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Forumā gūst uzmundrinājumu
jaunajam mācību gadam
Pirmsskolas
izglītības
iestādes
«Dartija»
jaunās
skolotājas
Baiba Kose
(no kreisās)
un Rita
Bogdanova
atzina,
ka mācību
gada sākumu
un pirmo
tikšanos
ar savas
grupas
audzēkņiem
gaida ar
prieku un
pozitīvu
satraukumu.

A: F: Anta Kļaveniece

25. augustā novada
izglītības darbinieki
pulcējās pedagogu forumā.
«Esam sapulcējušies, lai gūtu
uzmundrinājumu un iedrošinājumu turpmākajam mācību gadam,» skolotājus uzrunāja novada Domes priekšsēdētājs Jānis

Pelsis. Viņš uzsvēra, ka, skolotājiem jājūtas stabili, lai varētu
veikt savus pienākumus. To nodrošina atbilstīga alga, kas saņemta laikā, un atbilstīgi aprīkota darba vieta. Atalgojuma jautājums ir valsts kompetence, bet
par darba vidi jau līdz šim atsaucīgi rūpējas pašvaldība. «Lai
jaunais mācību gads mums visiem kopā sekmīgs!» vēlēja paš-

valdības vadītājs.
Pašvaldības līdzšinējās rūpes
par izglītības jomu uzslavēja
foruma viešņa, Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja
Ingrīda Mikiško: «Jums jāpriecājas, ka dzīvojat tik turīgā un dāsnā novadā, kur nav tādu problēmu kā attālākos novados.»
2.lpp.

Iecava skrien kopā ar Lauri Reiniku
A: F: Beata Logina

27. augusta vakarā Iecavas
parka estrāde piederēja
Laura Reinika faniem.
Bija redzams - un to atzina
arī pats dziedātājs -, ka aktīvākie viņa atbalstītāji ir klausītāji,
kas dzimuši pēc 2006. gada. Kad
skanēja populārais hīts «Es
skrienu», mūzikas ritmā kustē-

jās visa estrāde, arī vairāk nekā
300 pieaugušie koncerta apmeklētāji. Visur, kur Lauris uzstājas,
viņš labprāt uzdzied kopā ar vietējiem ļaudīm. Tā arī šeit mākslinieks noskatīja sev tīkamus
kompanjonus un aicināja uz
skatuves «Iecavas ABBU» (attēlā
no kreisās) - Indru, Dāvi, Kristiānu un Kārli. Dziedātājs kopā ar
Rūtu Dūdumu un Martu Kuka-

rani izpildīja arī dažus
pantus mūsu baltiešu kaimiņu mēlē un nodeva sveicienus iecavniecei Kristīnei
Circenei, kura palīdzējusi
tapt dziesmas teksta pārlikumam vācu valodā. Vēl
krietnu pusstundu pēc
koncerta Lauris dāvāja
autogrāfus un bildējās kopā ar saviem faniem.

02.09.2011.
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Forumā gūst uzmundrinājumu jaunajam
1.lpp.
Daudzās mācību iestādēs jau
vairākus gadus trūkst kvalificētu
fizikas un ķīmijas skolotāju,
pirmsskolas pedagogu. Neziņa par
rītdienu un zemais atalgojums nemotivē jauniešus apgūt skolotāja
profesiju. Pašlaik tikai 16,6% no
visas pedagogu saimes ir jaunāki
par 35 gadiem, bet pensijas un
pirmspensijas vecuma skolotāji
veido 30%. Turklāt esošais skolu
finansēšanas modelis (nauda seko
skolēnam) rada situāciju, ka pedagogi (piemēram, Rīgā un Višķu
pagastā) dara vienu un to pašu
darbu, bet saņem ļoti atšķirīgu finansējumu. LIZDA pārstāvji ierosina analizēt Lietuvas piemēru,
kur lielo pilsētu skolēnu izglītošanai tiek piešķirts mazāks finansējums kā audzēkņiem no lauku
skolām. Tādējādi pedagogi saņem
vienlīdzīgāku atalgojumu. Šobrīd
Latvijā ir pedagogi, kas saņem pat
452 latus par likmi, bet citi par līdzīgu darbu uz pusi mazāk. I. Mikiško sacīja, ka būtu nepieciešams izstrādāt un ieviest jaunu
sistēmu, lai vienādas kvalifikācijas pedagogi saņemtu vienādu atalgojumu. Uzrunas nobeigumā
LIZDA priekšsēdētāja vēlēja pedagogiem daudz radošuma, spēka
un izturības, un smaidu, ko tik ļoti
gaida skolēni.
Ja citur Latvijā skolas sastopas ar jauno pedagogu trūkumu,
tad mūsu novada izglītības iestādēs darba gaitas šogad uzsāk astoņi jauni pedagogi. Viņi, kā arī
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» jaunā vadītāja Ingūna Lāce un novada Domes jaunatnes
lietu speciāliste Jana Ādmine saņēma pašvaldības vadītāja un kolēģu suminājumus. Iecavas vidusskolā darbu uzsāks sociālā pedagoģe Baiba Rudzroga un bibliotekāre Inga Belinska, internātpamatskolā – dabaszinību un ģeogrāfijas
skolotāja Elīna Meldere, angļu valodas skolotāja Iveta Klīdzēja, sociālā pedagoģe Linda Fiļipova, zīmēšanas skolotājs Bruno Bahs,
pirmsskolas izglītības iestādē
«Dartija» - pirmsskolas skolotājas
Baiba Kose un Rita Bogdanova.
Vaicāju viņiem par profesijas izvēli, izjūtām, uzsākot darba gaitas,
kā arī par forumā gūtajiem iespaidiem.
Baiba Kose beigusi Latvijas
Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti: «Šis
būs mans pirmais 1. septembris,
ko es sagaidīšu kā pedagoģe, tāpēc
mācību gada sākumu gaidu ar lielu pozitīvu satraukumu. Pieredzi
pedagoga darbam sāku uzkrāt,
strādājot prakses vietās jau studiju gados, bet šovasar, pēc augstskolas beigšanas, sāku strādāt savā pastāvīgajā darbavietā. Foruma
norise bija interesanta un jauna-

Izglītības metodiķe Aldonija Gaveika (no labās) sveic jauno
skolotāju Bruno Bahu. Pedagoģijā gan viņš nav gluži
iesācējs, jo pieredzi guvis, divus gadus pasniedzot vizuālo
mākslu Olaines 1. vidusskolā projekta «Iespējamā Misija»
ietvaros. Attēla otrajā plānā no labās arī Baiba Rudzroga,
Inga Belinska, Iveta Klīdzēja un Linda Fiļipova.
jiem pedagogiem noderīga, īpaši
Ērikas Lankas lekcija. Nevar nepieminēt arī jauko un enerģisko
koncertu.»
Rita Bogdanova pabeigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA), iegūstot
pirmsskolas un sākumskolas skolotājas specialitāti: «1. septembri
gaidu ar dalītām jūtām. Ir sajūta, it
kā pati sāktu mācīties atkal, domāju, kā man veiksies darbā ar
audzināmo grupiņu. Profesiju izvēlējos, jo tā man patika jau bērnudārzā un arī visus skolas gadus.
Forumā daudz uzzināju, klausoties par aktuālām izglītības lietām;
patika arī izglītības iestāžu prezentācijas. Ļoti iepriecināja gan jauno,
gan esošo pedagogu sveikšana.»
Elīna Meldere, 4. kursa studente Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē: «Uzsākot studijas, man nebija
mērķis kļūt par skolotāju. Tagad
gaidu un uztraucos, jo šis būs
mans pirmais 1. septembris kā
skolotājai un klases audzinātājai.
Šo profesiju izvēlējos, jo vēlos jau-

niešiem sniegt zināšanas par dabu,
tās norisēm un sakarībām. Lai gan
man pedagoģiskajā darbā nav pieredzes, esmu ļoti pateicīga internātpamatskolas direktorei J. Rubinai par doto iespēju strādāt šajā
skolā. Šis darbs būs liels solis uz
priekšu manā personiskajā izaugsmē, kas ļaus man papildināt
zināšanas gan dabaszinātnēs, gan
pedagoģijā.»
Bruno Bahs pabeidzis Rīgas
Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tekstilmateriālu un dizaina
institūtu. Pēc tam zināšanas papildinājis Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultātē, kur programmas «Iespējamā Misijas» ietvaros apguvis
pedagoģiskos studiju priekšmetus.
«1. septembris man vienmēr ir bijusi svētku diena. Īpašs paldies
manai mammai, kas šo sajūtu cauri gadiem iedēstījusi apziņā. Pat
augstskolas laikā viņa mūs ar māsu šajā dienā centās pārsteigt ar
kādu saldu našķi.
Skolotāja profesija man kļuva

tuva, kad pirmo reizi saskāros ar
mācīšanas procesu. Mani apbūra
bērnu patiesums, talants un ziņkāre. Manuprāt, pedagoģijas sasniegums ir spēja panākt, lai bērns
saprot, ka tieši no viņa ir atkarīgi
dzīves panākumi. Pedagoģija ir ilgtermiņa ieguldījums, taču, kad pamani, ka lietas, ko esi centies iemācīt, skolēnos ir kaut kur dziļi iesakņojušās, ir prieks. Šis darbs nav,
lai nopelnītu. Darbs drīzāk ir
ieguldījums, bet peļņas procenti tas, ko iegūsti pats savai izaugsmei.
Forumā bija svarīgi redzēt un
dzirdēt, kas notiek mums apkārt,
kāda ir izglītības nozares situācija
valstī un novadā. Tāpat forums parāda, cik spēcīgas tradīcijas ir katrā izglītības iestādē, cik stipra ir
novada skolotāju saime un cik gan
daudz darba vēl jāpaveic visiem kopā. Varbūt forumā vēlējos redzēt
vairāk vietvaras pārstāvju, jo izglītības finansēšanai tomēr tiek atvēlēta ļoti liela daļa pašvaldības
budžeta.»
Iveta Klīdzēja ieguvusi profesionālo augstāko izglītību ar kvalifikāciju angļu valodas skolotāja
pamatskolā un izglītības darba vadītāja, studējot Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolā,
kā arī ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā, ar izcilību pabeidzot studijas Latvijas
Universitātē: «1. septembris ir atnācis ar skumjām par aizejošo vasaru, lieliskām atmiņām par šīsvasaras ceļojumu uz Itāliju, prieku
par jauniem kolēģiem un darbu
skolā. Līdz šim esmu strādājusi Rīgā gan bērnu un jauniešu centrā
par angļu valodas pulciņa skolotāju, gan par angļu valodas skolotāju, turklāt iesaistīju savu skolu
daudzpusējā skolu partnerībā
«Comenius», kuras ietvaros esmu
pabijusi vizītēs daudzās Eiropas
valstīs.
To, ka vēlos saistīt savu nākotni
ar angļu valodu, izlēmu jau vidusskolas laikā, kad aktīvi piedalījos
angļu valodas debatēs skolotājas
A. Ozoliņas vadībā. Kad 11. klasē
radās iespēja piedalīties konkursā
«Es būšu skolotājs», es iesaistījos
un ieguvu budžeta vietu pedagoģijas studiju programmā. Kopš
5. klases mans mīļākais priekšmets bija angļu valoda, un jau tad
sapratu, ka labas svešvalodu zināšanas atver durvis uz pasauli, ļauj
iepazīt kultūru daudzveidību.
Liels prieks, ka foruma laikā
jaunie pedagogi saņēma apsveikumus, bija interesanti klausīties
katras skolas vadības stāstījumu
par skolu sasniegumiem, stiprajām pusēm un izaicinājumiem
jaunajam mācību gadam.»
Foruma dalībniekus uzrunāja
arī Izglītības nodaļas speciāliste
3.lpp.

2011. gada 2. septembrī

mācību gadam

Jaunatnes lietu speciālistei
Janai Ādminei šogad
1. septembrī dubulti svētki –
darba gaitas jaunajā amatā
viņa uzsāks savā
dzimšanas dienā.
2.lpp.
Valda Liekne, informējot par Izglītības kvalitātes valsts dienesta
plānotajiem uzraudzības, kvalitātes un kompetences novērtēšanas
pasākumiem šajā mācību gadā,
Valsts Izglītības satura centra izvirzītajām prioritātēm audzināšanas darbā un interešu izglītībā, kā
arī izmaiņām centralizētajos eksāmenos. Izvirzītas arī Iecavas novada izglītības darba prioritātes: pedagogu radošais darbs un tā popularizēšana; karjeras izglītības
sistēmas veidošana novadā un izglītības attīstības plāna izstrāde
2012.-2019. gadam.
Par dažādiem sasniegumiem
aizvadītajā mācību gadā Izglītības
nodaļas Pateicības rakstus saņēma Iecavas vidusskolas un Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs, un
36 skolotāji no visām izglītības
iestādēm, savukārt Domes goda
rakstus saņēma piecas PII «Cālītis» pirmsskolas skolotājas: Aina
Grase, Marina Vesere, Liene Onzule, Santa Trokša un Inese Puriņa. Par ilggadēju kvalitatīvu darbību pirmsskolas izglītībā, vadot
pirmsskolas izglītības iestādi «Cālītis», Domes Goda raksts un 100
latu suminājums piešķirts Ļubovai Momotai.
Par skolu lielākajiem sasniegumiem un aizvadītā gada veikumu vēstīja izglītības iestāžu vadītāju prezentācijas. PII «Cālītis»
ēkā veikti ūdensvada un siltumapgādes renovācijas darbi, vairākās garderobēs nomainīta grīda
un ierīkoti jauni skapīši, zem kuriem izvietotās apkures caurules
aukstajā un mitrajā laikā nodrošinās bērnu drēbju žāvēšanu. PII
«Dartija» turpina darboties gan
Ekoskolu programmā, gan «Come-

nius» starptautiskajā projektā,
kur kopā ar Itālijas, Polijas un Ungārijas mācību iestādēm īsteno vides izglītības un drošības kursu
gan bērniem, gan ģimenēm. Dažādās vides labiekārtošanas aktivitātēs veiksmīgi izdevies iesaistīt
arī vecākus.
Mūzikas skolas audzēkņi veiksmīgi piedalījušies dažādos Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos; mācību iestāde tuvākajā
laikā vēlas realizēt ieceri par mākslas klases izveidi.
Internātpamatskolā daudzas
aktivitātes veltītas tam, lai skolēniem nodrošinātu dzīvei nepieciešamo prasmju kopumu. Atrasts
arī labs veids, kā motivēt skolēnus
sasniegumiem – labākajiem skola
dāvina velosipēdus. «Galvenais ir
darīt darbu no sirds un ar prieku,
tad tam ir Dieva svētība,» sacīja
skolas direktore Judīte Rubina un
vēlēja to arī pārējiem foruma
dalībniekiem.
Zālītes speciālā internātpamatskola savus audzēkņus sagaidīs ar renovētu mazās skolas ēku
Zālītē un sakārtotu apkures sistēmu lielajā skolas ēkā «Brīviņos».
Daudz paveikts arī vides sakārtošanas jomā.
Dzimtmisas pamatskolā šis
1. septembris būs īpašs. Dalība
vides izglītības projektos - Ekoskolu programmā un AS «Latvijas
valsts meži» programmā «Izzini
mežu» – bijusi ļoti veiksmīga, tādēļ, sākoties mācību gadam, skolai tiks piešķirts Mammadaba
vēstniecības tituls un Ekoskolas
Zaļais karogs.
Iecavas vidusskolā šogad mācīsies 670 skolēni, viņus mācīs 66
pedagogi. Skola lepojas ar saviem
12. klases absolventiem, kas centralizētajos eksāmenos uzrādīja
ļoti labus rezultātus. Aktīvi sevi
pilnveidojuši skolotāji, bet skolēni
čakli piedalījušies projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, interešu izglītības pulciņos,
gūstot panākumus dažādos konkursos, olimpiādēs, sacensībās.
Šajā mācību gadā skolas prioritārā joma būs «Vide». Tieši vides labiekārtošanā daudz padarīts šovasar: sakopta un ziedoša ir skolas
apkārtne, izremontēta sporta zāle,
12 kabineti un foajē. Skolas direktore Agra Zaķe pateicības vārdus par atbalstu veltīja pašvaldībai. «Ja no augšas mīlestību nejūt,
tad jūt tepat blakus - no pašvaldības,» tā direktore.
Foruma izskaņā ar lekciju
«Skolotāju darbība un izdegšanas
risku pārvarēšana» uzstājās LU
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore, Mag. paed.
Ērika Lanka, bet muzikālo sveicienu bija sagatavojušas Ira un
Rūta Dūdumas, kas plašāku popularitāti ieguva pēc televīzijas šova «Dziedošās ģimenes».

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki septembrī
Otrdien, 6. septembrī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 12. septembrī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 13. septembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 14. septembrī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 15. septembrī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 20. septembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 22. septembrī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 27. septembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Melnās ziņas
- 26. augustā ap plkst. 14, izbraucot no DUS Astarte uz A7
šosejas, automašīnas SAAB 65
vadītājs, dzimis 1977. gadā, nepalaida pa galveno ceļu braucošo
automašīnu MAN, un notika sadursme. Satiksmes negadījumā
bojātas abas automašīnas.
- 26. augustā ap plkst. 14:55
Rīgas šosejas 36,3. kilometrā no
ceļa braucamās daļas nobrauca
automašīna Opel Corsa. Negadījumā bojāta aizsargbarjera apmēram piecu metru garumā, vertikālā apzīmējuma ceļa zīme un
automašīna.
- 26. augustā ap plkst. 18:30
aizturēts 1963. gadā dzimis vīrietis, kurš pa Skolas ielu vadīja
velosipēdu, būdams alkohola
reibumā (1,21 promiles). Nedaudz vēlāk - plkst. 19:33 - ierei-

bis (1,35 promiles) 1955. gadā
dzimis riteņbraucējs aizturēts
ceļa Iecava-Baldone 1. kilometrā.
- 27. augusta rītā piemājas
dārziņā Rīgas ielā, rokot kartupeļus, atrasts nesprādzis kara
laika lādiņš. Savukārt 29.augusta rītā līdzīgs atradums konstatēts Iecavas novada mežā. Par atradumiem abos gadījumos ziņots Nesprāgušās munīcijas
neitralizēšanas vienībai.
- Laikā no 27. augusta plkst.
20:00 līdz 28. augusta plkst.
11:00 kādā jaunbūvē izņemti un
nozagti astoņi plastikāta logi.
Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

No 1. septembra VP ZRP Patruļpolicijas nodaļas darbinieki
pastiprināti uzraudzīs ceļu satiksmi, drošību pie izglītības
iestādēm, kontrolēs jauniešu pulcēšanās vietas, kā arī
pievērsīs uzmanību, vai jaunieši nelieto alkoholu vai citas
apreibinošas vielas. Tiks pievērsta uzmanība mazāk
aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, atgādinot ceļu
satiksmes noteikumus, lai mazinātu negadījumu skaitu.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja 30. augusta
sēdē izskatīja 17 jautājumus.
Deputāti akceptēja virkni grozījumu pašvaldības iestāžu pamatbudžeta tāmēs. Tika atbalstīts ierosinājums veikt nelielas
izmaiņas maksā par Iecavas mūzikas skolas sniegtajiem pakalpojumiem. Mazliet dārgāk būs
jāmaksā sagatavošanas klases
un pirmsskolas izglītības grupas
audzēkņiem - Ls 4,50 par nodarbību (pagājušajā mācību gadā šī
maksa bija Ls 4). Toties samazināta maksa par klavieru īri - no
1. septembra tā būs tāda pati kā
par visu pārējo instrumentu īri 3 Ls/mēnesī (bija 5 Ls/mēnesī).
Līdzšinējā apmērā saglabāsies
vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņiem - 8 Ls/mēnesī,
par papildu stundām - Ls 5 par
mācību stundu, pieaugušo izglītības klases audzēkņiem - Ls 6
par mācību stundu, kā arī maksa
par telpu īri - Ls 3 par stundu.
Iepazinušies ar Iecavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tālrīta Krastiņa iesniegumu, deputāti nolēma atbalstīt
Latvijas Pašvaldību savienības
un Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšlikumu par ātrgaitas skenera iegādi 11. Saeimas vēlēšanu rezultātu apkopošanai. Šim
mērķim no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem tiks piešķirti Ls 199.
Komiteja vienojās, ka nākamā gada budžetā tiks ieplānoti
Ls 1500 Iecavas novada atklātā

basketbola čempionāta sarīkošanai. Kā informēja Basketbola kluba «Dartija» direktors Guntis Pakalns, nākamo čempionātu iecerēts organizēt agrāk - jau šī gada
nogalē. Turnīra izspēle plānota
no 2011. gada 15. decembra līdz
2012. gada 28. februārim.
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» vadītājs Alvis Feldmanis informēja, ka saņemtas
iedzīvotāju sūdzības par gājēju
celiņa stāvokli starp daudzdzīvokļu mājām Tirgus ielā 3 un 5
un namu pārvalde apņemas veikt
tā remontu, ja Dome rastu nepieciešamo finansējumu, kas pēc izstrādātās tāmes sasniedz gandrīz
Ls 1500. Deputāti nolēma, ka
jauns celiņš, ieklājot bruģi, ir jāizveido un pašvaldība to finansēs.
Komiteja atbalstīja deputāta
Jura Krieva ierosinājumu sakarā
ar ūdenssaimniecības projekta
realizēšanu novadā un Rīgas
ielas remontdarbiem reorganizēt
transporta kustību Skolas ielā
un Zemgales ielā. Īpaši aktuāli
tas ir, sākoties mācību gadam,
kad palielinās skolēnu plūsma uz
izglītības iestādēm. Tika nolemts,
ka Skolas un Zemgales ielā pašlaik optimāla būtu vienvirziena
kustība (attiecīgi virzienā uz Rīgas ielu un otrādi), tāpēc no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jāizmanto finansējums informatīvo un ceļa zīmju izvietošanai, kā arī darba zonu nožogošanai un apgaismojuma nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā.
Komiteja izskatīja arī citus
jautājumus, kuros gala lēmums
jāpieņem Domei vai nepieciešama vēl papildu apspriešana.

Sociālais dienests atgādina
Iecavas novada Sociālais dienests atgādina, ka trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz
Ls 150 vienai personai, var saņemt pabalstu bērnu uzturam
pirmsskolas izglītības iestādēs un pilna laika dienas
vispārizglītojošās skolās.
Trūcīgas ģimenes, kurās ir bērni no 1. līdz 9. klasei, līdz oktobra
beigām var saņemt pabalstu Ls 50 apmērā mācību līdzekļu
iegādei. Lai pabalstu saņemtu, Sociālajā dienestā jāiesniedz
maksājuma čeks, kurā uzrādīti mācību līdzekļi un pircēja vārds,
uzvārds un personas kods.
Sociālā dienesta adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava.
Tālrunis: 63942241; 63942240.

Iecavas novada Dome aicina pieteikties
angļu valodas, spāņu valodas un datorzinību
KURSIEM (gan iesācējiem, gan ar priekšzināšanām)
Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa tālruņiem: 63941601 vai 29428476
līdz 16. septembrim.

IECAVAS MŪZIKAS SKOLA IZSLUDINA
PAPILDUS UZŅEMŠANU akordeona specialitātē
7-11 gadus veciem bērniem. Pieteikšanās līdz 7. septembrim,
uzņemšana 7. septembrī plkst. 16. 30.
Turpinās pieteikšanās:
YAMAHA skola 5 mēn. - 4 g.v. (iestājpārbaudījuma nav)
Pirmsskolas muzikālo dotību attīstošā grupa 5 g.v. - 6 g.v.
(iestājpārbaudījuma nav)
Pieaugušo programma šādās specialitātēs:
Klavierspēle; Akordeona spēle; Vijoļspēle; Ģitāras spēle; Kokles
spēle; Flautas spēle; Sitaminstrumentu spēle; Kora klase.

Jaunieguvumi jūlijā un augustā
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.

Oriģinālliteratūra
v
Bauere I. «Skolas Līze»
v
Gailīte Sk. «Vienā dienā visa dzīve»
v
Grīns A. «Tobago»
v
Ziedonis I. «Viegli»
v
Zīle M. «Melna zivs nakts
upē»

Tulkotā literatūra
v
Aljende I. «Fortūnas meita»
v
Aljende I. «Garu nams»
v
Doda K. «Kreļļu bandīti»
v
Eriksone K. «Marijas Antuanetes dienasgrāmata»
v
Feibers M. «Ziedlapiņas
tumši sārtās un baltās»
v
Gavalda A. «Skaists izrāviens»
v
Gilberta E. «Saistības»
v
Gregorija F. «Baltā karaliene»
v
Grišams Dž. «Šantāža»
v
Kellija K. «Tikai reizi dzīvē»
v
Konelijs M. «Putnubiedēklis»
v
Lesinga D. «Zeltītā piezīmju
grāmata»
v
Linka Š. «Pielūdzējs»
v
Mīda R. «Vampīru akadēmija»
v
Norta F. «Savvaļas ķirši»
v
Robārdsa K. «Mana daiļā
lēdija»
v
Sagāna F. «Esiet sveicinātas, skumjas»
v
Verbērs B. «Tanatonauti»
v
Volless E. «Četru tiesa»

Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
Anderss E. «Latviešu vidū
Holokausta laikā»
v
Bon Bronika S. «Sirdsmiers
un pārticība»
v
Čodrone P. «Lēciens nezināmajā»
v
De Bono E. «Kā gūt radošas

idejas?»
v
Dillarda Š. «Mīlestība un
intuīcija»
v
Dīpoldere A. «Filcēti adījumi»
v
Dugana E. «Baltā maģija»
v
Endrūzs T. «Kā dziedināt ar
krāsām»
v
Frenks P. «Manipulācija ar
cilvēkiem. Pozitīva pieeja»
v
Gabris R. «Latvju puika»
v
Galēja I. «Garšaugi»
v
Gavaina Š. «Radošā vizualizācija»
v
Grīns A. »Līdzsvars tavā
dzīvē»
v
Itāļu virtuve
v
Krauze D. «Karamāksla
menedžeriem»
v
Krimuldas novada vēsture
v
Kroders O. «Mēģinu būt atklāts»
v
Ķīna . Sēr. Ceļojumi
v
Līvmane A. «Veselība pilienu pa pilienam»
v
Lorencs J. «Sarunas ceļā»
v
Mājsaimniecības rokasgrāmata
v
Merlo A. «Es tevi mīlēšu tik
un tā»
v
Milleri-Hohageni I. «Vai
Montesori skola ir manam
bērnam vispiemērotākā?»
v
Piščaļovs V. «Varavīksnes
krāsu diēta»
v
Radzinskis E. «Nikolajs Ii»
v
Skrīvele M. «Augļu koku un
ogulāju veidošana»
v
Stormere K. «Refleksoloģija»
v
Strautiņa S. «Dobeles ceriņi»
v
«Sulu kūre ar Lolitu Neimani»
v
Urbanovičs J. «Nākotnes
melnraksti»
v
Vasiļjevs A. «Es esmu modē»
v
Vebsters R. «Rīkstniecība
iesācējiem»
v
Vīks I. «Latvijas ūdens dzīvinošais spēks»
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Lietas iegūst otro elpu

Vairāk fotogrāfiju
skatiet
www.iecava.lv

A: F: Beata Logina

27. augustā biedrība «Arhīvs»
Grāfa laukumā organizēja
Krāmu tirgu. Iecavnieki
tika aicināti padarīt lieko
par noderīgo un iedvest
lietām otro elpu.
Vieni atgādāja uz tirgu sev
nevajadzīgas mantas, citi izmantoja iespēju par simbolisku samaksu tās iegādāties. Kāds tika
pie apavu pāra un interesantiem
aksesuāriem, dažs atrada noderīgus virtuves piederumus, vecas plates, darbarīkus. Pārdošanai bija atvestas visdažādākās
lietas, kas ilgu laiku noturētas
tālākos plauktos, apnikušas vai
kļuvušas liekas. Ja vienās mājās
tām pielietojuma nav, iespējams,
citviet tās noder. Turklāt daudzas no izliktajām precēm par
krāmiem nu nekādi negribējās
saukt...
Kāda kundze nopērk rokdarbu žurnālu «Diana» par pārdesmit santīmiem. Turpat līdzās tādu pašu cenu tirgotāji prasa arī
par sieviešu naudas maku, un
Velta Palapa ir priecīga gan par
šo izdevīgo pirkumu, gan par sīrupu, ko par 70 santīmiem iegādājusies no sieviešu kluba «Liepas» pārstāvēm. Tur tiek piedāvātas burciņas ar trīs veidu vārījumiem: sīrups, kas pašu gatavots no priežu zaļajiem čiekuriem, noder pret klepu un stiprina imunitāti, vīgriežu sīrups relaksē miesu un uzmundrina garu, savukārt pieneņu sīrups noder vielmaiņas regulēšanai, stāsta Beāta Mīlgrāve.
Raibajā piedāvājumā starp
dažus gadus veciem tēlotājmākslas paraugiem un pagājušā
gadsimta visdažādākajiem ražojumiem pavīd arī tādi padomju
laika atribūti kā p/s «Progress»
vimpeļi - par nieka 50 santīmiem
vari kļūt gan Labākais kombainieris, gan Labākais lopkopis.
Cik patiesībā veikli lauksaimnieki ir iecavnieki, «Liepas» palīdzēja noskaidrot, piedāvājot tirgus apmeklētājiem atrakciju
Kartupeļu talka. Ja spēj iemest
tupeņus maisā un dažādu izmēru spaiņos, konfekšu tūta ir tavējā! Māra Bugovecka, kas ar labiem panākumiem piedalījās šajā rotaļā, smaidot atzina, ka satrenējusies, lasot daudzos akmeņus no sava lauka.
Īsti vasarīgo sestdienu varēja
pavadīt, iesaistoties arī citas
sportiskajās aktivitātēs. Kluba
«FORTE IECAVA WPC» pārstāvji
Anda Kaspara vadībā visu vecumu iecavniekiem piedāvāja
svara bumbu celšanu un virves
vilkšanas sacensības. Savukārt
ielu basketbola cienītāji varēja
samērot spēkus turnīrā Atvadas
no vasaras. Strītbola laukumā
varonīgi cīnījās arī viena dāmu

«Arhīva» sarūpētā pasākuma
LIELĀ BALVA - Helvja Lapiņa
rokās.
«Mainām naudu viens pret vienu!» ar vācu reihsmarkām
rokās pircējus vilina Inga Grīnberga (attēlā no labās). «Šīs ir
pārejas laika naudas zīmes no okupētajām teritorijām, lielas
vērtības tām nav, tomēr viens garāmgājējs par to piesolīja
cara laika zelta rubli, kas gan palicis mājās,» smejas
andelētāja. Ingas un viņas vīra Aigara iekārtotajā «stendā»
ejošākās ir dažādas nozīmītes - kolekcionāri jau zinot, pēc
kā nāk, bērniem patīkot vienkāršākās. Īsā rīta cēlienā trīs
lati jau ietirgoti, taču galvenais guvums šādā pasākumā ir
jautra komunikācija un iespēja parunāties gan ar paziņām,
gan svešiniekiem, uzsver Inga.

Par precīziem metieniem atrakcijā Kartupeļu talka
Aldis Beitiņš (priekšplānā no labās) nopelnījis plastmasas
vāciņu komplektu, bet Jura Jašuka tirdzniecības stendā viņu
ieinteresējuši humora un satīras žurnāla «Dadzis»
1975. gada izdevumi. Viens vēsturisks numurs tikai 20 santīmu!
komanda, taču «Arhīva» sagādātā pasākuma Lielā balva nonāca
pie komandas «Maģiskie», kurā
spēlēja Helvis Lapiņš, Aldis Bei-

tiņš un Didzis Eglītis.
Uzmundrinošu muzikālu fonu tirdziņam sarūpēja Skaistkalnes pūtēju orķestris, bet «Ar-

hīva» telpās varēja apskatīt jaunus eksponātus, cirvju, alus pudeļu korķu, žurnālu kolekciju.
Nevar nepieminēt, ka pasākuma laikā Grāfa laukumā
iegriezās Google Street View mašīna, kas bildē materiālu Google
Street View karšu servisam. Tās
kopš pagājušās nedēļas Latvijā
fotografē ne tikai lielākās pilsētas, bet arī savienojošās automaģistrāles, ceļus, apkaimes un tūrisma objektus.
Uzrunātie tirgus apmeklētāji
«Iecavas Ziņām» atzina, ka šādus
tirdziņus vajadzētu ieviest kā
tradīciju, popularizēt un rīkot
regulāri. Biedrības «Arhīvs» valdes locekļi Kārlis Sinka un Dzintars Zaumanis bija cerējuši, ka
tirgoties gribētāju būs vēl vairāk,
bet itin visus tirgotājus, kas piedalījās sestdienas pasākumā, viņi aicina pie sevis pēc nelielām
pateicības balviņām. Katru trešdienu no pulksten 18 līdz 20 topošā muzeja durvis Grāfa laukumā ir atvērtas visiem interesentiem, kuri vēlas apskatīt
Iecavas sporta un novada vēstures ekspozīciju.
«Arhīva» aktīvisti pateicas visiem iecavniekiem, kuri palīdzēja, lai pasākums izdotos, Iecavas
novada Domei un kārtībniekiem,
SIA «DzKS», Pēterim Knaužim,
Guntim Pakalnam, Dainim Kravalam un zemessargiem, Marekam Pelsim, Zigmundam Bogdanovičam, AC «Kluburi» kolektīvam, dakterei Lāsmai Četvergai,
sporta klubam «FORTE IECAVA
WPC», biedrībai «Liepas», Arturam Biezim un Guntim Goldmanim. «Īpašs paldies par atsaucību Bruno Baham, Arkādijam
Okolovskim, Baibai Gāgai un
Guntim Pakalnam. Gaidām jaunus ierosinājumus, bet komplektā ar gribēšanu tos realizēt,»
saka Dzintars Zaumanis.
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Tarkšķu vasaras nogale
A: Kristīne Karele
F: Sandis Karelis

Iecavas folkloras kopai
«Tarkšķi» augusts
aizvadīts, radoši
darbojoties.
Augusta sākumā liela daļa
«Tarkšķu» dalībnieku pulcējās
nometnē Zālītes internātpamatskolā. Ražīgi pastrādājām
četru dienu un trīs nakšu garumā. Ceļojām kopā ar pacietīgo
Elīnu Cābeli, audām plecu lakatus aizrautīgās un nerimstošās
Astrīdas Lesnikas vadībā, cepām
plātsmaizes, pīrāgus un drumstalābolus kopā ar čaklo Ivetu
Ceru, gatavojām niedru stabules
krāslavieša, seno mūzikas instrumentu kolekcionāra Aleksandra Meijera uzraudzībā, koklējām un pūtām stabules kopā ar
radošo Baibu Indrēvicu, dancojām un vingrojām kopā ar lunkano Gintu Ceru, kā arī dziedājām
un cimbolējām darbīgās Kristīnes Kareles virsuzraudzībā.
Nodarbības bija bezgala vērtīgas, bet nometne bez vakara pasākumiem ir neiedomājama. Pirmoreiz «Tarkšķu» nometņu vēsturē sarīkojām modes skati ar
pašu izveidotiem un apdarinātiem t-krekliņiem. Bērniem pa
pāriem bija arī jākomentē savs
uznāciens, paskaidrojot, kur un
kādās situācijās daiļais tērps būtu valkājams, kāds ir tā nosaukums, ideja utt. Jauks izvērtās
arī piedzīvojums Zālītes skolas
apkārtnē, kad bērni meklēja paslēptās aploksnes ar norādēm
par nākamo slēpni. «Tarkšķu»
uzdevums bija uzzināt, kas bija
pirmais - vista vai ola, un to viņi
arī noskaidroja. Apprasieties saviem bērniem!
Jau par tradīciju ir kļuvuši istabiņu priekšnesumi pirmajā vakarā, kur bērniem patstāvīgi, bez
pieaugušo palīdzības, jāsagatavo
uzvedums par noteiktu tēmu,
ietverot kādu dziesmu, publikas
iesaistīšanu un mūzikas instrumentu spēli. Šoreiz tēma bija bērnu multfilmas.
Milzīgs paldies jāsaka Zālītes
skolas skolotājiem, darbiniekiem
un vadībai par nesavtīgo palīdzību jebkura jautājuma risināšanā
un sirsnīgo attieksmi! Liels paldies arī tarkšķu vecākiem, kas
palīdzēja dzijas tīšanā, lielo kartonu sagādē, kā arī finansējuma
nodrošināšanā, jo šoreiz iztikām
tikai paši ar savu naudiņu.
Jau nākamajā dienā pēc nometnes noslēguma, 13. augustā,

Iveta Cera rāda, kā izveidot pašam savu T-kreklu.

Anna un Beatrise koncertā
Jelgavas centrā.
Nometnē top
plecu lakati.

posāmies uz Jelgavu, kur notika
Zemgales un Lietuvas folkloras
kopu festivāls «Maize ir kā
pasaule». Ieskandinājām gājēju
ielu Jelgavā, ar lielu interesi apskatījām Sv.Trīsvienības baznīcas torni, kur izveidota interaktīva ekspozīcija par Zemgales vēsturi, Jelgavas pilsētu un Zemgales tautastērpiem, kā arī uzkāpām skatu tornī. Tur ir fantastiski! Vakarpusē Uzvaras parkā notika folkloras kopu koncerts, kas
savijās ar lieliski izvēlētu Imanta
Ziedoņa dzeju. Žēl, ka skatītāju
šim Latvijas-Lietuvas pārrobežu
projekta finansētajam pasākumam bija diezgan maz; iespējams

tāpēc, ka vienlaicīgi notika arī
Gaisa balonu festivāls pļavā pretī
Jelgavas pilij. Tomēr patīkami,
ka projekta ietvaros Zemgales un
Lietuvas pierobežas folkloras kopas šī gada laikā cer izdot kopīgu
kompaktdisku, kurā esam
iedziedājuši dziesmas, kas saistītas ar aršanu, pļaušanu, kulšanu, malšanu un maizes godiem.
Grandiozs vasaras noslēgums «Tarkšķiem» izdevās Sēlijas pusē, kur jau iepriekš pieminētā projekta noslēgumā

27. augustā Jēkabpilī pulcējās
septiņas Zemgales un Lietuvas
folkloras kopas, 13 deju kolektīvi
un septiņi kori. Ieskandinājām
karsto dienu Sēļu sētā, peldējāmies pilsētas pludmalē un vakarpusē bijām ļoti krāšņā dižkoncerta «Tautu vārti vaļā vērti» dalībnieki. Tas nekas, ka cēlāmies ap sešiem, lai paspētu uz
mēģinājumiem, tas nekas, ka bijām mājās pusvienos naktī! Piepildītā diena bija tā vērta un ilgi
paliks mūsu atmiņā!
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Zvana skaņas pulcē, spēcina un iepriecina
A: F: Anta Kļaveniece

Svētdien, 28. augustā,
Iecavas luterāņu baznīcā
valdīja svētku noskaņa.
Dievkalpojums ar mūziķa
A. Kalniņa piedalīšanos,
izstāde, mūzika zvanu
tornī un četru draudžu
ansambļu sadziedāšanās
bija veltīta Zvana
svētkiem, jo šogad aprit
435 gadi, kopš pirmais
zvans iezvanīja Iecavas
dievnama mūžu.
Zvana svētki iesākās ar izstādes atklāšanu baznīcas restaurējamajā daļā. Ekspozīcijā bija apkopoti draudzes dalībnieču darbi: šūti, adīti un citādi darināti
rokdarbi, kurus sarūpējusi izstādes iniciatore Aina Blumberga,
Silvija Kope, Ieva Maļinovska Kope, Rasma Mažāne, Sandra Kadiševska, Laima Zābaka un Zaiga
Lazdiņa, kā arī Ausmas Mežiņas
veidotais stends par Iecavas baznīcas zvanu vēsturi un Vandas
Korbes grāmatas. Rasma Mažāne, kas izstādei bija atvēlējusi
izšūtus baltos darbus, sacīja:
«Visu mūsu darbu pamatā ir mūsu mammas, tādēļ paldies viņām
par visu to, ko mums iemācījušas.» Pateicības vārdus izstādes
dalībniecēm un ilggadējam zvaniķim Mārtiņam Rāviņam veltīja
mācītājs Rolands Radziņš, bet
muzikālu sveicienu sūtīja ērģelnieces Zaigas Lazdiņas vadītā Rīgas Latviešu biedrības senioru
kora «eReLBe» dalībnieces.
Pēc izstādes atklāšanas svētku viesus priecēja torņa mūzika
Skaistkalnes pūtēju orķestra
dalībnieku izpildījumā.

Aivara Kalniņa skanīgais dziedājums aizkustināja
dievkalpojuma dalībniekus. Mākslinieku draudzes
pasākumos iesaistījusi ērģelniece Zaiga Lazdiņa.

Rasmas Mažānes balto darbu un Ainas Blumbergas adīto
cimdu filigrāno izpildījumu novērtē izstādes apmeklētāji:
Dace Siugale (no labās) un Sergejs un Marsela Mašiņenkovi.

Kultūras nama
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
uzsāk jauno 2011./2012.g. sezonu
un gaida jaunus dalībniekus uz pirmo tikšanos:
*) Sporta dejas – 4. septembrī pl. 17:00 (maksas)
*) Šovdeju grupa „Matrix”
„Matrix” - 6. septembrī pl. 18:00 (maksas)
*) Līnijdejas – 6. septembrī pl.18:00 (maksas)
*) Folkloras kopa „Tarkšķi”
„Tarkšķi” – 15. septembrī pl. 18:00
*) Jauktais ansamblis „Svētdiena”
„Svētdiena” - 18. septembrī pl. 17:00
Par pārējo kolektīvu
darba sezonas sākumu sekojiet reklāmai.

Pasākumu kuplināja viesi no
citām mācītāja Rolanda Radziņa
pārraudzībā esošajām draudzēm - Codes, Salgales un Mežotnes. Codiete Izida Dreibe
Iecavas baznīcā viesojās pirmo
reizi un bija patiesi iepriecināta
ar svētkos piedzīvoto. Viņa uz-

teica čaklās izstādes eksponātu
darinātājas; īpaši interesanti viņai šķituši seno laiku tērpi. Par
izstādi priecājās arī Virgīnija
Liepniece un Lilija Groca no Salgales. Pašu draudze līdzīgas izstādes nerīkojot, jo pārsvarā visi
draudzes dalībnieki esot aizņemti ar lauksaimniecības darbiem,
tādēļ rokdarbiem laika neatliek.
Salgales draudzē tradicionāli
esot Ražas svētki, kuros katrs
demonstrē, kas dārzā izaudzis.
Viesojoties Iecavā, salgalietes
visvairāk aizkustinājis skanīgās
balss īpašnieka, mūziķa Aivara
Kalniņa dziedājums dievkalpojuma laikā.
A. Kalniņu ar Iecavas draudzi
vieno draudzība nu jau vairāku
gadu garumā. Mākslinieks ir ne
tikai lielisks vokālists un komponists, bet arī aktīvs garīgo tekstu
tulkotājs un baznīcas atbalstītājs. Uz Iecavu A. Kalniņu atvedusi draudzes ērģelniece Zaiga,
kura zināja par A. Kalniņa vēlmi
pārbaudīt sevi kā solo dziedātāju.
«Ērģelnieces Zaigas Lazdiņas
ienākšana mūsu draudzē ir liels
ieguvums. Katru dievkalpojumu
viņa bagātina ar mūziku - atskaņo kādu skaņdarbu uz ērģelēm
vai izpilda solo dziedājumā, organizē arī pašas vadīto kolektīvu
koncertus baznīcā,» stāsta draudzes pārstāve Ausma Mežiņa.
«Taču Zaiga Lazdiņa ir ne tikai
kolektīvu vadītāja, dziedātāja un
ērģelniece, viņa arī komponē.
Draudzes ansamblis dzied vairākas dziesmas ar Annas Elsbergas vārdiem un Zaigas Lazdiņas
mūziku.»
Zvani baznīcā tiek augstu
vērtēti sava muzikālā potenciāla
dēļ, veiksmīgi papildinot dažādus baznīcas rituālus. Tie veic
pulcēšanās rituālu, ar tiem
iezvana iesvētības un svin laulības, tie piešķir svinīgumu svētku procesijās un nopietnību izvadīšanas laikā, arī iepriecina.
«Lai zvana skaņas dod mums
spēku!» svētkos, kas veltīti Iecavas baznīcas zvanam, vēlēja arī
mācītājs Rolands Radziņš.

Aizsaulē aizgājuši
Elza Āboltiņa (29.09.1925. - 28.08.2011.)
Albīna Anna Kantāne (13.02.1939. - 28.08.2011.)

2011. gada 2. septembrī

8.

Kultūras namā

IZ
zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku un malku.
Tālr. 26138299.

Pērk : : :

Apskatāma iecavnieku
vaļasprieku izstāde
«DVĒSELES VARAVĪKSNE».
Noslēguma pasākums 3. septembrī plkst. 14:00.

metāllūžņus (visu veidu).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.
zemes ar mežu, zemes ar jaunu
un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr.
+37129829750,+37122114382.
automašīnas avārijas stāvoklī
(vieglās, kravas un
lauksaimniecības tehniku),
elektromotorus. Demontē un
izved metāla konstrukcijas un
citus metāllūžņus.
Tālr. 26200989.

Vēlas strādāt : : :
Šoferis (B,C, D, E kategorija)
ar 40 gadu darba stāžu. Var
strādāt arī par metinātāju,
santehniķi, gāzes operatoru,
sargu. Ir sava vieglā
automašīna. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālr. 29654555.

Dažādi : : :
4. septembrī plkst. 11.oo
Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
DIEVKALPOJUMS,
veltīts jaunā mācību gada sākumam.
Mīļi aicināti skolēni, viņu vecāki, pedagogi.

Izgatavo dārzeņu konteinerus
pēc pasūtījuma.
Tālr. 26064677.

Vidusskolas stadionā
Latvijas čempionāta 2. līgas spēles futbolā
6. septembrī pl. 18.30 FK IECAVA - FK OZOLNIEKI
15. septembrī pl. 19.00 FK IECAVA - FK JELGAVA JUNIORS
20. septembrī pl. 19.00 FK IECAVA - JPFS/SPARTAKS
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Veic pakalpojumus zemes
aršanā, frēzēšanā, ganību un
citu teritoriju appļaušanā.
Tālr. 29244999.

3. septembrī
plkst. 11:00
DIEVDĀRZIŅA
otrās kārtas
atklāšana.

SIA «Eko Bloks» meklē
sekretāri-lietvedi uz noteiktu
laiku. Prasības: labas iemaņas
darbā ar datoru un biroja
tehniku, grāmatvedības
zināšanas, zināšanas lietvedības
kārtošanā. CV lūdzam sūtīt uz
e-pastu: ekobloks@ekobloks.lv.
Biroja adrese: «Bucenieki»,
Iecavas novads.
Vajadzīgs krūmgriezējs ar savu
tehniku. Lauka platība - ap
4 ha, Iecavā. Tālr. 25909331
(Vilnis Kleinhofs).
Piemājas saimniecība
«Jaunzemdegas». aicina darbā
priekšstrādnieku, kas prot
celtnieku darbus, vēlams ar
traktorista tiesībām.
Tālr. 29244999.
SIA «Dotnuvos projektai» lauksaimniecības tehnikas un
sēklu tirdzniecības kompānija aicina pievienoties savai
komandai ekspeditoruautomašīnas vadītāju.
Nepieciešama C,E kategorijas
vadītāja apliecība, štropētāja
apliecība.
Tālr. 67913161, e-pasts:
info@dotnuvosprojektai.lv.
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