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Izveidota
3.
jauna amata
vienība stadiona
apsaimniekotājs

Sestdien, 9. martā, kultūras
nama zāli piepildīja dejas baudītāji un mazie dancotāji
no Iecavas un Vecumnieku novadiem. Sadancī pulcējās
bērni no divu līdz sešu gadu vecumam. Šis koncerts
pirmsskolas vecuma bērniem ir kā atskaite par padarīto,
stāsta pasākuma galvenā organizatore Solveiga Lineja
(attēla vidū), kuras vadībā dejo mazie dejotāji no diviem
kultūras nama kolektīviem.
2.lpp.

Mūzikas skolas mākslas
klase jaunās telpās
Anta Kļaveniece
Šī mācību gada sākumā
Mūzikas un mākslas skolā
bērni sāka apgūt jaunu mācību
programmu – vizuālā māksla.
Līdz šim nodarbībām bija
atvēlēta telpa vidusskolā, bet
februāra beigās mākslas klase
pārcēlusies uz jaunām telpām
Sporta ielā 1.
Tieši telpu īri pašvaldības deputāti uzskatīja par izdevīgāko
pagaidu risinājumu Mūzikas un
mākslas skolas paplašināšanai.
No pašvaldības budžeta 84 kvadrātmetrus plašo telpu remontam
atvēlēti Ls 2911. Mūzikas un
mākslas skola ir noslēgusi līgumu ar SIA «V+V» par telpu izman-

tošanu bez īres maksas, sedzot
tikai izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem un visu to,
ko paši iztērē.
«Audzēkņi un pedagogi pamazām iejūtas jaunajās telpās.
Pārvākšanās no vidusskolas notika februāra beigās. Paldies
vidusskolas direktora vietniecei saimnieciskajā darbā Daigai
Skujai, ar kuras palīdzību varējām sarūpēt mācību galdus
abām telpām. Neskatoties uz to,
ka mums tagad ir pašiem savas
telpas mākslas klasei, jauno skolu Grāfa laukumā mēs joprojām
gaidām, jo arī šīs divas telpas reiz
būs mums par mazu...» tā Mūzikas un mākslas skolas direktore
3.lpp.
Ineta Pilverte.

Novada
bibliotēkās
e-prasmju
nedēļa

4.

SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2013. gada martā –
39,22 Ls/MWh (bez PVN)

Pret vēstures
notikumiem ar izpratni
Kārlis Sinka,
biedrības «Arhīvs»
valdes loceklis
Latvijas vēsture ir
ļoti sarežģīta un grūti
izprotama. Nav vēl
uzrakstīta tāda versija,
kas būtu pieņemama un
neapstrīdama visiem, kuri ir
bijuši tieši vai pastarpināti
iesaistīti ne tik senajos
notikumos.
Gadiem ejot, subjektīvajam
skatījumam vajadzētu mazināties un pretējo pušu uzskatiem
tuvināties, tomēr ir spēki, kuri
ar puspatiesībām un meliem

spēj uzkurināt spriedzi starp
dažādu uzskatu pārstāvjiem.
Vienīgais, ko mēs varam - balstīt
savu spriedumu apstiprinātos
vēstures faktos, nevis tendenciozos spriedelējumos, ar kuriem,
tuvojoties zīmīgajiem datumiem,
atkal pildās mūsu masu informācijas līdzekļi. Viens no šādiem
datumiem ir 16. marts - Latviešu leģionāru atceres diena.
It kā jau sen visam vajadzētu
būt skaidram, tomēr...
Piedāvāju divus nelielus
fragmentus no LU profesora Antonija Zundas raksta «16. marts
Latviešu leģiona vēstures kon5.lpp.
tekstā».

2013. gada 15. martā .

Mūzikas skolas mākslas klase jaunās telpās
Inga Radiončika-Indriķe
1.lpp.
Audzēkņu darbus
var aplūkot izstādē
Mūzikas un mākslas skolas
zālē Raiņa ielā 3 pašlaik apskatāma vizuālās mākslas mācību
programmas 1. klases audzēkņu Līvas Indriķes, Agates Hincas, Ingas Bajāres, Ances Straujās, Kristīnes Kabaļinas, Loretas
Pudžas, Alīnas Vladas, Sandijas
Sandas Zīvertes, Elīzas Annas
Jansones,
Sintijas
Jaunzemas, Matīsa Bolšteina, Vernera
Krenģeļa pirmā mācību pusgada darbu izstāde, kurā redzami
darbi zīmēšanā, gleznošanā un
kompozīcijā.
Pirmajā mācību pusgadā
mākslas programmas ietvaros
skolēni apguva zīmēšanas un
kompozīcijas pamatus pie skolotājas Marijas Vīksniņas, gleznošanu un mākslas valodas pamatus pie skolotājas Ainas Putniņas. Mācību priekšmeta «Darbs
materiālā» stundās, skolotājas
Lailas Melderes vadībā darinot
dažādus telpiskus priekšmetus,
jaunie mākslinieki iepazina papīra daudzveidīgās plastiskās
īpašības.

«Audzēkņi pagājušajā pusgadā mācījās attēlot dažādas dabas formas: saulespuķes, aroniju ķekarus, pašēnas un krītošās
ēnas, izmantot dažādas zīmēšanas un gleznošanas tehnikas
– parasto zīmuli, eļļas pasteļu
krītiņus, zīmēšanas ogli, guaša
krāsas. Skolas zālē diemžēl nepietika vietas, lai izstādītu visus
skaistākos darbus, tāpēc daļa
no darbiem apskatāma mākslas
klases jaunajās telpās Sporta
ielā, kur nodarbības notiek no
marta sākuma,» stāsta skolotāja
Aina Putniņa.
«Pārcelšanās uz tikko izremontētajām telpām bija laikietilpīgs process. Tika gādāti
plaukti un galdi, pārvesti molberti, prožektors, dažādu veidu
papīri, kartons, no vidusskolas
tika atgādāti visi bērnu darbi.
Esam pateicīgi Iecavas vidusskolai, bet jo īpaši direktorei
Agrai Zaķei, par pagaidu iespēju
izmantot vidusskolas zīmēšanas
kabinetu mākslas klases nodarbībām.» A. Putniņa uzsver, ka
lielu atbalstu telpu sakārtošanā
un mācību inventāra sagatavošanā sniedza Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas vadība: direktore Ineta Pilverte un tehniskie darbinieki Laimdota Udalo-

Sintija Jaunzema (no kreisās), Agate Hinca,
Kristīne Kabaļina, Inga Bajāre, nedaudz pietupusies Alīna Vlada un skolotāja Laila Meldere vēl
vidusskolas zīmēšanas kabinetā pirms skates.
va, Inga Radiončika-Indriķe un
Jānis Sinkēvičs.
«Šobrīd esam mazliet apraduši ar pārmaiņām un gatavi
realizēt jaunus radošus uzde-

Pavasari iesilda deju ritmos
1.lpp.
Ar viņiem sadancoja pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
«Dartija» deju kolektīva «Dārtiņa»
trīs grupas ar lielajām dejotājām
Andu Tauriņu, Inesi Darbenieci,
Inesi Čudari un Agnesi Lejnieci.
Par «Dārtiņas» raitajiem deju soļiem rūpējas deju skolotāja Aija
Krolle. Uzstājās arī PII «Cālītis»
mazie sadancotāji no trīs deju

kolektīviem ar vadītājām Ilzi
Blaumani un Aiju Krolli. Bija
arī mazie viesi no Misas, kurus
dejotprasmē ievadījusi Vallija
Vaine.
Visas čaklās deju skolotājas
uzteica un sveica novada izglītības metodiķe Aldonija Gaveika,
bet pasākumu vadīja zobenzobu
vāvere no filmiņas «Ledus laikmets», kas pēc deju koncerta
gāja rotaļās ar bērniem.

Elīna Arāja

vumus, lai mācību gada beigās,
maijā, varētu aicināt vecākus,
klasesbiedrus, draugus un radus uz jaunu izstādi!» tā Aina
Putniņa.

. 2013. gada 15. martā

Novada domē
Anta Kļaveniece
5. marta ārkārtas domes
sēdē deputāti izskatīja vienu
jautājumu.
PAR IECAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES «IECAVAS
NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS»
DIENAS CENTRA NOLIKUMA UN
DARBĪBAS PLĀNA APSTIPRINĀŠANU
Novada dome 2013. gada
4. februāra sēdē pieņēma lēmumu «Par Dienas centra izveidi»,
kura 2.2. punktā tika nolemts izstrādāt un iesniegt domei izskatīšanai Dienas centra nolikumu un
darbības plānu.
Nolikums un darbības plāns
tika izstrādāts un izskatīts Veselības un sociālo jautājumu komitejas 21. februāra sēdē. Dome
nolēma apstiprināt Iecavas novada pašvaldības iestādes «Iecavas
novada Sociālais dienests» Dienas
centra nolikumu un Dienas centra darbības plānu.
Dienas centru nolemts izveidot
īrētās telpās Edvarta Virzas ielā 4.
Nolikumā teikts, ka Dienas centrā
tiks sniegts sociālais atbalsts iedzīvotājiem, veikts preventīvais
darbs un piedāvātas iespējas lietderīgai brīvā laika dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām. Centra
darbības pārraudzību veiks Sociālā dienesta vadītājs.
Centra mērķis ir veikt preventīvo darbu, organizēt pasākumus
dažādu sociālo grupu iedzīvotāju
radošai un vispusīgai attīstībai,
kā arī nodrošināt psihosociālo atbalstu, kas veicinātu iedzīvotāju
izkļūšanu no krīzes situācijām un
sekmētu to integrēšanos sabiedrībā.
Centra darbības uzdevumi ir:
veikt preventīvo darbu ar ģimenēm, bērniem un jauniešiem, sadarbībā ar vietējām, reģionālajām
un valsts iestādēm; radīt apstāk-

ļus un sekmēt lietderīgu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu un
veselīgu dzīvesveidu; nodrošināt
nepieciešamo atbalstu un veicināt dažādas iedzīvotāju individuālās un grupu iniciatīvas; veicināt
jauniešu vispusīgas personības
attīstību, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus un
projektus, un nodrošinot jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; nodrošināt piekļuvi bērnu, jauniešu un
ģimeņu vajadzībām un interesēm
atbilstošai informācijai; sekmēt
iedzīvotāju līdzdalību organizācijās, iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā; sniegt bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm palīdzību un atbalstu sociālo problēmu
risināšanā, sekmēt viņu iekļaušanos sabiedrībā; organizēt individuālās konsultācijas un atbalsta
grupu darbību riska ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē bērnus ar
īpašām vajadzībām, bērniem un
jauniešiem ar sociālās uzvedības
problēmām.
Dienas centra darbību organizēs Sociālā dienesta vadītāja
nozīmēts koordinators. Centra
apmeklēšana tā darba laikā būs
bezmaksas. Plānots, ka centrs
būs atvērts darba dienās no plkst.
9:00 līdz 17:00, taču nepieciešamības gadījumā darba laiku varēs
mainīt. Centra telpās būs iespēja
īstenot vietējā, valsts un starptautiska mēroga pasākumus, realizēt
projektus un programmas. Centra
darbības organizēšanai un darba
laika pagarināšanai plānots piesaistīt brīvprātīgos jauniešus saskaņā ar «Noteikumiem par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Iecavas novadā». Iecerēts, ka
centra telpas tiks izmantotas gan
Sociālā dienesta, gan veselības
veicināšanas koordinētāja, gan
jaunatnes lietu speciālista vajadzībām, kā arī maksas interešu
pulciņu nodarbībām, balstoties

Īpašumu, kurā ietilpst bijušās pienotavas ēka,
pērn pārņēmis SIA «Mārksmens», kas ir Latvijā
pazīstamā lielveikalu tīkla «Top» īpašnieks.
Saimnieks 18. decembrī saņēmis būvatļauju veco ēku
demontāžai, kas drīzumā tiks realizēts.

uz ģimeņu, jauniešu vēlmēm un
vecāku iesniegumiem, izvērtējot
centra iespējas.
Centra finanšu resursus veidos pašvaldības līdzekļi, ziedojumi, starptautisko programmu un
projektu līdzfinansējums. Dienas
centru iecerēts atvērt šī gada maijā.
12. marta domes
sēdē deputāti izskatīja
17 jautājumus.
Vispirms ar domes pārvaldes
informāciju deputātus iepazīstināja izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs. Viņš informēja par pašvaldībā veiktajām iepirkuma procedūrām; veselības veicināšanas
koordinētāja amata kandidātu
izvērtēšanas komisijas darba rezultātiem; dzīvokļu piedāvājumu,
kurus pašvaldība vēlas iegādāties, lai izmitinātu tajos avārijas
stāvoklī esošas dzīvojamās mājas iedzīvotājus; par būvniecības
gaitu Iecavas stadionā un ūdenssaimniecības attīstības projektos
Iecavā, Zālītē un Zorģos un ēkas
Edvarta Virzas ielā 2 (bijusī pienotava) īpašnieka ieceri nojaukt
veco ēku.
PAR GROZĪJUMIEM
2010. GADA 29. DECEMBRA
LĒMUMĀ «PAR DARBA SAMAKSU IECAVAS NOVADA DOMES
AMATPERSONĀM UN DARBINIEKIEM»
Iecavas novada dome šobrīd
realizē Iecavas stadiona būvniecības projektu un tā nodošana
ekspluatācijā paredzēta 2013. gada 1. septembrī. Iepazīstoties ar
līdzīgu jaunceļamo sporta būvju
pieredzi, vairāki deputāti ir guvuši pieredzi, ka stadiona pārvaldnieks būtu pieņemams darbā vēl
stadiona būvniecības un iekārtu
(aprīkojuma) komplektēšanas laikā, lai pēc nodošanas ekspluatācijā stadions varētu sākt pilnvērtīgi funkcionēt maksimāli ātri
un efektīvi. Šāda pieredze ir gūta,
iepazīstoties ar Olaines un Bauskas stadionu būvniecības gaitu
un funkcionēšanu. Savlaicīga šādas amata vienības izveidošana
ir būtiska arī kvalitatīva mācību
procesa nodrošināšanai Iecavas
vidusskolā un Iecavas novada
sporta skolā «Dartija» ar jaunā
mācību gada sākumu.
Jautājums par amata vienības
«Stadiona pārvaldnieks» izveidošanu Iecavas novada domē tika
izskatīts 19. februāra Attīstības
komitejas sēdē, 26. februāra Finanšu komitejas sēdē un 5. marta Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdē. Izglītības, kultūras un sporta komiteja iepazinās
ar stadiona pārvaldnieka (pro-

fesijas kods 1431 03) amata aprakstu un secināja, ka stadiona
pārvaldnieka darba uzdevumiem
ir jāpievieno arī citu pašvaldības
sporta būvju (šobrīd skeitparks,
perspektīvā ziemas periodā - arī
hokeja laukums, volejbola laukums atpūtas vietā «Spirtnieki»)
apsaimniekošana, Finanšu komiteja nolēma ieteikt domei izveidot
amata vienību «Stadiona pārvaldnieks». Tāpat, uzklausot arī vidusskolas un sporta skolas pārstāvju viedokli, deputāti nonāca
pie vienotas nostājas, ka stadiona
apsaimniekošana ir jāuzņemas
domei, nevis kādai no šīm izglītības iestādēm.
Saskaņā ar Iecavas novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu amatam «Stadiona pārvaldnieks» mēnešalgas minimālā
likme ir Ls 562 un maksimāla
likme ir Ls 775. Atbalstot Finanšu komitejas ieteikumu, dome
nolēma izveidot jaunu amata
vienību «Stadiona pārvaldnieks»
un jaunizveidotajai amata vienībai apstiprināja mēnešalgu
Ls 600, attiecīgi veicot papildinājumu lēmumā «Par darba samaksu
Iecavas novada domes darbiniekiem».
Jāatgādina, ka 2012. gada
maijā pašvaldība izsludināja atklātu konkursu «Sporta kompleksa - Iecavas stadiona būvniecības pirmā kārta», kurā no trim
pretendentiem par uzvarētāju
kļuva personu grupa «ReatonRERE04». Augustā ar uzņēmumu
tika noslēgts līgums par summu
Ls 993 912,88 (bez PVN), un drīz
pēc tam sākās stadiona būvniecība.
Visi stadiona būvdarbi ir sadalīti divās kārtās. Pirmajā kārtā
ir paredzēts izbūvēt skrejceļu joslas, futbola laukumu, vieglatlētikas sektorus, skatītāju tribīnes ar
tiesnešu namiņu, ūdensapgādes,
lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas sistēmas, apkuri un stadiona ārējo apgaismojumu. Paredzēts arī atjaunot asfalta segumu
skolas pagalmā, izbūvēt nožogojumu ap skrejceļu un labiekārtot
teritoriju. Stadiona būvniecības
1. kārtu plānots nodot ekspluatācijā šī gada 1. septembrī.
Otrajā kārtā paredzēts izbūvēt
sporta laukumus ar sintētisko segumu, auto stāvlaukumu Lauku
un Zemgales ielas stūrī, izbūvēt
nožogojumus ap stadiona teritoriju un sporta laukumiem, kā arī
veikt visas teritorijas labiekārtošanu.
Ar visiem domes sēdes lēmumiem varat iepazīties mājas lapas
www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība
> Domes sēdes > Lēmumi.
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Novada bibliotēkās e-prasmju nedēļa
Elīna Arāja
No 18. līdz 24. martam ikviens
varēs piedalīties Eiropas eprasmju nedēļā, kas Latvijā
notiek jau ceturto gadu. Arī
Iecavas bibliotēkās paredzētas
dažādas apmācības un iepazīšanās ar e-vidi.
E-prasmju nedēļa ir Eiropas
mēroga visas sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā,
karjeras attīstībā un izaugsmē
digitālajā laikmetā. E-prasmju
nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju
apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas
pieejamas e-vidē.
2012. gada e-prasmju nedēļā
890 dažādos pasākumos visos
Latvijas novados kopā piedalījās
vairāk nekā 36 tūkstoši dalībnieku. Ikvienam bija iespēja sekot līdzi pasākumiem interneta
tiešraidēs, kas būs iespējams arī
šogad.
Aktivitātes
«E-prasmju nedēļā 2013» īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešiem un to karjeras iespējām
saistībā ar e-prasmēm un IKT
specialitātēm, digitālajām prasmēm nodarbinātībai, kā arī eprasmēm un IKT risinājumiem
mazajiem un mikrouzņēmumiem.
Vairāk par e-prasmju nedēļu un
galvenajām tēmām skatieties tīmeklī www.eprasmes.lv.
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā 19. martā seniori varēs
apmeklēt mācības «Digitālais
piedzīvojums», kurā stāstīs, kā

izmantot datoru un internetu. Visas nedēļas garumā būs iespēja
datorā sekot līdzi tiešraidēm un
diskusijām, kā arī iepazīties ar
pieejamo datorliteratūru bibliotēkā.
Bērnu bibliotēkā:
- Tematiska izstāde «Internets
– mācībām un izklaidei»;
- 18.–19. martā 4.-6. klašu
skolēnus iepazīstinās ar mājaslapu www.lasamkoks.lv un «Runājošām pasakām» portālā www.
letonika.lv;
- 21. martā 8.–9. klašu skolēnus informēs par interneta vietni
www.profesijupasaule.lv;
- 18.–22. martā piedāvās individuālās konsultācijas apmeklētājiem interneta un datu bāzu
izmantošanā;
- 18.–22. martā sniegs praktisko palīdzību Monētu spēleskonkursa (14. marts - 7. aprīlis)
dalībniekiem vietnē www.letonika.lv.
Rosmes bibliotēkā:
- «Atnāc - pastāstīsim un parādīsim» - stāstīs, kā lietot internetu;
- «Meklē ar mērķi» - informēs
par elektronisko katalogu un
datu bāzēm;
- sniegs arī individuālas konsultācijas.
Zālītes bibliotēkā konsultācijas sniegs katram individuāli.
Zorģu bibliotēkā 19., 21., un
22. martā visi interesenti varēs
saņemt konsultācijas par elektroniskā kataloga un datu bāzu
izmantošanu.
Ziemeļu bibliotēkā varēs uzzināt: kā lietot datoru un darboties internetā; kā lietot i-banku
un meklēt darba piedāvājumus.

Lielā Talka aicina pieteikt
piesārņotākās vietas
Lielās Talkas organizatori
aicina Latvijas iedzīvotājus
brīvprātīgi līdzdarboties takas
organizēšanā un noteikt piesārņotākās Latvijas vietas, kas
būtu jāsakopj Lielās Talkas
laikā.
Lielās Talkas oficiālajā mājas
lapā www.talkas.lv sadaļā Kartes
ir pieejama īpaši izveidota karte,
kurā iedzīvotāji ir aicināti atzīmēt
piesārņojuma teritorijas. Tā kopīgiem spēkiem tiks apzinātas piesārņotās vietas dabā, kuras Lielās
Talkas laikā, 20. aprīlī, būtu nepieciešams sakopt.
Atzīmētajā punktā ikviens interesents varēs organizēt kolektīvu talku, un pēc 18. marta, kad
sāksies visu talkošanas vietu re-

ģistrācija, pieteikt to kā savu talkošanas vietu.
Lai pieteikto piesārņoto vietu
reģistrētu kā oficiālo talkošanas
vietu, Lielā Talka aicina interesentus iepazīties ar talkas atbildīgā pienākumiem: http://www.
talkas.lv/?page=20127
Lielā Talka šogad norisināsies
20. aprīlī un tās vadmotīvs šogad
ir «Tīra Latvija sākas Tavā galvā!»,
kura mērķis ir aicināt cilvēkus ne
tikai sakopt apkārtni, bet arī savā
ikdienas dzīvē piemērot principus,
kas atbilst Lielās Talkas galvenajam mērķim – Latvija 2018. gadā
ir tīrākā valsts pasaulē. Tiekamies
Lielajā Talkā!
Anna Blaua,
Lielās Talkas mediju
koordinatore

Bērniem stāstīs, ka arī internetā
ir jādomā par drošību. Bibliotekāre Dzintra Maračkovska gan
piebilst, ka arī e-prasmju nedēļā
visi joprojām ir aicināti nākt lasīt
grāmatas.
Aicina piedalīties
konkursos
Lai rosinātu iedzīvotājus iepazīties ar e-pārvaldes sniegtajām
priekšrocībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina līdz 22.
martam piedalīties konkursā. Ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma var iesniegt konkursā savu

stāstu «Mana pieredze, izmantojot e-pakalpojumus». 6.-12. klašu skolēni aicināti piedalīties zīmējumu konkursā «Kā es redzu
elektronisku valsts pārvaldi?». Zīmējumus var noformēt kā stāstu
vai logo, attēlojot dažādus e-pakalpojumus. Labākais darbs tiks
izmantots kā ilustrācija, noformējot bukletus un citus informatīvos materiālus. Savukārt 8.-12.
klašu skolēni VARAM mājaslapā
var aizpildīt zināšanu testu «Es
- elektroniskā vidē». Ar konkursu
nolikumiem iespējams iepazīties
VARAM mājaslapā www.varam.
gov.lv.

Iecavas novada dome aicina darbā
STADIONA PĀRVALDNIEKU
Aicinām amatam pieteikties speciālistu - sportisku cilvēku
ar labām organizatora prasmēm, kas spētu iedzīvināt Iecavas
stadionu un padarīt to atpazīstamu ne tikai Iecavas novadā, bet
arī valstiskā un starptautiskā līmenī.
Galvenie darba uzdevumi:
• vadīt, koordinēt un uzturēt Iecavas stadiona un citu pašvaldības sporta būvju darbu atbilstoši Iecavas vidusskolas, Iecavas
novada sporta skolas «Dartija», citu Iecavas novada pašvaldības
iestāžu, nevalstisko organizāciju, juridisko un fizisko personu
iesniegtajiem priekšlikumiem par to vēlmi attiecībā uz stadiona
un citu pašvaldības sporta būvju noslodzi, un nodrošināt stadiona darbības nepārtrauktību;
• apzināt un sagatavot stadionā un citās pašvaldības sporta
būvēs notiekošo nodarbību, sacensību un citu pasākumu kalendāros plānus;
• izstrādāt ar stadionu un citu pašvaldības sporta būvju darbību saistītos iekšējos normatīvos aktus;
• plānot stadiona un citu pašvaldības sporta būvju budžetu un
savlaicīgi iesniegt to izskatīšanai pašvaldībā;
• sadarbībā ar pašvaldību, tās iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, valstī atzītajām sporta federācijām plānot, organizēt
un rīkot sporta pasākumus stadiona un citu pašvaldības sporta būvju teritorijā.
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība (priekšroka tiks dota pretendentam ar pieredzi īpašuma apsaimniekošanā, sporta pasākumu organizēšanā);
• Latvijas Republikā spēkā esošo pašvaldības, sporta un izglītības darbību reglamentējošo dokumentu un normatīvo aktu
pārzināšana;
• precizitāte un atbildības sajūta, komunikabilitāte un spēja
strādāt komandā;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• iemaņas darbā ar datoru;
• teicamas latviešu valodas zināšanas;
• sporta aprīkojuma, celtniecības, būvniecības, teritorijas apkopšanas materiālu un tehnikas pārzināšana;
• prasme analizēt darba rezultātus, rast risinājumu un pieņemt
lēmumus amata kompetences ietvaros.
Motivācijas vēstuli ar savu redzējumu attiecībā uz Iecavas
stadiona un citu pašvaldības sporta būvju pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Iecavas novada domes kancelejā Skolas ielā 4,
Iecavā, Iecavas novadā, LV- 3913, līdz 2013. gada 3. aprīlim
personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 03.04.2013.).
Uzziņas pa tālruni 63941721.
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Pret vēstures notikumiem ar izpratni
1.lpp.
«...Vēstures avoti apstiprina,
ka leģions, kuru sāka formēt
1943. gada sākumā, nav bijis
iesaistīts nedz ebreju masveida
iznīcināšanā, nedz kara noziegumos pret cilvēci. Leģiona karavīri nepiedalījās represīvajās
akcijās pret civiliedzīvotājiem,
bet gan cīnījās austrumu frontē pret sarkanarmiju. Leģions
cīnījās pret tās valsts armiju,
kas 1940. gadā bija okupējusi
Latviju. Latviešu karavīri karoja pret režīmu, kas 1940.1941. gadā veica represijas
pret civiliedzīvotājiem.* Kā
liecina vēsture, neviens latviešu
leģionārs nevienā tiesā nav notiesāts par kara noziegumiem,
kas būtu izdarīti leģiona darbības kontekstā...
...Nirnbergas kara tribunāla
spriedumā, kas tika pasludināts
1946. gada 1. oktobrī, precīzi
noteikts to personu loks, kas
pieskaitāmas noziedzīgajai SS
organizācijai. Latviešu leģiona karavīrus, kurus kara laikā piespiedu kārtā mobilizēja
nacistiskās Vācijas okupācijas
režīms, nepieskaitīja šai organizācijai. Rietumu sabiedroto
atbildīgās institūcijas uzsvēra,
ka Baltijas ieroču SS vienības
(Latvijas un Igaunijas leģioni)
to mērķu, ideoloģijas, darbības un sastāva kvalifikācijas
ziņā ir uzskatāmas par savrupām un no vācu SS atšķirīgām
vienībām...» **
16. martu kā savu kritušo
cīņu biedru piemiņas dienu kopš

1952. gada sāka atzīmēt trimdā
izveidotā latviešu leģionāru organizācija «Daugavas Vanagi».
Kāpēc tieši 16. marts?
«...1944. gadā no 16. līdz
19. martam abas Latviešu leģiona divīzijas - 15. un 19. - austrumu frontē pie Veļikajas upes
plecu pie pleca izcīnīja smagas
kaujas ar sarkanarmiju. Latviešu karavīri cīnījās par augstieni,
kas kartē bija apzīmēta kā 93.4.
Sarkanarmijas spēki centās šo
apkārtnē valdošo augstieni pārņemt savās rokās un uz tās bāzes attīstīt tālāku uzbrukumu.
Pēc triju dienu smagām kaujām
leģiona karavīriem virspulkveža
Artura Silgaiļa vadībā izdevās
noturēt stratēģiski svarīgo vietu.
Tā bija pirmā kauja, kurā viena
mērķa sasniegšanai vienlaikus
iesaistījās abas latviešu divīzijas. Kauja beidzās ar uzvaru
pār ievērojami pārāku pretinieku, kas apliecināja latviešu
karavīru profesionālismu...» **
Viņi gāja, kā paši mēdza teikt,
«ar ienaidnieku pret ienaidnieku». Tur bija gan divdesmitgadīgi jaunekļi, gan arī vīri, kuri bija
piedalījušies Brīvības cīņās. Bija
piespiedu mobilizētie, bija brīvprātīgie. Viņi cīnījās, krita, palika dzīvi, nonāca gūstā, tika ieslodzīti Sibīrijas nometnēs, kam
paveicās - palika Rietumu pusē,
kur viņus par fašistiem gan neviens neuzskatīja...
Mums ir palaimējies. Karš
Latvijā nav bijis jau gandrīz 70
gadus. Bet mūsu pienākums
būtu saprast arī tos notikumus,

Jaunie leģionāri
Rīgā 1943. gadā
pirms došanās
uz fronti.
Foto no biedrības
«Arhīvs» krājumiem.
kuru dalībniekus nevar tik viegli izšķirot «labajos» un «sliktajos», salikt pa plauktiņiem un
aizmirst. Uzpūstās «antifašistu»
histērijas dēļ mēs norobežojamies no šī datuma un šiem cilvēkiem, vai arī jūtamies komfortabli vispār nedomājot par visu
to.
Jā, viņu pienākums bija
karot. Bet mūsu pienākums ir
nepieļaut, lai kāds manipulē ar

mums un veido mūsu tautas
vēstures izpratni, balstoties uz
mūsu nezināšanu vai vienaldzību.
Izrādot cieņu leģionāriem,
16. martā mēs varam nolikt ziedus mūsu novadā izveidotajās
piemiņas vietās pie «Būču» un
«Dietlavu» mājām, Baldones šosejas malā, kā arī pie «Grimmu»
mājām, netālu no dzelzceļa līnijas Dobele-Krustpils.

* Kārļa Sinkas izcēlumi
** Pilns raksta teksts - Antonijs Zunda «16. marts Latviešu leģiona
vēstures kontekstā» Latvijas Vēstnesis, 2004. gada 16. marts
http://vip.latnet.lv/lpra/zunda2004.htm

Skolu apciemo savējie
27. februārī Iecavas internātpamatskolā notika direktoru seminārs, kurā piedalījās
novada skolu vadības pārstāvji
un Izglītības nodaļas darbinieces. Uzsākot darba dienu, viesi tika iepriecināti ar nelielu
koncertu, kuru sniedza mūsu
skolas skolēni. Semināra gaitā
dalībnieki apsprieda kopīgās
aktualitātes, veica nepieciešamo darbu starpvalstu (Kipras)
projektā, iepazinās ar Iecavas
internātpamatskolas direktores
piedāvāto pieredzes apmaiņas
materiālu, devās nelielā pastaigā pa skolas telpām un noslēgumā mielojās ar garšīgām
pusdienām skolas ēdnīcā.
Marta pirmā nedēļa skolā

tika veltīta jautrai matemātikai
sākumskolā organizētajā metodiskajā nedēļā. 1.-4. klašu skolēni čakli darbojās, paši sastādīdami āķīgus uzdevumus un
aizraujošas spēles, kur spēlēšanas gaitā «jāpalauza galvas».
Visas klases kopā risināja uzdevumus interesantā matemātikas pēcpusdienā, kur prāta
spēles apvienojās ar patīkamu
izklaidi.
8. martā Iecavas internātpamatskolā valdīja svētku noskaņa. Paralēli pavasarīgajiem
savstarpējiem apsveikumiem
Sieviešu dienā skolu apciemoja daudz mīļu, tuvu ciemiņu – skolā tika organizēta
Vecāku diena. Skolēnu vecā-

ki pulcējās jau no paša rīta,
kad kopā ar saviem bērniem
bija iespēja piedalīties mācību
stundās. Daudzi vecāki piedāvāto iespēju izmantoja ar lielu
interesi. Skolas administrācija vecākus aicināja uz kafiju,
patīkamā gaisotnē informējot
par skolas aktualitātēm, mācību darba norisi, audzināšanas
stūrakmeņiem un plānotajiem
pasākumiem. Vecāki saņēma
īpaši sagatavotu skolas avīzes
eksemplāru, kurā katra klase
bija atspoguļojusi nozīmīgākos
šī mācību gada notikumus. LU
pārstāve Gunta Kraģe informēja vecākus par aktualitātēm
projektā APU, kas saistītas ar
atbalstu pozitīvai uzvedībai, ai-

cinot līdzdarboties un atbalstīt
skolu šajā nozīmīgajā procesā.
Tika veikta vecāku aptauja, lai
noskaidrotu viedokli par skolas
un vecāku savstarpējās sadarbības iespēju pilnveidošanu.
Vecāku dienas pasākumos
piedalījās 65 vecāki, pārstāvot
90 skolēnus. Paldies tiem vecākiem, kuri ir atsaucīgi sadarbībā ar skolu un klašu audzinātājiem savu bērnu izglītošanas
un audzināšanas darbā. Paldies visiem, kuri rada iespēju
piedalīties Vecāku dienā!
Inga Čipena,
direktora vietniece
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«Sievietes pavasarī»
Elīna Arāja

Sieviešu klubs «Liepas»
svētdien, 10. martā, viesu
namā «Dārta» pulcināja gan
kluba biedrenes, gan viešņas,
lai pavasarīgās noskaņās
baudītu sievišķīgas lietas.
«Tā ir kopā sanākšana, dalīšanās ar pieredzi sieviešu pulciņā. Noteikti šis nav pēdējais
pasākums,» stāsta biedrības vadītāja Beāta Bundule. Pasākuma
tēma «Sieviete pavasarī» izvēlēta
ar domu līdzi pārmaiņām dabā
atmodināt sievietes skaistumam
un priekam. Pasākumā valdīja
priecīga atmosfēra: dāmas labprāt gan saņēma, gan deva un
dalījās. Pasākuma galvenā idejas
autore ir rosīgā Agita Hauka, kas
mini-pārvērtībās saposa piecas
dāmas. Vēlāk modeles no visa
skaistumlietu piedāvājuma izvēlējās apģērbus un aksesuārus,
lai piedalītos improvizētā modes
skatē, kuru skatītāji pavadīja ar
ovācijām.
Tirdziņā bija apskatāmas un
iegādājamas dažādas lietas, no
vaļasprieka līdz pat profesionālam piedāvājumam: adījumi; šuvējas pakalpojumi; somas, kuras
iekrājušās plauktos; dažādas
rotaslietas; apģērbi. Kā jau kārtīgā tirdziņā pienākas, bija pieejami pat zīlnieces pakalpojumi.
Viešņas no Ādažiem un Lapmežciema iepriecināja ar skaistiem
mākslas darbiem, bet pavasara
noskaņai košus atraitnīšu podus un lociņu buntes pasākuma apmeklētājiem no dēla Jura
Kudapa zemnieku saimniecības
«Medīgas» piedāvāja liepa Silvija. Viņa pastāstīja, ka atraitnītes
nebūt nav vienīgās saimniecībā
audzētās puķes, kuras var iegādāties sava dārza un balkona
vasarīgajam skaistumam. Puķu
krāšņumu varēja baudīt arī uz
apgleznotajām zīda šallēm, kuras
darinājusi Lapmežciema sieviešu
kluba «Spridzenes» vadītāja Iveta
Meiere. Viņa zīda apgleznošanai
pievērsusies jau kopš 1997. ga-

Silvijas Kudapas (no kreisās) puķu stādus iegādājās ne
viena vien apmeklētāja. Arī Vineta Lamberte,
kura iepriecināja pasākuma apmeklētājus
ar salona «Ciku Caku» meistardarbiem.
da un iekārtojusi vairāk nekā
20 personālizstādes. Mākslinieces zīda šalles ar liliju motīviem
jau sešus gadus rotā Krimuldas
baznīcu Liliju svētkos jūlija otrajā pusē, kad dievnams pildīts
liliju ziediem. «Tā ziedu smarža
un skaistums ir neaprakstāms.
Baznīcā viesojas gan tūristi, gan
svētceļnieki un kāzinieki, kas
pielaiko šalles, zīdam plīvojot
vējā. Tas ir tāds interesants piedzīvojums,» stāsta māksliniece.
I. Meiere priecājas, ka Iecavā sarīkots šāds pasākums, kas ļauj
Māksliniece Iveta Meiere
organizācijas rokdarbniecēm un
no sadraudzības kluba
amatniecēm nākt un šo to arī
«Spridzenes».
pārdot. Rīgā notiek trīs lielas šādas izstādes, kur pašdarbniekus
viņa pabeigusi hiroloģijas kuraicina tirgoties. Latvijas Lauku
sus, kas ir mācība par rokām un
sieviešu apvienība, kurā apvienolīnijām plaukstās. Šīs zināšanas
jušies sieviešu klubi no Latvijas
palīdz izprast cilvēku un viņa
laukiem, kopā ap 4000 sieviešu,
likteņu pavērsienus. «Arī katrs
gan organizatoriski, gan finangredzens pirkstā kaut ko nozīsiāli palīdz savām dalībniecēm
mē,» stāsta Līga. Visi stīpiņveida
piedalīties izstādēs. I. Meiere ir
gredzeni ierobežo, taču lielie grearī šīs apvienības amatniecības
dzeni pastiprina pirksta enerģiun mākslas nodaļas vadītāja.
ju. Piemēram, laulības gredzens
Čigānietes lomu pasākupalīdz rēķināties ar otru cilvēku,
mā bija uzņēmusies liepa Līga
bet rādītājpirkstam uzlikts zīBosko, sakot: «Es te nodarbojos
moggredzens, kā diženajam vaar sievišķīgām lietām. Lai interedonim Cēzaram, pastiprina varu
santāk!» Līgai jau no bērnu dieun ietekmi pār citiem. Šoreiz pie
nām interesējusi zīlēšana un nu
Līgas vērsās pārsvarā sievietes,
taču Līga atklāja, ka visbiežākie
Sabiedriskā labuma organizācija biedrība
zīlnieces apmeklētāji tomēr ir vī«Iecavas sieviešu klubs «Liepas»» sadarbībā ar SIA «M»
rieši.
aicina iecavniekus palīdzēt, ziedojot jaunai sievietei,
Liepas izsaka pateicību visām
kurai nepieciešamas neparedzētas finanses
pasākuma dalībniecēm, kuras
C hepatīta ārstēšanai.
ziedoja naudu labdarībai – ieZiedojumus ieskaitīt biedrības kontā
cavniecei, kurai nepieciešami līar norādi «Sievietes veselībai».
dzekļi C hepatīta ārstēšanai. ZieBiedrība «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»»
dojumos savākti 80 lati un liepas
Reģ. Nr. 40008059901
turpina vākt ziedojumus, palīA/S SEB banka, kods: UNLALV2X
dzot jaunajai sievietei ārstēšanas
Konts: LV46UNLA0050018188978.
procesā.

Sporta namā
17. martā plkst.11:00
LJBL čempionāts basketbolā:
Iecava-Sigulda
19. martā plkst.20:30
LBL 3: BK «Dartija» BJSS Rīga/Pārdaugava
20. martā plkst. 16:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības telpās A grupai
un junioriem (2. posms)
21. martā plkst. 18:30
Iecavas novada sacensības
galda tenisā 5. noslēdzošā
kārta
26. martā plkst. 12:00
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» starptautiskās
sacensības galda tenisā
jauniešiem
27. martā plkst. 10:00
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» starptautiskās
sacensības galda tenisā
jauniešiem
30. martā plkst. 12:00,
pieminot
Zilākalna Martas
105. dzimšanas dienu,
Sila kapos Tautas dziednieces
atdusas vietā jau tradicionāli
pulcēsies Latvijas dziednieki.
Pēc tam Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkā būs iespēja
tikties ar dziedniekiem un
saņemt arī dziedināšanu.
PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ
– pieaugušus, briestaudzes,
var izstrādātus un kopā ar
lauksaimniecības zemi.
Palīdzam nokārtot īpašuma
tiesības. Korekta samaksa.
Interesē īpašumi Kurzemē,
Vidzemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai
zonda.ipasums@gmail.com
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Sporta ziņas
7. martā sporta skolas «Dartija» jaunie sportisti piedalījās
starptautiskās vieglatlētikas sacensībās Paņevežā (Lietuva).
Sacensībās piedalījās vieglatlēti no Latvijas, Lietuvas un Krievijas.
Iecavnieku labākie rezultāti:
B grupa
Daniels Fjodorovs 3. vieta 60 metru skrējienā (7,63 sek.)
A grupa
Rūdolfs Jānis Štāls 7. vieta lodes grūšanā (12,44 m)
Matīss Mītins 8. vieta 60 metru skrējienā (7,57 sek.).
9. martā Kuldīgā norisinājās starptautiskas sacensības
vieglatlētikā, uz kurām pulcējās sportisti no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Itālijas un Krievijas.
Iecavnieku labākie rezultāti:

Iecavas novada dome
aicina darbā ekonomistu
Galvenie darba pienākumi:
- sagatavot Iecavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu
prognožu pārskatus un budžeta pieprasījumu apkopojumu;
- plānot finanšu plūsmu investīciju projektu nodrošināšanai;
- analizēt Iecavas novada pašvaldības budžeta izlietojuma
atbilstību Iecavas novada domes apstiprinātajam budžetam
un sagatavot budžeta izpildes analīzi;
- kontrolēt norēķinus ar citām pašvaldībām par izglītības
iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem;
- veikt aprēķinus par valsts budžeta mērķdotāciju sadali starp
pašvaldības budžeta iestādēm, uzraudzīt piešķirto līdzekļu
izlietošanu.

Rezultāti:

Darba prasības:
- augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības
specialitātēs;
- Latvijas Republikā spēkā esošo pašvaldības un finanšu
darbību reglamentējošo dokumentu un normatīvo aktu
pārzināšana;
- pašvaldības budžeta un finanšu pārskatu sastādīšanas
metožu pārzināšana;
- labas datorprasmes darbam ar «Microsoft Office» (Word,
Exel) un grāmatvedības lietojumprogrammām;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- prasme izprast un analizēt pašvaldības pamatdarbības,
finanšu un investīciju darbības kopsakarības un rezultātus;
- prasme analizēt rezultātus, rast risinājumu un pieņemt
lēmumu amata kompetences ietvaros;
- augsta atbildības sajūta, precizitāte, akurātums, patstāvība;
- lieliskas komunikācijas un organizatoriskās prasmes.

Meitenes līdz 13 gadiem (1 km):
1. vieta - Anna Karele (4 min. 45 sek.);
2. vieta - Luīze Cābele (10 min. 34 sek.).

Iecavas novada dome piedāvā iespēju veikt atbildīgu un
daudzpusīgu darbu, iespēju paplašināt zināšanas un
profesionālās iemaņas, kā arī darbam nepieciešamo aprīkojumu.

B grupa
Daniels Fjodorovs 3. vieta 60 metru skrējienā (7,51 sek.)
Amanda Grīnberga 4. vieta augstlēkšanā (1,40 m)
A grupa
Rūdolfs Jānis Štāls 3. vieta lodes grūšanā (12,97 m)
Matīss Mītins 4. vieta tāllēkšanā (5,78 m) un 5. vieta 60 metru
skrējienā (7,42 sek.)
Mika Lejnieks 8. vieta 200 metru skrējienā (25,24 sek.).
Svētdien, 10. martā, sporta entuziasti pulcējās Iecavas
novada atklātajās sacensībās distanču slēpošanā. Lai gan
šogad slēpošanas sacensības tika organizētas krietni tuvāk
pavasarim nekā pērn, arī šoreiz sportistus laiks nelutināja.
Saulīte gan sildīja, taču aukstums atturēja ne vienu vien slēpot
gribētāju. Rosīgie tomēr veiksmīgi finišēja, izbaudot pēdējos šīs
ziemas mirkļus.

Zēni līdz 13 gadiem (2 km):
1. vieta - Alberts Karelis (8 min.12 sek.);
2. vieta - Ričards Kalniņš (8 min.14 sek.).
Jaunietes un sievietes no 14 līdz 44 gadiem (2 km):
1. vieta - Dace Kalniņa (6 min. 34 sek.);
2. vieta - Kristīne Karele (7 min.11 sek.);
3. vieta - Diāna Upelniece (7 min 55 sek.).
Vīrieši no 14 līdz 44 gadiem (3 km):
1. vieta - Gunārs Naļivaika (8 min. 25 sek.);
2. vieta - Sandis Karelis (9 min. 56 sek.).
Veterāni vīrieši no 45 gadiem un vecāki (3 km):
1. vieta - Egīls Kaupe (8 min. 01 sek.);
2. vieta - Andris Tirzītis (9 min. 49 sek.);
3. vieta - Guntis Dravnieks (10 min. 53 sek.).

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Ekonomists»
līdz piektdienai, 22. martam, var iesniegt Iecavas novada
domes kancelejā vai sūtīt uz adresi: Iecavas novada dome,
Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Papildu informāciju par vakanci var saņemt, zvanot
pa tālruni 63941973 vai 27841860.

Bezmaksas seminārs iespēja tikties ar Draugiem.lv grupas
runasvīru Jāni Palkavnieku
Aicinām uz bezmaksas semināru
«Efektīva sociālo mediju izmantošana
komunikācijā ar klientu», kas notiks pirmdien,
18. martā, pl. 10.00 – 11.30 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) Svētes ielā 33, Jelgavā.
Semināru vadīs Draugiem.lv grupas runasvīrs
Jānis Palkavnieks.
Semināra gaitā varēsiet uzdot sev interesējošus jautājumus un
noskaidrot:
• kā veidot komunikācijas saturu;
• kā panākt, lai klients saņemtu gaidīto u.c.
Pieteikšanās: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
tālr. 63012169; 63012155 vai
birojs@zrkac.jelgava.lv; tālr. 63082101.

3. vietu savā vecuma grupā
ieguva Diāna Upelniece (no
kreisās), bet Sandis Karelis
savā grupā bija otrais.

Speciālo balvu
saņēma vecākais šo
sacensību dalībnieks
Zigfrīds Bukovskis.

Aizsaulē aizgājuši
Edgars Šķensbergs (29.09.1936. - 10.03.2013.)

2013. gada 15. martā .

Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI (B kat.)
ZAMS

Maksa par kursiem Ls 20
Braukšana 45 min. Ls 6
Mācību sākums 23. aprīlī

MOTOVADĪTĀJU KURSI (A kat.)

Maksa par kursiem Ls 30
Braukšana 45 min. Ls 7,50
Mācību sākums 26. aprīlī
www.zams.lv
Tiek komplektēta
Tālr. 29121985
grupa 95. kodam

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi
◊ Universālā ekskavatora pakalpojumi
◊ Sniega šķūrēšana ar T-150
Tālr. 29457686.
SIA «Fero M» pieņem
melnos metāllūžņus.
Licences Nr.
Tālr. 26786877.

• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.

17. martā plkst. 10:00
sporta namā «Dartija»
Zemgales
telpu futbola
čempionāta
finālturnīrs
2006. gadā dzim. zēniem.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Vidusskolā
20. martā plkst. 15:00
Iecavas novada skolu
sacensības florbolā
6.-7. klasēm.

Frizētava
«Visai ģimenei»
piedāvā:
• Friziera pakalpojumus.
Jaunums - Hair tatoo!
• Manikīra pakalpojumus:
- Gelish;
- gēls;
- klasiskais manikīrs.
Martā - iepazīšanās cenas!
Iecavā, Skolas ielā 4,
tālr. 63942749.

SIA «Lielzeltiņi»
iepērk kviešus.
Ātra apmaksa. Transports.
Īpaši nosacījumi, slēdzot
sadarbības līgumu
par 2013. gada sezonu,
līdz 1. aprīlim.
Tālr. 29413959, 63960776.
Autoskola Iecavā veic
B kategorijas
autoapmācību.
Pieteikšanās 19. martā plkst. 17
Rīgas ielā 20 (2. stāvā).
Tālr. 28474913, 26820570.
7. aprīlī plkst 10:00
Iecavas novada
čempionāts
ZOLĪTĒ.
Pieteikšanās
no plkst. 9:30.
Dalības maksa Ls 5.
Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem mēnešiem.

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Pārdod : : :
vai iznomā 1 hektāru zemes
1,5 kilometrus no Iecavas (pa
Stelpes ceļu).
Tālr. 29408054.

Dažādi : : :
Apbedīšanas birojs «Krustceles»
izgatavo kapu pieminekļus
un apmales no granīta.
Pasūtījumiem līdz 1. aprīlim
20% atlaide.
Tālr. 25505772.
Veic dzīvokļu, māju kosmētisko
un kapitālo remontu, jumtu
remontu un seguma maiņu.
Būvē nojumes, šķūņus un
siltumnīcas, kā arī veic to
remontu.
Tālr. 26060411.
Drīz būs labākais laiks
augļu koku un ogu krūmu
vainagu veidošanai un
sakopšanai. Profesionāli
dārznieki var izpildīt šos
darbus un veikt sezonā
nepieciešamos miglojumus ar
augu aizsardzības līdzekļiem.
Piedāvājam arī veikt pavasara
kopšanu Jūsu daiļdārzā vai
uzņemties rūpes par to visu
vasaru.
Tālr. 28661047 vai 29127675.

Progresieši ar savām ģimenēm
tiek aicināti uz ikgadējo
kopīgo atpūtas vakaru
13. aprīlī plkst. 19.00
sporta namā «Dartija».
Dalības maksa Ls 4 un
groziņš. Pieteikšanās līdz
10. aprīlim pie Līvijas
Jansones pa tālr. 29640599,
namu pārvaldē pie Irinas
Hāzenfūses vai sporta namā
pie dežuranta.

Ceturtdien, 21. martā,
no plkst. 10 līdz 16:30
Bauskas novada domē,
Uzvaras ielā 1 interesenti
aicināti uz semināru par
zemeņu audzēšanu.

Kultūras namā
15. martā plkst. 19:00
muzikāla izrāde
«Olgas diena».
Dziedātāja Olga Rajecka,
pianists Juris Kristons,
dramaturgs Kārlis Anitens.
Biļešu iepriekšpārdošana.
Ieeja - Ls 3; Ls 4 un Ls 5.
17. martā plkst. 12:00
Lietuvas-MaskavasUkrainas cirka «Soliaris»
šova programma.
Ieejas maksa:
bērniem līdz 4 gadiem - bez
maksas, pārējiem - Ls 2,50.
21. martā plkst. 10:30
pirmsskolas izglītības iestāžu
TEĀTRA DIENA.
Ieeja - bez maksas.
22. martā plkst. 11:00
Republikas
Teātra sporta turnīra
pusfināls.
Ieeja - bez maksas.
23. martā plkst. 11:00
Republikas
Teātra sporta turnīra
fināls.
Ieeja - bez maksas.
23. martā plkst. 19:00
vidējās paaudzes deju
kolektīvu sadancis.
Ieeja - bez maksas.
25. martā
Komunistiskā genocīda
upuru atceres dienai
veltīts
piemiņas brīdis
pie pieminekļa stacijā.
Izbraukšana no kultūras
nama plkst. 17:30;
pirmsskolas vecuma bērnu
deju kolektīva un popgrupas
koncerts plkst.18:10;
filma - Fonda «Sibīrijas bērni»
organizētais brauciens
2012. gada jūnijā (I un
II daļa) plkst. 18:30.
30. martā plkst. 17:00
dziedošo talantu šovs
«Dziedi ar mani».
Dalībniekus vērtēs atraktīvais
Kaspars Blūms-Blūmanis
(Kašers) un elegantā
Antra Stafecka.
Ieeja - bez maksas.
30. martā plkst. 21:00
«RETRO-DISKO
70-TIE UN 80-TIE».
Ieejas maksa - Ls 3.
Vietas pie galdiņiem
rezervēsim laicīgi. Padomāsim
par tematiskiem tērpiem,
jo trīs labākie tiks godalgoti.
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