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Skolas gaida 2.
audzēkņus
Zinību dienā

Satiksmes
4.
ministrs
viesojas Iecavā
Parādu
5.
nasta nesarūk
A: Beata Logina
F: Vilnis Gailums

No 14. augusta līdz 23. augustam Iecavas jaunie basketbolisti
kopā ar treneriem Vilni Gailumu un Voldemāru Pārumu
piedalījās treniņnometnē, kas notika Skrundas arodvidusskolas
sporta bāzē. 7.lpp.

Projektu zināšanas noderēs Jāseko
A: Beata Logina

Lai aktivizētu vietējo
sabiedrību un rosinātu
piedalīties Iecavas
pašvaldības izsludinātajā
nevalstisko organizāciju
projektu līdzfinansēšanas
konkursā, Domes Izglītības
nodaļa pagājušajā nedēļā
organizēja kursus «No
idejas līdz projektam».
Divu dienu bezmaksas kursus apmeklēja 27 cilvēki - ne
tikai Iecavas novada nevalstisko

organizāciju pārstāvji, bet arī citi
interesenti, kam projektu zināšanas varētu noderēt.
Kursu dalībnieki apguva teorētiskās zināšanas par projekta
būtību un praktiski darbojās
projekta plānošanā un rakstīšanā. Domes Izglītības nodaļas
speciāliste Valda Liekne pauda
gandarījumu par interesentu
kuplo skaitu. Savukārt dalībnieki atzinīgi vērtēja gan semināra
rīkošanas ideju, gan tā norisi un
vadītāju Anitu Ostrovsku - biedrības «Aizkraukles reģionālā
Tautskola» izpilddirektori.
6.lpp.

ceļa zīmēm
Rīgas ielas
rekonstrukcijas projekta
ietvaros tiek uzsākti ceļa
darbi apbraucamo ceļu
izbūvei. No 30. augusta
uz rekonstrukcijas laiku
tiks slēgts tilts pār
Iecavas upi pie Iecavas
spirta rūpnīcas. Satiksme
tiks organizēta pa
apbraucamajiem ceļiem.
Sekojiet līdzi uz ceļa
uzstādītajām ceļa zīmēm
un norādēm!

Izglītības
7.
nodaļa
piedāvā kursus

Atcels ekspreša
statusu
Valsts SIA
«Autotransporta
direkcija» ir
apstiprinājusi
grozījumus autobusu
maršrutā Rīga-Bauska.
No 1. septembra reisiem
pulksten 6:30; 7:20;
8:00 no Bauskas
autoostas, kā arī
pulksten 17:00 un 19:10
no Rīgas autoostas tiks
iekļautas papildu
pieturas un atcelts
ekspreša statuss.

2010. gada 27. augustā

2.

Viesojas bibliotekāres
A: Anda Rācenāja

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas
vadītāja

11. un 19. augustā Iecavas
Bērnu bibliotēkā un
Edvarta Virzas bibliotēkā
uzņēmām kolēģes no
Tērvetes un Valmieras.
Apmainoties pieredzē, tika
pārrunātas aktualitātes darbā,
pasākumu organizēšanā, bibliotēkas lietotāju apkalpošanā un
dažādu projektu realizācijā. Kolēģes interesēja mūsu sadarbības partneri, darbs ar elektroniskajām datu bāzēm un katalogu, krājuma papildināšana. Patīkamu un emocionālu pārdzīvojumu sniedza abās bibliotēkās
pašreiz esošās mākslas un foto
izstādes. Bibliotēku pārstāves
apmeklēja arī Z/S «Dobuļi»,
Bauskas un Rundāles pili, Bauskas muzeju, V. Plūdoņa muzejmāju «Lejenieki», kā arī iepazinās
ar Bauskas Centrālās un Bērnu
bibliotēkas darbu. IZ

Skolas atkal gaida audzēkņus
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.

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.

1. septembrī
Iecavas vidusskolas
audzēkņi uz pirmo stundu
tiek aicināti plkst 9.00.
1. un 12. klases audzēkņiem
pirmais zvans plkst. 10.00.
Vakarskolas audzēkņiem
pirmā stunda plkst. 18.00.
Skolēnu autobusu saraksts
1. septembrim skatāms blakus,
bet informācija turpmākajām
dienām būs pieejama skolā.

Zinību diena
Dzimtmisas pamatskolā
1. septembrī plkst. 10.
Autobuss no
Iecavas autoostas
aties plkst. 9:10.
Jaunā mācību gada
sākums Iecavas
internātpamatskolā
1. septembrī plkst. 11.

AUTOBUSA SARAKSTS
1.septembrim
Rīta reisi:

Zālīte
Bružas

8.00

Stacija

8.15

Zālītes centrs

8.25

no Zorģu veikala

8.30

no Audrupiem

8.30

no Tāmām

8.10

no Rosmes

8.20

no Misas t.n.

8.20

No skolas:
plkst. 12.00

Rosme I reiss
Zālīte I reiss
Zorģi I reiss

plkst. 13.40

Audrupi
Rosme II reiss
Zālīte IIreiss
Zorģi II reiss

3.

2010. gada 27. augustā

Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

19. augustā noritēja
kārtējā Veselības un
sociālo jautājumu
komitejas sēde, kuras
darba kārtībā bija iekļauti
divi jautājumi.
Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale informēja deputātus par sociālā budžeta izlietojumu līdz 31. jūlijam. Jūlijā dzīvokļa pabalsts piešķirts 173 ģimenēm un šim mērķim izlietoti
Ls 2580; GMI pabalsts piešķirts
94 ģimenēm (Ls 7440,81), medicīnas pabalsts četrām personām
(Ls 158,4), Pestīšanas Armijas
zupas virtuvei 46 personām izlietoti Ls 473; palīdzība krīzes situācijā sniegta vienai personai
Ls 84,7 apmērā; aizbildņu pabalsts par septiņu bērnu aprūpi
piešķirts sešām personām
Ls 230,53 apmērā; aizgādņu pabalsts par 14 personu aprūpi piešķirts sešām personām Ls 120
apmērā, audžuģimenes pabalsts

četrām personām par piecu bērnu aprūpi Ls 900 apmērā; divu
no apcietinājuma atbrīvotu personu pabalstiem izlietoti Ls 80.
Jūlijā pabalstos kopumā izmaksāti Ls 12 472,44, bet
kopumā šogad – Ls 101 967,57
jeb 56,23% no pabalstiem paredzētā budžeta.
Dienesta vadītāja informēja,
ka jūlijā trūcīgas ģimenes statuss no jauna piešķirts 21 ģimenei (69 personām). To skaitā ir
septiņi pensionāri/invalīdi, trīs
strādājošie, 19 nestrādājošie, 36
bērni un četri 100 latu stipendiāti. Maznodrošinātas ģimenes statuss piešķirts 57 ģimenēm, bet
GMI pabalsta saņēmēju skaitam
pievienojušās 12 ģimenes (46
personas).
Deputāti iepazinās un ieviesa
savus labojumus arī Iecavas novada pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests»
darbības Stratēģiskajā plānā
2011.-2016. gadam, taču tā apstiprināšanu virzīja uz Domes sēdi. IZ

Jaunā mācību gada sākumā
pastiprināti uzraudzīs
ceļu satiksmi
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē,
ka, tuvojoties jaunajam
mācību gadam, policija
pastiprināti uzraudzīs ceļu
satiksmes drošību.
Autovadītāji un gājēji tiek
aicināti būt īpaši piesardzīgiem,
jo skolēni, kuri pavadījuši brīvdienas laukos vai bijuši izbraukuši kur citur, atgriežas pilsētā.
Vecākus lūdzam jau savlaicīgi
bērniem atgādināt un izskaidrot
ceļu satiksmes noteikumus, kā
šķērsot brauktuvi - tikai atļautās vietās, pie atļaujošā gaismas
signāla un pa gājēju pārejām. Arī
pārvietojoties ar velosipēdu, jābūt īpaši uzmanīgiem un jāievēro ceļu satiksmes noteikumu
prasības.
Policija strādās pastiprinātā
režīmā, kontrolēs atļautā braukšanas ātruma ievērošanu, vai
tiek lietotas drošības jostas, vai
autovadītāji pie stūres nav sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Uzsākot jauno mācību gadu,

pie izglītības iestādēm tiks nodrošinātas policijas darbinieku
patruļas, tiks pievērsta uzmanība mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošības jautājumiem, lai mazinātu iespējas
bērniem nonākt veselībai vai dzīvībai bīstamās situācijās un nepieļautu negadījumus, kuros
cieš bērni. Uzmanība tiks pievērsta velosipēdistiem, īpaši nepilngadīgiem. Policija uzraudzīs sabiedrisko kārtību 1. septembra
Zinību dienas pasākumos, kuri
noritēs Zemgales reģiona pilsētās un novados.
Policijas darbinieki sāk gatavoties akcijas «Drošības dienas skolās 2010» norisei no
1. septembra līdz 1. oktobrim.
Rūpīgi tiek pārdomāta preventīvo pasākumu tematika, par to
informējot pašvaldības un izglītības iestādes. Preventīvo pasākumu norisē plānots iesaistīt vecākus un to apvienības, sabiedriskās organizācijas u. c.
Atgādināsim bērniem ceļu
satiksmes noteikumus, kā arī
runāsim par bērnu savstarpējo

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)
veidlapas ir pieejamas pie novada izglītības iestāžu vadītājiem un
interneta vietnē www.iecava.lv sadaļā Izglītība/ Aktualitātes.

Melnās ziņas
- 17. augusta pievakarē policijas darbinieki Iecavā konstatējuši, ka 1959. gadā dzimis vadītājs alkohola reibumā vada automašīnu MAN, bet pāris stundu
vēlāk Baldones ielā aizturēts velosipēda vadītājs alkohola reibumā.
- 19. augustā ap plkst. 15:30
apģērbu veikalā Rīgas ielā kādai
1957. gadā dzimušai sievietei pazudusi rokassomiņa ar kredītkartēm un divām pasēm.
- 23. augustā ap plkst. 02:25

Dzimtmisā izcēlies ugunsgrēks
dzīvojamajā mājā, un bojā gājis
1939. gadā dzimis vīrietis. Sākts
kriminālprocess.
- Laikā no 23. augusta plkst.
21līdz 24. augusta plkst. 9:30 Rīgas ielā novietotai automašīnai
Ford Mondeo nozagtas abas
valsts reģistrācijas numura zīmes. Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze

attiecību problēmu, informējot
sabiedrību un atbildīgās institūcijas par vardarbīgas, destruktīvas uzvedības sekām savstarpē-

jās attiecībās un atbildību. Uzmanība tiks pievērsta arī citiem
ar bērnu drošību saistītiem jautājumiem. IZ
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4.

Satiksmes ministrs viesojās Iecavā
A: F: Anta Kļaveniece

Piektdien, 20. augustā,
Iecavā viesojās satiksmes
ministrs Kaspars Gerhards
(TB/LNNK), lai, tiekoties ar
Domes priekšsēdētāju,
deputātiem un
uzņēmējiem, pārrunātu
infrastruktūras attīstības
jautājumus mūsu novadā.
Zināms, ka priekšvēlēšanu
laikā politiķi kļūst
aktīvāki, varbūt tāpēc,
baidoties no tukšiem
solījumiem, pasākumu
apmeklēja visai neliels
interesentu skaits.
Ministrs sniedza vispārēju informāciju par Satiksmes ministrijas šī gada budžetu un tā samazinājuma sekām. 2010. gadā
Satiksmes ministrijas kopējais
budžets ir par 75 miljoniem latu
jeb 24,48% mazāks nekā
2009. gadā. Viens no lielākajiem
samazinājumiem skāris «Valsts
autoceļu fondu», kuram šogad
atvēlēts teju par 35 miljoniem latu mazāks finansējums nekā
pērn.
«Šis un arī nākamais gads nebūs tas labākais ceļu būves nozarē,» sacīja K. Gerhards, gan minot arī pozitīvas iezīmes: Eiropas
Savienības struktūrfondu atbalstu un būvniecības cenu kritumu, kas nav labvēlīgs būvniekiem, toties ir labvēlīgs valsts paplānajam makam. Ministrs uzsvēra, ka Latvijā ir lielākais ceļu
kopgarums Baltijas valstīs, tomēr krīzes gadi nevar kalpot par
šķērsli ceļu saglabāšanai un uzturēšanai.
Statistika gan ir bēdīga - gandrīz 30% autoceļu ir uz sabrukšanas robežas. K. Gerhards atbalsta ieceri atjaunot akcīzes nodokļa piesaisti ceļu uzturēšanas
darbiem. Ja agrāk Valsts autoceļu programmai tika atvēlēti
80% no iekasētā akcīzes nodokļa
naftas produktiem, tad tagad tie
ir tikai 20-30%, sacīja ministrs,
norādot, ka tas ir arī viens no
jaunā parlamenta uzdevumiem.
Naftas produktu akcīzes nodokļa
piesaiste autoceļu uzturēšanas
darbiem ļautu labāk plānot veicamos darbus gan valstij, gan
pašvaldībām.
Tāpat ministrs norādīja uz
vēsturiski «diezgan vaļīgo attieksmi pret sabiedrības pienāku-

Pēc sarunām kultūras namā satiksmes ministrs Kaspars Gerhards un pašvaldības pārstāvji
Jānis Pelsis, Aivars Mačeks un Juris Krievs apsekoja ceļu pie Dzimtmisas skolas.
miem». Lai to mainītu, ir jāpilnveido un jāsakārto nodokļu sistēma, un tas ir viens no veidiem, kā
palielināt valsts ieņēmumus.
K. Gerhards atbalsta arī progresīvā nodokļa ieviešanu.
Pasaules Bankas eksperti norādījuši, ka Latvijā, iespējams,
vajadzētu atteikties no sabiedriskā transporta dotēšanas, taču
K. Gerhardam tuvāka ir ASV pieredze: «Ja gribam mobilu sabiedrību, bez sabiedriskā transporta
pakalpojumu dotēšanas nevar iztikt. Īpaši Latvijā, kur ir Rīga un
vēl daži centri, bet kopumā grūta
iespēja tur nokļūt.»
Uz deputāta Ata Avota jautājumu, kāpēc Latvijā tik ilgi tiek
atlikta tranzīta nodokļa ieviešana, kas Latvijas budžetam dotu
papildu ienākumus vairāku miljonu latu apmērā, K. Gerhards
atbildēja, ka tas darīts, lai krīzes
laikā pasargātu Latvijas pārvadātājus un ļautu nozarei atkopties pēc īpaši smagajiem zaudējumiem pagājušā gada pirmajā
pusē. Atteikšanās no šī nodokļa
dod iespēju palielināt preču tranzītu caur Latviju, kuru pārsvarā
nodrošina vietējie pārvadātāji.

Arī 2011. gadā tranzīta nodoklis
vēl netiks ieviests.
Ministrs ir gandarīts, ka, pateicoties Eiropas Savienības
struktūrfondu atbalstam, Iecavā
jau šajās dienās tiek uzsākts vērienīgs projekts - Rīgas ielas rekonstrukcija. Tās laikā iedzīvotājiem gan būs jāpacieš neērtības,
taču rezultāts solās būt iepriecinošs: jauna brauktuve, apgaismojums, ērtāka satiksmes organizācija u. c.
Pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis gan izteica bažas par,
iespējams, tuvākajā nākotnē realizējamo ūdenssaimniecības projektu. Tā laikā plānots veikt rakšanas darbus un būtu nesaimnieciski bojāt un pēc tam atkal
atjaunot tikko rekonstruētas
ielas. Saskaņošana diemžēl nav
notikusi, jo ūdenssaimniecības
projektu koordinē Vides ministrija, bet Rīgas ielas rekonstrukcijas projektu - Satiksmes ministrija. Tāpat arī īsti nav skaidrs,
kad tad ūdenssaimniecības projektu būs iespējams realizēt - lēmumu par finansējuma piešķiršanu valsts ierēdņi atliek un atliek. Nekonkrētības dēļ Rīgas

ielas rekonstrukciju nevar atlikt,
jo šim mērķim paredzētie līdzekļi
jāizmanto līdz 2014. gadam.
Satiksmes ministrs solīja uzņemties iniciatīvu šajā jautājumā un sasaukt pie viena galda abu ministriju un pašvaldības pārstāvjus, lai vienotos par
iespējami labāko risinājumu.
Tikšanās dalībnieki ministru
izjautāja arī par apvedceļa būvniecību, riteņbraucēju celiņu
iekļaušanu vai neiekļaušanu rekonstruējamos ceļa posmos,
maršruta Iecava-Rīga drošību
apdraudošo ceļa posmu pirms
Ķekavas, plānoto dzelzceļa līnijas Varšava-Kauņa-Rīga-Tallina-Helsinki jeb «Rail Baltic» izstrādi, putekļu problēmas risinājumu valstij piederošajā ceļa
posmā pie Dzimtmisas skolas. IZ

Pludmales volejbola
sacensību otrais posms,
kurš lietus dēļ 19. augustā
nenotika, pārcelts
uz septembri.
Sekojiet informācijai!
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Ziemā uzkrāto parādu nasta nesarūk
A: Anta Kļaveniece

SIA «Iecavas siltums»
centra un Dartijas
mikrorajonā
ar siltumu nodrošina
39 daudzdzīvokļu mājas.
Tuvojas jaunā apkures
sezona, bet statistika nav
iepriecinoša. 23. augustā
fiksētie dati liecina, ka
kopējais šo māju
iedzīvotāju pamatparāds
par siltumu ir
Ls 122 374,28, informē
SIA «Iecavas siltums»
grāmatvedes palīdze
Baiba Hofeina.
Ziemā uzkrāto parādu summa šī gada vasaras mēnešos īpaši nemazinās, kā tas bija novērojams iepriekš, un ar katru gadu
parādu summa pieaug. Tā, piemēram, 2009. gada 1. septembrī
iedzīvotāji uzņēmumam bija parādā Ls 88 010,31, bet 2008. gada 1. septembrī - Ls 45 071,50.
Ierobežotā iedzīvotāju maksātspēja atstājusi iespaidu arī uz
avansa maksājumiem. Pašreiz
avansā par nākamajā apkures
sezonā patērēto siltumu iemaksāti Ls 24 650, pērn - Ls 36 487,
bet 2008. gadā - Ls 39 050.
Mazāku interesi par mājas
kopējo bilanci izrāda arī māju vecākie. Kā novērots, viņu entuziasmu noplacinājusi biežā
iedzīvotāju neapmierinātība ar
kaut ko, aizmirstot, ka mājas vecākais šo pienākumu uzņēmies

teju labdarības ietvaros.
Kā izdzīvot uzņēmumam ar
tik lielu parādnieku skaitu? Lai
nodrošinātu siltuma piegādi
iedzīvotājiem, uzņēmumam, visticamāk, nāksies izmantot kredīta līdzekļus.
Lai cīnītos ar parādniekiem,
SIA «Iecavas siltums» sadarbojas
ar «Creditreform», bet, ja tas nelīdz, prasība par parādu piedziņu tiek sniegta tiesā. Pašlaik ar
20 parādniekiem strādā «Creditreform», attiecībā uz 18 dzīvokļu
īpašniekiem ir spēkā tiesas
spriedums par parādu piedziņu,
un vēl pret 28 ir uzsākts tiesvedības process.
Kāda tad ir parādnieku statistika? Piecām personām parādu summa pārsniedz 2000 latu
(četras no tām jau ir saņēmušas
tiesas spriedumu par parādu atmaksu). Parādu virs 500 latiem
ir iekrājušas 104 personas.
Iedzīvotājiem, kuri ir ieguvuši
trūcīgas personas statusu, dzīvokļa pabalstu - Ls 15 mēnesī izsniedz Sociālais dienests. Jūlijā šo iespēju izmantojušas
55 personas (2009. gadā - 2),
augustā - 70 (2009. gadā - 6).
Diemžēl novērots, ka ne vienmēr
nemaksātāji ir iedzīvotāji ar zemāko ienākumu līmeni.
Prognozes par gaidāmo ziemu un gāzes cenas straujais kāpums (no pagājušās apkures sezonas beigām līdz šodienai tā
pieaugusi par 48%) uzņēmumam un iedzīvotāju makiem nesola neko vieglu, taču, ja gribam
dzīvot siltos dzīvokļos, parādu
uzkrāšana nebūs pareizais risinājums. IZ

«Balticovo» investē
jaunputnu novietnē
AS «Balticovo» vairāk nekā
250 ha plašajā ražošanas
teritorijā pabeigta piektās
jaunputnu novietnes
celtniecība, informē Liāna
Bokša, AS «Balticovo»
komunikāciju konsultante.

Investīcijas jaunajā
novietnē ir 600 000 latu.
Līdztekus 13 ekspluatācijā
nodotajām vistu novietnēm uzņēmuma ražošanas teritorijā atrodas piecas jaunputnu novietnes. Nākotnē paredzēts būvēt arī
sesto novietni. Katrā novietnē
iespējams izaudzēt 130 000 dē-

jējvistu. Jaunputnu novietnēs
no diennakti veciem cālīšiem
tiek izaudzētas dējējvistas. Cālīši
tiek transportēti no Vācijas speciāli aprīkotās mašīnās ar nodrošinātu mikroklimatu. Par dējējvistām tie izaug 120 dienās.
Katru jaunputnu novietni apkalpo viens cilvēks, jo 120 dienas ilgo procesu pilnībā nodrošina
augstās tehnoloģijas un pilna
procesa automatizācija. Šogad
«Balticovo» plāno turpmākas investīcijas ražošanas kompleksa
modernizācijā, uzbūvējot jaunu
melanžas (šķidro olu) un olu vārīšanas cehu. IZ

Mežos izvieto
trakumsērgas vakcīnas
23. augustā Pārtikas un
veterinārais dienests (PVD)
uzsāka meža dzīvnieku
vakcināciju pret
trakumsērgu. Vakcīnu
izvietošana Latvijas mežos
turpināsies līdz pat
8. oktobrim.
Ilze Meistere, PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja, ziņo,
ka vakcīnu izvietošana sākās no
Kurzemes piekrastes, pakāpeniski virzoties valsts austrumu
virzienā. Vakcīnu izvietošanai
PVD izmanto mazās aviācijas lidmašīnas. Vakcīnas tiks izvieto-

tas vienmērīgi - 20 līdz 25 vakcīnas uz 1 km2, apdzīvotu vietu tuvumā, tādēļ PVD aicina iedzīvotājus, kuri pamanījuši vakcīnu brūnganu kubiņu, nedaudz mazāku par sērkociņu kastīti -, to
neaiztikt, jo meža dzīvnieki sajutīs cilvēku smaržu un ēsmu
neēdīs. Vakcīna nav bīstama ne
cilvēkam, ne apkārtējai videi,
tomēr, ja cilvēks nonācis tiešā
saskarsmē ar vakcīnu - tā nonākusi acīs vai brūcē, jāvēršas
pie ārsta. PVD aicina pieaugušos
par vakcīnām informēt arī bērnus un lūgt tos nekādā gadījumā
vakcīnas neaiztikt. IZ
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Projektu zināšanas noderēs
1.lpp.

Dace Zauere

Anita Pleša

Zālītes speciālās internātpamatskolas skolotāja

studē uzņēmējdarbību un vadību Rīgas Tehniskajā
universitātē, strādā par bižutērijas veikala vadītāju

Kursos apguvām iemaņas, kā labāk formulēt projekta ideju, kā
sagatavot pieteikumam tekstu un skaitlisko informāciju, kā
projektu iesniegt. Ieguvām noderīgu informāciju par ES fondiem
un pašvaldību NVO atbalsta projektiem.

Atskatoties uz kursiem, varu secināt - esmu ieguvēja, ka
apmeklēju. Tā kā man nekad nav bijusi saistība ar projektiem, tad
man arī nebija ne jausmas, kā projektu rakstīt, bet, noklausoties
divu dienu kursu, man ir radies priekšstats, kā to darīt.

Tā bija lieliska iespēja iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas, kā arī dalīties pieredzē, domu apmaiņā un smelties
jaunas idejas. Paldies kursu organizatoriem!

Kursi bija diezgan interesanti un vēl interesantākus tos padarīja
tas, ka diezgan daudz strādājām grupās, visi varējām dalīties ar
savām idejām, kas noderētu dažādiem projektiem.
Otrās dienas beigās visu, ko bijām dzirdējuši, vajadzēja likt uz
papīra. Sadalījāmies pa grupām, un vajadzēja uzrakstīt mazu
projektiņu. Strādājot grupā, likās, ka taisām īstu projektu, jo
izvērtās diskusijas, kā labāk darīt. Tas pierādīja, ka mēs tajā visā
bijām iekšā ar savām idejām.
Pasniedzēja bija ļoti jauka un zinoša, ar lielu pieredzi darbā ar
projektiem. Bija prieks tādā cilvēkā klausīties.

Inta Jurgēvica
Iecavas invalīdu biedrības «Rūķītis» valdes priekšsēdētāja
Viss ir labs, ko izdodas iemācīties, un arī šajos kursos gūtās
zināšanas noderēs. Varbūt būtu bijis labāk, ja kursu dalībnieki
būtu sadalīti grupās, atsevišķi skolēni, jaunieši un vecāka
gadugājuma ļaudis, jo vienus vairāk interesēja kaut kas viens,
citus - cits un pasniedzēja nespēja uz visiem jautājumiem atbildēt.
Bija jāsāk no A, netiekot līdz Z.
Taču kopumā šos kursus nenopeļu, vismaz pamatiem izgājām
cauri un katrs uzzinātais sīkums var noderēt. Tādu kursu varētu
būt vairāk un tā mācīšana - arvien dziļāka.
No «Rūķīša» mēģināsim startēt pašvaldības izsludinātajā projektu
konkursā. Ja izdosies to izdarīt, tad ieviesīsim tādu lietu, kas
pašlaik Iecavā vēl nav. Projekta pieteikuma izstrādi esmu gatava
uzsākt, tomēr būs vajadzīga palīdzība no malas, lai to sagatavotu
pilnīgu.

Atgādinām, ka Dome ir apstiprinājusi Iecavas
Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas
konkursa nolikumu, izsludinājusi atklātu konkursu
(skatīt 8. lpp.) un rezervējusi līdzekļus
2000 latu apmērā no pašvaldības šī gada
pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
nevalstisko organizāciju realizējamo projektu
līdzfinansēšanai 2010. gadā.
Viens pretendents projektu konkursā var iesniegt tikai
vienu projekta pieteikumu.
Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst
būt mazāks par Ls 50 un lielāks par Ls 400,
nepārsniedzot 90% no projekta kopējām izmaksām.
Projekta aktivitātēm jānotiek Iecavas novadā vai
ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt
Iecavas novada iedzīvotājiem.

Laine Baha
Biedrības «Iecavas Jauniešu padome» valdes priekšsēdētāja
Esmu ļoti pateicīga par Iecavas novada Domes sniegto iespēju
papildināt zināšanas projektu vadībā. Tā kā iemaņas projektu
rakstīšanā man jau bija un arī teorētiskos aspektus biju
apguvusi, noklausoties lekciju kursu augstskolā, bija interesanti
dalīties pieredzē ar citiem kursu apmeklētājiem un, protams,
papildināt arī esošās zināšanas. Esmu apņēmības pilna ar
iegūtajām atziņām dalīties arī ar citiem IJP biedriem.
Mani patīkami pārsteidza tas, ka apmēram puse no dalībniekiem
bija jaunieši - skolēni un studenti. Man kā jauniešu nevalstiskās
organizācijas pārstāvei nozīmīgi bija arī iegūtie kontakti, jo daži no
jauniešiem izteica vēlmi savas projektu idejas realizēt sadarbībā ar
Iecavas Jauniešu padomi.
Esmu gandarīta, ka Iecavas novadā dzīvo tik radoši cilvēki. To
pierādīja arī viena no kursu aktivitātēm, kad dalībniekiem bija
jāizvirza pāris iespējamā projekta idejas, ko varētu realizēt Iecavas
novadā. Pēc tam ar šīm idejām varēja iepazīties arī pārējie
dalībnieki. Atzīšos, ka vairums ideju bija satriecošas labas! Un
gribas paust cerību, ka vismaz daļa no tām tiks realizētas
tuvākajā nākotnē. Projektu rakstītājus aicinu vērsties pēc
palīdzības un sadarbības iespējām Iecavas nevalstiskajās
organizācijās, kas ir atvērtas palīdzēt un sniegt padomus.
Labi, ka drīz pēc kursu noklausīšanās sākas Iecavas novada
Domes nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas
atklātais konkurss, kurā ar savu projektu plāno piedalīties arī
Iecavas Jauniešu padome. Projekta ideja dzimusi pirms kāda
laika, kad IJP viesojās pie saviem draugiem - jauniešu iniciatīvas
grupas «K.Klubs» Saulkrastos. Kas ir šī ideja, lai pagaidām paliek
noslēpums. Iespējams, ka neaprobežosimies tikai ar vienu
projektu… Katrā ziņā - šis projektu konkurss sniegs iespēju
mums, jaunai organizācijai, veidot veiksmīgu sadarbību ar
pašvaldību, novada iedzīvotājiem un nostiprināt iemaņas projektu
rakstīšanā.

Iluta Saveļjeva
SIA «Skonto apsardzes dienests» projektu vadītāja
Ļoti interesanta un zinoša pasniedzēja. Labi sagatavots lekcijas
materiāls, lekcija pasniegta labā, saprotamā valodā.
Labs kontakts ar auditoriju. Patīkami, ka arī paši tikām iesaistīti
kursu norisē, projektu izstrādē un diskusijās. Lieliska sajūta, un
ne brīdi garlaicība! IZ
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Pirms jaunās sezonas apgūst jaunas metodes
1.lpp.

Iecavas novada sporta skolas «Dartija» basketbola nodaļu nometnē pārstāvēja 20 audzēkņi. Sagatavošanās
posms Skrundā tika organizēts sadarbībā ar Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolu; sportisiem palīdzēja arī
BK «Zemgale» fiziskās sagatavotības
treneris Juris Kļaviņš. Viņa piedāvātie
netradicionālie vingrinājumi un jaunās metodes treniņdarbu padarīja interesantāku, ieguvēji bija gan basketbolisti, gan pārējie treneri, atzīst Vilnis Gailums.
Vērtīgi, ka iecavnieki, kas Jaunatnes basketbola līgā spēlē 2. divīzijā,
trenējās līdzās jelgavniekiem - 1. divīzijas spēlētājiem. Tas nāca par labu basketbolistu motivācijai. Ir būtiski prast
sevi pienācīgi novērtēt, uzsver iecavnieku treneris, diemžēl mūsu bērniem
bieži pašvērtējums ir zemāks kā vajadzētu būt. Bet šajā nometnē viņi pārliecinājās, ka var būt līdzvērtīgi titulētākiem spēlētājiem.
Ar treniņiem Iecavā 2. septembrī
turpināsies gatavošanās LJBL jaunajai sezonai, kas sāksies septembra beigās. Vēl šonedēļ kvalifikācijas celšanas
semināru apmeklē tie «Dartijas» pārstāvji, kuri basketbola laukumā pildīs
arī tiesnešu pienākumus. IZ

Fiziskās sagatavotības trenera Jura Kļaviņa vadībā basketbolisti darbojās ar
iedvesmu un azartu.

Kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi sāk 2010./2011. gada sezonu
un aicina jaunus dalībniekus!
5. septembrī pl.16:00 - Sporta deju grupas bērniem un
pieaugušajiem (maksas), vadītāja Lidija Dāvide
6. septembrī pl.17:30 – Šowdeju grupa «MATRIX» (maksas),
vadītāja Liāna Vīksna
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

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
- Spāņu valoda (iesācējiem)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Pieteikties pa tālruni: 63941601, 29428476.
līdz 24. septembrim.

Aizsaulē aizgājuši
Germans Gabrjuns (01.03.1992. - 19.08.2010.)
Vasilijs Ņikiforovs (08.04.1939. - 23.08.2010.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

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

Pārdod : : :
jaunu dušas kabīni (Itālija,
pusapaļa, viss komplekts,
teicama kvalitāte). Steidzami,
lēti. Palīdzēšu ar piegādi.
Tel. 26781733.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

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

Tālr. 29484578
Veikalā «Kompakts»,
Rīgas ielā 25b,
jauns datortehnikas
un aksesuāru piedāvājums.
Cenas, sākot no Ls 195.
Tālr. 63942493.

Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes
KAPU SVĒTKI
28. augustā
plkst. 14 Gruzduļu kapsētā.
SIA «ASSET investīciju birojs», reģ.nr.40003901114, paziņo,
ka, pamatojoties uz Iecavas novada Domes 2010. gada 10. augusta lēmumiem (prot. nr. 11, 10.1. p. un prot. nr. 11, 10. 2.p.), detālplānojumu (DP) nekustamajiem īpašumiem Iecavas novada «Airīši» (platība 2,17 ha, kad. nr. 40640101837), «Virzīši» (platība
5,38 ha, kad. nr. 40640100809) un «Zaļlauki» (platība 5,38 ha,
kad. nr. 40640103260) pirmā redakcija tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Sabiedriskās apspriešanas 2.posma termiņš - no 01.09.2010
līdz 30.09.2010, sapulces notiks:
- DP «Airīši»: 30.09.2010. plkst.16.00 Iecavas novada Domes
zālē;
- DP «Virzīši» un «Zaļlauki»: 30.09.2010. plkst.16.30 Iecavas
novada Domes zālē.
Sabiedriskās apspriešanas laikā iepazīties ar projektu materiāliem un iesniegt rakstiskus priekšlikumus būs iespējams
Iecavas novada Domes kancelejā, Skolas ielā 4, 2. stāvā, darbdienās no 01.09.2010 līdz 30.09.2010 no plkst. 8.00 līdz 16.00, pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.30, tai skaitā, norādot fiziskajām personām vārdu, uzvārdu un dzīves vietas adresi, juridiskajām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktpersonu, vai pie projektu vadītāja Igora Čašina
(iepriekš pieteikties pa tālr. 20039603).

Sludinājumus laikraksta «Iecavas Ziņas»
rubrikās PIEDĀVĀ DARBU un VĒLAS
STRĀDĀT publicējam bez maksas!

sienu un sniedz graudu
kombaina pakalpojumus.
Tel. 29484578.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Timber Grinvalde»
kokzāģētavai Zālītē (bij. armijas
daļa) vajadzīgi darbinieki:
lentzāģa operators (vēlams ar
darba pieredzi kokzāģētavā,
varam arī apmācīt),
kokmateriālu garinātājs
(vēlams ar darba pieredzi
kokzāģētavā), apsargs
(nepilna darba slodze).
Tālr. 27848844.

8.

Kultūras namā
1. septembrī pl. 12.00
svētki skolēniem un
Kultūras
namāskolotājiem

Astridas Lindgrēnes izrāde
«KARLSONS, KAS DZĪVO
UZ JUMTA»
Lomās:
Karlsons - Imants Strads
Brālītis - Vita Baļčunaite
Māmiņa - Aīda Ozoliņa
Tētis - Enriko Avots
Beta - Egija Missa-Silāre
Bose - Madars Zvāgulis
Bokas jaunkundze - Armands
Berģis
Režisore - Dita Balčus
Aicinām 1.-4. klašu
skolēnus.
Ieeja - bez maksas!

12. septembrī pl. 17:00
teātra izrāde
Aleksejs Slapovskis
«NE TĀDS KĀ VISI CITI».
Biļetes cena - Ls 6.
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā katru
darbdienu.

17. septembrī pl. 20:00
KINOPUNKTA akcijas filma
«SVEŠINIECE CIEMĀ».
Galvenajā lomā Renē Zelvēgere.
Ieejas maksa - 1 santīms.

24. septembrī
Liepājas Leļļu teātra izrāde
«KĀ ZAĶIS PAR ZAĶI
BRAUCA».
Biļetes cena - Ls 1.

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.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 13. septembrī
no plkst. 10 līdz 12.

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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