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Ražo briketes pēc Mārtiņa Rītiņa cienīgas receptes AKTUĀLI
A: F: Anta Kļaveniece

Šajā numurā:

Līdz šim Arni Bangu
iecavnieki pazina kā
dažādu šķirņu tomātu un
citu dārzeņu audzētāju.
Viņa saimniecības kiosks
«Vietējie» tirgū ir pircēju
iecienīts. Tagad, piesaistot
Eiropas Savienības (ES)
struktūrfondu līdzekļus,
Arnim izdevies izveidot
vēl vienu uzņēmumu.
Nu jau divus mēnešus SIA
«Ekopres» ražo kurināmo kokskaidu briketes.
«Patiesībā jau cilvēkiem nav
vajadzīgs daudz. Galvenais ir paēst un būt siltumā. Tā arī radās
ideja par kurināmā ražotnes izveidi. To vēl pastiprināja redzētais, cik daudz potenciālo izejvielu tiek nelietderīgi izmantots,»
stāsta A. Banga.
6.lpp.

3.
Iznācis
Iecavas novada
kalendārs

Vidusskolas 4.
skolēni
5.
izbauda dzīvi
Spānijā
Skaidu briketes ir ļoti pieprasīts kurināmais Vācijā, Dānijā un citās
Eiropas valstīs, taču pagaidām SIA «Ekopres» ražošanas jauda ir
par mazu, lai nodrošinātu eksportam nepieciešamo produkcijas
apjomu, skaidro uzņēmuma valdes loceklis Arnis Banga. Briketes,
safasētas maisos pa 10 kilogramiem vai vairumā, viņš pagaidām
tirgo tepat, ražotnē.

FK Iecava veiksmīgi startē Rīgas telpu futbola čempionātā
A: Jevgēnijs Gedertsons

Šogad ziemas sezonā
Iecavas futbolisti nolēmuši
spēlēt «Rīgas telpu futbola
čempionāta 2011/20012»
2. līgā, un pirms nedēļas
tika aizvadītas pirmās
mājas spēles.
Šajā turnīrā iecavnieki pēdējo reizi piedalījās pirms trīs gadiem, kad izcīnīja tikai 10. vietu
14 komandu konkurencē. Bet labākais sasniegums pagaidām ir
sestā vieta 2007./2008. gada sezonā.
Šosezon 2. līgā piedalās 19
komandas, kuras ir sadalītas divās grupās (10 un deviņas). Gandrīz pusgadu garajā turnīrā ko-

mandām līdz janvāra vidum būs
jāizspēlē regulārais čempionāts,
no kura katras grupas četras
stiprākās komandas tālāk spēlēs
par 1.-8. vietu. Grupā komandas
nospēlē katra ar katru divus riņķus – viens riņķis izbraukumā
un otrs mājās. Iecavā mājas spēles notiks sporta nama «Dartija»
telpās.
Pirmās mājas spēles FK Iecava aizvadīja 18. oktobrī, nospēlējot divas spēles pēc kārtas pret
FK Reāls un Industrial Steel
Group. Prognozes pirms spēles
nebija tik spožas, kā rezultāts, jo
pērno gadu FK Reāls aizvadīja
1. līgā un bija pieskaitāms pie favorītiem. Tomēr debijā pret FK
Reāls iecavnieki aizraujošā spēlē
izcīnīja uzvaru ar 4:2, kurā vārtus guva J. Staļūns, R. Cirvelis,
J. Olehnovičs un treknu punktu

visam pielika arī vārtsargs
M. Kohanovičs. Otrajā spēlē pret
Industrial Steel Group pirmo puslaiku beidzām ar zaudējumu 0:2.
Pēc pārtraukuma mūsu futbolistiem izdevās lauzt spēli un svinēt
uzvaru ar 3:2. Šajā spēlē trīs vārtus guva jaunpienācējs no Bauskas A. Landorfs. Par šo spožo sezonas sākumu jāpateicas trenerim R. Aleksandrovam, kuram
īsā laikā izdevās savākt konkurētspējīgu komandu un piesaistīt jaunus spēlētājus.
Nākamās divas spēles FK
Iecava aizvadīs izbraukumā
31. oktobrī pret Dinamo Ogre un
2. novembrī pret Madikenas
Vangaži. Savukārt 8. novembrī
pulksten 20:30 visi iecavnieki
tiek aicināti uz sporta namu
«Dartija» atbalstīt pašmāju futbolistus. IZ

Naktī no sestdienas uz
svētdienu pārejam uz
ziemas laiku - pulksteņi
jāpagriež par vienu
stundu atpakaļ!

Nenokavē
maksājuma
termiņu!
Iecavas novada
Dome atgādina,
ka nekustamā
īpašuma nodokļa
un zemes nomas
maksas pēdējā
maksājuma
termiņš ir
15. novembris.
Lūgums
maksājumus veikt
savlaicīgi,
lai izvairītos
no soda naudas.

2011. gada 28. oktobrī

2.

Bibliotekāres iepazīst jaunumus Pasvalē
A: Anda Rācenāja

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas
vadītāja
F: Jolanta Ignate

Paldies Iecavas novada
Domei par doto iespēju
14. oktobrī novada
bibliotekārēm piedalīties
pieredzes apmaiņas
braucienā uz Lietuvu
(attēlā).
Ar sadraudzības pilsētas
Pasvales Centrālo bibliotēku jau
izsenis nodibinājušās draudzīgas un sirsnīgas attiecības. Pērnā gada oktobrī kolēģes viesojās
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā pasākumā «Neikdienišķā tikšanās», kur varējām iepazīt lietuviešu literātu un mūsu dzejnieka, publicista Knuta Skujenieka
daiļradi un abu valstu sadarbību.
Pasvales bibliotēkā iepazināmies ar kaimiņu kolēģu radošajām aktivitātēm, uzlabojumiem
bibliotēku jomā, starptautiskajiem un vietējiem projektiem, informācijas tehnoloģiju ieviešanu, pateicoties Bila un Melindas
Geitsu atbalsta projektam valsts
mērogā, ikdienas problēmām un
nākotnes iecerēm.
Īpaši mūsu interesi saistīja
jauniegūtais digitālais skeneris
Novadpētniecības nodaļai, egrāmata, ko var izmantot biblio-

tēkas apmeklētāji, un Bibliobuss, kas darbojas kā grāmatu
izsniegšanas/saņemšanas
punkts attālākajās apdzīvotās
vietās.
Skaisto rudens dienu izbaudījām patiesā viesmīlībā, sarunās, diskusijās, kā arī apmeklējot Burbišķu muižu un Pakrojas
pils parku. IZ

Sirdi es savu
Jums atdevis visu… /A. Čaks/
A: Anda Rācenāja

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas
vadītāja

Šogad oktobris iekrāso
izcilā latviešu dzejnieka
Aleksandra Čaka
110. jubileju. To
atceroties, Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkā
18. oktobrī notika
tematiska pēcpusdiena,
veltīta tautas mīlētā
literāta daiļradei.
Ar izsmeļošu prezentāciju par

A. Čaka biogrāfiju un dzeju viesojās Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa. Interesantais stāstījums un dzejas lasījums tika
papildināts ar senām fotogrāfijām, kas atspoguļoja toreizējo Rīgu, A. Čaka mūža liktenīgās sievietes, laikabiedrus. Prezentāciju caurvija muzikālais skanējums - dziesmas ar dzejnieka
vārdiem. Pasākuma dalībnieki
labprāt ļāvās melodiju smeldzei
un dzejas burvībai, kaut nedaudz malā noliekot ikdienas
raizes, piemirstot steigu un kavējoties atmiņā. IZ

ESF projekta «Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos»
(Vien. Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/001) ietvaros

28. oktobrī no plkst. 13:30 līdz 17:00
Iecavas kultūras namā notiks seminārs
«Bērnu un pusaudžu uzvedības traucējumi
un to risināšanas iespējas».
Semināru vadīs LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
lektore, Mag. paed. Ērika Lanka.
Aicināti Iecavas novada izglītības iestāžu pedagogi,
pedagogu vērtēšanas komisiju locekļi un citi interesenti.

IZ

Skolu ziņas

18. oktobrī Iecavas vidusskolas 4.a, 4.b un 4.c klase kopā
ar audzinātājām G. Tamašu,
E. Burcevu un J. Prihodjko devās
mācību ekskursijā uz «Rūjienas
saldējumu» un Ķoņu dzirnavām.
19. oktobrī 5. un 6. klašu skolēni apmeklēja koncertlekciju
«Baltais gulbis. Melnais gulbis» par baletu, grūtu, bet skaistu.
20. oktobrī 5.-8. klasēm tika
rīkota Helovīna ballīte.
21. oktobrī 9.a un 9.b klase
kopā ar skolotājām M. Buņķi un
S. Lauzēju devās mācību ekskursijā uz Tīreļpurvu, Ziemassvētku
kauju vietām. Latvijas Kara muzeja gids Mārtiņš Mitenbergs
skolēniem stāstīja par notikumiem un cilvēku sajūtām Pirmā

pasaules kara laikā. Skolēni uzskatāmāk iepazina Latvijas vēsturi.
26. oktobrī Iecavas vidusskolas skolotājs, asoc. profesors,
Dr. paed. Mihails Gorskis piedalījās Eiropas Sociālā fonda projekta «Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos» gada
konferencē «Konkurētspējīgs pedagogs: personība, kompetence,
iedvesma».
Pēc Eiropas Komisijas Muitas un tarifu komitejas ielūguma
Mihails Gorskis 17. un 18. novembrī dosies uz Briseli, lai piedalītos seminārā par ķīmisko
vielu nosaukumu veidošanu. IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Attīstības komiteja 18. oktobra sēdē turpināja spriest par
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» prioritārajiem pasākumiem 2012. gadā, pievēršoties
tieši gājēju celiņu bruģēšanai un
iespējām šos darbus finansēt no
dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
Celtniecības brigadieris Didzis Traumanis un dārzkope
Daina Rudzīte informēja par uzņēmuma iecerēm bruģēt celiņu
no sporta nama kāpnītēm uz
Ozolu ielu 14, trīs celiņus mājas
Rīgas ielā 15 uz Rīgas ielas trotuāru, celiņus no mājas Rīgas
ielā 21 uz konteineriem, uz Rīgas
ielu 23 un uz Rīgas ielas trotuāru, kā arī divus celiņus pie
Tirgus ielas 2c. Iecerēto darbu
veikšanai nepieciešami Ls 3340.
Deputāti rosināja precizēt līdzekļu pieprasījuma tāmi un
pārdomāt prioritātes, ņemot vērā Rīgas ielas rekonstrukciju un
gājēju plūsmas intensitāti katrā
celiņā. Uzsverot vizuālā aspekta
svarīgumu, deputāts Aivars Mačeks ieteica plānojamo darbu sarakstā iekļaut arī celiņa bruģēšanu no Rīgas ielas 25a uz Rīgas
ielu 25, nevis «lāpīties ar vecajām
plāksnēm», kā šajā posmā bija
iecerējuši SIA «DzKS» darbinieki.
Veselības un sociālo jautājumu komiteja 20. oktobra sēdē uzklausīja Sociālā dienesta
vadītājas Sigmas Strautmales ziņojumu par budžeta izlietojumu
šī gada pirmajos deviņos mēnešos. Komitejas priekšsēdētāja
Jana Arāja un deputāte Ilze Vaičekone vērsa uzmanību uz faktu, ka apgūta tikai neliela daļa
skolēnu brīvpusdienām paredzēto līdzekļu. Brīvpusdienas
saņem visi 1.-4. klašu skolēni,
kā arī obligātās pirmsskolas apmācības vecuma bērni; daudziem Iecavas internātpamat-

Iznācis Iecavas
novada kalendārs
Visi «Iecavas Ziņu» abonenti,
kuri būs pasūtinājuši pašvaldības izdevumu vismaz trīs nākamā gada mēnešiem, dāvanā saņems Iecavas novada Domes izdoto sienas kalendāru 2012. un
2013. gadam. Abonenti kalendāru var saņemt Iecavas pasta nodaļā, Rīgas ielā 12, uzrādot abonēšanas apliecinājumu. Laikraksta abonementa cena vienam
mēnesim ir Ls 0,60, trīs mēnešiem - Ls 1,80. Kalendārā
iekļautās fotogrāfijas rāda iecavniekus un Iecavas novadu gadalaiku ritumā. IZ

skolas audzēkņiem izsniegtas
trūcīgo un maznodrošināto personu izziņas, kas ļauj saņemt
brīvpusdienas; ir dažas ģimenes,
kas kūtri kārto nepieciešamos
dokumentus, lai viņu bērni tiktu
pie brīvpusdienām, zemā rādītāja iemeslus minēja S. Strautmale. Deputātes pauda uzskatu, ka
nebūtu lietderīgi automātiski
piešķirt brīvpusdienas itin
visiem 5.-9. klašu skolēniem, taču, pamatojoties uz klašu
audzinātāju un vecāku iesniegumiem, brīvpusdienu saņēmēju
loks būtu jāpaplašina. Komiteja
uzdeva Sociālajam dienestam
sagatavot jaunu saistošo noteikumu projektu, kas reglamentētu tikai brīvpusdienu piešķiršanu. Tie ļautu piešķirt bezmaksas
maltīti, balstoties uz skolēna vecāku vai klases audzinātāja
iesniegumu, neizvērtējot konkrētās ģimenes ienākumus.
Diskusijas par brīvpusdienu
nodrošināšanu 5.-9. klašu izglītojamajiem notika arī Finanšu
komitejas sēdē 25. oktobrī. Deputāts Atis Avots atkārtoti rosināja aktualizēt šo jautājumu un
informēja, ka nākamā gada budžetā šim mērķim būtu papildus jāatlicina aptuveni 50 tūkstoši latu. Komiteja nolēma
ieteikt Domei pieņemt lēmumu
par 5.-9. klašu skolēnu nodrošināšanu ar pašvaldības finansētām brīvpusdienām, vienas pusdienu porcijas cenu nosakot
Ls 0,70, līdz ar to nākamā gada
budžeta projektā jāparedz līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšanai tiem skolēniem, kas mācās
Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēs un kuru ēdināšanas izdevumi netiek segti no
valsts budžeta līdzekļiem. Komitejas locekļi bija vienisprātis, ka
jālūdz izglītības iestādes, lai klašu audzinātāji aptaujā skolēnu
vecākus un izzina, cik liela ir
brīvpusdienu nepieciešamība
šajā vecuma posmā. IZ
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Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki novembrī
Otrdien, 1. novembrī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 7. novembrī,
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. Bundule,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 8. novembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 9. novembrī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 10. novembrī,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 15. novembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 17. novembrī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 22. novembrī,
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Ceturtdien, 24. novembrī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 29. novembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis

Melnās ziņas
- 19. oktobrī plkst. 13:42 ceļa
Rosme-Tāmas 2. kilometrā aizturēts 1948. gadā dzimis vīrietis,
kurš vadīja velosipēdu, būdams
alkohola iespaidā (0,729 promiles).
- 22. oktobrī ap plkst. 7:20
kāds 1991. gadā dzimušais, būdams alkohola reibumā (0,87
promiles), ceļa A-7 42. kilometrā,
vadot automašīnu Mazda Premacy, iebrauca pretējā joslā un
ietriecās pretī braucošā automašīnā VW Passat Variant, kas pēc
trieciena, savukārt, ietriecās
automašīnā Ford Mondeo, kura
bija uzsākusi nogriešanās manevru pa labi.
- 22. oktobrī plkst. 10:20 ceļa
Iecava-Stelpe 1. kilometrā aizturēts 1965. gadā dzimis velosipēdists, kurš brauca alkoholisko
dzērienu iespaidā (2,59 promiles).

- 22. oktobrī aizturēts
1963. gadā dzimis vīrietis, kurš
laikā no plkst. 16:30 līdz 17:30
brīvi piekļuvis saimniecības ēkas
piebūvei Puškina ielā un nozadzis velosipēdu. Braucamais atrasts un atdots īpašniekam. Par
notikušo sākts kriminālprocess.
- 22. oktobra vakarā konstatēts, ka 1963. gadā dzimis vīrietis dzīvo Latvijā bez deklarētas
dzīvesvietas.
- 24. oktobra priekšpudienā
netālu no mājām atrasti vairāki
nesprāguši kara laika lādiņi.
- Laikā no 23. oktobra plkst.
18:00 līdz 24. oktobra plkst.
18:00 no Iecavas stacijas mājas
pagalma nozagts BMX velosipēds. Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2011. gada 28. oktobrī
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Vidusskolas skolēni izbauda dzīvi Spānijā
A: Vita Lauciņa-Veinere
F: no ceļojuma albuma

Jau otro mācību gadu
Iecavas vidusskolā
tiek realizēts
starptautiskais Comenius
divpusējās partnerības
projekts ar Spānijas skolu
Lamas de Abade.
Pirmajā gadā 9.a klases skolēni piedalījās projektā, katru
mēnesi veidojot plakātus, prezentācijas, aprakstus, kalendārus, vārdnīcas utt. Tad arī notika
pirmā skolotāju delegāciju apmaiņa, par kuru tika rakstīts
«Iecavas Ziņās». Šoreiz bija pienācis brīdis, kad uz Spāniju varēja doties 20 skolēni un četri skolotāji. No 7. līdz 17. oktobrim
skolēni dzīvoja spāņu ģimenēs,
iepazina viņu sadzīvi, kultūru,
dabu. Lai par Spānijā piedzīvoto
stāsta paši jaunieši - šie iespaidi
būs vispatiesākie!
Kristiāna Lauciņa-Veinere
Comenius partnerības projekta
- Tās bija lieliskas un saulainas brīvdienas skaistajā Spānijā.
Tas ir neiedomājami, cik ātri cil- Spāniju. Tā ir ļoti skaista valsts.
vēki var kļūt par draugiem - 10 Katru dienu ieguvu jaunas zinādienu laikā. Kopā ar spāņu sko- šanas par Spāniju, jo apskatījām
lēniem ceļojām pa skaistākajām pilsētas, dabu, iepazināmies ar
Spānijas pilsētām un izbaudījām Spānijas iedzīvotājiem un nogarvasarīgās brīzes, kas dažviet par šojām tradicionālos ēdienus. Ļoti
sasniedza 32 grādu karstumu. paveicās ar laiku, jo saule mūs
C e ļ o j u m a l a i k ā p a s p ē j ā m lutināja katru dienu. Spāņu skoiebraukt arī Portugālē, kur neiz- lēni bija ļoti draudzīgi, atvērti un
tikām bez lēta un laba portugāļu jauki cilvēki.
vīna. Esmu pārliecināta, ka visi
latviešu skolēni ar nepacietību Francis Lisovskis
gaida martu, kad Latvijā ciemo- Sākumā, kad atbraucu, dosies mūsu spāņu draugi.
māju, ka būs slikti. Nejutos omulīgi, bet, kad sāku iepazīt savu ģimeni, manas domas mainījās.
Anda Vaičekone
- Vienmēr esmu sapņojusi par Man patika visas ekskursijas koceļojumu uz Spāniju, un beidzot pā ar spāņiem. Izbrīnīja tas, ka
man bija iespēja to piepildīt. Die- viņi visu dzer no bļodām. Visnas tur skrēja kā ar vēja spār- vairāk man paliks atmiņā
niem, bet es izbaudīju katru okeāns. Spānija ļoti atšķiras no
mirkli, ko pavadīju brīnumskais- Latvijas, tur ceļi ir labāki, tur ir
tajā Spānijas pilsētā Santiago de ļoti silts rudenī un nelīst. Kad vaKompostela. Katru dienu kopā ar jadzēja braukt mājās, man ļoti to
ģimeni vai pārējiem skolēniem negribējās. Man patika spāņi. Es
devāmies kādā ekskursijā. Pabi- vēlētos vēlreiz aizbraukt pie vijām pat Portugālē. 10 dienās pa- ņiem.
spējām izbaudīt ļoti daudz Spānijas ēdienu un dzērienu, apska- Marija Vinogradova
tīt nozīmīgus objektus un dažā- Visvairāk Spānijā patika nedas vietas. Peldējāmies termāla- gaidīti karstais, saulainais laiks.
jos baseinos, kāpām uz katedrā- Pirmo reizi piedzīvoju vasaru okles jumta, mēģinājām izprast mo- tobra vidū. Ļoti patika jautrie, atderno mākslu. Noteikti gribu at- klātie un viesmīlīgie spāņi - gan
griezties Spānijā.
viesģimenes, gan arī vienkārši
mūsu spāņu brāļu un māsu
draugi.
Agate Mediņa
Pirmo reizi pagaršoju astoņ- Šī bija pirmā reize, kad piedalījos šādā projektā. Ar lielu kāji un, protams, austeres. Izbrīprieku un uztraukumu devos uz nīja tas, ka, lai gan zivis neciešu,

dalībnieki - latvieši un spāņi.
visas jūras veltes, ko baudīju
Spānijā, man tiešām ļoti garšoja.
Pirms brauciena prātā bija
daudzi stereotipi par spāņiemviņi ir slinki, vienmēr kavē, ir lēni, bet karstasinīgi un ļoti kaislīgi. Būdama tur, sapratu, ka, ņemot vērā āra temperatūru +32,
viņi nebūt nav slinki, bet kavētāji
Spānijā bija tieši latvieši. Karstasinīgums un kaislīgums gan bija patiess stereotips, ko viņi paši
arī apstiprināja.
Atceros katru ceļojuma dienu, jo baudīju katru mirkli, ko
pavadīju Spānijā. Vēlos pateikt
lielu paldies, ka man šāda iespēja
tika dota!
Eduards Cers
- Spānija - lēno cilvēku valsts.
Ļoti interesanta un karsta,
iedvesmas avots jaunajiem māksliniekiem. Ieraugot okeānu, nodomāju - gluži kā filmās, bet nē,
tā ir dzīve, tieši tas man arī patika. Modernās mākslas muzejs
«izcepa» manī jauno režisoru. Uzreiz uzfilmējām modernās mākslas filmiņu.
Daniels Cjaputa
- Sākumā Spānija likās ļoti
krāšņa, kā pasaku zeme - palmas
un skaists saulriets. Dzīvojot
spāņu ģimenē, sapratu, cik spāņi
ir atsaucīgi un labsirdīgi cilvēki.
Viņi vienmēr ir gatavi palīdzēt.
Gan arhitektūra, gan kulinārija,
gan daba Spānijā ir krāšņa - ļoti

liela dažādība. Un nav gluži tā,
ka, esot tuvu pie okeāna, visa
ēdienkarte sastāv no zivīm un jūras veltēm, tur ļoti populāra ir arī
cūkgaļa, vistas gaļa un liellopa
gaļa.
Spāņiem patīk atpūsties, un,
kad pienāk pusdienlaiks, tad
pusdienas lenā garā var ilgt pat
vairāk nekā stundu.
Spānija ir lieliska vieta, lai
iegūtu draugus un pie reizes arī
kartīgi kopā atpūstos.
Mans novēlējums spāņiem
ir - lai viņi novertē, cik interesantā zemē dzīvo.
Elīna Kļaveniece
- Īsta eksotika. Tā divos vārdos varu raksturot Santiago de
Compostela, kā arī Spāniju kopumā. Mani fascinēja kalnainais
reljefs, okeāns, kas mani apbūra, masīvā, bet tajā pašā laikā
trauslā arhitektūra, kā arī vienkāršie un ļoti labestīgie spāņi.
Desmit dienas paskrēja nemanot, jo programma bija ļoti
piesātināta ar dažādiem pasākumiem, ekskursijām un skolas
apmeklēšanu. Projekts pierādīja,
cik tomēr Spānija ir atšķirīga no
Latvijas - ēdienu, mūzikas, kultūras, izglītības sistēmas, dzīves
tempa un attīstības ziņā. Tā secināju, dzīvojot superīgā viesģimenē, kura mani uzņēma un rūpējās par mani gluži kā par savu ģimenes locekli.
5.lpp.
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Vissmagākais bija atvadīties
no mammas un tēta, kurus es
biju patiesi iemīlējusi, tādēļ nācās lidostā nobirdināt dažas asaras, zinot, ka es viņus, visdrīzāk,
vairs nekad nesatikšu.
Kopumā projekts ir izdevies
vēl labāks, nekā es biju gaidījusi,
jo, braucot uz Latviju, man jau
pietrūka viss, ko bijām darījuši
Spānijā, tātad tā jau bija «aizķērusi» manu sirdi.
Santa Arsjonova
- Spānija bija pirmā valsts, uz
kuru lidoju. Nekad iepriekš nebiju braukusi atpūsties ārzemēs. Bija ļoti bail dzīvot svešā ģimenē. Esot Spānijā 10 dienas,
nejutu, kā paskrien laiks. Pieradu pie ģimenes, tā bija ļoti jauka un atsaucīga. Man tur patika
dzīvot.
Liels paldies skolotājai Vitai,
ka bija tik brīnišķīga iespēja apskatīt citu valsti. Ļoti palika atmiņā okeāns. Tas bija neaizmirstami. Tā nav vienkārši Jūrmala,
kura mums ir tepat Latvijā. Tas
bija lielais Atlantijas okeāns. Bija tik pasakains laiks, silti, viļņi
trīs metru augstumā. Nespēju
aprakstīt, cik siltas atmiņas
man ir no Spānijas.

Projekta dalībniekiem bija iespēja
apskatīt partneru tautas tērpus un
iepazīt nelielu daļu no spāņu kultūras.

Pirms lidoju uz Spāniju likās,
ka tā būs tāda pati kā Latvija, bet
es stipri maldījos. Tur ir tik
daudz atķirīgu lietu. Piemēram,
spāņiem ir tāda kā oficiāla diena,
kad viņi dodas iepirkties, tā ir
sestdiena, svētdienās visi veikali
ir slēgti. Viņu tradicionālais
ēdiens ir zivis un citas jūras veltes.
Katru dienu devāmies ekskursijās. Bijām muzejos, spāņu
skolā, pie okeāna, termālajos ba-

Iecavas vidusskolas partnerības skola darbojas ar
profesionālu ievirzi - iecavnieki uzzināja, kā
amata prasmes apgūst masieri un kosmetologi.

seinos, arī Portugālē. Pa šīm 10
dienām man tā iepatikās Spānija, ka negribēju doties mājās. Es
tur gribētu dzīvot kopā ar savu
ģimeni un draugiem. Tas būtu
ideāli. Cerams, ka būs izdevība
aizbraukt vēl kaut kur kāda
Eiropas projekta ietvaros.
Marta Ņikiforova
- Ceļojums uz Spāniju bija
tiešām iespaidīgs. Spānija
mums visiem bija kā otrā vasara.

Iepazinām un izbaudījām Spāniju, es uzzināju daudz jauna par
Spāniju, ko līdz tam vēl nezināju.
Mazliet iepazinu spāņu tradīcijas, vēsturi un arī pašus jaukos iedzīvotājus. Viesģimenē jutos kā mājās. 10 dienas paskrēja
ātri, jo katru dienu kaut kur
braucām un kaut ko darījām. Bija tiešām interesanti un prieks,
ka man dota iespēja piedalīties
šajā apmaiņas projektā. IZ

Līdz 1. novembrim var pieteikties Jauniešu iniciatīvas grupā
A: Jana Ādmine

Domes jaunatnes lietu
speciāliste
Stājoties jaunatnes lietu speciālistes amatā 1. septembrī,
mans lielākais satraukums un
izaicinājums bija doma, vai Iecavas novada jaunieši mani pieņems. Esmu ļoti priecīga, ka tomēr tās bijušas liekas raizes. Atsaucība un aktīvā līdzdalība pirmajā Jaunatnes forumā 12. oktobrī liecina par jauniešu ieinteresētību, vēlmi sadarboties un izpausties. Jaunatnes forumā piedalījās teju pussimts jauniešu,
tādēļ es vēlos teikt paldies visiem,
kas piedalījās. Foruma laikā jauniešu darba grupās izstrādātās
idejas man radīja lielāku skaidrību par viņu interesēm un vajadzībām. Tas palīdzēs veidot efektīvu jaunatnes politikas stratēģiju un darbības plānu, lai pilnveidotu jauniešu dzīvi Iecavas
novadā.
Apmeklējot vairākus forumus
un pieredzes apmaiņas seminārus, esmu guvusi daudz interesantu ideju, kā veicināt jauniešu
līdzdalību un iniciatīvu. Jaunatnes lietu speciālistu pieredzes

apmaiņas seminārā Madonā
ieguvu noderīgu informāciju par
jauniešu centru izveidi, kuru kā
galveno prioritāti un nepieciešamību izvirzīja arī Iecavas novada
jaunieši, darbojoties grupās
Jaunatnes forumā.
Jauniešiem ir ļoti liela nozīme
sabiedrībā, jo no viņiem ir atkarīga katras valsts nākotne. Tādēļ
es plānoju iespēju robežās realizēt viņu idejas un vajadzības, kā
arī radīt iespēju viņiem pašiem
plānot un organizēt savu laiku,
kā arī pilnveidot viņu daudzveidīgās personības. No 12. oktobra
esmu izsludinājusi pieteikšanos
Jauniešu iniciatīvas grupā, kuras dalībniekiem būs iespēja aktīvi darboties, lietderīgi un interesanti pavadīt laiku. Esmu ļoti
priecīga par jauniešu atsaucību,
jo jau ir pieteikušies 20 interesentu. Tas kārtējo reizi apliecina
Iecavas novada jauniešu vēlmi
aktīvi iesaistīties sabiedriskajā
dzīvē un kopā veidot labākus dzīves apstākļus. Līdz 1. novembrim gaidu arī pārējos interesentus Jauniešu iniciatīvas grupā
(e-pasts: jana.admine@ieca
va.lv; tālr. 63963403). Tā ir ļoti
svarīga, lai es varētu efektīvi dar-

boties. Izzinot Dobeles novada
jaunatnes lietu speciālistes pieredzi, pārliecinājos, cik liela nozīme šajā darbā ir jauniešu atbalstam un līdzdalībai.
Jauniešu iniciatīvas grupas
dalībniekiem novembrī tiks rīkots īpašs iepazīšanās-saliedēšanās pasākums, kurā iepazīsimies, uzsāksim sadarbību un
vienkārši labi pavadīsim laiku.
Kopā ar visiem jauniešiem organizēsim dažādus pasākumus, izglītojošus un izklaidējošus (Jauniešu dienas, Karjeras dienas),
centīsimies izveidot vienotu un
centralizētu mājas lapu novada
jauniešiem, paplašināsim savu

redzesloku, sadarbojoties ar citu
pilsētu un novadu jauniešiem
(varbūt pat ar citu valstu jauniešiem, piedaloties apmaiņas programmās).
Mans galvenais mērķis ir
pilnveidot Iecavas novada jauniešu dzīvi, ieklausoties un cieši
sadarbojoties. Ļoti ceru, ka arī
turpmāk jaunieši būs tikpat aktīvi un atsaucīgi, kādi bija Jaunatnes forumā un ir tagad, piesakoties Jauniešu iniciatīvas
grupā. Tajā ar prieku un nepacietību gaidu visus, lai mēs jau
drīz varētu sākt vēl aktīvāk darboties un realizēt neskaitāmās
idejas. IZ

9. novembrī plkst. 10:00 Iecavas novada Domes
5. stāva zālē notiks Meža konsultāciju pakalpojumu
centra Rīgas reģionālās nodaļas rīkotais seminārs
par ārstniecības augiem. Lektore Zeltīte Kaviere.
Pirmā uzstāsies Hipotēku bankas aizdevumu daļas vadītāja
Laura Saulīte. Viņa stāstīs par starta un mikrokreditēšanas
programmām mazajiem uzņēmējiem. Uz semināru drīkst
ierasties topošie uzņēmēji, kuriem interesē tikai šis jautājums!
Pieteikšanās uz semināru lauku tīklā nav nepieciešama.
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Ražo briketes pēc Mārtiņa Rītiņa cienīgas receptes
1.lpp.

Uzņēmēja iegādātajā biomasas presē iespējams izgatavot
briketes no skaidām, siena, salmiem, pelavām, lapām un citām
bioloģiskas izcelsmes izejvielām.
Tās samaļ, izžāvē un tad presē.
Izklausās gana viegli, taču tā nemaz nav. Lai ieviestu visu tehnoloģisko procesu un izvairītos no
ražošanas brāķa, Arnim bija nepieciešami divi intensīva darba
mēneši. Sākumā briketes plaisāja un lūza, taču tagad ražošanas knifi ir rokā, un briketes pamazām krājas glīti sakrautos
strēķīšos. Arnis smej, ka viņu
varot salīdzināt ar pavāru Mārtiņu Rītiņu: lai izdotos, ir svarīga
gan izejvielu kvalitāte un to kopā
likšanas secība, gan temperatūra un citas nianses.
Lai izveidotu ražotni un iegādātos nepieciešamās iekārtas,
uzņēmums startējis Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātajā Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
pasākumā «Atbalsts uzņēmumu
radīšanai un attīstībai». A. Ban-

Kādreizējā zālāju kalte Vītolu ielā 42 pārtapusi par
SIA «Ekopres» brikešu ražotni.
ga priecājas, ka ļoti veiksmīga
viņam izdevusies sadarbība ar
Daci Riekstiņu, kas ne tikai labi
pārzina grāmatvedības lietas,
bet bijusi arī galvenā projekta

pieteikuma rakstītāja. «Es Dacei
pastāstīju savu ieceri, bet pārējo
viņa izdarīja pati,» tā Arnis.
Sākumā projektam finansējums atteikts, bet pēc pusgada,

kad A. Banga iecerei jau teju bija
atmetis ar roku, pienācis paziņojums par atbalsta piešķiršanu. Ražošanas ēkas labiekārtošana un iekārtu iegāde Arnim
kopā izmaksājusi 22 687 latu,
no kuriem 9525 latus piešķīrusi
ELFLA.
Pašlaik uzņēmums dienā
spēj saražot līdz divām tonnām
brikešu. Pārsvarā tiek ražots divu veidu kurināmais: no ozolkoka skaidām un no egles un apses
skaidu maisījuma. Brikešu ražošanā neizmanto papildu saistvielas. Skaidu presēšanas laikā
augstas temperatūras ietekmē
kūst tajās esošais lignīns, sasaistot brikešu koksnes daļiņas.
Lai saražotu vienu tonnu gatavās produkcijas, nepieciešami
pieci līdz seši kubikmetri izejmateriāla. Pagaidām gatavās briketes var iegādāties SIA «Ekopres»
ražotnē Vītolu ielā 42, iepriekš
piezvanot Arnim pa tālruni
20389168.
Briketes ir ērts, tīrs, viegli
transportējams kurināmais ar ilgu degšanas laiku un vienmērīgu siltumatdevi. IZ

Noderīgi jaunumi Hipotēku bankā
A: Anta Kļaveniece

Šoruden Hipotēku banka pie
saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem nāk gan ar jauniem piedāvājumiem, gan tradicionālām un pārbaudītām vērtībām, kas var sagādāt patīkamus
brīžus. Par Hipotēku bankas jaunumiem un aktualitātēm stāsta
Anita Kleina, Hipotēku bankas
Bauskas filiāles vadītāja.
- Ar kādiem jaunumiem šajā rudenī varat iepriecināt mūsu laikraksta lasītājus?
- Iecavas novada iedzīvotājus
varētu iepriecināt jaunums, ka
tieši viņiem esam radījuši iespēju par komunālajiem pakalpojumiem samaksāt vēl ērtāk un lētāk, jo Hipotēku banka no
12. oktobra ir samazinājusi komisijas maksas par iemaksām
pašvaldības uzņēmumu kontos
(«Iecavas siltums», «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un Iecavas
novada Dome). Maksa par šo pakalpojumu tagad ir tikai Ls 0,50.
Savukārt ne tikai novada iedzīvotājiem, bet visiem, kas domā
par savu naudas līdzekļu drošu
uzglabāšanu un vairošanu, va-

rētu interesēt jaunums, ka Hipotēku bankā 20. oktobrī sākas
termiņnoguldījumu akcija Ozols.
Vērīgākie noteikti būs pamanījuši, ka šī ir tradīcijām bagāta un
sena Hipotēku bankas akcija šogad tā norisināsies jau 13. gadu. Un tāpat kā visus iepriekšējos gadus termiņnoguldījumu
Ozols raksturo stabilitāte, drošība un ienesīgums. Šis ir īstais
brīdis, tā teikt, vilkt naudu ārā
no zeķes un noguldīt drošībā,
kur tā turklāt pelnīs!
- Vai Hipotēku banka ir sagatavojusi arī jaunumus mūsu
uzņēmējiem?
- Jā, ir gan! Un šie jaunumi
būs īpaši noderīgi biznesa uzsācējiem uz mikrouzņēmumiem.
Kopš septembra nogales Hipotēku banka piedāvā jaunu, Šveices
un Latvijas valsts līdzfinansētu,
Mikrokreditēšanas programmu.
Tā daudzējādā ziņā paplašina
mazo uzņēmumu pieeju finansējumam - to var saņemt gan esošie
mikrouzņēmumi, gan tādi, kas
vēl tikai tiek dibināti. Aizdevumu
var saņemt gan investīcijām, gan
apgrozāmajiem līdzekļiem, un
aizdevuma saņēmēju lokā var

būt gan individuālie komersanti
un fiziskas personas kā saimnieciskās darbības veicēji, gan SIA,
un pat zemnieku saimniecības.
Tas, ka atbalstu var saņemt arī
lauksaimniecības nozares projekti, ir būtisks jaunums!
Uz aizdevumu programmas
ietvaros uzņēmums var pretendēt, ja tas nodarbina līdz 10 darbiniekiem un gada apgrozījums
un bilance nepārsniedz 1,4 miljonus latu, turklāt šīs programmas ietvaros uzņēmumiem ir
pieejams ne tikai aizdevums līdz
10 000 latu, bet arī grants.
Savukārt tos, kas vēl tikai
plāno pievienoties uzņēmēju pulkam, aicinām piedalīties biznesa
ideju konkursā jauniešiem «Lec
biznesā!», laimēt 1000 vai 500 latus, kā arī mentora pakalpojumu, kļūt par vienu no Hipotēku
bankas Starta programmas dalībniekiem un īstenot savu biznesa ideju. Visa informācija par
konkursu atrodama www.drau
giem.lv/hipo, kā arī Hipotēku
bankas mājas lapā. Svarīgi paturēt prātā, ka biznesa ideju apraksti tiek pieņemti līdz 21. novembrim! Šogad konkurss nori-

sinās jau otro gadu, un mums ir
patiesi liels prieks, ka daudzi no
jauniešiem, kas pērn tajā piedalījās, nu ir pievienojušies jauno
uzņēmēju pulkam.
- Varbūt ir kādas lasītāju
piemirstas, bet atgādināšanas vērtas lietas par iespējām,
ko sniedz Hipotēku banka?
- Noteikti gribētu atgādināt
par ikdienas norēķinu pakalpojumiem, kuru klāsts ir ievērojami
plašāks, nekā pirmajā brīdī
šķiet. Piemēram, Hipotēku bankas norēķinu konta izmantošana
ir īpaši izdevīga sociālo pabalstu
saņēmējiem, jo konts sociālo pabalstu saņemšanai Hipotēku
bankā tiek atvērts un apkalpots
bez maksas. Tāpat konts tiek
atvērts un citi pakalpojumi bez
maksas piedāvāti arī tiem, kas
sasnieguši 62 gadu vecumu.
Turklāt atgādinām, ka Hipotēku bankas klienti ar Maestro
maksājumu karti bez maksas var
izņemt skaidru naudu ne tikai no
Hipotēku bankas bankomātiem,
bet arī no «draudzīgajiem» Swedbank, SEB, Latvijas Krājbankas,
Nordea, DnB NORD, Citadele un
Rietumu bankas bankomātiem. IZ
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Gaidot IECAVAI 520

Dzejas dienās Iecavas novada latviešu valodas un literatūras
pedagoģes rosināja skolēnus veltīt jaunrades darbus Iecavai.
Gaidot Iecavas 520. gadskārtu, ko svinēsim nākamgad,
«Iecavas Ziņas» publicē konkursa laureātu darbus.

IZ

Sporta ziņas

18. oktobrī galda tenisisti mērojās spēkiem novada
čempionātā. Sacensību pirmajā kārtā piedalījās 15 sportisti.
1. vieta Alise Pluce
2. vieta Vilis Dubrovskis
3. vieta Vilnis Gailums

Iecavas ozolu aleja
A: Iluta Logina

Iecavas vidusskolas 8.b klase

Iecavā mierīga vieta,
Kur cilvēkiem patīk staigāt,
No stipriem, spēcīgiem kokiem
Ozolu aleja slejas.
Nu ziema ir pienākusi,
Un ozoli kaili stāv,
Ar milzīgām sniega micēm
Uz zariem kailiem kā spicēm.
Pavasars šurp steidz,
Un ledus atkust sāk,

Bet ozoli blakus kastaņkokam
Nedaudz nobālēt sāk.
Saulaina vasara klāt,
Bet ozoli stāv un stāv,
Ar saviem zaļajiem zariem
Tie cilvēkiem paēnu dod.

4. vieta Jānis Breiers
5. vieta Ludmila Bulaha
6. vieta Karīna Taranda
19. oktobrī noritēja Iecavas novada skolu 8., 9. klašu
komandu sacensības futbolā.
1. vietu sacensībās izcīnīja vidusskolas 9.a klases komanda, kurā
spēlēja Ivars Porietis, Dairis Feldmanis, Oskars Dudurs, Linards
Jaunzems, Edijs Vanags un Rūdolfs Jānis Štāls.
2. vieta - internātpamatskolas 8.c klases komandai, kurā spēlēja
Raimonds Ivenkovs, Artjoms Dogadkins, Guntis Kļaviņš, Einārs
Kūla, Elvis Rožēns, Jānis Ozoliņš un Mārcis Skuja.

Atkal ir pienācis rudens
Un lapas jau krāsoties sāk,
Ozoli nomet pa zīlei,
Ko bērniem kabatās vākt.

3. vieta - Dzimtmisas pamatskolas 9. klases komandai, kurā
spēlēja Normunds Graudiņš, Henriks Matuševs, Kristaps
Kaupužs, Raivo Feldmanis, Renārs Svikša, Raivo Vorona, Gvido
Vorona un Raivis Šastakovičs.

Tā paiet gads aiz gada,
Mēs vērojam ozolu gatvi
Un nespējam iedomāties,
Kā dzīvotu mēs bez sapņiem. IZ

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
19. oktobrī
Bauska - Iecava/Vecumnieki
U-14 59:29 (R. Mežsargs 11, K. Ozoliņš 8)
U-16 109:29 (T. Šķipars 10)

IZ

Fotoacs

23. oktobrī
Jūrmala - Iecava/Vecumnieki
U-14 49:36 ®. Mežsargs 17, D. Vidrins 7)

Veiklības pārbaude gājējiem

U-16 51:65 (J. Pelēcis 24, T. Šķipars 23)
U-19 51:82 (L. Jaunzems 27, A. Taurenis un R. Plēsnieks pa 9) IZ

Par mums raksta
No žurnāla «Dari Pats»
oktobra numura vāka
uz lasītājiem lūkojas
metālapstrādes
mākslinieks Jānis Banka.

A: F: Anta Kļaveniece

Mulsinoša situācija izveidojusies uz ietves pie Skolas un
Rīgas ielas krustojuma, savu novērojumu redakcijai uzticēja
deputāts Atis Avots. Arī «Iecavas Ziņas» pārliecinājās, ka
gājējiem ne tikai jāapiet ietves vidū esošais stabs, bet arī
jāizvairās no ietves virzienā vērstajiem rokturiem, kas
piestiprināti pie blakus staba ietves malā un aiz kuriem
tumšajā diennakts laikā var nejauši aizķerties. IZ

Kalējs, kurš izaudzis Iecavā,
tagad ar ģimeni mitinās un
savu darbnīcu iekārtojis
Mežciemā.
Bijušais iecavnieks
šajā žurnāla numurā stāsta
par saviem darinājumiem gan par praktiski
izmantojamām lietām,
gan dizaina priekšmetiem.
Jānis atklāj sava amata
prasmes un neskopojas
ar padomiem, kā pagatavot
ikdienā noderīgu lietu pakaramo. IZ

Sporta namā
Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
2. novembrī pl. 20:30
Dartija - Alūksne
16. novembrī pl. 20:30
Dartija - Carnikava
23. novembrī pl. 20:30
Dartija - Kvēle
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» atklātās
vieglatlētikas sacensības
telpās
9. novembrī pl. 14:00
C grupa
23. novembrī pl. 14:00
D grupa
30. novembrī pl. 15:00
B grupa

Aizsaulē aizgājuši
Jeļena Dombrovska (19.10.1941. – 20.10.2011.)
Vladimirs Kapusto (02.08.1936. - 26.10.2011.)

2011. gada 28. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
skaldītu malku – vaļēju,
maisos. Tālr. 20034885.
2 istabu dzīvokli (1. stāvā,
renovētā mājā Iecavas centrā).
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29426185.

Pērk : : :
skujkoku cirsmas.
Cena 26-30 Ls/m3 uz celma.
Tālr. 29161998.
gleznas (gan jaunas, gan
vecas), senas mēbeles un
radioaparātus, kā arī citus
senus mājas un dārza
priekšmetus (strūklakas,
statujas u. c., arī sliktā
stāvoklī). Tālr. 29148500.

Izīrē : : :

8.

Kultūras namā
28. oktobrī pl. 19:00
«Putnu balle» un «PeR»
vienosies Mārtiņa Freimaņa
dziesmu koncertā
«TU ESI MANS DRAUGS».
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā,
biļešu cenas - Ls 3 un Ls 4.

Suņu un kaķu
vakcinācija pret trakumsērgu
svētdien, 30. oktobrī:
stāvlaukumā pie Tirgus ielas 5
plkst. 10.00-12.00;
Grāfa laukumā starp Sporta namu
un viesu namu «Dārta»
plkst. 12.00-13.30.
! Maksa par vienu dzīvnieku - Ls 3.
! Kaķu vakcinācijai atlaides.
! Vakcinācijas apliecība.
! Pieejamas arī kompleksās potes.
Veterinārārste Līga Stūre.
Mob. tālr. 26533043.

istabu ar virtuvīti privātmājā
Iecavas centrā vienam
cilvēkam. Tālr. 29717189.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (59 gadi) labprāt
pieskatītu bērnu viņa mājās
Izskatīs visus piedāvājumus.
Tālr. 26781969.
Sieviete var strādāt par
dežuranti, palīdzēt
saimniecības darbos,
pieskatīt vecu cilvēku
(ar dzīvošanu uz vietas).
Tālr. 29970286.

Piedāvā darbu : : :
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā
(lentveida gateris). Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.

ASINS DONORU DIENA
3. novembrī
plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru
centra specializētais
autobuss gaidīs donorus
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.

Iecavas ģimeņu ar bērniem
biedrība «Marabella» organizē
bezmaksas nodarbību kursu
POZITĪVĀS DOMĀŠANAS
POTENCIĀLS.
Nodarbība Iecavas kultūras
namā notiks 29. oktobrī
no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Pieteikšanās
pa tālr. 29268363.
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