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Katru gadu «Kokļu dienas» Jūrmalā ir īpaši svētki. Tajos piedalās arī Iecavas mūzikas
skolas koklētājas, kas ik gadu gūst atzinību un ar savu kokles spēli apbur klausītājus.
Ik gadu pirms Jāņiem Jūrmala kļūst par kokļu galvaspilsētu. Kultūras un nemateriālā

mantojuma centram sadarbojoties ar Jūrmalas pilsētas Domi,
no 18. līdz 22. jūnijam norisinā-

Pacientiem ārstēties
būs patīkamāk un ērtāk
A: F: Elīna Arāja
A:

Ineta Bramane
Domes projektu vadītāja

Vasarā un rudenī pašvaldības
aģentūras «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs»
(IVSAC) pacientiem
jāsamierinās ar neērtībām,
dodoties pie sava ārsta, jo
ārstniecības iestādē notiek
apjomīgi remontdarbi. Iestādē
tiek īstenoti divi projekti,
kurus plānots pabeigt līdz
2012. gada beigām, kad varēs
izbaudīt renovēto telpu un
jaunā aprīkojuma

priekšrocības.
P/a «IVSAC» pagājušā gada
30. novembrī noslēdza līgumu ar
Centrālo finanšu līgumu aģentūru (CFLA) par ES fondu projekta
īstenošanu un Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekta «Primārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana pašvaldības aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrs»» ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus primārās veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot trīs ģimenes ārstu kabinetu, manipulāciju un procedū5.lpp.
ru telpu renovāciju.

jās kokļu dienas «Jūrmala2012»,
kur ik gadu pulcējas ap 250 koklētāju no visas Latvijas.
2.lpp.
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Līdz svētkiem
21. jūlijā 22 dienas

Turpinās rakt
Edvarta Virzas ielu
A: F: Elīna Arāja

Līdz Iecavas svētkiem plānots
noasfaltēt Edvarta Virzas
ielas daļu no Rīgas ielas līdz
Baldones ielai, bet ielas
posmā uz otru pusi no Rīgas
ielas rakšanas darbi vēl
priekšā.
Dzeramā ūdens kvalitātes
uzlabošanas darbu ietvaros šopavasar sāka rakt E. Virzas ielu.
Galvenie maģistrālie vadi ūdensvads, spiedvads un kanali-

zāciju vads - E. Virzas ielas posmā no Rīgas ielas līdz Baldones
ielai ir jau ielikti, stāsta SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
(DzKS) projektu vadītājs Jānis
Feldmanis. Pašlaik šajā posmā
tiek izbūvēti atzari līdz patērētāju īpašumu robežām. Šis process
rit lēnāk, jo daudzo E. Virzas
ielas komunikāciju dēļ, kuras
šķērso maģistrāles atzarus,
meistariem tranšejas jārok ar
lāpstu. Kad šie darbi būs pabeigti, tiks atjaunots ielas segums un
6.lpp.
veikta labiekārtošana.
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Gandarījums par paveikto darbu ir visiem
A: Diāna Špoģe
F: Evelīna Traumane

22. jūnijā notika 12. klašu
audzēkņu izlaidumi, jo nu
viņi ir beiguši savas skolas
gaitas Iecavas vidusskolā un
gatavi doties patstāvīgā
dzīvē.
Šogad vidusskolu absolvēja
trīs 12. klases: divas dienas programmas un viena vakarskolas
klase, kurās kopā mācījās 47
audzēkņi. Pieci vidusskolas absolventi,Dārta Arāja, Marija Vinogradova, Baiba Kreiere, Monta Dubkēviča un Katerīna Galine, saņēma valsts mēroga sveicienu no Ministru prezidenta
Valda Dombrovska par labiem
panākumiem mācībās. Skolas
direktore Agra Zaķe gan sacīja:
«Mēs vēl tiksimies 11. jūlijā, jo
pašu galveno dokumentu - skolas atestātu - jūs saņēmuši vēl
neesat.» Šajā dienā skolas beidzēji arī uzzinās centralizēto eksāmenu rezultātus. Protams,
skolēni cer saņemt labu vērtējumu, neskatoties uz to, ka centralizētajos angļu valodas, latviešu

valodas un matemātikas eksāmenos bija pieļautas pārbaudes
darbu sastādītāju kļūdas, kas
skolēnos radīja apjukumu. Taču
eksāmenu sastādītāji saka, ka
kļūdainās vietas, darbu labojot,
netiek ņemtas vērā un kopējo atzīmi neietekmēs.
Absolventu sveicēju pulkā
bija novada Domes pārstāvji, pedagogi, radi un draugi. Kā pateicību par saņemtajiem sveicieniem un atbalstu absolventi bija
sagatavojuši muzikālus priekšnesumus. Daudzi izlaiduma viesi bija pārsteigti par to, cik spējīgi un talantīgi ir šie skolēni, un
bija pateicīgi par izlaiduma pozitīvo gaisotni.
Paši skolēni ir ļoti gandarīti
par paveikto darbu 12 gadu garumā, taču atzīst, ka viņiem ir
skumji šķirties no ierastās skolas vides un draugiem, kurus
vairs nesanāks satikt tik bieži.
Jaunieši arī atzinās, ka viscītīgāk mācījušies pēdējā mācību
gada laikā, kas bija noteicošais
viņu turpmākās dzīves un profesijas izvēlē. Viena no uzcītīgākajiem skolēniem Marija stāsta:«
Līdz izlaidumam tā kārtīgi nemaz neapjautu, ka šie 12 skolas
gadi ir pagājuši, centos vienkār-

Liels pārsteigums visiem bija 12.b klases absolventa
Armanda un mazā Alberta kopīgi nodziedātā dziesma, kas
visos klātesošajos radīja sajūsmu un pozitīvas emocijas.
ši par to nedomāt. Un tieši izlaiduma laikā sapratu, ka tās ir atvadas, un tūlīt sāksies jauns dzīves posms. Skolotājiem vēlos pateikt paldies par palīdzību, rū-

pēm un atbalstu visu gadu gaitā
līdz pat pašam izlaidumam, kurā viņi mums visiem veltīja
iedrošinošus skatienus un
IZ
smaidus. Paldies!»

Brīvlaikā turpina koklēt...
A: F: Alise Veica

koklētāju ansambļa vadītāja

1.lpp.

Kā jau katru gadu, kokļu
dienu ietvaros tiek sniegti vairāki koncerti, tostarp laikmetīgās mūzikas koncerts Dubultu
luterāņu baznīcā, tautas mūzikas koncerts Mazajā Dzintaru
koncertzālē un noslēguma jeb
Jāņu ielīgošanas koncerts Lielajā Dzintaru koncertzālē.
Šī gada kokļu dienas iezīmējās ar jaunu notikumu – Kurzemes un Zemgales novadu koklētāju ansambļu skati. Lai gan
Iecavas koklētājas šajā gadā pašās kokļu dienās nepiedalījās,
tomēr skatei repertuāru gatavoja
gana atbildīgi. Skates galvenie
mērķi bija veicināt koklētāju ansambļu mākslinieciskās un profesionālās meistarības izaugsmi,
kā arī gatavot kokļu nozares līdzdalību 2013. gada Dziesmu un

Deju svētkiem.
Skatē koklētāju ansambļi tika dalīti piecās apakšgrupās, atkarībā no dalībnieku skaita un
vecuma. Iecavas mūzikas skolas
jaunāko klašu koklētāju ansamblis un koklētāju ansamblis
«Uguntiņa» kopā ar Bolderājas
mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambli «Madaras» uzstājās ar kopēju programmu. Šis
nelielais kopansamblis atskaņoja trīs skaņdarbus, un žūrijas
komisija piecu cilvēku sastāvā
ansambļa priekšnesumu novērtēja ar I pakāpes diplomu. Ansambļi tika vērtēti pēc pieciem
kritērijiem: mākslinieciskais
sniegums, tehniskais sniegums,
ansambļa saspēle, stila izjūta un
kopiespaids. Pie pēdējā kritērija
tika ņemts vērā ansambļa vizuālais tēls, skatuves kultūra un
tērpi. Pateicoties novada Domes
finansējumam, jau esošie Iecavas koklētāju tērpi tika papildināti ar pieciem jauniem tautastērpu komplektiem.
Paldies Iecavas novada Do-

mei par finansiālu atbalstu transporta pakalpojumiem un tērpiem, dalībnieču vecākiem par līdzi jušanu un, protams, pašām

koklētājām – skates dalībniecēm! Lai saulaina vasara un uz
tikšanos jau jaunajā mācību gaIZ
dā!

Atpūtas brīžos meitenes dod priekšroku jauniem draugiem
un jautrībai.
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Novada Domē
12. jūnija Domes sēdes darba kārtībā bija 22 jautājumi.
PAR SILTUMENERĢIJAS SADALES METODIKAS
APSTIPRINĀŠANU KARSTAJAM ŪDENIM, KARSTĀ ŪDENS
CIRKULĀCJAI UN APKUREI
Jautājums par SIA «Iecavas siltums» izstrādāto Siltumenerģijas
sadales metodiku karstajam ūdenim, karstā ūdens cirkulācijai un
apkurei jau tika izskatīts 29. maija Finanšu komitejas sēdē. Deputāti to akceptēja un ieteica apstiprināt Domei.
Dome, pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likumu
«Par pašvaldībām» un Ministru kabineta noteikumiem «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu», vienbalsīgi nolēma
apstiprināt Siltumenerģijas sadales metodiku karstajam ūdenim,
karstā ūdens cirkulācijai un apkurei. Lēmums stājas spēkā ar 1. jūliju.
SIA «Iecavas siltums»
SILTUMENERĢIJAS SADALES METODIKA
KARSTAJAM ŪDENIM, KARSTĀ ŪDENS CIRKULĀCIJAI UN
APKUREI
Minētā metodika paredz siltumenerģijas sadalīšanu Iecavas novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pa sekojošām pozīcijām:
•
Pozīcija Nr. 1 – izlietotā siltumenerģija 1 m³ aukstā ūdens
uzsildīšanai no 10°C līdz 53°C;
•
Pozīcija Nr. 2 – izlietotā siltumenerģija karstā ūdens apgādes sistēmā (cirkulācija);
•
Pozīcija Nr. 3 – izlietotā siltumenerģija apkures sistēmā (apkure).
Aprēķinu metodika
Pozīcija Nr. 1
Siltumenerģijas aprēķins karstā ūdens apgādei.
Lai uzsildītu 1 L ūdens par 1°C nepieciešama 1 kcal (1 kcal=
1,163 W)
1 m³ ūdens uzsildītu par 1°C nepieciešams 1000 L x 1,163 W =
1,163 kW siltumenerģijas.
Lai uzsildītu auksto ūdeni ar t° ¡ 10°C līdz karstā ūdens t° ¡ 53°C
nepieciešams 1,163 kW x 43
( ?t° = 53°C – 10°C) = 50,01 kW siltumenerģijas.
Uzsildīšanas iekārtu lietderības koeficients ¡ 95%. Kopējā nepieciešamā siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai ir 50,01 kW +
2,5 kW (5% no 50,01 kW) = 52,51 kW = 0,05251 MW
CENA (karstajam ūdenim) = 0,05251 MW x norēķina perioda
tarifs (Ls/MW)
Pozīcija Nr. 2
No daudzdzīvokļu mājā uzskaitītā siltumenerģijas daudzuma karstā
ūdens apgādei atņem siltumenerģijas daudzumu, ko individuāli noziņo patērētājs, uzrādot izlietoto karstā ūdens m³ daudzumu. Pārējā
siltumenerģija, kas izdalās no karstā ūdens apgādes sistēmas guļvadiem pagrabos un bēniņos un paliek mājas iekšienē, izdala ar daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu skaitu.

Q -Q
Q CIRK.= uzsk.S k.ū.
Quzsk. – kopīgais mājā izlietotais siltumenerģijas daudzums, ko uzskaita siltumenerģijas skaitītājs
Qk.ū. – siltumenerģija karstā ūdens ražošanai
S – dzīvokļu īpašumu skaits dzīvojamā mājā
Maksājums par siltumenerģiju cirkulācijai karstā ūdens apgādei
tiek aprēķināts sekojoši:
Maksa par cirkulāciju (Ls) = Qcirk. × norēķina perioda
tarifs / dzīvokļu īpašumu skaits mājā
Pozīcija Nr. 3
Siltumenerģijas daudzums mājas 1 m² apkurei (Qapk.) tiek aprēķināts sekojoši:

Q apk.=

Quzsk. -Q k.ū.
S

Quzsk. – kopīgais mājā izlietotais siltumenerģijas daudzums, ko uzskaita siltumenerģijas skaitītājs
Qk.ū. – siltumenerģija karstā ūdens apgādei
S – mājas kopīgie apsildāmie m²

Maksājums par siltumenerģiju dzīvokļa apkurei tiek rēķināts
sekojoši:
Maksa par apkuri (Ls) = Qapk. × norēķina perioda tarifs ×
dzīvokļa apsildāmā platība m²
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Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki jūlijā
Pirmdien, 2. jūlijā,
plkst. 8-12 pieņem izpilddirektors M. Veinbergs
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētāja
vietniece A. Zaķe (izņemot no 30. jūlija - J. Pelsis)
Otrdien, 3. jūlijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 9. jūlijā,
plkst. 10-12 (katra mēneša otrajā pirmdienā izpilddirektora
kabinetā) pieņem rajona galvenais arhitekts. A. Paklons
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Bundule,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 10. jūlijā,
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 11. jūlijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
pēc Domes sēdes Finanšu komitejas ārkārtas sēde
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 12. jūlijā,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 17. jūlijā,
plkst. 8.00 Attīstības komitejas sēde
plkst. 8.30 novada Attīstības programmas apstiprināšana
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
Ceturtdien, 19. jūlijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 14 Bāriņtiesa
Otrdien, 31. jūlijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Melnā ziņa
- 20. jūnijā plkst. 04:30 kādā
dzīvoklī Edvarta Virzas ielā
1949. gadā dzimis vīrietis radīja
skaļu troksni, sitot durvis. Par
kaimiņu naktsmiera traucēšanu
nemiera cēlājam sastādīts admi-

nistratīvā pārkāpuma protokols.
Diāna Purviņa,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Prevencijas
nodaļas vecākā inspektore
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Jauna organizatore, jaunas ieceres
A: Diāna Špoģe
F: no Rutas Priedes personīgā

albuma
Līdzšinējais Iecavas novada
Domes lauksaimniecības
organizators Stepans
Drozdovs ir devies pelnītā
atpūtā, un kopš 11. jūnija
viņa vietā darbu sākusi Ruta
Priede.
R. Priede stāsta par savām
iecerēm: «Manos tuvākajos nākotnes plānos ietilpst labi pārskatāmas lauksaimnieku datubāzes izveidošana, kas atvieglotu
gan manu, gan kolēģu darbu.
Rudenī, kad visi lielie dārza darbi
būs galā, esmu iecerējusi veikt
lauksaimnieku aptauju, lai varē-

tu labāk izprast viņu vēlmes, idejas un problēmas. Uzskatu, ka ir
jāveido lielāka sadarbība starp
lauksaimniekiem; būtu nepieciešams rīkot seminārus un pieredzes braucienus uz citiem novadiem. Tuvākajā laikā esmu
ieplānojusi zemju īpašniekiem
izdalīt meliorācijas pases, jo tad
varētu veidot uzskaiti un arhīvu,
lai pašiem zemniekiem atvieglotu dzīvi. Protams, tas nebūs viegli izdarāms, jo gadu laikā zemju
īpašnieki ir mainījušies, taču
sistēma ir jāsakārto,»
R. Priede lauksaimniecības
nozarē darbojas jau kopš
1997. gada un paralēli darbam
joprojām turpina mācīties. Viņa
ir beigusi Saulaines sovhozteh-

nikumu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) agronomijas fakultāti, apguvusi LLU
darba aizsardzības un drošības
programmu, bet tagad studē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē.
Stepans Drozdovs saka: «Es
centos strādāt pēc iespējas labāk, darīt visu iespējamo, lai attīstītu lauksaimniecības nozari
Iecavas novadā. Jaunajai darbiniecei es novēlu izturību, lai izdodas paveikt vēl vairāk, nekā
bija izdevies man. Ir jāmeklē jaunas iespējas, kas palīdzētu atvieglot lauksaimnieku dzīvi.»
Ar jauno novada lauksaimniecības organizatori varat sazināties, rakstot uz elektronisko

pastu ruta.priede@iecava.lv vai
zvanot uz tālr. 63941764. IZ

Jaunajā darba vietā Ruta
Priede kaļ plānus spožai
lauksaimnieku atīstībai.

Veiksmes atslēga slēpjas cilvēku radošumā
A: Diāna Špoģe
F: no Emīla personīgā albuma

Visiem ir zināms, ka Iecavā
ir konkurētspējīgi cilvēki,

un viens no tādiem ir
Emīls Sietiņš, kas, izturot
spēcīgu konkursu, izcīnīja
studiju iespējas vienā no
Norvēģijas koledžām.

Emīls ir jauneklis, kas vienmēr cenšas piedalīties visur, kur
ir jāparāda sava radošā puse.

Par savu topošo dzīvesvietu
un skolu Emīls stāsta: «Skolu, uz
kuru braucu, pilnā nosaukumā
sauc «Red Cross Nordic United
World College» (RCNUWC) jeb
latviski «Sarkanā Krusta Ziemeļu Apvienotās Pasaules koledža».
Smieklīgi, ka tuvākā pilsētiņa
Flekke atrodas aptuveni desmit
kilometru attālumā, tāpēc varu
teikt, ka šī skola atrodas Norvēģijas nekurienē. Priecājos, ka koledža atrodas valsts dienvidos,
tāpēc par aukstumu, cerams,
daudz nebūs jāuztraucas. Šajā
skolā es mācīšos divus gadus,
tur arī iegūstot vidusskolas izglītību.»
RCNUWC ir viena no 13 Apvienotās Pasaules koledžām, kas
ir izvietotas teju pa visu pasauli.
Uz šīm skolām aicina mācīties
skolēnus no dažādām pasaules
valstīm, lai divu gadu laikā mācītos gan no atzītiem pasniedzējiem, gan paši no sevis, iepazīstot
dažādās pasaules kultūras un
pilnveidojot sevi.
«Pabeidzot koledžu, skolēnam tiek pasniegts Starptautiskais bakalaurāts, kas ir starptautiski atzīts vidējās izglītības
diploms. Ar šo diplomu kabatā
absolventam tiek pavērtas durvis uz pasaules labākajām universitātēm, taču ceļš līdz šī bakalaurāta iegūšanai nav viegls. No
skolēna katru dienu tiek prasīta
liela centība un priekšmetu padziļināta izpratne. Katru dienu
pēc stundām jaunietis ir aicināts
piedalīties dažādās aizraujošās
ārpusskolas aktivitātēs, piemēram, mācīties kāpt kalnos, slēpot, apciemot vecos ļaudis pansionātos, lai ar viņiem aprunātos
vai uzspēlētu kādu galda spēli,

un vēl daudzas citas ārpusstundu aktivitātes,» aizrautīgi stāsta
Emīls.
Mācīšanās šāda veida koledžās ir ļoti dārga, tāpēc katru gadu dažādās pasaules valstīs tiek
izsludināts konkurss, kura gaitā
vairāki žūrijas locekļi izlemj,
kurš no dalībniekiem būs vispiemērotākais, lai pārstāvētu valsti
kādā no Apvienotās Pasaules koledžām. Emīls turpina: «Šogad,
kā jau vairākus gadus, konkurss
notika arī Latvijā, tāpēc nolēmu
izmēģināt. Domāju - varbūt paveiksies? Konkurss sastāvēja no
trim kārtām, kurās tika pārbaudīta jaunieša spēja komunicēt ar
citiem cilvēkiem, darboties komandā un brīvi diskutēt par
daudziem sabiedrībā svarīgiem
jautājumiem. No 30 dalībniekiem žūrijas komisija izvēlējās
divus labākos. Man par pārsteigumu, viens no tiem biju es, kas
brauks mācīties uz Norvēģiju,
bet otra bija meitene no Rīgas,
kas brauks mācīties uz koledžu
Itālijā.
Nekad neesmu dzīvojis prom
no mājām tik ilgu laiku un, lai
gan Norvēģijā ir tādi paši brīvlaiki kā Latvijā, arī Ziemassvētkos
un vasarā braukšu mājās, man
joprojām ir nedaudz grūti atvadīties no draugiem un vecākiem.
Pašlaik, kamēr vēl esmu Latvijā,
aizraujos ar dažādu literāru darbu rakstīšanu un dejošanu Iecavas jauniešu deju kolektīvā «Jezga». Taču par to, ko darīšu pēc
koledžas absolvēšanas, vēl neko
nezinu. Varbūt braukšu uz mājām mācīties kādā no Latvijas
universitātēm, varbūt ceļošu
kaut kur tālāk par Norvēģiju.
Tad jau laiks rādīs, kā būs.» IZ

5.
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Rūpējamies par tūristiem
A: Diāna Špoģe
F: Elīna Arāja

21. jūnijā seši uzņēmuma
SIA «Signum» vīri cītīgi
strādāja, lai Rīgas un
Skolas ielas krustojuma
stāvlaukumā uzstādītu
Iecavas novada
trīsdimensiju karti.
Jau 2010. gadā Iecavas novada Dome plānoja, ka Iecavā ir nepieciešama novada karte, lai varētu parūpēties par tūristu un
iedzīvotāju informētību. Karte tika izvietota ērtā vietā, lai iebraucēji, kas Iecavas novadu nepārzina, varētu viegli atrast sev nepieciešamos objektus. Interesanti,
ka karti labi varēs pārredzēt pat
naktī, jo tai ir īpašs nakts apgaismojums. «Man šķiet, ka kopējā
Iecavas tēlā šī karte izskatīsies
superīgi,» tā saka Žanis, viens no
IZ
kartes uzstādītājiem.

Iecavas novada grafiski māksliniecisko karti ar trīsdimensiju elementiem veidoja uzņēmums
SIA «Baltijas dizaina aģentūra». Kartes izmaksas mērāmas 2400Ls (bez PVN).

Pacientiem ārstēties būs patīkamāk un ērtāk
1.lpp.

Jaunajā plānojumā katram ģimenes ārsta kabinetam ir divas
telpas, lai uzlabotu pacientu
plūsmu. Tāpat paredzēts kabinetu aprīkošanai iegādāties
ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās medicīnas
ierīces un aprīkojumu, tajā skaitā datortehniku, stāsta IVSAC
direktora vietnieks Aleksandrs
Prokopenko. Rūpējoties par vides pieejamību pacientiem ar
ierobežotām kustībām iecerēts
likvidēt visu ģimenes ārstu kabinetu sliekšņus. Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda
Ls 36 654,24, tajā skaitā attiecināmās izmaksas - Ls 35 921,16
un neattiecināmās izmaksas –
Ls 733,08. Izmaksu publiskais
ERAF
līdzfinansējums
–
Ls 26 940,87, bet IVSAC finansējums – Ls 8 980,28.
Uzlabos sekundārās aprūpes
speciālistu kabinetus un
uzgaidāmās telpas
Par ERAF līdzfinansējuma
piešķiršanu otram projektam
IVSAC ar Veselības ekonomikas
centru (VEC) noslēdza līgumu
pagājušā gada 31. maijā. A. Prokopenko atzīst, ka veselības aprūpes iestādes ēkas gaiteņi nav
remontēti kopš ārstniecības
iestādes atklāšanas laika. Projekta «Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana pašvaldības aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs», nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu

uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu»
ietvaros tiks nodrošināta attīstīta infrastruktūra, paredzot
iestādes ēku iekšējo un ārējo renovāciju. Sekundārās aprūpes
speciālistu (rentgena, ķirurga,
ginekologa, logopēda, endokrinologa un arodārsta) kabinetus
pārbūvēs funkcionālākus, izveidojot patīkamu vidi pacientu ārstēšanai un uzlabojot personāla
darba drošību. Realizējot projektu, mūsu iestāde kļūs daudz pieejamāka pacientiem ar dažādu
veidu funkcionālajiem traucējumiem, jo rezerves kāpņu telpā
paredzēts ierīkot pacēlāju. Šāda
veida pacēlājs jau ir ierīkots kultūras namā. Apmeklētāju ērtībām otrajā stāvā tiks pārplānots
arī sanitārais mezgls.
Projekta ietvaros tiks veikta
Neatliekamās medicīniskās palīdzības ēkas ārējā un iekšējā renovācija, siltināšana un garāžas
durvju nomaiņa pret augstākām
un ar kustības automātiku aprīkotām. Tiks iegādātas arī tieši un
netieši ārstniecības procesam
nepieciešamās ierīces un aprīkojums, līdz ar to paplašinot un uzlabojot sniegto ambulatoro veselības pakalpojumu klāstu un
pieejamību.
Projekta plānotās kopējas izmaksas ir Ls 208 503,42, tajā
skaitā attiecināmās izmaksas Ls 144 116,64 un neattiecināmās izmaksas – Ls 64 386,78.
Publiskais ERAF finansējums ir
85% (Ls 122 499,14), bet IVSAC
līdzfinansējums ir 15%, kas ir
Ls 21 617,50. IZ

IVSAC remontdarbu laikā no 18. jūnija līdz 31. oktobrim
ģimenes ārstu prakses pieņems pacientus
pirmdien, otrdien, trešdien, piektdien no 8.00 līdz 12.00,
bet ceturtdien no 15.00 līdz 19.00.
Iepriekš piesakieties reģistratūrā pa tālr. 63941481.
Atvainojamies par radītajām neērtībām.
Administrācija
Sociālā dienesta klientu ievērībai!
Informējam, ka sakarā ar remontdarbiem ēkā Dzirnavu ielā 1,
laika posmā no š.g. 16. līdz 31. jūlijam
Sociālais dienests būs slēgts, bet speciālisti klientus pieņems
pirmdienās un trešdienās Iecavas novada Domes ēkas 5. stāvā.
Neskaidrību gadījumā interesēties pa tālr. 26953224; 29724335.
Pateicamies par sapratni!
Iecavas novada Sociālā dienesta kolektīvs

Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra foajē
2. stāvā skats uz 1. stāvu ir segts plēvēm: meistari špaktelē
un krāso sienas.
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Iecavnieki ir atsaucīgi ziedotāji
A: Diāna Špoģe

Jau februārī stāstījām par
meiteni, kurai ir uzstādīta
diagnoze – asins vēzis.
Tagad, kad ir pagājuši vairāki
mēneši, vēlējāmies uzzināt,
kā Diānai Hodorovičai pašlaik
klājas un kas notiek ar
ziedojumu vākšanu.
«Pašlaik Diānai ir nelielas
problēmas ar asins analīžu nodošanu, kas tagad ir galvenais,
lai varētu veikt kaulu smadzeņu

transplantācijas operāciju,»
stāsta ziedojumu vākšanas iniciatore, sieviešu kluba «Liepas» vadītāja Agita Hauka.
Pagaidām kopā ir saziedoti
1566,18 lati, un cilvēki vēl joprojām turpina ziedot. Ziedojumu
kastītes ir izvietotas SIA «Rise»
un SIA «M» veikalos. Naudu var
ieskaitīt arī sabiedriskā labuma
organizācijas - biedrības «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»» kontā SEB bankā.
Swift kods:UNLALV2X; konta
nr.LV46UNLA0050018188978
ar norādi «Ziedojums Diānai».
Sieviešu klubs «Liepas» saka
lielu paldies a/s «Balticovo», kas

saziedojis lielāko savāktās summas daļu.
«Arī donoram - Diānas brālim - būs jāatgūstas pēc operācijas, tāpēc visa nauda tiks izlietota abu bērnu rehabilitācijai un
medikamentu iegādei,» turpina
Agita Hauka.
Iecavnieki ir ļoti atsaucīgi ziedotāji, taču jāatceras, ka svarīgs
ir ne tikai materiālais, bet arī
morālais atbalsts. Pats lielākais
Diānas atbalsts, protams, ir viņas ģimene, taču ir patīkami, ja
arī citi cilvēki nav vienaldzīgi.
Agita Hauka stāsta, ka ziedojumi tiek vākti arī citiem cilvēkiem, vienkārši tie netiek plaši

reklamēti: «Palīdzība un nauda
cilvēkiem ir nepieciešama visu
laiku. Pašlaik «Liepu» redzeslokā
ir nonākusi septiņu bērnu māmiņa, kurai ir nepieciešams palīdzēt. Sieviešu klubs «Liepas»
lūdz ziedot apģērbu un gultas veļu četrus un sešus gadus veciem
bērniem, kā arī pavisam maziem
bērniņiem. Sieviete un bērni ir
kārtīgi, vienkārši pašlaik ir nonākuši grūtā dzīves situācijā.»
«Mums ir patiess prieks par
tiem cilvēkiem, kam jau ir izdevies palīdzēt. Gandarījums par
paveikto darbu ir liels. Pats galvenais ir domāt pozitīvi un ticēt,
ka viss būs labi,» tā A. Hauka. IZ

Turpinās rakt Edvarta Virzas ielu
1.lpp.

DzKS ir paredzējusi speciāli
nokomplektēt brigādi, kas veiks
tikai labiekārtošanas darbus:
nolīdzinās zemi ielas malās,
iesēs zāli, bruģēs celiņus u. c. Šī
posma ielas asfaltēšanu plānots
pabeigt līdz Iecavas jubilejai, bet
pilnībā noasfaltētas ir jau Puškina un Krasta iela, kurās komunikācijas ieraka pagājušajā gadā. Daļu šo ielu asfaltēšanu veica par projekta līdzekļiem (tranšeju platumu), bet, tā kā ielu segums bija kritiskā stāvoklī, Dome piešķīra 25 007,51 Ls (ar
PVN) papildu līdzekļus, lai abas
ielas varētu noasfaltēt pilnā platumā kopā 646,3 metru garumā.
E. Virzas ielas posmā no Rīgas ielas uz atdzelžošanas stacijas pusi pašlaik tiek ieguldīti atlikušie maģistrālie vadi. No atdzelžošanas stacijas līdz Skolas ielai
tie jau ir ielikti, un tuvākajā laikā
galvenos vadus liks centrā, daļēji
bloķējot satiksmi. Vispirms būs
slēgta E. Virzas iela posmā no
Skolas ielas līdz novada Domes
iebrauktuvei (shēma Nr.7), bet

pēc tam - no Lielā ozola līdz elektronikas veikalam «Kompakts»
(shēma Nr.6). Šajos posmos maģistrāļu dziļums sasniegs pat
četrus metrus. Diemžēl šis
posms līdz svētkiem vēl nebūs
pilnībā savests kārtībā, taču
iedzīvotāji piekļūt varēs visur.
Atgādinām, ka projekts
«Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija Iecavas novadā» tiek realizēts, pateicoties
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansējumam. Pateicoties tam, tiek realizēts arī otrs
DzKS projekts - «Dzeramā ūdens
ieguves un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija Iecavas novadā». Šī projekta ietvaros
jau ir pabeigti atdzelžošanas stacijas būvdarbi un pašlaik notiek
iekšējie inženierkomunikāciju
darbi un iekārtu pieregulēšana.
Uzsākta arī jaunās lietus un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas stacijas būvniecība.
Kopumā J. Feldmanis atzīst,
ka darbi rit pēc plāna un nekādas nozīmīgas kavēšanās nav. IZ

Par iespēju pieslēgties centralizētajam ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklam Iecavā, Zorģos vai Zālītē
zvanīt SIA «DzKS» ūdenssaimniecības vadītājam
Jānim Nitišam pa tālr. 29293932.
Sūdzību vai neskaidrību gadījumā
zvanīt SIA «DzKS» projektu vadītājam
Jānim Feldmanim pa tālr. 29124408.
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Sporta ziņas

20.-21. jūnijā aizvadītas starptautiskās sacensības «Valmieras
spēles».
Juniori
Emīls Sevastjanovs - 3. vieta 200 m skrējienā (23,38 sek.)
Pauls Ķurbe – 5. vieta tāllēkšanā (6,09 m)
Jaunieši
Rūdolfs Tonigs – 2. vieta 100m skrējienā (11,32 sek.)
B grupa
Žanis Sevastjanovs – 2. vieta diska mešanā (43,48 m)
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Sakarā ar maģistrālo kanalizācijas tīklu, aku un cauruļvadu
aizsērējumu 19., 20. un 25. jūnijā daudzdzīvokļu mājā Dārza
ielā 4 tika nopludināts pagrabs. Veicot kanalizācijas tīklu
darbības atjaunošanu, no kanalizācijas akām tika izņemts
ievērojams daudzums sadzīves atkritumu.
Tā kā šīs mājas pagrabs ar kanalizācijas atkritumiem tiek
nopludināts bieži, vēlamies atgādināt iedzīvotājiem, ka nav
pieļaujams kanalizācijā mest plēves maisus, pārtikas produktus
(gurķus, mizas, vārītus kartupeļus, makaronus u.c.), higiēnas
paketes un citus priekšmetus.
Lūdzam dzīvojamās mājās komunikācijas izmantot tiem
mērķiem, kādiem tās ir paredzētas, ievērojot dzīvojamo telpu
lietošanas noteikumus un vispārpieņemtās sadzīves normas.
Ja arī turpmāk ar sadzīves priekšmetiem tiks aizdambētas
kanalizācijas sistēmas komunikācijas, SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» darbus, kas saistīti ar kanalizācijas darbības
atjaunošanu, veiks pēc šādā gadījumā paredzēta īpaša
izcenojuma.

Ar cieņu,
J. Nitišs,
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» Ūdenssaimniecības vadītājs

Pateicības
Mēs vēlam veselību, vēlam spēku,
Ikkatrai rūpei viegli pāri tikt,
Ar gaišu dzīves prieku lai jūs spētu
Ik tumšiem brīžiem tiltu pāri likt.
/L. Kaldupe/

Pateicamies sociālā dienesta darbiniecēm Sigmai, Inārai,
Dinai un Zandai par projekta «Iespējas un risinājumi tavā
dzīvē» kursu organizēšanu, kā arī šoferim Jurim un Zorģu
bibliotekārei Ainai par sirsnīgo izpalīdzēšanu.
Projektā iesaistītās pensionāres
Skuju ģimene izsaka pateicību Marutai Saudorgai un visam
Iecavas veterinārās klīnikas profesionālajam kolektīvam, kas
Līgo vakarā neatteica palīdzēt ģimenes mīlulim Breksim.
Liels paldies par atsaucību!
Vēlos sirsnīgi pateikties mūsu veterinārārstei Līgai Stūrei
par iejūtību un palīdzību. Astoņu gadu garumā Stūres kundze
rūpējas par mūsu ģimenes mīluli, kas jau piedzima ar sirds
kaitēm. Šo gadu garumā mēs neskaitāmas reizes esam
apmeklējuši dakterīti, kas vienmēr bijusi zinoša un sirsnīga.
Arī pēdējā vizītē dakterīte ieradās savos svētkos un izdarīja
VISU, kas bija viņas spēkos. Paldies Jums un lai veicas visās
jomās!
Ar cieņu, Irēna Podziņa

IZ

Mums jautā

Kurām mājām pieslēgs un
kurām nepieslēgs jauno
attīrīto ūdeni?
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS) projektu vadītājs Jānis Feldmanis skaidro,
ka jauno iekārtu attīrītais ūdens
būs pieejams visiem esošajiem
patērētājiem un jauniem klien-

tiem, kas būs izteikuši vēlmi pievienoties centrālajam ūdensvadam (kntaktus sk. 6.lpp.). Rīgas
ielas maģistrālie vadi tika likvidēti, jo tie neiztur lielās vibrācijas satiksmes slodzes dēļ. Tādēļ
Rīgas ielas ēkām pieslēgumi tiks
pievienoti no citām ielām cauri
māju pagalmiem.

Iecava 21. jūlijā svinēs savu 520 gadadienu.
Iesaisties svētku veidošanā arī tu!
Kādu tu redzi Iecavu? Aicinām visus Iecavas iedzīvotājus
kopīgi izveidot fotokolāžu «Mana Iecava». Varbūt kādam tā ir
senā Iecava, citam tās ir dzirnavas vai koka tiltiņš. Aicinām
ikvienu nest fotgrāfijas dažādos formātos uz Iecavas kultūras
namu, kur, liekot bildi pie bildes, izveidosim skaistu kolāžu.
Ja tev mājās lieku vietu aizņem nevajadzīgs velosipēds, kas
vairs nav braucamā stāvoklī, vai lietussargi, kas cietuši stiprā
vējā, tad nekrāj putekļus un droši šīs lietas nogādā veikalā «Ciku
Cakas». Floristes Iecavas svētkos 21. jūlijā šīm lietām dos otro
elpu, izpušķojot tās ar ziediem.
Aicinām pieteikties amatniekus demonstrēt savas amatu
prasmes, veidot amatnieku un mājražotāju produktu tirgu
svētku «Iecavai 520» ietvaros 21. jūlijā.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu kultura.iecava@apollo.lv vai
pietikt pa tālr. 63941234, 29109156.
2

Ja arī tev mājās ir interesants ZVANS, kuru labprāt parādītu
citiem, tad to droši nes uz kultūras namu līdz 20. jūlijam.
Kopā izveidosim Iecavas zvanu izstādi!
Būtisks svētku akcents ir Iecavas iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu izrādīšanās gājienā «AR SENATNES ELPU», kurā ikviens
no mums var apliecināt savu piederību Iecavai – vietai, kuru mēs
saucam par savējo! Būsim aktīvi un atraktīvi svētku dalībnieki! Ar
labu noskaņojumu, smaidu un humora dzirksti aicinām
pievienoties un kuplināt svētku gājienu arī jūsu kolektīvu.
Izmantosim savu pieredzi un radošo izdomu, veidojot svētku
gājiena vizuālo tēlu!
Ļoti ceram uz jūsu atsaucību. Pieteikšanās līdz 13. jūlijam.
Kontakttālruņi: Iecavas novada Dome 63941301, kultūras
nams 63941234.
Pulcēšanās gājienam - plkst. 21:00 pie kultūras nama.
Maršruts: kultūras nams - Rīgas iela - Krasta iela – Puškina
iela - gājiens noslēgsies estrādē ar katra kolektīva desmit sekunžu
uzsaukumu svētkos.
Sīkāka informācija par Iecavas svētkiem www.iecava.lv;
precizējumus par pasākumiem var saņemt kultūras namā pa tālr.
63941234, 26666126, 29109156.
Svinēsim svētkus kopā!
Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis,
pasākuma «Iecavai 520» atbildīgā organizatore, kultūras nama
direktore Alma Spale.
Pazudis divus gadus jauns, mīļš ar bērniem, ļoti skaists bēšīgi
rudas krāsas britu īsspalvainais runcītis (kastrēts).
Spilgta iezīme - izteikti brūni oranža acu krāsa. Mīl bieži ņaudēt.
Ļoti liels lūgums atradēju zvanīt pa tālr. 26339311.
22. jūnija rītā Dartijas teritorijā pie mājas Ozolu ielā 3 pieklīda
kāds takšu šķirnes suņuks. Interesēties Ozolu ielā 3 - 3

Līdzjūtība
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
/M. Zviedre/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar mūsu kolēģi Annu Vasiļjevu,
māti mūžībā aizvadot.
A/S «Balticovo» 3. ceha kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Emīlija Teilāne (01. 10. 1931. – 20. 06. 2012.)
Juris Labanovskis (26. 01. 1957. – 20. 06. 2012.)
Sergejs Grigorjevs (12. 06. 1931. – 22. 06. 2012.)
Jānis Straujais (01. 10. 1939. - 27. 06. 2012.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
Pārdod vienistabas dzīvokli
Iecavas centrā. Labā stāvoklī.
Tālr. 29377486, 20382123.

Akcija 40%

iklošana,
Balkonu iest gi, durvis.
plastikāta loeru profils.
Vācu 6-kam
Tālr. 25540055, 25505112.
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli
l
Būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju.

strādā arī brīvdienās

Tālr. 28288822.

Pārdod māju Iecavā Robežu
ielā. Tālr. 22022053.

A kategorijas kursi

Ls 30

Piedāvā darbu : : :
A/S «BALTICOVO» konkursa
kārtībā aicina darbā asistentu
komercdaļā. Sīkāka
informācija par prasībām un
pienākumiem mājas lapā
www.balticovo.lv sadaļā
Vakances Tālr. 63943840.
Kokapstrādes uzņēmums
SIA «DZENIS» aicina darbā
lentzāģu operatoru un palīgu,
laukuma strādniekus tel.
29459331, kā arī galdniecības
lakotavā slīpētāju, apmācība
uz vietas. Vēlama automašīna.
Tālr. 29715545.
SIA «UVO RIG» steidzīgi
vajadzīgs strādnieks
pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.

Vēlas strādāt : : :
Vīrietis (27 gadi) meklē palīga
darbu lauku saimniecībā. Bez
kaitīgiem ieradumiem.
Tālr. 293641653.
Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
ijas
au n
g
Tel. 28828288.
I
No

Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Grunts veltņa pakalpojumi

Tālr. 29457686

Vīrietis meklē darbu
lauksaimniecībā.
Tālr. 20587611.
Studente meklē darbu vasaras
sezonai. Tālr. 28826990.

Vēlas īrēt : : :
Ģimene bez kaitīgiem
ieradumiem un dzīvniekiem
vēlas īrēt 1,5 vai 2 istabu
dzīvokli Iecavā uz ilgu laiku.
Tālr. 26794705, Edgars.

Meklē : : :
Anitu un Ēriku Lukjanovičus.
Ja kādam zināma viņu
kontakti, lūdzu zvanīt pa
tālr. 28713125.

Pārdod labu divistabu dzīvokli
5. stāvā piscstāvu mājā pašā
Iecavas centrā. 49 m² liels ar
divām izolētām istabām.
Tālr. 29697855.
Pārdodu labiekārtotu trīsistabu
dzīvokli Iecava centrā.
Tālr. 26179813.

Pazaudēts : : :
Progresa rajonā pazudusi
sudraba ķēdīte ar krustiņu,
kurā iegravēts zēna vārds.
Lūdzam atradēju zvanīt pa tālr.
29535650. Atlīdzība garantēta.

Dažādi : : :
5. jūlijā Iecavas tirgū optikārs
piedāvās kvalitatīvas optiskās
brilles ar dioptrijām, kas
izgatavotas laboratorijā.
Cena 12-50 Ls.
Uzziņas pa tālr. 29576954.
Trimera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
Zemes apstrāde: aršana,
kultivēšana, diskošana,
vagošana, mazdārziņu
frēzēšana, teritorijas
appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta
pakalpojumi ar traktoru:
iekraušana, izkraušana. Zemes
sagatavošana piemājas mauriņa
izveidošanai. Tālr. 29555118.
Jumta remonts un seguma
maiņa. Visa veida nojumju
izbūve. Fasādes apdare ar
dekoratīvajiem dēļiem.
Mūrēšanas un citi remontdarbi.
Tālrunis 26060411.
Stikla taras uzpircējs pieņem
pasūtījumus visa veida alus
pudeļu izvešanai. Vēlams
kooperēties ar kaimiņiem, jo
minimālais daudzums 500
pudeles. Laiki mainās un
pudeles arī. Pasteidzies!
Tālr. 29166190, 29164600.
Šķeldošanas pakalpojumi,
pērkam zarus un lapukoku
cirsmas, attīram aizaugušas
platības. Tālrunis 27844208.

8.

Iecavas novada Dome
aicina darbā

Iecavas internātpamatskolas
DIREKTORU.
Prasības pretendentiem:

- augstākā pedagoģiskā izglītība;
- vismaz 3 gadu pieredze
pedagoģiskajā darbā;

- augsta atbildības sajūta, iniciatīva
un spēja patstāvīgi
pieņemt lēmumus;
- rekomendācijas no esošās un/vai
iepriekšējās darba vietas.
Motivācijas vēstuli, rekomendācijas,
CV un izglītību apliecinoša
dokumenta kopijas jāiesniedz
Iecavas novada Domes kancelejā
Skolas ielā 4, Iecavā,
Iecavas novadā, LV-3913,
līdz 2012. gada 16. jūlijam personīgi
vai pa pastu
(pasta zīmogs 16. 07.).
Uzziņas pa tālruni 63941721.

Iecavas novada Dome
aicina darbā

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
KOORDINĒTĀJU.
Aicinām amatam pieteikties
speciālistu, pārliecinātu veselīga
dzīvesveida piekritēju, kas ne tikai
pats dzīvo aktīvu un veselīgu dzīvi,
bet ar veselību veicinošām idejām
varēs aizraut arī citus Iecavas
novada iedzīvotājus.
Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība (priekšroka
tiks dota pretendentam
ar sabiedrības
veselības speciālista,
medicīnas vai sporta
organizatora izglītību);
- labas zināšanas Latvijas
sabiedrības veselības
likumdošanā;
- vismaz divu svešvalodu prasme
sarunvalodas līmenī;
- spēja organizēt darbu patstāvīgi,
labas saskarsmes prasmes
un prasme strādāt
komandā;
- rekomendācijas no esošās un/vai
iepriekšējās darba vietas.
Motivācijas vēstuli ar savu
redzējumu uz sabiedrības veselības
problēmām un to risinājumiem
Iecavas novadā, rekomendācijas,
CV un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas jāiesniedz
Iecavas novada Domes kancelejā
Skolas ielā 4, Iecavā,
Iecavas novadā, LV- 3913,
līdz 23. jūlijam personīgi vai pa
pastu (pasta zīmogs 23.07).
Uzziņas pa tālruni 63942443.
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