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Zemgales reģiona speciālistiem prezentē AKTUĀLI
Šajā numurā:
paliatīvās aprūpes iespējas Iecavā
Iecavas
novada
pašvaldības
aģentūras
IVSAC
direktore
Mirdza
Brazovska
semināra
dalībniekiem
stāstīja
par
paliatīvās
aprūpes
iespējām
IVSAC
dienas
stacionārā.

A: F: Anta Kļaveniece

2. martā Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrā
(IVSAC) noritēja seminārs,
kurā pulcējās Zemgales
reģiona pašvaldību
pārstāvji, medicīnas jomas
koordinatori savās
pašvaldībās.

Semināru organizēja Veselības norēķinu centra (VNC) Zemgales reģionālā nodaļa. Tikšanās
laikā VNC Zemgales nodaļas vadītāja Daiga Volfa informēja par
valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs un citām aktualitātēm.
Valsts zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra vadītājs Andis Paeglītis pastāstīja par zobārstniecības mobilā kabineta

darbu. Divus mobilos zobārstniecības busiņus par valsts līdzekļiem centrs iegādājās
2007. gadā. Viens busiņš strādā
Zemgales un Kurzemes, otrs Vidzemes un Latgales rajonos.
Tieši laukos zobārsta pakalpojumi bieži vien nav pieejami, tāpēc
šis ir vienīgais veids, kā rūpēties
par bērnu mutes veselību.
3.lpp.

Motivācijas 4.
grupā gūst
zināšanas un
dzīvesprieku
Zupas
5.
virtuvei liela
piekrišana
Noderīgu
informāciju
var meklēt
reģionālajā
ģeoportālā

6.

Izrok kara
6.
laikā pazudušu
kapu zvanu

Palielina pašvaldības līdzfinansējumu NVO projektiem
A: Beata Logina

Ņemot vērā pagājušā gada
pieredzi, veikti grozījumi
Nevalstisko organizāciju (NVO)
projektu līdzfinansēšanas
konkursa nolikumā.

Dome 8. marta sēdē pārrunāja Finanšu komitejas akceptētos
priekšlikumus un papildinājumus, apstiprināja nepieciešamos grozījumus nolikumā un
nolēma izsludināt šī gada konkursu no 14. marta.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad NVO projektu konkurss
Iecavas novadā tika īstenots pirmo reizi un katrs pretendents
varēja cerēt uz līdzfinansējumu
līdz 400 latu apmērā, šogad
pašvaldības atbalsts palielināts

līdz 1000 latiem. Pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst
pārsniegt 90% no projekta kopējām izmaksām, un projekta
iesniedzējam jānodrošina ne
mazāk kā 10% finansējuma no
kopējās summas.
3.lpp.

2011. gada 11. martā

2.

Sveicam akordeonistu ansambli
A: Alise Veisa

direktores vietniece mācību
darbā
F: Antra Rušmane

4. martā Dobeles mūzikas
skolā norisinājās
Akordeonistu ansambļu
festivāls un konkurss
«Zemgales akordeonists
2011».
Iecavas mūzikas skolas akordeonistu ansamblim diena izvērtās ne tikai gara, nopietniem
pārbaudījumiem smaga, bet arī
pacilājoša, jo konkursā iegūta
2. vieta. Sveicam tā dalībniekus
(attēlā) - Katrīnu Mercu, Armandu Baumani, Ansi Kārli Štālu, Loretu Batari, Jāni Burcevu un viņu skolotāju Antru Rušma-

ni! Pēc sasniegtajiem augstajiem
rezultātiem konkursā sekoja
mēģinājums lielajā akordeonistu
orķestrī, kas ik gadu kopā pulcē

Sadanco sākumskolēni

visus Zemgales novada akordeonistus. Muzicēšana ap 50 dalībnieku lielajā orķestrī atstāj tik
lielu iespaidu, ka audzēkņi ar

A: Aldonija Gaveika

Iecavas novada Domes
Izglītības nodaļas metodiķe
F: Dace Deņisova

4. martā Iecavas
vidusskolas zāle bija pilna
ar Zemgales novada tautas
tērpos sapostiem
sākumskolas dejotājiem.
Izglītības iestādes direktore
Agra Zaķe sveica viesus no citām
Iecavas un Vecumnieku novada
skolām. Daudzi bērni Iecavas vidusskolā bija pirmo reizi, tas radīja priecīgu satraukumu, un
dejotprieks atbalsojās skatītāju
draudzīgajos aplausos.
Pasākums nebija deju kolektīvu skate, tāpēc mazāk emociju,
kas saistās ar spriedzi - kurš uzvarēs un būs labākais. Virmoja
pozitīva gaisotne, dzīvesprieks

IZ

gan bērniem, gan kolektīvu vadītājiem, gan skatītājiem. Salīdzināšanu varētu veikt žūrija,
taču tādas nebija, jo notika SADANCIS, taču pirkstgaliņi dejotāju rociņām un kājiņām tāpat
bija nostiepti, muguriņas taisnas, stāja lepna un sejās priecīgi
smaidi.
Dejotāji uz skatuves bija
kuplā skaitā, veselām klasēm
(Iecavas vidusskolas 1.a un 1.c
kl.) un klašu grupām (3. kl,
4. kl.). Nozīmīgu darbu veikuši
deju kolektīvu vadītāji: Vallija
Vaine (Misas vidusskola), Astrīda Celmiņa (Valles vidusskola),
Aiva Skaldere (Īslīces vidusskola), Inese Jirgena (Iecavas internātpamatskola), Aija Krolle,
Ginta Cera, Solveiga Lineja un
pianiste Dace Deņisova (Iecavas
vidusskola).
Raitu soli, staltu stāju un dejotprieku arī turpmāk! IZ

Asins donorus aicinās ar īsziņām

Skolu ziņas

Šo gadu Iecavas vidusskolas folkloras kopa «Tarkšķi» iesākusi ar aktīvu iesaistīšanos Latvijas Radio ierakstos - janvāra
sākumā ierakstītās dziesmas
skanēja raidījumā «Laikarata riti», kur folkloristi un zinātnieki
sprieda par seno laika skaitīšanu, maģiskajiem skaitļiem u.
tml. tēmām. Šonedēļ «Tarkšķi»
atkal dodas uz Latvijas Radio, lai
ierakstītu dziesmas par krustabām un Lielo dienu. Lai labi
skan!

nepacietību gaida jau nākamo
gadu, kad atkal varēs doties uz
akordeona mūzikas galvaspilsētu Dobeli.
5. martā Iecavas mūzikas
skolas koris diriģentes Kristīnes
Circenes vadībā devās uz Rīgu,
lai piedalītos Jāzepa Vītola II Latvijas mūzikas skolu koru un vokālo ansambļu konkursā «Lai
skan...». Dalībnieki (25 kori un
18 vokālie ansambļi) tika dalīti
vairākās kategorijās pēc dziedātāju skaita un vecuma. Mūsu
mūzikas skolas korim konkurentu vidū bija konkursu laureāti no Kuldīgas, Lielvārdes, Rīgas,
Baldones un Gulbenes. Šiem koriem bija jāatskaņo obligātā
dziesma un divas brīvas izvēles
dziesmas. Šoreiz galveno balvu braucienu uz konkursu Spānijā - saņēma Valmieras Mūzikas
skolas koris. IZ

9. martā 5.-8. klašu skolēni
piedalījās trakajās sacensībās
«Dullais piecinieks», bet 10. martā 5.-9. klašu koris piedalījās
Bauskas novada koru skatē-konkursā. 11. martā Bauskas 1. vidusskolā notiks krievu dziesmu
izpildīšanas konkurss. Tajā piedalīsies 12. a klases kolektīvs,
Sigita Grīnberga (9.a kl.), Anda
Vaičekone (8.a), Diāna Špoģe,
Sindija Mežsarga (10.a) ar skolotājām D. Deņisovu, S. Knāķi,
I. Selicku un M. Pīlādzi. IZ

No šīs nedēļas Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja reģistrēties īsziņas saņemšanai ar aicinājumu
ziedot asinis brīdī, kad slimniekiem būs nepieciešamas tieši attiecīgās grupas asinis, informē
Valsts asinsdonoru centrs.
Turpmāk potenciālo donoru
datu bāzē reģistrētie iedzīvotāji,
norādot savu asins grupu un sev
tuvāko asins nodošanas vietu,
mobilajā telefonā saņems īsziņu,
kad slimniekiem pārliešanai būs

nepieciešamas viņa norādītās
grupas asinis. Lai reģistrētos īsziņas saņemšanai:
- reģistrējies par asins donoru
www.draugiem.lv/asinsdonori;
- norādi savu asins grupu un
tuvāko pieejamo asins ziedošanas vietu (kādā no deviņām pilsētām);
- kad pārliešanai būs nepieciešamas tieši tavas grupas
asinis, VADC tevi uzrunās ar īsziņu! IZ

2011. gada 11. martā

3.

Novada Domē
Dome 8. marta sēdē lēma
par Mirdzas Brazovskas
iecelšanu par pašvaldības
aģentūras «Iecavas
veselības un sociālās
aprūpes centrs» (IVSAC)
direktori.
M. Brazovska pirmo reizi par
IVSAC direktori tika iecelta

2006. gada 15. martā pēc izsludinātā konkursa rezultātu izvērtēšanas. Noslēgtā darba līgums
termiņam bija jābeidzas
2011. gada 15. martā. Deputāti
vienprātīgi nolēma atkārtoti
iecelt M. Brazovsku par IVSAC
direktori, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz pieciem gadiem.
Dome apstiprināja arī vai-

Palielina pašvaldības līdzfinansējumu
NVO projektiem
1.lpp.

Projektu pieteikumus savu
mērķprogrammu īstenošanai
var iesniegt NVO un to struktūrvienības vai nodaļas, kuru juridiskā adrese ir Iecavas novadā
vai savu darbību veic Iecavas novada teritorijā. Grozot konkursa
nolikumu, šogad noņemts ierobežojums, kas iepriekš ļāva katram pretendentam iesniegt tikai
vienu pieteikumu. Lai veicinātu
iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes
uzlabošanos, katrs pretendents
drīkst iesniegt neierobežotu
skaitu projektu pieteikumu.
Turklāt iesniegtais projekts var
būt iepriekš atbalstītā projekta
turpinājums.

Projekta aktivitātēm jānotiek
Iecavas novadā vai ieguvējiem no
projekta rezultātiem jābūt Iecavas novada iedzīvotājiem. Iecerētais projekts jārealizē un jāpabeidz līdz kārtējā kalendārā gada
30. decembrim. Projekta pieteikumi un pavaddokumenti Domē
jāiesniedz mēneša laikā no projektu konkursa izsludināšanas
dienas. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir
pieejama pašvaldības mājas lapā
www.iecava.lv.
Konsultācijas par projektu
pieteikumu sagatavošanu sniedz
pašvaldības projektu vadītāja
Inetas Bramane. Pretendentu
iesniegtos dokumentus izvērtēs
ar Iecavas novada Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa komisija. IZ

Zemgales reģiona speciālistiem prezentē
paliatīvās aprūpes iespējas Iecavā
1.lpp.

Atsaucoties uz iepriekšējā
tikšanās reizē izrādīto interesi,
IVSAC direktore Mirdza Brazovska semināra dalībniekiem
bija sagatavojusi prezentāciju
par paliatīvās aprūpes iespējām
IVSAC dienas stacionārā. Jāuzsver, ka Zemgales reģionā IVSAC
ir vienīgā medicīnas iestāde, kurā šāds pakalpojums tiek nodrošināts.
Paliatīvā aprūpe tiek definēta
kā aktīva, visaptveroša tādu pacientu aprūpe, kuriem radikālas
terapijas iespējas ir izsmeltas. Ar
paliatīvās aprūpes palīdzību, kas
ietver gan sāpju noņemšanu un
citu medicīnisku palīdzību, gan
vienlaikus arī psiholoģisku, sociālu un garīgu problēmu risinā-

šanu, hroniski slimu pacientu
un viņu ģimeņu dzīves kvalitāti
var ievērojami uzlabot.
Nebūtu pieļaujama situācija,
par kādu nesen vēstīja plašsaziņas līdzekļi, kad ar vēzi slima
mirstoša bērna vecākus ārstniecības iestāde neinformēja par
iespēju saņemt paliatīvo aprūpi,
sacīja M. Brazovska. Bieži vien
šādu situāciju iemesls ir komunikācijas problēmas un informācijas trūkums. Tieši tādēļ sagatavotā prezentācija, kurā atspoguļota iestādes struktūra, skaidrojumi par darbībām, kas jāveic,
lai nokļūtu dienas stacionārā, izmaksas un iespējamie atvieglojumi, izsūtīta Zemgales reģiona
ģimenes ārstiem. Prezentācija
pieejama arī Iecavas pašvaldības
interneta vietnes www.iecava.lv
sadaļā Veselība. IZ

rākus saistošos noteikumus.
Iecavas novada Domes
2011. gada saistošos noteikumus Nr.2 «Saistošie noteikumi
par pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus» ir pieņēmusi zināšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija, papildus izsakot iebildumus
par atsevišķiem šo saistošo noteikumu punktiem, un lūgusi
precizēt šos saistošos noteikumus.
Tajos precizēta apbedīšanas
pabalsta piešķiršanas kārtība
proti, ka piešķirams apbedīšanas pabalsts (par personu, kurai
nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu, par novada teritorijā mirušu neatpazītu personu)
un tam atvēlētā summa ir
Ls 250. Noteikts pabalsts audžuģimenei saskaņā ar pašvaldības
un audžuģimenes līgumu audžuģimenē ievietota bērna uzturam Ls 180 apmērā. Precizēta
lēmuma apstrīdēšanas kārtība.
Arī saistošos noteikumus
Nr. 3 «Saistošie noteikumi par
pabalstu piešķiršanu sociālajai
palīdzībai» ministrija pieņēmusi
zināšanai un lūgusi precizēt. Šie
saistošie noteikumi izstrādāti, lai
precizētu Domes 19.01.2010.
saistošos noteikumus Nr.2 «Par
pabalstu piešķiršanu sociālajai
palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem» un 14.12.2010. saistošos noteikumus Nr.26 «Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem».
Jaunajos noteikumos noteikts ienākumu līmenis Ls 180,
lai personu/ģimeni atzītu par
maznodrošinātu personu/ģimeni; precizēta sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtība un piešķiršanas laiks un noteikts, ka tas
notiek ar Sociālā dienesta lēmumu; atdalīti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie pabalsti un pašvaldības noteiktie pabalsti; saistošie noteikumi papildināti ar līdzdarbības pienākumu veidiem.
Abu saistošo noteikumu
jaunā redakcija tika izskatīts Veselības un sociālo jautājumu
komitejas ārkārtas sēdē 3. martā un ieteikts Domei noteikumus

apstiprināt.
Savukārt j autājums par
Iecavas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 «Par kapsētu apsaimniekošanu» tika izskatīts Attīstības komitejas sēdēs 18. janvārī un 15. februārī.
Šo noteikumu mērķis ir noteikt
kapsētas iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas
kārtību, apbedīšanas kārtību,
kapavietu apsaimniekotāju tiesības un pienākumus. Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām
un fiziskajām personām Iecavas
novada administratīvajā teritorijā. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku
zaudēs ar 10.05.2005. lēmumu
apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.4 «Par Iecavas novada
kapsētu apsaimniekošanu».
Visi Domes apstiprinātie
saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc pilna
teksta publicēšanas laikrakstā
«Iecavas Ziņas».
Dome izveidoja komisiju
nomas objektu iznomāšanai
un lēma par divu objektu nodošanu iznomāšanai.
Vienbalsīgi tika nolemts izveidot pastāvīgi funkcionējošu
Komisiju nomas objektu iznomāšanai šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - Mārtiņš
Veinbergs, Domes izpilddirektors; komisijas locekļi: Aivars
Mačeks, deputāts, Domes Zemes ierīcības dienesta vadītājs;
Baiba Leitlante, Zemes ierīcības
dienesta zemes lietu speciāliste,
Gita Kravala, Domes juriste;
Evita Heidemane, Domes nodokļu inspektore.
Pamatojoties uz fizisku personu iesniegumiem, kas saņemti Domē, deputāti nolēma nodot
nomā nekustamā īpašuma
Iecavas novada «Dienvidi 1»
ēkas un būves un nekustamā
īpašuma «Uzvaras» ēkas un būves, rīkojot rakstisku izsoli.
Dome lēma arī par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, zemes vienības atdalīšanu,
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu un citiem jautājumiem. IZ

Melnās ziņas
- 28. februārī laikā no plkst.
17 līdz 19 sporta nama «Dartija»
garderobē nozagts mobilais telefons Sony Ericsson. Sākts kriminālprocess.
- 3. marta vakarā Dzimtmisā
kādas mājas virtuvē izdega aptuveni 10 m2.
- 4. martā Rīgas ielā sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka 1957. gadā dzi-

mis vīrietis dzīvo bez deklarētas
dzīvesvietas.
- 8. marta priekšpusdienā
konstatēts, ka Dartijā elektrolīnijai TP-4177 demontēti alumīnija vadi 0,3 km garumā. Sākts
kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2011. gada 11. martā

4.

Motivācijas grupas nodarbībās gūst zināšanas un dzīvesprieku
A: F: Anta Kļaveniece

Šo ceturtdien aizvadīta jau
trešā nodarbība māmiņām,
kuras iesaistījušās Sociālā
dienesta organizētajā
motivācijas grupā «No
māmiņas mīļajām rokām».
Grupas koordinatores, sociālās darbinieces Arta Manuša un
Ļuda Belruse motivācijas grupā
uzaicinājušas 18 māmiņas, kas
kopj bērnus ar īpašām vajadzībām, kā arī māmiņas, kurām ir
nepieciešama sadarbība ar Sociālo dienestu.
Motivācijas grupas nodarbības norit Pestīšanas Armijas telpās. Pirmā programmas daļa ir
veltīta izglītojošām aktivitātēm.
Pieaicinātie speciālisti palīdz
māmiņām labāk iedziļināties dažādās jomās, kas atvieglo ikdienu. Tēmas ir dažādas: psiholoģija, medicīna, sociālā sfēra,
sadarbība ar palīdzības organizācijām un citas.
Nodarbību otrā daļa ir mazliet praktiskāka. Tā kā pašvaldība šī projekta īstenošanai piešķīrusi finansējumu, ir iegādāti
nepieciešamie materiāli, lai māmiņas varētu apgūt gan T-kreklu
un krūzīšu apgleznošanu, gan
sveču liešanu un zīda šaļļu ba-

tikošanu, gan sveču un ziepju izgatavošanu un Lieldienu dekoru
darināšanu.
«Motivācijas grupas nodarbības māmiņām organizējam jau

ceturto gadu. Paveiktais sniedz
lielu gandarījumu, jo sievietes
šeit kļūst daudz atvērtākas un
dzīvespriecīgākas; viņas vairs
nebaidās no jēdziena - sociālais

dienests,» tā A. Manuša.
Motivācijas grupas noslēguma pasākums noritēs Mātes dienā - 8. maijā, kad iecerēta arī nodarbībās tapušo darbu izstāde. IZ

Lielie lasīšanas svētki
A: Emīls Sietiņš
F: Ludmila Šteinberga

6. martā Starptautiskajā
izstāžu centrā Ķīpsalā
norisinājās Lielie lasīšanas
svētki. Apbalvojumus
saņēma autori, ilustrētāji,
tulkotāji un izdevēji, kuri
ar saviem darbiem bija
izcīnījuši godalgotas vietas
Bērnu žūrijas konkursā.
Uz šo pasākumu brauca arī
Iecavas novada bibliotēku labākie lasītāji: Uvis Dredžels (8. klase, Iecavas bērnu bibliotēka, vadītāja Ludmila Šteinberga), Zane
Ozola (5. klase, Zālītes bibliotēka, vadītāja Regīna Fiļimonova),
Emīls Sietiņš (9. klase, Iecavas
vidusskolas bibliotēka, vadītāja
Janīna Lapkovska) un Estere Tēraudkalna (Ziemeļu bibliotēka,
vadītāja Dzintra Maračkovska),
kurai ir tikai seši gadi, bet milzum liela centība un lasītprieks.
Bērnu žūrija ir ikgadējs pasā-

kums bērniem un jauniešiem,
kas piedāvā lasītājiem iejusties
žūrijas ādā un no grāmatām, kuras sadalītas pa vecuma grupām,
izvēlēties tieši to, kura pašam vislabāk iet pie sirds.
Lielajos lasīšanas svētkos
bērnu rezultāti tika apkopoti un
grāmatas, kuras visvairāk bija
patikušas lasītājiem, tika arī apbalvotas. Iecavas vidusskolas
bibliotēka šajā pasākumā piedalās jau trīs gadus, bet Iecavas
bērnu, Ziemeļu un Zālītes bibliotēka ar Bērnu žūriju sadarbojas
jau visus 11 tās pastāvēšanas gadus.
Pasākuma gaitā cītīgākos lasītājus no visas Latvijas izklaidēja teatrālie un dziedošie vadītāji
dzīvnieku kostīmos, kā arī dziedātājs Kaža, kura dziesmas pavadīja publikas ovācijas. Pasākuma dalībniekiem bija adresēta
arī vēstule no Latvijas prezidenta, kurā viņš uzslavēja gan jaunos lasītājus, gan arī darbu, ko ik
gadu veic Bērnu žūrija.
Klātesošajiem lasītājiem bija
sarūpētas dāvanas - jaunas un

Iecavas novada bibliotēku čaklākie lasītāji Lielajos lasīšanas
svētkos Ķīpsalā.
populāras grāmatas lasītprieka
veicināšanai un īpaši auduma

maisiņi, izrotāti ar Bērnu žūrijas
saukļiem. IZ
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Zupas virtuvei pašvaldība atvēlējusi 6000 latu
na; Lilita kopj arī telpas un ēkas
apkārtni, pieskata veļas mazgātavu un dušas telpas, kurina
krāsnis un iet uz veikalu pēc produktiem. Savu darbu viņai grūti
iztēloties bez saviem čaklajiem
palīgiem - brīvprātīgā darba veicējas Skaidrītes Miezītes un
Smaidas Miezītes, kas ir simtlatniece. Rosīgās sievietes sagatavo
produktus vārīšanai, pasniedz
ēdienu pusdienotājiem.

A: F: Anta Kļaveniece

Pulksteņa rādītājs tuvojas
divpadsmitiem, un Pestīšanas
Armijas ēku pamazām piepilda
cilvēki. Drīz vien galdā kūpēs
silts ēdiens, kuru atnākušajiem
sarūpējusi zupas virtuves saimniece Lilita Lazdiņa.
Katru darbdienu te iegriežas
aptuveni piecdesmit pusdienotāju, kam bezmaksas zupas talonus piešķīris Sociālais dienests.
Siltas pusdienas šeit par nelielu
samaksu ēd arī simtlatu stipendiāti, bet pirmdienās un trešdienās zupas virtuve ir atvērta ikvienam, kas vēlas pusdienot. Šos
izdevumus sedz Pestīšanas Armija.

Ziedojumi bagātina
ēdienkarti
Dienā pusdienotāju skaits
svārstās no 100 līdz 130, tādēļ arī
zupas katls ir liels - ap 60 litru.
«Zupas vārīšanai visvairāk izlietojam kartupeļus, tāpēc liels paldies vietējiem zemniekiem, kas
mums tos atvēl: Augustam Kudapam un zemnieku saimniecības «Pipari» saimniekiem Laimai
un Vilnim Kalderauskiem,» teic
L. Lazdiņa. Atsaucīgi Ziemassvētku laikā bijuši arī ziedotāji
zupas virtuvei; reizi mēnesī divas
kastes olu zupas virtuves vajadzībām ziedo akciju sabiedrība
«Balticovo». Ziedojumi palīdz

Jauniešiem vajadzīga
piederības vieta

«Cilvēki ir ļoti pateicīgi par iespēju saņemt siltu ēdienu.
Nevienu ārā nedzenam. Kādu dienu cilvēku ir mazāk, citu
vairāk, bet īpaši liela atsaucība ir aukstajā laikā,»
stāsta Lilita Lazdiņa. Daļa pusdienotāju neēd uz vietas,
bet zupu nes uz mājām.
ēdienkarti bagātināt. Pusdienās
tiek vārīta ne tikai zupa, bet pāris
reizes nedēļā arī otrais ēdiens,
reizēm arī kāds saldais un kafija.
Kad ciemojos, galdā tiek celta
aromātiska un garda šampinjonu siera zupa, maize, auzu cepumi un kafija; iepriekšējā dienā
bijis arī saldais - uzputenis ar
pienu, bet par godu Sieviešu die-

nai saimnieces sarūpējušas vārītus kartupeļus ar karbonādi un
pat pašceptu kūku.

Palīdz brīvprātīgie
Lilita Lazdiņa Pestīšanas Armijas draudzē darbojas jau desmit gadus, bet algotu darbu Iecavas korpusā sākusi strādāt
pirms sešiem gadiem. Viņas pienākumos ir ne tikai zupas vārīša-

Sesto mēnesi par Pestīšanas
Armijas Iecavas korpusa (draudzes) vadītāju strādā Ieva Tavare.
Piesaistot ārzemju ziedotāju līdzekļus, šoziem izdevies veikt
ēkas jumta, 2. stāva un gaiteņa
remontu. Ieva cer, ka, tuvojoties
pavasarim, izdosies realizēt arī
ieceri par jauniešu centra izveidi.
Šī ideja nākusi no pašiem jauniešiem, kas apmeklē PA nodarbības. Viņiem nepieciešama sava
telpa, sava piederības vieta, kur
saturīgi pavadīt brīvo laiku bez
alkohola un cigarešu klātbūtnes,
kas bieži vien ir ielas bērnu ikdiena. Jaunieši solījuši arī savu
atbalstu telpu iekārtošanā. Ieva
plāno, ka topošajā jauniešu centrā laiku varētu īsināt, spēlējot
dažādas galda spēles, novusu,
galda tenisu. Nākotnē varētu organizēt tematiskos vakarus ar citu jauniešu piedalīšanos, rosināt
diskusijas par dažādām tēmām. IZ

Iecavas novada Dome līgumu par tiesībām šogad sniegt zupas
virtuves pakalpojumus maznodrošinātiem un trūcīgiem Iecavas
novada iedzīvotājiem noslēgusi ar RO «Pestīšanas Armija».
No pašvaldības budžeta šim mērķim atvēlēti 6000 latu.

Uzziņai

Pestīšanas Armijas Iecavas
korpusa ēka Rīgas ielā kļūst
aizvien sakoptāka.
Korpusa vadītāja Ieva
Tavare savulaik atmetusi
sapni kļūt par juristi, jo
garīgas cīņas rezultātā
izlēmusi kalpot cilvēkiem.
Tieši tā, jo virsniecību
(šobrīd Ieva ir kapteine)
viņa neuzskata par
karjeras izvēli, bet gan par
kalpošanu, kam nākas
arī šo to upurēt.

Iecavas novada Domes saistošie noteikumi «Par pabalstu
piešķiršanu sociālajai palīdzībai» nosaka, kā saņemams
pabalsts uzturam natūrā.
Pabalsts uzturam ir paredzēts personas/ģimenes
pamatvajadzību nodrošināšanai un ietver pabalstu zupas
virtuves izmantošanai. Tas ir pabalsts natūrā un tiek
piešķirts uzskaites talonu veidā, pamatojoties uz personas
individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanu.
Tiesības saņemt pabalstu uzturam ir:
- personai/ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas
personas/ģimenes statuss;
- personai/ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā;
- vientuļai maznodrošinātai pensijas vecuma personai;
- personai bez noteiktas dzīvesvietas, kura nespēj nodrošināt
pamatvajadzības (neiesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju
un pēc sociālā darbinieka izvērtējuma).
Uzskaites talonus persona/ģimene saņem Iecavas novada
Domes Sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka.
Zupas virtuves saņēmēju uzskaiti katru mēnesi veic Sociālā
dienesta speciālists.
Izlietotos līdzekļus par zupas virtuves saņēmējiem pārskaita
saskaņā ar Iecavas novada Domes un ēdināšanas
pakalpojuma sniedzēja noslēgto līgumu.
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Zemgalē darbojas Latvijā pirmais reģionālais ģeoportāls
Lai nodrošinātu reģiona
iedzīvotājiem un uzņēmējiem
ģeotelpiskās informācijas
pieejamību, Zemgales
Plānošanas reģions (ZPR)
ir izveidojis reģionālo
ģeoportālu un industriālo
teritoriju datu bāzi
http://gisdb.zpr.gov.lv.
Ģeoportālu veido 22 Zemgales pašvaldību, arī Iecavas novada ģeotelpiskie dati, nodrošinot pārskatāmu informāciju par
teritorijas attīstību un dodot arī
iespēju izmantot datus no citām
informācijas sistēmām.

Portālā interesenti var apskatīt Zemgales reģiona pašvaldību
Teritorijas plānojumu dokumentus, kas ietver informāciju par
zemes atļauto un plānoto izmantošanu, Industriālo teritoriju datu bāzi (ievadīta informācija par
vairāk nekā 70 teritorijām),
Valsts zemes dienesta kadastra
datus, reģiona topogrāfisko un
ortofoto karti, informāciju, datus
par Eiropas zemes virsmas apaugumu.
Iedzīvotāju ieguvums ir plaša
grafiska informācija par sev piederošo īpašumu, tā atļauto un
plānoto izmantošanas veidu at-

Izrok kara laikā
pazudušu kapu zvanu
A: F: Anta Kļaveniece

Neparasts atradums uziets
«Lejas Stīveru» mājās
Dzimtmisā. Tas ir
Otrā pasaules kara laikā
pazudušais Stīveru kapu
zvans. Visticamāk, tas
atradīs vietu topošajā
Iecavas muzejā.
Stīveru kapu pārzine Ilze
Kante zināja pastāstīt, ka jaunu
zvanu tornī uzlika 1983. gadā
par iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem, taču 2007. gada
augustā garnadži to nozaga.
Pērn ar pašvaldības finansiālu
atbalstu izgatavots un tornī nostiprināts jauns čuguna zvans.
Ilzes māte Ausma Feldmane
(1928-2001), kas savulaik nerimstoši darbojās savas dzimtās
puses vēsturiskajā pētniecībā,
savos pierakstos minējusi, ka
Stīveru kapsēta darbojas kopš
aptuveni 1735. gada. Kapsētas
jaunākā daļa sākusi veidoties ap
1810. gadu. Kapsētas ziemeļu
pusē atrodas galvenie vārti, kas
celti 1932. gadā. Zvanu tornis ir
celts 1926. gadā, un tāds pats
gadu skaitlis rotā arī atrasto zvanu. Uz tā rakstīts «Stīveru kapu
zvans. 1926.»
Uz jautājumu, kāpēc zvans
tik ilgi nogulējis zemē, atbilde rodama Ulda Skujas stāstījumā.
Viņa vectēvs Jānis Skuja, kādreizējais «Lejas Stīveru» īpašnieks, bijis Stīveru kapu pārzi-

bilstīgi teritorijas plānojumam,
izmantošanas un apbūves noteikumiem un apgrūtinājumiem.
Savukārt uzņēmēji var iegūt
sev vajadzīgo informāciju par industriālo teritoriju atrašanās
vietu un to izmantošanu, kopējo
zemes vai ēku platību, īpašuma
piederību, tehnisko infrastruktūru, attālumu līdz Rīgai, pārdošanas vai nomas iespējām u. c.
Objekti kartē attēloti kopā ar ziņām par apkārtējo vidi un teritoriju, kā arī infrastruktūru.
Pašvaldību speciālisti-plānotāji var izmantot standartizētu
ģeotelpisko informāciju apkārtējo pašvaldību kontekstā, kā arī
pielietot visas portālā pieejamās
datu bāzes.
Ieviešot projektu «Plan4all»,
ZPR kopā ar partneriem no 14
Eiropas valstīm uzsācis darbu
pie ES noteiktās INSPIRE direktīvas ieviešanas, kas paredz nodrošināt publiski pieejamus,
harmonizētus ģeotelpiskos datus lietotājiem. Vienlaicīgi turpinās darbs pie Zemgales ģeoportāla pilnveidošanas un saturiskās papildināšanas ar jauniem
datu slāņiem:
- pasažieru pārvadājumu
maršrutu tīkls, starppilsētu pārvadājumi, skolēnu pārvadājumi,

loģistika u. c.;
- Natura 2000 teritorijas, apraksti;
- tūrisma teritorijas, objekti,
tūrisma maršruti, informācija;
- autoceļu kvalitātes karte;
- sabiedrisko pakalpojumu
un ekonomiskās attīstības centru izvietojums, pakalpojumu
analīze;
- Izglītības, kultūras, sporta
iestāžu tīkls, pieejamības un sasniedzamības izvērtējums;
- Applūstošās teritorijas, plūdu modelēšanas iespējas, piemēram, ceļoties ūdens līmenim
ūdenskrātuvē, prognozēt applūstošo teritoriju izmaiņas.
Lai Zemgalei piesaistītu investorus, uzņēmējus, reģiona
ģeotelpiskie dati (industriālās teritorijas) ir ievietoti starptautisk a j ā
ģ e o p o r t ā l ā
http://www.arcgis.com, kam ir
110 miljonu lietotāju un kur ir
apkopota informācija no aptuveni 40 tūkstošiem citu datu bāzu
visā pasaulē (tiešā saite uz Zemgales industriālo teritoriju datiem). ZPR pagaidām ir vienīgā
institūcija, kas nodrošina plašai
sabiedrībai nepieciešamās informācijas vākšanu, apkopošanu
un izplatīšanu reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. IZ

Gadskārtējā traktortehnikas tehniskā apskate tiks veikta,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Bauskas rajona
nodaļas inspektoriem izbraucot uz novadiem.

Iecavas novadā skates notiks:
4. aprīlī plkst. 10.30 Rosme, Zorģi, 11.30 Iecavnieks;
27. aprīlī plkst. 10.30 Rakmente, 11.30 Zālīte;
8. jūnijā plkst. 10.30 Balticovo, 11.30 Jumis.
nis. Viņš redzams arī 1926. gada
foto uzņēmumā, kad notikusi
jaunā zvanu torņa un zvana
iesvētīšana. Kara laikā netālu atradušās gan krievu, gan vācu armijas daļas, tāpēc, baidīdamies,
ka zvanu var atņemt armijas vajadzībām, lai pārkausētu, visticamāk, vectēvs izlēmis to aprakt.
Jaunais «Lejas Stīveru» īpašnieks mājā sācis dzīvot pērn novembrī. Tā kā no mājas uz meža
pusi ir purvains, izdomājis tur izrakt dīķi. Izmantojot buldozera
pakalpojumus, pie reizes viņš
nolēmis nojaukt arī veco kūti,
bet, lai būvgruži nav jāved kaut
kur projām, vēlējies tos sabērt
turpat izraktā bedrē. Tad nu, rokot bedri, arī uziets kara laikā
apraktais zvans. IZ

Pirms TA veikšanas traktortehnikas īpašnieks (vadītājs)
uzrāda:
- traktortehnikas reģistrācijas apliecību;
- OCTA polisi;
- traktortehnikas vadītāja apliecību;
kā arī veic samaksu par tehnisko apskati.
Maksājumu var izdarīt apskates vietā:
- par pašgājēju Ls 10,85,
- par piekabi Ls 7,95,
- par speciālās traktortehnikas apskati Ls 16,35.
Izbraukums pie traktortehnikas īpašnieka uz tehnikas
atrašanās vietu - Ls 0,40 par katru nobraukto kilometru
(ja ir vairāk par četrām tehnikas vienībām).
Traktortehnikas īpašnieki, kuri nevarēs tehniku uzrādīt
apskatei savā novadā, to varēs izdarīt VTU aģentūrā,
Bauskas novada Codes pagasta «Aveņmuižā»
otrdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00;
trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 9.30.
Uzziņas pa tālr. 63925013.
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Sporta ziņas

2. martā sporta namā noslēdzās Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» atklātās sacensības vieglatlētikā B vecuma grupai.
Sacīkšu 2. posma disciplīnās labākie bija:
30 m skrējienā
1. vieta - Jana Zamarina (4,70 sek.), Hugo Zilberts (4,22 sek.)
2. vieta - Sabīne Jaunzema (4,78 sek.), Ivars Porietis (4,25 sek.)
3. vieta - Linda Kalniņa (4,81 sek.), Daniels Špoģis (4,56 sek.)
30 m barjerskrējienā
1. vieta - Anna Bugovecka (5,72 sek.), Daniels Špoģis (5,28 sek.)
2. vieta - Sabīne Jaunzema (5,93 sek.), Hugo Zilberts (5,29 sek.)
3. vieta - Jana Zamarina (5,94 sek.), Ivars Porietis (5,44 sek.)
Augstlēkšanā
1. vieta - Anna Bugovecka (1,35 m), Hugo Zilberts (1,55 m)
2. vieta - Linda Kalniņa (1,30 m), Mārcis Skuja (1,50 sek.)
3. vieta - Jana Zamarina (1,30 m), Daniels Špoģis (1,30 sek.)
Lodes grūšanā
1. vieta - Linda Šteinberga (8,21 m), Rūdolfs Štāls (12,78 m)
2. vieta - Linda Kalniņa (7,70 m), Ivars Porietis (9,95 m)
3. vieta - Sabīne Jaunzema (7,44 m), Hugo Zilberts (8,72 m)
400 m skrējienā
1. vieta - Linda Kalniņa (1 min. 41,6 sek.), Daniels Špoģis (1. min.
31,0 sek.)
2. vieta - Sabīne Jaunzema (1 min. 44,0 sek.), Hugo Zilberts (1
min. 31,8 sek.)
3. vieta - Jana Zamarina (1 min. 46,4 sek.), Ivars Porietis (1 min.
33,5 sek.)
Kopvērtējumā divu posmu summā
Sporta skolas dāvāto kausu saņēma abi 1. vietas ieguvēji:
Linda Kalniņa (27,5 punkti) un Daniels Špoģis (31,5 p.).
2. vieta - Jana Zamarina (32 p.), Hugo Zilberts (32 p.)
3. vieta - Anna Bugovecka (34 p.), Ivars Porietis (41 p.)
Jaunatnes basketbola līgas spēles 2. divīzijas Centra grupā
5. martā Iecava/Vecumnieki - Limbaži/Salacgrīva
U-16 71:59 (F. Lisovskis 30, L. Jaunzems 21)
U-17 57:60 (I. Puļķis 14, F. Lisovskis 13)
U-14 58:33 (H. Meļķis 23, G. Plukass 19, E. Jašuks 10)
U-15 61:52 (J. Pelēcis 29, T. Šķipars 22)
U-19 100:55 (J. Eiduks 30, D. Kravals 29, A. Rubins 20,
E. Avots 10)
6. martā Inčukalns - Iecava/Vecumnieki
U-15 55:75 (T. Šķipars 26, J. Pelēcis 16, J. Antonovs 12)
U-19 75:85 (J. Eiduks 29, D. Kravals 18, K. Onzuls 15 (5),
A. Rubins 10)
5. martā Iecavas jaunie vieglatlēti startēja «Kuldīgas kausa
2011» izcīņā, kurā piedalījās arī vairāku Krievijas, Igaunijas un
Lietuvas sporta skolu audzēkņi.
A vecuma grupā Rūdolfs Tonigs sasniedza jaunu personisko
rekordu (7,11 sek.) un izcīnīja 1. vietu 60 m skrējienā. Kārlis
Ozoliņš ierindojās 5. vietā 60 m barjerskrējienā (9,32 sek.),
bet abi puiši kopā ar Emīlu Sevastjanovu un Dairi Feldmani
izcīnīja bronzas medaļas 4 x 200 m stafetē (1 min. 38,0 sek.).
B vecuma grupā Rūdolfs Štāls bija trešais spēcīgākais sportists
lodes grūšanas sektorā (12,52 m). Daniels Špoģis laboja savu
personisko rekordu un ar rezultātu 2 min. 21,28 sek. ieguva
4. vietu 800 m skrējienā. Savukārt Oskars Dudurs tika pie divām
5. vietām - 60 m skrējienā (7,81 sek.) un 200 m skrējienā
(26,09 sek.).
8. martā Kandavā risinājās Zemgales reģiona skolu čempionāts
basketbolā «Jauno basketbolistu kauss» 1997./1998. gadā
dzimušiem zēniem. Iecavas vidusskolas komanda (Artūrs
Naļivaika, Alvis Līrums, Artūrs Sidorenkovs, Ginters Plukass,
Helvijs Meļķis un Edvards Jašuks) trenera Voldemāra Pāruma
vadībā izcīnīja četras uzvaras un ieguva 1. vietu.
Iecavas vidusskola - Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
51:17
Iecavas vidusskola - Bauskas pamatskola
37:20
Iecavas vidusskola - Ķekavas vidusskola
20:14
Iecavas vidusskola - Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
35:26
Par godu pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai 5. martā
Vecsaules silā notika Bauskas novada atklātās slēpošanas

F: no Aigara Grīnberga albuma

krosa sacensības.
35-49 gadus vecu vīriešu grupā uzvarēja iecavnieks Aigars
Grīnbergs, kurš 6 km distanci veica 30 minūtēs un 17 sekundēs.
50+ sieviešu grupā 3 km slēpojumā otrā ātrākā bija Anna Pakalna
(19 min. 31 sek.), bet vīriešu konkurencē 6 km distanci visātrāk
noslēpoja Andris Tirzītis (34 mi. 46 sek.), savukārt 3.vietu izcīnīja
Ojārs Pārums (40 min. 14 sek.).
Komandu ieskaitē A. Pakalna un A. Tirzītis (attēlā) ieguva bronzas
medaļas.
Iecavas novada 16. atklātais basketbola čempionāts
1. martā
Grīnvalde - Ozolu 15
80:67
(D. Kravals un A. Rubins pa 16; A. Beitiņš 28)
75:64

Klondaika/Jumis A - Saint-Gobain
(M. Gailums 24; K. Nāckalns 17)
3. martā
ABC - BK Iesācēji

47:63

(E. Lukša 11; J. Eiduks 24)
58:62

Kluburu juniori - AC Kluburi
(A. Dīcis 27; G. Plucis un R. Tauriņš pa 16)

Tādējādi 3. martā ir noslēgušās
spēles par 5.-11. vietas
sadalījumu, bet medaļu liktenis
izšķirsies nākamnedēļ.
5. vieta - Saint-Gobain
6. vieta - BK Iesācēji
7. vieta - AC Kluburi
8. vieta - Kluburu juniori
9. vieta - ABC
10. vieta - Stelpe/Bārbele
11. vieta - Valauto
Portālā www.iecava.lv meklējiet
aptauju, lai nobalsotu par
vērtīgākajiem spēlētājiem,
kurus pa vienam no katras
komandas balsošanai izvirzījis
čempionāta galvenais tiesnesis
V. Pārums. Balsošana notiks
līdz 17. martam. IZ

Sporta namā
Iecavas novada
16. atklātais basketbola
čempionāts
16. martā
19:00 spēle par 3.-4.vietu
Klondaika - Eva autonams
21:00 spēle par 1.-2.vietu
Grīnvalde - Ozolu 15
18. martā
21:00 Apbalvošana un
noslēguma balle

Sporta vēstures konkursā,
ko publicējām 18. februāra
«Iecavas Ziņās»,
biedrības «Arhīvs»
dāvāto balvu saņem
Kārlis Edvards Ozoliņš.

Aizsaulē aizgājuši
Lidija Zaiceva (07.07.1925. - 04.03.2011.)
Olga Puža (29.06.1922. - 05.03.2011.)
Valdis Zezuļa (18.10.1942. - 07.03.2011.)

2011. gada 11. martā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

SIA”SKUJENIEKI”
piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.

Tālr. 29452087.

SIA Mārītes foto kompānija
meklē
fotogrāfa palīgu.
Prasības:
- labas saskarsmes prasmes;
- labas latviešu, lietuviešu
un krievu valodas
zināšanas;
- B kategorijas autovadītāja
apliecība;
- priekšzināšanas fotogrāfijā.
CV un pieteikuma vēstuli
lūdzam sūtīt līdz 18. martam
uz e-pastu: foto@mfk.lv.
Sazināsimies
ar pretendentiem, kas būs
izturējuši CV atlases kārtu.
Pārrunas pēc uzaicinājuma
Rīgā.

Pārdod : : :
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Dažādi : : :
Iesniegšu tavā vietā
VID atskaites Elektroniskajā
deklarēšanas sistēmā.
Tālr. 29756109.
Dzīvokļu kosmētiskais un
kapitālais remonts, jumtu un
mūrēšanas darbi. Veicam arī
sīkus remontdarbus.
Tālr. 26060411.

8.

Kultūras namā
11. martā plkst. 18:00

Kinopunkta akcijas filma
«KLEITAS, MĀTES un
MEITAS».
Ieejas maksa - 1 santīms.
24. martā plkst. 19:00

Esmeralda Ermale
un Juris Kalniņš
Dario Fo un Frankes
Rames komēdijā
«PĒDĒJAIS BRĪVAIS
PĀRIS».
Biļešu iepriekšpārdošana;
cena - Ls 3.
26. martā plkst. 15:00

Riči un Anna Dribas
jaunā šovprogrammā
«MŪZIKAS KRĀSAS».
Biļešu iepriekšpārdošana;
cenas: Ls 3; Ls 4 un Ls 5.
29. martā pl. 10:00
Liepājas leļļu teātra
muzikāla izrāde
«NIKNIĶA STIĶI».
Ieejas maksa - Ls 1.

SAULAINES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
2011./2012.MĀCĪBU GADĀ UZŅEMS
ŠĀDĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

Dziļās skumjās paziņoju,
ka mūžībā aizgājusi
mana mammīte
Zelma Ķizāne
(dzim. Rudzīte)
19.09.1919.- 05.03.2011.
Izvadīšana sestdien,
12. martā, plkst. 11:00
no I Meža kapu kapličas uz
Vecpiebalgu.
Uzziņas par izvadīšanupa
tālr. 29274714, 26453494.
Meita

Ar pamatskolas izglītību:
Ø
Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs) - 4 gadi;
Ø
Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists) 4 gadi;
Ø
Autotransports (automehāniķis) - 4 gadi;
Ø
Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) - 4 gadi;
Ø
Sekretariāta un biroja darbs (sekretārs) - 4 gadi.
Pēc 7. klases:
Ø
Ēdināšanas pakalpojumi (pavāra palīgs) - 3 gadi;
ü
Iespēja praktizēties ārzemēs;
ü
Izglītojamie saņem valsts stipendiju un ESF mērķstipendiju
visās izglītības programmās;
ü
Uzsākta ERAF projekta realizācija mācību aprīkojuma
modernizācija un infrastruktūras uzlabošana;
ü
Uzsākta KPFI projekta realizācija (skat. mājas lapā);
ü
Iespēja piedalīties ārpusstundu aktivitātēs: meiteņu koris,
dejošana, sporta pulciņi;
ü
Ir dienesta viesnīca - Ls 5 mēnesī.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
12. martā pl. 11:00
Iecava - Sigulda

Atvērto durvju dienas 22.martā un 20.aprīlī no plkst.10.00.
Dokumentu iesniegšana no 13.jūnija darba dienās 9.00-16.00.
Uzņemšanas komisijas sēdes 28.jūnijā un 19.jūlijā plkst.10.00.
Tālrunis: 63925183, 63925179.
E-pasts: saulaine@saulainespv.lv
Mājas lapa: www.saulainespv.lv

25. martā – Komunistiskā genocīdu upuru
piemiņas diena.
Pl.18:00 pulcēsimies pie kultūras nama, lai kopā dotos
uz staciju nolikt ziedus pie pieminekļa.
Pl.19:00 kultūras namā kopā noskatīsimies dokumentālās
filmas «Sibīrijas bērni» 2. daļu
un pie tējas tases dalīsimies atmiņās.

Iecavas novada atklātās
sacensības vieglatlētikā
D grupai (2. posms)
16. martā pl. 14:00
Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 14. martā
no plkst. 10 līdz 12.

Iecavas novada sacensības
galda tenisā
5. (noslēdzošā) kārta
17. martā pl. 18:30
Latvijas Basketbola līga
18. martā plkst. 18:30
BA Turība - Zemgale
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