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Reklāmas burkāni aug Kalna Jurģēnos

22.10.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Pārrunā
budžeta
prioritātes

«Kalna
Jurģēnos»
audzētā
produkcija
nonāk
vairumtirdzniecībā,
Maximas
veikalu tīklā,
skolās
un citur.
A: F: Anta Kļaveniece

No kādas žurnāla «Ieva»
reklāmas lappuses lasītājiem
uzsmaida jauns vīrietis ar košu
un sulīgu burkānu bunti rokās.
Izrādās, ka burkāni, kurus pircējiem piedāvā veikals Maxima,
auguši mūspuses zemnieku

saimniecībā «Kalna Jurģēni».
Tās saimnieks Juris Sidorenkovs laipni atvēl savu tik dārgo
laiku arī «Iecavas Ziņām».
Viņa saimniecībā aug ne tikai
burkāni, bet arī kartupeļi un dažādi zaļumi: pētersīļi, dilles, redīsi, spināti un loki. Aptuveni
pushektāru aizņem plēves siltumnīcas, kurās aug gurķi. Šo-

Eiropas naudu pašvaldība izmanto
infrastruktūras uzlabošanai
A: F: Anta Kļaveniece

Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) publisko finansējumu šobrīd pašvaldība
izmanto Iecavas parka brīvdabas estrādes labiekārtošanai. Līgums par darbu veikšanu noslēgts ar iepirkuma procedūras
uzvarētāju - SIA «Arčers».

Projekta realizācija sākās
augustā. No gājēju tilta līdz
estrādei un līdz Krasta ielai ir
ieklāts divus metrus plats
daudzkrāsu bruģa seguma celiņš. Šajā teritorijā rit arī atpūtas zonu izveide ar soliņiem un
atkritumu urnām. Attēlā: pašlaik SIA «Arčers» būvnieki turpina darbu pie bruģēto celiņu
izveides.
4.lpp.

sezon Juris pirmo reizi izmēģinājis gurķus audzēt plēves maisos un ierīkojis tiem automatizētu laistīšanu. Lai pēkšņi sausuma periodi nekaitētu zaļumu
audzēšanai, laistīšanas sistēma
izveidota arī mājai tuvākajos laukos aptuveni 30 hektāru platībā.
5.lpp.

3.

Lauksaimniekus aicina uz
semināru
3.
Sveic
6.
vieglatlētikas
treneri
Kultūras
6.
namā jauna
gleznu
ekspozīcija

2010. gada 22. oktobrī

2.

Radošums darbībā
A: F: Solvita Lauzēja

projekta vadītāja,
Iecavas vidusskolas skolotāja
15. oktobrī Olaines
1. vidusskolā risinājās
projekts «Radošums,
uzņēmība un inovācija
darbībā», kurā piedalījās
Iecavas vidusskolas
komanda - Aelita Polenca,
Lāsma Zorgenberga, Kristaps
Sviķis un Uvis Dredžels -,
Olaines 1. vidusskola,
Olaines 2. vidusskola un
Ozolnieku vidusskola.
Projekta ietvaros jauniešiem
dienas laikā bija jāapgūst pats
svarīgākais par uzņēmējdarbības pamatbūtību. Kā pasniedzēja mārketinga minilekcijai debitēja arī Iecavas vidusskolas skolniece Evija Pola, kas šā gada
maijā piedalījās starptautiskajā
inovāciju nometnē Somijā, līdz
ar to praktiski sniedza zināšanas
uzņēmējdarbības jomā.
Projekta diena tika īstenota
trijos posmos. Pirmajā daļā bija
savstarpējā iepazīšanās, tad sekoja darbs grupās un minilekciju cikls par uzņēmējdarbību.
Dienas nobeigumā skolēni prezentēja paveikto darbu, rādot
gan darba prezentācijas PowerPoint, gan video prezentācijas.

Tieši video prezentācija daudziem patika vislabāk. Kā atzina
Uvis, video prezentācijas radošā
darbnīca bija visinteresantākā,
jo pēc tam varēja izsmieties par
filmēto. Kristapa ieguvums bija
jaunas zināšanas par uzņēmējdarbību, ko varēs pielietot praksē, un, protams, jauni draugi.
Viena no aktivitātēm starp
nodarbībām bija modes skate.
Komanda saņēma materiālus
ierobežotā skaitā, bija jāizdomā
interesants tērps un tas jādemonstrē. Aelita bija modele savas komandas tērpam un atzina,
ka modes skate bija visinteresantākā, jo smieklīgas mūzikas
pavadījumā bija jāiet pa «mēli»
un jākustas līdzi mūzikas ritmam.
Kopumā skolēni guva ne tikai
pozitīvas emocijas, sadarbojoties
ar citas skolas skolēniem, bet arī
praktiski veidoja sava uzņēmuma bukletus, vizītkartes un plānoja tā darbību, finanses un dažādas citas aktivitātes. Projektu
atbalstīja Olaines novada Dome
un Iecavas vidusskola.
Evija Pola (attēlā vidū) bija
minilekcijas Mārketings
pasniedzēja. Aelita Polenca
(otrā no labās) ar savu
komandu veido reklāmas
bukletu. IZ

IZ

Skolu ziņas

15. oktobrī Iecavas vidusskolas 7.b klase kopā ar audzinātāju G. Zaķi devās ekskursijā
uz āra dzīves apmācību centru
«Pelēkais vilks». 10. klašu skolēni kopā ar audzinātājām A. Tau-

reni, P. Ratku un K. Gertsoni no
17. līdz 19. oktobrim apmeklēja
Stokholmu.
19. oktobrī skolā notika debašu turnīrs, kurā piedalījās arī
skolēni no Vecumnieku un Jelgavas skolām. 1.a, 1.b un 1.c
klase kopā ar audzinātājām
A. Lauciņu, S. Ūdri un E. Veipu
šajā datumā apmeklēja Bauskas
novadpētniecības muzeju un
pilsdrupas.
20. oktobrī 9.a un 9.b klase
ar skolotājām S. Kozlovu un V.
Lauciņu-Veineri devās ekskursijā uz Tīreļpurvu.
22. oktobrī skolā notiks
10. klašu - fukšu - iesvētības. IZ

izballējāmies ar latgaliešu meitenēm un zēniem. Spēlējām dažādas spēles, ko iemācījāmies
Eiropas Jauniešu Parlamenta
sesijā.»
Liene Krastiņa (11.a klase):
«Pasākums bija neatkārtojams
un ļoti interesants. Es apmeklēju lekciju par izdzīvošanu ekstrēmos apstākļos un komunikāciju, kuru vadīja āra dzīves
apmācību centra «Pelēkais vilks»

instruktors Nils Klints. Uzzināju
daudz jaunu lietu, kas man noteikti noderēs nākotnē ne tikai
izdzīvošanas situācijās, bet arī
ikdienā. Uzskatu, ka pasākums
atraktīvā veidā rosināja jauniešus padomāt par zaļāku dzīvesveidu. Beigās izrādījās, ka iecavniekiem ir diezgan labas zināšanas par ekoloģiju - viena komanda ieguva trešo vietu un arī otrai
bija ievērojams punktu skaits.» IZ

20. oktobrī Iecavas novada
sociālo zinību skolotāji devās
pieredzes apmaiņas braucienā
uz Rīgas 2. ģimnāziju, kur
iepazinās ar skolu, vēroja
mācību stundu ekonomikā un
diskutēja par ekonomiskajām
norisēm Latvijā. Pēc skolas
apmekējuma skolotāji viesojās
Latvijas Televīzijā pie žurnālista
Arņa Krauzes.

Debatētāji domā zaļi
A: F: Vita Lauciņa-Veinere

debašu trenere
Latvijas Zaļais punkts bija
izsludinājis konkursu par
iespēju piedalīties nometnē
«Zaļā nakts». Mudināju
Iecavas vidusskolas
debatētājus pieteikties šim
konkursam, un divas no trim
komandām tika izvirzītas
nometnei, kas Rēzeknē
risinājās 15. oktobrī.
Mūsu šī semestra debašu tēmas arī tiek veltītas ekoloģijai un
zaļai domāšanai, tāpēc nometne
bija ļoti lietderīga. Jau pirmais
debašu turnīrs skolā notika
19. oktobrī; vēl plānojam Reģionālos debašu turnīrus 6. un
20. novembrī. Nacionālais debašu turnīrs jau kārtējo reizi notiks
Iecavā - 27. novembrī debatēsim
par tēmu «Kapitālisms un vides
aizsardzība var/nevar pastāvēt
līdzās». Vēlos pateikties skolas
vadībai par transporta pakalpo-

jumiem un debatētājiem par entuziasmu un izcīnīto trešo vietu
nometnes konkursā.
Lūk, jauniešu atsauksmes
par piedzīvoto.
Kristiāna Lauciņa-Veinere
(11.a klase): «Pasākums izvērtās
ļoti interesants. Guvām jaunu
pieredzi, jo nebijām bijuši saskarsmē ar jauniešiem no Latgales. Interesanti, ka pasākumu
vadīja «Gain Fast» solists Kaspars Zlidnis. Nometne bija noderīga, jo uzzinājām daudz ko
jaunu un interesantu par zaļo
domāšanu.»
Eduards Cers (9.a klase): «Nometni vērtēju pozitīvi. Interesants pasākums, un iegūta noderīga informācija par ekoloģiju
un izdzīvošanu. Interesanta šķita viktorīnas otrā daļa, kur komandām bija jāpilda dažādi uzdevumi saistībā ar EKO. Vakara
ballīte bija ļoti īsa - aptuveni 40
minūtes, bet nekas, jo ballīte turpinājās mūsu klasē, kur kārtīgi

2010. gada 22. oktobrī

3.

Novada Domē
A: Beata Logina

Izglītības kultūras un sporta
komiteja, kā arī Veselības un
sociālo jautājumu komiteja
ārkārtas sēdē 19. oktobrī
uzklausīja pašvaldības iestāžu
vadītāju skaidrojumus
par izvirzītajām prioritātēm
2011. gada budžetam.
Līdz 15. septembrim Domē
iesniegtajos rakstiskajos pieteikumos pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības norādījušas
pasākumus, kuru finansējums
prioritāri būtu iekļaujams nākamā gada budžetā. Dažu iestāžu
redzējumā vienlīdz svarīgu realizējamo lietu ir vairāk nekā trīs
vai piecas. Dažos iesniegumos
nav minētas pat aptuvenas summas iecerēto pasākumu īstenošanai. Daļēji tas skaidrojums ar
neziņu un neskaidrību par norisēm un plānošanu valsts līmenī.
Iecavas kultūras nama vadība ārpus kārtējā budžeta pieprasījuma nākamajam gadam izcēlusi divas prioritātes: jaunas štata vienības - miniatūras teātra
režisors - izveidi un finansēšanu
(Ls 1147), kā arī speciāla mobilā
grīdas seguma iegādi skatuvei
(Ls 1504).
Pirmsskolas izglītības
iestādē «Cālītis» nepieciešama
virkne darbu, lai pēc iestādes
ēkas siltināšanas sakārtotu teritoriju (celiņu renovācija-bruģēšana, apgaismojuma ierīkošana,
apstādījumu atjaunošana); jāpārveido ārējās kanalizācijas
sistēma, lai novērstu ūdeņu
iekļūšanu pagrabos. Iestādes
nožogojumu plānots pārvietot,
ierīkojot vārtus automašīnām
un vārtiņus gājējiem, kā tas ir
paredzēts renovācijas projektā,
lai automašīnu stāvlaukumu atdalītu no iestādes teritorijas, tā-

IZ

dējādi nepieļaujot automašīnu
iebraukšanu tuvu ēkai, kas apdraud bērnu drošību. Nepieciešams ierīkot centralizēto karstā ūdens padevi, jo iestādē ūdeni silda ar elektriskajiem sildītājiem, kā arī vismaz divās grupu
telpās veikt remontu ar grīdas linoleja seguma nomaiņu. Visu
minēto darbu izmaksas iestādes
vadītāja Ļ. Momota lēš ap Ls 300
000.
Pirmsskolas izglītības
iestādē «Dartija» prioritātes ir
saimniecības ēkas iekštelpu remonts un pagraba telpu remonts, veicot pamatu hidroizolācijas darbus, kā arī divu kabinetu izveide - izglītības psihologam un sporta skolotājai. Vadītāja I. Freimane informēja, ka
šīs ieceres īstenojamas par aptuveni Ls 20 000.
Dzimtmisas pamatskolai
svarīga ir vēja kastes nomaiņa
vienā ēkā (Ls 2600), kā arī
tualešu remonts pirmsskolas vecuma bērnu apmācības programmas telpā (Ls 4324) un
ūdensvada ierīkošana otrā ēkā.
Domājot par skolotāju tālākizglītību, paredzēts skolā organizēt
kursus «Speciālais pedagogs»
(Ls 1200), savukārt datoru iegādei būtu nepieciešami aptuveni
Ls 1771. Direktore J. Arāja uzsvēra, ka risinājumu gaida arī
transporta jautājums - nepietiek tikai ar jauna autobusa
iegādi skolēnu pārvadāšanai,
skolas darbības nodrošināšanai
nepieciešams vēl viens, mazāks
transporta līdzeklis.
Iecavas vidusskola kā pirmo
prioritāti izvirzījusi projekta izstrādi apkures sistēmas balansēšanai (aptuvenās izmaksas
Ls 1500). Līdzekļi jāparedz arī
starptautiskā projekta «Eiropas
jauniešu konference» astoņu dalībvalstu delegāciju uzņemšanai

Ziņas lauksaimniekiem

A: Rita Daščiora

27. oktobrī plkst. 10 Iecavas
novada Domes 5. stāva zālē
notiks Meža konsultāciju
pakalpojumu centra Rīgas
reģionālās nodaļas rīkotais
seminārs par tēmu
«Lauksaimniecībā
neizmantojamo zemju
apmežošana un aizaugušu
lauksaimniecības zemju
kopšana».
Seminārā varēsit iegūt informāciju:

- par izmaiņām meža likumdošanā;
- ko darīt ar aizaugušām
lauksaimniecības zemēm, lai tās
netiktu apliktas ar nekustamā
īpašuma nodokļa papildlikmi
1.5% no kadastrālās vērtības;
- kas ir plantāciju meži un kādēļ tie jums ir izdevīgi;
- kā piesaistīt Eiropas Savienības atbalstu jūsu mežam;
- citi aktuāli jautājumi.
Pēc kafijas pauzes apskatīsim objektus dabā. Papildu informācija pa tālruni 29217718. IZ

2011. gada pavasarī. Direktore
A. Zaķe sacīja, ka aptuvenās izmaksas (Ls 5000) kalkulētas, pamatojoties uz projekta sadarbības partneru pieredzi. Galveno
prioritāšu sarakstā ietverts arī
sporta zāles kosmētiskais remonts un siltā ūdens padeves
ierīkošana ģērbtuvēs (Ls 21 830),
autotransporta krāsošana, skolas ēkas ieejas durvju nomaiņa
un koridora kosmētiskais remonts, skolas stadiona pirmās
kārtas realizācija, kā arī ugunsdzēsības sistēmas ierīkošana un
elektroinstalācijas izolācijas mērījumi Sarkanajā skolā.
Iecavas internātpamatskolā prioritārie pasākumi noteikti,
skatoties, vai būs iespējams īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, kurš
iesniegts apstiprināšanai. Iestādei aktuāls ir internāta ēkas pirmā stāva un ēdamzāles remonts
(Ls 25 000), skolas zāles logu
nomaiņa (Ls 10 000), tualešu
telpu remonts skolā (Ls 10 000).
Ja projekta pieteikums netiks
apstiprināts, tad pirmā prioritāte būs internāta un skolas ēku
pagraba sienu hidroizolācija
(Ls 17 000).
Komentējot iepriekšējās direktores iesniegto darbu sarakstu Zālītes speciālajā internātpamatskolā, jaunais direktors J. Kārkliņš uzsvēra, ka
vispirms nepieciešami konceptuāli lēmumi par iestādes turpmāko darbību un lūdza deputātus norīkot speciālistu ekspertīzi, kas noteiktu ēku un būvju saglabāšanas un remontu lietderību. Galvenā ēka «Brīviņos», kur
izvietota skola, ir privātīpašums,
kura īpašumattiecības pašlaik
nav sakārtotas, bet tas iespējami
drīz būtu jāizdara. Tikai pirmo
gadu iestāde ir Iecavas novada
pašvaldības pārziņā, pērn pēc
reģionālās reformas tā tika pārņemta no bijušās Bauskas rajona Padomes.
Iecavas mūzikas skola par
pašu svarīgāko uzskata 15 pa-

pildu budžeta vietu nodrošinājumu nakamajā mācību gadā, kas
prasīs papildu finansējumu
Ls 13 113 apmērā (pedagogu atalgojumam, mācību līdzekļu un
mūzikas instrumentu iegādei).
Kā skaidroja direktores pienākumu izpildītaja A. Veisa, pēdējā
laikā vērojams liels audzēkņu
pieplūdums sagatavošanas klasē, vecāku interese par bērnu
muzikālo skološanu ir liela, bet
ar pašreizējām 80 budžeta vietām nepietiek un daudziem nākas atteikt.
Otra prioritāte ir III Latvijas
mazpilsētu un lauku mūzikas
skolu kokles spēles audzēkņu
konkurss, kuru Iecavas mūzikas
skolā plānots rīkot aprīlī (Ls
545).
Sporta skolai «Dartija» ir būtiski saglabāt darbinieku stundu
likmes un darba algu 2010. gada
līmenī, finansēt dalību Latvijas
Jaunatnes olimpiādē 2011. gada
jūlijā, kā arī izbūvēt vieglatlētikas stadionu pie Iecavas vidusskolas.
Veselības un sociālo jautājumu komiteja uzklausīja un
atbalstīja pašvaldības aģentūras
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» (IVSAC) un
pašvaldības iestādes «Iecavas
novada Sociālais dienests» izvirzītās prioritātes. IVSAC direktore M. Brazovska apliecināja, ka
nākamgad būs nepieciešama
pašvaldības dotācija (Ls 41 083),
lai nodrošinātu līdzfinansējumu
divos ES fondu projektos, kas
saistīti ar Veselības centra attīstību un ģimenes ārstu prakšu
aprīkošanu.
Sociālā dienesta vadītāja
S. Strautmale lūdza nākamgad
nesamazināt sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu budžetu. Prioritāte ir arī ēkas Dzirnavu
ielā 16 pārņemšana pašvaldības
īpašumā, lai tajā iekārtotu Dienas centru Iecavas novada iedzīvotājiem, kā arī sociālā/krīzes
dzīvokļa izveidi telpās, kur pašlaik atrodas Zorģu bibliotēka. IZ

Melnās ziņas
- Uzsākta administratīvā tiesvedība par to, ka 13. oktobra vakarā Rīgas ielā nenoskaidrota
īpašnieka suns sakoda citu suni.
- 14. oktobrī plkst. 9:43 veikalā «Maxima» kāds 1982. gadā
dzimušais nozaga 0,7 litru tilpuma degvīna pudeli «3 graudu»
un šokolādes konfektes.
- Aizturēts 1979. gadā dzimis
vīrietis, kurš laikā no 15. oktobra
plkst. 23:30 līdz 16. oktobra
plkst. 2:00 pie spēļu zāles Rīgas
ielā nodarījis miesas bojājumus

1984. gadā dzimušam vīrietim
un no maka paņēmis 163 latus.
Uzsākts kriminālprocess.
- 16. oktobrī ap plkst. 3:00
aizturēts 1971. gadā dzimis vīrietis, kurš pa ceļu Iecava-Stelpe
vadīja automašīnu BMW 318,
būdams alkoholisko dzērienu
iespaidā (0,993 promiles).
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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4.

Eiropas naudu pašvaldība izmanto infrastruktūras uzlabošanai
1.lpp.

Izveidots bruģēts celiņš, kas
ved uz tualeti, veikta estrādes
jumta seguma nomaiņa, kā arī
izbūvēta lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma. Šobrīd būvnieki turpina darbu pie
pārējo bruģēto celiņu un laukumu izveides, kā arī demontēto
veco solu vietā nostiprina jaunus
cinkotus metāla solus ar PVC
pārklājumu.
Projektā paredzēta arī estrādes pakāpienu un skatuves grīdas dēļu nomaiņa un citi darbi,
taču rekonstrukcijas noslēgums
gan gaidāms tikai nākamgad, jo
līgums paredz darbus pabeigt
līdz 2011. gada 1. jūnijam.
Pabeigta ilgi gaidītā Pārupes
gājēju tilta būvniecība, kuru veic
SIA «Merks». Līgumā noteiktais
būvniecības darbu beigu termiņš bija 15. oktobris, taču līdz
tilta nodošanai ekspluatācijā
būvniekiem vēl jāveic darbi, kas
saistīti ar kāpņu teritorijas labiekārtošanu: jānolīdzina krastmalas grunts, jānostiprina soliņš un atkritumu urna.
Gatavā tilta metāla konstrukcijas platums ir 1,20 metri, bet
garums starp piloniem - 30,85

metri. Upes kreisajā krastā ir izbūvētas 1,5 metrus platas kāpnes, bet upes labajā krastā no
jau esošā betonētā celiņa līdz tiltam izbūvēts jauns bruģēts celiņš.
Kopumā projekta realizācija
izmaksājusi: tilta tehniskais projekts – Ls 7959, tilta būvniecība –
Ls 37 267,96, tilta kreisā krasta
balsta nostiprināšana –
Ls 4529,41, autoruzraudzība –
Ls 1000, būvuzraudzība –
Ls 920, kāpņu projektēšana un
autoruzraudzība – Ls 556,60,
kāpņu būvniecība – Ls 9487,79.
Jāatgādina, ka projekts (izņemot kāpņu projektēšanu un
būvniecību, kā arī tilta kreisā
krasta balsta nostiprināšanu)
tiek īstenots ELFLA Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākuma
«Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem» ietvaros. Tas
nozīmē, ka 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas finansē ELFLA, bet 10% - pašvaldība. IZ
Jaunais tilts ievērojami
atvieglos iedzīvotāju
pārvietošanās iespējas uz
Pārupi.

Neesi vienaldzīgs, ziņo par nelegālu saturu!
Latvijas Interneta asociācijas
Net-Safe Latvia drošāka
interneta centrs sadarbībā ar
Valsts policiju, Valsts bērnu
tiesību aizsardzības
inspekciju un Valsts
probācijas dienestu organizē
kampaņu «Neesi vienaldzīgs,
ziņo par nelegālu saturu!».
Kampaņa ilgs līdz 30. novembrim. Atklāšanas preses konferencē 19. oktobrī tika skaidroti
tādi jautājumi kā nelegāla satura izplatība internetā, atbildība
par pārkāpumu izdarīšanu, loma, kādu bērnu pazemošanā
spēlē internets un internets kā
rīks dzimumnoziedznieku mērķu sasniegšanā, Latvijas ziņojumu līnijas statistika - ziņojumu
saturs un rezultāti, ziņojumu līniju darbs citur pasaulē.
«Ziņojumu līnijā šogad esam
saņēmuši vairāk nekā 700 ziņo-

jumus par dažādiem pārkāpumiem interneta vidē. Mūsdienās
ikviens var ievietot jebkāda veida
saturu internetā, diemžēl nelegāla un kaitīga satura ievietotāju ir
daudz vairāk nekā to, kas spēj
kontrolēt šī satura pieejamību.
Tādēļ, lai padarītu interneta vidi
bērniem drošāku un patīkamāku
izmantošanai, kā arī nodrošinātu
efektīvāku cīņu ar prettiesisku
interneta saturu, saucot pie atbildības noziedzīgo nodarījumu
veicējus, ir nepieciešama sadarbība - starp mājas lapu īpašnie-

kiem, tiesībsargājošām institūcijām un interneta lietotājiem,»
kampaņas mērķi komentē NetSafe Latvia Drošāka interneta
centra vadītāja Maija Katkovska.
Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas
pārvaldes Narkotiku apkarošanas biroja 2. nodaļas vecākais
inspektors Vadims Nazarovs norāda: «Statistika liecina, ka bērnu seksuālas izmantošanas materiālu izplatība internetā pieaug. Interneta lietotāju skaits un
interneta datu apmaiņas ātrums
arvien pieaug, cenas par portālu
izvietošanu (hostingu) samazinās. Šobrīd pārlieku brīvi interpretējot viedokli par interneta
šķietamo anonimitāti un tās sekmēto visatļautību, pieaug gan
«aizliegtā augļa» interesentu, gan
piedāvātāju skaits.»

19. oktobrī skolu sociālajiem
pedagogiem, pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, psihologiem,
bāriņtiesu darbiniekiem un citiem jomas ekspertiem tika organizēts seminārs «Bērnu seksuāla izmantošana - reālajā dzīvē un internetā.»

Kampaņas ietvaros
Latvijas iedzīvotāji tiek
aicināti ziņot par nelegālu
interneta saturu ziņojumu
līnijai
www.drossinternets.lv
un uzticības tālrunim
116111.
Ziņojums var būt anonīms,
un tas tiks apstrādāts
sadarbībā ar Valsts
Policiju, atbilstoši
Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem. IZ
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Reklāmas burkāni aug Kalna Jurģēnos
1.lpp.

Pieci hektāri zemes un
vasara būdiņā
Iecavas novada zemnieku
saimniecība «Kalna Jurģēni» dibināta 1994. gadā un nodarbojas
ar burkānu, kartupeļu, gurķu un
dažādu zaļumu audzēšanu. Tās
īpašnieks Juris Sidorenkovs
saimniecību nodibināja, tikko
pabeidzis vidusskolu Jelgavā.
Iecavas pusē, Zālītē, dzīvojusi viņa vecmāmiņa, tāpēc saimniekot
izlemts šeit. Sākotnēji pašvaldība
jaunajam zemniekam piecus
hektārus piešķīrusi pie Jelgavas
rajona robežas, taču zeme tur bijusi kūdraina, vietu ātri ķērušas
salnas, un iecerētā agro dārzeņu
audzēšana nav izdevusies. Tad
nācis piedāvājums iegādāties
«Kalna Jurģēnus». Mājas gan nav
bijis, tikai šķūnis un zeme. Pirmo
vasaru Juris nodzīvojis saimniecībā - divus reiz divus metrus
mazā būdiņā. Sācis saimniekot
ar vienu siltumnīcu, taču pirmās
vasaras peļņa sanākusi tīri laba.
Juris domājis, ko pirkt. Mašīnu?
Drēbes? Tomēr izšķīries par labu
mājas celtniecībai. Projektam un
gāzbetonam naudas pieticis, bet,
lai uzliktu mājai labu jumtu, līdzekļu pietrūcis. Mamma nav
gribējusi, lai mājai liek šīfera
jumtu, tāpēc naudu jumta iegādei dēlam uzdāvinājusi.

Ģimene
Tagad «Kalna Jurģēnu» mājās
dzīvo Juris un Ginta, un viņu divi
dēli - trīspadsmitgadīgais Artūrs
un četrus gadus jaunais Mārtiņš.
Vasarās saimniecībā rosās arī
Jura tēvs Anatolijs. Viņam ir pašam savas siltumnīcas, savs bizness. Juris smaidot teic: «Strādājam līdzās, naudas maks ir katram savs, bet, kad saimniecībā
kaut kas nopietnāks jāiegādājas,
pērkam to kopā.»
Arī ģimenē lomas ir sadalītas.
Ginta atbild par nodarbinātajiem
cilvēkiem un pasūtījumiem, Juris - par sējumiem un lielākajiem
pirkumiem. «Ar Gintu saprotamies ļoti labi. Biežāk kā reizi nedēļā nestrīdamies un arī tad tikai
par darbu. Es nekad nejaucos
sievas darbos un viņa manos.
Puikas? Oi, audzināšana nav
viegls darbs, tam nepieciešams
laiks. Uzskatu, ka svarīgākais
ļaut viņiem būt patstāvīgiem. Lai
kaut ko salauž, lai kaut kas nesanāk, bet lai dara. Vēlos viņiem
iemācīt arī plānot savus izdevumus. Piemēram, Artūrs savu kabatas naudu pelna pats - lasa līkos gurķus un brauc līdzi vectē-

Juris
ar jaunāko
dēlu
Mārtiņu
pie jau
sašķirotajiem,
nomazgātajiem
un
safasētajiem
burkāniem
dārzeņu
noliktavā.
vam tirgot.»

Kartupeļu vagās
peld pīles
Kartupeļu platības «Kalna
Jurģēnos» aizņem aptuveni 60
hektārus. Pārsvarā lauki atvēlēti
šķirnēm «Laura» un «Marabella».
Teju pieci hektāri kartupeļu stādījuma saimniecības tālākajā un
klusākajā stūrī šoruden palikuši
nenovākti. Pavasara palu ūdeņus nav izturējusi viena no meliorācijas caurulēm, un tagad
kartupeļu vagas mirkst ūdenī.
Toties meža pīlēm applūdušais
lauks patīk, un viņu te brīžiem
sarodas vairāki simti. Tad nu Juris šoruden reizēm izmanto savu
mednieka prasmi, lai ģimene vakariņās tiktu pie ceptas, sulīgas
pīles krūtiņas.

Videonovērošana
mežacūkām
Makšķerēšana ir jau sens Jura vaļasprieks, bet par mednieku
viņš kļuvis aptuveni pirms gada.
Uz šādu soli rosinājušas mežacūkas, kas aizvadītajā vasarā paviesojušās aptuveni divos hektāros
kartupeļu stādījumu. Taču uz
cūkām viņš ļaunu prātu netur,
tieši otrādi - neapstrādāta lauka
malā pie upītes iesējis tām kukurūzu, lai nāk un mielojas. Izbrienam sējumu, kurā jau nodzeltējušie kukurūzas stublāji sniedzas pāri galvai, bet dažviet uzejam izmīdītus, izrakņātus lau-

kumus, kur mežacūkas aktīvi
padarbojušās. Ar laiku Juris
iecerējis meža zvēru barotavu
ierīkot citā vietā, aizvilkt līdz tai
elektrības kabeli un ierīkot tur
videonovērošanas kameru. Varētu skatīties paši un varbūt pat
tiešraidē translēt internetā. «Uzskatu, ka uz medniekiem attiecas tas pats princips, kas uz
lauksaimniekiem: ja gribi kaut
ko iegūt, vispirms kaut kas ir jāiegulda. Un, jo vairāk ieguldīsi, jo
vairāk saņemsi atpakaļ. Man
svarīga ir apziņa, ka dzīvniekam
tepat līdzās ir droša vieta, kur
mitināties, un interesantāk šķiet
nevis gūt medījumu, bet aizbraukt un pavērot, kā mežacūku
māte ar sivēniem ierodas barotavā panašķēties.»

Sulīgie burkāni
Burkānu lauki «Kalna Jurģēnos» šogad aizņēma aptuveni 30
hektāru lielu platību. Saimnieks
ar busiņu mani aizvizina paskatīties, kā rit ražas novākšana.
Burkānus kombains no dobes izceļ tik košus, gludus, bez zaļi nosauļotās pieres - gluži kā no
reklāmas. Saimnieks stāsta, ka
tikpat svarīga, kā augsnes izvēle,
rušināšana un mēslošana, ir arī
sēklas izvēle: «Var apsēt hektāru
zemes, tērējot tam 30 latus vai
500 latus. Es izvēlos tādu šķirņu
burkānu sēklas, kas izmaksā
500 latus, toties par ražas iznākumu varu būt drošs.»
Šogad «Kalna Jurģēnu» lau-

kos sētas jau pārbaudītas burkānu hibrīdšķirnes - «Nandrin»,
«Nerac» un citas. Burkānu realizācijas laiks saimniecībā ilgst no
Jāņiem, kad tirgum tiek sagatavota buntīšu produkcija, līdz
Jaungadam, kad noliktavai vēlams būt tukšai. Ja laika apstākļi ir labvēlīgi, no viena hektāra var novākt pat 50 tonnas burkānu. «Kalna Jurģēnos» audzētā
produkcija nonāk vairumtirdzniecībā, Maximas veikalu tīklā,
skolās un citur. Laba sadarbība
izveidojusies ar Emburgas pusē
esošo fermu «Cerības», kas regulāri iepērk brāķētos dārzeņus lopu piebarošanai.

Ziemu vērtē izlasītajās
grāmatās
Kad viesojos saimniecībā,
burkānu novākšana ritēja pilnā
sparā. Ražas laiks atturējis
saimnieku pat no dalības karpu
makšķerēšanas Pasaules čempionātā Anglijā. Juris stāsta, ka
mierīgāks ritms saimniecībā
iestājas pēc novembra, kad sešos
vakarā vari būt brīvs. Par izdevušos ziemu saimnieks uzskata to,
kurā var izlasīt vismaz piecas
grāmatas. Nu, tādas - iz dzīves,
par cilvēciskajām vērtībām. Taču
arī par darbīgās sezonas nerimstošo skrējienu Juris nebēdājas
un atzīst, ka katru rītu ceļas ar
prieku un ar domām, ko un kā
labāk un vairāk padarīt. Jo viņš
ir zemnieks ne tikai pēc profesijas, tas ir viņa dzīvesveids. IZ
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Uzticīga vieglatlētikai
Latvijas
Vieglatlētikas
savienības
vārdā
Daci Vizuli
sveica
sacensību
direktors
Gatis
Ratnieks.

A: F: Beata Logina

18. oktobrī novada sporta
skolas «Dartija» kolektīvs
sumināja Daci Vizuli
jubilejas reizē. Pašvaldības
vadītājs Jānis Pelsis
vieglatlētikas trenerei
pasniedza Iecavas novada
Domes Goda rakstu par nozīmīgu personīgo
ieguldījumu jaunatnes
fiziskās kultūras
veicināšanā.
Dace Vizule jau 17 gadus
audzina jaunos vieglatlētus,
iesaista Iecavas novada iedzīvotājus un skolu audzēkņus dažādās sporta aktivitātēs un pievērš
audzēkņus veselīgam dzīvesveidam. Ar neatlaidīgu darbu Dace
ir panākusi, ka jaunie vieglatlēti
gūst panākumus ne tikai Latvijā,
bet arī starptautiska mēroga sacensībās ārpus mūsu valsts,
norāda sporta skolas direktore
Baiba Gāga. Daces Vizules
audzēkņi ir bijuši Latvijas Republikas izlases dalībnieki, viņa
ir sagatavojusi vairākus LR jaunatnes meistarsacīkšu godalgoto vietu ieguvējus.
Pēc Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas absolvēšanas
Dace sāka strādāt Iecavas sporta
skolā, kas tolaik vēl bija Bauskas
BJSS filiāle. Viņa zināma arī kā
sporta skolotāja Iecavas vidusskolā. Dace gan atzīstas, ka līdz
šim viņai nav bijusi interese izmantot studijās papildus apgūto

veselības mācības skolotāja specialitāti.
Izvēle par labu vieglatlētikai
ir gan apstākļu sakritība, gan
neizbēgamība. Dace izaugusi
sporta zālē un turpinājusi savas
mammas profesionālo ceļu vieglatlētikas trenerei Veltai Vizulei ir 16 gadu darba stāžs
Alūksnes BJSS, pēc tam viņas
darba gaitas saistītas ar sporta
skolotājas pienākumiem Iecavā.
«Ja būtu bijušas iespējas, es
izvēlētos volejbolu,» savu sportošanas sākumu atceras Dace.
«Prieka pēc to varēja uzspēlēt pagalmā, nevis nopietni trenēties.
Puišiem tolaik bija izvēle arī
starp basketbolu, brīvo cīņu, bet
meitenēm vienīgais piedāvājums
bija vieglatlētika vai basketbols
skolas līmenī.» Tagad patiku pret

Kultūras namā
jauna gleznu ekspozīcija
Līdz 15. novembrim
Iecavas kultūras namā
apskatāma iecavnieces
Ligitas Putenes
gleznu izstāde
«Rudens noskaņas».
Lūk, ko par savu vaļasprieku
stāsta pati autore: «Mana bērnība aizritēja Valmieras pusē,
Dikļos. Pirmās iemaņas zīmēšanā man deva skolotāja, kura tolaik saskatīja manī - kā tagad saka - talantu. Man patika zīmēt
dabas skatus, portretus, ziedus.
Zīmēju vienmēr un visur, arī
burtnīcās un kladēs, kur to nedrīkstēja darīt. Arī vidusskolā un
fakultātē noformēju un zīmēju

volejbolu trenere var izpaust,
labprāt to uzspēlējot nometnēs
ar bērniem. Bet no sporta veidu
karalienes vieglatlētikas Dacei
vistuvākais ir sprints, skolas vecumā padevusies arī tāllēkšana,
300 m un 400 m distanču skriešana ar un bez barjerām.
Kā motivēt bērnus un jauniešus pievērsties vieglatlētikai,
kas tomēr nav populāritātes virsotnē? «Grūti,» saka Dace. «Lielākā daļa bērnu šajā sporta veidā
nonāk tāpēc, ka nav ko darīt vai
tādēļ, ka draugi iet. Zēnus vairāk
piesaista bumbu spēles, svaru
zāle. Ja bērns ir fiziski labi attīstīts, grib kustēties, bet nespēj
strādāt komandā un jūt, ka tur
nebūs līderis, labāk pāriet uz
vieglatlētiku. Lielākus bērnus no
sporta spēlēm grūti pārvilināt uz

vieglatlētiku, kur vienam pašam
daudz jāstrādā, kaut gan izņēmumi, protams, ir. Daudz atkarīgs no rakstura īpašībām, no
audzināšanas. Vieglatlētiem jāiegulda liels melnais darbs, kas
pašam ar sevi jāizcīna, jāspēj
pārvarēt pašam sevi, savu slinkumu, negribēšanu un grūtumu,» neskatoties uz to visu, trenere palikusi uzticīga šim sporta
veidam.
Viņas interešu lokā ir arī kalnu slēpošana - gan vērojot televīzijas pārraides, gan pašai kopā
ar draugiem izkustoties Latvijas
kalnu trasēs. Dace neslēpj, ka
apstākļi joprojām piespiež nodarboties ar lauksaimniecību,
tādējādi vasaras atvaļinājums
un pārējais brīvais laiks rezultējas gurķu un tomātu ražā. Savulaik viņa ieradināta strādāt, lai
nopelnītu kabatas naudu, līdzekļus studijām. «Bet arī tagad
tā ir diezgan spiesta lieta, lai
daudz maz varētu dzīvot kā cilvēks, nevis no aldziņas līdz aldziņai,» tā Dace.
Galvenais, ko jubilārei vēl
sveicēji, ir veselība. Viņa pati
piekrīt, bet tikpat dedzīga ir vēlēšanās pēc iespējas ātrāk sagaidīt
vieglatlētikai atbilstošus darba
apstākļus. Aptuveni 10 gadu vecumā, kad Dace sākusi trenēties
pie Viktora Bondara, laukumā
pie vidusskolas treneris rādījis te BŪS stadions. Diemžēl krietns
laika sprīdis jau pagājis, bet arī
tagad, nu jau pati būdama pedagoģe ar nopietnu darba stāžu,
Dace to pašu var teikt saviem
audzēkņiem... IZ

Iecavas novada Domes Izglītības nodaļa
PIEDĀVĀ KURSUS:
- Datorzinības (iesācējiem)
- Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā
- Angļu valoda (iesācējiem)
- Angļu valoda (ar vidējām zināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā

sienas avīzi. Kopš darba gaitu
uzsākšanas gan šai nodarbei
gan tika pielikts punkts uz 37
gadiem. Pirms trim gadiem uzzināju, ka Bauskā, mākslas salonā «Meistars Gothards», var
apgūt gleznošanas iemaņas, un
tā divus gadus mācījos tur dažādas gleznošanas tehnikas.» IZ

- Spāņu valoda (iesācējiem)
- Spāņu valoda (ar priekšzināšanām)
- Franču valoda (iesācējiem)
- Itāļu valoda (iesācējiem)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Pieteikties pa tālruni: 63941601 vai 29428476
līdz 24. oktobrim.
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Sporta ziņas

LJBL minispēļu rezultāti
16. oktobrī Rīgā
Ķeizarmežs - Iecava
U-12 30:49 (R. Mežsargs 14, K. Ozoliņš 13)
U-13 55:7 (A. Griška 6)
BS Rīga/Sport 2000 - Iecava
U-12 22:44 (K. Kreicšteins 12, K. Ozoliņš 9)
17. oktobrī Rīgā
Rīdzene 1 - Iecava
U-12 42:34 (R. Mežsargs 21, K. Kreicšteins 6)
U-13 79:12 (A. Griška 8)
Rīdzene 2 - Iecava
U-12 29:69 (K. Ozoliņš 18, R. Mežsargs 15)
U-13 65:15 (A. Griška 6, R. Dūmiņš 4)
Aizvadītās nedēļas nogalē Iecavā norisinājās Starpvalstu
sacensības 64 lauciņu dambretē «Iecava-28» (apakšējā attēlā),
kurās piedalījās 28 dambretisti no Igaunijas, Lietuvas un
Latvijas.
Dāmu grupā uzvarētājas laurus plūca Valija Lasmanoviča no
Cēsu novada, otrajā vietā ierindojās Iecavas pārstāve Regīna
Pironena, aiz sevis atstājot tallinieti Irmu Nakhoru.
Kungiem vecuma grupā līdz 60 gadiem pirmā vieta Tālivaldim
Rūmītim no Dobeles, otrā vieta Vladimiram Daņilovam no Rīgas,
trešā vieta Jānim Štālam no Bauskas.
Senioru vecuma grupā 60+ pirmo vietu ieguva Iecavas komandas
pārstāvis Vitālijs Kravcovs, otrā vieta - Jānim Pavlovskim no
Rundāles novada, bet trešā vieta - Broņum Rupšim no Lietuvas
pilsētas Jaunakmenes.
Senioru vecuma grupā 70+ pirmo vietu izcīnīja Laimonis Jansons
no Rīgas, bet otro vietu - Jānis Kalējs no Vecumnieku novada.
Sacensību organizatori saka paldies pasākuma atbalstītājiem:
Iecavas novada Domei, Bauskas novada Domei, SIA «Union
Asphalttechnik» (īpaši Jurim Krievam), SIA «Jaunpagasts Plus»,
a/s «Balticovo», SIA «Lielzeltiņi», SIA «Jaunalko» un
SIA «Kokaģentūra». IZ
F: Arnolds Šimkuss

3. novembrī pulksten 18:00
Iecavas kultūras namā notiks
ZĪDA APGLEZNOŠANAS PULCIŅA nodarbība (maksas).
Zīda apgleznošanas skolotāja ar ilggadēju stāžu Marija
Vīksniņa katram nodarbību apmeklētājam garantē prasmju
apguvi, sākot ar vienkāršu pludināšanu, tad kontūru,
kompozīcijas krāsu izvēli attēlam un fonam, kā arī parafīna
batikas un citu moderno tehniku apgūšanu.

Pirmajos izbraukumos
uzvara un zaudējums
A: Beata Logina

BK Dartija savu pirmo spēli
Amatieru basketbola līgas
jaunajā sezonā aizvadīja
Tīrainē 16. oktobrī.
Mājinieki - RTU/Mārupe
basketbolisti - piekāpās
iecavniekiem ar rezultātu
62:71 (pa ceturtdaļām 16:21;
15:22; 20:14; 11:14).
«Ļoti labi nospēlējām aizsardzībā,» galveno uzvaras iemeslu
nosauc Iecavas komandas galvenais treneris Voldemārs Pārums. «Pret viņu garajiem spēlētājiem izskatījāmies mazi, taču
mūsu garākie basketbolisti Juris Zakenfelds un Dāvis Kravals
pietiekami prasmīgi darbojās
zem groza; lai gan pirms pēdējās
ceturtdaļas jau bija nopelnījuši
četras piezīmes, pēdējā abi spēja
noturēties bez piezīmēm.»
Salīdzinot ar pagājušo gadu,
RTU/Mārupes sastāvs jūtami
pastiprināts, secina V. Pārums.
Mājinieki bija pārliecinoši labāki
cīņā par atlēkušajām bumbām
(43:30). Toties Dartijas astoņnieks, kas šajā spēlē tika laukumā, izcēlās ar cīņas sparu, pieļāva mazāk kļūdu (15:5), pārtvēra
vairāk bumbu (2:10) un bija
precīzāki gan no tuvās distances
(38:43%), gan tālmetienos
(25:31%).
Visrezultatīvākā spēle padevās Gundaram Bričkam, kurš
guva 30 punktus (tostarp 8 precīzi trīspunktu metieni), viņa
kontā arī 5 izcīnītas bumbas,
2 rezultatīvas piespēles, 2 bloķēti metieni, 6 pārtvertas bumbas;
Gatis Justovičs: 9 p., 6 izc. b.,
3 rez. piesp., 3 pārtv. b.;
Aldis Beitiņš: 7 p., 3 izc. b.;
Dāvis Kravals: 6 p., 6 izc. b.;
Juris Zakenfelds: 4 p., 5 izc.
b.;
Juris Ojāru: 3 p.;
Juris Brūveris: 2 p., 5 izc. b.,
5 rez. piesp.;
spēlēja arī Jānis Saveļjevs.
Otrdien, 19. oktobrī, Ieca-

vas komanda devās uz Saulkrastiem, kur piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 83:77
(19:22; 24:17; 14:17; 26:21).
G. Brička: 28 p., 3 izc. b.,
5 pārtv. b., 2 bl. met.;
G. Justovičs: 17 p., 5 izc. b.,
5 rezult. piesp., 4 pārtv. b.;
J. Zakenfelds: 13 p., 11 izc.
b., 4 rez. piesp.;
Mārcis Eglītis: 8 p.,
D. Kravals: 4 p., 3 izc. b.,
2 pārtv. b.;
Māris Masaļskis: 4 p., 3 izc.
b.;
A. Beitiņš: 3 p., 3 izc. b., 3 rez.
piesp.;
spēlēja arī J. Saveļjevs un
J. Ojāru, rezervē palika J. Ivanovs.
Darba dēļ spēlē atkal nepiedalījās Ivars Zemītis, uz spēli netika arī J. Brūveris. Diemžēl aptuveni mēnesi Dartijai nevarēs
palīdzēt Armands Švītiņš, kam
dziedējama muguras trauma.
Divpunktu metienus iecavnieki izpildīja precīzāk nekā
Saulkrastu basketbolisti
(46:59%), Dartija arī pieļāva mazāk kļūdu (20:16), taču pārējos
rādītājos mājinieki bija labāki vai
līdzvērtīgi ar sāncenšiem.
«Mums pietrūka agresivitātes
aizsardzībā, pārāk brīvi ļāvām
pretiniekiem saņemt bumbu zem
groza,» secina V. Pārums. «Šoreiz
gan arī tiesneši neatļāva tādu
spēles stilu kā iepriekšējā mačā
un daudz biežāk fiksēja pārkāpumus abām komandām. Gatis
ir pieradis spēlēt agresīvāk, tāpēc
ātrāk sapelnīja piecas piezīmes,
un piecas minūtes pirms pēdējās
ceturtdaļas beigām palikām bez
galvenā saspēles vadītāja, bet tas
ir ļoti svarīgi, ja spēles rezultāts ir
līdzīgs,» atzīst treneris un piebilst, ka rezultatīvāku sniegumu
gaida no M. Eglīša un M. Masaļska, kuri šajā spēlē laukumā aizvadīja attiecīgi 24 un 18 minūtes.
3. novembra vakarā Dartija
savā laukumā tiksies ar VEF, bet
11. novembrī izbraukumā cīnīsies ar Kursa MRU. IZ

Līdzjūtība
Skumjas...
starp rudens dzeltenām lapām
un pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus
pat tad, kad saule spīd.

/H. Skuja/

Skumjās esam kopā ar Ainiņu,
pavadot brāli smiltājā.
Kaimiņi

2010. gada 22. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus.
Tālr. 26138299.

Pērk : : :
padomju laika bērnu trīsriteni
«Spārīte», var būt sliktā
stāvoklī, remontējams.
Tālr. 26008071.

Piedāvā darbu : : :
Perspektīvs dabīgu krāsu
ražošanas uzņēmums «LINUM
COLOR» aicina darbā kreatīvu
ofisa menedžeri. Nepieciešama
pieredze lietvedībā un darbā ar
datoru, labas latviešu valodas
un angļu vai vācu valodas
zināšanas. Pieteikuma vēstuli
un CV sūtīt uz e-pastu
julija@iecavnieks.lv.
Tālr. 27878458.

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

nepieciešams meistars
dzīvokļa kosmētiskā remonta
veikšanai.
Tālr. 26544450 (Velga Ragule).

Dažādi : : :
SIA «Baltic Devon Mink» PIEDĀVĀ DARBU
strādniekiem lielā ūdeļu audzētavā Iecavas novadā.
Strādniekiem jābūt fiziski spēcīgiem un izturīgiem.
Jābūt spējīgiem veikt ganāmpulka (ūdeļu) aprūpi, kopšanu, un
dažādus citus darbus.
Prasme vadīt frontālo iekrāvēju un traktoru tiks uzskatīta par
priekšrocību.
Darbs arī nedēļas nogalēs.
Samaksa - sākuma alga Ls 1,78 stundā pēc nodokļu nomaksas
(uz rokas). Pēc trīs mēnešu pārbaudes laika par kvalitatīvi
veiktiem darba pienākumiem iespējams algas pielikums.
Spējīgiem darbiniekiem ir izaugsmes iespējas.
Interesentus lūdzu zvanīt pa tel. 28444082, Madara.

!

Sporta namā
Sludinājumus
laikraksta «Iecavas
Ziņas» rubrikās
PIEDĀVĀ DARBU un
VĒLAS STRĀDĀT
publicējam
BEZ MAKSAS!

Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
24. oktobrī no pl. 11:00
Iecava - VEF/Ķekava
Iecavas novada atklātās
sacensības galda tenisā
30. oktobrī pl. 12:00

Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.
Pērk lietotas automašīnas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, vadus;
demontē metāla konstrukcijas
un attīra teritoriju no metāla;
kompensē. Tālr. 26200989.

IECAVAS EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
22. oktobrī plkst. 17:00
Svētdienas skolas nodarbība
bērniem, plkst. 18.30
iesvētes mācība un Bībeles
stunda pieaugušajiem.
29. oktobrī pl. 18:30
KONCERTS
«Bībeles tēli mūzikā».
Koncertē ansamblis
«Laudetur».
Visi mīļi aicināti!

8.

Kultūras namā
23. oktobrī pl. 19:00
grupas «SESTĀ JŪDZE»
akustiskais koncerts.
Biļešu cenas: Ls 3; Ls 4; Ls 5.

29. oktobrī pl. 19:00
MEDIĶU BALLE.
31. oktobrī pl. 17:00
aktrise Zane Daudziņa
monoizrādē
«TĀDA ES ESMU».
Biļešu cenas: Ls 4; Ls 5; Ls 6.
Darbosies tematiska
kafejnīca, kas piedāvā
ēdamus suvenīrus ar izrādes
tematiku («pupu kūciņas»,
«bikini cepumus»,
«torsa kūku» utt.).

17. novembrī pl. 18:00
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīts pasākums Goda nosaukuma
«Iecavas Gada cilvēks»
ieguvēju apbalvošana un
svētku koncerts.
Ieeja - bez maksas.

Pēc koncerta Rudens balle
(ar iepriekšēju pieteikšanos).
Spēlēs Alma un Juris.
Biļetes cena - Ls 3.

19. novembrī pl. 17:00
Zigmara Liepiņa un
Kaspara Dimitera
muzikālās drāmas
«VADONIS»
video versija.
Biļetes cena - Ls 1,50;
pensionāriem - Ls 1.

Jāņa Zīvārta piemiņas
turnīrs ZOLĪTĒ
6. novembrī pl. 10:00
(nevis 30. oktobrī
kā ziņots iepriekš)

Iecavas kultūras namā.
Dalības maksa - Ls 5.

24. oktobrī plkst. 11
Baložu kapsētas
SAKOPŠANAS TALKA.
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