
mūžseno biedu - tuberkulozi.
Pacientu pieņemšana SIA
«Bauskas slimnīca» poliklīnikā otrdienās un ceturtdienās pēc
iepriekšēja pieraksta reģistratūrā personīgi vai pa tālruni
63923433. Tuberkulozes jautājumos pacienti tiek konsultēti
bez maksas, un nav obligāts, bet
tikai vēlams, ģimenes ārsta norīkojums ar būtiskas pacienta informācijas atspoguļojumu.
29. martā no pl. 16.15 līdz
18.00 pacienti izbraukuma vizītē tiks konsultēti Iecavas Veselības centrā.
* Centrālās statistikas pārvaldes
datubāzes dati. IZ
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Carpe diem = Izbaudi mirkli
1.lpp.

Gaisā virmoja viegla satraukuma un saviļņojuma smarža, jo
ne jau katru dienu pie mums viesojas tik liela delegācija no ārzemēm.
Jau nākamās dienas rītā latviešu un spāņu skolēni devās uz
mācību stundām skolā. Darba
diena bija piesātināta ar dažādiem notikumiem un aktivitātēm: stundu apmeklējums, direktores Agras Zaķes uzruna,
kopējais foto, pusdienas, koncerts, dalīšanās grupās, grupas
nosaukuma un saukļa izdomāšana, priekšnesuma izlozēšana,
avīžu rakstu ideju izdomāšana,
auduma maisiņu apgleznošana,
pikošanās un skolas muzeja apskate Mirdzas Celmiņas vadībā,
neizpaliekot arī burziņam vakarā.
Sestdienu skolēni pavadīja
ģimenēs. Jāpateicas visām ģimenēm, kuras uzņēma spāņu skolēnus kā savus bērnus, centās
radīt mājas atmosfēru, lai viesi
justos pēc iespējas komfortabli
un brīvi. PALDIES Santas Arsjonovas, Artas Vītoliņas, Eduarda
Cera, Andas Vaičekones, Franča
Lisovska, Evijas Zades, Martas
Ņikiforovas, Lienes un Maijas
Krastiņu, Agates un Rūtas Medi-

ņu, Jāņa Kozlova, Laimas Zaķes,
Kristapa Rudzīša, Elīnas Kļavenieces un Marijas Vinogradovas
vecākiem.
Svētdiena no pusdienas laika
bija aizņemta ar orientēšanos
Iecavā. Katrai skolēnu komandai
tika izsniegta mape ar uzdevumiem, kuri bija jāveic kontrolpunktos; vajadzēja arī iemainīt
ābolu pret kādu vērtīgāku lietu.
Orientēšanās uzdevuma nolūks
bija iepazīstināt skolēnus ar
Iecavu, tās vēsturiskajām un ne
tik senām vietām, kā arī sadarboties komandā. Savukārt operācijas «Ābols» mērķis bija komunicēt ar vietējiem iedzīvotājiem,
iepazīstināt viņus ar skolas projektu un spāņu skolēniem, un,
protams, iemainīt ābolu pret
kaut ko vērtīgāku jautrībai. Pēc
uzdevuma veikšanas un launaga
ieturēšanas skolēni sarīkoja
sporta sacensības futbolā un
basketbolā, bet vēlāk arī filmu
vakaru. PALDIES skolotājām Sanitai un Dinai par bērnu pieskatīšanu.
Sākot ar pirmdienu, skolēni
katru darba dienu pulcējās skolā
pulksten 10 no rīta, lai veidotu
avīzi, priekšnesumu, strādātu
darbnīcās, pusdienotu un apceļotu mūsu skaisto zemīti - Latvi-

Agra Zaķe, vidusskolas direktore: «Izsaku pateicību
projekta koordinatorei Vitai Lauciņai-Veinerei par izcili
veiktu darbu un prasmi saliedēt lielisku komandu.
Šie Comenius projekti ir laba pieredze mūsu skolēniem
iesaistīties dažādos starpvalstu projektos, lai papildinātu
zināšanas, spodrinātu organizatora prasmes, veidotu
savstarpēju komunikāciju un draudzību. Paveikts liels
darbs, baudīta lieliska atpūta, un spāņu draugi no mūsu
zemes aizveduši neaizmirstamus iespaidus.
Paldies mūsu izglītības nodaļas speciālistei Valdai
Lieknei, jo tieši viņa bija šī projekta iniciatore. Sirsnīgs
paldies visām ģimenēm, kuras savās mājās uzņēma
tālos ciemiņus.»

Maija Krastiņa: «Lai gan nepiedalījos braucienā uz
Spāniju, tik un tā man bija ārkārtīgi liels prieks piedalīties
projektā. Šis bija viens no vispiepildītākajiem un
interesantākajiem brīvlaikiem. Tās bija dienas, kas
piepildītas ar ekskursijām, sarunām, radošām darbnīcām;
naktis - ar ballītēm, smaidiem un bildēm! Šī nedēļa man
vienmēr paliks dziļi atmiņā, tāpat kā cilvēki, kurus,
patiecoties šim projektam, satiku!»
Projekta skolotāju komanda Kokneses pilsdrupās: Ilona
(no kreisās), Pepe, Solvita, Pilāra, Karmena un Vita.
F: Anta Kļaveniece un no skolas albuma

Noslēguma vakarā gan latvieši, gan spāņi labprāt izlocīja
kājas jautrās rotaļās un latvju dančos.

ju. Pirmdien pēc aktīva darba un
veselīgām pusdienām devāmies
uz Jūrmalas Brīvdabas muzeju
un pastaigā gar jūru un Jomas
ielu. Aizsalusī jūras piekraste
priecēja gan spāņus, gan latviešus. Spāņi sajutās tā, it kā atrastos Arktikā un sevi iztēlojās par
pingvīniem. Bildēs patiešām tādi
arī izskatījāmies. Pavasara saulīte arī pakutināja mūsu vaigus
un degungalus, sniedzot kaut
nedaudz Spānijas klātbūtnes.
Otrdien atkal darbs. Šoreiz
komandas dalījās uz pusēm. Vieni darbojās darbnīcā, dekorējot
krustiņus un gatavojot svečturus, bet otri turpināja darbu pie
avīzes izveides. Krustiņi tika izvēlēti ar nolūku, jo priekšā bija
brauciens uz kaimiņu zemi Lietuvu, uz slaveno Krusta kalnu.
Katrs skolēns uzpina dzijas kārti

un uzrakstīja vēlēšanos. Latviešu skolēni zināja stāstīt par spāņu puisi Gonzalo, kurš uzrakstīja, ka vēlas vēl kādreiz atgriezties
Latvijā. Vai nav mīļi? Pa ceļam uz
leišmalu paslidojām Jelgavā, pēc
Krusta kalna apmeklējuma pabradājām Šauļu bruģi, bet mājupceļā vēl izbaudījām Jelgavas
naksnīgo panorāmu no Jelgavas
torņa virsotnes.
Trešdien pabeidzām avīzes
veidošanu, mēģinājām priekšnesumus un baudījām alķīmiķu
šovu Mihaila Haļitova un Artūra
Zariņa vadībā. Tā kā spāņu koordinators Pepe ir ķīmijas skolotājs, viņam šis šovs bija kā medus maize uz kārā zoba. Pēc skolas pavārītes Ineses Rozentāles
un viņas komandas sarūpētajām
pusdienām devāmies uz Līgatnes dabas parku.
5.lpp.
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Parks mūs sagaidīja saulains, sniegots un ar ledu pārklātām takām. Spāņi burtiski metās
piedzīvojumā ar galvu pa priekšu. Svaigais gaiss, savvaļas zvēriņi, ledus, sniegs un mežs radīja
bērnības noskaņu latviešiem un
brīnumu spāņiem.
Ceturtdien jau no paša rīta
devāmies uz Skrīveru saldumu
fabriku, kur katrs pašrocīgi sarūpēja sev konfekšu paciņu ar
Skrīveru firmas zīmi. Tālāk devāmies uz Kokneses ādas apstrādes darbnīcu, kurā ikviens pagatavoja sev unikālu atslēgas piekariņu ar izvēlēto simbolu.
Piektdien jau no paša rīta devāmies ceļā uz Rīgu. Vecrīgā Mihails vadīja ekskursiju un deva
nedaudz brīva laika pabaudīt senās pilsētas burvību. Skolotāji
bija liecinieki vēsturiskajam brīdim pie Brīvības pieminekļa,
kurš bija ieskauts 16. marta notikumu virpulī. Zinājām, ka
mums nav daudz laika baudīt
pilsētu, jo prātā jau bija noslēguma ceremonijas vakars. Tas sākās ar ģimeņu pulcēšanos, groziņu izvietošanu ēdamzālē un čalošanu par vizītes laikā piedzīvoto.
Noslēguma ceremoniju atklāja projekta koordinatori Vita un
Pepe. Tad uzrunu un paldies
vārdus teica skolas direktore Agra Zaķe. Un nu vakars jau varēja
sākties neformālākā gaisotnē.
Vakara vadītāji Beatrise Dzene
un Edvarts Šulcs vispirms pieteica projekta video, kuru divu
diennakšu laikā samontēja mūsu lieliskie latvju puiši Eduards
Cers un Kristaps Deņisovs. Filma atspoguļoja mūsu piedzīvojumus un aktivitātes gan Spānijā, gan Latvijā. Tā mums atsauca atmiņā tik skaistus brīžus
un brīnišķīgas vietas, cilvēkus,
sarunas un izjūtas, ka beigās
aizkustināja līdz sirds dziļumiem un saraudināja. PALDIES
puiši par nesavtīgo un lielisko
darbu! Tālākā vakara daļa mijās
ar koncertu un priekšnesumiem. Katrs skolēns saņēma paša darināto maisiņu ar projekta
avīzi un citām piemiņas veltēm.
Kad pēc garā un aizraujošā pasākuma visi bija iestiprinājušies
ar pašu sarūpētajām veltēm,
Kristīne Karele ar saviem «Tarkš-

Kristiāna Lauciņa-Veinere: «Bija lieliski
atkal satikt draugus. Prieks, ka spāņi nekādā
ziņā nebaidījās no jauniem izaicinājumiem un
piedzīvojumiem. Visi bija iemācījušies
nodziedāt vienu pantiņu kādai latviešu
dziesmai, ko katru mīļu brīdi arī skandināja.
Grūti, protams, atvadīties un slēpt emocijas,
ja desmit dienas no rīta līdz vēlam vakaram
pavadītas kopā. Spāņu draugi man noteikti
paliks atmiņā visu mūžu.»

Francis Lisovskis: «Man ļoti patika šis
projekts. Bija forši, ka pie manis dzīvoja divi
spāņi. Kad šķīrāmies, man bija ļoti žēl,
negribēju, lai viņi brauc prom. Es ilgošos pēc
viņiem.»
Daniels Cjaputa: «Šis projekts sniedza ļoti
noderīgu pieredzi. Bija iespēja uzzināt ko jaunu
par Spāniju un ieskatīties spāņu ikdienā. Tas
pilnveido mūs pašus.»

Izvērtējot grupu darbu orientēšanās sacensībās.
Aplausi tiem, kas veiksmīgi tikuši galā ar uzdevumu.
ķiem» jau gaidīja zālē, lai mēs izlocītu kājas rotaļās un tautas deju solī. Visi kā viens sekoja Kristīnes instrukcijām un grieza
danci mūzikas pavadījumā. PALDIES, Kristīne, par sarūpē-to
jautrību! Vakaru noslēdza Māris
Sevastjanovs ar mūziku latviešu
un spāņu ritmos līdz pusnaktij.
Sestdiena aizritēja ģimeņu lokā. Spāņi steidza sakravāt somas, lai svētdien jau septiņos no
rīta atvadītos no Iecavas un dotos mājup. Mēs patiešām izbaudījām katru mirkli ar spāņu cilvēkiem gan Spānijā, gan tepat
Latvijā. Tas bija patiess Carpe
Diem, kā mēdza teikt spāņu koordinators Pepe. IZ

Laima Zaķe: «Mana draudzene teica, ka vislabāk viņai patīk
Latvijas cilvēki. Man par pārsteigumu viņa sacīja, ka mēs esam
dzīvespriecīgi, izturīgi un pozitīvi.. Es ilgi jūsmoju par
iespaidiem Spānijā un priecājos, ka arī spāņu draugiem šeit
patika. Mums ir daudz atšķirīgā, piemēram, ēšanas
paradumos un atpūtas organizēšanā, taču šo desmit dienu
garumā kļuvām tik draudzīgi, ka atšķirības vairs nejutām.
Vienīgi laiks mūs nemaz nelutināja. Draugi izbaudīja gan
sniegu, gan ledus krāvumus, kas pretstatā viņu pavasarim
noteikti šķita diezgan neparasti. Esmu laimīga par iespēju
piedalīties šajā projektā.»

Kristaps Rudzītis: «Emocijas šī projekta laikā - gan Spānijā
esot, gan Latvijā - bija neaprakstāmas un vienreizējas.
Iepazītās vietas un cilvēki ir vienkārši neaizmirstami. Ceru
vēl kādreiz satikt spāņu draugus.»

Centīsies atdzīvināt
aktivitātes skeitparkā
A: Anta Kļaveniece

5. maijā teju visas dienas
garumā Iecavas skeitparkā
notiks pasākums novada
jauniešiem, skeiteriem, BMX
braucējiem, skrituļslidotājiem
un visiem ieinteresētajiem,
informē pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste
Jana Ādmine.
Pasākuma plānošanai izveidota darba grupa, kuras sastāvā
ir aktīvi un radoši jaunieši: Baiba Kreiere, Elīna Kļaveniece, Ritvars Priede, Toms Šķipars, Helvijs Meļķis, Ginters Plukass, Ža-

nis Sevastjanovs un Laura Jerķe. Par pasākuma organizēšanu
un norisi galvenokārt būs atbildīga Iecavas novada Jauniešu
iniciatīvas grupa.
Pirms pasākuma novada jauniešiem tiks izsludināts «Grafiti
konkurss», kā arī notiks labāko
skeiteru, BMX braucēju un skrituļslidotāju atlase. Viņiem būs
iespēja piedalīties pasākumā rīkotajās sacensībās, kuras vērtēs
un komentēs Latvijā pazīstami
šo jomu pārstāvji.
Protams, pasākums neiztiks
arī bez mūzikas un priekšnesumiem, kurus nodrošinās vietējie
mūziķi un mākslinieki. IZ
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Kur un kad Iecavas novadu
šķērsos Rail Baltica un Via Baltica
1.lpp.

Rail Baltica
Līdz šim ir veikta Rail Baltica
dzelzceļa trases priekšizpēte, kuras laikā pieņemts viens no četriem trases variantiem. Izvēlētais
maršruts ir: Tallina-Pērnava–Rīga–Paņeveža-Kauņa–Varšava.
Nākotnē trasi paredzēts pagarināt ziemeļos līdz Helsinkiem un
dienvidos līdz Venēcijai Itālijā. Šī
728 km garā dzelzceļa līnija ir izvēlēta un projektēta kā īsākais
maršruts no tālākā dienvidu
punkta līdz šī koridora tālākajam ziemeļu punktam. Rail Baltica maršrutā pasažieru vilcienu
ceļā pavadītais laiks starp galapunktiem būtu četras stundas
un astoņas minūtes, braucot ar
vidējo ātrumu 170 km/h (maks.
240 km/h). Savukārt, kravas
pārvadājumiem brauciena laiks
būtu desmit stundas un 23 minūtes, braucot ar vidējo ātrumu
68 km/h. Jaunā dzelzceļa līnija
paredz videi draudzīgā dzelzceļa
transporta attīstību.
Pašlaik ir skaidrs, ka dzelzceļa līnijas trase Iecavai virzīsies
garām pa austrumu pusi, apvienojoties vienā koridorā ar Iecavas apvedceļu. Konkrētāka trases novietne ziemeļu un dienvidu
virzienos vēl tiek precizēta. Lai
gan Rail Baltica paredzēts arī pasažieru pārvadājumiem, Latvijā
vienīgā pasažieru pietura ekonomisku apsvērumu dēļ pagaidām
plānota tikai pie Rīgas, bet vēl
tiks apsvērts, vai nepievienot vēl
kādu pasažieru pieturu.
Rail Baltica projektu 85% apmērā sola finansēt Eiropas Savienība, bet no katras valsts būs
nepieciešami ap pusmiljardu eiro lieli ieguldījumi 20 gadu garumā. Projekta īstenošanas dārgākais process paredzams būvniecības laikā (2019.– 2024. gadā),
kad valstis visticamāk jau būs
atguvušās no ekonomiskās krīzes. Pašlaik līdz 2013. gada maijam ieplānota detalizētāka
priekšizpēte, bet līdz 2016. gadam paredzēti plānošanas darbi,
pēc kā sekos trīs gadu ilga projektēšana un iepirkumu veikšana, teikts LR Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā.
Via Baltica
Via Baltica projektu Satiksmes ministrija īsteno ar Eiropas
Kohēzijas fonda atbalstu. Šī projekta ietvaros jau ir rekonstruēti
vairāki Via Baltica ceļa posmi, tai
skaitā arī autoceļa posms Ķekava–Iecava 2005., 2006. gadā.
Realizējot Via Baltica projektu, plānots uzbūvēt Eiropas
standartiem atbilstošu autoceļu,
nodrošinot nepieciešamo satiksmes kustības drošību un brauk-

šanas ātrumu, vienlaikus atslogojot esošo transporta plūsmu
Iecavas, Ķekavas un Bauskas
pilsētās.
Sākotnējā Iecavas apvedceļa
projekta publiskajā apspriešanā
tika piedāvāti trīs apvedceļa varianti, no kuriem Iecavas novada
iedzīvotāji visus noraidīja.
SIA «Eirokonsultants» darba ziņojumā par ietekmi uz vidi
teikts, ka iedzīvotāji iebilduši
pret ceļa būvniecību, kas būtu
pārāk tuvu novada blīvi apdzīvotajām teritorijām, jo netiek ņemti
vērā Latvijā valdošie Rietumu un
Ziemeļrietumu vēji. Tāpat iedzīvotāji pauduši neapmierinātību
par paredzēto māju nojaukšanu
un lauksaimniecības zemju sadalīšanu. Apvedceļa būvniecība
izraisītu tā tuvumā esošo īpašumu tirgus vērtības samazināšanos. Turklāt apvedceļš šķērsotu
ļoti daudzus vietējās infrastruktūras ceļus, apgrūtinot lauksaimniecības tehnikas kustību.
Rezultātā iedzīvotāji ieteikuši
piedāvāt vēl ceturto variantu,
kas arī tika uzklausīts.
«Vides pārraudzības valsts
birojs» 2009. gada novembrī
sniedzis atzinumu par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4
(Saulkalne)-Bauska (Ārce) būvniecības ģenerālvarianta turpmāku izstrādi, ko piedāvā
A/S «Latvijas Valsts Ceļi». Atzinums balstīts uz SIA «Eirokonsultants» noslēguma ziņojumu
par ietekmi uz vidi, tai skaitā
Iecavas apvedceļa posmā, un citiem dokumentiem. «Vides pārraudzības valsts biroja» atzinumā iekļauti un daļēji ņemta vērā
arī Iecavas novada interešu aizstāvības darba grupu vēstule un
iedzīvotāju iesniegumi par ieteikumiem apvedceļa austrumu
trasi virzīt vairāk uz austrumiem, mazāk izpostot ēkas un
īpašumus.
Akceptētais projekta ģenerālvariants paredz izmantot esošo
autoceļu A7 (līdz 38. kilometram
pie moteļa «Brencis»), kas atbilst
1. trases variantam, paredzot ar
laiku paplašināt autoceļu līdz
četrām braukšanas joslām, un
tālāk izbūvēt 3.a trases variantu,
kas ir Iecavas austrumu pusē attālinātais apvedceļš. Projekta
veidotāji norāda, ka Iecavas apvedceļa būvniecības uzsākšana
ir ekonomiski pamatota vien sākot ar 2025. gadu. Projekta ietvaros paredzēta jaunu tiltu izveide pār Iecavas upi, caurteku izveide mazo upīšu šķērsojumos,
pārvada izbūve pār dzelzceļa līniju Krustpils-Jelgava, jaunu divlīmeņu šķērsojuma mezglu izbūve, gājēju tiltiņu un tuneļu izveide gājēju kustības nodrošināšanai. IZ

6.

7.
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Bibliotēkās varēs apgūt e-prasmes
A: Anta Kļaveniece

No 26. līdz 30. martam visā
Latvijā norisināsies «Eprasmju nedēļa 2012», un tās
mērķis ir veicināt iedzīvotāju
integrāciju informācijas
sabiedrībā. E-prasmju nedēļa
notiek jau trešo gadu un tiek
organizēta sadarbībā ar
Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas
asociāciju.
E-prasmju nedēļa tiek rīkota
visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un tās uzdevums ir popularizēt inovācijas izglītības un
apmācību procesā, kā arī informēt sabiedrību par e-prasmju
apgūšanas un lietošanas iespējām un valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanu un to ērtāku

izmantošanu.
Arī šogad visā Latvijā plānoti
dažādi izglītojoši un informējoši
pasākumi, kuros varēs uzzināt
par e-prasmju izmantošanas
iespējām. Informācija par plānotajiem pasākumiem būs pieejama internetā www.eprasmes.lv.
Dažādas aktvitātes e-prasmju nedēļas ietvaros ir ieplānotas
arī visās mūsu novada bibliotēkās: izstādes, apmācības dažādām auditorijām, sākot no skolēniem un beidzot ar senioriem, individuālās konsultācijas interneta un datu bāžu lietošanā un
citas interesantas nodarbības.
Ar katras bibliotēkas pasākumu
sarakstu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www. iecava.lv sadaļā Kultūra>Bibliotēkas>Aktualitātes vai bibliotēkās. IZ

Gāzes avārijas operatīvajam dienestam piešķir tālruņa numuru «114»
No 1.aprīļa papildus esošajam gāzes avārijas dienesta izsaukšanas tālruņa numuram «04», kas šobrīd ir pieejams fiksēto telefona tīklu abonentiem, varēs izmantot arī tālruņa numuru «114»,
kas dos iespēju izsaukt gāzes avārijas dienestu arī no mobilā tālruņa.
Pašlaik Latvijā operatīvos dienestus var izsaukt šādi: 110 un
02 – Valsts policijas vienotais tālrunis, 112 – glābšanas dienesta
vienotais tālrunis, 113 un 03 – numuri neatliekamās
medicīniskās palīdzības izsaukšanai.
BK «Dartija» aicina līdzjutējus braukt līdzi komandai uz
nākamo play-off spēli piektdien, 23. martā, Alūksnē.
Izbraukšana ar lielo autobusu plkst. 16.00 no sporta nama
«Dartija». Lai noskaidrotu uzvarētāju starp «Alūksni» un
«Dartiju», nepieciešamas divu spēļu uzvaras. Ja «Dartija»
piektdien negūs uzvaru, būs nepieciešama vēl viena spēle pirmdien, 26. martā, plkst. 20.30 Iecavā.

Sporta namā
Latvijas Jaunatnes
basketbola līga
24. martā plkst. 11:00
Iecava - Sigulda
28. martā plkst. 11:00
Zemgales reģiona bērnu
namu sporta diena
Progresieši
ar savām ģimenēm
tiek aicināti
uz 10. kopīgo
ATPŪTAS VAKARU
14. aprīlī plkst.19.00
sporta namā «Dartija».
Dalības maksa Ls 4 un
groziņš. Pieteikties līdz 11.
aprīlim pie Līvijas Jansones
pa tālr. 29640599, DzKS pie
Irinas Hāzenfūses vai sporta
namā pie dežuranta.

Iecavas Politiski represēto
kluba biedru rīkotais
ATPŪTAS PASĀKUMS
31. martā pl. 14:00
Iecavas kultūras namā.
Dalības maksa Ls 3.
Pieteikties līdz 27. martam pie
Skaidrītes Jostmanes
pa tālr. 63941559 vai
kultūras namā.
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 16. aprīlī.

Aizsaulē aizgājuši
Juris Rudzītis (23.10.1960. - 21.03.2012.)

IZ

Sporta ziņas

13. un 14. martā noritēja Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» starptautiskās sacensības galda tenisā. Sacensībās
piedalījās sportisti no Latvijas (Kuldīga, Rīga, Bauska, Iecava),
Lietuvas (Viļņa, Kauņa, Panevēža, Jonišķi, Kretinga, Laukuve) un
Igaunijas (Aseri).
Vienīgajā zēnu grupā - 1997. gadā dzimuši un jaunāki - visas trīs
godalgotās vietas savā starpā sadalīja Lietuvas sportisti:
1. vieta Romualdas Franckaitis
2. vieta Erikas Šveistis
3. vieta Dovidas Bagdonas
Meitenes
1997. - 1999. g. dz.
1. vieta Diāna Rusīnova (Rīga)
2. vieta Insana Mahauri (Rīga)
3. vieta Dovile Račkauskaite (Lietuva)
No iecavniecēm šajā vecuma grupā visveiksmīgāk startēja Aivija
Grundmane, ierindojoties 12. vietā.
2000. - 2002. g. dz.
1. vieta Gabriela Brazauskaite (Lietuva)
2. vieta Simona Stupuraite (Lietuva)
3. vieta Kotrina Kozlovskaja (Lietuva)
No iecavniecēm šajā vecuma grupā visveiksmīgāk startēja Beāte
Jašuka, izcīnot 4. vietu.
2003. g. dz. un jaunākas
1. vieta Medeina Stankevičute (Lietuva)
2. vieta Kornēlija Riliškite (Lietuva)
3. vieta Emīlija Riliškite (Lietuva)
No iecavniecēm šajā vecuma grupā visveiksmīgāk startēja Rēzija
Meļķe, izcīnot 6. vietu.
Jauno basketbolistu Dumle kausa izcīņas 3. posma turnīrs
norisinājās Kandavā 13. un 14. martā.
U-11 (2001. g. dz. zēni)
Iecava/Vecumnieki - Talsi 36:43 (M. Veģis 13, M. Šterns 8)
Iecava/Vecumnieki - Saldus 15:40 (M. Veģis 10)
Iecava/Vecumnieki - Rīga/Rīdzene 2 39:16 (M. Veģis 15,
H. Štāls 8)
Iecava/Vecumnieki - Kandava 31:16 (M. Veģis 21)
Iecava/Vecumnieki - Liepāja 41:11 (M. Veģis un H. Štāls pa 8,
N. Lobačs 7).
Divas dienas, 17. un 18. martā, Liepājā noritēja Latvijas
jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā B grupas sportistiem.
Sporta skolu «Dartija» sacīkstēs pārstāvēja četras sportistes.
Sacensību pirmo dienu iecavnieces aizvadīja ļoti veiksmīgi.
Pēc apakšgrupu spēlēm trīs meitenes iekļuva A finālā.
Finālā, kas norisinājās sacensību otrajā dienā, vistuvāk medaļai
vienspēlēs tika Karīna Taranda. Diemžēl divās izšķirošajās spēlēs
Karīna zaudēja ar 2:3, kopsummā paliekot 4. vietā. Sportistes
trenere Baiba Gāga uzskata, ka šoreiz vienkārši nepaveicās, jo
Karīna bija spējīga izcīnīt arī otro vai trešo vietu. Vienu medaļu
Karīnai tomēr izdevās iegūt, meiteņu konkurences dubultspēlēs
kopā ar Kuldīgas tenisisti Ingu Birznieci izcīnot 2. vietu.
Patīkami pārsteigusi arī Beāte Jašuka, kas, startējot kopā ar trīs
gadus vecākām sportistēm, spēja izcīnīt 6. vietu. Uzteicams
rezultāts arī Montai Zaumanei, kura ierindojās 10. vietā.
Otrdien, 20. martā, sporta namā «Dartijā» aizvadīta pirmā
LBL3 ceturtdaļfināla spēle starp BK «Dartija» un Alūksnes
basketbolistiem. Pārliecinošu uzvaru guva mājinieki ar rezultātu
98:53. Zēni bija nopietni noskaņojušies play-off spēlei un ar savu
sniegumu priecēja skatītājus, dominējot visos rādītājos, stāsta
galvenais treneris V. Pārums. Spēles statistikā «Dartijai» krietns
pārsvars gan divpunktu metienos, gan soda metienos. Labi
rādītāji arī trīspunktu metienos (40% : 33%), atlecošās
bumbas (42:28), rezultatīvas piespēles (30:4), pārtvertas bumbas
(13:3) un kļūdas (5:16). Labi nospēlēja komandas garais gals;
I. Zemītis un Ģ. Hauks ieguva pat double-double. Jau no spēles
sākuma I. Zemītis arī aktīvi darbojās aizsardzībā.
Dartija-Alūksne 98:53
(pa ceturtdaļām: 22:15; 30:13; 25:12; 21:13)
Ivars Zemītis - 24 punkti, 14 atlecošās bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles, 3 pārtvertas bumbas
Ģirts Hauks - 19 p., 13 atlec. b., 3 rezult. piesp., 2 pārtv. b.
Gundars Brička - 14 p., 2 atlec. b.
Juris Brūveris - 11 p., 8 atlec. b.
Armands Švītiņš - 8 p., 3 atlec. b.
Jānis Saveļjevs - 7 p., 3 atlec. b., 2 rezult. piesp.
Gatis Justovičs - 6 p., 11 rezult. piesp., 2 pārtv. b.
Linards Jaunzems - 6 p., 2 pārtv. b.
Ivars Puļķis - 3 p., 4 atlec. b. IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :
labiekārtotu 1, 2, 3 vai 4 istabu
dzīvokli par saprātīgu cenu.
Nomaksāšu parādus, palīdzēšu
pārvākties, piedāvāšu citu
dzīvokli.
Tālr. 22449143.

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, latas,
plēvju līstes, nomaļu malku un
skaldītu malku.
Tālr. 26064677.

Vēlas īrēt : : :
labiekārtotu 1, 2 vai 3 istabu
dzīvokli Iecavā uz ilgāku laiku.
Tālr. 20565920.

A kategorijas kursi

Ls 30
(tiek komplektēta grupa)

Vēlas strādāt : : :
Meklē aprūpētājas darbu
(ir sertifikāts).
Tālr. 25547590.

Piedāvā darbu : : :
Iecavas internātpamatskola
aicina darbā noformēšanas
mākslinieku.
Informācija pa tālr. 63941259.
Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.

Aicina darbā autoelektriķi,
atslēdznieku, krāsotāju
autoservisā E.Virzas ielā 1.
Tālr. 29230430.

turpmākajiem mēnešiem!
Pārdod Iecavā ražotas
ilgdegošas kokskaidu
briketes par pavasara
cenām. Tālr. 20389168.
Pieņem pasūtījumus
nākamajam gadam.
Atvainojos tiem, kuri sezonas
sākumā nevarēja mani
sazvanīt. Uzsākot darbus,
jaunās iekārtas lūza un
nespēja nepieciešamo
daudzumu saražot.

Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli
l
Būvgruži

Iecavas parkā

l

l
Pašizgāzējs 10m

3

ar iekrāvēju.

Tālr. 28288822.
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Kultūras namā
25. MARTĀ
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA
UPURU PIEMIŅAS BRĪDIS
STACIJĀ PIE PIEMINEKĻA.
Pl. 13:00 - izbraukšana no
kultūras nama.
Pēc atgriešanās aicinām
noskatīties fonda «Sibīrijas
bērni» dokumentālās filmas:
l
Organizētais brauciens uz
Soļikamsku un Vjatlagu
2011. gada jūnijā
l
Brauciens uz Omskas
apgabalu 2011. gada jūnijā.
***
«Iecavai 520» pasākumu
cikla ietvaros
no 30. marta līdz 1. aprīlim
TEĀTRA DIENAS IECAVĀ
30. martā pl. 10:00
PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU UZVEDUMI
(Dzimtmisa, Zālīte,
PII «Cālītis» un PII «Dartija»)
Ieeja - bez maksas
31. martā pl. 16:00
Teātra trupas «ŽANIS» (Rīga)
komēdija
«MILJONĀRS UZ KREDĪTA»
Anitas Knētas luga
Režisori: Irina Tomsone un
Ivars Brakovskis
Lomās: Ivars Brakovskis,
Arnis Līcītis, Ingrīda Andriņa,
Netta Norīte, Jānis Ķipsna,
Sibilla Šlēgelmilha, Anita
Knēta, Lauma Jansone, Jānis
Āboliņš, Ivonna Kalniņa,
Artūrs Mekšs, Pēteris
Vilkaste, Zane Reiha
Biļešu cenas - Ls 2 un Ls 3
(Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā)

Tālr. 27876637.
Licence Nr. CS12ME0003.

8.

8. aprīlī pl.13:00
LIELDIENU JAUTRĪBAS
ar dejām, dziesmām un
rotaļām, ar olu ripināšanu
un knaulēšanos.
Norises vieta atkarīga no laika
apstākļiem: nokrišņu
gadījumā - kultūras namā un
ap to, skaistā laikā - parkā!
Līdzi jāņem krāsotas olas,
labs garastāvoklis un
darbotiesprieks.

Smieklu dienā,
1. aprīlī, pl. 15:00
kaimiņu novada - Īslīces
pagasta teātra studijas
«Dadži» iestudējums
A. Banka
«VISI RADI KOPĀ»
Intrigas, pārpratumi,
nevainīgi sānsoļi, Japānas
princis, sulīgi vārdi
pieaugušajiem, kapu
apmeklēšanas tradīcijas un
pa vidu vēl pazudis teļš... Tik
raiba ir šī izrāde!
Bērniem izrādi skatīties nav
ieteicams!
Ieejas maksa - ziedojumi
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