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Rudens skrējienā
kopā ar sunīti Dartu
devās arī paši mazākie.

A: F: Elīna Arāja

Sestdien, 6. oktobrī, parkā
pulcējās ap 70 skrējiena
«Iecavas rudens 2012»
dalībnieku.
Kā ik gadu sporta skola «Dartija» rīkoja rudens skrējienu, ku-

rā šogad piedalījās arī viesi no
Bauskas un Jelgavas. Šī gada
jaunums bija Mazā apļa skrējiens, kura ideju sacensību organizatoriem ieteica pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste Ginta
Zaumane. Distancē kopā ar
sporta nama «Dartija» talismanu

Bērni rūpējas par zaļu Latviju
A: Elīna Arāja

Ekoskolas nosaukumu un
Zaļo karogu Ekoskolu
programmas Nacionālā žūrija
atkārtoti piešķīra Dzimtmisas
pamatskolai un pirmsskolas
izglītības iestādei «Dartija».
Zaļā karoga balvu iegūst par
īpašiem panākumiem vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolās un to apkārtnē
ilgstošā laika posmā. Šo karogu
skolai piešķir uz vienu mācību
gadu, un katru reizi tas ir jāizcīna no jauna. Skolu apbalvošanas lēmumu pieņem žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju
un sabiedrisko vides aizsardzī-

bas un izglītības organizāciju
pārstāvji.
Gan Dzimtmisas pamatskola, gan PII «Dartija» gada garumā
vāca makulatūru, izlietotās baterijas, stādīja kokus un devās
izzinošās ekskursijās. Bērni visus darbiņus bija izpildījuši godam, par ko saņēma zaļo karogu
vēl vienam gadam.
Šogad Latvijas Universitātes
lielajā aulā 27. septembrī karogu
saņēma 75 Latvijas izglītības
iestādes. Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 62 Zaļie karogi.
Uz Ekoskolu apbalvošanas pasākumu katra skola ieradās ar
simbolisku koku, kurā atspoguļoja savu vēstījumu zaļākai
Latvijai, tā paužot atbalstu vīzijai
2.lpp.
- Latvija kā zaļākā valsts.

suņuku Dartu devās 11 mazie
skrējēji. Viņus pavadīja jauniešu
iniciatīvas grupas dalībnieki,
iesildoties savai distancei. Netrūka arī atbalstītāju pulciņš.
Skrējienam lielajā distancē startā
pulcējās visi pārējie, kas cīnījās
6.lpp.
par medaļām un kausiem.

Nordea
5.
biznesa skola
uzņēmējiem
BK «Dartija» 6.
sāk ar uzvaru

Pozitīvi iesākta nedēļa
A: F: Elīna Arāja

Kultūras namā seniori
pulcējās uz savu pirmo
lekciju par veselību un
praktisko nodarbību.
Veselības veicināšanas koordinētāja Agnese Rācene pagaidām izvērtē iespējas veselīgam
dzīvesveidam visā Iecavas novadā. Paralēli tam viņa jau nolasījusi arī vairākas lekcijas 10.12. klašu skolēniem, skaidrojot,
kas ir sabiedrības veselība, kādi
faktori to ietekmē un kādas ir veselības saglabāšanas iespējas.
Pirmdien, 8. oktobrī, kultū-

ras namā Agnese bija sapulcinājusi seniorus, lai pastāstītu par
fizisko aktivitāšu nozīmi vecāka
gadagājuma cilvēku veselībā. Tā
bija izglītojoša nodarbība, kurā
veselība tika veicināta arī praktiskā veidā. Uz nodarbību bija
ieradušies necerēti daudz senioru – vairāk nekā 20. Noklausījušies lekciju, visi ķērās pie praktiskās nodarbības - vingrošanas
Agneses vadībā. Izskatījās, ka
pirmais mēģinājums ir izdevies.
Seniori ar prieku un pilnu atdevi
nodevās vingrošanai. Labsajūta
bija tik liela, ka viena kundzīte tikai mājupceļā atcerējās, ka atstājusi savu spieķi vingrošanas
5.lpp.
zālē.
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2.

Bērni rūpējas par zaļu Latviju

Dzimtmisas pamatskolas direktore Jana Arāja (no kreisās)
un Ekoskolu koordinatore savā skolā Velga Ērgle pie godam
nopelnītā Zaļā karoga Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
1.lpp.

Šogad no astoņām piedāvātajām tēmām PII «Dartija» ir izvēlējusies tēmu «Klimata pārmaiņas», tādēļ pasākumā iestādīja
Gadalaiku koku, ar ko izteica vēlēšanos saglabāt visus četrus gadalaikus, kas klimata pārmaiņu
dēļ tiek apdraudēti. «Inovācijas
un drosme ir tas, kas mudina
piedalīties šajā pasākumā. Zaļais dzīvesveids ir izaicinošs,»
stāsta PII «Dartija» vadītāja Irīna
Freimane.
Šī mācību gada laikā «Darti-

jas» bērniem tiks organizētas akcijas, lai aizdomātos par atkritumu šķirošanu, resursu taupīšanu, izplūdes gāzēm un siltuma
emisiju. Bērni mācīsies materiālus izmantot otrreiz, iegādāties
preci bez iepakojuma un tādu,
kas atrodas tuvāk un kuru
transportējot ar izplūdes gāzēm
netiek piesārņota atmosfēra.
Jau pērn, pievēršot uzmanību
pārtikai kā klimata pārmaiņu
problēmai, bērni uzturā lietoja
iestādes teritorijā augošās ogas
un dārzeņus, taupot resursus
pārtikas pārvadāšanai. Tika do-

PII «Dartija» pārstāves iestādīto koku parkā kopā ar
Ekoskolu programmas vadītāju Latvijā Danielu Trukšānu:
Ilze Arāja (no kreisās), Ineta Zvirgzda Šebina, Aija Krūmiņa
un vadītāja Irīna Freimane.
māts arī par veselīgu dzīvesvei- šajā, bet arī citos vides aizsardzīdu, grupiņās realizējot projektus bas projektos, kļūstot par īste«No grauda līdz maizei», «Piena niem dabas draugiem. Rūpējoceļš», «Ķiplociņš», «Būsim pa- ties par savu apkārtni, bērni tuzīstami – mēs esam vitamīni» un vākajā laikā sakops aleju pie
«Būšu vesels».
skolas. Šajā mācību gadā skolēDzimtmisas pamatskola niem būs dziļāk jāapgūst tēma
iepriekšējā mācību gadā pievēr- par atkritumiem, to kaitīgumu
sās Ekoskolu programmas tēmai un lietderīgu pārstrādi. Skolā
«Enerģija». Tā bija kopīga ar tiks plānotas viktorīnas, notiks
mūžizglītības programmas Co- arī ierastā atkritumu vākšana
menius aktivitātēm, kurās skola un šķirošana, informē Ekoskoiesaistījusies jau vairāk nekā ga- las koordinatore Velga Ērgle,
du, stāsta Dzimtmisas skolas di- aicinot bērnu radus un draugus
rektore Jana Arāja. Skolēni ar pievienoties bateriju un makulaaizrautību piedalījušies ne tikai tūras vākšanā. IZ

Cer uz plašākām telpām
A: F: Anta Kļaveniece

No šī mācību gada Iecavas
Mūzikas un mākslas skolā
tiek realizēta jauna interešu
izglītības programma, attīstot
bērnu spējas un talantu
vizuālajā mākslā. Mākslas
klasē mācības uzsākuši
20 audzēkņi, nodarbības
apmeklējot trīs reizes nedēļā.
Lai iestātos mākslas klasē,
skolēniem bija jānokārto iestājeksāmens. Talantīgu pedagogu Ainas Putniņas, Lailas Melderes
un Marijas Vīksniņas – vadībā
skolēni apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, darbu materiālā un mākslas valodas pamatus, iepazīstot dažādus mākslas stilus un to attīstības gaitu,
kā arī mācoties saprast un pielietot mākslas valodu un izteikt sevi tajā. Pagaidām par katra
audzēkņa talantu esot grūti
spriest, teic pasniedzēja A. Putniņa, jo kopā pavadīts pārāk maz
laika. «Zīmēt gan var iemācīt ikvienu, ja strādā un izskaidro zī-

mēšanas principus. Ar gleznošanu ir grūtāk, jo krāsu izjūtu nevar iemācīt,» stāsta pasniedzēja,
kurai pašai tuvāka ir tieši izpausme krāsās.
Lai apgūtu mākslas valodas
pamatus, mākslas klases
audzēkņi dodas arī mācību ekskursijās. Kamēr vēl biedrības
«Arhīvs» muzeja telpās virmoja
Iecavas Baltās nakts noskaņas,
skolēni pasniedzējas Ainas Putniņas vadībā apskatīja gan tur
izvietotos Iecavas mākslinieku
darbus, gan iepazinās ar pārējo
ekspozīciju. Gides lomu uzņēmās biedrības pārstāve Gita Kravala, interesanti un saistoši pastāstot par muzejā izvietotajām
gleznām un to autoriem – gan
profesionāliem māksliniekiem,
gan talantīgiem amatieriem, kāda ir arī pati Gita.
Mākslas klases audzēkņi paviesojušies arī Bauskas mākslas
skolā. «Pagaidām varam viņus
apskaust par telpām un iespējām,» secina A. Putniņa. «Pēc pirmā pusgada mums būs jāsarīko
darbu skate; ļoti ceram, ka varēsim to izdarīt kultūras namā, jo

Mākslas klases audzēkņi un skolotāja Aina Putniņa,
viesojoties biedrības «Arhīvs» muzejā.
pašiem tādu telpu nav.» Arī ikdienā Iecavas Mūzikas un mākslas skolā nav piemērotas klases, kur izvietot molbertus un
uzstādījumus, glabāt darbus.
Pašlaik nodarbībām atvēlēta viena telpa vidusskolā, taču tas nav
ilgtermiņa risinājums, jo, uzņemot jaunus audzēkņus, ar katru

mācību gadu mākslas klašu
skaits palielināsies. Viens no risinājumiem ir telpu īre, kuru sadarbībā ar pašvaldību pašlaik
cenšas risināt skolas direktore
Ineta Pilverte, cerot, ka pēc dažiem gadiem mācību iestāde varēs pārcelties uz renovēto ēku
Grāfa laukumā 1. IZ
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Paziņojums par publisko apspriešanu

Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

9. oktobra domes sēdē
deputāti izskatīja 23 darba
kārtības jautājumus. Trīs
no tiem bija saistīti ar
apbalvojumu piešķiršanu.
PAR GODA NOSAUKUMA
«IECAVAS GODA PILSONIS»
PIEŠĶIRŠANU
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 2. oktobra sēdē izskatīja iesniegtos priekšlikumus par
kandidatūrām, kuras saskaņā
ar pašvaldības nolikumu «Par
Iecavas novada domes apbalvojumiem» iesakāmas apbalvošanai.
Pamatojoties uz komitejas lēmumu un likumu «Par pašvaldībām» dome vienbalsīgi nolēma
2012. gadā goda nosaukumu
«Iecavas Goda pilsonis» piešķirt
Visvaldim Eglītim - par mūža
ieguldījumu sportā, ilggadēju
novada sporta dzīves organizēšanu un sportisko tradīciju popularizēšanu. Goda nosaukuma
ieguvējam tiks pasniegta arī zelta Goda zīme, naudas balva
Ls 300, Goda raksts un ziedi.
PAR GODA NOSAUKUMA
«IECAVAS GADA CILVĒKS»
PIEŠĶIRŠANU
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 2. oktobra sēdē izskatīja iesniegtos priekšlikumus par
kandidatūrām, kuras saskaņā
ar pašvaldības nolikumu «Par
Iecavas novada domes apbalvojumiem» iesakāmas apbalvošanai.
Pamatojoties uz komitejas lēmumu un likumu «Par pašvaldībām», dome, atklāti balsojot,
«par» - 10 (J. Arāja, G. Arājs,
A. Avots, I. Freimane, A. Hauka,
S. Mašiņenkovs, J. Pastars,
J. Pelsis, A. Vītola, A. Zaķe),

Informācijas precizējums
Pagājušās nedēļas numura
3. lappusē rakstā
«Gada projekts «Lācīšu ciems»»
ieviesusies kļūda.
Ozolu ielas 15 kaimiņu
mājas veiksmīgo piemēru
ņēma vērā Ozolu ielas 7
iedzīvotāji, darbus paveicot
ar mājas fonda līdzekļiem –
Ls 890, nevis Ls 547,
kā minējusi raksta autore.
Atvainojamies mājas
iedzīvotājiem.

«pret» - nav, «atturas» - 1 (A. Mačeks), nolēma 2012. gadā goda
nosaukumu «Iecavas Gada cilvēks» piešķirt:
Arnim Veinbergam – par nozīmīgu ieguldījumu Iecavas novada tautsaimniecības attīstībā,
vadot starptautiski atzītu uzņēmumu AS «Balticovo»;
Dainim Upelniekam – par
augstiem sportiskiem sasniegumiem un aktīvu dalību Iecavas
novada sporta dzīves organizēšanā;
Jurim Ludriķim – par ieguldījumu Iecavas novada sporta dzīves veidošanā, veicinot futbola
popularitāti jaunatnes vidū.
Goda nosaukuma ieguvēji saņems arī sudraba Goda zīmi,
naudas balvu Ls 200, Goda rakstu un ziedus.
PAR APBALVOŠANU AR
NOVADA DOMES GODA
RAKSTU
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 2. oktobra sēdē izskatīja iesniegtos priekšlikumus par
kandidatūrām, kuras saskaņā
ar pašvaldības nolikumu «Par
Iecavas novada domes apbalvojumiem» iesakāmas apbalvošanai.
Pamatojoties uz komitejas lēmumu un likumu «Par pašvaldībām» dome, atklāti balsojot,
«par» - 10 (J. Arāja, G. Arājs,
A. Avots, I. Freimane, A. Hauka,
S. Mašiņenkovs, J. Pastars,
J. Pelsis, A. Vītola, A. Zaķe),
«pret» - nav, «atturas» - 1 (A. Mačeks), nolēma ar novada domes
Goda rakstu apbalvot:
Andreju Tiščenko – par aktīvu dalību Iecavas novada sporta
dzīves veidošanā un jaunās futbolistu paaudzes audzināšanā;
Mārtiņu Zaumani – par aktīvu dalību Iecavas novada sporta
dzīves veidošanā un jaunās futbolistu paaudzes audzināšanā. IZ

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 9. oktobra lēmumu
(prot. Nr. 12,2. p.), tiek uzsākta «Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam» 1. redakcijas un «Iecavas novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam» 1. redakcijas publiskā apspriešana.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Iecavas pašvaldības
ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Dokumenta izstrādes termiņš - 2012. gada 31. decembris.
Attīstības programma ir vidēja termiņa (līdz septiņiem gadiem)
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Iecavas pašvaldības
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Dokumenta izstrādes termiņš - 2013. gada 31. janvāris.
Publiskās apspriešanas termiņš ir no 12. oktobra
līdz 10. novembrim.
Ar plānošanas dokumentu redakcijām var iepazīties:
 Iecavas pašvaldības mājas lapā www.iecava.lv., sadaļā
Pašvaldība>Attīstības programma;
 Iecavas kultūras namā katru darba dienu no plkst.12:00
līdz plkst. 21:00 (līdz plkst. 17:00 ieeja no administrācijas
puses, pēc plkst.17:00 - pa centrālajām durvīm);
 Iecavas novada domes Attīstības nodaļā darba dienās
atbilstoši iestādes darba laikiem.
Sabiedriskās apspriedes sanāksmes laiks:
25. oktobrī plkst. 19:00 Iecavas kultūras namā (Rīgas ielā 18).
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus
par novada plānošanas dokumentiem iespējams iesniegt
līdz 12. novembrim:
 Iecavas novada domē, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads,
kancelejā, darba dienās atbilstoši iestādes darba laikam;
 Sūtot pa pastu uz adresi: Iecavas novada dome,
Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV - 3913;
 Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi
ineta.bramane@iecava.lv.
Anketas komentāriem un priekšlikumiem ir pieejamas
pašvaldības mājas lapā, Iecavas kultūras namā un Iecavas
novada domē. Priekšlikumus var iesniegt arī brīvā formā
rakstiska iesnieguma veidā.
Kontaktpersona: Iecavas novada domes Attīstības
nodaļas projektu vadītāja Ineta Bramane tālr. 63941937,
e-pasts: ineta.bramane@iecava.lv.
Ar Iecavas novada domes 9. oktobra lēmumu ir izveidota
pašvaldības Nekustamā īpašuma atsavināšanas komisija.
Ja Iecavas novada iedzīvotājiem ir vēlme tajā darboties,
lūdzam iesniegt iesniegumu Iecavas novada domes
kancelejā līdz 1. novembrim.
Tuvāka informācija pa tālr. 63941721.

Mums jautā
Otrdien laikraksta redakcijā
vērsās kāds iedzīvotājs no
daudzdzīvokļu mājas Tirgus
ielā 5. Nama trešās sekcijas
iedzīvotājus pirmdien, 8. oktobrī, satraucis negaidīts karstā
ūdens apgādes pārtraukums bez
iepriekšēja brīdinājuma. Vakarpusē siltā ūdens padeve atjaunota tikai vienā stāvvadā, taču dzīvokļu vannas istabās karstais
ūdens joprojām nav bijis pat nākamajā dienā. Vakarā, zvanot uz
SIA «Iecavas siltums», saņemta
atbilde, lai ar šo jautājumu vēršas pie SIA «Dzīvokļu komunālā

saimniecība» (DzKS). Lasītājam
nebija arī skaidrs, kāpēc par karsto ūdeni iedzīvotāji maksā
«Iecavas siltumam», bet problēmu gadījumā jāzvana uz DzKS.
SIA «DzKS» ūdenssaimniecības vadītājs Jānis Nitišs skaidro,
ka 8. oktobrī minētajā sekcijā
uz laiku pilnībā tika pārtraukta
ūdens padeve, jo mājas ievadā
plīsusi caurule, kura nokalpojusi jau vairāk nekā 30 gadus.
DzKS par šo avāriju saņēma ziņojumu no mājas pārvaldnieka.
Avārija tika novērsta un pēc pusstundas ūdensapgāde atjauno-

ta, taču karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai nepieciešama atgaisošana, un tā tika veikta
vēlāk. Otrajā stāvvadā bija palicis gaisa burbulis, tādēļ atgaisošana turpinājās nākamajā dienā. Pašlaik viss ievada posms
tiek pilnībā nomainīts ar jaunām
caurulēm un detaļām; pie reizes
tiks uzstādīts uzskaites mezgls.
J. Nitišs skaidro, ka SIA
«Iecavas siltums» sniedz ūdens
sildīšanas pakalpojumu, taču
ūdensvadu apkopi, atgaisošanu
un citus darbus veic namu apsaimniekotājs SIA «DzKS». IZ
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Dalība projektā sekmēs pozitīvu attieksmi pret mācībām
A: Agra Zaķe

Iecavas vidusskolas direktore

Atbalsts pozitīvai uzvedībai
(APU) – projekts, kas, palīdzot
skolēniem būt sekmīgiem
uzvedībā, sekmē pozitīvu
attieksmi pret mācībām.
Iecavas vidusskola ir viena no
25 mācību iestādēm valstī, kas
realizē šo projektu. Izmantojam
labās prakses pieredzi, kas gūta
Norvēģijā, Lietuvā un Vācijā.
Projekta īstenotāja ir Latvijas
Universitāte. Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada 3. janvāris
– 2013. gada 31. decembris.
Pagājušajā mācību gadā mūsu skolas skolotāji un tehniskie
darbinieki apguva teorētiskos
aspektus un praktiski trenējās,
kā vienoti reaģēt, saskaroties ar
skolēnu nepiemērotu uzvedību.
APU pamatvērtības ir drošība, atbildība un cieņa. Šī projekta būtība ir radīt un rādīt pozitīvus uzvedības modeļus.
Šajā mācību gadā sākam
iedibināt vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai.

Šī projekta
ietvaros saņemta
rokasgrāmata
skolotājiem, kas
piedāvā stundu
plānus audzināšanas stundām, jo
skolotājs nav tikai
akadēmisko zināšanu devējs, bet
sniedz arī zināšanas
par emocionālo un
savstarpējo attiecību
sfēru.
Strādājot šajā projektā, centīsimies akcentēt, ko vajag, nevis ko nevajag darīt. Ceram, ka projekts palīdzēs skolēniem labāk uzvesties, attīstot pašdisciplīnu, sociālās un emocionālās prasmes – sevis apzināšanu, emociju pašregulāciju, attiecību veidošanas
prasmes.
Darbā piemērosim metodes, lai mācītu atpazīt, nosaukt emocijas un apgūt emociju
kontroles paņēmienus, kā izturēties pieklājīgi, cienot atšķirīgo
cilvēkos, meklējot alternatīvas,
lai nonāktu pie kompromisa.

Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta
programmu izstrāde un īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļauto jauniešu
atbalsta sistēmas
izveidei»

Skolotāji vēlas, lai audzināmie
būtu draudzīgāki, savstarpēji
uzmanīgāki. Sniegsim atbalstu
tiem, kuri tādi cenšas būt, un visiem dosim iespēju to iemācīties.

Ceram, ka šīs spē-jas pozitīvi
ietekmēs skolas dzīvi kopumā
un katram būs gandarījums par
projektā apgūtajām zināšanām
un prasmēm. IZ

Floristikas iemaņas iespējams apgūt jau bērnībā
A: Monta Dubkēviča

Biznesa augstskolas «Turība»
studente
Kā zināms, Iecavas
vidusskolā ir vairāki interešu
izglītības pulciņi. Viens no
tiem ir floristika, kuras
pamatus bērni var apgūt jau
no pirmās klases. Floristikas
pulciņš vidusskolā pastāv jau
13 gadus.
Pulciņa vadītāja Iveta Cera
stāsta, ka sākotnēji floristiku pasniegusi Vecumniekos, Bauskā,
Dzimtmisā un Ceraukstē, taču
tad skolas direktora vietniece izglītības jomā Milita Pīlādze piedāvājusi floristiku mācīt arī Iecavas vidusskolēniem. Iveta piekritusi uzreiz.
Nodarbību vadītāja skolēniem iesaka nākt uz floristikas
pulciņu kopā ar vecākiem, jo kopīga darbošanās varētu izvērsties kā jauks ģimenisks pasākums. Ivetai ir prieks par to, ka
daudzi pulciņu sāk apmeklēt jau
agrā bērnībā un turpina to darīt
līdz vidusskolas beigšanai un pat
vēl ilgāk, nākot līdzi saviem mazajiem brāļiem un māsām vai
bērniem. Skolotāja priecājas, ka
daudzi viņas kādreizējie audzēņi floristikas pulciņā apgūtās
iemaņas izmanto arī turpmākajā

Pulciņa vadītāja
Iveta Cera.
dzīvē.
Es pati floristikas pulciņu sāku apmeklēt jau 5. klasē, kad sāku mācīties Iecavas vidusskolā.
Katru gadu cītīgi apmeklēju nodarbības un priecēju vecākus ar
saviem darbiem. Vēlāk, kad mana mazā māsa sāka mācīties vidusskolas 1. klasē, arī viņai piedāvāju pievienoties. Viņa piekrita, un tad mēs šo pulciņu trīs gadus apmeklējām kopā. Esmu pateicīga Ivetai Cerai par to, ka viņa
man ir tik daudz iemācījusi.
Iegūtās prasmes man ir ļoti

Dažas nedēļas iejutos pasniedzējas lomā,
mācot floristiku jaunāko klašu skolēniem.
daudz palīdzējušas, sākot ar mājas dekorēšanu līdz pat pasākuma noformēšanai. Piemēram,
Iecavas kultūras nama zāles noformējums pasākumam «Manas
sirds talants 2012» bija mans
pirmais lielais darbs. Arī tagad es
labprāt apmeklētu floristikas
pulciņu, taču diemžēl tas nav
iespējams, jo mācos BA «Turība»
un nodarbības notiek lekciju laikā. Neskatoties uz to, es brīvdienās mēdzu ko skaistu uztaisīt, jo
tas man sagādā prieku.
Pašlaik floristikas pulciņu

apmeklē daudz skolēnu, bet visaktīvākā ir 3.c klase. Lielu atbalstu un palīdzību mazajiem
floristiem sniedz ne tikai skolotāja Iveta Cera, bet arī 3.c klases
audzinātāja Sanita Ūdre.
Es ikvienam Iecavas vidusskolēnam ieteiktu apmeklēt floristikas pulciņu, ņemot līdzi arī
vecākus, brāļus un māsas, jo
iegūtās prasmes paliks mūžīgi
un prieks par padarīto ir neaprakstāms. Pievienojies arī tu!
Floristikas nodarbības notiek
katru ceturtdienu plkst. 16:00. IZ
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Iegūt makšķeri, nevis zivi
A: Inese Bramane

domes projektu koordinatore
Nordea biznesa skola «No
idejas līdz investoram» atklāj
savu ceturto mācību sezonu.
Līdz šim, izturot vairāk nekā
2500 pieteikumu konkurenci,
100 jaunie uzņēmēji
piedalījušies pusgadu ilgās
mācībās un trešā daļa
veiksmīgi uzsākuši
uzņēmējdarbību.
Nordea biznesa skolas aizsākumi meklējami 2009. gadā, kad
banka sadarbībā ar mācību un
personāla atlases uzņēmumiem
uzsāka mācību programmu bezdarbniekiem «Iespēju skola», kuras mērķis bija sniegt atbalstu
tiem bankas klientiem, kas ekonomiskās situācijas dēļ bija zaudējuši darba vietu, un iespēju atgriezties darba tirgū. «Iespēju
skola» parādīja, ka cilvēkiem pietrūkst zināšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai, un radās ideja
par biznesa skolu, kurā banka
kopā ar saviem sadarbības partneriem dotu interesentiem «pamatzināšanu komplektu» uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Nordea banka klientu stratēģiju vadītāja Kristīne Lomanovska atzīst, ka gandrīz puse no
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jau pēc gada pārtrauc savu
darbību, jo, uzsākot uzņēmējdarbību, neapzinās visus riskus,
ar kuriem varētu nākties saskarties. Biznesa skola «No idejas līdz
investoram» dod izpratni par to,
kā attīstīt savu biznesu ar maziem resursiem, lai iespējami

Biznesa skola «No idejas līdz investoram» ir
uzņēmējdarbības atbalsta instruments ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbību Latvijā un motivēt iedzīvotājus no darba
ņēmējiem kļūt par darba devējiem.

mazāk riskētu, bet sasniegtu savu mērķi. Skola sniedz ne vien zināšanas, bet arī motivāciju kļūt
par darba devēju. Mācības vairāk pielīdzināmas praktiskiem
padomiem un palīdzībai topošajiem uzņēmējiem, nevis akadēmiskai izglītībai.
Pirmajā Nordea biznesa skolas sezonā 2010./2011. gadā dalībai biznesa skolā pieteicās vairāk nekā 1000 interesentu, no
kuriem iespēju iesaistīties mācībās saņēma 50. Kā apliecina
biedrības «Līdere» vadītāja Aiva
Vīksna, lielā interese par dalību
programmā pierāda, ka sabiedrībā ir milzīgs pieprasījums pēc zināšanām uzņēmējdarbībā un
liels potenciāls jaunu uzņēmumu dibināšanai.
Pirmās sezonas absolvents
Andris Petkēvičas, uzsākot mācības, jau 2010. gada nogalē nodibināja uzņēmumu «Andrito kafijas grauzdētava». Haralds Salmiņš, kas ir piecu uzņēmumu
īpašnieks, uzsāka galda spēles
«Oligo» ražošanu, savukārt Guntis Jurāns, SIA «Klētnieks Enerģija» vadītājs, pēc iesaistīšanās
mācību trešajā sezonā radīja
kvēpu neitrālas malkas ražotni,
kas ražo īpašu, apkures sistēmu
saudzējošu, malku. Veterinārār-

Pozitīvi iesākta nedēļa
1.lpp.

«Pirmajā reizē tomēr par grūtu, bet katrs drīkst darīt tik, cik
var. Man patika,» stāsta veselīgā
dzīvesveida cienītāja Dzintra
Grunte, kas priecātos šāda veida
pasākumu apmeklēt regulāri.
Viņa atzīst, ka mājās ir ļoti grūti
pašam saņemties pavingrot, lai
gan daudzi vingrojumi viņai bija
jau pazīstami.
«Esmu ļoti patīkami pārsteigta par lielo atsaucību,» atzīst nodarbības vadītāja Agnese, kura
tagad, pozitīvi uzlādēta, vēlas
strādāt ar vēl lielāku atdevi. Nodarbībā viņa vēroja, kāda ir atsaucība, un iztaujāja seniorus,
lai zinātu kā turpmāk rīkoties un
kādus pasākumus organizēt. Agnese tagad zina, ka ko līdzīgu viņa vēlētos noorganizēt arī pēc
pāris nedēļām. IZ

Seniori bija
apmierināti gan
ar Agneses
Rācenes vadīto
lekciju, gan
vingrošanu.
Turpmāk viņi
labprāt uzzinātu
kaut ko vairāk
par veselīgu
uzturu.

ste Anna Dudaļeva guva ierosmi
dabīgu, nealerģisku rotaļlietu
ražošanai dzīvniekiem, bet jaunā
māmiņa Kristīne Janova biznesā
pārvērtusi savu hobiju – adīšanu.
Kalvja Kārkliņa vadītais uzņēmums SIA «RixWood» ražo
ekskluzīvus koka futrāļus mobilajiem telefoniem. Vadītājs atzīst, ka bija uzsācis uzņēmējdarbību vēl pirms dalības biznesa
skolā, taču mācības devušas
iespēju pilnveidot savu biznesa
modeli, racionalizēt personīgo izpratni par uzņēmējdarbību un
biznesu, bet nenovērtējamākais
ieguvums esot kontakti ar citiem
jaunajiem uzņēmējiem.
Nordea biznesa skolas «No
idejas līdz investoram» nodarbības šogad sāksies jau novembrī.
Sešu mēnešu ilgajā bezmaksas
mācību ciklā šogad iekļautas 20
tēmas: biznesa plānošana uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai; mārketinga atbalsts biznesam; komunikācija un sociālie
tīkli; finansējums biznesa uzsākšanai; investora piesaistes
juridiskie aspekti jeb kā nosargāt savas idejas; koučings un
mentorings. Lekcijas pasniegs
vadošie konsultāciju un mācību
uzņēmumi un tirgus profesionāļi

visdažādākajās nozarēs.
Mācības notiek vienu reizi nedēļā no 18:00 līdz 21:00 Nordea
bankas galvenajā biroja ēkā,
Nordea mājā, K. Valdemāra ielā
62. Nākamā gada maijā labākajiem absolventiem būs «randiņš
ar investoriem».
Dalībai biznesa skolā var pieteikties ikviens topošais vai jaunais uzņēmējs un dzīvotspējīgas
biznesa idejas autors. Lai pieteiktos mācībām, nepieciešams
aizpildīt tiešsaistes anketu, kurā
jāraksturo līdzšinējā pieredze
uzņēmējdarbībā vai nozarē, kurā
plānota darbība, kā arī jāapraksta biznesa ideja. Tikpat svarīgi
ir pamatot, kāpēc vēlies piedalīties Nordea biznesa skolā; ko esi
iecerējis no tās gūt.
Pieteikšanās anketu un sīkāku informāciju par pieredzējušajiem lektoriem meklē Nordea
bankas mājas lapā www.nordea.lv sadaļā Uzņēmumiem /
Jauniem uzņēmumiem / Biznesa skola «No idejas līdz investoram». Pieteikšanās līdz 19. oktobrim. Nenokavē!
Kā atzīst Aija Priede-Sietiņa,
Nordea biznesa skolas absolvente, SIA «My Place» dibinātāja un
bērnu mēbeļu zīmola KUKUU radītāja, galvenais ieguvums ir tas,
ka tu iekļūsti apritē, parādās
jauni kontakti; ir svarīgi piedalīties visur, jo tas jebkurā gadījumā tevi kaut kur novedīs. Aija ar
savu dzīvesbiedru uzņēmumu
radīja 2010. gadā un kopš
2011. gada janvāra tas darbojas
JIC biznesa inkubatorā Jelgavā.
Par to kādā citā reizē. IZ
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Ceļojumarudens
piezīmes lapām čabot
Skrējiens,
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Sporta ziņas : : :

30. septembrī LJBL minispēles, Rīga.
Rīdzene/ SPORT 2000 - Iecava
U-13 68:18 T. Janeks 6, H. Štāls 5.
Rīga/Rīdzene-2 - Iecava
U-13 27:32 E. Milzers, Ē. Naumenko 8, H. Štāls 6, T. Janeks 5.

Pirmo vietu 6 km distancē ieguva
Māris Ostelis (no kreisās), bet otro vietu
Kristaps Prokopovičs. Viņiem seko Žanis
Sevastjanovs – 1. vietas ieguvējs savā distancē.

4. oktobrī aizvadītas Rīgas Domes atklātās krosa sacensības
skolu komandām, kurās piedalījās piecas komandas no
Iecavas vidusskolas.
Rezultāti:
2001./2002. gadā dzimušie:
1. vieta 500 m meitenēm: Enia Tīna Šusta (2 min. 01,7 sek. labākais laiks no 190 dalībniecēm), Paula Kaupe, Linda Linka,
Beatrise Plukasa, Emīlija Druviņa un Amanda Gromova.
2. vieta 500 m skrējienā zēniem: Rūdis Pēteris Lasmanis (1 min.
58,7 sek. – 3. labākais rezultāts no 201), Jēkabs Ķurbe, Kristaps
Dzeņuševs, Artūrs Kalniņš, Ralfs Vētra un Artūrs Šteinbergs.
1997./1998. gadā dzimušie:
1. vieta 1000 m skrējienā zēniem: Žanis Sevastjanovs (3 min.
10,1 sek. – labākais laiks no 237 dalībniekiem), Ginters Plukass,
Juris Kosijs, Mika Lejnieks, Česlavs Rakovskis un Hugo Vītiņš.
1995./1996. gadā dzimušie:
4. vieta 1000 m skrējienā zēniem: Kārlis Ozoliņš, Roberts
Lindavs, Emīls Sevastjanovs, Rūdolfs Tonigs un Ivars Porietis.
1999./2000. gadā dzimušie:
7. vieta 800 m skrējienā zēniem: Dāvis Lācis (2 min. 48,4 sek. 2. labākais rezultāts no 234), Roberts Jānis Stančiks, Egīls
Taranda, Sandis Brūveris un Toms Buračevskis.
6. oktobrī Rīgā norisinājās Latvijas Jaunatnes komandu
meistarsacīkstes galda tenisā. Sportistes startēja divās vecuma
grupās: 1997./1998. gadā dzimušas jaunietes un 2001. gadā
dzimušas un jaunākas meitenes. Iecavas sporta skolu sacensībās
pārstāvēja četras komandas – pa divām katrā vecuma grupā.
1997./1998. gadā dzimušo jauniešu vecuma grupā abām
iecavnieču komandām izdevās izcīnīt godalgotas vietas: Karīna
Taranda un Beāte Jašuka ierindojās godpilnajā 1. vietā un
saņēma sacensību zelta medaļas un kausu, bet Montas Zaumanes
un Aivijas Grundmanes sniegums bija trešās vietas vērts.
2001. gadā dzimušu un jaunāku meiteņu grupā Terēza Druviņa
un Sibilla Salgrāve ieņēma 4. vietu, bet Beāte Bilkeviča un Rēzija
Meļķe ierindojās 7. vietā. IZ

Dažādās vecuma grupās rudens krosā startēja
67 dalībnieki, bet godalgas ieguva
pirmo trīs vietu ieguvēji savā vecuma grupā.
1.lpp.

Sešus kilometrus šoreiz pieveica seši sportisti. Šogad sportistu
bija krietni vairāk nekā pērn, un cerēsim, ka pēc gada būsim vēl
kuplākā skaitā. Gatavosimies nākamā gada rudens skrējienam
oktobra pirmajā sestdienā.
Rezultāti:
Meitenes (2000. gadā dzimušas un jaunākas) – 2 km:
1. vieta Enia Tīna Šusta (8:12)
2. vieta Emīlija Druviņa (8:47)
3. vieta Melisa Straumane (9:38)
Meitenes (1997.-1999. gadā dzimušas) – 2 km:
1. vieta Simona Vītoliņa (8:01)
2. vieta Diāna Koļesova (8:37)
3. vieta Elīna Ķirķele (9:03)
Jaunietes un sievietes (1996. gadā dzimušas un vecākas) – 2 km:
1. vieta Laura Leja (7:31)
2. vieta Kristīne Dakša (7:57)
3. vieta Ingūna Naika (8:56)
Zēni (2000. gadā dzimuši un jaunāki) – 2 km:
1. vieta Jēkabs Māris Šusts (8:36)
2. vieta Maksims Pavlovs (8:53)
3. vieta Alekss Bezprozvannijs (9:03)
Zēni (1997.-1999. gadā dzimuši) – 2 km:
1. vieta Žanis Sevastjanovs (6:35)
2. vieta Viesturs Remess (6:51)
3. vieta Mārtiņš Bukšs (7:34)
Jaunieši un vīrieši (1995. gadā dzimuši un vecāki) – 6 km:
1. vieta Māris Ostelis (20:02)
2. vieta Kristaps Prokopovičs (20:13)
3. vieta Artūrs Junolainens (22:14). IZ

Dosimies rudens velobraucienā
Sestdien, 13. oktobrī, plkst. 11:00 visi aktīvās atpūtas
piekritēji tiek aicināti uz velobraucienu «Būsim aktīvi».
Paredzēts nobraukt 12 kilometrus no sporta nama «Dartija» pa
Baldones šoseju gar Sarkano skolu līdz Būču pagriezienam un
atpakaļ, informē sporta skolas metodiķis Māris Ozoliņš.
Braucienam aicināti pievienoties jebkura vecuma dalībnieki, jo
organizatori sola pielāgoties kopējam tempam un par drošību uz
ceļa rūpēsies pavadošā policijas ekipāža, kā arī sporta skolas
mediķis. Tiem, kuri jutīs, ka vēlas braukt deviņus kilometrus, būs
iespēja atpūsties netālu no dzelzceļa pārbrauktuves un sagaidīt
pārējos atpakaļceļā. IZ

Dzejas dienas 2012
A: Arta Lauberga-Laukenberga

Iecavas vidusskolas 6.c klase

Kas notiek uz ceļa
Pa debesu ceļu
mazs saulstariņš veļas
un aicina,
lai visi ceļas.
Pa pelēko asfalta ceļu
krāsaina mašīna traucas,
par policiju tā
nesatraucas.
Pa sliežu ceļu
garš vilciens brauc

un bremzējot
tam riteņi kauc.
Pa sapņu ceļu
sapnītis staigā,
sapņus dalīdams
tas lielā steigā.
Pa domu ceļu
daudz domu klīst,
bet uzmanies,
lai galva nepārplīst!

7.
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Sporta ziņas : : :

EIROPAS VALODU DIENAS IECAVĀ

Swedbank LJBL/LR čempionāts basketbolā 2. divīzija, Centrs.
6. oktobrī
Iecava/Vecumnieki - Cēsis
U-16 78:67 E. Jašuks 22, H. Meļķis 20, H. Nungurs 17,
A. Sidorenkovs 13;
U-17 57:40 J. Pelēcis 24, R. Priede 13, E. Muļars 10;
U-19 65:55 R. Zariņš 27, L. Jaunzems 19, I. Puļķis 11.
7. oktobrī
Bauska - Iecava/Vecumnieki
U-14 39:36 K. Ozoliņš, 14, K. Kreicšteins 9;
U-15 94:39 D. Vidrins un R. Jirgensons pa 11;
U-17 57:53 J. Pelēcis 21, H. Meļķis 13, E. Muļars 10.
8. oktobrī
Jelgava - Iecava/Vecumnieki
U-16 56:51 E. Jašuks 19 (3 trīspunktu metieni),
G. Plukass 15 (3).
Basketbola klubs «Dartija» 8. oktobrī godam aizvadījis Latvijas
basketbola līgas 3. divīzijas pirmo spēli, par 28 punktiem
pārspējot Carnikavu. «Kopumā bija ļoti laba spēle. Visi, kas gāja
uz laukuma, tiešām cīnījās,» stāsta kluba galvenais treneris
Voldemārs Pārums. Līdz pirmajam puslaikam spēle ritēja līdzīgi.
Dartija šoreiz spēlēja bez centriem, turpretī pretiniekiem tie bija
izteikti, tādēļ iecavnieki centās konkurēt ar ātrumu, kas uzlaboja
rezultātu. Palīdzēja arī veiksme metienos: sešiem no deviņiem
Dartijas spēlētājiem divu punktu metienu precizitāte sasniedza
100%. Arī trīs punktu metienos Dartijai (komandai 53%) veicās
labāk nekā Carnikavai (15%), turpretī no 26 soda metieniem
precīzi bija tikai 12.
Dartija – Carnikava
75:103 (pa ceturtdaļām: 17:21, 21:25, 16:36, 21:21)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Gundars Brička - 38 punkti, 8 atlecošās bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles, 12 pārtvertas bumbas, 45 - lietderības keoficients;
Miķelis Pušilovs – 25 p., 6 atlec. b., 25 – lietder. k.;
Jānis Eiduks – 25 p., 4 atlec. b., 6 rez. piesp., 2 bloķētas bumbas,
19 – lietder. k.;
Ivars Puļķis – 5 p., 5 – lietder. k.;
Roberts Zariņš – 4p., 3 atlec. b., 5 – lietder. k.;
Aldis Beitiņš– 2 p., 4 atlec. b., 5 – lietder. k.;
Linards Jaunzems – 2 p., 3 atlec. b., 3 – lietder. k.;
Jānis Ivanovs – 2 p., 2 atlec. b., 2 – lietder. k.;
Toms Vilks – 3 atlec. b., 2 rezult. piesp. -2 - lietder. k.
Nākamā spēle notiks mājas laukumā - SAKS «Dartija» sporta
klubā - trešdien, 17. oktobrī, plkst. 20:30, kad BK Dartija
tiksies ar OC Limbaži. IZ

Līdzjūtības
Sirds šodien sēras svin;
Sirds šodien pelēko dzīparu tin,
Bet aiz tevis, Gundar, dzīvība un gaisma paliek.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjās esam kopā
ar mūsu kolēģi Anitru Taureni, vīru mūžībā aizvadot.

Iecavas novada domes Izglītības nodaļa
aicina visus interesentus svinēt
SPĀNIJAS NACIONĀLO DIENU
12. oktobrī plkst. 18.30
Iecavas kultūras nama mazajā zālē
(lūgums apģērbā akcentēt Spānijas karoga krāsas).
Programmā: spāņu mūzikas karaoke,
viktorīna par spāņu mūziku un kultūru
(balvā spāņu sarkanais vīns), spāņu vīna un
saldumu baudīšana.
Programmas vadītājs: spāņu valodas
skolotājs Vicente Navas Mesa.

13. oktobrī
Iecavas mūzikas un mākslas skolā
ģitāras spēles pedagogu
Modra Baumaņa un Vladimira Kudrina
KONCERTS un MEISTARKLASES
ar Iecavas mūzikas un mākslas
skolas audzēkņiem.
Koncerts pl. 11.00
Meistarklases pl. 12.00

ertā Ieeja koncbez maksas.

Glezna - tā ir dzeja, kuru mēs skatām,
bet dzeja - glezna, kuru dzirdam.
/Leonardo Da Vinči/

Iecavas Jauniešu iniciatīvas grupa brīvprātīgā darba ietvaros
projektā «Iecavas novada literārais mantojums»
aicina seniorus dalīties savā daiļradē.
Jūsu dzejoļus vai miniatūras mēs vēlamies ietvert digitālajā
e-grāmatā – grāmatā, kas lasāma datorā un palīdzēs Jūsu
daiļradei saglabāties un būt pieejamai mūsdienīgāk.

e-grāmata

Iecavas vidusskolas kolektīvs
Esam kopā ar Tevi, Anitriņ, Gundaru pēkšņi zaudējot, un
dodam spēka riecienu dziļajās bēdās.
Tuvākās kolēģes – latviešu valodas skolotājas
Ir vēl viens nepiedzimis rīts,
Ir tikai vējam vienam pasacīts. /O. Vācietis/
Esam kopā ar Arvi, tēti zaudējot.
Klasesbiedri un klases audzinātāja
Izsakām līdzjūtību mūsu mīļajai audzinātājai Anitrai
dzīves grūtajā brīdī. Mīlam Jūs un esam līdzās.

Ja pazīstat kādu senioru, kas raksta, vai pats rakstāt,
tad aicinām Jūs piedalīties šajā projektā!
Katram autoram projekta noslēgumā būs iespēja saņemt
e-grāmatas gatavo kopiju!
Darbus gaidīsim līdz 19. oktobrim:
 Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā
 Zorģu bibliotēkā
 Iecavas novada domē pie jaunatnes lietu speciālistes.
Sīkāka informācija – http://www.iecava.lv sadaļā Izglītība >
Izglītības nodaļa > Jauniešiem.

Iecavas vidusskolas 12.b klase
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Arvim Taurenim,
no tēva uz mūžu atvadoties.
Sporta skolas «Dartija» audzēkņi un treneru kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Egons Gotfrids Šlāgans (21.01.1931. - 06.10.2012.)
Gundars Taurenis (13.11.1965. - 09.10.2012.)

2012. gada 12. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Iecavas taras punkts Edvarta
Virzas ielā 14 pieņem visu
veidu alus pudeles (Latvijā
ražotās un arī «Baltika»). Ja ir
vairāk kā 500 pudeles,
aizbrauksim pakaļ. Lēti pārdod
3 l burkas.
Tālr. 29166190, 29164600.

AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

ZAMS

Pārdod : : :

Mācību sākums 15. oktobrī
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma;
- meža stādāmo materiālu
(bērza, priedes, egles
ietvarstādus).
Tālr. 29452087.

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
Pārdod
sausu malku 40 l maisos:
• bērzs - 1.40 Ls/maiss
• alksnis - 1.10 Ls/maiss.
Tālr. 67799444; 29113773.

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

Tālr. 28288822.

Pieteikšanās no pl. 9:30.
Dalības maksa Ls 5.

Maina : : :
saulainu un siltu 1 istabas
dzīvokli (bez ērtībām, ar
malkas apkuri, ir jauni pakešu
logi un veikts remonts)
Dzirnavu ielā pret 1 vai 2
istabu dzīvokli ar ērtībām
Iecavā (ar piemaksu).
Tālr. 20061256.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Baltijas moteļu grupa»
kurinātājam.
Tālr. 29496319, 29251290.

SIA «CENTURIONS LV»
vajadzīgs sargs darbam Iecavā
un cilvēks ar savu mašīnu
darbam Iecavā.
Tālr. 20038581.

Tālrunis 63941721; e-pasts
dome@iecava.lv.

JĀŅA ZĪVĀRTA
PIEMIŅAS
TURNĪRS
ZOLĪTĒ.

mēnesi vecu melnraibu telīti
no labas govs.
Tālr. 26872603.

Iecavas vidusskola pavāram/-ei
– noliktavas pārzinim/-ei.
Prasības: vidējā speciālā
izglītība.
CV iesniegt Iecavas vidusskolas
kancelejā līdz 22. oktobrim.
Telefons informācijai 63960752.

Iecavas novada dome
lūdz atsaukties īpašniekus
tiem dzīvokļiem, kas
saimnieku ilgstošas
prombūtnes laikā nav
apdzīvoti, lai iegūtu
informāciju par īrēšanas
iespējām.

20. oktobrī pl.10:00
Iecavas kultūras namā

Pērk : : :

Dažādi : : :
Pateicība
Sirsnīgs paldies Iecavas
novada Domei un Sociālajam
dienestam, kas sniedza
palīdzību ugunsgrēkā Grāfa
laukumā 6 cietušajām
ģimenēm.
Mājas saimnieki

Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam dažādus
jumta, mūrēšanas darbus,
būvējam arī terases, nojumes
un tml.
Tālr. 26060411.

turpmākajiem mēnešiem!

8.

Kultūras namā
16. oktobrī pl. 09:30
Liepājas leļļu teātris ar
izrādi
«KAS KRUPĪTIM VĒDERĀ?».
Ieejas maksa - Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā.
21. oktobrī pl.18:00
ukraiņu cirks
«TRANSFORMERIS».
Ieejas maksa – Ls 2.
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā.
27. oktobrī pl. 18:00
izrāžu apvienība PANNA
piedāvā stand-up komēdiju
ar Lauri Dzelzīti izrādē
«LĪGAVAINIS».
Režisors Juris Rijnieks.
Ieejas maksa - Ls 4 un Ls 5.
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā.

Iecavas novada domes
Izglītības nodaļa
aicina visus
nestrādājošos pensionētos
pedagogus
uz pasākumu
«IEAUST PRIEKU IKDIENĀ»
18. oktobrī plkst. 15.00
Iecavas kultūras nama
lielajā zālē.

Sporta namā
20. oktobrī plkst. 11:00
LJBL-LR čempionāts
basketbolā:
Iecava – Imanta.
24. oktobrī plkst.18:00
SPORTA SKOLOTĀJU
METODISKĀS APVIENĪBAS
SĒDE.

Vidusskolā
17. oktobrī plkst. 15:00
IECAVAS NOVADA SKOLU
SACENSĪBAS TAUTAS
BUMBĀ
3.-4. klašu komandām.

28. oktobrī plkst. 11:00
Baložu kapu
SAKOPŠANAS TALKA.
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