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8 lpp. vairāk!

Priecīgas
Lieldienas!
Elīna Arāja

Marta Tamule

Pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» jaunrades pulciņa audzēkņi pirms
gaidāmajiem svētkiem krāso pašu darinātas dižolas, veidojot kopīgu milzu ligzdu
ar teju 20 Lieldienu olām. Olas viņi meistaroja no vecām avīzēm.

Ielūgums uz Dzimtmisā
ražotas kafijas krūzīti
Anta Kļaveniece

Mūsdienās kafijas ražotājs ir
nevis tas, kas to audzējis un
novācis, bet gan tas, kas to ir
apgrauzdējis un iepakojis.
SIA «ATAR» ir viens no nedaudzajiem Latvijas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kafijas
ražošanu. Lai gan uzņēmums ir
reģistrēts Ogres novada Madlienā, kafijas grauzdētava kopš
2006. gada atrodas Iecavas no8.lpp.
vada Dzimtmisā.

6.lpp.

Pavasaris
autoskolā «ZAMS»
Elīna Arāja
Līdz ar pārmaiņām dabā,
autoskola «ZAMS» pārcēlusies
uz jaunām telpām Iecavas
centrā. Jauninājums ir arī
95. koda apmācība.
Drīzumā skolā būs iespēja
iegūt jebkuras kategorijas
kvalifikāciju.
Autoskola Iecavā pastāv jau
divus gadus, stāsta tās vadītājs
Agnis Mors. Šo gadu laikā ir izveidotas jau deviņas filiāles bijušā Bauskas rajona teritorijā.
Līdz šim lekcijas A. Mors lasīja un instruktora darbus pildīja divatā ar sievu Ilzi, bet nu

viņiem ir piepulcējušies divi pasniedzēji un drīz būs vēl. Pašlaik
skolā var iegūt A, B, BE kategorijas un 95. koda kvalifikāciju,
taču jau aprīlī varēs apgūt arī
pārējās kategorijas.
Autoskolai ir divas vieglās
automašīnas: Opel Zafira un
Opel Merina. Tās abas aprīkotas
ar manuālo ātrumu pārnesumkārbu, jo ļoti reti kāds vēlas kārtot eksāmenu ar automātisko
pārnesumkārbu. Ja eksāmens
ir kārtots ar šādu mašīnu, vadītāja apliecībai tiek pievienots
speciāls kods un tad, braucot ar
parasto pārnesumkārbu, var saņemt sodu kā par neatbilstošu
kategoriju – Ls 30-300.
9.lpp.
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Dziesmu svētku maratons sācies

Alise Veisa,
kokles spēles skolotāja
21. martā Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas koklētāju
ansambļa «Uguntiņa» jaunākā,
vidējā un vecākā grupa devās
uz Jelgavas kultūras namu,
kur norisinājās Kurzemes un
Zemgales novadu koklētāju
ansambļu kopmēģinājumi.
Kopmēģinājuma mērķis bija
gatavošanās Vispārējo latviešu
XXV Dziesmu un XV Deju svētku Kokļu mūzikas koncertam
Ķīpsalas izstāžu kompleksā,
kurš notiks 4. jūlijā. Satikšanās
bija laba pieredze, lai virsdiriģentu vadībā ansambļi saspēlētos, kā arī precizētu skaņdarbu
tehniskās un mākslinieciskās
detaļas pirms aprīlī gaidāmajām
skatēm.
Šī gada svētkos Kokļu mūzikas koncerta repertuārs sadalīts

Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas koklētājas, gatavojoties Vispārējiem
latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem,
piedalījās Kurzemes un Zemgales novadu
koklētāju ansambļu kopmēģinājumā.

trijās grūtības pakāpēs, kur jaunākās grupas dalībniekiem jāiestudē vairākas tautas dziesmu
un deju apdares, savukārt vidējās un vecākās grupas sniegumā
būs iespēja dzirdēt Jāņa Porieša,
Valta Pūces, Andra Sējāna kom-

Meitenes
mācīsies saposties
izlaiduma dienai
Ginta Zaumane
jaunatnes lietu speciāliste
Zaļā ceturtdiena šajā gadā
aptuveni 50 Iecavas novada skolu izlaiduma klašu skolniecēm
būs īpaša. Meitenes Iecavas kultūras namā neformālā gaisotnē
speciālistu vadībā iepazīsies,
mācīsies, apgūs un papildinās
zināšanas un prasmes, lai iegū-

tu plašu priekšstatu, kā veidot
savu tēlu izlaiduma dienā. Apmācību tēmas plašas - sākot no
modes tendencēm līdz pat pašas
auguma tipa izzināšanai, matu
sakārtojumam, tērpam un gaitai. Apmācību ievadlekcija un
viena no radošajām darbnīcām
būs modes dizaineres un zīmola «Shu shu» autores Diānas
Liepnieces pārziņā. Vēl četras

pozīcijas kopā ar koriem, kā arī
Kārļa Lāča un Ērika Ešenvalda
skaņdarbu pirmatskaņojumus.
Paldies Iecavas novada domei
Iecavas vidusskolu Zemgapar finansiālo atbalstu. Turēsim les skolēnu zinātniski pētniecisīkšķus aprīlī gaidāmajās koklē- ko darbu 4. konferencē Jelgavā
tāju ansambļu skatēs!
21. martā pārstāvēja 12. klases
skolnieces Madara Plēsuma un
Annija Užule ar darbu «Mācīšanās traucējumu samazināšana, izmantojot mūzikas terapijas metodes» (darba vadītāja
A. Taurene), un Katrina Mertsa
ar darbu «Smaržvielas, to iegūšana un izmantošana» (darba
vadītāja L. Krasnova).
Konferences - konkursa noslēgumā Madara un Annija saņēma Atzinības rakstus par ladarbnīcas vadīs mūsu pašu no- biem sasniegumiem pedagoģijas
vadnieces - Agita Hauka, Vineta sekcijā, un Katrina – Atzinības
Lamberte, Ginta Cera un Inga rakstu par iegūto 1. vietu ķīEriņa.
mijas sekcijā, tādējādi iegūstot
Meitenēm uz apmācībām jā- ceļazīmi dalībai valsts konkurierodas, līdzi ņemot tikai dažas
sā. Karinai tika izsniegts arī
lietas. Piemēram, kurpītes ar
papēdi, pašas foto un pusdienu Apliecinājums par iespēju ārmaizītes. Par pārējo rūpēsies or- pus konkursa studēt budžeta
ganizatori ar Iecavas novada do- vietā vairākās LLU fakultātēs.
Sveicam!
mes atbalstu.

Skolu ziņas
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Veselības veicināšanas
būtiska sastāvdaļa ir zināšanas
Anta Kļaveniece

selības problēmām, tāpēc veselības veicināšana manā dzīvē nav
svešs jēdziens. Veselības veicināšanas aktivitāšu mērķis ir attīstīt
un nostiprināt katra Iecavas novada iedzīvotāja un sabiedrības
kopumā zināšanas un iemaņas,
lai kontrolētu veselību ietekmējošos faktorus un panāktu pozitīvas izmaiņas. Lai Iecavas novada
iedzīvotāji varētu veikt mērķtiecīgas un efektīvas veselību veicinošas aktivitātes, ir nepieciešams
atbilstošs zināšanu un kompetences līmenis, tāpēc veselības
izglītība ir būtiska veselības veicināšanas sastāvdaļa. Veselības
izglītība ir primārais aspekts
veselības veicināšanā, jo tā tiek
rosināta katra indivīda izpratne
par veselību ietekmējošajiem faktoriem. Līdz ar izpratni par veselību ietekmējošajiem faktoriem
palielinās katra iedzīvotāja spējas pieņemt veselīgu dzīvesveidu
atbalstošus lēmumus un vēlme
iekļauties veselības veicināšanas
aktivitātēs. Saskaņā ar «Sabiedrības veselības politikas pamatprincipiem 2011.–2017. gadam»,
visiem Iecavas novada iedzīvotājiem ir jāsniedz iespēja realizēt
savu «veselības potenciālu», veicinot pēc iespējas kvalitatīvāku
sabiedrības veselības sistēmas
darbību. Ir nozīmīgi paaugstināt
katra Iecavas novada iedzīvotāja
atbildību par savas veselības saglabāšanu un uzlabošanu.
Esmu pārliecināta veselīga
dzīvesveida atbalstītāja, tāpēc ar
lielāko prieku centīšos aktīvi iesaistīt Iecavas novada iedzīvotājus veselību veicinošos pasākumos. Ņemot vērā statistikas datus
par saslimšanu ar kardiovaskulārajām slimībām Latvijā, šo gadu
Veselības ministrija ir noteikusi
par Sirds veselības gadu, tāpēc ir
svarīgi informēt iedzīvotājus, cik
būtiski ir sekot līdzi savam dzīvesveidam, uzturam un fiziskajām aktivitātēm, kā arī savlaicīgi
pārbaudīt veselību, lai tādā veidā
samazinātu risku saslimt ar sirds
un asinsvadu slimībām.
Es aicinu visus iecavniekus
droši dalīties ar savām idejām par
veselību veicinošām aktivitātēm
Iecavas novadā.»

No 18. marta pašvaldības
veselības veicināšanas
koordinētājas pienākumus
pilda Laura Jerķe. No četriem
pretendentiem viņu komisija
izvēlējās kā piemērotāko
amata kandidāti.
Laura ir beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, iegūstot
izglītības zinātņu bakalaura grādu pedagoģijā. «Sava bakalaura
darbu rakstīju par Dzimtmisas
pamatskolas vēsturi no 1877.
līdz 1946. gadam, jo mani patiesi saista novadpētniecība. Manu
bakalaura darbu augsti novērtēja pedagoģijas vēsturnieki, tāpēc
ieguvu Latvijas Universitātes atzinības rakstu par sasniegumiem
pedagoģijas zinātnē,» stāsta Laura. «Jāsaka milzīgs paldies Dzimtmisas pamatskolas 1946. gada
absolventēm Ainai Greznovai un
Agrai Rūtenbergai par atmiņu
stāstījumiem, jo tie deva nozīmīgu ieguldījumu pētījuma saturā.»
- Kas ir veidojis tavu priekšstatu par pašvaldības darbu?
- Studiju ietvaros mana pedagoģiski pētnieciskā prakse norisinājās Iecavas novada domes Izglītības nodaļā, kur veicu «Jauniešu
iniciatīvas grupas» izpēti, tāpēc
pagaidām pārzinu tieši jauniešu
idejas savu dzīves apstākļu uzlabošanā un pilnveidošanā Iecavas
novadā arī veselības veicināšanas
aspektā.
Pašlaik studēju Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē projektu vadīšanu
profesionālajā maģistra studiju
programmā, kuras ietvaros esmu
apguvusi arī kursu «Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija»;
apgūtās zināšanas un prasmes
man noteikti palīdzēs jaunā amata ietvaros. Pēc maģistra studijām
manos plānos ir noteikti turpināt
studijas kādā no programmām,
kura ir saistoša manam darbam
veselības veicināšanas koordinētājas amatā.
- Ar kādām iecerēm esi uzsākusi darbu jaunajā amatā?
- Uzskatu, ka veselības veicināšana ir zinātne un māksla, kas
palīdz cilvēkiem mainīt savu dzīvesveidu, lai sasniegtu optimālu
Lauras kontakti: e-pasts: lauveselību. Arī es cenšos pilnveidot
savu dzīvesveidu, lai maksimāli ra.jerke@iecava.lv, tālr. 63963403,
attālinātu sevi no dažādām ve- mob. tālr. 26982582.

Jaunā speciāliste Laura Jerķe ar lielāko
prieku centīsies aktīvi iesaistīt Iecavas novada
iedzīvotājus veselību veicinošos pasākumos. Laura pati
labprāt slēpo, slido, skrien un spēlē volejbolu.

Melnās ziņas
- 21. martā plkst. 9:45 Rīgas
ielā kāds kravas vilcējaVolvo ar
piekabi vadītājs, braucot atpakaļgaitā, uzbrauca aizmugurē
stāvošai automašīnai Toyota.
Negadījumā bojātā vieglā automašīna; vadītāji uzrakstījuši saskaņoto paziņojumu.
- Laika posmā no 21. marta plkst. 21:00 līdz 22. marta
plkst. 8:00 no mājas pagalma
Tirgus ielā nozagta automašīna
VW Touran (2006. gada izlaidums, melnā krāsā). Uzsākts
kriminālprocess.

- 22. martā plkst. 15:15
konstatēts, ka tuvējā mežā pie
kādām mājām Zālītē nozāģētas
četras priedes. Uzsākts kriminālprocess.
- 24. martā plkst. 18:40 no
plīts aizdegās dzīvojamā māja,
kas atrodas netālu no Zālītes
skolas.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Lieldienas ir klāt!
Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti
agri, gaismai austot, sievas nāca
pie kapa un nesa svaidāmās
zāles, ko tās bija sataisījušas. Un
vēl kādas citas bija līdz ar tām.
Un tās atrada akmeni no kapa
noveltu. Tās gāja iekšā un Tā
Kunga Jēzus miesas neatrada.
Un, kad tās nezināja, ko darīt,
redzi, tad pie tām piestājās divi
vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās
pārbijušās nolaida acis uz zemi,
viņi tām sacīja: «Ko jūs meklējat
dzīvo pie mirušiem? Viņš nav
šeit, bet ir augšāmcēlies.» (Lk.
24: 1-6)
Evaņģēlijs ir Labā vēsts, Dieva vārds par Kristu un augšāmcelšanos. Vēstījums ir tik vienkāršs un skaidrs - ne ko pielikt,
ne atņemt. «Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit,
bet ir augšāmcēlies.» Kristīgajā
draudzē tā ir tradīcija - Lieldienu rītā ierastā sveiciena vietā
sacīt: Kristus ir augšāmcēlies,
patiesi augšāmcēlies! Gribu novēlēt Lieldienu rītā katram ne tikai izdzirdēt šos vārdus, bet arī
nebaidīties tos skaļi pateikt!
Kristus
augšāmcelšanās
stāstā mums nav jāmeklē kāda
simboliska, vai apslēpta nozīme, bet tas jāpieņem tieši, kā ir
pavēstīts. Laikabiedrs, pasaulslavenais vācu luterāņu teologs
Volfrāts Panembergs «Tēzēs par
atklāsmi» rakstīja, ka «nekādā
ziņā nav vajadzīga vēl ticība, lai
Dieva tautas un Jēzus Kristus
vēsturē atrastu Dieva atklāsmi.
Gluži otrādi, tieši šo notikumu
vienkārša uztvere modina patiesu ticību.» Kristus augšāmcelšanās (1) apliecina un apstiprina,
ka viņa vārdi ir patiesi. Viņa
augšāmcelšanās (2) liecina un
norāda arī uz mūsu katra dvēseles nemirstību un mūžīgo dzīvību. Jēzus Kristus sacīja: «Es
dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet.»
(Jņ.14:19)
Tāpēc Lieldienas mēs varam
saukt arī par Dieva piedošanas,
žēlastības un mīlestības svētkiem. Negrozāmajam liktenim,
fatālismam, pagātnes grēkiem,
apstākļiem, cilvēciskam nespēkam nav pēdējais vārds, mums
vien ir jāļauj Dievam novelt akmeņus no neticīgajām sirdīm un
ticībā jāsaklausa eņģeļu ausīm
un acīm paredzētais: Kristus ir
augšāmcēlies!

Lieldienu laika
dievkalpojumi un koncerti
Iecavas luterāņu baznīcā
Lielajā Piektdienā (29. marplkst.18:00) dievkalpojums
muzikāli fragmenti no dažāautoru «Stabat Mater». SpēZaiga Lazdiņa.
Klusajā Sestdienā (30. martā, plkst. 15:30) Komponista
Pergolezi «Stabat Mater». Muzicēs Iecavas mūzikas skolas bērni, vadītāja Kristīne Circene.
Lieldienās (31. martā, plkst.
11:00) dievkalpojums, dziedās
draudzes ansamblis, Māra Rozenberga, Mārtiņš Medens un
jauniešu slavēšanas grupa.
tā,
un
du
lēs

Baznīca daudziem ir kļuvusi
par patvēruma vietu un garīgām
mājām, kur cilvēka dvēsele atrod iekšēju mieru un harmoniju,
jūtas laimīga un piedzīvo dziedināšanu. Taisnība, ka šodienas
cilvēks meklē dažādas modernas
terapijas, bet bieži aizmirst, ka
Dievs mūsu dzīves svētceļojumā
to jau ir devis tepat līdzās. Viņa
baznīcā to varam saņemt: Dieva
vārdu, svētos Sakramentus, sadraudzību, aizlūgšanas, paši iemācīties lūgt, meditēt, iepazīties
ar kristīgās dzīves tradīcijām.
Piemēram, daudziem tas var
būt atklājums, ka garīgu dziesmu dziedāšana palīdz dvēselei
vairāk kā visdziļākā pašanalīze.
Garīgajā dzīvē aktuālie jautājumi ir, piemēram, ko Dievs grib,
lai es daru? Kā es, sekojot Dieva
gribai, varu to izdarīt? Cilvēkam
kā garīgai būtnei galvenais uzdevums ir veidot pilnvērtīgas attiecības ar Dievu. Atcerēsimies
arī to, ka draudzes piedāvātās
iespējas: dievkalpojumi, iesvētes mācības, Bībeles stundas,
pastorālās sarunas, pasākumi,
tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem utt. var palīdzēt ne tikai izkļūt no vienatnes,
vientulības, skumjām vai drūma
noskaņojuma, bet atrast spēku
un jaunus iekšējus resursus
dzīvei un dzīvespriekam. Visi ir
laipni gaidīti!
Draudzes vārdā visiem novēlu gaišus un priecīgus Lieldienu
svētkus!
Rolands Radziņš,
Iecavas luterāņu draudzes
mācītājs
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Helēna
***
Paldies Tev, Dievs, par šo Lielo dienu,
Kad savus grēkus es pie krusta sienu
Un skatus droši es uz augšu slienu,
Tad savas lūgšanas uz Dievu raidu,
Līdz atbildi uz tām es sagaidu.
Mans Pestītājs ir mūžam dzīvs,
No kapa, nāves varas Viņš ir brīvs.
Līdz ar Jēzu arī es no grēka tīrs un mūžam dzīvs!
***
Paldies Tev, Dievs, par godu,
Ka esam atpirkti no soda,
Jo Tavas mīlestības roka
Caur Kristus krusta nāvi dota.
Kas tic uz Tavu Dēlu Jēzu,
Tam pieder brīvība no grēka.
Nav pasaulē lielāka vairs spēka,
Kā mīlestība šī, kas uz grēcinieku vērsta.
Tik atver sirdi savu tai
Un paver ceļu mīlai šai,
Tad notiks tā, kā rakstīts stāv:
«Ja Dievs ir ar mums,
Kas varēs pastāvēt pret mums.»
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Piemin 25. marta
deportāciju upurus
Anta Kļaveniece
Marta Tamule
Komunistiskā genocīda upuru atcerei veltītajā piemiņas
brīdī pie Mārtiņa Zaura veidotā
pieminekļa blakus dzelzceļam
pulcējās Iecavas politiski represēto kluba biedri, pašvaldības
pārstāvji no domes un kultūras
nama, arī jaunākās paaudzes
pārstāvji no vidusskolas, lai
atcerētos 1949. gada 25. marta traģiskos notikumus, kad
no Latvijas tika izsūtīti vairāk
nekā 43 tūkstoši iedzīvotāju.
Kad pieminekļa pakājē bija sagūluši ziedi un iedegtas svecītes
salauzto likteņu piemiņai, pasā- ras namu, lai kavētos atmiņās, nu priekšnesumiem, noskatītos kuras tapušas fonda «Sibīrijas
kuma dalībnieki devās uz kultū- priecātos par pirmsskolas bēr- Dzintras Gekas veidotās filmas, bērni» braucienos uz Sibīriju.

Gatavojas pašvaldību
vēlēšanām 1. jūnijā
Anta Kļaveniece

2013. gada 1. jūnijā Latvijā
notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanas tiks
sarīkotas 119 vēlēšanu apgabalos, kuru robežas atbilst deviņu
republikas pilsētu un 110 novadu robežām, vēstīts Centrālās
vēlēšanu komisijas mājas lapā.
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem
Latvijas un ES pilsoņiem, sākot
no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā,
ES pilsonim jābūt reģistrētam
Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
Vēlēšanu tiesību pašvaldību
vēlēšanās nav personām, kuras
izcieš sodu brīvības atņemšanas
vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem,
kuriem nav tiesību vēlēt ES dalībvalstī, kuras pilsoņi tie ir.
Svarīgi zināt, ka vēlētāji
drīkst balsot tajā pašvaldībā,
kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu
dienas vai tajā pašvaldībā, kurā
viņiem pieder likumā noteiktā
kārtībā reģistrēts nekustamais
īpašums.

Vēlētāju reģistrs
Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanas pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs
tiks iekļauts noteikta vēlēšanu
iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90
dienas pirms vēlēšanu dienas
(2013. gada vēlēšanās – atbilstoši ierakstam par reģistrēto
dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā
2013. gada 3. martā.)
Vēlētāju saraksti tiek veidoti,
sadarbojoties Centrālajai vēlēšanu komisijai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, pašvaldībām un vēlētājiem.
Tie Latvijas pilsoņi, kuriem
2013. gada 3. martā nebūs spēkā esošas dzīvesvietas reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlēšanu
iecirkņa sarakstā, kas atbildīs
ziņām par vēlētāja pēdējo reģistrēto dzīvesvietu.
Lai informētu par to, kura
vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde katram
vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa pastu ir izsūtījusi paziņojumu. Paziņojumus
vēlētājiem izsūtīja laikā no 18.
līdz 23. martam.

Var mainīt
vēlēšanu iecirkni
No 2013. gada 25. marta līdz
7. maijam vēlētāji var izmantot
iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu iecirkni drīkst mainīt uz
jebkuru citu vēlēšanu iecirkni
tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam bija
reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas
pirms vēlēšanām vai uz jebkuru
vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāiesniedz iesniegums jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Mainot iecirkni uz to pašvaldību, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums, jāuzrāda
īpašuma tiesības apliecinošs dokuments - Zemesgrāmatas akts
vai izziņa no Zemesgrāmatas.
Kandidātu saraksti
Kandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 2013.gada
12. līdz 22.aprīlim. Pašvaldību
vēlēšanās kandidātu saraksti
jāiesniedz attiecīgās pašvaldības
vēlēšanu komisijai.
Tiesības kandidēt domes vē-

lēšanās ir Latvijas un ES pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs
sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Citu ES dalībvalstu pilsoņiem, lai kandidētu pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ir jābūt
reģistrētiem iedzīvotāju reģistrā.
Visiem deputātu kandidātiem ir
jābūt reģistrētiem arī Vēlētāju
reģistrā.
Deputātu kandidātu drīkst
iekļaut kandidātu sarakstā, ja
viņš/viņa kandidātu saraksta
iesniegšanas dienā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
1) tā ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā vismaz pēdējos 10 mēnešus;
2) tā ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā
nostrādājusi (kā darba ņēmējs
vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam «Par valsts sociālo
apdrošināšanu») vismaz pēdējos
četrus mēnešus;
3) tai attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā pieder
likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Kandidāts, ievērojot šā likuma nosacījumus, Latvijas Republikā var kandidēt tikai vienā
domē.
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Lieldienas iedvesmo instalācijai
1.lpp.
«Darbs ir grūts un laikietilpīgs: balonu aplīmē ar vecām
avīzēm, izžāvē, tad balonu atsien un izvelk ārā, bet pa to pašu
caurumu ieber astoņas karotes
jūrmalas rupjo smilšu; aizlīmē
olai ciet galu un var ķerties pie
krāsošanas vai dekupāžas darbiem - aplīmēt olu ar krāsainām
salvetēm,» stāsta pulciņa vadītāja Ilze Arāja. Smiltis ļauj olu
nolikt dažādās pozās vai pat iekustināt, lai danco. Turklāt pulciņa meitenes atklāja, ka olu var
izmantot kā perkusijas mūzikas
instrumentu.
Bet kā gan Lieldienu olas
būs bez zaķa! Pulciņa audzēkņi
par zaķi pārtaisīja ziemā līdzīgā
tehnikā izgatavoto sniegavīru,
kuram atlika pievienot vien garas ausis un ļipu. Savukārt olu
ligzdas veidošanai bērni savāca
bērza zarus, kurus bērnudārza
apkaimē nesen nozāģēja arboristi.
«Ideja par olu veidošanu radās pulciņa bērniem, kuri vēlējās uztaisīt olas, ko pašiem no-

Ideja radās pulciņa bērniem, kuri vēlējās uztaisīt olas, ko pašiem nokrāsot.
krāsot,» stāsta Ilze. Daži mazie
meistari gan atzina, ka darbs
bijis grūts, taču katrs savu olu
veidoja ar lielu aizrautību. Tā
kā izejmateriāli tika ņemti no
makulatūras krājumiem, tad šo
darbu visi nolēma iesniegt «Zaļās jostas» otrreizējo izejvielu
instalāciju konkursā. Kas zina,

varbūt šī būs lielākā Lieldienu
ligzda Latvijā!
«Zaļā josta» aicina līdz šī gada
14. aprīlim izveidot instalāciju
no nevajadzīgām un savu mūžu
nokalpojušām lietām.
Instalāciju veidošanas mērķis ir rast nevajadzīgām lietām
praktisku vai māksliniecisku

pielietojumu, pagarinot to kalpošanas mūžu. Labākie darbi tiks
izstādīti konkursa noslēguma
pasākumā, kas norisināsies 25.
maijā Rīgā. Visi izstādītie darbi
piedalīsies publiskā balsošanā,
un visvairāk balsu ieguvušā
darba autors vai autori saņems
pārsteiguma balvu.

Svētkus sagaida
radošā garā
Elīna Arāja

Darbnīcā Ciku Cakas pirms
Lieldienām jūtama lielāka rosība nekā parasti. Pie darbnīcas
vadītājas Vinetas Lambertes šeit
katru dienu ierodas bērni, lai
īsinātu laiku un gūtu kādas jaunas iemaņas vai vienkārši rastu
prieku.
Malkas smarža kamīnā un
mājīgā atmosfēra piesaista ne
vienu vien darbnīcas apmeklētāju. Regulāri darbnīcā darbojas
deviņi bērni no 1. līdz 8. klasei,
taču ir arī daudz viesu, stāsta
pulciņa vadītāja V. Lamberte.
Māksliniece darbiņiem rod arvien jaunas idejas. Pašlaik ļoti
iecienīta ir filcēšana – gan slapjā, gan sausā. Tā nav sarežģīta,
taču prasa pacietību. Pulciņa
meitenes jau tā ietrenējušas
roku, ka adatas vairs nelūst un

darbs rit raiti. «Sākumā vairākas
reizes sadūru roku ar adatu,»
stāsta Estere Tīna StepanovičaMonkeviča, kas kopā ar Emīliju
Druviņu un Elvitu Ērgli pulciņu
apmeklē jau divus trīs gadus.
Gatavojoties Lieldienām, viņas
veido putnus un olas, izmantojot sausās filcēšanas tehniku: ar
atskabargainu filcēšanas adatu
pamazām sadursta filca materiālu putuplasta formā vai porolonā. Meitenēm ļoti patīk darboties pie Vinetas.
Māksliniece labprāt darbnīcas rīko arī pieaugušajiem. Nupat Zālītes bibliotēkā interesenti
mācījās, kā izveidot dekoratīvas
puķes, izmantojot slapjās filcēšanas tehniku: ar ziepjūdeni filca materiālu saveļ stingrā materiālā brīvi izvēlētā formā.
Bērnu vidū iecienītas ir arī
vasaras nometnes, kuras divus
pēdējos gadus organizējusi Zorģu bibliotēkas saimniece Aina
Ezergaile. Tajās Vineta meistardarbnīcas vadījusi aptuveni 15

Estere (no kreisās), Emīlija un Elvita «Ciku Caku»
darbnīcā gatavo svētku dekorus un dāvanas.
bērniem. Arī šogad ir paredzēta
šāda nometne.
Darbnīcu apmeklē ne vien
bērni, bet arī pieaugušie, lai apjautātos, kā labāk kādu darbiņu
paveikt, smeltos idejas vai iegādātos materiālus rokdarbiem.
Arī auduma un krūžu apdruka
šeit ir iecienīta. Pašlaik var iegādāties dažādu materiālu olas,

arī no putuplasta, lai katrs var
izveidot pats savu Lieldienu olu,
kādu sirds vēlas – kaut vai ar
pērlēm. Darbnīcā ir suvenīri,
rotas, dažādi mākslas priekšmeti un plaša materiālu izvēle
radošam darbam. Šim nolūkam
jau arī pirms trim gadiem radās
Ciku Cakas pagrabstāvā zem picērijas Rīgas ielā 31.
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Sargā dārzeņus, cīnās
ar pirātiem un
pārmāca lepno zaķi
Elīna Arāja
Uz kultūras nama skatuves
ceturtdien, 21. martā, kāpa mazie Iecavas novada pirmsskolas
izglītības iestāžu (PII) aktieri,
prieka virpulī līdzi ieraujot arī
skatītājus.
Pagājušajā gadā tika aizsākta jauna tradīcija Teātra dienu
atzīmēt visiem novada bērnudārziem kopā. Priekšnesumos

bija gan pamācošas ainas, gan
joki, gan dejas un dziesmas, kuras atdzīvināja visas skatītāju
rindas. Publiku aktivitātēs iesaistīja pasaku feja ar bizbizmārītes pumpām spārnos, kuras
lomā iejutās PII «Dartija» audzinātāja Diāna Streļcova, bet par
pasākuma organizēšanu bija
parūpējusies pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja Liene
Onzule no PII «Cālītis».

PII «Cālītis» bērni ar dakteri Aikāsāp ārstēja dzīvnieciņus,
devās uz džungļiem, kur cīnījās ar pirātiem. Ar sajūsmu
publika vēroja talantīgi atveidoto āfrikāņu deju, kuru
iestudējusi audzinātāja Jeļena Pērkone. Teātrī piedalījās arī
pašas uzveduma režisores Santa Jaunzeme un Vita Pugača.

PII «Dartija» Zvaniņu grupai
pasākumā diemžēl uzstāties
neiznāca. Taču audzinātāja
Indra Krauja stāsta, ka bērni
labprāt piedalījās izrādes
tapšanā un viss inventārs
jau ir sagatavots – gan
maskas, gan dekorācijas.
Kad izveseļosies uzveduma
režisore un scenārija
autore Anda Tauriņa, bērni
teātri izrādīs savā iestādē
un, iespējams, brauks
viesizrādēs uz pārējiem
bērnudārziem.

Par Zālītes speciālās internātpamatskolas pirmsskolas
grupiņas audzēkņu iestudējumu rūpējās speciālā pedagoģe
Aiga Štāle un grupiņas audzinātāja Liene Eriņa.
Bērni iejutās dārzeņu lomā, meklējot sargu,
kas palīdzētu viņus nosargāt miegā.

Dzimtmisas pamatskolas pirmsskolas grupiņas bērni savu
ainu izspēlēja meža ielokā, atveidojot zvērus. Uzveduma
režiju bija uzņēmusies skolotāja Ineta Ozoliņa, viņa arī
dekorāciju autore, bet ar muzikālo noformējumu palīdzēja
mūzikas skolotāja Sintija Leimane.

Iecavas novadā par pensiju
indeksāciju parakstījušies
826 iedzīvotāji
Latvijas Pensionāru federācija (LPF) 18. februārī pieņēma
lēmumu organizēt parakstu
vākšanas akciju par pensiju
indeksāciju un aicināja to darīt
arī pašvaldības. Iecavas novada dome aicinājumam labprāt
atsaucās, informē kancelejas
vadītāja Tamāra Šmite. Dažas dienas līdz akcijas beigām,
27. martā, domes administrā-

cijas ēkā un novada bibliotēkās
bija savākti 826 iedzīvotāju paraksti.
Jau vēstīts, ka 2009. gadā
sakarā ar krīzi pensiju indeksācija tika pārtraukta. Šajā laikā
dzīves dārdzība ir krietni pieaugusi, tādēļ LPF uzskata, ka jau
no 2013. gada 1. oktobra nepieciešama pensiju indeksācija.
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Ielūgums uz Dzimtmisā
ražotas kafijas krūzīti
1.lpp.

Pārdod mežizstrādes
tehniku, lai ražotu
kafiju
Pirms kafijas ražotnes izveides uzņēmuma valdes loceklis
Vladimirs Gaiņuks nodarbojās
ar mežizstrādi. Kad pēc spēcīgās
vētras 2004. gadā vienas sezonas laikā mežos tika izzāģēta
trīs gadu norma, palikušam bez
ierastās nodarbes, bija jādomā,
ko darīt. Tā kā māsas vīrs iepriekš bija strādājis kafijas ražotnē, kur uzkrātas nepieciešamās zināšanas, nolēmuši pārdot
mežizstrādes tehniku un izveidot
savu kafijas ražotni. «Es pats vēl
tolaik domāju, ka brūnās kafijas
pupiņas aug kokos,» ar smaidu
atceras Vladimirs.
Izveidot
kafijas
ražotni
Dzimtmisā vilinājušas salīdzinoši zemās izmaksas. Tolaik telpu
īre Rīgā maksājusi sešus latus
kvadrātmetrā, bet Dzimtmisā
remonts, lai ēku pielāgotu ražošanas vajadzībām, daudz lētāk.
Ražotnes aprīkošana ar nepieciešamo tehniku gan nav bijusi
lēta. Vladimirs lēš, ka kopumā
ražotnes izveide maksājusi ap
100 tūkstošiem latu. Arī bez
pārdzīvojumiem nav bijis lemts
iztikt. Kad nepieciešamās iekārtas iegādātas, vēl četrus mēnešus bija jāgaida līdz ražošanas
uzsākšanai. Tā kā kafija ir viens
no tiem produktiem, kas iekļauts akcīzes preču grupā, tās
ražošanai nepieciešama licence,
taču iesniegtie dokumenti kaut
kur lēmēju gaiteņos tā vienkārši
nomaldījās. Bet kredīta maksājumus jau tādēļ neviens neatceļ...
Katram sava
garšīgākā kafija
SIA «Atar» ražotnē top deviņu
veidu kafijas maisījumi (sastāv
pat no sešām līdz pat deviņām
kafijas šķirnēm) un vairāk nekā
desmit mono šķirnes. Sākotnēji
izmantotas jau gatavas receptes,
bet pamazām paši receptūru

Vienā grauzdēšanas reizē krāsnī ietilpst desmit kilogrami zaļo kafijas pupiņu. Kad tās tur,
nepārtraukti maisot, 230 grādu temperatūrā 20 minūtes grauzdējušās, ārā izbirst astoņi
kilogrami brūnu pupiņu. Līdz tās iegūs burvīgo kafijas aromātu gan vēl mazliet jāpagaida.
Ivars Jurbergs ir uzņēmuma SIA «Atar» darbinieks kopš 2011. gada novembra. Tā kā kafijas
ražotne strādā tikai pēc pasūtījuma, kafijas grauzdēšanu Ivars veic paralēli savai elektriķa
profesijai. Vienā maiņā Ivars spēj sagatavot līdz 100 kilogramiem gatavās produkcijas.
uzlabojuši, pamainot sastāvdaļu proporcijas, jo katrai kafijas
šķirnei ir savas garšas nianses.
«Pasaulē rūpnieciski pārstrādājamas ir aptuveni 20 kafijas
šķirnes, tad nu visi kafijas ražotāji aiz aizslēgtām durvīm cenšas
atklāt Ameriku,» teic Vladimirs.
Viņš zina pastāstīt, ka no kafijas
audzētājiem kafija tiek izpirkta
piecus gadus uz priekšu, tādēļ
SIA «Atar» zaļās kafijas pupiņas
iegādājas no vairumtirgotājiem
Hamburgā un Vācijā, izvēloties
tikai augstākās kvalitātes preci.
Cik kafijas dzērāju, tik arī
viedokļu par labu kafijas garšu,
novērojis Vladimirs, rīkojot kafijas degustācijas. Tajās viņš uzreiz nerādot cenu lapu, jo citādi
cilvēks psiholoģiski noskaņojas
– kas dārgāks, tas labāks. Taču
vienam garšo vairāk grauzdēta,

SIA «Atar» gatavā produkcija.
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citam maigāka, saldāka vai tieši
skābenāka kafija. Svarīga ir arī
pagatavošana. Vladimirs uzskata, ka kafijas apliešana krūzītē
nav tas labākais aromātiskā dzēriena pagatavošanas veids. Viņš
pats labprātāk dzer kafiju no
automāta. Piemēram, Espresso
kafija, aplieta krūzītē, būs pārāk
rūgta. Bet kafijai jābūt ne tikai
rūgtai, bet arī aromātiskai un
garšas niansēm bagātai. Kafijas
automātā, ar spiedienu izlaižot
tvaiku caur kafiju, process ilgst
22-30 sekundes, izvelkot no kafijas to labāko, bet krūzītē aplieta kafija mirkst ūdenī visu dzeršanas laiku, kad sāk izdalīties
tās skābes un vielas, kas kafijas
garšu pasliktina.
SIA «Atar» kafija atšķiras ar
to, ka vienmēr ir ļoti svaiga, kas
labai garšai ir ļoti svarīgi. Kafijas
derīguma termiņš ir gads, taču
Vladimirs uzskata – tikai svaigi
grauzdēta kafija var ļaut klientam izbaudīt tās īsto garšu, tādēļ
uzņēmumā kafiju grauzdē pēc
pasūtījuma saņemšanas, un pēc
pāris dienām tā jau ir pie klienta. Vairums uzņēmuma klientu
ir kafejnīcas, restorāni un ofisi;
kafiju eksportē arī uz Igauniju. Iecavā SIA «Atar» kafiju dzer
«Pizza mania» apmeklētāji.
Lielveikalos netirgo
95% no pārdotās kafijas apjoma ir grauzdētas pupiņas un
tikai niecīga daļa - maltā kafija,
jo tā ātrāk zaudē savu aromātu. SIA «Atar» kafiju var pasūtīt
uzņēmuma mājas lapas internetveikalā, kā arī vienīgajā mazumtirdzniecības vietā – Rīgas
Centrāltirgus piena paviljonā.
Mazumtirdzniecībā «Atar» kafiju
netirgo, jo loģistikas pakalpojumi un veikala uzcenojums rada
pamatīgu sadārdzinājumu, tādēļ
Maximā un Rimi «Atar» kafiju neatrast. Lai paplašinātu klientu
interesi, uzņēmums nodarbojas
arī ar kafijas automātu nomu
un apkalpošanu, kas īpaši izdevīga ir «Atar» kafijas pircējiem,
tējas un citu ar kafijas dzeršanu
saistītu produktu tirdzniecību.
Interesanti, ka, apmeklējot
kafijas grauzdētavu, no kafijas
smaržas noreibt nevar. Izrādās,
ka kafijas pupiņas īsto aromātu iegūst aptuveni diennakts
laikā pēc grauzdēšanas, kad ir
jau cieši iepakotas. Grauzdētavā
visu darbu paveic viens cilvēks,
jo kafijas noiets nav tik liels, lai
ražotne darbotos ar pilnu jaudu.
Gadā SIA «Atar» saražo līdz 20
tonnām gatavās produkcijas.

Pavasaris autoskolā «ZAMS»
1.lpp.
Līdz ar pārmaiņām dabā, autoskola «ZAMS» pārcēlusies uz
jaunām telpām Iecavas centrā.
Jauninājums ir arī 95. koda apmācība. Drīzumā skolā būs iespēja iegūt jebkuras kategorijas
kvalifikāciju.
Autoskola Iecavā pastāv jau
divus gadus, stāsta tās vadītājs
Agnis Mors. Šo gadu laikā ir izveidotas jau deviņas filiāles bijušā Bauskas rajona teritorijā.
Līdz šim lekcijas A. Mors lasīja un instruktora darbus pildīja divatā ar sievu Ilzi, bet nu
viņiem ir piepulcējušies divi pasniedzēji un drīz būs vēl. Pašlaik
skolā var iegūt A, B, BE kategorijas un 95. koda kvalifikāciju,
taču jau aprīlī varēs apgūt arī
pārējās kategorijas.
Autoskolai ir divas vieglās
automašīnas: Opel Zafira un
Opel Merina. Tās abas aprīkotas
ar manuālo ātrumu pārnesumkārbu, jo ļoti reti kāds vēlas kārtot eksāmenu ar automātisko
pārnesumkārbu. Ja eksāmens
ir kārtots ar šādu mašīnu, vadītāja apliecībai tiek pievienots
speciāls kods un tad, braucot ar
parasto pārnesumkārbu, var saņemt sodu kā par neatbilstošu
kategoriju – Ls 30-300.
Kvalitatīvākas mācības
Autoskola «ZAMS» pārcēlusies no vidusskolas telpām uz
SIA «DzKS» 3. stāva zāli Virzas
ielā 21a. Mācības velosipēdistiem un mopēdu vadītājiem gan
joprojām paliks līdzšinējā vietā,
jo skolēniem tur būs ērtāk.
Pašlaik notiek B kategorijas mācības, kuras apmeklē
16 audzēkņi. Agrāk vīrieši lekcijās bija nospiedošā vairākumā,
bet tagad sievietes iegūst tiesības tikpat daudz, cik vīrieši. Sievietes aktīvi sākušas kārtot arī
A kategorijas kvalifikāciju, lai
brauktu ar motociklu. Salīdzinot ar treknajiem gadiem, tolaik
uz kursiem nāca divreiz vairāk
kursantu, taču strādāt tagad ir
vieglāk, jo audzēknis apzinās šī
mācību procesa cenu un vairāk
ieklausās instruktorā.
Ne tikai noteikumi
Lai gan ir tikai nedaudz autovadītāju, kas pēc vairākiem
gadiem varētu nolikt satiksmes
noteikumu teorētiskā eksāmena
testu, nav tādu brīvprātīgo, kas
labprāt noklausītos kursu, lai
vienkārši atjaunotu zināšanas.
Viena autovadītāja gan bija, kas
vēlējās atsvaidzināt iemaņas tieši braukšanā, jo nebija braukusi krietnu laiku pēc autovadītā-

ja apliecības iegūšanas, stāsta
A. Mors.
Ministru kabineta noteikumi
paredz, ka autovadītāju kursos
jānobrauc vismaz 14 stundas
instruktora pavadībā, bet teorijai jāatvēl 55 stundas. Kursa
ilgums atkarīgs no paša cilvēka
un vecuma – cik viņš šajā jomā
ir apķērīgs. Skolas vecākā audzēkne ir bijusi 67 gadus veca
sieviete. Viņai gan nācās braukt
vairāk stundu, taču eksāmenu
viņa nokārtoja ar pirmo reizi.
Autoskolai «ZAMS» ir niecīgs eksāmenos izkritušo skaits, un tas
ir labs skolas rādītājs.
B kategorijas valsts eksāmenā jāatbild uz 30 jautājumiem
pusstundā, taču pieļaujamas
trīs kļūdas. Braukšana norit
25-50 minūtes un šajā laikā
iekļauts viens tehniskais jautājums, figūru braukšana laukumā un brauciens pa pilsētu.
«Bet pirms eksāmena iesaku
veikt testa braucienu CSDD, jo
tas psiholoģiski sagatavo braukšanas pārbaudījumam. Visi, kas
to izdarījuši, atzīst, ka bija vērts,»
stāsta pasniedzējs A. Mors. «Mēs
kursos mācām vairāk nekā tikai
noteikumus. Auto vadīšana ir
ļoti liela atbildība. Ja automašīnu noliek neatļautā vietā, to
saprot, saņemot soda kvīti, un
nākamreiz zinās, ka tur nevar
stāvēt. Taču, ja līkumā neievērtēs centrbēdzes spēku, tad, kad
to sapratīs, būs jau par vēlu.»
Audzēkņi, nokārtojot eksāmenu autoskolā «ZAMS», saņem
drošības vesti, kurai jābūt automašīnā, tāpat kā aptieciņai un
ugunsdzēšamajam aparātam.
Kas ir noslēpumainais
95. kods
Šogad jaunie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka
smago automašīnu šoferiem,
kas veic komercpārvadājumus,
turpmāk būs nepieciešams veikt
regulāru apmācību 55 stundu
garumā ik pa pieciem gadiem.
Tiem, kas kategoriju kvalifikāciju ieguvuši pēdējos gados, sākotnēji jānokārto profesionālās
kvalifikācijas eksāmeni. Pārējiem, lai nokārtotu 95. kodu, ir
jānoklausās vien lekciju kurss
un uz kursa beigām jānokārto
testa pārbaudījums.
22. martā autoskolā «ZAMS»
mācības uz 95. kodu uzsāka 11
šoferi. « Tie, kas strādā konkrētu
darbu, pārsvarā zina to, kas viņam būtu jāzina. Taču šāda sistēma ir visās Eiropas Savienības
dalībvalstīs, arī Lietuvā un Igau-

nijā,» stāsta «ZAMS» pasniedzējs
Aigars Drevs no Jelgavas, kurš
ir gan lektors, gan braukšanas
instruktors. Itālijā šādi kursi
maksā ap Ls 1000, bet Vācijā ap
Ls 300. Latvijā cena par kursiem
pagaidām ir Ls 50, taču ciparam
ir tendence augt. Rīgā jāmaksā
jau ap Ls 75. Pagaidām sods
vēl netiks piemērots par to, ka
nav atjaunots 95. kods. Pašam
šoferim tas nebūs tik liels, taču
darba devējam tas izmaksās ap
Ls 500.
Latvijā CSDD veic nejaušus
apmeklējumus kursos, lai pārbaudītu, vai kursanti apmeklē
visas nodarbības. Ja apmeklējums ir mazāks par 90%, viss
kurss jāsāk no gala, atkārtojot
arī maksājumu.
Ir noteiktas aptuveni 400
tēmas, par kurām jārunā, taču
pirmkārt jāatkārto pirmā palīdzība un satiksmes noteikumi.
A. Drevs stāstīs arī par tehniskiem un juridiskiem jautājumiem: autovadītāja darba laiku,
par dokumentiem, kādiem jābūt
izbraucot uz ārzemēm, kā jānovieto krava automašīnā.
Drīzumā riteņbraucēju
sezona
A. Mors arī atgādina, ka velosipēdistam obligāti līdzi jābūt
vadītāja apliecībai, bet velosipēdistam no 7 līdz 12 gadu vecum
- aizsargcepurei un pieaugušam līdzbraucējam. Par šo noteikumu neievērošanu policists
var izteikt brīdinājumu vai piespriest naudas sodu no 5 līdz 20
latiem, taču pa dzīvojamo ēku
iekšpagalmiem jebkurš var brīvi
braukt. Velosipēda apliecību var
iegādāties par brīvu no 12 gadu
vecuma, vien jānokārto velosipēdista teorētiskais eksāmens,
ja vēl nav iegūta kāda braukšanas kategorija. Eksāmenam var
sagatavoties individuāli un tajā
jāatbild uz astoņiem no desmit
jautājumiem desmit minūšu
laikā. Pārbaudīt savas zināšanas var csdd.lv mājaslapā. Tajā
var arī reģistrēt savu velosipēdu
vien par 67 santīmiem, lai nodrošinātos pret garnadžiem.
Ja ar velosipēdu brauc dzērumā, sods ir sākot no Ls 30, ja
izelpā konstatētas vairāk nekā
0,5 promiles.
No 1. janvāra mopēdi ir klasificēti kā mehāniskais transporta līdzeklis, kam nepieciešama apdrošināšana. Mopēds pašlaik klasificēts kā spēkrats, kam
motora tilpums nepārsniedz
50 kubikcentimetru.
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Smejas Iecavas sirds

Ligita Smildziņa sveic teātra sporta trenerus no visas Latvijas.
Dace Greiža,
pasākuma organizatore
22. un 23. martā Iecavā risinājās 15. Latvijas skolu jaunatnes teātra sporta finālturnīrs «Tauriņu uzbrukums».
Turnīra simbols bija tārpiņš,
kas rotāja dalībnieku identifikācijas zīmes un skatuves noformējumu, liekot ikvienam aizdomāties par turnīra nosaukumā
ietverto daudznozīmību: tauriņš, kas sākotnēji ir kāpuriņš
un gaida lielās pārvērtības, tauriņš - augstās modes simbols,
kurš māca ievērot etiķeti, un
tauriņš kā domu un jūtu brīvības simbols. Dzejnieks I. Ziedonis rakstīja, ka taureņu uzbru-

kums var būt arī «Dabas Lielie
Smiekli. Daba nesmejas caur
ziediem, ne caur augļiem, bet viņai uznāk taureņi kā smiekli un
– vienkārši – šai zemei smejas
sirds»!
Divas dienas Iecavas sirds
smējās un priecājās par jauniešu improvizācijām uz skatuves:
savās prasmēs sacentās reģionālajos turnīros uzvarējušās 33
komandas četrās vecuma grupās. No Zemgales reģiona turnīrā piedalījās treneres Valdas
Prokopenko audzēkņi: Bauskas
JIC komanda, Iecavas vidusskolas 6.c komanda (Arta Lauberga- Laukenberga, Toms Jānis
Janeks, Elza Strazdiņa, Anna

Zane Bēķe un Elīna Arāja

Iecavas vidusskolas 9. klašu komanda.

Ansone) un 9. klašu komanda
(Linda Šteinberga, Una Puļķe,
Ieva Olga Jēkabsone, Santa Šuherte).
Turnīra atklāšanā klātesošos
sveica Iecavas vidusskolas direktore Agra Zaķe un biedrības «Teātris un izglītība» valdes priekšsēdētāja, teātra sporta dvēsele
Ligita Smildziņa. Pirmajā dienā sacensības notika uz divām
skatuvēm – Iecavas vidusskolā
un Iecavas kultūras namā. Finālturnīra otrajā dienā kultūras namā risinājās visspraigākā
cīņa, to novērtēt bija ieradušies
lietpratēji improvizācijā – galvenais tiesnesis Kaspars Žūriņš,
notikumu tiesnesis Varis Klau-

sītājs un emociju tiesnese Baiba
Kazeka. Uzvarētāji katrā klašu
grupā kļuva par ceļojošo balvu
– pērtiķēnu ŠĀ - īpašniekiem.
Pārējās komandas saņēma VISC
diplomus. Iecavas vidusskolas
6.c klase ieguva 2. vietu un 9.
klase – 3. vietu savā klašu grupā. VISC vadītāja vietniece Agra
Bērziņa pasniedza Pateicības
rakstu Iecavas vidusskolai par
valsts mēroga pasākuma organizēšanu.
Pasākumu iniciēja biedrība
«Teātris un izglītība» un Valsts
izglītības satura centrs, bet organizatorisko darbu veica Iecavas vidusskola ar Iecavas kultūras nama atbalstu.

Sapnis
pavasara naktī...
Anta Kļaveniece
Dzenot projām bargo salu
un ziemu, 23. martā vidējās paaudzes deju kolektīvi pulcējās
uz ikgadējo sadanci pavasarīgās
noskaņās.
Raibu raibās dejas vijās cauri izsapņotam pavasarīgam sapnim: pabijām Normandijā, kur
izzinājām «Rūnu rakstu» maģisko nozīmi, iešūpojām Lieldienas
dejā «Atnāca Liela diena», piedalījāmies talkā. «Pēc talkas»
jaukajā jampadracī satikās «Kaņeku Jānis un kaimiņ’ Grieta».
Pabijām «Simjūdu tirgū», kurā
dancojām «Lustīgo kadrili» un
ko tik visu citu nedarījām. Bet
noteikti jāpiemin, ka šo skaisto sapni uz skatuves realizēja
vidējās paaudzes deju kolek-

tīvs «Mēmele» no
Bauskas un tā
vadītāja
Ligita
Irbīte, Baldones
novada vidējās
paaudzes
deju
kolektīvs «Degsme» un tā vadītāja Anda Krišāne, Valmieras
vidējās paaudzes
deju
kolektīvs
Iecavas vidējās paaudzes dejotāji kā allaž - iznesīgi un azartiski.
«Pastalnieki» un
keviča, kā arī Iecavas kultūras mu - dejas, kuras toreiz un arī
tā vadītāji Arita Aldiņa-Psjuka
nama vidējās paaudzes deju tagad dejo paši mazākie - pirmsun Jānis Psjuks, Alojas novada
kolektīvs «Iecava» un tā vadītājs skolas vecuma deju kolektīvi.
vidējās paaudzes deju kolektīvs
Guntars Jansons.
Ar cerību, ka kaut nedaudz
«Sānsolis» un tā vadītāja Maija
Koncerta otrajā daļā deju ko- esam ienesuši pavasari, ja ne
Drozda, Iecavas kultūras nama
lektīvi kavējās bērnības atmiņās. dabā, tad sirdīs - kultūras nama
senioru deju kolektīvs «IecavKatrs bija sagatavojis īpašu šim mākslinieciskās daļas vadītāja
nieks» un tā vadītāja Inga Paštematam atbilstošu priekšnesu- Laimrota Jaunzeme.
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Panākumi reģionālajā konkursā
Aija Sietiņa,
struktūrvienības vadītāja
Ilze Arāja
19. martā Zālītes mazās
skolas sākumskolas deju
kolektīvs «Asniņi» ar
panākumiem piedalījās
XVII integratīvās mākslas
festivālā «Nāc līdzās», kurš
Zemgales reģiona skolām
notika Jelgavā.
Šī gada festivāla moto ir
«Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!». Kopumā koncerta programmā bija 33 priekšnesumi, bet
desmit labākie tika izvirzīti uz
lielkoncertu Rīgā, kas notiks 8.
maijā.
Mūsu priekšnesums bija
saistīts ar putniem, jo arī 4. klases skolēnu vizuālās mākslas
pulciņa darinātās gleznas no
dabas materiāliem ir Latvijas
putni. Jelgavas kultūras namā
bija apskatāma speciālo skolu audzēkņu vizuālās mākslas
darbu izstāde. Labākie darbi,

tostarp arī mūsu skolas putnu
gleznas, tika atzinīgi novērtētas un novembrī būs skatāmas
Rīgā, Latvijas speciālo skolu
darbu izstādē. Koncertā mēs parādījām nelielu uzvedumu par
tēmu «Putni» ar Meža Māti, Lielo
Pūci un mazajiem putniem, kuri
uz skatuves ieradās lielās skolas zēnu darinātajos vāģos. 1.4. klases dejotāji nodejoja deju
«Putnu spēles». Žūrijas komisija
mūsu priekšnesumu novērtēja

ļoti atzinīgi. Par mūsu audzēkņu
izskatu un jauko priekšnesumu
liels paldies jāsaka: Misas vidusskolai par zēnu deju biksēm un
vestēm (mūsējās vēl ir tapšanas
stadijā), pirmsskolas izglītības
iestādei «Dartija» par saktiņām
un lielo, iespaidīgo Pūci, mājturības skolotājam Arnoldam
Ziemelim un profesionālās klases zēniem par izgatavotajiem
vāģiem mazo putnu vizināšanai
(«Kur brauksiet, sīki putni, pil-

ni vāģi sasēduši?»), skolotājiem
Ginteram Lazbergam un Guntim Ērglim par tehnisko palīdzību. Vislielākais paldies mūsu
direktoram Jānim Kārkliņam
par atbalstu tērpu sagādāšanā,
deju skolotājai Aijai Krollei un
visām mūsu skolotājām, kā arī
auklītēm un citiem skolas darbiniekiem, jo vienaldzīgo mūsu
vidū nebija - katrs pielika savu
roku dejotāju sapošanā un turēja par mums īkšķus!

Mums raksta

Paldies par atsaucību!
Laukā saulīte sāk sildīt kā
pavasarī, bet ziema negrib vēl
atkāpties. Taču Lieldienas jau
tuvojas. Šis ir tāds pārdomu
laiks. Mēs tik bieži gaužamies
par visādām nejēdzībām un slikto, taču tagad gribas padomāt
kaut ko gaišu un labu, un ir jau
arī, par ko. Mūsu Iecava ir ļoti
skaists un sakopts ciems, kurā
dzīvo un strādā daudz jauku cilvēku.
Ģimenes ārste Tamāra Gorohova ar iejūtību un laipnību.
Tādi ir arī Iecavas Sociālā dienesta darbinieki: Zanda Zelle ar
precizitāti; Dina Meļķe ar neizsīkstošo humoru; Anda Krūmiņa ar laipno smaidu; Zane Roze
ar mīļumu; Valija Vidrina ar lietišķumu; Māris Sevastjanovs,
kurš vienmēr pieliek savu raže-

no plecu smagākām nastām, un
Sigma Strautmale, kura vada šo
lielisko kolektīvu. Ar labu vārdu
gribu pieminēt arī bijušo šoferīti
Juri Zelli.
Vienmēr izpalīdzīgi un atsaucīgi ir veikala īpašnieki Solveiga
un Jānis Liepiņi. Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkas darbinieces
Anda Rācenāja un Jolanta Ignate palīdz izvēlēties jaunāko literatūru un vienmēr ir ļoti pretimnākošas kādas īpašas grāmatas
izvēlē. Laipnas un smaidīgas
vienmēr ir A Aptiekas kolektīva
darbinieces.
Vēlu jums visiem gaišas, siltas un priecīgas Lieldienas!
Ar patiesu cieņu,
Silva Krauja
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Lieldienu pusdienas ar Evitu Heidemani
Elīna Arāja
Evita Heidemane ir Iecavas
novada domes nodokļu inspektore, taču brīvajā laikā
viņa aizraujas ar interesantu
ēdienu gatavošanu.
Lai gan, kad palūdzu uzrakstīt kādu recepti Lieldienām, tas
viņai nemaz tik viegli nepadevās. «Receptēs īpaši neskatos.
Nekad nesveru produktus - visu
taisu uz aci,» atzīstas Evita. Viņa
savā radu pulkā ir tā, kura visus
pulcina pie svētku galda. «Šajos
Ziemassvētkos pie mums viesojās aptuveni 20 radu, no kuriem
puse bija bērni. Tad sanāk visu
dienu taisīt ēst, un, kad lielā
kņada beigusies, visi ir prom, iestājas tāds patīkams miers, taču
man vienmēr šī gatavošanās sagādā prieku,» stāsta Evita, kuras
pavārmākslu atzinīgi novērtējuši
arī Heidemaņu ģimenes draugi.
Olas slēpj gan zaķis,
gan rubenis
Pavasara saulgrieži Evitas
ģimenē sākas jau iepriekšējā
vakarā ar olu krāsošanu, piedaloties abiem bērniem – Markusam (7) un Martai (5). Taču
vislabāk viņiem patīk meklēt
zaķu paslēptās olas Lieldienu

Pildīti cukīni

rītā. Evitas bērnībā Zorģu pusē
gan olas slēpa rubenis, nevis zaķis. «Tā mums bērniem mācīja
radinieks, kurš ir kaislīgs mednieks,» stāsta Evita un atceras,
ka olas bijis jāmeklē arī sniegā:
«Atceros interesantu skatu, kad
vienu gadu Lieldienās bija pamatīgi sasnidzis, Zorģos kaimiņu puika brida pa sniegu šortos
un gumijas zābakos, slēpjot mazajam brālim olas. Pēc brīža viņam tas bija jau apnicis un, lai
paātrinātu procesu, vienkārši
ņēma no groza olas un izmētāja
kā sēklas sniegā pa pagalmu.»
Tikpat aizrautīgi, cik olu
meklēšanai, Markuss ar Martu
nododas šūpošanās tradīcijai.
«Mums tagad ir pašiem savas
šūpoles, kuras tēvs bērniem
pats uztaisīja. Bērniem ļoti patīk izšūpoties, bet ar odiem tam
gan nav nekāda sakara. Pēdējos
gadus šūpojies, cik gribi, – tāpat
kož!» smejas Evita.
Lieldienās Evita rosina padomāt par maltīti ar radošu domu
lidojumu: «Iesaku ne tikai pīrāgus un miziņās vārītas olas, bet
izdomāt kaut ko jaunu! Tomēr
nedrīkst atteikties no tradīcijām, tās bērniem ir jāzina – jāmāk krāsot olas, jāiet tās meklēt
un noteikti jāsitas ar olām. Arī
šūpoties nedrīkst aizmirst.»

Lieldienās Evita mums
pusdienās piedāvā
trīs viegli pagatavojamus ēdienus,
kuru sastāvā ir arī olas.

Otrajā ēdienā variācija par cukīni un paipalu olām: «Tas būtu ziemas variants, bet vasarā
var izmantot arī nelielus kabačus ar vistas olām. Pirmoreiz šo ēdienu pagatavoju pagājušajā
vasarā, kad pēkšņi ieradās ciemiņi un bija jāiztiek ar to, kas ir. No mammas dārza bija atvesti
kabači, ledusskapī bija olas, siers. Iedomājos, ka varētu taisīt kabaču karbonādes, bet tam
nepieciešams garš process, tādēļ nolēmu uztaisīt variāciju ar kabaci un olu.»
Sastāvdaļas:
2 nelieli cukīni
(2 personām),
100 g cietā siera,
6 paipalu olas,
bekona šķēlītes,
sasmalcināts ķiploks,
sāls, pipari un sviests.
Pagatavošana:
Cukīni sagriež ~ 6 cm garos
gabalos un katram vienā galā ar
karotīti izgrebj bedri. Tajā ieliek
šķipsniņu sviesta un ķiploka.
Liek stateniski cepeškrāsnī
un cep 180°C. Pēc 10 min. izņem
no krāsns un katrā izgrebtajā
cukīni iesit pa olai. Uzkaisa sāli,
piparus un sarīvētu sieru. Cep
līdz ola gatava un siers zeltaini
brūns.
Kamēr cepas cukīni, uz parastās pannas sačurkstina veselas bekona šķēlītes. Pildītos cukīni kārto uz šķīvja, dekorējot ar zaļumiem un pasniedzot klāt
majonēzi, krējumu vai kādu citu mērci, bet vislabāk ar Spilvas «Mango-čilli»
mērci.
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Cēzara salāti ar šprotēm

«Cēzara salātus pirmoreiz ēdu kādās kāzās, man uzreiz tie iegaršojās. Parasti
šo salātu sastāvā ir vistas gaļa, taču tās vietā var likt gan bekonu, gan lasi un
garneles, gan arī šprotes. Un zivij labi der klāt ola. Ja pēc Lieldienām paliek pāri
olas, tad visbiežāk mēdz taisīt olu
un siera salātus, bet var arī Cēzara
salātus.»
Sastāvdaļas:
1 paka svaigu zaļo salātu
maisījuma,
1 bundža šprotes eļļā,
4-5 vārītas paipalu olas,
1 sarkanais sīpols,
1 baltmaizes šķēle,
mazie ķiršu tomātiņi,
cietais siers.
Pagatavošana:
Uz šķīvja ligzdiņā sakārto dažādu šķirņu salātus, uz tiem kārto tomātus, olas un
šprotes, kurām labāk nogriezt astītes. Pa virsu vēl
liek sīpolu gredzentiņus un pārkaisa ar sarīvētu
sieru un grauzdiņiem, ko pagatavo no baltmaizes:
sagriež kubiņos un apcep.
Parasti salātus pasniedz ar pašgatavotu Cēzara
mērci, bet gardi ir arī ar Spilvas «Dižonas» mērci.

Trusītis Mazais Velns, kā viņu
nosaukusi tā saimniece Marta,
šogad svinēs savas pirmās Lieldienas. Viņam ir arī kautrīgais
draugs - Lielais Baltais. Evita
atzīst, ka trušiem ļoti garšo
burkāni, bet īpašs našķis ir
baltā āboliņa ziedi. Vasarā truši
dzīvo āra voljērā: «Bez būra nevar, jo grauž visu. Reiz sagriezu
burkānu uz plastmasas šķīvīša,
bet pēc brīža bija palikušas vien
plastmasas skaidas.»

Kūka «Pavlova»

Šo kūku Evita noskatījusi raidījumā «Gandrīz ideālas vakariņas», kurā viesus pie sevis aicināja «Ugunsgrēka» Vanda - Dārta
Daneviča. «Kūka televizorā izskatījās tik labi, ka nolēmu pamēģināt tādu izcept. Internetā atradu pat vairākas recepšu variācijas.
Šī kūka ir tik slavena, ka par to jau klīst leģendas. Bet pamats tomēr ir viens – 1926. gadā krievu baleta prīma Anna Pavlova devās koncerttūrē uz Austrāliju un Jaunzēlandi, kur daudzi sajūsminājās par viņas sniegumu. Kāds pavārs pagatavojis kūku, kas atgādinājusi slaveno dejotāju – vieglu, gaisīgu, ar kruzuļotiem baleta svārciņiem
– un to nosaucis par Pavlovas kūku. Šis
deserts gan Jaunzēlandē, gan Austrālijā
vēl arvien ir ļoti iecienīts un sastopams
daudzās variācijās, taču neko daudz no
pamatreceptes neatšķiras.»
Bezē:
4 olu baltumi,
200 g pūdercukura,

2 tējk. kartupeļu cietes,
1 ēd. k. ābolu etiķa.
Putukrējumam:
500 ml saldā krējuma,
1 paciņa vaniļas cukura,
1 paciņa putukrējuma
stindzinātāja,
4 ēd. k. pūdercukura.
Garnējumam:
Ogas un augļi pēc izvēles.
Sakarsē cepeškrāsni līdz 160° C. Cepešpannā ieklāj cepamo papīru un to ieziež ar
sviestu. Tīrā, sausā bļodā kuļ četrus olu baltumus, tiem pievienojot šķipsniņu sāls. Kad
kārtīgi saputots, pamazām pa vienai karotei pievieno pūdercukuru, kas sajaukts ar cieti.
Tad pievieno ābolu etiķi un kuļ līdz stingrām putām.
Ar karoti uz cepešpannas liek sakulto masu aplī (var iepriekš uzzīmēt riņķi) . Ap ārējo
malu veido nelielu valnīti, lai izskatītos kā Annas Pavlovas baleta svārciņi un vidusdaļa
būtu zemāka putukrējuma piepildīšanai.
Bezē pamatni liek cepties uzkarsētajā cepeškrāsnī, tūlīt pazeminot temperatūru līdz
110 °C. Cep 1 st. 15 min., uzmanot: ja bezē kļūst brūngans, jāsamazina krāsns temperatūra. Gatavai pamatnei jābūt kraukšķīgai no ārpuses, bet iekšpusē – mīkstai kā zefīrs.
Izcepto pamatni atstāj plītī, līdz tā pilnībā atdzisusi.
Saldo krējumu ar cukuru, vaniļas cukuru un putukrējuma stindzinātāju sakuļ stingrās putās un to pilda uz bezē pamatnes. Uz krēma kārto svaigus augļus un ogas.

2013. gada 28. martā 14.

Dosimies atbalstīt
dziedošos iecavniekus!
Ginta Cera,
kultūras nama ārējo sakaru
koordinatore
30. martā pulksten 17:00
kultūras namā tiksies deviņi
dziedoši, atraktīvi pāri, kas sacentīsies par Iecavas dziedošākā
pāra titulu pasākumā «Dziedi ar
mani».
Jau otro reizi Iecavas kultūras nams sadarbībā ar studentēm Gintu Ceru un Beatrisi Dzeni rīko sirsnīgo un ģimenisko
dziedāšanas pasākumu «Dziedi
ar mani». Pirms diviem gadiem
pasākums pildīja kultūras nama
lielo zāli un tajā sacentās astoņi
dažāda vecuma dziedošie pāri.
Šoreiz uz skatuves kāps deviņi
pāri, pārstāvot dažādas paaudzes.
Pasākuma skatītājus priecēs šādi dalībnieki: Diāna Špoģe

un Beatrise Heislere, Dana Rodenkirhena un Kaspars Brants,
Anna Karele un Kristija Čipena, Signija Līga Taraņenko un
Arta Briede, Alberts Karelis un
Katrīna Casno, Elīza Hvane un
Roberts Lapiņš, Elīna Logina
un Anna Emīlija Onzule, Patrīcija Spale un Alma Spale, Arita
Orrava un Māris Drēviņš. Vairākas nedēļas dziedošie pāri aktīvi
gatavojās pasākumam - sagatavoja vienu izvēles un vienu Raimonda Paula dziesmu.
Dalībniekus vērtēs atraktīvais Kaspars Blūms-Blūmanis
(Kašers), elegantā Antra Stafecka un dziedošais aktieris Juris
Hiršs.
Pasākuma «Dziedi ar mani»
lieldraugs – AS «Balticovo», atbalsta Iecavas novada dome,
«Hesburger», «IKI» un «Black
Sports Wear».

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.

Sociālais dienests
lūdz iedzīvotājus
ziedot vai atdot par
simbolisku samaksu
veļasmašīnu «Rīga»,
kā arī citas noderīgas lietas,
kuras pašiem vairs nav
nepieciešamas.
Zvanīt Ļ. Belrusei –
tālr. 639 42243.

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.

15. 2013. gada 28. martā

Sporta ziņas
20. martā norisinājās Iecavas novada skolu sacensības
florbolā 6.-7. klasēm. Sacensībās piedalījās septiņas komandas
no visām skolām, izņemot Zālītes speciālo internātpamatskolu.
1. vieta – vidusskolas 7.c klases komandai, kurā spēlēja Emīls
Špīss, Artis Griška, Mariss Zakarītis, Kārlis Edvards Ozoliņš,
Rainers Zīverts, Juris Ziediņš, Helvis Normans Lapiņš un Rihards
Mežsargs. Sporta skolotāja Sigita Dīce, klases audzinātāja Liene
Logvina.
2. vieta – vidusskolas 7.a klases komandai, kurā spēlēja Guntars
Krikščūns, Kristers Kreicšteins, Ansis Štāls, Mārtiņš Čudars,
Kārlis Zaķis, Toms Buračevskis un Arta Priede. Sporta skolotāja
Īrisa Korčagina, klases audzinātāja Kristīne Karele.
3. vieta – vidusskolas 6.b klases komandai, kurā spēlēja Anrijs
Andersons, Maksims Pavlovs, Alekss Bezprozvannijs, Toms
Ričards Šteinbergs, Matīss Mitrofanovs un Rauls Spickus. Sporta
skolotāja Īrisa Korčagina, klases audzinātāja Ilvija Ķurbe.
22. martā LJBL 2. divīzija, Centrs.
Iecava/Vecumnieki - PBS VEF Rīga
U-16 52:97 (H. Meļķis 22, E. Jašuks 9, H. Nungurs 9, A.
Sidorenkovs 8).
21. martā noslēdzās Iecavas novada čempionāts galda tenisā,
kad tā dalībnieki izspēlēja pēdējo, piekto, sacensību kārtu.
Par piektās kārtas uzvarētāju kļuva Ēriks Kukutis, 2. vietā
ierindojās Roalds Cildermanis, bet 3. vietā – Vilnis Gailums.
Čempionāta kopvērtējumā jau dalītās grupās tika ņemti vērā
četru labāk aizvadīto posmu rezultāti.
Jaunietes:
1. vieta Terēza Tabea Druviņa 50 punkti;
2. vieta Rēzija Meļķe – 50 p;
3. vieta Sibilla Anna Salgrāve – 53 p.
Sievietes:
1. vieta Karīna Taranda – 15 p;
2. vieta Meldra Madžule 16 p;
3. vieta Beāte Jašuka – 30 p.
Vīrieši:
1. vieta Ēriks Kukutis – 10 p;
2. vieta Jānis Breiers 17 p;
3. vieta Vilnis Gailums – 18 p.

bērniem un skolēniem - Ls 1, -

Līdzjūtība
Iecavas novada čempionāta galda
tenisā godalgoto vietu ieguvēji.
Sabiedriskā labuma organizācija biedrība
«Iecavas sieviešu klubs «Liepas»» sadarbībā ar SIA «M»
aicina iecavniekus palīdzēt, ziedojot jaunai sievietei,
kurai nepieciešamas neparedzētas finanses
C hepatīta ārstēšanai.
Ziedojumus ieskaitīt biedrības kontā
ar norādi «Sievietes veselībai».
Biedrība «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»»
Reģ. Nr. 40008059901
A/S SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV46UNLA0050018188978.

Mums jāiesien ir zaļā pavedienā
Tas mūžs, kas prom no mūsu mūža slīd,
Kad jādodas pa skujām klāto ceļu
Uz dusu veļu kalnā pavadīt.

/K. Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sandrai Graudiņai, tēti
kapu kalniņā pavadot.
Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Haralds Rīkuris (26.10.1933. - 25.03.2013.)

2013. gada 28. martā 16.

Reklāma un sludinājumi : : :
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
Tālr. 29457686.
SIA «Fero M» pieņem
melnos metāllūžņus.
Licences Nr. 2010/04-280.
Tālr. 26786877.

Pateicība : : :
Liels paldies SIA «Rakmente», SIA «Krustceles», viesu
namam «Dārta», politiski
represēto kluba biedriem,
bijušajiem darba kolēģiem,
visiem draugiem, radiem un
kaimiņiem, kuri bija kopā ar
mums, Valiju Sietpini mūžībā
izvadot.

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

Autoskola Iecavā, veic
B kategorijas
autoapmācību.
Rīgas ielā 20 (2. stāvā).
Tālr. 28474913, 26820570.

Mazdēls
Turpmāk katra mēneša
otrajā pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņems
rajona galvenā arhitekta
pienākumu izpildītāja
DACE PUTNA.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 8. aprīlī.

Nākamais laikraksta
IECAVAS ZIŅAS numurs
iznāks 12. aprīlī.

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

Pārdod : : :
1 istabas dzīvokli Sila ielā
(28 m2, centrālā apkure,
daļējas ērtības, ļoti mazas
mēneša izmaksas).
Tālr. 20684417.

Vēlas nomāt : : :
Zemnieku saimniecība
vēlas nomāt vai pirkt
lauksaimniecības zemi.
Tālr. 29749339.

Dažādi : : :
Veic dzīvokļu, māju kosmētisko
un kapitālo remontu, jumtu
remontu un seguma maiņu.
Būvē nojumes, šķūņus un
siltumnīcas, kā arī veic to
remontu.
Tālr. 26060411.
Profesionāli dārznieki piedāvā
sakopt augļu koku un ogu
krūmu vainagus un veikt
profilaktiskos un sezonā
nepieciešamos miglojumus ar
augu aizsardzības līdzekļiem,
kā arī uzņemties zālienu
un daiļdārzu sakopšanu
pēc ziemas. Ir iespējama arī
regulāra dārzu apsekošana
un uzturēšana, veicot visus
nepieciešamos darbus.
Tālr. 28661047; 29127675.

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS

30. martā plkst. 12:00,

turpmākajiem mēnešiem.

pieminot
Zilākalna Martas
105. dzimšanas dienu,

7. aprīlī plkst 10:00
Iecavas kultūras
namā
novada
čempionāts
ZOLĪTĒ.
Pieteikšanās
no plkst. 9:30.
Dalības maksa Ls 5.

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

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.

Kultūras namā
30. martā plkst. 17:00
dziedošo talantu šovs
«Dziedi ar mani».
Dalībniekus vērtēs atraktīvais
Kaspars Blūms-Blūmanis
(Kašers), elegantā
Antra Stafecka un dziedošais
aktieris Juris Hiršs.
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.
31. martā plkst.12:00
Lieldienu jampadracis
kopā ar folkloras kopu
«Tarkšķi».
Sekojiet reklāmai.
6. aprīlī plkst. 18:00
jauniešu deju kolektīva
piecu gadu jubilejas
koncerts.
Ieeja: bez maksas
7. aprīlī plkst. 10:00
Zolītes turnīrs.
7. aprīlī plkst. 15:00
Režisora Jāņa Norda filma
«Mammu, es tevi mīlu».
Ieejas maksa - Ls 2,
bērniem un skolēniem – Ls 1.
Skolēniem filmas
«Mammu, es tevi mīlu»
seanss:
9. aprīlī plkst. 14:00
Ieejas maksa - Ls 1.
12. aprīlī plkst. 9:30
Valmieras teātra izrāde
bērniem
«Supervaronis
Augustiņš».
Ieejas maksa - Ls 2.
13. aprīlī plkst. 19:00
superatraktīva
kriminālkomēdija
«TRAKĀS ŠĶĒRES».
Lomās: J. Jarāns,
L. Kirmuška, S. Didžus,
J. Ļaha, G. Grāvelis,
I. Radčenko, A. Putniņš un
J. Kirmuška.
Ieejas maksa - Ls 4,
Ls 5 un Ls 6.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
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