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No novadnieku stāstiem tapusi grāmata AKTUĀLI
Šajā numurā:

Iecavnieki
pasaules
debašu
čempionātā

2.

Represētos 3.
gaidīs Ikšķiles
salidojumā

Pirmdien, 8. augustā, Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā noritēja Ēvalda Kivilanda grāmatas
«Iecavas novads daudzu ceļu krustojumā» atvēršanas svētki. «Možu sparu, stipru veselību un
veiksmi visā, kas iecerēts,» grāmatas autoram vēlēja skolotāja Maruta Lasmane pateicībā
par mantojuma atstāšanu jaunajām paaudzēm.
6.lpp.

Skolu
absolventi
izvēlas, kur
turpināt
mācības

4.
5.

Renovācijas finišam tuvojas pirmā daudzdzīvokļu māja Iecavā
A: Anta Kļaveniece

Ar Eiropas fondu atbalstu
veiktā daudzdzīvokļu nama
renovācija Edvarta Virzas ielā
23 tuvojas noslēgumam.
Stalažas ir nojauktas un
garāmgājēju skatam atklājas
atjaunotās ēkas aprises. Nams
savu piecdesmit gadu
dzimšanas dienu, kas
atzīmējama nākamgad,
sagaidīs saposts.
Par galveno ieguvumu - augstāku siltumnoturību - visu 12
dzīvokļu iemītnieki gan varēs
pārliecināties, tikai sākoties ap-

kures sezonai un saņemot pirmos rēķinus. Gan mājas vecākais Oskars Sīga, gan nama apsaimniekotāja SIA «DzKS» vadītājs Alvis Feldmanis izsaka cerības, ka siltumnoturībai vajadzētu palielināties vismaz par 40%.
Renovācijas gaitā atjaunots
jumta segums, nosiltinātas mājas sienas, jumts, bēniņi un pagrabs, nomainītas koplietošanas
telpu durvis un logi gan kāpņu
telpā, gan divos dzīvokļos, ierīkota jauna apkures sistēma, atjaunotas ēkas koka konstrukcijas
un ventilācijas skursteņi. O. Sīga stāsta, ka mājas iedzīvotāji

vienojušies arī par aukstā
ūdensvada maiņu. Šie darbi gan
neietilpst attiecināmajās izmaksās, taču šķitis izdevīgi visus remontdarbus paveikt vienlaicīgi.
Aukstā ūdensvada maiņa katra
dzīvokļa īpašniekam varētu izmaksāt aptuveni 70-80 latus.
Projekta tāmē plānotās mājas
renovācijas izmaksas bija aptuveni 52 tūkstoši latu, bet pēc
iepirkuma procedūras līguma
summa par minēto darbu izpildi
sasniedza Ls 53 734,40 (ar PVN).
50% no tāmē paredzētās summas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiks segti no Eiropas

Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) energoefektivitātes paaugstināšanas programmas
«Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi»
līdzekļiem.
«Darbu samaksai, kurus nācās veikt papildu un kuri nebija
iekļauti projektā, izmantojām
neparedzēto darbu finanšu rezervi (5% no tāmes izmaksām).
Taču, lai to izmantotu, bija atkal
jāveic saskaņošana ar Latvijas
investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), kas ir Eiropas fondu
administrētāja Latvijā,» skaidro
3.lpp.
mājas vecākais.
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Pasaules debašu čempionātā arī iecavnieki!
A: Mihails Haļitovs

Iecavas vidusskolas
debašu treneris
F: no persnīgā albuma
No 19. jūlija līdz 1. augustam
Stambulā, Turcijā norisinājās
starptautiskās debašu
organizācijas IDEA
organizētais Jauniešu forums
Pasaules debašu čempionāts
IDEA Youth Forum 2011.
Šogad arī komandai no Latvijas bija iespēja piedalīties šajā
grandiozajā pasākumā, kas debašu aprindās pielīdzināms
Olimpiādei. Latvijas komandā
arī divi iecavnieki, kam bija gods
nest Iecavas vārdu pasaulē -debatētājs Reinis Vesers un treneris Mihails Haļitovs, kopā ar debatētājiem Kārli Reijeru no Liepājas un Uldi Andruškēviču no
Daugavpils.
Latvijai šī bija atgriešanās
starptautiskajās debašu aprindās pēc vairāku gadu ilga pārtraukuma, tāpēc īpašs lepnums,
ka komandā arī divi iecavnieki!
Foruma programma iekļāva divus debašu turnīrus K. Poppera
debašu formātā, kā arī treniņprogrammu debatētāju un treneru prasmju pilnveidošanai.
Vairāk nekā 330 dalībnieku no
56 valstīm divu nedēļu garumā
debatēja par migrācijas problēmām, apguva jaunas debašu
prasmes; treneri dalījās treniņprocesa organizēšanas pieredzē
un pilnveidoja savas tiesāšanas
prasmes.
Nacionālo komandu turnīrs
foruma sākumā parādīja debatētāju atšķirīgo pieredzi starptautiskajos debašu turnīros. Patīkams pārsteigums bija tas, ka
arī Latvijā debates ir augstā līmenī un labi spējam turēt līdzi
krietni pieredzējušākām komandām. Mūsējiem šoreiz nedaudz
pietrūka veiksmes, jo vairākas
debates zaudētas vien ar 1 : 2
(tiesnešu balsojums par). Rezultātā viena uzvara sešās debatēs,
lai gan varēja būt arī trīs vai četras. Turnīra finālā divas komandas no ASV…
Laikā starp debašu turnīriem
notika debatētāju un treneru
prasmju pilnveidošana. Visa lielā debatētāju saime tika sadalīta
mazākās grupiņās. Debatētāji
atbilstoši savām prasmēm un
pieredzei varēja apgūt debašu
uzbūvi, argumentu un atspēkojuma uzbūvi, uzlabot savas iztaujāšanas un prezentēšanas
prasmes, bet treneri veidoja mācību stundas debates elementu
sekmīgākai apguvei, analizēja
problēmsituācijas tiesāšanā un
dalījās debašu mācīšanas nian-

Latvijas
komanda ar
Nacionālo
komandu
turnīra kausu
(pirmais no
labās - Reinis
Vesers).
sēs dažādās valstīs.
Foruma noslēgumā risinājās
jaukto komandu turnīrs, kurā
komandu spēki jau bija krietni līdzīgāki. Reiņa komandā bija debatētāji no Kosovas un ASV. Šajā
turnīrā tikšana izslēgšanas riņķos bija vairāk laimes spēle, jo visu komandu rezultāti bija ļoti līdzīgi. Gan Reiņa, gan Kārļa komandai pietrūka pavisam nedaudz, taču prieks par Uldi Andruškēviču, kurš ar savu komandu iekļuva 1/4 finālā. Finālā neliela deja vu sajūta, jo puse no debatētājiem jau redzēti turpat
pirms nedēļas…
Bez debatēšanas un mācībām, protams, redzējām arī
13 miljonus lielo Stambulu,
braucot pāri Bosfora jūras šaurumam, pabijām gan Eiropā, gan
Āzijā, apskatījām slavenākās
Stambulas mošejas un Marmora
jūru, izbaudījām turku braukšanas un tirgošanās stilu, uzzinājām daudz jauna par pasaules
kultūrām, dzīvesveidu. Visvairāk
gan priecē tas, ka puišos ir radusies papildu motivācija arī Latvijā
izplatīt daudzas forumā apgūtās
debašu prasmes, iesaistīt debašu
un skolas biedrus starptautiskās
aktivitātēs, vēl labāk apgūt angļu
valodu, izprast un izzināt citas
kultūras.
Izsakām pateicību Iecavas
novada Domei, Iecavas vidusskolas direktorei Agrai Zaķei un sko-

Stambulas vecpilsētā pie Zilās mošejas
Reinis Vesers (no labās) un Mihails Haļitovs.
las kolektīvam par iecavnieku atbalstu dalībai forumā. Īpaša pateicība Iecavas vidusskolas debašu trenerei Vitai Lauciņai-Veinerei par Reiņa sagatavošanu forumam, kā arī biedrībai Debašu
Centrs par iespēju piedalīties forumā.
Nākamais Pasaules debašu
čempionāts notiks Meksikā, taču līdz tam vēl daudz debašu un

gatavošanās tepat Latvijā. Līdz
ar mācību gada sākumu plānots
organizēt vairākus seminārus radošās darbnīcas, lai forumā
iegūtās zināšanas izplatītu arī
vietējo debašu klubu dalībniekiem. Tad jau arī sāksim debatēt…
Lai jaunā debašu sezona izdodas veiksmīga un jaunām
zināšanām pildīta! IZ
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Renovācijas finišam tuvojas pirmā daudzdzīvokļu māja Iecavā
F: Austra Voitišķe

1.lpp.

Ja vēl tad neizdodas iekļauties renovācijai paredzētajā
summā, iedzīvotājiem jāmaksā
pašiem. Tieši tādēļ O. Sīga iesaka visiem potenciālajiem māju
renovētājiem, kas vēlas piesaistīt
Eiropas fondu atbalstu, ļoti rūpīgi sekot energoaudita, projekta
un tāmes izstrādei. Katra kļūda
var attālināt projekta realizāciju
un palielināt iedzīvotāju maksājumus. Pirmā renovētā māja ir
kā ģenerālmēģinājums Iecavai,
un iegūtā pieredze varētu būt gana nozīmīga gan citiem māju vecākajiem, gan namu apsaimniekotājam SIA «DzKS».
«Mūsu mājas ventilācijas
skursteņi un jumta latojums izskatījās labi, bet beigās dabūjām
tos jaukt nost un gan skursteņus, gan latojumu mainīt. Projekta tāmē nebija iekļauta arī
pagraba durvju nomaiņa. Tieši
tādēļ liela nozīme ir energoauditoram un speciālistam, kas veic
mājas tehnisko apsekošanu.
Diemžēl māju vājās vietas pārāk
labi nepārzina arī māju apsaimniekotājs. Ja kaut ko apsekošanā palaiž garām, tad Eiropas fondu finansējumu papildu tāmei
vairs neviens nedos,» pieredzē
dalās O. Sīga. Ne pārāk veiksmīga viņam šķitusi arī būvdarbu
veicēju izvēle: konkursā uzvarējis uzņēmums AS «DHB», bet
darbu veikšana uzticēta apakšuzņēmējiem. O. Sīga gan neiebilst pret paveikto darbu kvalitāti, bet gan pret naudas plūsmas sarežģījumiem, ko radījusi
norēķināšanās nevis ar apakšuzņēmēju, kas ir tiešais darbu
veicējs, bet ar ģenerāluzņēmēju,
iepirkuma konkursā uzvarējušo
uzņēmumu. Izstrādājot konkursa nolikumu, šī nianse jāņem vērā.
Tāpat projekta tāmē iztrūku-

si apkures sistēmas balansēšanas ierīkošana. Tikai sākoties
apkures sezonai, varētu atklāties kādi trūkumi, kuri tad jau
būs jānovērš būvniekam garantijas ietvaros vai par pašu iedzīvotāju līdzekļiem. «Viss vēl ir
priekšā un, iespējams, vēl kādi
šķēpi būs jālauž,» tā O. Sīga. Taču esot renovācijas plusi, kurus
jau tagad iedzīvotāji novērtē atzinīgi: mājas izskats kļuvis pievilcīgāks, augšējos stāvos siltais
ūdens sākot tecēt uzreiz pēc krāna atvēršanas, nevis pēc ilgas tecināšanas, ievērojami paaugstinājusies dzīvokļu tirgus vērtība.
Mājas renovācijai nepieciešamos līdzekļus SIA «DzKS» ieguvis, ņemot bankas aizdevumu.
Iedzīvotājiem tas jāatmaksā desmit gadu laikā. O. Sīga aprēķinājis, ka dzīvokļu īpašniekiem kredīta dzēšanai būs jātērē aptuveni
25 lati mēnesī. A. Feldmanis
skaidro, ka par mājas renovāciju
katra dzīvokļa īpašniekam kopumā jāšķiras no aptuveni trīstūkstoš latiem. Precīzas summas gan atkarīgas no katra konkrētā dzīvokļa platības. Trīs no
12 dzīvokļu saimniekiem cer
nepieciešamo summu samaksāt
uzreiz pēc mājas nodošanas ekspluatācijā, tā izvairoties no ikmēneša kredīta un bankas aizdevuma procentu maksājumiem.
Aizvadītajā nedēļā LIAA atbalsta apstiprinājumu mājas renovācijai saņēmis daudzdzīvokļu nams Dārza ielā 4, projekta
apstiprināšanu gaida māja Skolas ielā 2, iedzīvotāju sapulces
sasaukšanu, lai dotu zaļo gaismu siltumnoturības paaugstināšanai, ieplānojusi Rīgas ielas 19
mājas vecākā. Diemžēl noraidīts
mājas Baldones ielā 2b projekts,
taču SIA «DzKS» sniegs to atkārtotai izskatīšanai, jo ir izsludināta nākamā konkursa kārta Eiropas fondu atbalsta saņemšanai.

Represētos gaida Ikšķilē
Arī šogad Latvijas politiski
represēto salidojums notiks Ikšķilē 20. augustā ar sākumu
plkst. 13. Būs koncerts, bet vēlāk visu pēcpusdienu spēlēs ansamblis «Baltie lāči». Vai mūs pagodinās arī jaunais Valsts prezidents Andris Bērziņš? Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga to neuzskatīja par vajadzīgu, toties
Valdis Zatlers bija mūsu salidojuma neiztrūkstošs goda viesis.
Izbrauksim plkst. 11.30, pulcējoties pie Iecavas novada Domes. Iepriekš nav jāpiesakās, jo
būs lielais autobuss. Gadiem

ejot, zinu, cik grūti ir nosēdēt zālienā, bet vēl grūtāk - piecelties,
tādēļ iesaku paņemt līdzi kādu
saliekamu krēsliņu vai ko līdzīgu. Tas, protams, domāts atpūtai pļaviņā. Transports ir bez
maksas, bet simboliskā dalības
maksa - Ls 0,50 - kopīgai limonādei.
Tātad tiekamies Ikšķilē, lai
satiktu draugus, atpūstos, paklausītos labu mūziku.
Ēriks Grants,
Iecavas politiski represēto
kluba vadītājs

Nams Edvarta Virzas ielā 23 savu piecdesmito dzimšanas
dienu, kas atzīmējama nākamgad, sagaidīs saposts.
Lai aktivizētu līdzekļu izmantošanu, Ministru kabinetā ir izstrādāti jauni, atviegloti nosacījumi programmas «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» finansējuma pretendentiem, kas, visticamāk, bez sarežģījumiem ļaus

apstiprināt arī Baldones ielas 2b
renovācijas projektu.
Citu māju, kas varētu pretendēt uz Eiropas fondu atbalstu,
Iecavā pagaidām nav, jo pārējās
ir pārāk liels parādnieku skaits,
kas tās automātiski izslēdz no
pretendentu loka. IZ

Melnās ziņas
- 3. augustā plkst. 17:48 ceļa
Iecava-Stelpe pirmajā kilometrā
1952. gadā dzimis vīrietis vadīja
velosipēdu, būdams alkohola
reibumā, un iebrauca stāvošā
automašīnā Volvo. Ceļu satiksmes negadījumā bojātas atomašīnas labās puses priekšējās
durvis.
- Laika posmā no 3. augusta
plkst. 23:00 līdz 4. augusta
plkst. 06:15, izņemot loga rāmi,
garnadži iekļuva kādā darbnīcā,
no kuras nozagtas dažādas mantas, kā arī 30 metrus garš kabelis, kas atradās ārpusē pie sienas. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 4. augusta
plkst. 18:00 līdz 5. augusta
plkst. 06:00 kādā dārzā Upes
ielā izbradādi un nolasīti gurķi.
- 5. augustā plkst. 17:27 veikala Maxima stāvlaukumā, veicot atpakaļgaitas manevru, sadūrās divas automašīnas: Kia
Carens un Toyota Corolla.
- 5. augustā plkst. 21:00
Krasta ielā 1950. gada dzimis vīrietis vadīja autmašīnu Peugeot
307, būdams alkohola reibumā.
Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,67 promiles.
- 7. augustā plkst. 05:10 Edvarta Virzas ielā 1992. gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu
VW Caravela, neizvēlējās drošu
braukšanas ātrumu, netika galā
ar auto vadāmību, nobrauca no

ceļa braucamās daļas un ietriecās kokā. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītājs.
- 7. augustā plkst. 10:15
stāvlaukumā pie Sila kapiem izsists automašīnas aizmugurējais stikls un nozagtas dažādas
mantas. Uzsākts kriminālprocess.
- 7. augustā no plkst. 02:00
līdz plkst.08:00 no neaizslēgtas
kāpņu telpas Sila ielā nozagti 15
cementa maisi.
- 8. augustā plkst.14:30 Zālītē, kādas mājas pagalmā Dārza
ielā, 1971. gadā dzimusi sieviete
lamājās necenzētiem vārdiem,
kas traucē sabiedrisko mieru un
kārtību. Satādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
- 8. augustā plkst.19:05 Edvarta Virzas ielā 1973. gadā dzimis vīrietis vadīja autmašīnu Audi A6 Avant, būdams alkohola
reibumā. Alkohola koncentrācija
izelpojamā gaisā 3,459 promiles.
- 9. augustā plkst. 15:50 Rīgas ielas autobusu piestātnes
uzgaidāmajā telpā 1974. gadā
dzimis vīrietis atradās tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Pa izglītības ceļu pretī saviem mērķiem
A: Austra Voitišķe

Pabeidzot 12. vai 9. klasi,
viens dzīves posms ir
noslēdzies un liekas, ka visa
pasaule ir vaļā. Vairums
absolventu ir veikuši ne tik
vieglo uzdevumu - nākamās
mācību iestādes izvēli.
Patīkami dzirdēt, ka jaunieši
izvēlas turpināt izglītības
ceļu, lai tuvinātos saviem
mērķiem.
Uzzinot, ka esmu uzņemta
savas izvēlētās augstskolas
budžeta grupā, bija skaidrs,
ka šis ir manu 12 skolas gadu
rezultāts. Man ir prieks par
paveikto, un es esmu
pateicīga skolotājiem, kuri
man iemācīja, cik
nepieciešamas ir zināšanas.
Varu droši teikt, ka esmu
gatava doties tālāk, un es
ceru, ka pārējiem
absolventiem ir tieši tāpat!

Vidusskolas absolventi
sniedza atbildes uz šādiem
jautājumiem:
1. Kurā augstskolā un
fakultātē tu iestājies?
2. Kāpēc nolēmi savu
nākotni saistīt tieši ar šo
profesiju? Kādas tai ir
priekšrocības?
3. Vai jau sen biji
pārliecināts(a) par lēmumu
iestāties tieši šajā
fakultātē? Kāpēc?
4. Vai iestāšanās sagādāja
kādas grūtības, vai bija
īpaši jāgatavojas?
5. Kā tev šķiet, cik liela
būs tavas izvēlētās
profesijas nozīme
nākotnē? Vai tā tev
palīdzēs sasniegt izvēlētos
mērķus?

Laura Liepiņa:
«Kvalitatīvi speciālisti
vides aizsardzības
nozarēs kļūst
arvien pieprasītāki.»
1. Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes (ĢZZF) Vides
zinātnes nodaļā.
2. Skolā mans mīļākais mācību
priekšmets bija ģeogrāfija,
iespējams, arī pateicoties
lieliskajam pasniedzējam
Andrejam Indānam, kas katru
stundu padarīja interesantu un
aizraujošu. Tā nu pirms pāris
gadiem es sāku interesēties par
ģeogrāfijas nozari, it īpaši mani
aizrāva dabas aizsardzība. Tā
kļuva par manu sirdslietu, un
es sapratu, ka arī savu nākotni
vēlos saistīt ar vides
jautājumiem un to risināšanu,
jo, manuprāt, tie ir jautājumi,
kas nevar pagaidīt un kas
jārisina tūliņ.
3. Jau vairākus gadus esmu
mērķtiecīgi tiekusies tieši uz
šīm studijām. 11. klases laikā
apmeklēju arī fakultātes
piedāvātās Vides akadēmijas
nodarbības, pateicoties kurām
ieguvu iespēju studēt ĢZZF
ārpus konkursa.
4. Tā kā ieguvu budžeta vietu
jau vairāk nekā pirms gada,
iestāšanās nesagādāja
problēmas. Par iekļūšanu
universitātē varēju

Izvēlies profesiju, kas patīk!
Iecavas vidusskolas karjeras
konsultante Iveta Cera stāsta, ka
šogad skolēni, izvēloties savu nākotnes profesiju, visbiežāk uzdeva jautājumus par to, kādas ir
vispopulārākās profesijas un
kurās profesijās var saņemt vislielāko atalgojumu. Lielāka interese bijusi par radošajām profesijām, piemēram, mūzikas menedžeris, kultūras menedžeris,
deju skolotājs, mūzikas producents, arhitekts u.c. Savukārt,
par mācībām ārzemēs skolēnu
interese bijusi apmēram tikpat
liela kā citus gadus. Uz jautā-

jumu, kas ir noderīga profesija
Iveta Cera atbild: «Tā ir profesija,
kura pašam patīk! Ja tādu atradīsi, tad atradīsi arī iespēju nopelnīt. Bet, ja skolēns izvēlas
specialitāti popularitātes dēļ, nevis tāpēc, ka viņam tā patīk un
padodas, tad kļūt par labu sava
aroda speciālistu ir ļoti grūti.»
Karjeras konsultante skolēniem un topošajiem studentiem
jaunajā mācību gadā novēl neiekrāt mācību parādus un izbaudīt mācību procesu, kā arī meklēt tajā radošumu. Galvenais ir
priecāties par to, ko dara!

Kristaps Kanbergs:
«Nebūs jāsēž birojā pie galda»
1. Rīgas Tehniskā universitāte,
Elektronikas un
telekomunikāciju fakultātes
Telekomunikāciju programmā.
2. Mans mērķis bija enerģētikas
un elektrotehnikas fakultātes
enerģētikas programma, bet
budžeta grupā iekļuvu savā
otrajā prioritātē. Man nāksies
vienu gadu mācīties tur, lai pēc
tam varētu pāriet uz
enerģētiku. Gribu saistīt savu
nākotni ar šādu profesiju, jo tā
ir tehniska un man tas patīk.
Nebūs jāsēž birojā pie galda,
turklāt liela priekšrocība ir tā,
ka inženieriem nav pārāk grūti
atrast darbu.
3. Īstenība nē, tikai apmēram
pirms pusgada izdomāju, kur
iet mācīties.

4. Nē, grūtību nebija, vienīgi
tas, ka netiku tieši tur, kur
gribēju.
5. Palīdzēs sasniegt, jo inženieri
ir vajadzīgi visur.

Katrīna Petrusina:
«Farmaceita profesija man
sniegs apziņu, ka dzīvi
neesmu nodzīvojusi velti.»

neuztraukties visu 12. klasi.
5. Vides zinātnē es saskatu
plašas perspektīvas nākotnē.
Kvalitatīvi speciālisti vides
aizsardzības nozarēs kļūst
arvien pieprasītāki, tāpēc es
esmu laimīga, ka spēšu kaut
mazliet dot savu ieguldījumu
ilgtspējīgāku un harmoniskāku
attiecību veidošanā starp
cilvēku un vidi tam apkārt.

1. Latvijas Universitātes
Farmācijas fakultātē.
2. Savu nākotni nolēmu saistīt
ar šo nozari, jo tā ir interesanta
un aktuāla mūsdienās. Cilvēki
bez zālēm nevar izdzīvot, un
farmācija ir viens no veidiem,
kā cilvēkus pasargāt un viņiem
palīdzēt.
3. Jā, jau sen gribēju kļūt par
farmaceiti, tāpēc uzreiz
iesniedzu dokumentus šajā
fakultātē.
4. Iestāšanās sagādāja mazas
neērtības, jo dokumentu
iesniegšanas dienā rindā
vajadzēja stāvēt trīs stundas.
Lai arī rindai nebija redzams

gals, tas bija to vērts!
5. Bez manas profesijas
cilvēkiem nebūs krāšņas
nākotnes. Farmaceita profesija
man palīdzēs sasniegt mērķus
un sniegs apziņu, ka šo dzīvi es
neesmu nodzīvojusi velti.

5.
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1. Rīgas Tehniskās
EduardsCeļojuma
Krumovics: piezīmes
universitātes Elektronikas un
telekomunikāciju fakultātes
«Man jau bērnībā patika
Telekomunikāciju programmā.
izjaukt dažādas
2. Man jau bērnībā patika
izjaukt dažādas elektriskās
elektriskās ierīces.»
ierīces, ja tām bija kas noticis.
Vēl joprojām esmu saglabājis
interesi par to, kā šīs lietas
darbojas. Manuprāt, arī
nākotnē bez telekomunikāciju
nozares neiztikt. Priekšrocība
varētu būt tāda, ka šī nozare
man nešķiet garlaicīga; tā
nestāv uz vietas, bet gan aug
un nepārtraukti attīstās.
3. Jā, jo sapratu, ka jau laicīgi
jāizlemj, kādā jomā vēlos
studēt; jāizvēlas svarīgākie
mācību priekšmeti, kas
nepieciešami studijām.
4. Īpašas grūtības nesagādāja,
bet nedaudz vajadzēja
uztraukties par eksāmenu
rezultātiem.
5. Kā jau teicu, šī profesija ir
augoša un tā nemitīgi attīstās,
tādēļ man liekas, ka tā ir
pietiekami laba, lai sāktu kāpt
pa savām karjeras kāpnēm.

Marika Elksnīte:
«Nākotnē vēlos radošu un
interesantu profesiju.»
1. Edinburgh Napier University,
Architectural Technology.
2. Savu nākotni vēlējos saistīt
ar radošu un interesantu
profesiju. Manuprāt, arhitekta
profesijas priekšrocība ir tāda,
ka katrs projekts atšķiras, tā
paver iespēju iepazīt un
komunicēt ar jauniem
cilvēkiem.
3. Lēmums iestāties konkrētajā
fakultātē nāca negaidīti, jo ilgi
nevarēju izlemt, vai vēlos studēt
ārzemēs vai Latvijā. Šo skolu
man ieteica draudzene, kura
pati tur mācās, turklāt tā ir ļoti
pretimnākoša ārzemju
studentiem. Protams, es
skumstu pēc ģimenes un
draugiem, bet visi mani
atbalsta un ir priecīgi, ka man
ir iespēja kādu laiku atrasties
ārzemēs un iegūt pieredzi.
4. Iestāšanās nesagādāja

nekādas grūtības. Bija jāizpilda
pāris nosacījumi, kas man
veiksmīgi izdevās: vidējai un
angļu valodas gada atzīmei bija
jābūt virs astoņi, angļu valodas
eksāmenā jābūt vismaz c
līmenim un jānokārto skolas
iestājeksāmens.
5. Par nākotni es īpaši
nedomāju. Jācer uz veiksmi un
jādara viss iespējamais, lai
celtu stabilus savus nākotnes
pamatus.

Andris Geiba: «Mums apkārt ir daudz cilvēku un vēl
vairāk problēmu, kuras nevaram atrisināt. Vēlos palīdzēt.»
1. Rīgas Stradiņa universitātes
Sociālā darba programma.
2. Šī nozare ietver darbu ar
cilvēkiem - komunikāciju, un
tieši tas mani piesaista.
3. Diezgan ilgu laiku domāju
par darbības sfēru, kurā es
varētu strādāt ar cilvēkiem.
Domāju studēt psiholoģiju, bet,
gadiem ejot, nonācu pie izvēles
- sociālais darbs.
4. Iestāšanās nesagādāja lielas

grūtības. Kā jau ierasts jāiesniedz dokumenti un jāveic
tests profesijas atbilstībai.
5. Tā kā pēc šīm studijām esmu
ieplānojis studijas maģistrantūrā, mērķi man nešaubīgi ir
jau nosprausti. Mums apkārt ir
daudz cilvēku un vēl vairāk
problēmu, kuras mēs paši
reizēm nevaram atrisināt, tāpēc
domāju - pēc studijām man
noteikti būs ko darīt.

Alvis Vītols:
«Labu ķīmiķu
nemaz nav tik daudz.»
1. Latvijas Universitātes
Ķīmijas fakultāte.
2. Ķīmija ir perspektīva nozare,
un labu ķīmiķu nemaz nav tik
daudz.
3. Par to, ka vēlētos iestāties arī
Ķīmijas fakultātē biju nolēmis
sešus mēnešus pirms
dokumentu iesniegšanas, bet
kopumā es pieteicos vairākās
fakultātēs.
4. Laiks no eksāmenu rezultātu
uzzināšanas, līdz brīdim, kad
uzzināju, kurā fakultāte esmu

Arī devītās klases
absolventēm jautāju:
1. Kur turpināsi mācības?
2. Kāpēc izvēlējies tieši šo
skolu? Kādas priekšrocības
tā sagādā?
3. Vai jau sen biji
pārliecināts(a) par savu
vēlmi iestāties tieši
šajā skolā?
4. Vai iestāšanās sagādāja
kādas grūtības, vai bija
īpaši jāgatavojas?
5. Kādi ir tavi nākotnes
plāni pēc šīs vidusskolas
beigšanas?

Arta Vītoliņa
1. Iecavas vidusskolā.
2. Es izvēlējos palikt Iecavā, jo
šeit man viss jau ir zināms un
pierasts. Man nav jādomā, kur
palikt un ko ēst, jo dzīvoju ar
vecākiem.
3. Jā, jau sen. To, ka palikšu
Iecavā, zināju jau no pirmās
klasītes, jo man patīk šajā
skolā.
4. Nē, iestāšanās bija ļoti viegla
un ātra, skolotāji palīdzēja, ja
ko nesapratu, un
uzmundrināja.
5. Vēl tā īsti neesmu izlēmusi.
Iespējams, ka studēšu
pedagoģiju.

uzņemts bija stresains, jo
nebija pārliecības, kur tikšu
uzņemts un vai vispār tikšu
uzņemts.
5. Laiks rādīs.

Maija Krastiņa:
«Izvēlējos vidusskolu ar
profesionālās
ievirzes programmu.»

1. Iestājos Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžas
vidusskolā.
2. Izvēlējos šo skolu, jo tajā var
apgūt profesionālās izglītības
programmu «Pārtikas produktu
ražošanas tehnoloģija un
iekārtas», kura ir apgūstama
tikai šajā mācību iestādē.
3 Kopš pavasara sākuma jau tā
nopietnāk apsvēru iespēju
iestāties tieši šajā skolā, taču
pilnīgi pārliecināta biju tikai
tad, kad iestājos.
4. Skolā ir iestājeksāmeni, bet
skolēniem, kuriem ir pietiekami
labas sekmes atsevišķos
priekšmetos, ir iespēja tos
nekārtot un iestāties skolā bez
konkursa.
5. Visticamāk pēc vidusskolas
turpināšu mācības koledžā, bet,
ja šis darbs man neliksies
saistošs, meklēšu kādu citu
augstskolu. Taču noteikti zinu,
ka turpināšu mācīties.
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No novadnieku stāstiem tapusi grāmata
A: F: Austra Voitišķe

1.lpp.

Grāmata vēsta par mūsu novada vēsturi, un tās izdošanu finansējusi Iecavas pašvaldība.
Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis pavēstīja, ka starp sešiem
pretendentiem, kas vēlējās izdot
Ē. Kivilanda grāmatu, vispiemērotākā bija tieši izdevniecība
«Manas mājas», kas spēja iekļauties atvēlētajā budžetā un radīt
tieši tādu grāmatu, kādu autors
vēlas. Izdevniecības pārstāvis
Aivars Gulbis uzsvēra, ka katras
grāmatas izdošana ir svētki. «Šī
ir unikāla Iecavas grāmata tieši
jums,» uzrunājot grāmatas prezentācijas dalībniekus, viņš sacīja. Izdevniecības uzdevums
esot bijis palīdzēt, lai grāmata
taptu pēc visām autora iecerēm
liela izmēra, cietiem vākiem un
lieliem attēliem, lai katrs varētu
izpētīt daudzās fotogrāfijas un
rūpīgi izzīmēto karti. Izdevēju A.
Gulbi pārsteidzis, ka Iecavā krogu skaits savulaik bijis tik liels.
Cienījamais grāmatas autors
savu stāstījumu sāka ar vārdiem: «Man jau labāk padodas
rakstīt, nekā stāstīt,» taču viņa
stāstījums par grāmatas tapša-

nas aizkulisēm spēja klausītājus
aizraut. Autors ir informācijas
pārpilns, tā plūst no viņa straumēm un ieinteresē katru.
Ēvalds Kivilands savu ieguldījumu Iecavas vēstures pētīšanā, domubiedru mudināts, jau ir
veicis pirms tam, četros sējumos
izdodot grāmatu «Iecavas novada
kapsētas». Grāmata «Iecavas novads daudzu ceļu krustojumā» ir
tapusi kā turpinājums iesāktajai
novada vēsturiskajai izpētei.
Sākotnējā iecere esot bijusi
vākt informāciju par Iecavas novada krogiem. Uzsākot darbu,
grāmatas autors intervējis iedzīvotājus un uzzinājis daudz interesantu faktu par iecavnieku
senčiem. Stāsti krājušies un bijuši tik vērti, lai grāmata varētu
aptvert ne tikai krogu, bet arī
daudz plašāku Iecavas novada
vēsturi. Tiesa, stāstītāju teiktais
bijis jāpārbauda arhīvā, tāpēc
tur nācies pavadīt daudz laika.
Grāmatas tapšanas gaitā
Ē. Kivilands intervijās uzklausījis milzum daudz faktu un notikumu. Cilvēku reakcija, atbildot
uz jautājumiem, bijusi dažāda.
Reiz kāds esot teicis: «Kāpēc jūs
neatnācāt ātrāk, kad mana vecāmāte vēl bija dzīva?»

Vēsture autoru interesējusi
jau mazotnē. Spilgtā atmiņā esot
palikusi kāda liela, dzeltena grāmata par Latvijas vēsturi. Šobrīd
Ē. Kivilandam esot iespaids, ka
jaunā paaudze vēstures izzināšanā nav ieinteresēta, un tas viņu skumdina. Ar žēlumu esot jānoskatās arī uz daudzajiem foto
albumiem, kuros ir nenovērtējami daudz unikālas informācijas,
bet radiniekiem par fotogrāfijām
nekas nav zināms. «Diez vai nākamās paaudzes to piedos,» nosaka Ēvalds Kivilands.
Jaunā grāmata ir pabeigta un
nonākusi lasītāju rokās, bet
autoram vēl ir iecere, par ko rakstīt, piemēram, par Iecavas daudzajām svētvietām. Informācija
par tām diemžēl aiziet nebūtībā.
Autors sacīja lielu paldies visiem tiem, kas palīdēja grāmatai
kļūt par cienīgu pagātnes vēstnesi, īpaši Iecavas vidusskolas
direktorei Agrai Zaķei, kas morāli atbalstīja, lai darbs ritētu uz
priekšu.
Izstādes apmeklētāja Gita Tikuma, kura grāmatas autoru pazīst no Puķu draugu saietiem,
pastāstīja: «Grāmata mūsu novadam ir ļoti nozīmīga. Ēvalds
Kivilands ir godprātīgs cilvēks,

kurš ar savu ieguldīto darbu ir
atstājis mums paliekošu vērtību.»
Helga Pīlādze izteica gandarījumu par to, ka mums ir tādi cilvēki, kas uztraucas par nākamo
paaudzi. Darbs esot apjomīgs un
veikts ļoti rūpīgi.
Andris Kopeika novērtēja, ka
izdevumā ir apkopots fantastisks materiāls. Tā kā autors paļāvies uz cilvēku atmiņām, iespējams, ka visi fakti neesot precīzi,
jo kļūdīties var ikviens, taču grāmatas vērtība neesot izsakāma
naudā. Ir ieguldīts milzīgs darbs,
intervējot cilvēkus un meklējot
informāciju arhīvos. «Interesanti
vērot, kā cilvēki grāmatā ievietotajās fotogrāfijās cenšas saskatīt
savus radiniekus un pazīstamus
cilvēkus. Esmu priecīgs, ka pazīstu Ēvaldu.»
Grāmatu nav iespējams iegādāties, taču tā ir pieejama
novada bibliotēkās. Prezentācijas apmeklētāji par šo faktu bija
sarūgtināti, taču sarunā ar grāmatas izdevēju noskaidroja, ka
grāmatu noteiktā daudzumā ir
iespējams pasūtīt, lai katram interesentam būtu iespēja šo izdevumu novietot arī savā grāmatu
plauktā. IZ

Pa Latgales ceļiem
A: Inta Beķere
F: Ivars Vientulis

Vispirms laikam jāpaskaidro,
kāpēc es, Bauskā dzīvojoša, jau
otro gadu piedalos iecavnieku
organizētajos braucienos. Pavisam īsi: autobusā, braucot uz Rīgu, iepazinos ar Laimu Vēbergu.
Sestdien, 30. jūlijā, Iecavas
represēto biedrība (vadītājs
Ēriks Grants) devās ekskursijā
uz Latgales reģionu – Preiļiem un
Aglonu. Rīts ausa saulains un
silts, un tāda bija arī visa diena.
Gaišas un smaidīgas bija arī ceļotāju sejas.
Preiļi – viesmīlīga un sakopta
pilsēta. Apbrīnas vērts Leļļu muzejs. Ar sajūsmu vērojām mākslinieces Jeļenas Mihailovas radītos tēlus leļļu atveidā. Satikām
Zatleru ģimeni, Obamu, maestro
Raimondu Paulu pie klavierēm
un daudzus aristokrātus tā laika
neticami skaistos tērpos. Cik
priecīgi, precīzi, smalki, izteiksmīgi tēli! Dažas mūsu līdzbraucējas arī izmantoja iespēju pabūt
citā laikmetā, kaut uz brīdi pārtapt par karaļa galma dāmām.
Jau turpceļā uzzinājām, ka
Preiļos mūs sagaidīs interesanta
gide, un tā tas arī bija. Klausāmies Preiļu pilsētas vēsturi, kad

Bebrenē pie bebra skulptūras.
Aglonas
bazilikā.
pretējā ielas pusē uz mājas terases stāv kāds kungs, un mums
dota iespēju iepazīties ar viesu
nama īpašnieku Igoru Pliči – interesantu, aktīvu kungu. Minētajā ēkā līdz pils uzcelšanai dzīvojusi grāfu Borhu ģimene. Vie-

su nama pagalmā uzcelta miniatūra baznīciņa – kapela, par kuru režisors Streičs teicis, ka te
viņš patiešām izjūtot Dieva tuvumu. Kapella celta uguns āderu
krustpunktā. Un tad interesantais, piedzīvojumiem bagātais

stāstījums par Preiļu pili, parku,
leģendām, kapiem. Gides izpildījumā tiek nodziedāta arī Preiļu
pilsētas himna un kāda latgaliešu tautasdziesma. Sakām paldies jaukajai gidei un dodamies
7.lpp.
uz Aglonu.
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Uzņēmumiem pieejama
jauna atbalsta programma
A: Anta Kļaveniece

No 10. augusta reģionālajiem
uzņēmumiem tiek piedāvāta
jauna atbalsta programma
tirgus izpētes
pakalpojumiem, infrmē
Latvijas uzņēmējdarbības
attīstības centra pārstāvis
Kaspars Vītoliņš.
Atbalsta programma veidota
ar mērķi sniegt uzņēmumiem un
organizācijām profesionālu palīdzību savas darbības sakārtošanā un iespēju attīstīšanā – iepazīt tirgus izpētes pakalpojumu
klāstu, sabiedrisko domu, un,
atbilstoši uzņēmuma/ organizācijas vajadzībām un interesēm, atrast piemerotāko no tiem.
Līdzfinansēti tiek līdz 50% no
pakalpojuma tirgus izpēte izmaksām.
Šī programma veidota reģionālajiem uzņēmumiem, kas vēlas sevi tirgū parādīt kā spēcīgu,
konkurētspējīgu un zinošu uz-

ņēmumu, tomēr plašai tirgus izpētei nepietiek līdzekļu. Lai uzņēmums attīstītos, svarīgi izprast Latvijas iekšējo un ārējo Eiropas un pasaules tirgu, tā
ietekmējošos faktorus, iespējas
un draudus. Tirgus izpēte ir nozīmīgs priekšnoteikums uzņēmuma attīstības scenārija izstrādei, jo tas parāda, kur organizācija atrodas, ar ko tai jārēķinās ceļā uz panākumiem.
Piemērotu sabiedriskās domas un tirgus pētījumu veikšana
var sniegt informāciju par klientu un darbinieku apmierinātību
un interesēm, sabiedriskās domas tendencēm, jaunākajiem
patērētaju uzvedības modeļiem,
tirgus situāciju un konkurenci,
zīmola vērtību un citām parādībam, atbilstoši uzņēmuma interesēm un vajadzībām.
Reģionālie uzņēmumi aicināti sūtīt pieteikumu par tirgus izpēti izvērtēšanai uz e-pastu
luac@luac.lv līdz 23. augustam. IZ

Ceļojuma piezīmes
6.lpp.

Vispirms apmeklējam Kara
muzeju, kur bezgala daudz Otrā
Pasaules kara eksponātu. Te arī
gids Valdis, kurš visu savu apzināto mūžu ar degsmi veltījis kara tematikai un atspoguļošanai.
Tālāk dodamies apmeklēt Aglonas baziliku – lielāko katoļticīgo svētvietu Latvijā, kur 14. un
15. augustā satiekas tūkstošiem
ticīgo, arī no ārvalstīm. 60 metru
augstie torņi kāpj debesīs tikpat
pārliecinoši kā pirms 200 gadiem. Mūsu bazilikas apskati vada un stāstījumu veic priesteris.
Gados jauns, simpātisks, ar
mūsdienīgu skatījumu par dzīvi
un ticību. No aukstās kapličas
vairs nav ne vēsts - te viss pārveidots laikmetīgs un interesants ar
baltkrievu tautas dāvinātajām

relikvijām. Novēlam veiksmi
turpmākajos priestera dzīves ceļos un dodamies uz Karaļa kalnu, kur kāds Latgales uzņēmējs
savu īpašumu 20 hektāru platībā dāvājis unikālu skulptūru
dārza ierīkošanai. Ogrēnietis
Ēriks Delpers darinājis Kristus
atveidojumu 11 metru augstumā. Karaļa kalnam radušies
daudz draugu, palīgu, ziedotāju.
Labiekārtošanas darbu plānu izstrādājusi stādu audzētavas
Baltezers speciāliste. Tie braucēji, kas bijuši te agrāk, saka, ka
arvien šeit top jauki veidojumi.
Tagad drīz gaidāma Kristus lūgšanas nama atklāšana. Mājupceļā klausāmies anekdotes, Laimas kundzes politiskos sacerējumus, uzdziedam. Paldies par
vērtīgo braucienu! IZ

PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS IECAVAS MŪZIKAS SKOLĀ!
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
(Bez vecuma ierobežojuma, iestājpārbaudījumu nav):
Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoļspēle, Ģitāras spēle, Kokles
spēle, Flautas spēle, Sitaminstrumentu spēle,
Kora klase.
Pieteikties var līdz 27.augustam. Pieteikuma anketas sūtīt
elektroniski uz iecavasms@inbox.lv. Anketu elektroniskās
versijas pieejamas www.iecava.lv, kā arī Iecavas mūzikas skolas
mājaslapā.
Tālrunis uzziņām: 63942469 vai mob. t. 26364864.

IZ

Sporta ziņas

5. un 6. augustā Jēkabpilī norisinājās Baltijas valstu U-18
sacensības vieglatlētikā. Iecavnieks Emīls Sevastjanovs 400
metru skrējienā izcīnīja 6. vietu (52,23 sek.), un, startējot Latvijas
izlases komandā, - 1. vietu 4x400 metru stafetē (3:28,76).
Ar skaisto uzvaru 4x400 metru stafetes skrējienā jauniešiem
diemžēl nepietika, lai sastādītu pienācīgu konkurenci mūsu
kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem - komandu vērtējumā.
Kopumā Latvijai pēdējos gados jau ierastā, trešā vieta. Punktu
sadalījums pa komandām:
1. Lietuva - 391 p.
2. Igaunija - 379 p.
3. Latvija - 262 p.

Pārstāv Latviju
Eiropas čempionātā
A: F: Austra Voitišķe

Iecavas sporta skolas
audzēkne Alise Pluce (attēlā)
pirms neilga laika atgriezās
no Eiropas jaunatnes
čempionāta galda tenisā, kas
šogad no 15. līdz 24. jūlijam
norisinājās Krievijas pilsētā
Kazaņā.
Kadetu grupā (1996. g. dzim.
un jaunāki) Alise cīnījās starp
128 jaunajām sportistēm, gūstot
dalīto 64. - 128. vietu. Latvijas izlasi Alise pārstāvēja kopā ar rīdzinieci Diānu Rusinovu. Uz
čempionātu meitenēm līdzi devās arī Latvijas izlases treneris
Artūrs Reinholds. Lai iekļūtu izlasē, Alise savu meistarību, pelnot punktus, pierādīja neskaitāmās spēlēs Latvijā un ārzemēs.
Kazaņā Eiropas kadetu čempionātā notika komandu sacensības, kurās var tikt izspēlētas
četras vienspēles un viena dubultspēle. Iecavniece dubultspēlēs sacentās kopā ar jau pieminēto Diānu Rusinovu. Lai sagatavotos nozīmīgajam notikumam, Alise jau laicīgi trenējās,
veicot daudz smagākus treniņus
nekā ierasts. Lielu pieredzi sniedza arī spēles ārzemēs, kas norisinājās itin bieži.
Sportiste savu debiju Eiropas
čempionātā vērtē ļoti labi. Neskatoties uz to, ka, ienākot lielajā Kazaņas sporta zāle, valdīja
uztraukums, meitene spēja sakopot savus spēkus un startēt
veiksmīgi. Čempionātā iecavniece ieguva nenovērtējamu pieredzi, arī brīvajā laikā vērojot vienaudžu sniegumu.
Alise: «Man bija ļoti liels pārsteigums, kad uzzināju, ka esmu
tikusi uz Eiropas čempionātu.
Trenere Baiba Gāga man teica:
«Alise, nu ir ziepes! Esi tikusi uz
Eiropas čempionātu!» Mani tas
pārsteidza un iepriecināja!»

Čempionāta laikā sportistiem
dota viena brīva diena, lai dotos
ekskursijā pa Kazaņu. Pilsēta atstājusi iespaidu, ka te sports ir
lielā cieņā. Jau tagad pilsētā ir
uzstādīts milzīgs pulkstenis,
kurš skaita laiku līdz Eiropas
jaunatnes olimpiādei, kas Kazaņā notiks 2013. gadā.
Alisei šis ir bijis aktīvs gads.
Pirms Eiropas čempionāta viņa
pa-guvusi piedalīties arī Ziemeļeiropas Jauniešu čempionātā.
Sportiste, kurai galda tenisā ir
jau septiņu gadu pieredze, stāsta: «Līdz šim mans lielākais sasniegums ir izcīnītā trešā vieta
Latvijas čempionātā. Es viennozīmīgi turpināšu censties un
gatavoties katrām sacensībām.
Mans lielākais mērķis, protams,
ir dalība pasaules čempionātā.»
Jaunās sportistes trenere
Baiba Gāga stāsta, ka Alisei ir visas iespējas pilnveidoties tālāk
un sasniegt jaunas virsotnes.
«Viņas sniegumu vērtēju pozitīvi.
Arī izlases treneri atzinuši, ka
Alise Eiropas čempionātā nospēlēja atbilstoši savām spējām un
vēl labāk,» ar gandarījumu stāsta trenere. IZ

2011. gada 12. augustā
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :
zemes ar mežu, zemes ar jaunu
un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr.
+37129829750,+37122114382.
Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.

Mācību sākums 17. augustā
meža īpašumus.
Cena 1000-5000 Ls/ha.
Tālr. 29161998.
automašīnas avārijas stāvoklī
(vieglās, kravas un
lauksaimniecības tehniku),
elektromotorus. Demontē un
izved metāla konstrukcijas un
citus metāllūžņus.
Tālr. 26200989.

Pārdod : : :
2 istabu dzīvokli renovētā
mājā (1/3). Tālr. 29426185.

Iecavas svētā Antona
katoļu draudze
organizē
Novada Domes
Izglītības nodaļa
aicina visus, kuri
nodarbojas ar gleznošanu,
aušanu, zīmēšanu,
izšūšanu, pīšanu, adīšanu
un
citu darinājumu veidošanu,
vasaras laikā
sadarināt darbus
vaļasprieku izstādei
«Dvēseles varavīksne»,
kas notiks
Iecavas kultūras namā
no 22. augusta līdz
2. septembrim.
Lūdzam pieteikt savu dalību
izstādē pa tālruni
63941601 vai 29428476
līdz 15. augustam.

Papilduzņemšana Iecavas
vidusskolas 10. klasē
22. augustā plkst. 10:00.

BRAUCIENU UZ AGLONU
14. un 15. augustā.
Sīkāka informācija
pa tālr. 26851965 (Zenta).

KAPU PIEMINEKĻI,
APMALĪTES
IECAVAS TIRGŪ
Tālr. 26369904.

Dažādi : : :
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Veic jumtu segumu maiņu,
jumta konstrukciju remontu,
iekšējās apdares darbus, kā arī
komunikāciju maiņu un
remontu.
Tālr. 26060411.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Investment Property of
Latvia» iekštelpu apdares
speciālistiem darbam Iecavā.
Tālr. 26060411.
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.
Zemnieku saimniecība «Andris»
piedāvā darbu laukkopībā.
Tālr. 29264595.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs jauns,
spēcīgs strādnieks pastāvīgam
darbam kokzāģētavā
Dzimtmisā uz lentveida gatera.
Iespējama apmācība.
Tālr. 29120419.

8.

Parka estrādē
12. augustā pl. 22:00

GRUPA «TRANZĪTS»
Vakara viesi:
DJ YAN FABRIC
DJ LORENZO
DJ NAURIS
Ieeja:
no pl. 22:00-23:00 - Ls 2,50
pēc 23:00 - Ls 3
26. augustā pl.19:00
Stelpes amatierteātra
uzvedums
Nora Vētra-Muižniece

«RIKŠIEM LAIDU
KUMELIŅU!»
Pēc latviešu tautas pasakām
veidota komēdija 2 cēlienos.
Jautras ainas no baronu
laikiem, kā ar izveicību un
asprātību arī latvietis var
tikt pie mantas.
Izrādē piedalās Stelpes
pagasta deju kolektīvs
(vadītāja Lāsma Skābuliņa).
Visu kopā salikusi režisore
Lilita Berliņa.
Izrādes garums ~ 1,5 st.
Ieeja - Ls 0,50
Lai gūtu pozitīvas emocijas,
gaidot jauno mācību gadu,
27. augustā pl. 19:00
aicinām uz

LAURA REINIKA
KONCERTU
Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 4
koncerta dienā - Ls 5
pensionāriem un bērniem
no 7 līdz 12 gadiem - Ls 2

Kultūras namā
19. augustā pl.19:00
TV3 piedāvā noskatīties
iemīļoto pašmāju seriāla
UgunsGrēks
6. sezonas atklāšanas sēriju.
Ieeja - bez maksas.

Futbols
Iecavas vidusskolas laukumā
Iecavas novada 7x7
čempionāts futbolā
12. augustā
19:00 spēle par 3. vietu
20:00 fināls
21:00 apbalvošana
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