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Divpadsmitie
kopā ar
klašu
audzinātājām
izrādē
«Laime
rokās
jeb
nothing
special*».
* - nekas
īpašs
(angļu
val.)

06.03.2009.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Kāds bijis
februāris

4.
Mājas
aprūpe - starp
ģimenes ārstu
un slimnīcu

Aicina kopā
represētos
A: Beatrise Dzene
F: Raimonds Šastakovičs

Žetonvakars – vienots laimes
brīdis 12. klases skolēniem, kurā laiks savienot balsis, sirdis un

rokas. Šogad Iecavas vidusskolā
iecienītais pasākums notika
27. februārī.
Žetonvakara sākumā bija
svinīgā daļa, kurā tika dziedātas
dziesmas, izteiktas savas domas
un pasniegti žetoni par piemiņu

Piedāvā jaunu aprēķinu atkritumu
apsaimniekošanas maksai
A: Beata Logina

Finanšu komiteja
24. februārī akceptēja
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» ierosinājumu
mainīt aprēķinus par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.
No DzKS piedāvājuma izriet, ka
turpmāk maksājamā summa būs
atšķirīga katru mēnesi, jo tiks aprēķināta nevis pēc noteiktās normas, kā tas ir līdz šim - 0,1 m3 vienam cilvēkam mēnesī, bet pēc fak-

tiski savāktā atkritumu daudzuma. «Prakse rāda, ka savācam 1,8
reizes vairāk atkritumu nekā noteikts normā, bez tam ir sadārdzinājies atkritumu noglabāšanas
pakalpojums,» izmaiņu nepieciešamību skaidroja DzKS vadītājs
A. Feldmanis. Lai gan tarifu plānots samazināt no pašreizējiem
Ls 7,15+PVN uz Ls 6,11+PVN par
m3, rēķinot uz vienu iedzīvotāju,
iznāk sadārdzinājums. Faktiski
savākto atkritumu uzskaite notiks
atsevišķi Iecavas centrā un Dartijas mikrorajonā.
8.lpp.

no skolas. Direktore mazliet pakacināja topošos absolventus ar
inteliģentiem jautājumiem. Pēc
nopietnās daļas sekoja 25 minūšu kafijas pauze, jo bija jāpaspēj sagatavot tērpus teātra
izrādei.
5.lpp.

3.

4.

6.
Sūtiet
fotogrāfijas
konkursam

Sestdien aicina uz ralliju
A: Beata Logina

Interneta portāls
www.iAuto.lv
7. martā Ogres, Bauskas,
Jelgavas un Aizkraukles
rajona teritorijā saviem
lasītājiem rīko iAuto
tūrisma rallija
2009. gada I posmu.
Rallija norise paredzēta arī
Iecavas novadā. Sacensības - regularitātes-leģendas brauciens
(pēc leģendas, pilnībā pēc LR Ce-

ļu satiksmes noteikumiem), kā
arī orientēšanās brauciens pēc
kartes (atrast kartē norādītus
punktus) ar vieglajiem standarta
automobiļiem notiks tikai pa
«Jāņa sētas» kartē apzīmētajiem
ceļiem.
Aptuvenais dalībnieku skaits
būs 20 automobiļi. Plānots, ka
braucieni 7. martā risināsies aptuveni no pl.12.00 līdz 22.00.
Ceļi koplietošanas satiksmei netiks slēgti. Sacensību organizatori un dalībnieki apņemas
ievērot visus Ceļu Satiksmes noteikumu punktus. IZ

2009. gada 6. martā

IZ

Skolu ziņas

Iecavas vidusskolas vecāko
klašu skolēni 26. un 27. februārī
apmeklēja izstādi «Skola-2009».
Bauskas rajona angļu valodas konkursā 1. vietu ieguvis
Mārcis Vīnbergs, 3. vietu - Agnese Čikule, bet atzinību - Krists
Kozlovs. Rajona vēstures olimpiādē K. Kozlovs izcīnījis 1. vietu,
aiz sevis 2. vietā atstājot Madaru

Uzaiti. Rajona vizuālās mākslas
olimpiādē atzinība izteikta Edītei
Zeltiņai. Apsveicam laureātus!
3. martā 1.-11. klašu skolēni
noskatījās Žetonu vakara izrādi
«Laime rokās». 4. martā 1.-4. klašu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt koncertlekciju «Gadalaiki» - dziesmu un deju spēli ar lellēm.

Modernizēs dabaszinātņu
kabinetus vidusskolā
A: Ineta Bramane

Domes projektu vadītāja

Ar vilciņu Rīgā braucu
A: Aija Sietiņa
F: Indra Krauja

Aizvadītajā mēnesī
sākumskolas «Dartija» skolēni
pēc stundām lielāko daļu
laika pavadīja vizuālās
mākslas kabinetā, kur
skolotājas Ilzes Arājas
vadībā gatavojās konkursam
«Ar vilciņu Rīgā braucu».
Konkurss bija kā ieskaņa
2010. gada Dziesmu un deju
svētkiem, kur vilciņš būs svētku
simbols. No mūsu skolas 52 skolēniem šī darba tapšanā piedalījās 17 audzēkņi (no visa rajona tika iesniegti 70 darbi, bet no mūsu skolas tie bija 14!). Atzinību izpelnījās 2. klases skolēnu Ģederta Pēkaļa, Edvīna Milzera un Ričarda Deiva Lieknes izzinošā
spēle «Ar vilciņu Rīgā braucu».
Skatītāju simpātiju ieguva 4. klases skolnieces Montas Zaumanes darbs «Viss griežas» (globuss
ar dejojošām meitenēm). Uz novadu tika izvirzīti divi 3. klases
meiteņu (Lāsmas Bugoveckas,
Gerdas Miezeres) darbi «Es kā vilciņš», kur meitenes redzamas
tautastērpos. Darba procesā tika
apgūta jauna tehnika, kuru nosauca par virpuļmākslu, tapušie
darbiņi ir aplūkojami skolas izstādē.
28. februārī notika 1.-4. klašu rajona vizuālās mākslas olim-

piāde, kur industriālās ainavas
vajadzēja gleznot ekspresionisma un fovisma stilā. Sagatavošanas procesā olimpiādes dalībnieki katrs uzgleznoja vairākus košus un dzīvespriecīgus darbus,
kas priecēja mūsu sirdis šajās
pelēkajās dienās. Darba procesā
darbnīcā bija ļoti daudz apmeklētāju, jo visi bija patiesi ieinteresēti redzēt jauno mākslinieku Aleksandra Vabeļa (2. klase),
Lāsmas Bugoveckas (3. klase) un
Montas Zaumanes (4. klase) - radošos darbus. Lielais darbs vainagojās ar panākumiem: izcīnītas divas 1. vietas - Aleksandram
un Montai! Liels paldies skolotājai Ilzei Arājai par ieguldīto darbu
un vecākiem par atsaucību!
Gatavojoties Dziesmu un deju
svētkiem, 17. februārī Bauskā
2. klases deju kolektīvs piedalījās
rajona rīkotajā seminārā, kur deju svētku virsvadītājas B. Šteinas
vadībā izdejoja un precizēja deju
«Sitieniņi». 21. februārī dejotāji
no pirmsskolas grupas «Rūķi»
piedalījās koncertā Bauskas pilsētas tautas namā. Paldies vecākiem par atbalstu.
Pieredzes apmaiņā par projektu nedēļu 19. februārī skolā
ciemojās Jelgavas rajona sākumskolas skolotājas.
2. klasē notika mācību
olimpiādes. Kopvērtējumā uzvarēja Arta Lauberga-Laukenberga, Ralfs Žogla un Lība Marija
Madžule. IZ

Gerda
Miezere
un Lāsma
Bugovecka
izveidojušas darbu
«Es kā
vilciņš».

2.

Iecavas novada pašvaldībā
ir sāktas aktivitātes,
lai īstenotu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
projektu «Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana
Iecavas vidusskolā».
Februāra sākumā Dome saņēma uzaicinājumu iesniegt dokumentus Valsts izglītības attīstības aģentūrai par projekta realizācijai nepieciešamā finansējuma saņemšanu. Projekta kopējais finansējums ir Ls 98 633, no
kuriem ERAF līdzfinansējums ir
Ls 83 633, pašvaldības līdzekļi Ls 15 000.
Lai nodrošinātu kvalitatīvas
dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija,
fizika) un matemātikas (prioritārais priekšmets) apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu
valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs,

projekta ietvaros Iecavas vidusskolā plānota dažu telpu renovācija, kā arī iekārtu, piederumu,
aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde
un uzstādīšana.
Četros dabaszinību mācību
priekšmetu kabinetos ir paredzēts veikt nelielus renovācijas
darbus, kas saistīti ar to piemērošanu nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanai - elektroinstalācijas nomaiņa vai papildināšana, mēbeļu iegāde un uzstādīšana.
Iecerēts izveidot 25 darbavietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu un sagādāt
nodrošinājumu eksperimentu
sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā, fizikā un ķīmijā (laboratorijas trauku komplektus,
vielas, materiālus, modeļus, kolekcijas un preparātus). Tiks
pilnveidots bibliotēkas un mācību videofonds.
Projekta vadības grupa
(A. Zaķe-Fridrihsone, M. Gorskis, E. Šmits, D. Skuja, L. Udalova) jau nākamnedēļ sāks darbu pie iepirkumu dokumentācijas un specifikāciju sagatavošanas nepieciešamajiem kabinetu
renovācijas darbiem un mēbeļu
iegādei. IZ

Meklē sadarbības iespējas Latvijas un
Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros
A: Beata Logina

Atsaucoties lietuviešu
kolēģu priekšlikumam
sagatavot kopīgu projekta
pieteikumu, Bauskas
rajona lauku partnerības
dalībnieki 3. martā
Iecavas novada Domē
tikās ar Pakrojas un Šauļu
pašvaldības pārstāvjiem.
Lietuvieši piedāvā būt partneriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā, kura atbalsta virziens ir «Aktīvas un noturīgas kopienas attīstība». Tā aktivitātes varētu būt
pārrobežu sadarbība, vienoti
kultūras pasākumi, darbs ar
jaunatni, tradicionālo amatu apmācība, Zemgales reģionu raksturojoša izdevuma sagatavošana.

Izmantojot kultūras mantojuma resursus (vēsturiskas
celtnes, tradīcijas u. c.), varētu
organizēt vietējos plenērus, radošās darbnīcas un projekta noslēguma festivālu, kura norisēs
iesaistītu gan pašvaldības, gan
nevalstiskās organizācijas un
uzņēmējus. Projekta pieteikums
jāizstrādā līdz aprīļa beigām.
Ieinteresēto Bauskas rajona
pašvaldību speciālisti pauda gatavību iesaistīties projektā, lai
dalītos pieredzē ar partneriem
un paplašinātu iespējas piesaistīt papildu finansējumu. Tas noderētu kultūras aktivitātēm, pievilcīgas dzīves vides veidošanai,
tāpat arī tūrisma attīstības sekmēšanai.
Darba grupas sanāksmē
Iecavu pārstāvēja Domes projektu vadītāja Ineta Bramane un
kultūras darba organizatore Alma Spale. IZ
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Šokolādes grāmatas - pašmāju autoriem
A: F: Ludmila Šteinberga

28. februārī Ķīpsalas izstāžu
centrā Latvijas grāmatu
izstādes laikā notika VKKF
lasīšanas veicināšanas
programmas «Bērnu žūrija»
2008. gada lasīšanas
maratona noslēguma
pasākums «Lielie lasīšanas
svētki».
573 bibliotēkās Latvijā un 14
latviešu diasporas centros visā
pasaulē 17 tūkstoši lasīšanas
ekspertu veselu gadu rūpīgi
strādājuši, analizējuši, vērtējuši
un nominējuši populārākās bērnu grāmatas. Bērnu žūrijas
ekspertu izvēle ir lielākā atzinība
visiem, kuri strādā grāmatniecības jomā.
Lielie lasīšanas svētki Rīgā
norisinājās jau sesto reizi, kas ir
svinīgs veselu gadu ilguša lasīšanas maratona noslēgums.
Iecavas novada bērnu bibliotēku pārstāvēja ekspertes Krista
Dārziņa un Marina Červjakova,
bet vidusskolas bibliotēku - Edīte Zeltiņa un Viktorija Lukaševa. Noslēguma pasākumu aicinājām apmeklēt skolotāju Gitu
Tamašu, kura ir aktīva projekta
atbalstītāja un katru gadu izlasa
un izvērtē visu grāmatu kolekciju.
Svētkus vadīja Bērnu žūrijas
simbols Zaļais vīriņš, viņam palīdzēja Gaiļa kungs un Vikings.
Ekspertus ar savu klātbūtni pagodināja LNB direktors Andris
Vilks. Viņš pastāstīja, ka šis
gads ir saistīts ar bibliotēkas
90. gadadienu un aicināja bērnus talkā «būvēt» grāmatu krātuves moderno ēku. A. Vilks piedāvāja klātesošajiem atbildēt uz
viktorīnas «Krāj zināšanas» (Latvijas Nacionālajai bibliotēkai
90) jautājumiem. Katra pareizā

Edīte Zeltiņa, Marina Červjakova, Krista Dārziņa un
Viktorija Lukaševa pie Gaismas pils maketa.
atbilde deva artavu Gaismas pils
tapšanā no koka klucīšiem.
Animācijas filmu režisore Roze Stiebra prezentēja jauno multiplikācijas filmu, ko studija
«Dauka» veidojusi pēc Ineses
Zanderes grāmatas «Māsa un
brālis» motīviem. Uzņēmuma
Microsoft Latvia pārstāve runāja
par bērnu drošību internetā un
piedāvāja noskatīties ar kompānijas atbalstu uzņemto filmu
«Kaķis maisā». Mūzikas priekšnesumus ģitāras pavadījumā
sniedza Kārlis Kazāks.
Bērnus sveica vācu rakstniece, populāro bērnu grāmatu
«Vandas slepenās piezīmes»,
«Vanda - ļoti slepeni», «Vanda un
meiteņu nīdēju banda», «Maksa
un Mo - mīla un Co» autore Dagmāra Geislere.
Pasākuma laikā noslēdzās

Iecavas novada Dome sadarbībā ar
SIA «Sun Energy Baltic» aicina daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pārstāvjus uz informatīvu
SEMINĀRU PAR ĒKU SILTINĀŠANAS IESPĒJĀM
11. martā plkst. 18.30 Domes 5. stāva zālē.

Kāds bijis FEBRUĀRIS
Gada īsākajā mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas
11 miršanas apliecības un reģistrēta deviņu mazuļu
piedzimšana, informē nodaļas vadītāja Edīte Jančone.
Iecavnieku ģimenes papildinājuši trīs zēni (Maksims Juris,
Rūdolfs, Gustavs) un sešas meitenes (Evelīna, Nikola, Kristiāna,
Anete, Kira un Anna).
Februāri par laulību mēnesi Iecavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā nebija izvēlējies neviens pāris. IZ

arī divi Bērnu žūrijas satelītkonkursi - karikatūru konkurss par
tēmu «Kas tev traucē lasīt?» vai
«Kas veicina lasīšanu?» un konkurss «Labākais Bērnu žūrijas
aģents» - žūrijas eksperti, kuri
savus draugus iesaistījuši Bērnu
žūrijā.
Karikatūru konkursam tika
iesūtīti 326 darbi. Zīmējumu izstādē varēja aplūkot arī mūsu
dalībnieku Unas Nilles, Lindas
Šteinbergas, Uvja Dredžela, Diānas Špoģes, Meldras Madžules,
Sindijas Mežsargas, Dārtas Ozoliņas un Elīnas Zoltneres darbus. Secinājām, ka visvairāk traucē lasīt dators, televizors, mūzikas klausīšanās, ģimene (īpaši
mazākās māsas un brāļi), draugi. Vēl tiek minēts laika trūkums,
mājdzīvnieki, troksnis, slinkums, citas nodarbes. Lasīšanu
visvairāk veicina jaunas un
interesantas grāmatas, lasoši
draugi un iespēja gūt jaunas zi-

nāšanas. Lai piedalītos konkursā «Labākais Bērnu žūrijas
aģents», aģentam bija jāiesaista
grāmatu lasīšanā kāds draugs,
kurš līdz šim vēl nebija piedalījies Bērnu žūrijā, kā arī atbilstoši
jānoformē pieteikums konkursam. Konkursā piedalījās 53 bērni. Iesūtītos darbus izvērtēja
LNB Bērnu literatūras centra
darbinieki. Apbalvošanai tika izvirzīti 12 aģenti, kas kopā ar saviem lasīšanas aktivitātē iesaistītajiem vienaudžiem, draugiem,
skolas biedriem veido labāko
aģentu komandu, kopskaitā - 29
bērni.
Svētkos tika paziņots, ka Latvijas Jūras akadēmija laureātiem dāvina braucienu ar kuģi pa
jūru. Priecājāmies, ka uzvarētāju vidū ir bērnu bibliotēkas ekspertes Anda Vaičekone un Meldra Madžule.
Bērnu žūrijas 2008. gada kolekcijā bija iekļautas 12 dažādu
izdevniecību jaunākās grāmatas. Patiesi iepriecinoša ziņa ir
tā, ka bērnu dāvinātās šokolādes
grāmatas katrā no četrām vērtētāju vecumgrupām šogad nonāca
tieši pie latviešu rakstniekiem un
māksliniekiem. Laureātu
sarakstu skatiet plašākā rakstā
www.iecava.lv.
LNB Bērnu literatūras centra
vadītāja Silvija Tretjakova atzina: «2001. gadā, kad aizsākām
šo programmu, bērni augstāk
vērtēja tulkoto literatūru. Arī sekojošajos trīs gados interesantāka šķita citu valstu literatūra.
Sākot no 2004. gada, situācija
strauji mainās. Mums ir izdevies
izaudzināt lasītājus nacionālajai
bērnu un jauniešu literatūrai.»
Šajā finansiāli grūtajā laikā
sakām īpašu paldies par atsaucību Iecavas novada Domei
un šoferim Imantam Vērzemniekam, kurš ik gadu rūpējas
par mūsu ekspertu nokļūšanu
Rīgā. IZ

Melnās ziņas
- No 25. februāra plkst. 23:00
līdz 26. februāra plkst. 08:35
Dzelzāmura mežā no krautuves
nozagti 37 m3 kokmateriālu. Uzsākts kriminālprocess.
- 28. februārī ap plkst. 1:00
Rīgas ielā pretī mājai Nr. 20 nenoskaidrots automašīnas BMW
316 vadītājs iebrauca metāla
aizsargbarjerās, tās bojājot, un
no negadījuma vietas aizbrauca,
neziņojot Ceļu policijai.
- 2. martā ap plkst. 17:10 Rīgas ielas un ceļa Iecava-Stelpe
krustojumā automašīnas Chrys-

ler Neon vadītāja, dzimusi
1971. gadā, izbraucot no mazāk
svarīga ceļa uz galveno ceļu, nepalaida pa to braucošo automašīnu Mazda 626. Negadījumā
bojātas abas automašīnas. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- Laika posmā no 02. marta
plkst. 22:00 līdz 3. marta plkst.
11:00 Sporta ielā tika nozagta
automašīna VW Caravelle. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

2009. gada 6. martā
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Mājas aprūpe - vidusposms starp ģimenes ārstu un slimnīcu
A: F: Anta Kļaveniece

Lai samazinātu pacientu
skaitu slimnīcās, no šī
gada sākuma valsts
finansē jaunu pakalpojumu
veselības mājas aprūpi.
Aizvadītās piektdienas radio
raidījumā «Krustpunkti» Veselības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks politikas īstenošanas
jautājumos Juris Bundulis sacīja, ka veselības mājas aprūpe
pagaidām ir ieviesta Saulkrastos, Slokā, Viļakā, un kā pozitīvu
pakalpojuma ieviešanas piemēru minēja arī Iecavu. Regulārās
vizītēs pie smagi slimiem un guļošiem pacientiem dodas Iecavas
Veselības un sociālās aprūpes
centra medicīnas māsa Dace
Ludrika.
Medicīniskā mājas aprūpe
nozīmē profesionālu veselības
aprūpi un rehabilitāciju, ko
sniedz speciāli mācītas, sertificētas medicīnas māsas vai ārstu
palīgi pacientu mājās viņu saslimšanas, traumu vai funkcionālās nespējas gadījumos. Piemēram, pacientiem pēc operācijas vai traumas, pacientiem ar
ļaundabīgu audzēju, cukura
diabēta pacientiem ar kustību
traucējumiem, pacientiem ar
psihiskiem traucējumiem, ar izgulējumiem, ar nepieciešamu
plaušu ventilāciju un citiem sindromiem. Tāpat tiek veikta arī
paliatīvā aprūpe. Mājas aprūpe
netiek nodrošināta pacientiem,
kuriem nav būtisku pārvietošanās spēju traucējumu, lai nokļūtu slimnīcā vai poliklīnikā uz
procedūrām.
«Nav noslēpums, ka ir daudz

«Lai darītu šo darbu, ir jāmīl cilvēki, jāmīl pacienti. Jo tas
nav darbs ar smaidošiem, bet ļoti slimiem cilvēkiem,» savu
darbu raksturo Dace Ludrika.
ļoti smagi slimu cilvēku, kuru
piederīgie ir izmisumā, ko darīt.
Tādēļ ir izveidota šī mājas aprūpe, lai primāri palīdzētu pacientam un arī viņa ģimenes locekļiem,» stāsta Dace Ludrika. «Kā
var palīdzēt tuviniekiem? Vispirms tā ir informācija, kā rīkoties, kā būt ar šo smagi slimo pacientu, kas tagad ir mājās. Nereti
visi centieni palīdzēt savam tuvākajam norit pēc izjūtām, ne
vienmēr zinot, kā to darīt pareizi.
Ar vēlēšanos vien ir par maz, ir
jāzina, kā palīdzēt pareizi, lai nenodarītu slimniekam kaitējumu.
Nereti, uzzinot slimības diagnozi, tiek paralizēti visi pacienta
līdzcilvēki, tāpēc viņiem nepieciešama arī informācija, kā sadzīvot ar šo slimību un radušos

Tiksimies, atcerēsimies
A: Ēriks Grants

14. martā pulksten 14
Iecavas kultūras namā
politiski represētie,
viņu ģimenes locekļi,
radi un draugi tiek mīļi
aicināti satikties.
Satikties, lai pabūtu kopā,
paklausītos dzīvo mūziku, padejotu, uzdziedātu vai vienkārši
pasēdētu kopā un atcerētos. Atcerētos to baigo 1949. gada
25. martu, kad 33 ešelonos ar
Staļina «svētību» un latviešu pakalpiņu piekrišanu uz plašo Si-

bīriju tika izvesti 42 125 mūsu
Latvijas pilsoņi, tai skaitā 11 038
bērni.
Ne visiem bija lemts Sibīriju
ieraudzīt. Jau ceļā mira 229, tai
skaitā 31 bērns un 52 cilvēki, vecāki par 80 gadiem. Bet ceļā arī
piedzima 211 jaunie padomju
pilsoņi - ar piedzimšanas dienu tautas ienaidnieki.
No tās dienas būs pagājuši
60 gadi. Mūsu pulks kļūst arvien
retāks. Esam vairs tikai 18 941.
Tāpēc visi, kuri varat, atnāciet!
Gaidīsim. Dalības maksa - trīs
lati. Pieteikšanās kultūras namā
vai pie Skaidrītes Jostmanes (tel.
63941559) līdz 10.martam. IZ

situāciju.
Mājas aprūpes funkcija ir arī
paliatīvā jeb mirstošu cilvēku
aprūpe. Ar domu atvieglot šī cilvēka pēdējo dzīves posmu, mazināt viņa ciešanas un sāpes. Ir
vesela virkne diagnožu, kuras
mēs apkalpojam. Tie ir vēža, insulta un citu smagu slimību
slimnieki, cilvēki pēcoperācijas
periodā, pārsvarā guļoši un smagi slimi pacienti, kuri paši nespēj
sev palīdzēt un to nevar arī viņu
tuvinieki. Ir virkne pakalpojumu, ko mēs darām. Tās ir injekcijas, izgulējumu profilakse un
kopšana, kateterizācija, katetru
uzraudzība un citi.
Es zinu, ka noteikti ir vairāk
cilvēku, kam būtu nepieciešama
mājas aprūpe, bet zināmu

iemeslu dēļ cilvēki nav informēti
par šādu iespēju. Ko darīt tuviniekiem, ja mājās ir šis slimais
cilvēks? Vispirms nepieciešams
vērsties pie ģimenes ārsta ar lūgumu palīdzēt. Ģimenes ārsts
raksta norīkojumu veikt mājas
aprūpi, un tad mēs varam palīdzēt. Šobrīd pakalpojumu izmanto pieci seši cilvēki, taču viņu skaits ir mainīgs. Medikamenti un visi nepieciešamie materiāli slimnieka aprūpei jāpērk
viņam pašam vai piederīgajiem,
valsts nodrošina finansējumu tikai pakalpojumam.»
Pirms darba uzsākšanas mājas aprūpes jomā D. Ludrika
strādājusi par paliatīvās aprūpes speciālisti tepat Iecavā, tā ka
darbs viņai ir labi zināms.
D. Ludrika uzskata, ka mājas
aprūpe ir kā alternatīva slēgto
mazo slimnīcu un paliatīvās aprūpes nodaļu sniegtajiem pakalpojumiem, taču kā speciāliste viņa atzīst - kompleksā slimnīcas
aprūpe pacientam bija labāka.
Jebkurā brīdī pacients varēja
pasaukt medicīnas personālu,
pakonsultēties, nekavējoties saņemt nepieciešamo palīdzību.
Taču tāda nu ir pašreizējā situācija mūsu valstī.
«Tā nu ir sanācis, ka dzīvē
man ir nācies strādāt ar tiem cilvēkiem, kas ir uz kādas galējās
robežas. Vēl pirms darba paliatīvās aprūpes nodaļā strādāju
ar narkomāniem un HIV inficētajiem, vadot Bauskas HIV un
atkarību profilakses centru, vēl
pirms tam Rīgas 1. slimnīcā par
operāciju māsu. Tā laikam ir mana sūtība - šie ļoti īpašie cilvēki,»
savu darbu raksturo Dace Ludrika. IZ

Diskutēs par Lielupes
baseina apsaimniekošanu
BAUSKAS RAJONA PADOME

Diskusiju forums par
apsaimniekošanas plāna
projektu notiks 10. martā
plkst. 13 Bauskas rajona
Padomes konferenču zālē.
Plāna pilns teksts ir pieejams
Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra mājas lapā:http://www.meteo.lv/public

/29935.html. Interesenti dalību
diskusiju forumā var pieteikt,
piezvanot pa tel. 67357555 vai
sūtot e-pastu: dace.vitina@
bef.lv. Klātienē būs iespējams
precizēt ziņas par kāda upes
posma vai ezera kvalitāti, papildināt informāciju par noteiktā
teritorijā plānotajiem pasākumiem. IZ
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Laime rokās jeb nothing special
1.lpp.

Žetonu saņem topošā absolvente Baiba Gavare.

IZ

Der zināt

Pēc mūsu lasītāju lūguma publicējam autobusu
kustības sarakstu maršrutos Jelgava-Bauska un
Jelgava-Vecumnieki.
Autobusu kustības saraksts
maršrutā Jelgava-Iecava-Bauska
Reiss
01

Pieturas
nosaukums

Reiss
04

Reiss
06

10:20

18:49

7:00

Jelgavas AO

7:30

Silmači

9:45

18:17

7:37

Zālītes centrs

9:38

18:10

7:43

Spilvenieki

9:32

18:04

7:47

Rogas

9:28

18:00

7:55

Iecava

9:20

17:54

8:00

Iecava

9:14

17:45

8:05

Zorģi

9:09

17:40

8:09

Šautleri

9:05

17:37

8:34

Bauskas AO

8:40

17:20

1-6

Izpildes dienas

1-6

1-7

Autobusu kustības saraksts
maršrutā Jelgava-Iecava-Vecumnieki
Reiss
07
18:10
18:43
18:48
18:53
18:57
19:03
19:05
19:11
19:16
19:20
19:25
19:47
1-7

Reiss
03
12:10
12:45
12:51
12:56
13:00
13:07
13:15
13:20
13:24
13:30
13:36
13:57
1-7

Pieturas
nosaukums
Jelgavas AO
Ķeizari
Zālīte
Bružas
Zālītes skola
Iecava
Iecava
Eglītes
Godaiņi
Ozoliņi
Misas tautas nams
Vecumnieki
Izpildes dienas

Reiss
08
6:58
6:25
6:20
6:15
6:11
6:05
6:02
5:56
5:51
5:47
5:42
5:20
1-7

Reiss
04
15:52
15:17
15:11
15:06
15:02
14:55
14:47
14:42
14:38
14:32
14:26
14:05
1-7

Lai sagatavotu visu nepieciešamo un lielajā brīdī viss izdotos
kā nākas, divpadsmitie bija aizvadījuši neskaitāmas stundas.
«Tas viss paliks atmiņā ar daudzajām stundām skolā pēc mācību beigām, taisot, mērot,
ģērbjoties, krāsojot, griežot, līmējot un mēģinot lugu,» stāsta
Baiba Gavare.
Lugas nosaukums visai oriģināls – Laime rokās jeb nothing
special. Mani visvairāk pārsteidza, ka ieraudzīju ikdienā pazīstamus cilvēkus jaunā veidolā –
uz skatuves kā lielus aktierus.
Arī pašiem lugas aktieriem bija
pārsteigums redzēt savus draugus jaunā ampluā. «Ja vajadzētu
piešķirt Oskaru labākajam aktierim, tā noteikti būtu Maija
Ratkus, kas tēloja Buķi, viņas
tēlojums mani ļoti pārliecināja,»
stāsta Ginta Cera, kura lugā tēloja čigānieti (attēlā no kreisās).
Lielākā daļa divpadsmito atzīst, ka teātris ir Žetonvakara
svarīgākā sastāvdaļa. Lugu
iestudējusi skolotāja Dace Greiža, kam teātris nav sveša lieta.
Šis režisores darbs izceļas ar lielisku humoru un atbilstošiem
tēliem.
Pēc izrādes sporta zālē jau

gatavojās slavenā grupa «Vēja
radītie», kas jauniešiem ļoti
patika, lai gan viņi spēlēja latviešu mūziku. Zālē valdīja sveču
un prožektoru gaismas, deju
placis līdz beigām nebija tukšs...
Iecavas vidusskolā Žetonvakari vienmēr ir bijuši profesionāli
organizēti un labi apmeklēti. Arī
šis vakars paliks atmiņā ar lieliskām dziesmām, aplausu veltēm
un lielu daudzumu labu emociju. «Žetonvakars man paliks atmiņā ar paātrinātiem sirdspukstiem. Mēs visi jutāmies ļoti
laimīgi, ka varam saviem vecākiem sagādāt prieciņu ar saviem
labajiem darbiem,» stāsta Zane
Lisovska. Žetons visiem! IZ

Dejotāji sasnieguši
jaunu pasaules rekordu
A: Alma Spale

Iecavas Jauniešu deju
kolektīvs un vadītāja
Solveiga Lineja bija vienīgie
no Bauskas rajona, kuri bija
pieteikuši sevi «Gatves dejai»
pagājušā gada 25. oktobrī.
Viņi bija starp tiem
daudzajiem Latvijas
deju kolektīviem,
kuri Rīgā piedalījās
Ginesa rekorda īstenošanā.
Pasākuma organizatori informē: Rīgas Tehniskās universitātes tautas deju ansamblis
«Vektors» saņēmis sertifikātu no
Ginesa rekorda biroja Londonā,
ka mēģinājums sasniegt jaunu
pasaules rekordu kategorijā «Garākā deja» ir izdevies.
Rekorda uzstādīšanā piedalījās 2208 dalībnieki no 99
tautas deju kolektīviem, kas bija

divas reizes vairāk kā nepieciešams, lai pārspētu 2007. gada
25. septembra Honkongas sasniegumu, kurā piedalījās 1048
dalībnieki.
«Latviešu deja var priecēt ne
tikai mūsu pašu sirdis, bet pārsteigt arī pasauli. Vēlos sirsnīgi
pateikties visiem dalībniekiem
un atbalstītājiem par entuziasmu un šīs pārdrošās idejas īstenošanu,» saka TDA «Vektors»
mākslinieciskais vadītājs Uldis
Šteins.
TDA «Vektors» pateicas visiem dalībniekiem par radīto pozitīvo atmosfēru pasākuma laikā, lielisko dāvanu Latvijai tās
90. dzimšanas dienā un sagādāto prieku gan sev, gan skatītājiem, ko nespēja mazināt pat
stindzinošais sals. Šis bija apliecinājums, ka latviešu tautas
deja var saliedēt ne tikai lielajos
Dziesmu un deju svētkos, bet arī
ikdienā. IZ
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Ērglis publiku paceļ ar atraktīvi romantisku sniegumu
A: F: Anta Kļaveniece

Andris Ērglis
(vidū)
kopā ar
savas grupas
puišiem
pēc veiksmīgi
nospēlētā
koncerta.
No A. Ērgļa
pa labi bundzinieks
Guntars
Lintiņš,
kura
parādīšanās
uz skatuves
izsauca
aplausu un
ovāciju vētru.
Kā nekā
gandrīz
savējais.

Aizvadītajā svētdienā
vismaz pusotru stundu
aptuveni pusotra simta
cilvēku sejās rotājās
smaids.
Īpaši pacilātas varēja justies
daiļā dzimuma pārstāves, jo viņas saņēma Sieviešu dienas romantiski dziesmotu sveicienu
no paša Andra Ērgļa. Viņš pirmo
reizi kāpa uz Iecavas kultūras
nama skatuves, lai savā solokoncertā dziedātu dziesmas no albuma «Sirdspuksti».
«Ļoti patika. Visvairāk - viņa
šarms. Netraucēja pat tas, ka uz
koncertu viņš bija atbraucis nedaudz sasirdzis. Nu, ko lai saka?
Īsts mākslinieks!» jau pēc koncerta sacīja Inga. «Koncerts ļoti
patika. Pilnīgi viss. Aizkustinošs, dzīvīgs puisis, kas sniedza
ļoti daudz pozitīvu emociju,»
koncertu raksturoja Guntra. Arī
Antonija pievienojās apmierināto koncerta klausītāju pulkam:
«Ļoti patika, ka mākslinieks ir
tik brīvs un atraisīts - kā savās
mājās.»
Ar Andri Ērgli «Iecavas Ziņām» izdevās aprunāties vēl brīdi pirms koncerta, kad ne mākslinieks, ne kāds cits vēl nenojauta par kopīgo līdzdziedāšanu
un sirsnīgajiem aplausiem. Kā
teiktu pats Andris, publika pacēlās jau pēc pirmajām dziesmām.
- Ko tu sagaidi no publikas, izejot uz skatuves?
- Es publiku nešķiroju. Vis ir
atkarīgs no manis. Ja es spēšu
publiku pacelt, tad viss būs kārtībā; ja nespēšu - pats vainīgs.
Pēdējā laikā gan secinu, ka izdevīgāk ir dziedāt korī, jo uz koru koncertiem cilvēki raujas vairāk. Bet gan jau tas bums pāries, un mēs, parastie mirstīgie,
paliksim.
- Kā tu raksturotu savu šīsdienas programmu?
- Diemžēl manas slimības dēļ
vairāki skaņdarbi no koncertprogrammas bija jāizņem. Visi ir
pieraduši mani redzēt kā liriķi.
Protams, arī šoreiz tas neiztrūks, taču šīsdienas programmu es vairāk raksturotu kā atraktīvi romantisku.
- Vai kopumā tavu muzicēšanas stilu varētu raksturot kā romantisku?
- Jā, vairāk velk uz to romantisko pusi. Lai gan nav tā, ka Ērglis nevar arī kaut ko citādāku.
Protams, nekādus briesmīgos
šovus es netaisu: nespļauju
uguni un neko tamlīdzīgu neda-

ru. Mans lielākais trumpis tomēr ir mana balss. Šodien gan tā
mani ir nedaudz pievīlusi - jau
trīs nedēļas cīnos ar vīrusu.
- Kas ir puiši, ar kuriem tu spēlēsi šovakar koncertā?
- Var teikt, ka tā ir mana grupa. Ar taustiņinstrumentālistu
Jāni Strazdu (viņš ir vairāku
dziesmu, tostarp dziesmas «Ripoja akmens» mūzikas autors - A. K.)
kopā strādāju jau desmit gadus,
ar ģitāristu Māri Kupču - tuvu
tam, ar bundzinieku Guntaru
Lintiņu varbūt mazāk, bet ar
basģitāristu Aivaru Meijeru kādus gadus piecus.
- Vai sekoji līdzi Eirovīzijai un
kas bija tavi favorīti?
- Jā. Izteikta favorīta gan man
nebija, taču vislabprātāk uz Maskavu būtu sūtījis Triānas parku.
Man žēl, ka viņi netika superfinālā. Man nekas nav pret Intaru
(Busuli - A. K.), taču ir jautājums,
ko mēs vērtējam - dziesmu vai
personību. Diemžēl daudzi dziesmu konkursi pārvēršas par personību konkursiem. Atnāk personība, kura tobrīd ir topā, un
paņem visu. Pagājšgad tas bija
manā gadījumā, šogad tas notiek
ar Intaru.
- Kāpēc pats Eirovīzijā nepiedalījies?
- Šī paša iemesla dēļ. Tas pats
bija ar Bonopartiem - atnāca sešas personības, trīs tantes sabalsoja par Zigfrīdu, vēl trīs par
Jakušonoku, un panākumi garantēti. Diemžēl mūsu valstī tā
domāšana tāda ir. Tu vari censties dziedāt labi, kvalitatīvi un

profesionāli, bet nevienam tas
nav vajadzīgs. Savukārt dejotāji,
kuri pāris mēnešus pamācās
dziedāt, aizbrauc uz Eirovīziju.
Lai nu tā būtu, taču es tajā esmu
vīlies. Bieži vien tie talantīgākie
mūziķi netiek novērtēti. Zinu ļoti
daudz labu dziedātāju, taču Latvijas apritē viņu nav, lai gan dažu
labu zvaigzni noteikti sit pušu.
- Vai ir vēl kaut kas, ko tu dari
paralēli savai solokarjerai?
- Visa mana dzīve ir saistīta ar
muzicēšanu. Strādāju arī Liepājas simfoniskajā orķestrī par sitamo instrumentu speciālistu.
Var teikt, ka manā dzīvē nepārtraukti mijas divas lietas - mūzika un atpūta.
- Kādi ir tavi nākotnes plāni?
- Kad izdevu albumu «Sirdspuksti», nekur tā ietvaros neaizbraucu. Bija tikai viens liels kon-

certs Ķīpsalā, un tas arī viss.
Līdz nākamā albuma izdošanai
tomēr gribētu pabraukāt un izrādīt cilvēkiem to, ko esmu jau
izdarījis. Jā, mums jau ir materiāli, kas būtu studijā ierakstāmi
jaunajam albumam. Ļoti negribētu pieminēt krīzi, taču ļoti
daudz kas ir atkarīgs no situācijas valstī. Viss ir pakārtots:
sponsori, atbalstītāji, klausītāji.
Ja viņiem ir krīze, tad arī mums.
Jau tagad koncertos to izjūtam.
Ceru vienīgi uz to, ka cilvēki, apmeklējot koncertus, kaut uz
pusotru stundu pārstās domāt
par savām ikdienas raizēm. Arī
šodien es mēģināšu kliedēt klausītāju grūtās dienas.
- Tad varam gaidīt, ka koncertā pārāk grūtsirdīgu dziesmu nebūs?
- Jā, apsolu. IZ

IZ Foto konkurss
Laikraksta «Iecavas Ziņas» un
pašvaldības portāla
www.iecava.lv veidotāji, tuvojoties smieklu dienai – 1. aprīlim,
aicina piedalīties foto
konkursā «Jocīgs mirkļa
foto». Līdz 18. martam
gaidīsim fotogrāfijas, kurās
fiksētie kadri vai to asprātīgs
paraksts liks kādam
pasmaidīt.
Viens autors drīkst iesniegt ne
vairāk kā trīs fotogrāfijas (sūtot

elektroniski - JPEG formātā,
katras bildes apjoms nedrīkst
pārsniegt 2Mb).
Fotogrāfijas sūtiet uz e-pasta
adresi: info@iecava.lv vai
avize@iecava.lv vai uz pasta
adresi: laikraksta «Iecavas
Ziņas» redakcijai, Skolas ielā 4,
Iecavā, LV-3913.
Neaizmirstiet norādīt katras
fotogrāfijas nosaukumu, autora
vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru un/vai adresi. IZ

2009. gada 6. martā

7.

IZ

IZ

Sporta ziņas

25. februārī Iecavas novada veterānu basketbola komanda
aizvadīja svarīgu spēli ar baušķeniekiem.
Faktiski spēles iznākums noteica šā gada rajona turnīra uzvarētāju,
jo iepriekšējās divās cīņās abas komandas uzvarēja pārmaiņus
(Iecava - Bauska 60:65 un 44:39).
Par spēles spraigumu liecina gala rezultāts - Iecava uzvarēja ar
37:34. Mazrezultatīvajā spēlē M. Ozoliņš guva 15 punktus, A. Hauks
8., G. Plucis un J.Ozoliņš - pa 5, V. Stūrmanis un D. Buners pa 2
punktiem.
Dartijas basketbolisti izcīnījuši vēl vienu uzvaru un
piedzīvojuši vienu zaudējumu Amatieru basketbola līgā.
26. februārī Straupē vietējā Pārgauja /Cēsu SS vienība piekāpās
iecavniekiem ar rezultātu 83:103.
Gundars Brička - 25 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Mārcis Eglītis - 18 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Aldis Beitiņš - 16 punkti, 10 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles;
Armands Švītiņš - 13 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Juris Ojāru - 11 punkti;
Mārtiņš Ivanovs - 7 punkti,
Jānis Ivanovs - 5 punkti;
Didzis Eglītis - 4 punkti;
Jānis Saveļjevs - 2 punkti;
Māris Ozoliņš - 2 punkti.
2. martā savā laukumā Dartija zaudēja Jūrmalas SS ar rezultātu
83:86.
Gundars Brička - 28 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Mārcis Eglītis - 26 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles, 4 pārtvertas bumbas;
Aldis Beitiņš - 12 punkti, 9 izcīnītas bumbas, 8 rezultatīvas
piespēles;
Juris Ojāru - 9 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Armands Švītiņš - 4 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 6 rezultatīvas
piespēles, 3 pārtvertas bumbas;
Armands Dīcis - 4 punkti. Spēlēja arī
Mārtiņš Ivanovs, Jānis Saveļjevs un Māris Ozoliņš.
28. februārī Bauskā notika SJBL minispēles.
Iecava / Vecumnieki - Arkādija 1
1997. g. dz. 46:58 (G. Plukass 21, E. Jašuks 11)
1996. g. dz. 44:40 (J. Pelēcis 34)
Iecava / Vecumnieki - Arkādija 2
1997. g. dz. 78:43 (H. Meļķis 21, G. Plukass 20)
27. februārī Jaunatnes basketbola līgas spēle:
Iecava / Vecumnieki - Salaspils
1994. g. dz. 121:44 (A. Taurenis 35, E. Šteins 21)
Iecavas novada atklātais čempionāts basketbolā:
Pēdējās spēles pirms fināla notika 3. martā.
STELPE - BALDONE

68:64 (J. Klāviņš 25; Ģ. Jakuška 19)

DĀMĪTES - AKROPOLE

20:0

TITĀNS - TORPEDO

59:40 (R. Tarvids 32; E. Zommers 13)

5. Pagastilius VIP
7. Titāns
8. Stelpe
9. Torpedo
10. Baldone
11. Liniverss
12. Dāmītes
13. AJ Motors
14. Akropole

Fitnesa klubā

Jautrais
APELSĪNS
Nodarbību
grafiks: Pirmdien

Otrdien

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2.stāvā,
izpilddirektora kabinetā,

9. martā plkst. 10-12.

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
16. marts pl. 20:30
Dartija : Rīdzene Matejs
Jaunatnes basketbola līga
(2.divīzija)
8. martā pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki : 3.BJSS

Trešdien

Ceturtdien

Piektdien

VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 5. stāva zālē
16. martā plkst. 10-16.

Iecavas novada
čempionāts
ZOLĪTĒ
7. martā plkst. 9
sporta namā
«Dartija».
Dalības maksa - Ls 5.
Pieteikšanās no plkst. 8.30.

Līdzjūtības
Šalc sniegi un smiltis,
Takas aizbirst un zūd.
Ar atmiņām kopā
Gribas vēl būt.

/D. Avotiņa/

Izsakām līdzjūtību Nikolajam Petrišinam,
no mātes uz mūžu atvadoties.
Rīgas ielas 15 otrā korpusa kaimiņi

Kā šogad tiks sadalītas 1.-4. vieta, noskaidrosies finālmačos
5. marta vakarā, bet pārējo komandu kopvērtējums izskatās šādi:

6. Ozo

Reklāma un sludinājumi : : :

5. martā
pl. 20.00 Spēle par 3.vietu
GRĪNVALDE - IESĀCĒJI/IG
pl. 21.30 Spēle par 1.vietu
KLONDAIKA/JUMIS A OZOLU 1
7. martā
pl. 20.00
Čempionāta noslēgums apbalvošana un balle.

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Aizsaules dārzos vēl gribētos rast.
Raudiet par liepu, kam nolauzta pazare,
Mani vairs ievainot nespēj nekas.
/Ā. Elksne/

Izsakām līdzjūtību Gaļinai Trofimčukai,
meitu pavadot mūžībā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Asja Ziemele (31.05.1924. - 26.02.2009.)
Vera Petrišina (04.07.1933. - 27.02.2009.)

2009. gada 6. martā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», reģistrācijas Nr.
LV43603016206, juridiskā adrese: Edvarta Virzas iela 21a,
Iecava, Bauskas rajons, LV-3913,
2009. gada 25. februārī Bauskas rajona Sabiedrisko
pakalpojumu regulatora padomei
apstiprināšanai iesniedza pakalpojumu izcenojuma projektu
atkritumu apsaimniekošanas nozarē.
Tarifs aprēķināts, ievērojot 2001. gada 26. jūnija
MK noteikumus Nr. 281 «Sabiedrisko pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs» (publicēts
laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» Nr.103, 2001. gada 4. jūlijā).

Tarifs atkritumu apsaimniekošanas nozarē tiek samazināts
sakarā ar sadzīves atkritumu apjoma palielināšanos un
pašizmaksas samazināšanos par 1m3,
kā arī normas atcelšanu 0,1m3 uz iedzīvotāju mēnesī.
Piedāvātā tarifa spēkā stāšanās datums - 2009. gada 1. maijs.
Visi pakalpojumu saņēmēji 15 dienu lakā pēc projekta
publikācijas laikrakstā var iesniegt savus priekšlikumus
vai ieteikumus par tarifa projektu Bauskas rajona
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomē, Bauskā,
Uzvaras ielā 1, vai SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
norēķinu daļā, Iecavā, Edvarta Virzas ielā 21a, 1. stāvā.

Pārdod : : :
2 istabu dzīvokli Tirgus ielā.
Tālr. 29258968.
SIA «Skujenieki» Iecavā pārdod
skaldītu malku un
zāģmateriālus. Tālr. 29452087.
malku (Ls 14 par steru).
Tālr. 25995121.
2 istabu dzīvokli Iecavā,
steidzami, lēti.
Tālr. 29178400.

Pērk : : :
papīrmalku, malku meža
krautuvē. Tel. 29101865.

Izīrē : : :

Kanalizācijas sūknēšana (10t).

3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29828702.

Smilts, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju).

3 istabu dzīvokli.
Tālr. 28375403.

Ekskavatora un
buldozera pakalpojumi.

garāžu kooperatīvā «Zemgale».
Drošas durvis un pagrabs.
Ls 25 mēnesī. Tālr. 26550339.

Tālr. 29457686
PROGRESIEŠI ar savām
ģimenēm tiek aicināti
uz ikgadējo kopīgo atpūtas
vakaru 14. martā plkst.
18 sporta namā «Dartija».
Dalības maksa - Ls 4.00 un
groziņš. Pieteikšanās līdz
10. martam pie Līvijas
Jansones (tālr. 63942241),
SIA «DzKS» pie
Irinas Hāzenfūses vai
sporta namā pie dežuranta.
Orgkomiteja

Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu
centra darbinieki katra mēneša otrajā pirmdienā no
pl. 9.00 līdz 12.00 pieņems apmeklētājus Iecavas
novada Domes mazajā zālē. Pirmā tikšanās - 9. martā.
VMD KPC sniedz šādas konsultācijas un pakalpojumus:
- Eiropas struktūrfondu apguve un projektu izstrāde
` (2. kārta atveras 16. 03. 2009);
- meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana;
- cirsmu sagatavošana un skices zīmēšana, ciršanas
apliecinājuma saņemšanai mežniecībā;
- cirsmu novērtēšana.

garāžu Skolas ielā 1.
Tālr. 27466258.

Dažādi : : :
Veic bīstamo koku izzāģēšanu
pie ēkām. Tālr. 26097410.
Visu veidu veļas mašīnu
remonts. Tālr. 29105506.

8.

Kultūras namā
7. martā pl.18:00
Vidējās paaudzes deju
kolektīva «Iecava»
25 gadu jubilejas koncerts
Ieeja brīva.

13. martā pl.19:00
koncerts «MIELAVS UN
PĀRCĒLĀJI».
Biļešu cena Ls 5; Ls 6; Ls 7; Ls 8.

11. aprīlī
pl.18:30 un 20:30
Daugavpils kora koncerts
Ata Auzāna vadībā.
Biļetes pārdošanā vairs nav
pieejamas. Lūgums izņemt
rezervētās biļetes līdz
15. martam (darba dienās
no plkst. 10 līdz 18).

Organizēju mācību un atpūtas
braucienu angļu valodas
apguvei jauniešiem (12-17 g. v.)
vasaras skolā Ekseterā, Anglijā,
no 9. līdz 22. augustam.
Kursi notiek sadarbībā ar Ekseteras
Starptautisko Projektu centru (IPC,
www.ipcexeter.co.uk.),
un programmā ietilpst:
·
audzēkņu angļu valodas līmeņa
testēšana, sadale grupās pēc zināšanu
līmeņa (līdz 15 cilvēki grupā);
·
angļu valodas nodarbības katru dienu
no pl. 9.00 līdz 13.00
IPC pasniedzēju vadībā;
·
pēcpusdienās ekskursijas Ekseterā un
tās apkārtnē, sporta aktivitātes,
brīvais laiks;
·
dzīvošana ģimenēs.

Kursa noslēgumā audzēkņi saņem
sertifikātu par piedalīšanos IPC
organizētajā vasaras skolā.
Pieteikšanās līdz 31. martam.
Vairāk informācijas:
andast@inbox.lv, tālr. 29157251.

Klondaika Iecavā
AICINA atpūsties

7.MARTĀ plkst.22.00
Pasākuma gaitā:
pārsteigumi, konkursi,
dejas līdz rītam ar Dj Shadow
11. martā plkst 15 Bauskā Tautas namā
Ekonomikas ministrija organizē tikšanos ar uzņēmējiem.
EM pārstāvji un atbalsta pasākumu realizētāji
(LHZB, Latvijas Garantiju fonds u. c.) informēs par
finanšu atbalsta instrumentiem, ES struktūrfondu programmām
un eksporta veicināšanas pasākumiem.
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