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Priecīgas Lieldienas! AKTUĀLI
Šajā numurā:

12.aprīlī no plkst.11:00

LIELDIENU JAMPADRACIS
Iecavas parkā:
· Valmieras Masku teātra Lieldienu piedzīvojums bērniem;
· dažādas rotaļas, atrakcijas, knaulēšanās gan lieliem, gan maziem;
· savu zaķa lēcienu varēsi pārbaudīt piepūšamajās atrakcijās,
bet veiklību - ar velokartiem;
· kārtīga izšūpošanās, balvas un pārsteigumi; izjādes ar zirgiem;
· darbosies bufete, un vēl - Lielais katls, bet, kas katlā, redzēsi, ja atnāksi!

12. aprīlī no plkst. 14:00
Basketbola klubs «Dartija»
organizē fiziskas
aktivitātes jebkura
Būs metieni... sitieni...
pa vārtiem. Labākajiem pārsteiguma balvas.
Plkst. 16:00 - basketbols.

5.
Mainīs
kustības
grafiku
maršrutā
Rīga-Bauska

Pircēji iecienījuši Balticovo olas ar smaidīgo sirsniņu
A: F: Anta Kļaveniece

Akciju sabiedrības
Balticovo olas «Apēd!
Tev patiks:)» bija to
35 produktu vidū, kas
3. aprīlī saņēma Latvijas
Tirgotāju asociācijas balvu
«Gada produkts 2008».
Šo balvu pasniedz pircēju
iecienītākajām precēm, kuras
tiek noteiktas atkarībā no to pārdošanas apjomiem, aptaujājot
nozīmīgākos tirdzniecības uzņēmumus. Olas ar smaidīgo sirsniņu uz iepakojuma satur organismam nepieciešamās nepiesātinātās taukskābes, kas stiprina
sirdi un pazemina holesterīna līmeni. Šis gan nav jauns produkts, uzsver Balticovo valdes

priekšsēdētājs Arnis Veinbergs;
tas jau paguvis iegūt pircēju uzticību visā Eiropā. Uz manu
iebildi, ka Iecavas veikalu piedāvājumā to nav, valdes priekšsēdētājs sola - uzņēmums jau tuvākajā laikā ir plānojis parūpēties par savas produkcijas
plašāku piedāvājumu arī mazajos veikalos.
Runājot par Balticovo jaunumiem, jāpiemin Premium klases
olas «Ēd vesels!», kas ir bagātinātas ar veselībai nepieciešamām
uzturvielām un selēnu. Selēns ir
dabīgs līdzeklis imūnsistēmas
stiprināšanai, tas ietekmē organisma spēju pretoties vīrusu infekcijām, ārējās vides stresam
un brīvo radikāļu ietekmei. Šis
mikroelements pārtikā nokļūst
no augiem, kuri absorbē selēna
sāļus no augsnes.
4.lpp.

3.

sporta namā

vecuma interesentiem.

Uz tikšanos!
Ieeja - labs garastāvoklis un krāsotas oliņas.
Nepiemērotos laika apstākļos pasākums
notiks pie Kultūras nama.

Atļauj
11. aprīlī
rīkot laivu
sacensības
Iecavas upē

Arnis Veinbergs ar Tirgotāju asociācijas balvu.
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2.

Skolu ziņas

2. aprīlī V. Plūdoņa Kuldīgas
ģimnāzijā notika Junior Achievement Latvia (JAL) konkursa «Mazais biznesmenis» noslēguma
pasākums – laureātu godināšana. Tajā piedalījās Iecavas vidusskolas divas komandas –
skolēnu mācību firma «Klipu klapu» (Rai-vita Lauciņa–Veinere,
Eduards Cers un Anda Vaičekone) un komanda «Flora» (Annija
Užule un Arta Goldmane), kā arī
skolotāja Solvita Lauzēja. Skolēni prezentēja savas firmas un
veica praktiski ekonomiskus uzdevumus. Mācību firma «Klipu
klapu» SEB bankas un ekonomikas konkursā ieguva 1. vietu. Kā

atzina JAL pārstāvji, arī firmas
un stenda prezentācijā pārējās
skolēnu mācību firmas var
daudz ko mācīties no «Klipu klapu», jo šīs firmas darbībā un
mārketinga aktivitātēs ir klientu
piesaistoši elementi.
Mācību gada laikā norisinājās pētniecisko darbu konkurss
6.-7. klasēm Sociālajās zinībās,
kur skolēni pētīja dažādas lietas,
kas saistītas ar veselību un tās
saglabāšanu. Konkursa noslēgumā Pilsrundāles vidusskolā
8. aprīlī piedalījās Iecavas vidusskolas skolēni Uvis Dredželis
(6.a klase) un Aelita Polenca (6.b
klase). IZ

Ačgārnā diena

Eduards Cers, Anda Vaičekone, Raivita Lauciņa–Veinere,
Arta Goldmane un Annija Užule stenda prezentācijā
konkursā «Mazais biznesmenis».

A: Ludmila Šteinberga,

Zoja Stūrmane

Iecavas novada bērnu
bibliotēka ir iesaistījusies
UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas
projektā «Stāstu laiks
bibliotēkās».
Projekta mērķis ir vienot dažādu paaudžu cilvēkus, atdzīvinot stāstīšanas tradīciju paaudžu starpā, kā arī pilnveidot ikviena valodas kompetenci un sociālās prasmes klausīšanās un
stāstīšanas procesā. Projektā ir
iecerēts attīstīt stāstīšanas pasākumu organizēšanu bibliotēkās, lai paplašinātu bibliotēku
sociālo lomu sabiedrībā.
18. martā bibliotekāre Zoja
Stūrmane apmeklēja semināru
Bauskas bērnu bibliotēkā, kuru
vadīja Literatūras, folkloras un
mākslas institūta vadošais pētnieks Guntis Pakalns un filozofe
Māra Mellēna. Bibliotekāres
iepazina stāstīšanas tradīcijas
dažādās valstīs, uzzināja par
stāstu vākšanu un pētniecību,
stāstu meklēšanu un pielāgošanu stāstīšanai. Projekta idejas
autori palīdzēja izkopt stāstītprasmi, turklāt mudināja bibliotekāres organizēt stāstīšanas
pasākumus bibliotēkās. Gūtās
zināšanas tika izmantotas arī
praktiski, stāstot bērnības mīļākās pasakas.
Projekta ietvaros 2. aprīlī
Iecavas bērnu bibliotēkā notika
tematisks pasākums «Ačgārnā
diena». Uz to dalībnieki ieradās
maskās ar krietnu anekdošu bagāžu. Dažiem bija līdzi anekdošu
klades. Bērni lieliski iejutās

Projekta «Stāstu laiks bibliotēkās» ietvaros 2. aprīlī Iecavas
bērnu bibliotēkā notika tematisks pasākums «Ačgārnā diena».

kraukļa, suņa, kaķa, peles-karameles, melnādainā, raganas,
nāves, skeleta, vampīra, uzlīmju
meiteņu, mošķu lēdijas, reperes
un citās lomās. Skanēja anekdotes par visām iespējamām tēmām: par bērniem, skolu, attiecībām ģimenē, dzīvniekiem un
pat ekonomisko krīzi. Stāstnieki
bija atvērti, emocionāli un
priekšnesumos pielietoja dažā-

dus izteiksmes līdzekļus - žestus, balss intonāciju, acu kustības, dialogu ar klausītājiem. Pasākumu kuplināja grāmatas «Ačgārnās pasakas» lasīšana. Komiksu darbnīcā tapa karikatūras. Izskaņā tika spēlēts klusais
telefons un mēmais šovs. Anekdošu pēcpusdienā valdīja humors un smiekli. Paldies visiem
bērniem, kuri piedalījās. IZ

Edvarta Virzas bibliotēkā
no 20. aprīļa būs
skatāma iecavnieku
radošo darbu izstāde
«Dvēseles varavīksne».
Savus darbus ikviens ir
aicināts iesniegt Valdai
Lieknei Iecavas novada
Domes 4. stāvā no
14. līdz 17. aprīlim. Radi
prieku ar vaļasprieku!

3.
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Tikšanās Ungārijā

Novada Domē
A: Beata Logina

31. marta sēdē
Lauksaimniecības, vides
un attīstības komiteja
pieņēma zināšanai
Zemgales reģiona
meliorācijas nodaļas
informāciju par valsts
nozīmes ūdensnotekas
Ikstrums rekonstrukciju.
Lai nodrošinātu ūdensnotekas netraucētu darbību, piketos
50/00-135/00 un 226/50282/60 paredzēts novākt apaugumu ūdensnotekas gultnē un
ekspluatācijas aizsargjoslā, pārtīrīt gultni ar ekskavatoru un izrakto grunti izlīdzināt 10 līdz 20
metru tālu no ūdensnotekas krotes. Būvdarbus plānots uzsākt
jūnijā.
Divu uzņēmumu pārstāvji
komitejas deputātiem izklāstīja
piedāvājumu Iecavā būvēt koģenerācijas staciju. SIA «Iecavas
Enerģija» sevi prezentēja kā kompāniju, kuras mērķis ir nākotnē
koģenerācijas režīmā ražot siltumu un elektrību dažādos Latvijas novados. Izmantojot modernas tehnoloģijas, šādā stacijā
iespējams siltumenerģiju saražot
efektīvāk un lētāk, nekā tas pašlaik notiek SIA «Iecavas siltums»,
apgalvoja firmas pilnvarotā
persona. Arī SIA «W.E.M.COM»
pauda ieinteresētību nomāt zemes gabalu blakus pašvaldības
īpašumā esošai katlu mājai, lai
uz tā izbūvētu ar dabasgāzi darbināmu koģenerācijas elektrostaciju. Komiteja nolēma aicināt
abu firmu pārstāvjus arī uz Domes sēdi, lai detalizētāk pārrunātu piedāvāto projektu un izzinātu, kāds ieguvums no tā varētu būt Iecavas iedzīvotājiem.
Deputāti lēma arī par vairākiem detālplānojumu projektiem, par nekustamo īpašumu
atdalīšanu, par zemes ierīcības
projektiem un citiem jautājumiem.

Izglītības, kultūras un
sporta komiteja 7. aprīļa
sēdē izskatīja sākumskolas
«Dartija» direktores
I. Freimanes iesniegumu
par darba organizāciju
vasaras mēnešos.
Ņemot vērā bērnu nelielo apmeklējumu, lai izvairītos no pedagogu nelietderīgas nodarbināšanas un atalgojuma izmaksas
problēmām pašreizējā sarežģītajā finansiālajā situācijā, iestāde
nolēmusi no šī gada 22. jūnija

līdz 31. jūlijam neuzņemt
audzēkņus pirmsskolas grupās.
Deputāti izskatīja Bauskas
pilsētas vakara vidusskolas
sniegto informāciju, cik attaisnotu un neattaisnotu mācību
stundu kavējumu martā bijis
iecavniekiem, par kuru skološanos maksā Iecavas novada pašvaldība. Sēdes dalībnieki atzina,
ka vakarskolas izglītības programmu vajadzētu atkal licencēt
Iecavas vidusskolā.
Komiteja deva atļauju Latvijas Kanoe federācijas Airēšanas slaloma apvienībai 11. aprīlī
Iecavas upē organizēt Latvijas
kausa izcīņas 1. posmu. Nolikumā paredzēts, ka pie pienotavas
tilta notiks individuālie braucieni trijās laivu klasēs un četrās
vecuma grupās (pieaugušie 1990. gadā dzimušie un vecāki;
juniori - 1991.-1993. gadā dzimušie; jaunieši - 1994.-1996.
gadā dzimušie - un mazie meistari - 1997. gadā dzimušie un
jaunāki). Dalībnieku pieteikšanās - no plkst. 9:00 līdz 10:00;
sacensību sākums plkst. 11:00.
Pieaugušajiem laivotājiem jāmaksā dalības maksa Ls 5, pārējiem - Ls 2. Noslēguma parāde
un apbalvošana plānota ap
plkst. 16:00.
Zināšanai tika pieņemta informācija par Eiropas kultūras
mantojuma dienu norisi 12. un
13. septembrī. Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcija ziņo, ka Iecavas parka Brīvības pieminekli ir ierosināts
iekļaut 2009. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu «Latvijas
Brīvības cīņas 1919» objektu sarakstā. Šogad aprit 90 gadi kopš
Latvijas Brīvības cīņām, ko bieži
sauc arī par Latvijas atbrīvošanas karu.
Komiteja nolēma atbalstīt
līdzfinansējuma Ls 240 piešķiršanu sešu Iecavas vidusskolas
skolēnu dalībai debašu nometnē, kas jūlija vidū notiks Salacgrīvā, kā arī diskutēja par nepieciešamajiem grozījumiem Nolikumā par Iecavas novada Domes apbalvojumiem. IZ

Iecavas invalīdu biedrība
«Rūķītis»
aicina savus biedrus
uz pārvēlēšanas sapulci

21.aprīlī plkst. 12
biedrības telpās
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrā.
Aicinām arī jaunus biedrus.

Iecavnieces
Solveiga
un
Solvita
(otrā un
trešā no
labās)
starp
semināra
dalībniekiem.

A: Solvita Dārziņa

angļu valodas skolotāja, Iecavas
vidusskolas direktores vietniece
izglītības jomā

Marta nogalē Budapeštā
notika Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas
Grundtvig sadarbības
projekta «Izglītība visiem»
semināra nodarbības.
Tajā piedalījāmies mēs ar kolēģi Solveigu Lineju - vācu valodas skolotāju, deju kolektīvu vadītāju, Iecavas vidusskolas direktores vietnieci izglītības jomā.
Projekta dalībvalstis ir Itālija,
Vācija, Lielbritānija, Somija un
Latvija. Galvenais darba mērķis izpētīt mūžizglītības sistēmu,
piedāvājumus un iespējas katrā
no dalībvalstīm, rast kopējas
tendences, risinājumus, lai veidotu un izdotu metodisku rokasgrāmatu mūžizglītības nodrošināšanai, pieaugušo izglītības organizētājiem. Tā kā mūžizglītība
ietver sevī procesu no bērnības
līdz sirmam vecumam, diskusijās un darba grupās lieti noderēja mūsu pedagoģiskā pieredze,
ikdienā strādājot gan ar pavisam
maziem bērniem, gan organizējot
darbu pieaugušo auditorijās.
Draudzīgas, radošas un interesantas bija domu apmaiņas

starp valstīm. Nācās secināt, ka
daudz lielāka loma mūžizglītībai
tiek veltīta citās Eiropas valstīs,
īpaši Lielbritānijā, tajā mērķtiecīgāk iesaistoties nevalstiskajām
organizācijām un brīvprātīgo
struktūrvienībām. Citu valstu
pārstāvji pauda arī pašu cilvēku
lielāku aktivitāti un ieinteresētību iesaistīties interešu grupās
savā brīvajā laikā. Kā labu piemēru mēs varējām minēt mūsu
pieaugušo izglītības darba modeli Iecavā un pašvaldības atbalstu tajā.
Semināra pamata uzdevums
rokasgrāmatas tapšanā bija noteikt un precizēt pieaugušo izglītības organizētāju - ekspertu un
grupas līderu - lomu, pienākumus, atbildību. Visu dalībvalstu
viedokļi pauda līdzīgu redzējumu, un rokasgrāmata tika papildināta ar konkrētiem formulējumiem un shēmām.
Vakariņas ungāru gaumē,
sarunas, joki un iepazīšanās
mūsu semināru padarīja vēl pavasarīgi krāsaināku un emocionāli bagātāku. Lai izdodas projektam iziet finišā taisnē šī gada
vasarā un rokasgrāmatai atrast
ceļu pie ikviena Eiropā, kuram ir
būtiski dot iespējas apgūt jaunas prasmes, zināšanas un risināt mūžizglītības jautājumus
katrā novadā, reģionā, valstī. IZ

Melnās ziņas
- 2. aprīlī laika posmā no
plkst. 01:00 līdz plkst. 05:00
DUS «Neste» teritorijā no automašīnas MAN degvielas tvertnes
tika nozagta dīzeļdegviela - aptuveni 450 litri. Uzsākts kriminālprocess.
- Laikā no 5. aprīļa plkst.
20:00 līdz 6. aprīļa plkst. 07:00
Rīgas ielā tika nozagta automašīna VW Passat Variant. Uzsākts
kriminālprocess.
- Laikā no 5. aprīļa plkst.

22:00 līdz 6. aprīļa plkst. 09:00
Grāfa laukumā nozagts pie kādas mājas ieejas durvīm atstātais velosipēds «Discovery». Uzsākts kriminālprocess;
- Laikā no 6. aprīļa plkst.
23:00 līdz 7. aprīļa plkst. 08:30
Dzirnavu ielā no mājas koridora
nozagts krūmgriezis «Husqvarna». Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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4.

Pircēji iecienījuši Balticovo olas ar smaidīgo sirsniņu
1.lpp.

Latvijā selēna ir maz, tādēļ
cilvēks ar pārtiku to uzņem mazāk, nekā organismam būtu nepieciešams. Pievienojot selēnu
putnu barībai, tas nonāk arī
olās.
Uzņēmums gan neorientējas
tikai uz mazumtirdzniecību.
Klientu lokā ir daudz konditorijas un sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumu, kas savā ražošanā
izmanto Balticovo produkciju:
olu pulveri, šķidro olu masu, vārītas olas bez čaumalas. Šobrīd
izstrādes stadijā ir centieni apmierināt klientu pieprasījumu
pēc ceptām olām. Cenšoties
klientiem piedāvāt produkciju,
kuru ir maksimāli ērti izmantot,
uzņēmums arī kāpina savu produktu pievienoto vērtību.

Visu nevar paredzēt
Nesen uz dažām dienām veikalos parādījās Balticovo olas
iepakojumā ar uzrakstiem igauņu valodā. Tas ir diezgan bēdīgs
stāsts, atzīst valdes priekšsēdētājs. Četrus gadus uzņēmums
sadarbojies ar distributoru (firmu, kas izplata kādas noteikta
ražošanas uzņēmuma preces)
Igaunijā, taču šī gada janvārī šis
uzņēmums savu darbību pārtraucis; palika neizmantots
Igaunijas tirgum paredzētais
iepakojums. Lai to nezaudētu,
atbilstoši Latvijas likumdošanai
nācās iepakojumu nomarķēt un
mazliet mulsinoši iepakoto produkciju laist tirgū.

Eksports pasargā
no nestabilitātes
«Eksports ir viens no mūsu
drošības pamatiem, kas pasargā
uzņēmumu no ekonomiska rakstura svārstībām Latvijā. Lai arī
valstī ir krīzes apstākļi, mēs
nākotnē skatāmies cerīgi,» tā
A. Veinbergs. «Plānojam, ka produkcijas eksporta līmenis šajā
gadā sasniegs 70 procentus.
Eksporta apjomu esam sadalījuši starp vairākiem tirgiem; produkciju sūtām uz Somiju, Igauniju, Dāniju, Vāciju, Poliju, Ungāriju.

Reorganizācijā
iegulda
20 miljonus eiro
«Uzņēmuma ražošanas reorganizāciju uzsākām 2006. gadā.
Mūsu mērķis bija nomainīt veco
ražošanas tehnoloģiju pret jaunu. Šobrīd augstceltnes ir pilnīgi
tukšas, jo ražošana tajās nebija
atbilstoša Eiropas Savienības

Šodien ražojam,
rītdien pārdodam

Konkursam iesūtītos zīmējumus
apskatei izliek uzņēmuma biroja un
personāla vadītāja Ilze Eglīte.

Uzziņai

Uzņēmumā produkcija netiek turēta ilgāk par vienu dienu.
Olas nav produkts, kam ilgstoša
uzglabāšana nāktu par labu. «Ir
uzcelta jauna šķirotava, un ceru,
ka drīzumā mēs nonāksim līdz
tam, ka veikalā pie pircēja nonāks olas, kas ir svaigākas par
24 stundām. No rīta ola ir izdēta
un vakarā jau atrodas veikala
plauktā,» nākotnes ieceres izklāsta A. Veinbergs. «Protams,
bizness ir bizness, un ir brīži,
kad produkciju nākas pārdot lētāk, nekā to saražojam, taču līdz
situācijai, ka saražotais jāizmet
laukā, parasti nenonākam.»

Putnu mēsli
vairs nav problēma
Par putnu fabrikas Iecava
dibināšanas dienu tiek uzskatīts
1972. gada 1. oktobris.
Pirmā ola uzņēmumā izdēta pirms
35 gadiem – 1974. gada 19. martā.
1979. gadā uzņēmums sasniedz
projektēto jaudu – 140 miljonu olu
gadā.
1996. gadā uzņēmums tiek privatizēts
un kļūst par akciju sabiedrību
«Balticovo».
2009. gada aprīlī uzņēmumā strādā
223 darbinieki.
Dienā tiek saražots vairāk nekā
1,2 miljoni olu.
Šogad plānots saražot 460 miljonus
olu.

noteiktajām putnu labturības
normām. Šogad ieejam jaunā
kompleksa būvniecības nobeiguma fāzē. Pašlaik ražošana rit
septiņās jaunajās kūtīs, vasarā
tiks pabeigtas vēl divas. Daudz
izskanējušas runas, ka Balticovo
samazina strādājošo skaitu. Tas
tiešām tā ir, taču ne tādēļ, ka nespējam maksāt, bet tādēļ, ka ir
maksimāli modernizēta ražošana,» pamato Arnis Veinbergs.
«Šajā krīzes laikā mēs varam
diezgan brīvi elpot, jo gatavoties
tai sākām pirms trim gadiem. Tie
darbinieki, kas uzņēmumā strādā šobrīd, var justies pietiekami
stbili un sociāli nodrošināti. Ja
runājam par atbalstu no Eiropas, tad tas ir visai niecīgs. No
kopējā investīciju apjoma, aptuveni 20 miljoniem eiro, ko līdz
šim esam ieguldījuši ražošanas
modernizēšanā un pārstrukturizēšanā, Eiropas ieguldījums ir
aptuveni pieci procenti. Eiropas
Savienība pieprasīja jaunu ražošanu, bet pretī neiedeva prak-

tiski neko. Tas ir pretēji, nekā
pārējā Eiropā, kur ES ir gatava
finansēt iekārtu nomaiņu, lai tikai saglabātu ražošanu,» ar nožēlu saka uzņēmuma vadītājs,
piebilstot - lai arī tas šķiet netaisnīgi, uzņēmuma spēkos neesot neko mainīt. Spēles noteikumus diktē citi.

Lielākais konkurents
ir pašu neizdarība
Ieklausīšanās vērta ir A.
Veinberga atbilde uz jautājumu
par konkurentiem: «Konkurenti
tirgū būs vienmēr, taču lielākais
konkurents ir pašu neizdarība
un pašu nespēja. Tas iegriež visvairāk, ne jau kāds cits. Ja kāds
strādā par tevi daudz labāk, tas
nozīmē, ka tu strādā ļoti slikti.
Katrs strādā savā vidē, savā vietā, tāpēc nevar pateikt, ka lielākais konkurents ir Polijā vai
Itālijā. Mēs vienkārši visi mēģinām stādāt kopējā Eiropas tirgū,
gan ar piebildi, ka mēs to gribam
darīt labāk.»

Minerālmēslu cenu pieaugums un mēslu savākšanas
izmainītā tehnoloģija, no šķidrajiem mēsliem pārejot uz sausajiem, uzņēmumam ir devusi pozitīvu risinājumu agrāk tik sāpīgajai problēmai. No 1. februāra
ar mēslu likvidāciju vairs nav nekādu problēmu - tos visus dāņu
uzņēmēji ir nopirkuši jau divus
gadus uz priekšu, lai ražotu
mēslojumu.

Aicina piedalīties
konkursā
Uzņēmuma biroja koridoru
krāšņo bērnu zīmējumi, kurus
tie jau iesūtījuši konkursam
«Mans Lieldienu sapnis». Konkurss, kuru Lieldienu akcijas
«Krāso. Sūti. Svini!» ietvaros organizē akciju sabiedrība Balticovo, jau kļuvis par labu tradīciju
un tam tiešām ir liela atsaucība,
priecājas A. Veinbergs. Jāatgādina, ka ikviens interesents
vēl var paspēt tajā piedalīties,
jo darbu iesūtīšanas termiņš ir
27. aprīlis. Darbi jāsūta uz adresi: a.s. «Balticovo», Iecava,
Bauskas rajons, LV-3913.
Vērtējot darbus, vispirms
konkursa komisija noteiks 50 labāko darbu autorus un labāko
klasi. Labākie darbi no 5. līdz
11. maijam tiks izlikti nobalsošanai interneta portālā
www.draugiem.lv. Balsošanas
rezultātā tiks noteikti desmit labāko darbu autori, kas saņems
dāvanu kartes no Anttila 50 latu
apmērā un speciālbalvas no
Balticovo. Labākā klase balvā saņems ekskursiju uz jauno un
moderno uzņēmuma ražotni.
Vairāk par konkursu var izlasīt
uzņēmuma mājas lapā
www.balticovo.lv. IZ
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Mainīs kustības grafiku maršrutā Rīga-Bauska
A: Anta Kļaveniece

Bauska-Rīga

Rīga-Bauska

No 14. aprīļa atkal gaidāmas
satiksmes autobusu kustības izmaiņas maršrutā Rīga-Bauska,
informē SIA «B-Bus» (līdz
23.02.2009. SIA «Blagovest Tur»)
personāla speciāliste Ginta Rublovska.
Paredzētas šādas izmaiņas:
- slēgti seši reisi no Rīgas un
pieci reisi no Bauskas, kuriem
blakus ar 10 minūšu intervālu
kursē citi reisi;
- apvienoti rīta reisi 6:15 un
6:50 no Rīgas un vietā atklāts
reiss plkst. 6:30 un atjaunots
reiss plkst. 17:00 no Rīgas;
- apvienoti rīta reisi 4:30 un
5:00 no Bauskas un vietā atklāts
reiss plkst. 4:45, apvienoti vakara reisi 19:40 un 20:20 un atklāts reiss plkst. 20:00 no Bauskas, atjaunots reiss plkst. 8:00
no Bauskas;
- 37 reisiem pieturu skaits
palielināts līdz 35 un noteikts lineārais braukšanas maksas tarifs (iepriekš bija eksprešu tarifs);
- maršrutā atstāti astoņi
eksprešu reisi: četri no rīta no
Bauskas un četri pēcpusdienā
no Rīgas ar atbilstošu tarifu.
Eksprešiem būs tikai trīs pieturas: Bauska, Iecava, Rīga;
- reisa izpildes laiks būs viena stunda un 10 minūtes, bet
eksprešos - tikai viena stunda, jo
līdz ar jaunā Dienvidu tilta atklāšanu ir samazinājušies sastrēgumi, ceļa segums pēdējo
gadu laikā ir uzlabojies, uzņēmuma autobusi ir labā tehniskajā stāvoklī. Protams, sastrēgumu un sliktu laiku apstākļu
gadījumā reisu izpildes laiks var
mainīties. IZ

IZ

Sporta ziņas

Vēl viena uzvara Amatieru līgā

SAKOPŠANAS
TALKA:
Upuru kapsētā
18. aprīlī no plkst. 14:00

BK Dartija basketbolisti 5. aprīlī spēlēja izbraukumā Rīdzene/Matejs vienība savā laukumā piekāpās viesiem ar
rezultātu 86:88.
Iecavas komandā:
Gundars Brička - 26 punkti, 3 izcīnītas bumbas, 2 bloķēti metieni;
Aldis Beitiņš - 22 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 8 rezultatīvas
piespēles, 3 pārtvertas bumbas;
Māris Gailums - 14 punkti, 8 izcīnītas bumbas;
Armands Švītiņš - 12 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 2 rezultatīvas
piespēles;
Armīns Dīcis - 11 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Juris Ojāru - 3 punkti, 2 izcīnītas bumbas;
spēlēja arī Māris Ozoliņš, Jānis Saveļjevs, Jānis Ivanovs un
Mārtiņš Ivanovs.
Arī nākamā spēle (8. aprīļa vakarā ar VEF) iecavniekiem bija
jāaizvada galvaspilsētā. IZ

Baložu kapsētā
3. maijā no plkst. 11:00

Pateicība
No sirds pateicamies visiem,
kuri bija ar mums dzīves
grūtākajā brīdī, māmiņu,
vecmāmiņu un vecvecmāmiņu Austru Korčaginu pēdējā
gaitā pavadot.
Tuvinieki

Laikā no 14. aprīļa līdz 30. aprīlim
Iecavā tiks veikta ūdensvadu skalošana
un profilaktiskā dezinfekcija.
Skalošanas un dezinfekcijas laikā iespējami ūdens padeves
traucējumi, kā arī duļķains, rūsains ūdens ar hlora smaku,
kuru nepieciešams notecināt. Ūdensvadu dezinfekcijas laikā
ieteicams nelietot uzturā nevārītu ūdeni. Par skalošanas un
dezinfekcijas datumiem iedzīvotājus katrā dzīvojamā mājā SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» informēs atsevišķi.
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Ikdienišķās lietās saskata komisko
A: F: Anta Kļaveniece

27 gadus jaunais Jānis Kope
pavisam nesen pārsteidzis draugus, atklājot viņiem savu zīmēšanas talantu. Piedevām - Jānis ne tikai labi zīmē. Viņam piemīt arī spēja uz ikdienišķām lietām un notikumiem paskatīties ar humoru.
Apvienojot abus talantus, top karikatūras, kas liek pasmaidīt ne vienam vien.
«Esmu uzaudzis Bauskā. Tur
pagājuši manas dzīves pirmie 15
gadi. Tad ar ģimeni pārcēlāmies uz
Iecavu, jo abi ar vecāko brāli sākām
mācīties Rīgā, bija vieglāk izbraukāt,» stāsta Jānis. Šobrīd viņš ir
darba meklējumos un vairāk darbojas pa māju. Pirms tam gan kā
datormaketētājs un datorgrafiķis ir
paspējis gūt darba pieredzi vairākos poligrāfijas uzņēmumos Latvijā.
«Mani spēj aizraut dažādas lietas. Ne tikai datorgrafika un zīmēšana. Ne visa mana darba pieredze
ir saistīta tikai ar datoru. Arī fiziska
darba nebaidos,» tā Jānis.

Jānis Kope..

..un viņa pašportrets.

jies. Jāsaka gan godīgi, matus zīmēt man iemācīja viena nejauši
satikta meitene, kura bija mācījusies mākslas skolā. Pats mākslas
skolā esmu bijis uz divām nodarbībām. Lielākoties zīmējums top,
ieskicējot galvenās līnijas, pēc tam
tās paliekošās stigrāk pārvelk. Kad
karkass ir gatavs, tiek sazīmētas
detaļas. Ja man jautā, kā tev tas izdodas, tad es vienmēr atbildu, ka
rokai ir jāvada zīmulis, nevis otrādi.
Top arī drūmāki zīmējumi, taču tos es vairāk zīmēju sev, nevis
publiskai izrādīšanai. Domāju, ka
tas varētu būt mākslinieka Royo
iespaids. Viņa zīmējumos dominē
sievietes, fantastika un dažādi
īpatnēji briesmoņi. Varbūt tādēļ
cenšos zīmēt arī karikatūras, lai izbēgtu no vienas ievirzes. Varētu
teikt, ka karikatūras manu izpausmi notur līdzsvarā. Katrs zīmējums ir kā vēl viena mācību
stunda, kurā apgūstu vēl kaut ko,
ar laiku pilnveidojot savu prasmi.
Galvenais ir uzstādīt sev mērķi un
tad zīmēt, kamēr ir.

Jāprot ironizēt

Vilina mākslinieciska
darbošanās
«Pēc skolas no diviem piedāvājumiem izvēlējos apgūt tekstu sagatavotāja, datormaketētāja profesiju. Tikpat labi varēju doties arī uz
Olaini, lai apgūtu organisko ķīmiju, jo gan datoru lietas, gan ķīmija man padevās vienlīdz labi.
Veiksmīgi izmācījos; biju viens no
diviem kursa biedriem, kas, pabeidzot skolu, ieguva dubulto profesiju salicējs-maketētājs. Parasti gan
bija tikai salicēji.
Skolai sekoja darba mūžs. Uz
augstāko izglītību man tajā laikā
nebija nekādu izredžu, jo augstskolas mana profila programmas
nepiedāvāja. Cik zinu, tagad gan
Mākslas akadēmijā ir datorgrafikas kurss. Caur pazīstamiem cilvēkiem biju iekārtojies darbā Latvijas
Avīzē, un ap skolas beigšanu man
aiz muguras jau bija divi darba pieredzes gadi reklāmas daļas maketētāja amatā. Strādāju labi atalgotu darbu, tādēļ augstākā izglītība
nelikās aktuāla.
Paralēli maketētāja tehniskajām iemaņām mani vienmēr saistījis arī mākslinieciskais process,
tādēļ pievērsos arī datorgrafikai.
Man šis process tīri labi sanāca, no
maketētāja kļuvu par datorgrafiķi.
Man bija uzdevums ne tikai maketēt, bet arī kaut ko radīt. Piemēram, atnāk uzņēmuma pārstāvji
un saka, ka viņiem nepieciešams
maizes ceptuves logo. Radošajam
procesam pieslēdzās zīmēšanas talants un iztēle.

Ne tikai karikatūras
Ne visi mani zīmējumi ir tikai

karikatūras. Ir arī tā saucamie fantasy art. Viens no cilvēkiem, ko derētu šajā sakarā pieminēt, ir Luis
Royo. Šī spāņu mākslinieka darbi
mani ir ļoti iedvesmojuši. Atsāku
zīmēt tikai tāpēc, ka internetā uzgāju viņa plašo galeriju. Sākumā
biju vienkārši apstulbis no redzētā
un pēc tam iedomājos - kāpēc gan
ne? Es arī kaut ko tādu varu. Sāku
zīmēt. Viens no pirmajiem tapa
Lāčplēša tēls, kura zīmēšanā es
ieguldīju patiešām lielu darbu, izzīmējot sīki katru detaļu. Zīmēju to
sešas stundas no vietas, kamēr varēju teikt - tagad ir. Tad sāka plūst
pārējie.
Pašam ir grūti novērtēt savu
darbu, taču, palasot komentārus
portālā draugiem.lv, var saprast,
ka tomēr ir pa smuko. Sākumā
draugi bija pārsteigti, ieraugot manus zīmējumus. Visus šos garos
gadus viņiem pat nebija nojausmas, ka es varu šādi zīmēt, jo zīmējumus apskatei nebiju izlicis.
To izdarīju tikai aptuveni pirms
pusgada.

Vēstures konspektu
vietā komiksi
Zīmējis gan esmu vienmēr, parasti skolā visas klades bija apzīmētas. Smieklīgi tagad atcerēties,
kā es dabūju veselu vēstures kladi
pārrakstīt - visu gadu biju nevis
konspektējis, bet zīmējis. Tā drīzāk
bija komiksu grāmata, nevis vēstures klade.
Zīmētie tēli nav kaut kur noskatīti, tie vienkārši pēkšņi man
rodas galvā. Kaut ko domāju, un
tad kā tāds zibsnis pēkšņi uzrodas
tēls, un man nekas cits neatliek - ir
jāzīmē. Ir gan viens darbs, kuru zīmējot esmu iedvesmojies no vienas
spēles. Kādu citu uzzīmēt man
iedvesmoja viena no telefona melodijām, kas saucas «starta līnija».
Melodijā tik labi ir iekļauts tas mirklis, tas saspringums pirms starta,
ka, to klausoties, man uzplaiksnīja
ideja zīmējumam.

Karikatūras notur
līdzsvarā
Zīmēšanu nekur neesmu mācī-

Karikatūru zīmēšanai parasti
iedvesmo kāds notikums televīzijā
dzirdēta ziņa, kāda dzīves ačgārnība, tēva ieteikta ideja vai kas cits.
Piekrītu teicienam - lai kur tu skatītos, tur vienmēr būs ko redzēt. Ne
visiem ir dota iespēja saredzēt ikdienišķās lietās kaut ko humorīgu.
Ar putnu būri bija interesanti. Mājās uztaisīju būrīti un pēc pāris minūtēm, kopš tas bija pielikts kokā,
tajā jau sāka saimniekot zvirbuļi.
Karikatūristiem nepieciešams
ne tikai zīmēšanas talants, bet arī
laba humora izjūta. Jāprot ironizēt. Latvijas Avīzē iepazinos ar Gati
Šļūku, viņš tiešām ir apveltīts ar
ļoti labu humora izjūtu. Viņu noteikti varu pieskaitīt pie saviem
iedvesmotājiem. Katrā ziņā, uzzīmēt karikatūru nav grūti, grūtāk ir
izdomāt tai asprātīgu parakstu, šo
vienteikuma anekdoti.

Rozā sapnis kļūt par animatoru
Šobrīd cenšos savus darbus arī
publicēt. Esmu sazinājies arī dažiem krustvārdu mīklu izdevējiem,
kuri mēdz iekļaut savos krājumos
uzdevumus «atrodi desmit atšķirības». Taisu arī tādus.
Nākotnes plāni pagaidām ir
visnotaļ miglaini, bet zināmas kontūras sāk iezīmēties. Gribētos nodarboties ar ilustrēšanu, arī ar
animēšanu. Tas tiešām ir mans lielais rozā sapnis - kļūt par animatoru. Ja padzirdēšu par animatoru
kursiem, tad noteikti uz tiem aiziešu. Darbs gan tur ir diezgan pamatīgs - viena filmas sekunde ir 24 zīmējumi. Ir ko ņemties, bet man tas
varētu patikt.» IZ
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Spēles prieks
teātra sportā
A: Beatrise Dzene
F:

Dace Greiža

Vienmēr pozitīvie Iecavas
vidusskolas teātra sportisti
šogad īpaši pacentās un
3. un 4. aprīlī organizēja
13. republikas teātra sporta
(RTS) turnīru vidusskolas
komandām.
Iecavas vidusskolā apmetās 153 teātra sporta spēlētāju, treneru, vadītāju, atbalstītāju, organizētāju. Organizatoriem vajadzēja kārtīgi pacensties, lai visiem būtu labi
un laiks tiktu pavadīts gan
lietderīgi, gan īpaši jautri. Tāpēc jāsaka lielum lielais paldies Iecavas vidusskolass direktorei un skolas darbiniekiem, jo īpaši skolotājai Ivetai
Cerai par brīnišķīgo telpu noformējumu un ziedu pušķiem,
grāmatvedei Ilonai Grīnbergai
un ēdnīcas kolektīvam, Evijai
Taurenei par atsaucību organizēšanā, veikalam «Centrs»,
personīgi Inārai Rikānei, veikalam «Marel», zemnieku
saimniecības «Krišjāņi» veikaliņam, Hofeinu ģimenei,
kas improvizatoriem sarūpēja
bērzu sulu, dīdžejam Mārtiņam Komisaram, Iecavas kultūras namam un personīgi Birutai Švītiņai un Ivaram Veismanim, kā arī visiem tiem,
kas izbaudīja teātra sporta
gaisotni, lai izprastu smieklu

un tehniku b u r v ī b u .
Lai gan Iecavas vidusskolas komanda - Edvarts Šulcs,
Liene Mīlgrāve, Austra Voitišķe, Mārcis Vīnbergs un Beatrise
Dzene - netika uz lielo finālu, kas
risinājās Iecavas kultūras namā
4. aprīlī, komanda nospēlēja labi
un azartiski, pat iegūstot no bargajiem tiesnešiem sūri, grūti pelnīto augstāko atzīmi piecu ballu sistēmā.
Draudzīgākie un atvērtākie
ieguva jaunus draugus, jo spēlētāji bija sabraukuši no Rīgas,
Rīgas rajona, Daugavkrasta,
Kurzemes, Latgales un Vidzemes. It īpaši varēja sadraudzēties
vakara ballītes laikā, kad Iecavas vidusskolas aktu zālē ieskanējās pavasara noskaņas.
Savukārt 4. aprīlis četrām labākajām komandām nāca kā zobu sāpes, jo priekšā bija atbildīga
spēle. Taču, sēžot skatītāju zālē
varēja redzēt, ka spēlētāji uz skatuves jūtas kā zivis ūdenī. Arī
tehnikas spēlēja labi, sasmīdinot
visus, arī bargos tiesnešus. Kā
emociju tiesnese spēlē iesaistījās
biedrības «Teātris un izglītība»
valdes priekšsēdētāja Ligita
Smildziņa, kas bija pateicīga par
jauko dienu un lieliskajām emocijām uz skatuves.
Ar emocijām un teātra sporta
simbolu - rozēm - varam pateikties šī turnīra galvenajām organizatorēm - skolotājām Dacei
Greižai un Valdai Prokopenko,
bez kurām turnīrs nebūtu izdevies. IZ

LIELĀ TALKA IECAVAS NOVADĀ
18. aprīlī no plkst. 10
Vada: Iecavas novada Dome
Koordinē: dārzniece Daina Rudzīte , tālr. 29419247, 63942239
Talkošanas vietas un atbildīgie:
1. Teritorija ap Evaņģēliski luterisko baznīcu, bijušais
stadions, skeitparks, upmala
·
atbildīgās - Lūcija Muceniece, tālr. 26132322, Margarita
Zīverte, tālr. 63942800
·
talkā aicināti Iecavas centra iedzīvotāji
·
tikšanās vieta - baznīcas laukums
2. Cēsnieku dzīvojamais rajons, upmala
·
atbildīgais - Sergejs Mašiņenkovs, tālr. 29544588
·
talkā aicināti Cēsnieku dzīvojamā rajona iedzīvotāji
·
tikšanās vieta - veikala «Raivita» laukums
3. Ozolu ielas aleja, grāvis
·
atbildīgais - Stepans Drozdovs, tālr. 26328446, 63941764
·
talkā aicināti Ozolu ielas iedzīvotāji, pirmsskolas iestādes
«Dartija» darbinieki
·
tikšanās vieta - pie mājas Ozolu ielā 1
4. Sila ielas ceļmala no tilta līdz Sila kapiem, liepu aleja
uz mežniecību
·
atbildīgā - Dzintra Kalberga, tālr. 22357304
·
talkā aicināti Sila ielas iedzīvotāji, Sila ielas garāžu
īpašnieki
·
tikšanās vieta - Grāfa laukums
5. Aktīvās atpūtas vieta «Spirtnieki»
·
atbildīgais - Mārtiņš Veinbergs, tālr. 63942443, 29425784
·
talkā aicināti pašvaldības darbinieki un tuvākās apkārtnes
iedzīvotāji
·
tikšanās vieta atpūtas vieta upmalā
6. Zorģu centrs
·
atbildīgā - Aina Ezergaile, tālr. 63946735, 29645779
7. Dimzukalna daudzdzīvokļu mājas
·
atbildīgā - Natālija Pavlova, tālr. 26069693
8. Rosmes daudzdzīvokļu mājas
·
atbildīgā - Nadežda Bokova, tālr. 29268131
Ieteicams sakopt arī jebkuru citu novada vietu - gan savas mājas
pagalmu, gan tuvējo grāvmalu vai netālo mežiņu.
Lūgums ņemt līdzi darbarīkus un labu garastāvokli. IZ

Līdzjūtība
Likteņa pārbaudījumi ir labākā dzīves skola. Ja tev kādreiz
pietrūkst drosmes - paļaujies uz Dievu un likteni. /Ē. Delpers/

Izsakām līdzjūtību Inetai Orinskai,
dzīvesdraugu zaudējot.

Darba kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
Uz skatuves Iecavas vidusskolas komanda: Austra Voitišķe(no
labās) Edvarts Šulcs, Beatrise Dzene, Liene Mīlgrāve un Mārcis
Vīnbergs.

Pjotrs Buraks (21.12.1935. - 01.04.2009.)
Herberts Buks-Vaivads (20.04.1953. - 02.04.2009.)

2009. gada 11. aprīlī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :

Paziņojums
Iecavas novada Dome, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 «Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi» 58. punktu, 2009. gada 10. martā ir pieņēmusi
lēmumu (sēdes prot. 3; 7.p.) «Par domes lēmuma atcelšanu un detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Iecavas novada «Kūkas»».
Detālplānojumu izstrādes vadītāja - SIA «Damsijas» arhitekte Dace Bērziņa. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Iecavas novada Domē divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstos
«Iecavas Ziņas» un «Latvijas Vēstnesis», norādot: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām
personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar Iecavas novada teritorijas plānojumu,
kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties Iecavas novada Domē, Skolas ielā 4, Iecavas nov., Bauskas raj., LV-3913. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās 8.00-12.30; 13.30-17.00 un trešdienās 8.0012.30; 13.30-18.00.

Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
10. aprīlī plkst. 11
Lielās Piektdienas
dievkalpojums;
12. aprīlī plkst. 11
Lieldienu dievkalpojums.
SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:

Kanalizācijas sūknēšana (10t)

smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

Zemes aršana un kultivēšana
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
šķembas, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Veselības ministrija nolemj:
pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

IECAVAS

atmaksāt,
ja pasūta
VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 5. stāva zālē
16. aprīlī plkst.10-16.

:

Ie
ska
V
istu isapk skatie
sārt
ms
!

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

labu 2 istabu dzīvokli Iecavā,
lēti. Tālr. 26490437.
AUDI-C4100 Avant Cuattro 2.0
16 DOCH, 1993. g., 2000 EUR.
Tālr. 29808495.

8.

Kultūras namā
11. aprīlī
pl.18:30 un 20:30
Daugavpils Oranžā kora
koncerts
Ata Auzāna vadībā.
Visas biļetes pārdotas.

SIA «Skujenieki» Iecavā pārdod
skaldītu malku un
zāģmateriālus.
Tālr. 29452087.

17. aprīlī pl. 20.00
Iecavas Kultūras nama
Jauniešu deju kolektīva un
draugu koncerts.
Ieeja - bez maksas.

zāģmateriālus, malku,
siltumnīcu stabus.
Tālr. 28392502.

18. aprīlī pl. 18.00 Senioru
deju kolektīvu sadancis.
Ieeja - bez maksas.

dažādu veidu malku, nomaļus,
skaidas, siltumnīcu līstes.
Piegādājam.
Tālr. 26800412; 26975888.

21. aprīlī
plkst.9:30 un plkst.11:00
Liepājas Leļļu teātra izrāde
«PĒDĒJAIS PŪĶĪTIS UN
ARTURS Ū-Ū»
Biļetes cena - Ls 1.

zāģmateriālus, līstes. Zāģējam
pēc pasūtījuma. Piegādājam.
Tālr. 29245515; 26800412.
agros sēklas kartupeļus
‘Karatops’ un vidējos ‘Granola’
(0,15 Ls/kg).
Tālr. 29264595.

24. aprīlī pl. 19:00
«Dirty Deal Teatro»
izrāde jauniešiem
«IENĀKSI UZ KAFIJU?»
Biļetes cena - Ls 3.

Izīrē : : :
istabu ar virtuvīti vienam
cilvēkam Iecavas centrā.
Tālr. 29717189.

Piedāvā darbu : : :
Aicina darbā sētnieku (-ci).
Tālr. 29251290.

Dažādi : : :
Visu veidu veļas mašīnu
remonts.
Tālr. 29105506; 26544450.

«Sabiedrība Citai
Politikai»
ģenerālsekretārs
Aleksejs Loskutovs
aicina Iecavas iedzīvotājus
uz tikšanos ceturtdien,

16. aprīlī, plkst. 18:00
sporta namā «Dartija».
Par šo reklāmu maksā politiskā
partija «Sabiedrība citai politikai».

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
20. aprīlī plkst. 10-12.

12. aprīlī plkst. 21:00
Iecavas sporta namā
LIELDIENU BALLE.
Spēlēs Marex no grupas
BRĪVDIENA.
Galdus pieteikt pa tālr:
63942832; 26520539
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