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Zinību diena – svētki ikvienam
A: F: Elīna Arāja

Šī ir svētku diena gan
skolēniem, gan skolotājiem,
gan arī viņu vecākiem. Un vēl
kādiem citiem tā ir svētku
diena, atceroties laiku, kad
uzsāktas skolas gaitas. Arī
Domes priekšsēdētājs Jānis
Pelsis atceras, ka šai dienā
visapkārt bijuši rudens
krāšņie ziedi un kā, drudžaini
ieķēries omītei rokā, kāpis pa
skolas kāpnēm.
Zinību dienu šogad visā Latvijā atzīmēja 3. septembrī. Iecavas vidusskolas direktore Agra
Zaķe kā ik gadu pulcināja uz
svētku brīdi gan mazos pirmklasniekus, gan 12. klases skolēnus, kuriem šajā mācību gadā
vēl priekšā trīs svinības: žetonu
vakars, pēdējais zvans un izlaidums.
Ar dziesmām un dzejoļiem
sveicienus klātesošajiem veltīja
topošie skolas absolventi un Daces Deņisovas vadītās popgrupas solistes. Evelīnai Āboliņai
(3. kl.) un Diānai Špoģei (12. kl.)
pat izdevās iekustināt klausītājus, arī pirmklasniekus, kuri
publikas priekšā sēdēja manāmi
satraukti: kāds apmulsis, cits
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Sociālā
3.
dienesta
darbinieki basām
kājām staigā pa
stikliem
Ielas
6.
norobežojums
sanaido
iedzīvotājus
Šogad mācības vidusskolā uzsāks 68 pirmklasnieki. Viņus
tradicionāli skolā ieveda topošie absolventi.
priecīgs, bet visi kā viens – neziņā par nākotni.
Svētkos J. Pelsis īpaši mazajiem novēlēja, lai viņi pēc iespējas ātrāk iejūtas skolas straujajā
dzīves ritmā un iegūst skolu par

savām otrajām mājām.
Šogad mācības uzsāk 68
pirmklasnieki, kurus trijās klasēs audzinās skolotājas Evita
Burceva, Janīna Prihodjko un
Zane Cera.
2.lpp.

Dartijas
basketbolisti
izcīna zelta
medaļas

7.

«Balticovo» nākotnes vīzija - Forumā tiekas izglītības darbinieki
ekoloģiskā domāšana
A: F: Anta Kļaveniece

30. augustā akciju sabiedrība
«Balticovo» ar divu jaunu olu
cehu oficiālu atklāšanu
atzīmēja uzņēmuma 40 gadu
jubileju. Jaunā šķidro olu
ceha un vārīto olu ceha
atklāšanas pasākumam par
godu «Balticovo» teritorijā
bija izveidota lauku sēta ar
aplokiem, kuros mājoja vistas
un gaiļi, kazas un cūka un
kuras sauklis bija «Pikniks
lauku sētā».
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma augstu novērtēja uzņēmuma sasniegumus un
prasmi izmantot vietējos resur-

sus, arī zinātnieku prātus. Sveicēju vidū bija arī Iecavas novada
pašvaldības vadītājs, SIA «Iecavnieks» pārstāvji un citi sadarbības partneri; muzikālu sveicienu
pasākuma viesiem bija sagatavojuši mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Uzņēmuma finanšu direktors
Andris Platais neslēpa, ka «Balticovo» savos ilgajos darbības gados tiešām uzkrājis milzu pieredzi vistu audzēšanā un olu ražošanā. Lai gan - ko tikai savulaik
uzņēmums nav darījis: audzējis
cūkas, liellopus, zivis un tomātus; uzcēlis sešas piecstāvu un
divas deviņstāvu dzīvojamās mājas, kā arī bērnudārzu un mūzi4.lpp.
kas skolu.

A: F: Elīna Arāja

Uz skolotāju forumu kultūras
namā 31. augustā pašvaldības
izglītības speciāliste Valda
Liekne pulcināja novada
izglītības darbiniekus.
Jau trešo gadu Iecavas novada plašo izglītības darbinieku
saimi, tuvojoties svētkiem, sveica Iecavas novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis: «Mums visiem sākas jauns mācību gads:
jūs rūpēsieties par bērniem, mēs
rūpēsimies par jums». J. Pelsis
informēja par jaunumiem izglītības jomā, kas nav nemaz tik pieticīgi, jo novadā ir 12 pašvaldības

iestādes, no kurām astoņas - izglītības: «Tātad - pārliecinošs
vairākums, gribot negribot prioritāte». Domājot par bērnudārzu
rindām, 2013. gada sākumā varētu būt pabeigta moduļu tipa
piebūves būvniecība pie pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis», kur papildus izvietos trīs
grupiņas. Beidzot ir uzsākti arī
stadiona būvniecības darbi; pirmo būvniecības kārtu plānots
pabeigt līdz nākamā gada septembrim. Jaunajā stadionā varēs trenēties ne vien pašu sportisti, būs iespēja rīkot arī lielāka
mēroga sacensības. Jaunums ir
arī brīvpusdienas, kuras šogad
saņems ne vien 1.-4. klašu skolēni, bet arī 5. klašu.
5.lpp.
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Zinību diena – svētki ikvienam
1.lpp.

Šajā mācību gadā jaunā darba vietā strādāt sākuši 20 novada pedagogi un Iecavas internātpamatskolas direktore Aija Semjonova, kas Zinību dienā novēl:
«Lai mums izdodas piepildīt savu
sapni! Lai mums skaists, interesants, labs un radošs jaunais
mācību gads!»
Internātskolas pirmajā klasītē šogad mācīsies 26 mazie skolēni, kurus divās klasēs skolos
Dzintra Pavāre, Agnese Āboliņa,
Mārīte Bērziņa un jaunā skolotāja Renāte Baufale-Giluča. Pirmklasnieki dāvanā nu jau tradicionāli saņēma mīksto rotaļlietu,
bet turpmākā vakara gaitā varēja arī piedalīties netradicionālās
sporta spēlēs un noskatīties izrādi «Punktiņa un Antons».
Iepazīsim mākslu
Šogad, tuvojoties skolas 25
gadu jubilejai, direktore Ineta
Pilverte pirmoreiz sveica savu
skolas saimi mūzikas un mākslas skolā, jo ar jauno mācību
gadu skolā varēs apgūt ne tikai
mūziku, bet arī mākslu. Svinīgajā brīdī skolas zaļais pagalms bija bērnu, vecāku un puķu pārpildīts.
Direktore priecājās, ka skolā
arvien atgriežas audzēkņi, lai papildinātu pedagogu saimi: Ivita
Graubiņa atgriezusies, lai mācītu kora klasi, ko pati savulaik
beigusi. Skolā darbu uzsāks arī
mākslas skolotājas. Skolotājai
Ainai Putniņai, kura pērn skolā
vadījusi mākslas interešu pulci-

ņu, šogad pievienojusies Marija
Vīksniņa un Laila Meldere.
A. Putniņa mācīs gleznot. Viņa
par mākslas skolotāju strādājusi
gan Bauskā, gan Rīgā, pašlaik
bērniem māca arī datorprogrammu Photoshop.
Skolotāja L. Meldere mācīs
veidošanu. Viņa uzskata, ka veidošana attīsta telpisko domāšanu, kas, savukārt, palīdz dzīvē
jebkurā jomā, pat ķirurgam. Veidošanai tiks izmantots gan māls,
gan citi visdažādākie materiāli.
«Kas ienāks prātā, ar to darbosimies,» stāsta Laila, kas ir pārliecināta, ka šeit, Iecavā, cilvēkam
esot tuvāk dabai, rodas vairāk
atklāsmju un ideju nekā pilsētas
mūros: «Šeit viss ir, tikai jāierauga un jāņem!»
M. Vīksniņa, kas jau iepriekš
Iecavā mācījusi zīda apgleznošanu, šoreiz audzēkņiem mācīs zīmēšanu. Viņa stāsta, ka visu
mūžu strādājusi par skolotāju,
bet pēc būtības ir brīvmāksliniece.
Skolas mākslas klasē varēs
apgūt zīmēšanu, gleznošanu,
kompozīciju, mākslas valodas
pamatus un darbu ar materiālu.
Pabeidzot piecu gadu mācību
kursu, audzēkņi saņems apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu.
Mākslas nodarbību ietvaros
plānots organizēt arī plenērus
un radošās darbnīcas kopā ar
Rundāles un Ozolnieku mākslas
skolām, ar kurām jau izveidojies
labs kontakts.
Pagaidām mākslas nodarbī-

Iecavas vidussklas 12.a klase
Pēdējā zvana 18. maijā.

Internātpamatskolas
pirmklasnieki dāvanā
saņēma mīksto
mantiņu.

Mūzikas un mākslas skolā darbu
uzsāks mākslas skolotājas:
Marija Vīksniņa (no kreisās),
Aina Putniņa un Laila Meldere.

bas notiks Iecavas vidusskolā,
bet direktore cer, ka ar laiku mūzikas un mākslas skola tiks pie
plašākām telpām, jo projekts
Grāfa laukumā jau ir.
Par mākslas skolas nepieciešamību savulaik lemts, jo bijušā
Bauskas rajona robežās vienīgi
Iecavā tādas vēl nebija. Doma
par savu mākslas skolu kaut kur
gaisā lidinājusies jau pirms laba
laika, stāsta I. Pilverte. Uzsākot
darbu mūzikas skolā, jaunā direktore ar anketu palīdzību aptaujājusi vecākus Iecavas izglītības iestādēs un secinājusi, ka
vēlme apgūt mākslu tiešām ir.
Pagājušajā gadā mākslas klase

tika izveidota kā interešu izglītības pulciņš, par kuru maksāja
audzēkņi, bet līdz nākamajam
gadam šo klasi finansēs Iecavas
novada pašvaldība. Tādēļ I. Pilverte saka paldies visiem deputātiem, kas atbalstīja šo ieceri,
bet pēc gada Izglītības un zinātnes ministrija skolā veiks akreditāciju, lai varētu pārņemt finansēšanas slogu.
Pagaidām līdz audzēkņu papildu uzņemšanai skolas mūzikas klasē mācās 91 bērns (14 sagatavošanā) un mākslas klasē
deviņi (septiņi sagatavošanā).
Pieaugušo apmācībā pašlaik
mācās vien pieci audzēkņi. IZ

(pieci skolēni), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (trīs
skolēni), Biznesa augstskola Turība (četri skolēni), kā arī Latvijas Universitāte, Latvijas Jūras
akadēmija, Valsts Policijas koledža, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. Lai mūsējiem veicas nākamajā izglītošanās pakāpē un darba dzīvē!
Kā katru vasaras brīvlaikā
skolā veikti kosmētiskie remonti
vairākos mācību kabinetos, gaitenī, uzlabota ēdnīcas pamatu
hidroizolācija. Direktore Agra
Zaķe teic paldies par veikumu
vasarā visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, īpaši
saimnieciskās jomas vadītājai
Daigai Skujai.
Mūsdienīga mācību procesa
nodrošināšanai iegādāti mācību
tehniskie līdzekļi mācību kabinetiem. 42 jauni datori dos
iespēju izkopt prasmes darbā ar

informācijas tehnoloģijām, kas
dažādos, uzlabos, padarīs produktīvāku mācību procesu, taču
jāatceras, ka tam jābūt līdzsvarā
ar citām mācīšanas metodēm, ar
katra cilvēka radošuma, inteliģences kopšanu un veidošanu.
Agra Zaķe ir gandarīta par
skolotājiem un tehnisko darbinieku veikumu, kuri iepriekšējā
mācību gadā iesaistījās ESF projektā APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai). Šajā mācību gadā projekts tiks iedzīvināts skolas ikdienā. Tas attīstīs pašdisciplīnu,
stiprinās sadarbības prasmes.
Projekta jēgu var izteikt trīs vārdos: atbildība, drošība, cieņa.
Skolēniem direktore novēl
mācīties, pilnveidoties, būt sociāli aktīviem un atbildīgiem; vecākiem - lai nepietrūkst spēka,
pacietības, izpratnes, mums visiem – interesantu, noderīgu,
iedvesmojošu mācību gadu! IZ

Cāļus skaita rudenī
A: Anta Kļaveniece

Iecavas vidusskolā iepriekšējā
mācību gada 1. septembrī
skolēnu skaits bija 676, šajā
mācību gadā mācības uzsāk
653 skolēni. Pamatskolu
beidza 63, bet ar
vidusskolas absolvēšanu
sveicām 47 skolēnus.
Pirmajās klasēs šogad mācīsies 55, bet vidusskolas 10. klasēs 44 skolēni. Kolektīvs priecājas savā skolā sveikt skolēnus no
citiem novadiem – Staļģenes, Rīgas 71. vidusskolas, Elejas, Uzvaras, Bauskas 2. vidusskolas,
Jūrmalas Pumpura vidusskolas,
Rīgas 41. vidusskolas un Rīgas
11. pamatskolas, kā arī Limbažu
novada ģimnāzijas.
Daži devītie par savu izvēlējušies profesionālās ievirzes mācību iestādi: Saulaines Profesionā-

lo vidusskolu, Jelgavas Amatu
vidusskolu, Rīgas Tirdzniecības
tehnikumu, jūrskolu, Jelgavas
mūzikas vidusskolu, Rīgas
Valsts tehnikumu. Trīs talantīgi
skolēni par savu sauks Rīgas
Valsts 2. un 3. ģimnāziju, pa vienam skolēnam - Bauskas ģimnāziju un Ķekavas vidusskolu.
Karjeras izglītības speciāliste
Inga Belinska ar prieku stāsta,
ka 64% 9. klašu absolventu mācības turpina mūsu skolas
10. klasē, profesionālās ievirzes
skolās izglītojas 25%, strādā
17%.
Skolas vadībai īpašs prieks
par absolventiem, jo 78% vidusskolu beigušie iestājušies augstskolās, 8% mācās koledžās un
tehnikumos, 11% strādā, bet 3%
strādā ārzemēs. Visvairāk izvēlētā mācību iestāde ir Rīgas Tehniskā universitāte (deviņi skolēni), Rīgas Stradiņa universitāte
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Basām kājām staigā pa stikliem
A: Elīna Arāja
F: Sigma Strautmale

Iesaistoties LatvijasLietuvas
pārrobežu sadarbības
programmas projektā, Iecavas
novada Sociālā dienesta
darbinieki ir ieguvuši gan
pieredzi ārpus Latvijas, gan
telpas bez pajumtes
palikušajiem.
Zorģos pabeigts dzīvokļa remonts, kur pagaidu mājvietu varēs rast krīzē nonākuši cilvēki,
kas cietuši no vardarbības ģimenē vai zaudējuši mājvietu ugunsgrēkā. Krīzes dzīvoklis ierīkots
bijušajās bibliotēkas telpās, kur
izdevās ierīkot divas istabas, virtuves nišu un sanitāro mezglu,
stāsta Iecavas novada kapitālās
celtniecības galvenais speciālists
Vladimirs Skvorcovs, atzīstot, ka
SIA «Kvintets» strādnieki būvdarbus veikuši laikus un labā
kvalitātē. Kopējās remontdarbu
izmaksas ir Ls 4447,87 (bez
PVN). Dzīvoklī nomainīti arī logi,
atjaunota apkures sistēma, ventilācija, kanalizācija, ūdens apgāde un elektroapgāde. Telpas ir
mājīgas un tuvākajā laikā tiks
aprīkotas ar mēbelēm, sadzīves
tehniku un citu inventāru.
Atgādinām, ka krīzes dzīvokļa izveide ir viena no sastāvdaļām Eiropas Savienības līdzfinansētajā projektā «Psihosociālā
darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem», kas ir projekts no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.
gadam. Šī projekta ietvaros drīzumā tiks aprīkots arī psihoterapeita konsultāciju kabinets krīzes ģimenēm, stāsta Iecavas novada Sociālā dienesta vadītāja

Sigma Strautmale.
Paralēli jau no 29. februāra
projektā iesaistīto pašvaldību
sociālie darbinieki piedalās apmācībās un pieredzes apmaiņas
braucienos pie sadarbības partneriem ne tikai Latvijā (Rundālē), bet arī Lietuvā. «Mums ir, kur
augt un augt,» salīdzinot Latvijas
pašvaldību sociālo dienestu pakalpojumus ar Lietuvā pieejamajiem, atzīst sociālās palīdzības
organizatore Zanda Zelle. Sociālā dienesta speciālistes ar aizrautību stāsta par iespaidiem
Klaipēdas dienas centrā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tajā klientiem pieejamas dažādas mūzikas un lietišķās mākslas radošās darbnīcas,
kas pielāgotas katra indivīda
prasmēm un varēšanai. Izstrādājumi tur top no papīra, māla,
ādas, koka un citiem dažnedažādiem materiāliem. No mākslas
darbiem veido izstādes un darbiņus pat pārdod: «Tur tiešām top
īsti mākslas darbi,» stāsta S.
Strautmale, kas pārliecināta, ka
arī Latvijā jāattīsta sociālie pakalpojumi. Lietuvā ir ļoti daudz
un dažādi sociālie centri dažādām sociālajām grupām. Liela
uzmanība ir veltīta cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, tai skaitā ar
garīgiem traucējumiem. Ir dienas centri, kur ģimenes var atvest aprūpējamo kā uz bērnudārzu, un ir arī tādi centri, kur
atved uz laiku no pirmdienas līdz
piektdienai.
Sociālajam darbiniekam ir
psiholoģiski smags darbs, tādēļ
liels ieguvums gan sociālajiem
darbiniekiem, gan klientiem Latvijā ir psihoterapeits Artūrs
Šulcs, kura vadībā notiek psihoterapijas kursa grupu darbs.

Svētku prieks arī mazākajiem
A: Elīna Arāja
F: Lāsma Bunere

Pirmo reizi šogad īpaši tika
padomāts par pirmās skolas
dienas atzīmēšanu
pirmsskolas izglītības
iestādē «Dartija».
Pēc svinīgā brīža 5-6 gadīgajiem ar bērnu dzejolīšiem un
valsts himnas nodziedāšanu pie
Latvijas karoga notika «Pūces
skolas atvēršana», stāsta lietvede Lāsma Bunere. Bērnudārza
talismans - gudrības simbols pūce centās Pepijai Garzeķei iestāstīt, ka mācīties un gūt zināšanas
ir ļoti noderīgi. Ar bērnu palīdzību pūcei izdevās Pepiju pārlieci-

nāt. Pūce bērniem izdalīja kartes, pēc kurām vadoties bija jāapmeklē dažādas aktivitātes:
četras lielās piepūšamās atrakcijas, sportošana ar skolotāju un
spēle puzelators, kur pārmaiņus
fiziskajām aktivitātēm bērni varēja atvilkt elpu un nododoties
intelektuālām nodarbēm. Šim izklaidējošajam pasākumam pievienojās arī pārējie bērnudārza
bērni, arī paši mazākie.
«Paldies vadītājai, ka dāvāja
mums tik skaistus svētkus!» par
pasākumu bija gandarīta audzinātāja Inese Lapkovska. «Tas bija tas, kas bērniem vajadzīgs,»
priecājās audzinātāja Indra
Krauja: «Viņi bija sajūsmā – lēca
un dauzījās uz nebēdu!». IZ

Sociālie darbinieki pieredzes braucienā Klaipēdā.
«Tas ir vērtīgi ikvienam no
mums,» atzīst S. Strautmale, kuru iespaidojis, kā ar spēcīgu sevis noskaņošanu var paveikt un
izturēt šķietami nepārvaramas
lietas. Nodarbībās dalībnieki basām kājām staigājuši pat pa stikliem. Sociālā dienesta speciālisti
ieguvuši zināšanas arī daudzās
citās lekcijās, piemēram, apgūstot saskarsmes psiholoģiju, kurā
mācījušies veidot veiksmīgu sarunu ar klientu un analizēt situācijas, pieļautās kļūdas. Nodarbībās mācīts arī, kā novērst
konfliktu un to vērst uz labu,
pielietojot dažādas metodes. Sociālajiem darbiniekiem bijusi apmācība komandas un saskarsmes veidošanā, lai veidotos
konstruktīvs darbs ar sociālās
atšķirtības cilvēku grupām.
15. augustā šī projekta ietva-

ros uz Lietuvas pilsētu Linkuvu
devās arī sociālā riska personas.
Divas dienas dalībnieki kopā ar
pārējo projekta partneru pašvaldību dalībniekiem darbojās radošajās darbnīcās un iepazinās
ar sev līdzīgām, tomēr mazliet citādām personām. Kopā viņi veidoja mākslas darbus, spēlēja
spēles, muzicēja, sazinoties krievu valodā. Nākamajā dienā pēc
atgriešanās mājās ar viņiem darbojās sociālais darbinieks. Līdzīga nodarbība kā Linkuvā plānota
arī Rundālē 6. septembrī.
S. Strautmale priecājas par
šādu projektu, jo, kopš Iecavā ir
Sociālais dienests, šī ir pirmā reize, kad tā darbiniekiem ir iespējas mācīties un gūt pieredzi ārpus Latvijas. Šis projekts turpināsies līdz nākamā gada jūnijam. IZ
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«Balticovo» nākotnes vīzija - ekoloģiskā domāšana
1.lpp.

Interesanti, ka «Balticovo» ir
arī lielākais putnu barības ražotājs Latvijā, gadā saražojot 85
tūkstošus tonnu barības. Tā kā
finansistiem patīk rēķināt, viņš
izskaitļojis, ka 40 gados vidējais
strādnieku skaits ir pieci simti,
un tas nozīmē, ka uzņēmumā
nostrādāti vairāk nekā četri
tūkstoši gadu, kas matemātiski
pielīdzināmi divām mūsu ērām.
«Darbinieki ir mūsu lielākā vērtība, par ko viņiem liels paldies!
Bez darbiniekiem mūsu daudzmiljonu investīcijas būtu tikai
bleķu un plastmasas kaudze,»
sacīja Andris Platais, sūtot paldies arī uzņēmumā visilgāk strādājušajam Imantam Zīvertam,
kurš «Balticovo» sācis strādāt pāris mēnešus pēc uzņēmuma dibināšanas 1972. gadā un dara to
joprojām.
Šķidro olu garāks realizācijas
termiņš, pateicoties jaunajām
tehnoloģijām, un jauns produkts
- vārītas olas - plašāk pavēruši
uzņēmuma eksporta durvis, palielinājuši klientu loku un pārdošanas apjomus, pastāstīja «Balticovo» komercdirektors Edgars
Lesnieks. Viņš ir pārliecināts, ka
pēc pieciem sešiem gadiem uzņēmums tirgos savu produkciju ne
tikai Eiropā, bet arī Tuvajos un
Tālajos Austrumos un Āfrikā.
Savukārt ražošanas direktors
Aleksandrs Kovaļčuks nekautrējās apgalvot, ka jaunais šķidro

AS «Balticovo» valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs.
olu cehs jau pašlaik ir labākais
pasaulē - automatizēts, moderns
un kvalitatīvs. Pieņēmums neesot viņa, bet gan sadarbības
partneru. Arī jauda ir iespaidīga
- stundā tiek saražotas piecas
tonnas šķidrās olu masas. «Šodien dēta ola uzreiz tiek pārstrādāta olu masā un iepakota, tādēļ
ar konkurētspējīgu realizācijas
termiņu un augstu kvalitāti,» tā
Kovaļčuks. Arī vārīto olu cehs ir
automatizēts, un tajā stundas
laikā tiek izvārīti, atdzesēti, nolobīti un iepakoti 25 tūkstoši olu.
«Neskatoties uz kopumā pesimistisko noskaņojumu valstī,
«Balticovo» pierāda, ka arī šajā

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja paviesoties jaunajā
šķidro olu cehā un arī gatavās produkcijas noliktavā.
laikā uzņēmums var attīstīties
un ieviest jaunus produktus.
Dzīve tomēr iet uz augšu!» optimistiski savu uzrunu noslēdza
Kovaļčuks.
AS «Balticovo» valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs pasākuma dalībniekiem atklāja jaunu uzņēmuma vīziju, kas paredz, ka «Balticovo» kļūs par ekoloģisku uzņēmumu. «40 gadus
esam strādājuši, lai to saprastu,
bet turpmākos 40 gadus centīsimies to attīstīt. Tā ir moderna ražošana, kuras pamatā ir ekoloģiska domāšana, lai spētu saglabāt kvalitatīvu nākotni nākamajām paaudzēm.»

Olu un olu produktu ražotājs
AS «Balticovo» turpmākajos piecos gados attīstībā plāno ieguldīt
no 35 līdz 45 miljoniem latu, paplašinot gan vietējā, gan eksporta tirgus daļas. «Ieguldīsim ne tikai jaunās ražošanas līnijās, bet
arī strādāsim ar zinātniekiem, lai
samazinātu izdevumus vienas
barības vielas vienības saražošanai. Tāpat ļoti lielu vērību pievērsīsim iepakojuma svara samazināšanai. Esam atraduši arī tehnoloģiju, kas ļauj putnu mēslus
izmantot biogāzes ražošanai. Tā
valsts būs spērusi kaut nelielu
soli energoneatkarības virzienā,»
sacīja A. Veinbergs. IZ

Joprojām jaušama mīlestība un gādība vienam par otru
A: F: Anta Kļaveniece

31. augustā laulību 55 gadu
jubileju – Smaragda kāzas –
svinēja Valija un Pēteris
Markovi. Otrdien,
4. septembrī, laulāto pāri
devās sveikt pašvaldības
vadītājs Jānis Pelsis un
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Edīte Jančone,
pasniedzot abiem ziedus un
naudas balvu - katram simt
latu.
Pēteris un Valija kopdzīves
garo un saskanīgo mūžu aizvadījuši lauku mājā Misas pusē, kuru cēlis Pētera tēvs. Viņš Latvijā
pēc 1. Pasaules kara iebraucis
no Baltkrievijas, nopircis no
muižas atdalītu zemes gabalu un
vēlāk uzcēlis māju. Šurp Pēteris
vedis arī savu jauno sievu, ar kuru kāzas svinētas 1957. gadā.
Valija pēc Jēkabpils sovhoztehnikuma beigšanas bija nosūtīta
darbā uz Kaļiņina vārdā nosaukto kolhozu. «Noskatīju, ka ir tā
nekas,» atceras Pēteris, kurš tolaik strādājis kolhozā par šoferi.
Arī grāmatvedei Valijai iepaticies

labais dejotājs, jo «runātājs es
esmu švaks, bet agrāk labs dejotājs gan biju,» - tā Pēteris. Par šoferi Pēteris nostrādājis 60 gadus
un arī vēl tagad stūrē «savu mazo
kastīti – Ford Fiesta».
Ciemos pie Valijas un Pētera
ik pa laikam atbrauc mazmeita
no Jelgavas; arī otra mazmeita,
kas dzīvo Anglijā, abus cenšas
apciemot pāris reizes gadā. Pēteris gan apzinās, ka jaunie uz laukiem dzīvot nenāks, un vienīgais, kā viņam žēl, ir māja, kurā
viss mūžs aizvadīts. «Laukos ir
grūti, ko viņi te darīs? Ne ars, ne
sēs un ne laukā tiks, ja sniegs
sasnigs.»
Savulaik Markovi turējuši govis, cūkas un pat zirgu, bet tas,
kamēr spēks bijis. Tagad viņu
saimniecība ir kaķis un suns,
maza siltumnīca un dārzs, kurā
izaug gan kartupeļi, kas šoruden
jau norakti, gan burkāni un zemenes, gan ķirbji, kas, sagūluši
dobē koši oranži, gaida, kad tos
vedīs mājās. Lai gan abi sūdzas,
ka nav vairs tā saimniekošanas
vēriena, kas agrāk, iebraucējus
mājas pagalmā sagaida košas

Pēteris un Valija dažas dienas pēc savu laulību 55. jubilejas.
puķu dobes un rūpīgi nopļauts
zāliens. Gluži kā saimnieki, kam
nav vairs jaunības vingruma un
veselības kā gribētos, bet attiecībās ik uz soļa vēl joprojām jauša-

ma mīlestība un gādība vienam
par otru. «Arī bez strīdiem nav izticis, bet galvenais ir pacietība,»
ilgās laulības noslēpumu atklāj
Pēteris. IZ
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Sagatavos patstāvīgai dzīvei
A: F: Elīna Arāja

Zālītes speciālajā
internātpamatskolā jaunajā
mācību gadā skolēni varēs
apgūt padziļinātas prasmes
kokapstrādes, keramikas,
pavārmākslas un šūšanas
nodarbībās.
Gan telpas, gan aprīkojums
skolai līdz šim liedza pilnvērtīgi
īstenot profesionālās ievirzes apmācības programmas un papildu ārpusstundu nodarbības interešu izglītībā, tādēļ radās nepieciešamība pēc jaunām telpām
un papildus inventāra. Finansējumu aprīkojumam jaunajiem
apmācību kabinetiem projekta
vadītāja Inese Bramane piesaistīja, īstenojot projektu «Izglītības
programmu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšana Zālītes speciālajā internātpamatskolā». Kopējā projekta
summa bija Ls 17 314,12. Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA) sedza
90% no kopējām attiecināmajām
izmaksām, kas ir 12 763, 41 latu, bet pārējo finansēja pašvaldība.
«Telpas gan bija jāpiemeklē
pašiem,» stāsta skolas direktors
Jānis Kārkliņš. Piemērotas telpas atradās internāta ēkā. Skolotāji paši saviem spēkiem tās
kvalitatīvi izremontēja, vienīgi
pavāru apmācības telpas tika
uzticētas remontfirmai.
Šī projekta mērķis ir mazināt
audzēkņu sociālās atstumtības
risku, sniedzot iespēju kļūt patstāvīgākiem, mazāk atkarīgiem
no līdzcilvēkiem vai aprūpētā-

jiem pēc skolas beigšanas,
skaidro projekta vadītāja. Salīdzinot ar ierastajiem interešu izglītības pulciņiem, speciālās
skolās interešu izglītība ir daudz
vairāk kā tikai saturīga brīvā laika pavadīšana. Jaunais aprīkojums skolā sniegs iespēju
audzēkņus apmācīt svarīgākajās
prasmēs – ēst gatavošanā, ar
galdniecību saistītajos darbos
un šūšanā, kas īpaši svarīgi ir
materiāli maznodrošinātās ģimenēs. Keramikas nodarbībās
varēs apgūt mālu veidošanas
prasmes, kas attīsta sīko un lielo
motoriku, sekmējot runas spējas
un kustību koordināciju. Iegādātas gan elektriskās podnieku
virpas, gan keramikas apdedzināšanas krāsns. Šo interešu
pulciņu vadīs skolotāja Tija Bušmane no Bauskas, kas nupat uzsākusi darbu šajā skolā.
Bērniem ar garīgās attīstības
traucējumiem nepieciešams ilgāks laiks jaunu lietu apgūšanā,
tāpēc ļoti svarīgi, lai katram no
viņiem nodarbībās būtu veltīts
pietiekami daudz uzmanības un
būtu katram savi nodarbības
raksturam atbilstoši instrumenti jeb darba rīki, stāsta I. Bramane. Tādēļ mācību kabinetos ir ne
vairāk par sešām darba vietām
un katra ir iespēju robežās nokomplektēta ar darba rīkiem un
mācību materiāliem. Virtuvē ir
sešas atsevišķas darba vietas ar
izlietni, katliem, pannām, instrumentiem. Priekšmeti un ierīces virtuvē ir dažnedažādas. Tas
tādēļ, lai audzēkņiem nodrošinātu pēc iespējas dažādākas iemaņas. Pēc kursa apgūšanas
audzēkņi pratīs darboties arī ar
veļasmašīnu un trauku mazgā-

Par kokapstrādes darbnīcas iekārtojumu ir gandarīts
gan skolas direktors Jānis Kārkliņš (no kreisās),
gan pasniedzēji Arnolds Ziemelis un Juris Bidzāns,
gan arī projekta vadītāja Inese Bramane.
jamo mašīnu. Arī kokapstrādes
darbnīcas iekārtojums sniegs
daudzveidīgas iemaņas, jo tajā ir
visdažādākie instrumenti: lentzāģis, skaidu nosūcējs, rokas
frēze, bīdmērs, rokas zāģis un citi. Speciāli piemeklētas arī ierīces, kas apvieno vairākas funkcijas.
«Šeit būs lielākas un piemērotākas telpas gan virtuvei, gan
galdniecībai,» stāsta skolotāja
Elīna Klāsupa, kas jaunajās telpās realizēs profesionālās pamatizglītības programmu «Ēdināšanas pakalpojumi». Pirmais
kurss šajā apmācībā uzticēts
skolotājai Anitai Lesauskai.
Kokapstrādes darbnīcā tagad
var īstenot profesionālās pamatizglītības programmu «Kokiz-

Forumā tiekas izglītības darbinieki
1.lpp.

Laiks pārmaiņām
Par pārmaiņām informēja arī
Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško. Pašlaik aktuāli jautājumi
ir: droša darba vide, kritēriji pedagogu darba novērtējumam un
pāreja uz 40 stundu darba nedēļu, jo izrādās, ka modelis «nauda
seko skolēnam» pašlaik nav nemaz tik veiksmīgs, ir pārliecināta
I. Mikiško: «Skatoties no valsts
pozīcijām, tas bija risinājums
krīzes laikam, bet šobrīd jāmeklē
cits finansēšanas modelis.» Pašlaik Latvijā samazinās gan skolu
un skolēnu, gan pedagoģisko
darbinieku skaits. Domājot par
pedagogu algām, I. Mikiško aicināja skolotājus kopīgi lemt, kādi
būtu kritēriji algu un pedagogu

kvalitātes pakāpju sasaistīšanai,
izsakot priekšlikumus LIZDA
mājas lapā. Arī Bauskas starpnovadu arodorganizācijas
priekšsēdētāja Māra Graudiņa
aicināja apmeklēt mājas lapu
www.lizda.lv. Tajā atradīsiet informāciju par normatīvajiem aktiem un tiesībām, bezmaksas jurista pakalpojumiem, sociālās
palīdzības fondiem, grāmatu atlaidēm un citu noderīga informācija.
Laiks sev
Lekciju par laika un stresa
vadīšanu vadīja psiholoģe Sandra Pallo-Enika. Skolotājiem ir
viena no stresa pārpildītākajām
profesijām, tādēļ viņiem it īpaši
jārūpējas, lai no tā tiktu vaļā.
Psiholoģe uzskata, ka laika plānošana ir galvenais, kā atbrīvo7.lpp.
ties no stresa.

strādājumu izgatavošana», kurā
sagatavos galdnieka palīgus. Šo
mācību kursu pērn iesāka apmācīt Juris Bidzāns, bet šogad
pirmo kursu vadīs nupat darbu
uzsākušais skolotājs Arnolds
Ziemelis. «Interese par kokapstrādi ir gan zēniem, gan meitenēm,» novērojis A. Ziemelis. Viņš
cer, ka ar laiku skolā varētu
ieviest arī metālapstrādi, jo tas
viņaprāt ir noderīgs un attīstošs
virziens. A. Ziemelis ir ne tikai
kokapstrādes, bet arī metāla dizaina meistars, un viņš ir pārliecināts, ka bērniem būtu aizraujoši no vecām, nevajadzīgām lietām izveidot ko jaunu, interesantu un noderīgu: «Jo daudzveidīgāka materiālu izmantošana, jo
bērnu attīstībai labāk.» IZ
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Ielas norobežojums sanaido iedzīvotājus

Strīdu iesaka atrisināt
tiesā
Komiteja noklausījās visu
ieinteresēto personu paskaidrojumus un būvvaldes pārstāvja
viedokli, kā arī atgādināja, ka
pašvaldības amatpersonas vairākkārt strīdus teritoriju ir apsekojušas, piedaloties ieinteresētajām personām; apsekošanu ir
veikuši arī Bauskas novada būvvaldes pārstāvji.
Sēdes gaitā visām ieinteresētajām personām tika izskaidrots,
ka saskaņā ar «Vispārīgo būvnoteikumu» 62. panta 62.6. punktu būvprojekts un būvatļauja
nav nepieciešama atsevišķu teritoriju labiekārtojuma elementu

Pašvaldība nevar pārņemt
ielas bez īpašnieka
piekrišanas
Dome jau 2011. gadā vērsās
pie ielu īpašnieka ar lūgumu minētās privātīpašumā esošās ielas
uzdāvināt pašvaldībai un saņēma rakstisku atbildi, ka īpašnieks to nevēlas darīt. Z. Bogdanovičs skaidro, ka ne toreiz, ne
tagad neredz pamatojumu, kāpēc viņam būtu tas jādara. Pagājušā gada 17. februārī Dome, atsaucoties uz iedzīvotāju kolektīvo vēstuli, kurā viņi lūdz pašvaldībai pārņemt Bērzu, Kļavu un
Pūpolu ielu savā īpašumā, norādīts, ka pašvaldība ielas var
ņemt savā apsaimniekošanā ar
nosacījumu, ka netiks izbūvēts
otrs pieslēgums pie autoceļa
Iecava-Stelpe; netiks izbūvēts
ielu apgaismojums līdz brīdim,
kad uzlabosies pašvaldības finansiālā situācija; netiks izbūvēts trotuārs saskaņā ar izstrādāto detālplānojumu; ielu asfaltēšana būs iespējama tikai tad,
kad būs noasfaltētas visas jau
tagad pašvaldībai piederošās
ielas; ielu planēšana vasarā un
sniega tīrīšana ziemā notiks
plānveidā atkarībā no pieejamā
finansējuma, kas paredzēts šiem
mērķiem. Vairums Pūpolu un
Kļavu ielas iedzīvotāju nolēmuši,
ka tādā gadījumā ielas apsaimniekos paši, cik nu būs pašu spēkos un ko līdz šim viņi veiksmīgi
arī dara: ir ierīkotas paceļamās

uz Lauku ielu
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Kļavu iela

Katram ir kāds tuvāks vai
tālāks kaimiņš, un ir labi, ja
attiecības kaimiņu starpā
veidojas draudzīgas. Bet ja nu
ne? Pamatīgs strīds izraisījies
starp Stelpes ceļu un Lauku
ielu izvietotajā privātmāju
ciematiņā, sadalot
iedzīvotājus divās pretējās
nometnēs.
Vieni, cenšoties pasargāt privātīpašumu no svešiem caurbraucējiem un zagļiem, vēlējušies pie iebrauktuvēm ciematā
ierīkot paceļamas barjeras, taču
otri bijuši pret. Tādēļ barjeras
ierīkotas nevis pie iebrauktuvēm, kas atrodas pie Stelpes ceļa
un pie Lauku ielas, bet uz Pūpolu un Kļavu ielas. Norobežotajā
teritorijā ietverti tikai tie īpašumi, kuru īpašnieki to vēlējušies.
Pūpolu ielā tādi ir deviņi, bet Kļavu ielā - seši. Protestētāju īpašumi - trīs mājas Pūpolu ielā un
viena māja Kļavu ielā - palikuši
ārpus barjeras, un šo iedzīvotāju
nokļūšanu mājās barjeras neierobežo. Viņu sūdzību par it kā
nelikumīgu barjeru būvniecību
22. augustā skatīja pašvaldības
Attīstības komitejas sēdē. Iedzīvotāju pārstāve Andra Bicona
savu neapmierinātību pamatoja
ar to, ka tas var radīt problēmas
dažādu dienestu automašīnu
nokļūšanai ciematā - atkritumu
vedējiem, neatliekamās palīdzības dienestam vai ielu tīrītājiem,
kā arī pauda uzskatu, ka barjeru
ierīkošana notikusi nelikumīgi,
jo to ierīkošanai neesot ne būvprojekta, ne būvatļaujas. Tāpat
neapmierinātie iedzīvotāji vēlas,
lai pašlaik privātīpašumā esošās
ielas savā pārziņā pārņem pašvaldība. Interesanti, ka kolektīvo
protesta vēstuli parakstījuši arī
Bērzu ielas iedzīvotāji, lai gan viņi taisni var izbraukt gan uz Stelpes ceļu, gan uz Lauku ielu; kādēļ gan pēkšņi viņu intereses aizskar Pūpolu un Kļavu ielas norobežošana ar paceļamām barjerām?

(apgaismes ķermeņu, žogu, norobežojumu, soliņu, atkritumu
urnu, bērnu rotaļu ierīču, velosipēdu statīvu un tamlīdzīgu mazo
arhitektūras formu, gājēju celiņu) izvietošanai (izveidošanai), ja
to novietojums zemes gabalā un
vizuālais risinājums saskaņots
būvvaldē. Arī pēc publikācijas
29. augusta laikrakstā «Bauskas
Dzīve» «Gribu
ļauju, negribu
aizliedzu...», kurā žurnāliste Antra Ērgle tikai sev zināmu iemeslu dēļ, uzskaitot labiekārtojuma
elementus, kam nav nepieciešama būvatļauja, «aizmirsusi» pieminēt norobežojumus, Bauskas
būvvaldes būvuzraugs Andris
Barovskis paliek pie sava viedokļa - paceļamā barjera ir norobežojums, kam būvatļauja nav nepieciešama un pietiek ar saskaņojumu, ko pašreizējais īpašuma pilnvarnieks Zigmunds Bogdanovičs ir arī izdarījis pagājušā
gada novembrī. Ja kāds ar šādu
būvnoteikumu izpratni nevar samierināties, lai vēršas tiesā, uzskata A. Barovskis.
Arī Attīstības komitejas
priekšsēdētājs A. Avots sēdes laikā izskaidroja ieinteresētajām
personām viņu tiesības atrisināt
savu civiltiesisko strīdu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā
tiesā.

Bērzu iela

A: F: Anta Kļaveniece
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Pūpolu iela
paceļama barjera
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uz Stelpes ceļu
Bērzu ielas iedzīvotāji taisni var izbraukt
gan uz Stelpes ceļu, gan uz Lauku ielu.

Pūpolu un Kļavu ielas iedzīvotāji, kas dzīvo aiz barjeras,
daudz darījuši, lai uzlabotu savu apkārtni: gar ielu
izrakti grāvji, ielu segums uzlabots ar frēzētā asfalta
kārtu, uzsākta apgaismojuma ierīkošana. Pēc barjeru
ierīkošanas arī bērni jūtas drošāk.
barjeras, gar ielu izrakti grāvji,
ielu segums uzlabots ar frēzētā
asfalta kārtu, uzsākta apgaismojuma ierīkošana.
Jau pēc sēdes pašvaldības
Zemes ierīcības dienesta vadītājs
A. Mačeks laikrakstam skaidroja, ka pašvaldība var izrādīt savu
labo gribu, lai privātās ielas pārņemtu savā īpašumā, jo likums
to nenosaka, un tikai tad, ja
īpašnieks to vēlas. Pērkot īpašumu, gan liela uzmanība jāpievērš
tam, kā tiek sastādīts pirkuma
līgums. Tajā vajadzētu paredzēt,
ka īpašumā esošās ielas īpašnieks apņemas apsaimniekot,
kas šajā gadījumā, visticamāk,
nav darīts.
Arī citās Iecavas ciema vietās,
kur izstrādāti detālplānojumi,
zemes īpašnieki ir lūguši piešķirt
nosaukumus privātajām ielām,
piemēram, Silmalas iela pie vecās slimnīcas vai Sudraba iela
pretī rāmīšu ražotnei, vai Vilku
iela - turpat Stelpes ceļa pretējā
pusē, kur iela un trotuārs jau daļēji izbūvēts, ievilkta kanalizācija
un ūdensvads. Starp citu, arī
Vilku ielas galā ir paceļama bar-

jera ar uzrakstu «Privātīpašums», un daudzviet Latvijā šāda
prakse ir novērota.
Pašvaldības juriste Gita Kravala skaidro, ka Iecavai nav pilsētas statusa, tā ir apdzīvota vieta - lielciems. Likuma «Par autoceļiem» 2. panta piektā daļa nosaka, ka autoceļiem ārpus pilsētas robežām apdzīvotās vietās
var piešķirt nosaukumu «iela»,
bet tas nemaina autoceļa piederību un tiesisko statusu. Šī paša
likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka visi Latvijas autoceļi pēc
to nozīmes iedalāmi: valsts autoceļos; pašvaldību ceļos; komersantu ceļos un māju ceļos, bet
4. panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldību un komersantu ceļi
un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, kā arī
māju ceļi ir attiecīgo pašvaldību,
komersantu vai fizisko personu
īpašums. Tāpat likums nosaka
arī to, ka par komersantu ceļu
un māju ceļu lietošanas aizliegumu, ierobežojumiem vai to atcelšanu lemj autoceļa īpašnieks,
saskaņojot to ar attiecīgo vietējo
pašvaldību (būvvaldi). IZ
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25. un 26. augustā kluba «Dartija» basketbolisti piedalījās
nakts strītbola sacensībās Lietuvas pilsētā Ežerelis.
Iecavniekus piedalīties sacensībās uzaicināja vietējais basketbola
klubs «Ežerietis». Iecavu kaimiņvalstī pārstāvēja divas komandas.
Vīriešu vecuma grupas 40+ komandā spēlēja Aļģis Mudurs, Jānis
Krūze, Juris Jašuks, Gunārs Plucis un Aivars Hauks. Pretinieki
no pavisam astoņām komandām izrādījās gana spēcīgi, tāpēc
iecavniekiem šoreiz neizdevās izkļūt no apakšgrupas, lai piedalītos
spēlēs par augstākām vietām.
Komandā, kas startēja vecuma grupā 40-, spēlēja «Dartijas»
pamatsastāva spēlētāji: Aldis Beitiņš, Gundars Brička, Ģirts
Hauks un Jānis Saveļjevs. Pavisam šajā vecuma grupā startēja 12
komandas, tostarp arī Kauņas rajona spēcīgākā komanda no
Jonavas. Iecavnieki piedzīvoja vairākas smagas spēles, taču beigās
tika līdz finālam, kur viņiem pretī stājās jau pieminētie Jonavas
spēlētāji. Spēle beidzās neizšķirti un tikai trešajā soda metienu
aplī pirmo kļūdu pieļāva Jonavas spēlētāji, ļaujot «Dartijas»
basketbolistiem kļūt par nakts sacensību uzvarētājiem un kausa
un medaļu ieguvējiem. Basketbola kluba «Dartija» menedžeris
Guntis Pakalns piebilst, ka sacensības bija noorganizētas ļoti labā
līmenī, tās ar savu klātbūtni pagodinājušas gan Kauņas rajona,
gan vietējās pašvaldības augstas amatpersonas. Oktobra beigās
vai novembra sākumā atbildes vizītē Iecavā ieradīsies basketbola
klubs «Ežerietis», lai aizvadītu kopīgas, šoreiz gan klasiskā
basketbola, spēles ar «Dartijas» spēlētājiem. IZ

Forumā tiekas
izglītības darbinieki
6.lpp.

Plānojot laiku, psiholoģe
ieteica sagrupēt svarīgās, nesvarīgās, steidzamās un ne tik steidzamās lietas. Ļoti svarīgi ir izbrīvēt laiku sev – atpūsties, neko
nedarot vai darot tikai to, ko tiešām gribas, neskaitot gulēšanu.
Nobeigumā S. Pallo-Enika novēlēja: «Lai jums pietiek laika darīt
lietas, kas jums ir svarīgas! Cieniet savu un citu laiku! Nestresojiet!»
Sumina čaklos
Skolotāju forumā Izglītības
nodaļa pasniedza apbalvojumus
čaklākajiem skolotājiem. Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā saņēma Antra Pāruma (vidusskola), Gita Tamaša (vidusskola) un internātpamatskolas
bijušā direktore Judīte Rubina.
Pateicību no Valsts izglītības
satura centra saņēma skolotāja
Ieva Plēsuma par metodisko darbu audzināšanā.
Pateicības rakstu un naudas

balvu no Iecavas novada Domes
saņēma PII «Dartija» jaunrades
pulciņš un tā vadītāja Ilze Arāja
par veiksmīgu bērnu sagatavošanu festivālam «Toņi un pustoņi», iekļūstot starp finālkonkursa laureātiem.
Pagājušajā mācību gadā
Iecavas novada izglītības darbinieki tika aicināti uz pedagogu
radošo darbu konkursu novada
ietvaros. Darbus izvērtēja kompetenta žūrija no dažādām izglītības iestādēm: Maruta Lasmane
(vidusskola), Inga Čipena (internātpamatskola), Ingūna Lāce
(PII «Cālītis»), Sarmīte Flugina
(Dzimtmisas pamatskola) un žūrijas vadītāja Aldonija Gaveika
(novada izglītības metodiķe). Par
trīs labākajiem metodisko darbu
autoriem žūrija izvēlējās Sarmu
Zepu, Sanitu Kozlovu un Daci
Okolovsku. Šī konkursa laureāti
saņēma arī naudas balvas. Šogad kopā konkursā piedalījās astoņi pedagogi, bet lielākā atsaucība bija no internātpamatskolas, stāsta A. Gaveika un cer, ka
nākamgad arī citiem pedagogiem
būs vairāk laika radošo darbu izstrādei. IZ

Līdzjūtības
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

/R. Skujiņa/

Izsakām līdzjūtību Ivetai Estai,
tēti pēdējā gaitā pavadot.
Baiba, Diāna, Linda un Inese

Tās skumjas, ko klusi šalc priedes,
Sev līdzi nenesiet.
Pār kapu jau priecīgi ziedēs
Balts, mirdzošs asteres zieds.

/I. Mežnora/

Skumju brīdī esam kopā ar Ineses
Darbenieces ģimeni, tuvu cilvēku zaudējot.
Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 5

Aizsaulē aizgājuši
Agra Ivanda Lejniece (27.12.1944. - 29.08.2012.)
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Pērk : : :
cirsmas, mežus īpašumā,
zāģbaļķus. Ātri un profesionāli
izskatīsim visus piedāvājumus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 229442253.

A kategorijas kursi

Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
u
Tel. 28828288.
Iga
No

s
nija

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma;
- meža stādāmo materiālu
(bērza, priedes, egles
ietvarstādus).
Tālr. 29452087.

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli, būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju
l
Kūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.

Tālr. 28288822.

bērza un skujukoku
papīrmalku mežā pie ceļa.
Sniedz kokvedēju
pakalpojumus.
Tālr. 26463188.

Ls 30

SIA «Lielzeltiņi»
GRAUDU
PIEŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI
2012. gada ražai:
- mitrums 14%;
- piesārņojums 1,5%;
- sīkie graudi 10%.
Pakalpojumu cenas:
- tīrīšana: 0,50 Ls/t;
- žāvēšana:
14,1 - 15% - 0,30 Ls/t;
15,1 - 17% - 0,70 Ls/t;
17,1 - 24% - 1,20 Ls/t.
Tālruņi uzziņām:
29413959, 63960776.

Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Grunts veltņa pakalpojumi

Tālr. 29457686

Iecavas novada Dome
aicina pieteikties šādiem kursiem:
Angļu valoda (iesācējiem)
Angļu valoda (ar priekšzināšanām)
Spāņu valoda (iesācējiem)
Spāņu valoda (ar priekšzināšanām)
Kursi notiek astoņus mēnešus, divas akadēmiskās stundas
vienu reizi nedēļā
Dalības maksa Ls 18,15 mēnesī
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek četrus mēnešus, trīs akadēmiskās stundas
vienu reizi nedēļā
Dalības maksa Ls 27,20 mēnesī
Pieteikties pa tālruni 63941601 vai 29428476
līdz 20. septembrim.

Pārdod : : :

8.

Parka estrādē
8. septembrī pl. 17:00
OKARTES SKATUVES
DALĪBNIEKU KONCERTS.
Piedalīsies: Sabīne Berezina,
Kristaps Pujāts, Mārtiņš
Ruskis, Antra Stafecka,
Kašers!
Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 3;
koncerta dienā - Ls 4;
pensionāriem un bērniem
līdz skolas vecumam - Ls 2.
Lietus gadījumā koncerts
notiks kultūras namā.

klavieres.
Tālr. 29222445.

Iznomā : : :
zemi 3,5 ha.
Tālr. 28630160.

Dažādi : : :
Kartupeļu kombaina
pakalpojumi.
Tālr. 29264595.

Piedāvā darbu : : :
Zemnieku saimniecībai «Bitītes»
vajadzīgi strādnieki/-ces
burkānu šķirošanai.
Tālr. 26246870.
Iecavas pirmsskolas izglītības
iestāde «Cālītis» sētniekam.
Tālr. 63941547, 63941520.
Iecavas elevators strādniekam
ar tehniskām iemaņām.
Tālr. 29293041 (Kārlis).
SIA «Brants RV»
autovadītājam-ekspeditoram
ar B un C kategorijas vadītāja
apliecību un vismaz divu gadu
pieredzi šādā amatā. Darbs
saistīts ar pārtikas un
saimniecības preču piegādi
klientiem. Tālr. 29123181.
SIA «Baltijas moteļu grupa»
kurinātājam.
Tālr. 29496319, 29251290.
Redzes invalīdi
11. septembrī plkst. 10.00
mīļi aicināti uz sapulci
Bauskas pilsētas stadionā.
LNB Bauskas TEO

Kultūras namā
DAGNIJAS LAUVAS
GLEZNU IZSTĀDE
«Manas pārdomas ziedos un
klusajā dabā….»

Iecavas parkā
IECAVAS NOVADA SKOLU
RUDENS KROSS
19. septembrī
pl. 8.30 -17.00
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv

Katra mēneša otrajā pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 10. septembrī.

Zemgales apgabaltiesas
108. iecirkņa zvērināta tiesu
izpildītāja Sniedze Upīte
Pulkveža O. Kalpaka ielā 16 403, Jelgavā, paziņo, ka
2012. gada 26. septembrī
pulksten 09.00 tiek rīkota
pirmā izsole Aļonai Mališevai
piederošajam nekustamajam
īpašumam - «Rasas», Iecavas
novads. Kadastra Nr. 4064
011 0225. Izsoles sākumcena
Ls 15000,-.
Tālruņi uzziņām 63026030;
26468787.
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