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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Iecavniekā ražas un jaunu
ieceru sezona

Kas ir Laba Daba?
Tas ir starptautisks mūzikas
festivāls, kas šogad pulcēja gandrīz 50 dažādas mūzikas grupas
galvenokārt no Latvijas, bet arī
no Krievijas, Lielbritānijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas. Mūziķi uzstājas ļoti dažādos stilos roka, etnofolka, regeja, elektro
u.c. Bet tā nebija tikai mūzika arī dažādas aktivitātes bērniem:
izjādes ar zirgiem, cirka priekšnesumi, teātra izrāde, lasītavas,
sportiskas aktivitātes. Festivāls
notika no 6. līdz 8. augustam.

Šajā numurā:

Ko izvēlas
4.
jaunieši pēc 5.
skolas
beigšanas

«Domājot par ražošanas attīstību, esam uzsākuši eļļas linu
programmas īstenošanu,» stāsta SIA «Iecavnieks» direktors
Dainis Lagzdiņš. Projekta realizācijā neiztikt bez zinošiem
speciālistiem. Jūlija Šimkoviča augstskolu pabeigusi Lielbritānijā un nu viņas zināšanas uzņēmumam ir liels atbalsts.

Tarkšķi «Labā Dabā»
A: Kristīne Karele

AKTUĀLI
3.
Pedagogi
var pieteikties
stipendijām

A: F: Anta Kļaveniece

Lauksaimniecību vairāk nekā
citas nozares ietekmē laika
apstākļi. Katru gadu tie ir
atšķirīgi – te stipras lietavas,
te sausums. Šogad graudu
tilpummasu ietekmējis
sausais un karstais laiks, taču
kopumā raža ir pietiekami
laba, secina SIA «Iecavnieks»
direktors Dainis Lagzdiņš.
Rapšu kūlums bijis vidēji 2,5
tonnas no hektāra, bet graudu –
aptuveni piecas. Uzņēmumā jau
pabeigta ražas vākšana 350 hektāros rapšu un 200 hektāros
kviešu, bet šonedēļ kombaini devušies linu laukos. To platība šosezon sasniegusi 170 hektārus.
Šī kultūra ir piņķerīgi novācama
vārda vistiešākajā nozīmē, tādēļ
ražas sezonai nākas rūpīgi sagatavoties: kombainu izkaptīm jābūt sevišķi asām, kombaina aprīkojumā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam, jo, satinoties tītavās, berzes iespaidā linu šķiedras var viegli aizdegties.
6.lpp.

20.08.2010.

Kā Tarkšķi tur nokļuva?
Nepilnu mēnesi pirms šīgada
festivāla Tarkšķu vadītāju tirdīja
nemiers, un viņa uzrakstīja vēstuli «Labas Dabas» rīkotājiem, ka
mēs vēlamies piedalīties nākamā
gada festivālā uz bērnu un folka
skatuves. Saņēmām jauku vēstuli, ka Tarkšķīši viņiem ļoti patīkot un vai mēs nevēloties uzstāties arī šīgada «Labā Dabā» - vēl
viena stunda uz bērnu/folka
skatuves esot brīva. Tā nu mēs,
desmit skanīgākie Tarkšķu pārstāvji, cītīgi mēģinājām, pucējāmies, krāvām mašīnās teltis un
laidām prom uz «Labu Dabu» Līgatnes Ratniekos.
5.lpp.

7.
Rīgas ielas
rekonstrukcijas
laikā iespējami
satiksmes
ierobežojumi

Sūdzību par veselības aprūpi
Latvijā var parakstīt arī Iecavā
A: Līga Lasmane

No 20. jūlijā cilvēki varēja
sākt parakstīt Latvijas
veselības un sociālās aprūpes
darbinieku arodbiedrības
(LVSADA) sagatavoto sūdzību
Eiropas ombudam par
veselības aprūpi Latvijā.
Līdz 12. augustam bija savākti aptuveni 13 000 parakstu,
norāda informācija LVSADA mājaslapā. Šo sūdzību var parakstīt
aptuveni 85 vietās visā Latvijā slimnīcās, poliklīnikās, pat ap-

tiekās, bibliotēkās, biedrību birojos un citās iestādēs. Viena no
šīm vietām ir arī invalīdu biedrība «Rūķītis», kuras birojs atrodas IVSAC telpās, Dzirnavu
ielā 1.
Līdz 31. augustam savu parakstu varēs atdot ikviens, kas
uzskata, ka šā brīža situācija veselības aprūpē ir netaisnīga un
pret to vajag cīnīties. Iecavnieki
parakstīties var pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00, kā
arī ceturtdienās no plkst. 12:00
2.lpp.
līdz 14:00.
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2.

Iecavas Apollons dosies uz Atēnām
A: Vita Lauciņa-Veinere

EJP skolotāja
Eiropas Jauniešu padomes
(EJP) Nacionālajā konferencē,
kas šogad noritēja no 12. līdz
15. augustam, Iecavu
pārstāvēja 11 delegāti: Liene
Krastiņa, Mārcis Vīnbergs,
Raivita Lauciņa-Veinere,
Kristiāna Lauciņa-Veinere,
Evija Zade, Ritvars Māsāns,
Emīls Sietiņš, Laura Arāja,
Laura Liepiņa, Pauls Ķurbe un
Solveiga Veismane, kā arī
viens tehniskais organizators
- Reinis Pastars.
Valstis, kuras pārstāvēja šo
sesiju: Portugāle, Spānija, Turcija, Čehija, Vācija, Igaunija, Gruzija, Nīderlande un Latvija.
Liels prieks, ka neizpalikām
bez panākumiem. Galvenos laurus, braucienu uz Starptautisko
sesiju Atēnās, kas notiks nākamā gada pavasarī, plūca Mārcis
Vīnbergs. Mēs viņu jau iesaucām
par mūsu Apollonu. Vēl divas delegātes - Liene Krastiņa un Raivita Lauciņa-Veinere - tika izvirzītas uz Nacionālo sesiju kādā no
Eiropas valstīm. Savukārt jau
augusta beigās Liene Krastiņa,
Laura Arāja, Laura Liepiņa pēc
pašu iniciatīvas dosies uz nacionālo sesiju Polijā. Vēlam veiksmi
un gaidīsim mājās ar jaunumiem.
EJP darbā esam iesaistījušies nu jau divus gadus. Tā kā
par Nacionālās konferences un
Ģenerālās asamblejas darbības
principiem biju rakstījusi jau
iepriekš, šoreiz došu priekšroku
dažiem jauniešu komentāriem.
Solveiga Veismane (EJP
iesaistījās pirmo reizi): «1. diena.
Nezināju, kādi būs mani komandas biedri, kur gulēšu. Protams,
kad iepazinu savus istabas biedrus un komandu, viss likās forši.
Pirmā diena pagāja, saliedējot
jauniešus ar kopīgām spēlēm un
atjautības uzdevumiem. 2. diena iesākās ar komandas stiprināšanu pludmalē. Tas bija lieliski, ņemot vērā lielo karstumu.
Un tad jau grūtais darbs komitejās. 3. diena. Tā pagāja, gatavojoties Ģenerālajai asamblejai
(ĢA). Smagi, bet lietderīgi. 4. diena. Lai mūsu komiteja būtu pilnībā gatava uzstāties ĢA, izmantojām katru brīvo brīdi, pieslīpējot runu, rezolūcijas, jautājumus utt. EJP ir ideāla vieta, kur
satikt jaunus draugus, kā arī
brīnišķīgus cilvēkus. Mūsu komitejas padomdevēji bija izpalīdzīgi, radoši un jauki cilvēki. Pasākums bija vienreizējs, tikai žēl,
ka tik īss.»

Ritvars Māsāns: «1. diena.
Labākais, ko atceros, bija tas, ka
prezidents Tiegro pieskrēja pie
mums Eurovillage laikā un gribēja ar mums - grieķiem nofotografēties. 2. diena. Eirokoncertā
sāku spēlēt un nokrita mikrofons. Elīnai (galvenā oga) nācās
to turēt uzstāšanās laikā. 3. diena. Labākā bija nakts, kad kādas
3-4 stundas nācās gaidīt rezolūcijas. 4. diena. Visa ĢA bija lieliska.»
Emīls Sietiņš: «Ja jāsaka godīgi, sākumā dalība EJP pasākumā manī radīja šaubas. Kas tur
notiks? Vai es pratīšu nepārtraukti sarunāties angliski? Vai
es ko zināšu par man iedoto tēmu? Vai es spēšu iejusties starp
pilnīgi svešiem cilvēkiem? Jā, jā
un vēlreiz jā! Ja sākumā domāju,
ka EJP būs nometne, kur vajadzēs tikai kārtīgi strādāt, tad vēlāk manas domas mainījās. Jo
EJP nav tikai darbs vien - tie ir
kādi piecdesmit procenti no visas
nometnes. Pārējie piecdesmit bija atvēlēti izklaidēm un spēlēm,
caur kurām mēs ne tikai attīstījām savas komunicēšanas un
angļu valodas spējas, bet arī
iepazinām katru komandas biedru un padarījām komandu saliedētāku. Par EJP runājot vispārīgi
- tā ir vieta, kur tu vari attīstīt savas angļu valodas zināšanas, diskutējot par svarīgiem jautājumiem, padarīt plašāku savu
draugu loku un iegūt neaizmirstamu mūža pieredzi.»
Paldies Iecavas vidusskolas
administrācijai par transportu
un šoferītim Normundam par pacietību un atsaucību! IZ

Iecavnieku komanda - Eiropas Jauniešu parlamenta
dalībnieki: Evija (no kreisās), Solveiga, Laura L., Emīls,
Liene, Raivita, Ritvars, Laura A., Mārcis, Kristiāna un Pauls.

Sūdzību par veselības aprūpi
Latvijā var parakstīt arī Iecavā
1.lpp.

«Pēc Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO datiem,
55% pacientu veselības stāvoklis
pēdējā gada laikā ir pasliktinājies. Saskaņā ar valdības datiem
Latvijā trīs reizes vairāk iedzīvotāju nekā vidēji ES (10,1% pret
3,2%) nepieciešamības gadījumā
neveic veselības pārbaudi nepietiekamas pieejamības dēļ.
Kopš 2009. gada 1. jūlija pieaugušie vairs nesaņem valsts apmaksātu plānveida diennakts
medicīnisko palīdzību slimnīcās
(ar dažiem izņēmumiem, piem.:
onkoloģija, psihiatrija).
Par 2010. gadā sniegto neatliekamo medicīnisko palīdzību
valsts jūnijā ir parādā slimnīcām
13,5 miljonus latu (19,2 milj.
eiro); saskaņā ar Veselības ministrijas aprēķiniem pēc pāris
mēnešiem slimnīcas līdzekļu
trūkuma dēļ būs spiestas pārtraukt arī neatliekamās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem.
Salīdzinot 2010. gadu ar
2009. gadu, valstī par 14,2% ir
pieaudzis neatliekamās medicī-

niskās palīdzības brigāžu izsaukumu skaits, un par 12,3% akūto stacionāra slimnieku
skaits, par 14,6% samazināts
ārstniecības personu skaits neatliekamās palīdzības slimnīcās.
Tā rezultātā letalitāte slimnīcās
ir pieaugusi par vairāk kā trešdaļu, turklāt tās pieaugums ir
tieši proporcionāls akūto slimnieku skaita pieaugumam,» rakstīts sūdzībā Eiropas ombudam.
Eiropas Komisija (EK) šajā laikā
nav pievērsusi ne mazāko uzmanību tam, kā finansējuma samazinājums un strukturālās reformas ir ietekmējušas veselības
aprūpes kvalitāti un pieejamību
Latvijā, tāpēc iesnieguma autori,
pamatojoties uz Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem, lūdz, lai
Latvijas Republikas iedzīvotāji
tiktu pasargāti no EK darbībām,
kuras ir neatbilstošas ES tiesību
aktiem, un pārtrauktu EK bezdarbību, lai saņemtu to, ko viņiem garantē ES tiesību akti vienlīdzīgi pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi, augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni. IZ
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Novada Domē
Turpinām informēt par
Iecavas novada Domes
10. augusta sēdē
pieņemtajiem lēmumiem.
PAR PROJEKTU
KOORDINATORA AMATA
VIENĪBAS IZVEIDI
Lai nodrošinātu likuma «Par
pašvaldībām» 15. pantā minēto
autonomo funkciju kvalitatīvu
izpildi un piesaistītu pēc iespējas
vairāk Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu līdzekļus infrastruktūras un sniegto
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kā arī lai atslogotu pašvaldības budžetu, ir nepieciešams
stiprināt Domes administratīvo
kapacitāti efektīvas pārvaldes
nodrošināšanā, piesaistot papildu speciālistu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 8. jūnija noteikumiem
«Noteikumi par darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma
1.5.3.1. aktivitāti «Speciālistu
piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem» ir izsludināta ierobežotas projektu iesniegumu atlases pieņemšana Eiropas Sociālā fonda finansējuma
saņemšanai. Saskaņā ar Valsts
reģionālās attīstības aģentūras
30. jūnija vēstuli saņemts uzaicinājums līdz 12. augustam
iesniegt projekta iesniegumu
iepriekš minētās aktivitātes
ietvaros.
Saskaņā ar LR MK 2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 523
pielikumu Nr. 1, Iecavas novadam attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms ir LVL 18 500.
Projekta ietvaros ir plānots piesaistīt Iecavas novada Domes
projektu koordinatoru, sedzot
ikmēneša atalgojumu un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu
gadu garumā no 01.01.2011.
līdz 31.12.2012. Projekta atbalsta intensitāte ir 100% no attiecināmajām izmaksām.
Deputāti nolēma sagatavot
un iesniegt projektu «Speciālista
piesaiste Iecavas novada Domē».
Projekta ietvaros ar 2011. gada
1. janvāri izveidot jaunu amata
vienību – projektu koordinators.
Projektu koordinatoram noteikt
mēnešalgu Ls 500.
PAR LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU
SIA «IECAVAS SILTUMS»
Sakarā ar nepieciešamību
uzlabot SIA «Iecavas siltums»
materiāli tehnisko bāzi un ieguldīt līdzekļus palu laikā pie Spirta
rūpnīcas bojātā siltumtrases
posma atjaunošanā, deputāti
nolēma piešķirt Ls 8843 uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai kā pašvaldības ieguldījumu ar mērķi uzlabot kapitālsabiedrības materiāli tehnisko bāzi
un ieguldīt līdzekļus bojātā siltumtrases posma atjaunošanā.

Pašvaldības ieguldījumam nepieciešamos līdzekļus nolemts
segt no pašvaldības 2010. gada
budžeta līdzekļiem - no pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
PAR LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU
SIA «DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA»
Sakarā ar nepieciešamību
uzlabot SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» materiāli tehnisko
bāzi un ieguldīt līdzekļus Zorģu
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā deputāti nolēma
šim mērķim piešķirt Ls 1815.
Pašvaldības ieguldījumam nepieciešamos līdzekļus segt no
pašvaldības 2010. gada budžeta
līdzekļiem - no speciālajā budžetā saņemtā dabas resursu nodokļa.
PAR PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
«IECAVAS NOVADA SOCIĀLAIS
DIENESTS»
MOBILĀS APRŪPES GRUPAS
NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
Iecavas novada pašvaldības
iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» sastāvā ietilpst
Mobilā aprūpes grupa, kuras pakalpojumus nepieciešams reģistrēt Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pamatojoties uz
2010. gada 8. jūnija Iecavas novada Domes apstiprināto pašvaldības iestādes «Iecavas novada
Sociālais dienests» nolikumu
(prot. Nr. 8, 8. p.) un Sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 17. panta 1. daļu, kas nosaka, ka sociālos pakalpojumus
drīkst sniegt tikai tāds sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, deputāti apstiprināja
Iecavas novada pašvaldības
iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» struktūrvienības
Mobilās aprūpes grupas nolikumu.
PAR PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
«IECAVAS NOVADA
SOCIĀLAIS DIENESTS»
DARBĪBAS UZSĀKŠANU
Valsts ieņēmumu dienestā ir
iesniegti dokumenti pašvaldības
iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» reģistrācijai Nodokļu maksātāju reģistrā.
Lai iestāde uzsāktu patstāvīgu darbību, deputāti nolēma, ka
dienestam ir nepieciešams pārejas periods. Iecavas novada
pašvaldības iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests uzsāks
darbību ar 2011. gada 1. janvāri.
Laika posms līdz šī gada 30. decembrim ir pārejas periods, kurā
Domes struktūrvienība Sociālais
dienests veic darbības saskaņā
ar Sociālā dienesta reorganizācijas plānu. IZ

Pamatojoties uz 01.09.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 998 «Noteikumi par darbības programmas
«Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.2.2.1.5.
apakšaktivitāti «Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos»»
(Vien.nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
un
Iecavas novada Domes priekšsēdētāja
13.08.2010. rīkojumu Nr. 114 PA
tiek izsludināta
IECAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU
PIETEIKŠANĀS UZ STIPENDIJU/ MĒRĶSTIPENDIJU
SAŅEMŠANU VIENĀ NO AKTIVITĀTĒM:
1. atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai
veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu
uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību;
2. atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē
nepieciešamajai pārkvalifikācijai;
3. pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka
attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu
profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās
pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas,
prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un
izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Iesniedzamie dokumenti pretendentam: iesniegums, CV,
izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, pedagoga
pašvērtējums, apliecinājums par profesionālās meistarības
pilnveidošanas kursiem.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 03.09.2010.
līdz plkst. 12:00
Pieteikumu iesniegšanas vieta Iecavas novada Domes
kanceleja, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Pieteikšanās nosacījumi (LR 01.09.2009.MK not. Nr. 998 ar
grozījumiem) un iesniedzamo dokumentu (iesniegums, izglītības
iestādes vadītāja apliecinājums, CV, pedagoga pašvērtējums)
formas (vai veidlapas) ir pieejamas pie novada izglītības iestāžu
vadītājiem un interneta vietnē www.iecava.lv sadaļā Izglītība/
Aktualitātes.

Melnās ziņas
- 10. augustā no plkst. 21 līdz
23 Iecavā, Pļavu ielā no automašīnas nozagts maks ar naudu un
kredītkartēm. Uzsākts kriminālprocess.
- 14. augustā plkst. 14 kādā
Iecavas novada piemājas dīķī noslīcis 1979. gadā dzimis vīrietis.
Uzsākts kriminālprocess.
- 14. augustā plkst. 16:20
Iecavā, Baldones ielā 1963. gadā
dzimis vīrietis vadīja automašīnu Toyota Hilux, būdams alkohola reibumā. Alkohola minimālā koncentrācija izelpojamā gaisā bija 2,74 promiles.
- 14. augustā plkst. 18:40
Iecavā, Rīgas ielā konstatēts, ka
1963. gadā dzimis vīrietis dzīvo
Latvijas Republikā bez deklarētas dzīves vietas.
- 15. augustā plkst. 21:30 kādas SIA galdniecības saimniecī-

bas piebūvē Dzimtmisā nenoskaidrotu iemeslu dēļ izcēlās
ugunsgrēks. Tiek noskaidrots
materiālais zaudējums. Uzsākts
kriminālprocess.
- 16. augustā plkst. 21:52
Iecavā, Rīgas ielā 1954. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu
Škoda Fabia, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Alkohola
koncentrācija viņa izelpā bija
0, 549 promiles.
-16. augustā plkst. 22:50
Iecavā, Rīgas ielā 1965. gadā dzimis vīrietis vadīja motorolleri
Haizhimeng HZM 50QT-21, būdams alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija viņa izelpā bija
1,968 promiles.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Izvēlas absolventi
A: Līga Lasmane

F: no jauniešu albumiem

Mūsdienu jaunietis ne reizi vien sastopas ar izvēles
grūtībām. Ko darīt nākotnē? Vai es būšu vajadzīgs valstij?
Par ko ir izdevīgāk mācīties? Izvēle ir grūta un atbildīga.
Taču ir arī jaunieši, kas zina, par ko grib kļūt un savu
izvēli ilgi nepārdomā. Viņi dzīvē darīs un mācīsies to, kas
viņiem interesē, un varbūt tieši tā viņi papildinās valsts
potenciālo izglābēju skaitu.

Pietrūks skolotāju
Dzimtmisas pamatskolas
absolvents RŪDOLFS
ARĀJS mācīsies
Āgenskalna Valsts
ģimnāzijā. Savu izvēli viņš
pamato ar vēlmi apgūt
labas pamatzināšanas. Arī
tas, ka Rūdolfs vēl nezina,
par ko dzīvē vēlas kļūt,
mudinājis izvēlēties
mācības tieši tur.
«Manuprāt, Latvijā ir
augsts izglītības līmenis,»
spriež Rūdolfs, taču par
Latvijas nākotni viņš ir
noraizējies, jo «ļoti daudz
gudro jauniešu, kas
varētu saglābt Latvijas
nākotni, pamet valsti un
brauc studēt uz
ārzemēm». Saviem
bijušajiem klasesbiedriem
Rūdolfs novēl nekad
neaizmirst savu pirmo
skolu un skolotājas, kuru
laipnības un sapratnes
pietrūks arī viņam.

4.

Turpina ģimenes tradīcijas
Pēc 9. a klases absolvēšanas Iecavas
vidusskolā ANNA ČONKA ir izvēlējusies
mācības turpināt Rīgas pilsētas
2. ģimnāzijā. Sākumā gan Anna vēlējās
mācīties Rīgas valsts 1. ģimnāzijā, taču
iestājpārbaudījumos pietrūka dažu
nozīmīgu punktu. Kāpēc Rīgā un tieši
šajā mācību iestādē? Rīgas pilsētas
2. ģimnāzijā mācās abas Annas māsīcas;
arī viņas mamma un tante ir šīs skolas
absolventes. Paralēli mācībām ģimnāzijā
Anna apgūs kokles klases programmu
Pāvila Jurjāna mūzikas skolā. Lai gan
savu nākotni Annai pašlaik iztēloties ir
grūti, viņa jau tagad skaidri zina, ka
vēlas radošu profesiju, kurā ir iespējas strādāt ar cilvēkiem. Uz
Latvijas nākotni Anna raugās pozitīvi un sevi sauc par patrioti.
«Latvijā ir daudz iespēju augt un pilnveidoties,» uzskata jauniete,
taču pēc ģimnāzijas absolvēšanas neizslēdz arī iespēju mācīties
kādā no apmaiņas programmām ārzemēs.

Patīk Latvija ar visiem
tās plusiem un mīnusiem

Vēlas kļūt par mākslinieci

Iecavas vidusskolas 9.c klases absolvente LĀSMA ANSONE savas
tālākās gaitas turpinās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā
(RDMV). Šī mākslas vidusskola ir vistuvākā Iecavai, tāpēc Lāsmas
izvēle ir šāda. «Man patīk māksla,» saka Lāsma, kura, lai veiksmīgi
nokārtotu iestājeksāmenus RDMV, cītīgi apmeklēja arī
sagatavošanas kursus. Jauniete savu nākotni desmit gadu
attālumā redz ļoti skaidri: «Es, iespējams, gleznošu, nodarbošos ar
metāla apstrādi un rotaslietu izgatavošanu, jo šobrīd esmu
iestājusies Metāla izstrādājumu dizaina nodaļā - vēlos kļūt par
mākslinieci!»

Iecavas vidusskolas 12. b klases absolvents DĀVIS RUDZĪTIS
savas studiju gaitas izvēlējies turpināt Rīgas Tehniskās
universitātes Mašīnu un aparātu būvniecības programmā. Dāvis
jau sen nešaubīgi zināja, ka tieši tur ir viņa īstā vieta. Topošais
students plāno dzīvot kopmītnēs. Viņš ir nedaudz māņticīgs un
neatklāj, par ko gribētu dzīvē kļūt: «Skaļi nevar teikt, var
nepiepildīties».
Līdzīgi kā daudzi jaunieši, arī Dāvis ir daudz domājis par mācībām
ārzemēs, bet atzīst, ka šo iespēju vēlētos izmantot tikai uz neilgu
laiku labākas svešvalodas apguves nolūkos. «Man patīk Latvija ar
visiem tās plusiem un mīnusiem,» atklāj jaunietis. Domājot par
valsts nākotni, viņš ir optimistiski noskaņots un domā, ka Latvijas
labklājība strauji uzlabosies tad, kad «padomju laiku galvas sāks
nodot varu svaigiem prātiem. Ātri tas varbūt nebūs, bet agrāk vai
vēlāk tas notiks,» spriež Dāvis.
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Miers prātā noskaņo uz labām domām Vienmēr interesējusi ekonomika
Jauno mācību gadu Iecavas
vidusskolas 12.c klases
absolvents AUSTRIS AUGUSTS
veltīs tuvākai Dieva iepazīšanai
Bībeles koledžā. Savu izvēli
Austris skaidro ar šīs skolas
devīzi: «Velti tam Kungam tikai
vienu gadu, un Viņš izmainīs
visu tavu dzīvi.» Mācību laikā
Austris dzīvos skolas studentu
istabiņās, bet brīvdienas
pavadīs mājās. Sākumā Austris
vēlējies turpināt mācības
«Rīgas dizaina skolā» un apgūt
Multimediju dizaina
programmu, taču vēlāk vecāki
Austri informējuši par Bībeles
koledžu, kurā viņi paši arī reiz
mācījušies. Pēc ilgām
pārdomām un dzirdētajām
labajām atsauksmēm par skolu
Austris tomēr izlēmis veltīt
vienu savu dzīves gadu Dievam. Par tālāku nākotni Austrim ir grūti
spriest, taču maza vīzija viņam ir: «Grūti iztēloties, ko es darīšu pēc
desmit gadiem. Ticu, ka būšu jau ģimenes cilvēks, un zinu par visiem
simt procentiem - es atradīšos vietā, kurā Dievs to vēlēsies.» Ja
Austrim būs iespēja mācīties ārzemēs, viņš to nekādā gadījumā
nelaidīs garām, jo «mācības ārzemēs ir kaut kas tāds, ko nevar tā
vienkārši palaist garām. Tās paver brīnišķīgas iespējas satikties ar
jauniem cilvēkiem un iemācīties valodu.» Lai gan jaunietis patiesi būtu
sajūsmā par mācībām ārzemēs, viņš uzskata, ka Latviju viņam nekas
nespēs aizvietot. Par tās nākotni viņš domā: «Kaut arī viss apkārt jūk
un brūk, manī ir ticība, kas liek man katru rītu celties un teikt - slava
Dievam! Esmu ticis galā ar krīzi savā prātā, un iegūtais miers mani
noskaņo uz optimistiskām domām par mūsu Latvijas nākotni.»

LIENE SAGATE,
kas šogad
absolvēja
vidusskolas 12.a
klasi, būs
ekonomiste. Lai
par tādu kļūtu,
viņa mācīsies
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
Ekonomikas
fakultātē. Lieni
vienmēr ir
interesējusi valsts
ekonomika, viņa
sekojusi līdzi tās
izaugsmei, tāpēc
studiju izvēle
neesot bijusi
grūta. Liene plāno
dzīvot kopmītnēs:
«Gribu izbaudīt
pilnvērtīgu
studentu dzīvi.»
Savu dzīvi pēc
desmit gadiem
Liene iztēlojas ļoti optimistiski: «Ceru, ka būšu realizējusi
savas nākotnes ieceres, būšu finansiāli neatkarīga un varēšu
pilnveidot savu personību arī citās jomās». Viena no Lienes
nākotnes iecerēm ir mācības ārzemēs. Viņa uzskata, ka tā ir
ļoti laba pieredze, lai iepazītu sevi, pilnveidotos, kā arī iegūtu
neatsveramas zināšanas. «Latvijas nākotni es redzu pozitīvās
krāsās,» pauž Liene ar cerību, ka pašu grūtāko posmu valsts
un mēs visi esam jau izturējuši. IZ

Tarkšķi «Labā Dabā»
1.lpp.

Kā mums tur gāja?
Bijām sagatavojuši stundu
garu programmu, galvenokārt
dziesmas un instrumentālos gabalus. Spēlējām visdažādākos
mūzikas instrumentus - vijoles,
kokles, dūdas, mandolīnu, stabules, cītaru, bungas, akordeonu. Nu, kā jau parasti. Festivāla
organizatori un skatītāji bija sajūsmā tieši par instrumentu
daudzveidību un to, ka vairāki
bērni brīvi spēlē vairākus mūzikas instrumentus.
Ko vēl mēs piedzīvojām?
Pēc mūsu priekšnesuma ar
lielu prieku un entuziasmu, protams, baudījām arī visu citu, ko
festivāls piedāvāja. Tarkšķu vadītājas un vairāku lielo meiteņu
favorīti viennozīmīgi bija grupa
«Otava Yo» no Sanktpēterburgas,
kas ar savu humoru, entuziasmu, enerģiju un perfekto muzikālo izpildījumu parāva vaļā visas skatītāju iekšējās slūžas.
Lielisks, kaut arī pilnīgi cita stila
izpildītājs, bija Gaujarts, kā arī

F: no albuma

«Afro Ambient» ar atraktīvo Nilu
Īli priekšgalā.
Stāsts par Tarkšķiem «Labā
Dabā» nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu vēl trīs lietas: māla dīķis,
umpā umpā un lielās tarkšķenes
drosme.
Mālainais ugunsdzēsēju dīķis pie telšu pilsētiņas bija vienīgais glābiņš nenormāli karstajā
laikā, kas šovasar mūs lutina.

Dīķa izmēri nav pārāk lieli, tad
viegli iedomāties, kas tur darījās
tai brūnajā ūdenī, kad pārdesmit
karstuma nogurdināti festivāla
apmeklētāji tur ik brīdi veldzējās.
Umpā umpā mūzika visu
cauru nakti dunēja no tā saucamās dīdžeju ligzdas, kas bija pavērsta tieši pret telšu pilsētiņu.
Otrajā naktī jau pieradām un gu-

lējām kā nosisti tai milzu troksnī.
Un jā, Tarkšķiem, ir viena
drosmīga meitene! Skulptori piedāvāja neredzētu izklaidi - atliet
ģipsī savas kailās krūtis. Šo
iespēju izmantoja arī mūsu L.!
Būs laba piemiņa, ko nolikt uz
naktsskapīša no šī burvīgā festivāla!
Laba-daba-dū! IZ
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Iecavniekā ražas un jaunu ieceru sezona
1.lpp.

Projektu vadītāja asistente Jūlija Šimkoviča, demonstrējot
jauno produktu līniju «PaintEco», uzsver, ka dabīgā lineļļas
pernica ir viens no labākajiem koksnes apstrādes
materiāliem: gan labi izskatās, gan teicami pasargā. Uz
pernicas bāzes ražotos produktus īpaši iecienījuši
restauratori.

Lai arī Latvijā lauksaimnieki
par ražu nevar sūdzēties, graudu
cenu ietekmē situācija citviet
Eiropā: Krieviju un Ukrainu postījis sausums, vairākas Eiropas
valstis pārcietušas plūdus. Ja
Latvijā sākotnēji plānots, ka
graudu iepirkumu cena nepārsniegs simt latu robežu par tonnu, tad tagad tā uzkāpusi līdz
Ls 120-130. «Zemniekiem nevajadzētu raudāt, taču pircējiem
gan jārēķinās ar pārstrādes produktu cenu pieaugumu,» prognozē D. Lagzdiņš. Dārgāka varētu kļūt maize un citi miltu izstrādājumi; uz pārtikas eļļas cenu tas, iespējams, iespaidu neatstās.
«Iecavnieks» no citiem audzētājiem pieņem graudus, rapšus
un linsēklas. Graudus pieņem
uzglabāšanai, tīrīšanai un kaltēšanai, savukārt rapšus un linsēklas izmanto pārstrādei pašu
ražotnē. Plānots, ka šajā sezonā
pārtikas produktu ražošanai tiks
izmantotas četrtūkstoš tonnas
rapšu sēkliņu. Tā kā pārstrādei
nepieciešamais rapšu daudzums
uzņēmumā netiek izaudzēts, tos
iepērk arī no citiem audzētājiem.
Arī rapšu iepirkuma cena ir
krietni pieaugusi. Ja pērn tā bija
nedaudz zem 200 latiem par tonnu, tad šogad jau uzkāpusi līdz
Ls 240.
Domājot par ražošanas paplašināšanu, šogad uzņēmumā
uzsākta eļļas linu programmas
īstenošana. Ar 25 zemnieku
saimniecībām noslēgti līgumi
par eļļas linu audzēšanu vairāk
nekā 1000 hektāru platībā. Pavasarī uzņēmums zemniekiem
iepirka un piegādāja linu sēklas
sēšanai, bet tagad plāno sagaidīt
atpakaļ vairāk nekā divtūkstoš
tonnu eļļas linu. Tos plānots izmantot jaunu produktu ražošanā.
Jau šobrīd eksperimentālā
kārtā uzņēmumā no lineļļas gatavo pernicu, kurai pievienojot
krāsu pigmentus, top arī vairāku
toņu beices, bet tuvākajā laikā
tiks ieviesta arī krāsu, vaska un
špakteļmasas ražošana uz lineļ-

ļas pernicas bāzes. Visi šie produkti paredzēti koka virsmu pārklāšanai iekšdarbos un ārdarbos. Jauno produktu līnijai dots
atbilstošs nosaukums «PaintEco» - krāso ekoloģiski, jo produkti satur tikai dabīgas vielas.
Mūsdienu ķīmisko krāsu tirgū šī
ir lieliska alternatīva visiem veselīga dzīves veida piekritējiem
un dabīgo produktu cienītājiem.
Jaunie produkti uzņēmumā
izstrādāti, sadarbojoties ar Rīgas
Tehniskās universitātes mācībspēkiem. Tā kā to ražošana pagaidām vēl rit eksperimentālā
kārtā, uzņēmums ar to reklamēšanu nesteidzas, taču pirmās pozitīvās atsauksmes jau ir
saņemtas. «PaintEco» pernicu un
beices savā darbā jau iemēģinājuši Rundāles pils restauratori
un viņu atzinums bijis - tās ir labākas un lētākas par līdzīgiem
importa produktiem. Linu pernicas noturība pārspēj ķīmiskās
krāsas kalpošanas ilgumu. Linu
pernicas molekulas ir tik mazas,
ka tās lieliski spēj iesūkties
koksnē un pārklāto virsmu ļoti
labi pasargā no atmosfēras
iedarbības. Linu pernica nekad
nelobīsies un tās efektu, apstrādājot koksni, varētu pielīdzināt
labi pazīstamajam Gore-tex principam: pārklājums ļauj elpot, taču mitrumu nelaiž cauri.
Līdzās jauno produktu ražotnei iekārtotas arī ofisa un klientu
konsultāciju telpas. Lai uzskatāmi demonstrētu produktu pielietojamību un daudzveidību, to
sienas, grīdas, griesti un durvis
joslām apstrādātas ar pernicu
un dažādu toņu beicēm. No maigi dzeltenīga toņa, kas rodas
koksni apstrādājot ar pernicu,
līdz pienbaltam un dažādu toņu
brūnam, izmantojot beici. Īpaši
izteiksmīga man šķiet sienas daļa, kas apšūta ar 80 gadus veca
šķūņa dēļiem. Tie atjaunoti un
noklāti ar «PaintEco» pernicu,
lieliski akcentējot koka šķiedru
rakstus. Vienā no ofisa telpām
grīdai tikko uzklāta otrā pernicas kārta, bet gaisā vēdī tikai
maiga koksnes un lineļļas smarža. IZ

Dacei Einbergai uzņēmumā nu jau divus mēnešus ir uzticēti
ķīmijas inženieres pienākumi: optimizēt pernicas
izgatavošanas procesu, izstrādāt toņus beicēm un krāsām,
pētīt, kā produktu noturību ietekmē koksnes mitrums un citi
faktori. Viņa priecājas, ka ir iesaistīta procesā, kas nav
kaitīgs apkārtējai videi, cilvēkiem un dzīvniekiem. «Jebkuras
jaunas ražotnes izveide ļauj pilnveidot savas zināšanas un
profesionālo izaugsmi, tādēļ darbs man ļoti patīk. Tas ir
citādi, nekā plānot ķīmiskas reakcijas uz papīra. Arī
kolektīvs ir ļoti draudzīgs, ģimenisks.»
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Piedalies labdarības akcijā «Uz skolu!»
A: Ilze Skuja

Palīdzēsim.lv projektu vadītāja
Vairākums bērnu 1. septembri gaida ar lielu prieku, lai pēc
vasaras brīvdienām atkal satiktu
skolas biedrus un atsāktu skolas gaitas. Diemžēl aizvien vairāk
ir bērnu, kuri jauno mācību gadu gaida ar neziņu, vai vecākiem
būs iespēja iegādāties mācību
uzsākšanai nepieciešamās lietas. Pagājušajā gadā ar ziedotāju
palīdzību dāvājām iespēju 350
bērniem uzsākt skolas gaitas ar
prieku par jaunām somām, kladēm un citām nepieciešamām
skolas lietām. Palīdzēsim arī šajā
septembrī bērniem iet uz skolu
ar priecīgu sirdi!
Palīdzēsim.lv un European
Hit Radio aicina piedalīties labdarības akcijā «Uz skolu!»
Tu vari piedalīties:
ü
Ziedot organizācijas kontā
naudas līdzekļus:
Rekvizīti: Nodibinājums «Palīdzēsim.lv», vienotais reģ. nr.
40008137568; adrese: Jauniela
21-1, Rīga, LV-1050; norēķinu
rekvizīti: AS «SEB banka»,
LV90UNLA0050013761397,
SWIFT kods: UNLALV2X; ar no-

rādi akcijai «Uz skolu!»
ü
Piezvanīt uz labdarības
tālruni 90006888 un ziedot Ls 1.
ü Ziedot skolai noderīgās lietas: kancelejas preces*, sporta
apavus un apģērbu, skolas somas un citus skolas piederumus, Rīgā, Tallinas ielā 59,
iepriekš piezvanot pa tālruni
29115545 (Ilze) vai 22479990
(Renāte) vai 22441381 (Ilze).
ü Iepazīsties ar konkrētām
bērnu vēlmēm European Hit Radio mājas lapā www.europeanhitradio.com un nogādāt sarūpētās mantas līdz 30. augustam
European Hit Radio birojā Elijas
ielā 17, 5. stāvā darba dienās no
9:00 līdz17:00.
ü
Ziedot skolai nepieciešamās kancelejas preces, iegādājoties tās interneta veikalā
www.officeday.lv, no kurienes
ziedojums tiks nogādāts labdarības projekta Palīdzēsim.lv birojā
(vairāk informācijas var iegūt,
zvanot uz Officeday Latvia biroju
pa tālr. 67032272).
ü
Savā organizācijā izvietot
ziedojumu kasti, kurā vari palīdzēt vākt skolai noderīgas lietas
savā uzņēmumā (par kastes izvietošanu sazinies ar Ilzi pa tālruni 29115545)

Rīgas ielas rekonstrukcijas laikā
iespējami satiksmes ierobežojumi
Būvuzņēmējs A/S «Ceļu pārvalde» no 15. augusta uzsāk
projekta «Autoceļa A7 (E67) Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
(Grenctāle) rekonstrukcija posmā 42,9-44,8 km (Rīgas iela
Iecavā)» realizāciju.
Līgums Nr. LVC2010/3.1/1/10KF, kopējais ieguldījums naudas
izteiksmē - Ls 2222222,27 bez PVN. Darbi tiek veikti ar Eiropas
Savienības finansējuma atbalstu.
Būvuzraudzību veic SIA «FIRMA L4».
Būvdarbu periods: no 15.08.2010. līdz 30.10.2010 un no
aptuveni 10.04.2011. līdz 10.10.2011.
Šajā gadā plānots atjaunot šādu ielu asfaltbetona segumu:
* Stelpes šoseja no Rīgas ielas līdz Baldones ielai;
* Baldones iela no Stelpes šosejas līdz Edvarta Virzas ielai;
* Edvarta Virzas iela no Baldones ielas līdz Rīgas šosejai;*
* Edvarta Virzas iela no Rīgas ielas līdz Zemgales ielai;
* Baldones ielas, Edvarta Virzas ielas, Upes ielas un Sila ielas
krustojuma pieeju un tilta rekonstrukcijas darbu izpilde (iespējama
tilta slēgšana transporta kustībai).
2011. gadā plānota Rīgas ielas rekonstrukcija Iecavas pilsētas
robežās, kuras laikā tiks izbūvēta jauna asfaltbetona brauktuve,
betona bruģa ietves, paaugstinātas atvairbarjeras, ierīkoti luksofori
un jauns apgaismojums.
Uzņēmuma vārdā atvainojamies novada iedzīvotājiem par
sagaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem, kas radīsies būvdarbu
izpildes laikā.
A/S «Ceļu pārvalde» apņemas nodrošināt kvalitatīvu būvdarbu
realizāciju un augstas kvalitātes materiālu pielietojumu.
Ar dažām būvdarbu izpildes robežu shēmām var iepazīties
interneta vietnē www.iecava.lv
Eižens Tiltiņš,
A/S «Ceļu pārvalde» projektu vadītājs

ü
Ja Tev ir ideja un savs redzējums par to, kā vari iesaistīties un palīdzēt, raksti uz e-pastu: ilze.skuja@palidzesim.lv
Akcijas norises laiks: no
1. līdz 30. augustam.
Projekta gaitai un ziedojumu
izlietojumam ikviens var sekot
līdzi portālos www.palidzesim.lv
un www.europeanhitradio.com
* Piemēram, zīmuļi, dzēšgumijas, pildspalvas (zilas un krāsu),
krāsu zīmuļi, flomāsteri, lineāli,
līme PVA, līmzīmuļi, šķēres, zīmu-

ļu asināmie, zīmēšanas bloki A4,
akvareļu bloki, otiņas, guaša krāsas; akvareļu krāsas, krītiņi (parastie, pasteļa, vaska), plastilīns,
aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, spīdīgās līmes. Burtnīcas
(rūtiņu, līniju) klades (rūtiņu plānas, rūtiņu biezās, līniju) nošu
burtnīcas, cirkuļi, transportieri,
marķieri, līmlapiņas. IZ

Kultūras nama pašdarbības kolektīvi
uzsāk 2010./2011. gada sezonu
un aicina jaunus dalībniekus!
5. septembrī pl.16:00 - Sporta deju grupas bērniem un
pieaugušajiem (maksas), vadītāja Lidija Dāvide
16. septembrī pl.17:30 - Folkloras kopa «TARKŠĶI»,
vadītāja Kristīne Karele
20. septembrī pl.17:15 - Pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvs (2-5 g.) (maksas)
1. oktobrī pl.19:00 - Jauniešu deju kolektīvs «JEZGA»,
vadītāja Solveiga Lineja
3. oktobrī pl.17:00 - Jauktais ansamblis «SVĒTDIENA»,
vadītāji Arita Orrava un Māris Drēviņš
4. oktobrī - Vēderdeju grupa «AMIRA» (maksas), pl. 19:00 – ar
priekšzināšanām, pl. 20:00 – iesācējām, vadītāja Elīna Laube
5. oktobrī pl. 19:00 - Līnijdeju grupa (maksas),
vadītāja Dace Melne
5. oktobrī pl. 20:00 - Vidējās paaudzes deju kolektīvs
«IECAVA», vadītājs Guntars Jansons
6. oktobrī pl.19:00 - Senioru deju kolektīvs «IECAVNIEKS»,
vadītāja Inga Paškevica
6. oktobrī pl.19.00 – Vācu valodas kursi (maksas),
vadītāja Solveiga Lineja
6. oktobrī pl.19:00 – Mākslas studija (maksas),
vadītāja Aina Putniņa
7. oktobrī pl.19:00 - Jauktais koris «IECAVA»,
diriģenti Linda un Uģis Matveji
Tuvākas ziņas pa tālr. 63941234; 26666126.

Iecavas mūzikas skola aicina
pieteikties audzēkņus 2010./2011.mācību gadam:
YAMAHA skolā - no 5 mēn. līdz 4 g.v.
Pirmsskolas muzikālo dotību attīstošajā grupā - 5 un 6 g. v.
Sagatavošanas klasē:
klavierspēle, vijoļspēle un kora klase - 6 un 7 g. v.
sitaminstrumentu spēle, ģitāras spēle, kokles spēle,
akordeona spēle un flautas spēle - 7 un 8 g. v.
Pieaugušo izglītības klasē - bez vecuma ierobežojuma.
Pieteikties līdz 24. augustam Iecavas mūzikas skolā,
Raiņa ielā 3.
Pieteikuma anketas var saņemt katru darba dienu no 8.30 14.00 pie lietvedes (2. stāvā) vai arī iesūtīt elektroniski
iecavasms@inbox.lv
Sīkāku informāciju un pieteikuma anketu meklējiet mūzikas
skolas mājas lapā www.iecavasms.lv
Tālrunis uzziņām: 26364864, 63942469.

2010. gada 20. augustā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 2,60 Ls/m² (bez PVN).
Mob. 28809966, 28645305.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

Pērk : : :
kartupeļus, ķiplokus un citus
dārzeņus.
Tel. 28354020.

Pārdod : : :
sienu un sniedz graudu
kombaina pakalpojumus.
Tel. 29484578.

Bezmaksas piegāde skaidu briketes, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.

pašu audzētu broileru gaļu
(cena - 3 Ls/kg) un
2 mēnešus vecus broileru
cāļus (cena - 4 Ls/gab.).
Tel. 29147357.

Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes
KAPU SVĒTKI
28. augustā
plkst. 14 Gruzduļu kapsētā.

Jaunā mācību gada sākums
Iecavas internātpamatskolā
1. septembrī plkst. 11.

Gaidām visus audzēkņus
1. septembrī pl.16.00
mūzikas skolas pagalmā!
svinīga uzruna
iepazīšanās un tikšanās
ar skolotājiem
sagatavošanas klases un
1. klases audzēkņu vecāku
sapulce mūzikas skolas zālē
(2. stāvā).
Sliktu laika apstākļu
gadījumā būsiet gaidīti
Iecavas Kultūras namā.

29. augustā plkst. 11:00
Iecavas ev. lut. baznīcā
JAUNAJAM MĀCĪBU
GADAM VELTĪTS
DIEVKALPOJUMS.
Koncertēs
Aivars Kalniņš no Vācijas.
Laipni gaidīti skolu direktori,
pedagogi, vecāki un skolēni.

23. augustā plkst. 10
Iecavas vidusskolā
papilduzņemšana
10. klasē un
vakarskolas 10. un 11. klasē.
Audzēkņu
papilduzņemšana
Iecavas mūzikas skolā
Konsultācija:
27. augustā
plkst. 15.00 - 16.30
(var nākt sev izdevīgā laikā)
Iestājpārbaudījums,
noklausīšanās:
30. augustā plkst. 17.00
Uz konsultāciju un
iestājpārbaudījumiem tiks
gaidīti audzēkņi, kas vēlas
iestāties sagatavošanas
klasē un 1. klasē.

Kultūras namā
1. septembrī pl. 12.00
Kultūras
namāun
svētki skolēniem
skolotājiem Astridas Lindgrēnes izrāde
«KARLSONS, KAS DZĪVO
UZ JUMTA»
Ieeja - bez maksas!

12. septembrī pl. 17:00
teātra izrāde

ziemas kviešus.
Tel. 26388535.

teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

8.

Aleksejs Slapovskis
«NE TĀDS KĀ VISI CITI»
Komitraģēdija 1 daļā
Lomās: Andris Bērziņš
(Vīrietis), Esmeralda Ermale
vai Ligita Skujiņa (Sieviete),
Akvelīna Līvmane vai
Esmeralda Ermale (Sievietes
draudzene), Lidija Pupure vai
Ilze Vazdika (Māte)
Režisore - Anita Sproģe
Biļetes cena - Ls 6
(Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā katru
darbdienu).

Piedāvā darbu : : :
Kažokzvēru audzētava Iecavā
aicina darbā nopietnus un
fiziski spēcīgus
cilvēkus, kuriem ir pieredze
darbā uz frontālā iekrāvēja un
traktortehnikas, kā arī
cilvēkus, kuriem ir pieredze
darbā ar dzīvniekiem. Darbs
ūdeļu audzētavā saistīts ar
dzīvnieku kopšanu un
labturību. Spējīgākajiem
kandidātiem izaugsmes iespējas
pēc pārbaudes termiņa beigām.
Tālr. 28444082.

sargam Iecavā.
Tel. 25507739.

Dažādi : : :
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Pateicība
Mīļš paldies visiem tiem,
kas bija kopā ar mums,
mūsu mīļo tēvu,
vectēvu un vecvectēvu
Vladimiru Korčaginu
pēdējā gaitā izvadot.
Piederīgie

Iecavas novada Dome
izsludina
PAŠVALDĪBAS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU
LĪDZFINANSĒŠANAS ATKLĀTU KONKURSU.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš
no 20. augusta līdz 20. septembrim.
Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams pašvaldības
portāla www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība/ Nevalstiskās
organizācijas vai pie pašvaldības projektu vadītājas I. Bramanes
Domes 2. stāvā, Skolas ielā 4.
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