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Lācīšu ciems ir gatavs!

31.08.2012.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
3.
Rosina
piešķirt papildu
finansējumu
klaiņojošu kaķu
un suņu
izķeršanai

Regulatoram 7.
iesniegts jauns
siltumenerģijas
tarifa projekts

Piektdien, 24. augustā, tika atklāts Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis»
grupiņas «Lācīši» labiekārtotais rotaļu laukums «Lācīšu ciems». Priecīgajam atklāšanas
notikumam par godu tā dalībniekiem - iestādes vadītājai, grupiņas bērniem un
audzinātājām, vecākiem, pašvaldības pārstāvjiem un citiem viesiem – bija sarūpēts «Lācīšu
ciemam» atbilstošs cienasts – medus, maize un piens. Svētku sajūtu radīja mūzika, krāsaini
baloni, pozitīvas emocijas un bērnu azarts, iemēģinot jaunās rotaļu ierīces.
4.lpp.

Orientēšanās 7.
pasākumā
uzvar
«Kāpurķēžu
tosteris»

Skolas laiks jau teju klāt «Cālītī» uzlabo bērnu drošību
A: F: Annija Jakovļeva

Augusta beigās, kad skolēni
ar vecākiem pērk ikgadējos
mācību materiālus un jaunas
skolas drēbes, ir arī laiks, kad
Iecavas skolas top sapostas,
lai uzņemtu pirmklasniekus
un arī pārējos skolēnus
jaunajam mācību gadam.
Iecavas vidusskolā šogad ir
veikti kosmētiskie remonti vairākos mācību kabinetos, pārkrāsots garais gaitenis, izremontēts
arī trešā korpusa pirmais stāvs,

nodrošinot skolēniem patīkamāku mācību vidi. Pateicoties dalībai ERAF projektā «Izglītības
iestāžu informatizācija» skolas
tehniskais aprīkojums ir papildināts ar 42 jauniem datoriem, kuri atrodas informātikas kabinetos, bibliotēkā un citos mācību
kabinetos. Lai varētu labāk izprast apgūstamo mācību vielu
un labāk vizualizēt piemērus, ir
iegādāti septiņi projektori, kuri
tiks uzstādīti sākumskolas kabinetos, bioloģijas, matemātikas
un svešvalodu mācību kabinetos. Uzsākti ilgi gaidītie būvdarbi
arī skolas stadionā.
2.lpp.

A: F: Elīna Arāja

Šī mācību gada sākumā
pirmsskolas izglītības iestādē
«Cālītis» pārmaiņas izjutīs ne
tikai bērni, bet arī viņu
vecāki.
Pašlaik norisinās bērnudārza
vērienīgās rekonstrukcijas pirmās kārtas būvdarbi, kuros paredzēts paplašināt piebraucamo
ceļu (Rīgas iela - «Kaspari») no
piecstāvu mājas līdz bērnudārzam. Tas atvieglos automašīnu
divvirzienu kustību un smago
automašīnu piekļūšanu iestā-

dei, piemēram, transportējot
moduļu ēkas, kas būs paredzētas trīs papildu grupiņu izveidei,
ko realizēs rekonstrukcijas otrajā kārtā pēc tehniskā projekta
saskaņošanas un iepirkuma
procedūras veikšanas. Pagaidām projekta pirmās kārtas
ietvaros izveidos autostāvvietu
24 automašīnām, apgaismojumu rekonstruētajam ceļa posmam līdz iestādes ieejai un iežogos bērnudārza teritoriju, informē Iecavas novada kapitālās
celtniecības galvenais speciālists
2.lpp.
Vladimirs Skvorcovs.
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Skolas laiks jau teju klāt
1.lpp.

Internātpamatskolas skolnieces varēs apgūt pavārmākslu
un dažādus citus mājsaimniecības darbus atjaunotā mājturības kabinetā, kurā ir veikts kapitālais remonts. Arī šajā skolā
projekta «Izglītības iestāžu informatizācija» ietvaros ir nopirkti
20 jauni stacionārie un divi portatīvie datori, kā arī viena interaktīvā tāfele.
Zālītes speciālajā internātpamatskolā ir izveidots jauns mācību kabinets māla apstrādei, kā
arī no jauna iekārtoti divi darbmācības kabineti – kokapstrādes
un mājturības. Lai mājīgāk justos jaunākie skolēni, uzlabotas
sākumskolas iekštelpas.
Dzimtmisas pamatskolā ir
veikts kosmētiskais remonts visās skolas telpās. Ar pašvaldības
finansējumu papildināta ir skolēnu mācību līdzekļu bāze.
Iesaistoties projektā «Izglītības
iestāžu informatizācija», iegādāti
septiņi datori, trīs interaktīvās
tāfeles un trīs multimediju projektori.
Šogad vispārējās izglītības
iestādēs darbu sāks astoņi jauni
pedagogi, no kuriem divas skolotājas Iecavas vidusskolā - Zane
Cera, kura mācīs sākumskolas
1.b klasi, un Monta Šata, kura
būs 3.b klases skolotāja; Iecavas
internātpamatskolā četras: angļu valodas skolotāja Rudīte
Gustiņa, angļu valodas un mūzikas skolotāja Daina Paleja, sākumskolas skolotājas Kristīne
Zabarovska un Renāte Balfale–Giluča; Zālītes specialajā internātpamatskolā darbu sāks
kokapstrādes pasniedzējs Arnolds Ziemelis un māla apstrādes pasniedzēja Tija Bušmane.

Zane Cera absolvējusi Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolu, pēc tās guvusi pedagoga
pieredzi Vācijā – «Au-Pair» apmaiņas
programmā, bet pašreiz turpina studijas
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Tehniskajā fakultātē, kur apgūst
profesionālās augstākās izglītības bakalaura
studiju programmu «Mājas vide un vizuālā
māksla izglītībā». Zane uzskata, ka pedagoga
darbā svarīgākais ir mīlestība, sapratne, kā
arī mūsdienīgums, jo ir jāattīstās līdzi laikam.
Jaunā audzinātāja uzskata, ka svarīga ir
radošā izpausme: «Vēlos būt bērniem labs
draugs, skolotājs un padomdevējs. Mana
iecere ir mudināt bērnus mācīties radoši,
izmantojot kreatīvās mākslas metodes.»

Monta Šata mācās Rīgas
Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijā par
pirmsskolas un sākumskolas
skolotāju, taču viņai jau ir
izveidojusies sava vīzija un
viedoklis par to, kāds ir labs
pedagogs: «Svarīgākais
pedagoga darbā ir radošums,
pacietība, iejūtība, kā arī pats
galvenais - mīlestība pret
bērniem. Pedagogam ir
bezgala liela nozīme un
atbildība nākamās personības
veidošanās un attīstības
procesā. Pedagogam ir svarīgi
būt labam psihologam, kurš
spēj ne tikai iejusties mazā
cilvēka domāšanas un
uztveres īpatnībās, bet arī
rast izeju no dažādām
konflikta situācijām, rast
atbildes uz nesaprotamo, kā
arī pamatot daudzos «kādēļ»,
uzklausīt bērnu domas un
ieteikumus.»

Rudīte Gustiņa 2000. gadā
absolvējusi Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības augstskolas
Pedagoģijas un skolvadības
fakultāti, kur ieguvusi angļu
valodas un psiholoģijas skolotāja
kvalifikāciju.
«Bērnībā bija divas lietas, ko
vēlējos darīt: ārstēt (jo vecāmāte
daudz laika pavadīja slimnīcā) un
mācīt,» stāsta Rudīte. «Tā kā biju
vienīgais bērns ģimenē, tad sava mērķa piepildīšanai izmantoju
rotaļlietas un mājdzīvniekus. Mācoties pašai vieglāk padevās
humanitārie priekšmeti, tādēļ arī izvēlējos skolotāja profesiju, jo
bērni mani ir saistījuši vienmēr. Manuprāt, ir daudz tādu
profesiju, kurās sava darba augļus cilvēks redz tikai ilgākā laika
periodā, taču, strādājot skolā, šo izaugsmi un arī novērtējumu
bērnos var redzēt katru dienu. Kādu laiku nestrādāju savā
profesijā, taču šobrīd esmu nolēmusi atgriezties un doties pa sen iemīto taku.»
Rudīte uzskata, ka pedagoga darbā svarīgākais ir cilvēciskais faktors, prasme komunicēt, spēja
uzklausīt bērnu viedokli un atzīt savas kļūdas. Būtiska ir arī prasme motivēt skolēnus zināšanu
apguvei, spēja radīt interesi par apgūstamo priekšmetu, lai skolēni uz stundām nāktu ar prieku, nevis
pieciestu kā zobu sāpes.
«Pēc savas personīgā pieredzes varu teikt, ka grādam un skolotāja izglītībai nav noteicošā nozīmē
mācību procesā. Svarīgāka ir prasme sniegt savas zināšanas visiem saprotamā veidā,» spriež Rudīte.
Uz jautājumu, ar kādām domām un iecerēm viņa sāks šo mācībuIZ gadu, jaunā skolotāja atbild: «Esmu
optimistiski un pozitīvi noskaņota un ceru, ka mācību process būs veiksmīgs. Gribu sniegt bērniem
to, ko zinu pati, mācīt un mācīties arī no viņiem, kā arī no saviem kolēģiem.»

«Cālītī» uzlabo bērnu drošību
1.lpp.

Būvprojekta pirmās kārtas
kopējās izmaksas ir 128 973,26
lati, un būvdarbus veic SIA «Viona» no Bauskas.
Remontdarbus plānots pabeigt ap septembra vidu, informē
būvdarbu vadītāja palīgs Ervands Barojans. Kādreizējās koku rindas vietā jau ierīkots trotuārs, kam šonedēļ uzsākta bruģa
ieklāšana.
Jauns iežogojums teritorijai
jau sen bija nepieciešams, jo vecais žogs bija ar caurumiem un
vietām pat sagāzies, neveicot savu funkciju. «Svarīgākais ir bērnu drošība,» uzsver izglītības
iestādes vadītāja Ingūna Lāce.
«Tagad automašīnas nebrauks
līdz durvīm, bet paliks ārpus
iežogojuma. Un teritorijai būs arī

aizslēdzami vārti.» Tomēr vadītāja atzīst, ka piekļūšanai no otras
puses problēma tomēr pastāv –
tā ir Zemgales ielas lielā peļķe,
kas jau daudzus gadus nopietni
apgrūtina piekļuvi bērnudārzam
no centra puses.
Nākamie būs labiekārtošanas darbi, jo celiņi ir bedraini,
trotuāru flīzes izļodzījušās no
vietām, ar asiem stūriem un malām uz augšu, kas maziem bērniem kļūst bīstami, ar bažām
stāsta vadītāja. Jāpapildina rotaļu laukumu aprīkojums un jāsakārto nojumes. Nepieciešams
arī laukumiņu apgaismojums.
Tas viss paredzēts rekonstrukcijas nākamajā kārtā. Bet, pateicoties vecāku iniciatīvai un darbam, «Lācīšu» grupiņas bērniem
jau tagad ir iespēja rotaļāties
jaunā rotaļu laukumā.

Kādreizējās koku rindas vietā jau ierīkots trotuārs,
kam šonedēļ uzsākta bruģa ieklāšana.
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Novada Domē

Rosina palielināt finansējumu
klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai
A: Anta Kļaveniece

28. augusta Finanšu
komitejas sēdē deputāti lēma
par papildu finansējuma
piešķiršanu bezsaimnieka
kaķu un suņu izķeršanai un
sterilizēšanai.
No šī gada pašvaldības budžetā šim mērķim kopumā paredzētajiem Ls 2000 pirmajā pusgadā jau iztērēti Ls 1395,51, un
tas nozīmē, ka līdz gada beigām
ar šo finansējumu nepietiks. Deputāti nolēma ierosināt Domei
izdarīt grozījumus pašvaldības
2012. gada budžetā, palielinot
pamatbudžeta izdevumus par
Ls 1300 suņu un kaķu patversmes pakalpojumu apmaksai no
pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.

Jāatgādina, ka pašvaldība ir
noslēgusi līgumu ar Ķekavas novada zemnieku saimniecību «Mežavairogi», kas paredz klaiņojošu
suņu un kaķu, kā arī apdzīvotās
vietās ieklīdušu savvaļas dzīvnieku izķeršanu Iecavas novada
administratīvajā teritorijā, īslaicīgu uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku patversmē, un, ja nepieciešams, arī likvidēšanu.
Pašvaldības Sabiedriskās
kārtības dienesta vecākā inspektore Lūcija Muceniece pastāstīja,
ka pirmā pusgada laikā kopā ar
«Mežavairogu» darbiniekiem organizēti trīs reidi, taču bijuši arī
atsevišķi izbraukuma gadījumi,
kad kāds ziņojis par klaiņojošiem dzīvniekiem. Arī pašlaik
tiek apzināti klaiņojošie dzīvnieki un veidots saraksts, lai nāmajā reidā tos varētu noķert un vest

SEB dāvina apdrošināšanu
visiem Latvijas pirmklasniekiem
A: Anta Kļaveniece

Novērtējot mazo skolnieku
vecāku prieku un skolu
pārstāvju pozitīvās
atsauksmes, SEB dzīvības
apdrošināšana turpina
tradīciju un jau trešo gadu
iepriecina pirmklasnieku
vecākus, dāvinot nelaimes
gadījumu apdrošināšanu ar
riska segumu 1000 latu
vērtībā visiem Latvijas
pirmklasniekiem, informē
Viktorija Madelāne, SEB
bankas Bauskas filiāles
dzīvības apdrošināšanas
speciāliste.

Lai saņemtu apdrošināšanas
noteikumus, vecāki ir aicināti :
1) reģistrēties SEB bankas
mājas lapā www.seb.lv sadaļā
«Pirmklasnieka apdrošināšana»
(sadaļa SEB mājas lapā būs pieejama, sākot ar 1. septembri),
kur pēc reģistrācijas būs iespējams iepazīties ar SEB Pirmklasnieka apdrošināšanas noteikumiem, saglabāt vai izdrukāt tos;
2) Vērsties jebkurā SEB bankas filiālē (tuvākā Bauskas filiāle, Bauskā Kalna ielā 7,
tālr. 63960135, 29339958), kur
SEB dzīvības apdrošināšanas
pārstāvis izsniegs un izskaidros
apdrošināšanas noteikumus. IZ

«Cālītī» uzlabo bērnu drošību
2.lpp.

Paralēli āra rekonstrukcijas
darbiem, remonts veikts arī telpās, ar gandarījumu stāsta I. Lāce. Šogad izremontētas trīs grupiņas, kurās iegādātas arī jaunas gultas un skapji. Divas grupas aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Darba galdi bērniem piemeklēti ar regulējamām kājām,
lai tās varētu piemērot bērnu
augumiem.
Abās «Cālīša» mazbērnu grupiņās tagad mazgājamajās telpās ir jauni plaukti un kvalitatīvs linoleja grīdas segums. Grīda kā jauna ir arī mūzikas zālē vecais parkets noslīpēts un nolakots. Pašlaik gandrīz visās telpās
notiek sakārtošanas darbi, lai
līdz 1. septembrim viss būtu kār-

tībā, saka I. Lāce.
No SEB bankas katra grupiņa dāvanā saņēmusi datoru, kas
būs savienoti kopējā tīklā un nodrošināti ar printēšanas iespēju,
lai audzinātājām atvieglotu un
daudzveidotu mācību materiālu
sagatavošanu. Šajā mācību gadā
«Cālītī» sāks strādāt četri jauni
pedagogi.
I. Lāce ir pārliecināta, ka trīs
papildu grupas, kuras tuvākajā
nākotnē izvietos jaunajos pagaidu moduļos, pilnībā likvidēs rindu uz Iecavas novada bērnudārziem. Par pagaidu statusu moduļiem gan direktore nav pārliecināta: ja tiešām bērnu skaits
samazināsies, tad moduļi noderēs, lai atslogotu pašlaik pārpildītās grupas. IZ

uz patversmi.
Bezsaimnieka dzīvnieku izķeršana tiek organizēta visā novada teritorijā; klaiņojoši kaķi un
suņi notverti gan Iecavas centrā,
gan Rosmē, Zālītē, Audrupos un
Dzimtmisā. Vairākas reizes ķērājiem nācies doties uz Jelgavas
ceļu, lai patversmē nogādātu suņus, kurus saimnieki kā nevajadzīgus izmetuši no automašīnām. Pavisam šogad noķerti un
patversmē nogādāti 14 suņi un
34 kaķi. Ja dzīvnieki ir veseli, tos
sterilizē un atved atpakaļ uz vietu, kur tie noķerti. Ja dzīvnieks
izrādās neārstējams, tam veic
eitanāziju. No patversmes atpakaļ uz Iecavas administratīvo teritoriju atvesti 23 kaķi. Ir bijuši
gadījumi, kad kaķa vai suņa
saimnieku nav izdevies noskaidrot, bet vēlāk saimnieks atrodas,
samaksā patversmei izdevumus
un ved savu mīluli mājās.

Diemžēl izdevumi par transportu, uzturēšanos un ārstēšanu patversmē, sterilizāciju un
eitanāziju nav lēti. Tā, piemēram, kaķenes sterilizācija un trīs
dienu uzturēšana patversmē
pašvaldībai izmaksā Ls 24,31,
bet runča kastrēšana un trīs dienu uzturēšana patversmē vai kaķa eitanāzija – Ls 17,58. Par kāda suņa 14 dienu uzturēšanu
patversmē pašvaldība samaksājusi Ls 62,48, bet par kāda cita
suņa piecu dienu uzturēšanu
patversmē un eitanāziju –
Ls 59,87.
Bieži vien ir dzirdēts par gadījumiem, kad saimnieki savu apnikušo mājdzīvnieku vienkārši
izmet no mašīnas, tādēļ lūgums
iedzīvotājiem būt vērīgiem un ziņot par gadījumiem, kad kaut
kas tāds tiek novērots, neaizmirstot pierakstīt automašīnas marku un numuru. IZ

Melnās ziņas
- 21. augustā plkst. 10:42 no
ārstniecības iestādes saņemta
informācija, ka iepriekšējā naktī
1980. gadā dzimis vīrietis guvis
miesas bojājumus. Viņam konstatēta sista brūce virs kreisās uzacs un alkohola reibums.
- 21. augustā plkst. 17:30 no
degošas automašīnas VW Passat
aizdegās nokultas labības salmi
5000 kvadrātmetru platībā.
- 23. augustā plkst. 03:25
kāds 1975. gadā dzimis vīrietis,
būdams alkohola reibuma un
ejot pāri gājēju tiltiņam Upes
ielā, sasvēries un no tā nokritis,
gūstot sistu un plēstu brūci galvā, galvas smadzeņu satricinājumu un labā ceļa locītavas sasitumu. Cietušais nogādāts ārstniecības iestādē.
- 24. augustā plkst. 14:30
Zorģos, šosejas Rīga-BauskaLietuvas robeža 48. kilometrā,
1958. gadā dzimis vīrietis, vadot
automašīnu Scania P400, neievēroja drošu ātrumu un distanci, tādēļ nespēja apturēt
automašīnu un ietriecās stāvošā
automašīnā Opel Astra Caravan,
kura bija apstājusies, lai veiktu
kreiso pagriezienu. Ceļu satiksmes negadījumā miesas bojājumus guva 1955. gadā dzimušais
Opel vadītājs un 1959. gadā dzimusī pasažiere.
- 24. augustā plkst. 19:35
Baldones ielā aizturēts 1963. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko
dzērienu iespaidā (2,26 promiles).
- Laika posmā no 24. augusta
plkst. 21:30 līdz 25. augusta
plkst. 7:20 laukumā pie luterāņu baznīcas no automašīnas VW
Golf nozagtas abas valsts numura zīmes.

Aizturēta organizēta
noziedzīga grupa par
dīzeļdegvielas zādzībām
Valsts policijas (VP) Zemgales
reģiona pārvalde (ZRP) informē,
ka, veicot operatīvos meklēšanas
pasākumus saistībā ar dīzeļdegvielas zādzībām no tālbraucēju
automašīnām, aizturējusi trīs
personas.
Aizturēšanu veica VP ZRP
Bauskas iecirkņa Kriminālpolicijas darbinieki sadarbībā ar VP
Zemgales reģiona pārvaldes kriminālpolicijas biroja darbiniekiem. Trīs noziedzīgās personas
tika aizturētas aizvadītās nedēļas nogalē Iecavas novadā, kad
no automašīnas degvielas tvertnes tika zagta dīzeļdegviela. Veicot sankcionētas kratīšanu aizturēto dzīvesvietās, tika atrastas
vairākas plastmasas kannas,
pildītas ar dīzeļdegvielu, kā arī
ierīces, ar kurām veiktas noziedzīgās darbības Aizturētajām
personām, kuras iepriekš tiesātas, piemērots drošības līdzeklis
- apcietinājums.
Uzsākts kriminālprocess pēc
Krimināllikuma 175. panta 3.
daļas «Par zādzību, ja tā izdarīta,
iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā,
vai ja tā izdarīta no glabātavas,
ietaises, kas savieno glabātavas,
vai transportlīdzekļa», kas paredz sodu ar brīvības atņemšanu
uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
Izmeklēšanas laikā tiks pārbaudīta aizturēto personu saistība citu noziedzīgo nodarījumu
izdarīšanā.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Iecavas novada Domes 2012. gada saistošie noteikumi Nr. 10

«Par grozījumiem Iecavas novada pašvaldības 2008. gada 22. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 9 «Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu»»
Apstiprināti
ar Iecavas novada Domes
14.08.2012. lēmumu
(prot. Nr. 9, 8. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas
15. punktu
Likuma «Par nodokļiem un
nodevām» 12. panta pirmās
daļas 10. punktu
MK 28.06.2005. noteikumu
Nr. 480 «Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas» 15.
punktu.
1. Izdarīt Iecavas novada paš-

valdības 2008. gada 22. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 9
«Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu» (turpmāk Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu
4. punktu šādā redakcijā:
«4. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu:
* individuālo dzīvojamo ēku,
«dvīņu» māju, dārza māju (vasarnīcu) virs 25 m2 būvniecība, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija vai nojaukšana: Ls 20.00
(divdesmit lati un 00 santīmi);
* dārza māju (vasarnīcu) līdz
24,9 m2, dzīvokļu, saimniecības

ēku, garāžu, kiosku, paviljonu
u.c. palīgceltņu būvniecība, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija vai nojaukšana: Ls 10.00
(desmit lati un 00 santīmi);
* sabiedrisko, daudzdzīvokļu
dzīvojamo, rindu māju un ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija
vai nojaukšana: Ls 80.00 (astoņdesmit lati un 00 santīmi);
* inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija, renovācija vai nojaukšana: Ls 30.00 (trīsdesmit
lati un 00 santīmi);
* inženierbūvju (ceļi, ielas,
stāvlaukumi, sporta laukumi
u.tml.) izbūve, rekonstrukcija,

renovācija vai nojaukšana:
Ls 30.00 (trīsdesmit lati un
00 santīmi);
* teritorijas labiekārtošana,
tai skaitā žoga rekonstrukcija:
Ls 15.00 (piecpadsmit lati un 00
santīmi);
* žoga izbūve: Ls 5.00 (pieci
lati).
1.2. Svītrot Noteikumu
5. punktu.
2. Noteikt, ka šie Noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc
pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Lācīšu ciems ir gatavs!
A: F: Anta Kļaveniece

1.lpp.

24 bērnu vecāki, pateicoties
projektu konkursa «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2012» KNHM fonda finansējumam (Ls 346,12),
Iecavas pašvaldības līdzfinansējumam (Ls 175,70 ) un projekta
darba grupas līdzfinansējumam
(Ls 180), ir izpildījuši projekta
mērķi - grupiņas «Lācīši» spēļu
laukuma labiekārtošanu. Projekta konstrukcijas tika izgatavotas un uzstādītas pašu vecāku
spēkiem, atbilstoši Pirmsskolas
izglītības programmas saturam;
tās izmantos bērni no divu līdz
sešu gadu vecumam.
Rotaļu laukumā tika demontētas un aizvestas vecās atrakciju iekārtas un izveidotas bērnu
veselībai un dzīvībai drošas,
mūsdienu prasībām atbilstošas,
krāsainas koka konstrukcijas:
šūpoles, slīdkalniņš, vilcieniņš,
mājiņa-veikals, galda un krēslu
ansamblis un sols atpūtas brīžiem. Idejas rotaļu ierīču būvniecībai meklētas ārvalstu interneta
portālos. Tā kā pirmsskolas vecumā ļoti liela nozīme ir lomu
spēlēm, tad tapis vilcieniņš, kurā
var stūrēt, un mājiņa-veikals,
kas aprīkota ar kases aparātu un
traukiem. Arī lielais sols ļoti labi
iederas rotaļu laukuma vidē un
tam var izdomāt daudzveidīgu
pielietojumu. Derēs gan sēdēšanai, gan mantu nolikšanai, gan
dažādām spēlēm. Nu kurš gan
neatceras bērnībā spēlēto «Akmentiņ, lec laukā!» vai «Klusos
telefonus».
Iestādes vadītāja Ingūna Lāce
atzīst: «Rotaļu konstrukcijas
«Lācīšu» grupiņas laukumā bija

nolietojušās, dažas no tām bija
saglabājušās vēl kopš bērnudārza dibināšanas laika 1976. gadā,
dažas tika iegādātas vēlākos gados, kā arī bija iepriekšējo gadu
audzēkņu vecāku dāvinātas. Tas
ir lieliski, ka šogad bija iespēja
piedalīties šādā projektā un
iegūt finansējumu bērnu laukumiņa labiekārtošanai; priecājos,
ka ir tādi vecāki, kas saorganizējās un uzrakstīja projektu. Es biju patīkami pārsteigta par labo
darba organizāciju, katra procesa saskaņošanu ar bērnudārza
vadību. Redzēju, ko nozīmē savākt visus vecākus kopā, sadalīt
pienākumus un nonākt pie esošā rezultāta; redzēju, kā vecāki
pašu rokām gatavoja katru
konstrukciju un uzstādīja to. Šis
projekts tiešā vārda nozīmē ir komandas veikums, kas paveikts
pašu spēkiem, ne «nopirkts gatavs» un uzstādīts, un tas arī bija
šī projekta pamatuzdevums.»
Projekta realizācija ilga trīs
mēnešus. Iveta Esta, atskatoties
uz projektam veltīto vasaru, atzīst, ka grūtākais bijis nevis uzrakstīt projektu vai zāģēt un
iebetonēt baļķus, bet gan sanākt
visiem kopā, jo vasarā ir tik
daudz citu nodarbju. Uz jautājumu, vai būtu gatava to visu uzņemties vēlreiz, viņa atbild: «Divreiz vienā upē nevar iekāpt, taču
citu mērķi vecāki noteikti būtu
gatavi sasniegt.»
Vecāku grupas galvenā koordinatore Baiba Kalnciema stāsta, ka visi projektā iesaistītie vecāki guvuši jaunas iemaņas vai
arī atklājuši sevī kādu apslēptu
talantu, jo nav jau nemaz tik
viegli kaut ko būvēt, ja nav projekta vai instrukcijas, tikai bilde
ar gatavu rotaļu iekārtu vai ide-

Projekta aktīvākās virzītājas Iveta Esta (no kreisās) un Baiba Kalnciema.
ja. «Bija mammas, kas pirmo reizi mūža kaut ko krāsoja, bet es
pati esmu izzinājusi kokmateriālu, skrūvīšu un betonēšanas noslēpumus. Tik bieži apmeklēju
būvmateriālu veikalu, ka pat
mana trīsgadīgā meita Patrīcija
Tīna tagad zina, ka «Florentīna»
ir skrūvīšu veikals,» smaidot
stāsta Baiba. Viņa teic paldies visu 24 bērnu izdomas bagātajiem

un čaklajiem vecākiem, kā arī
pārējiem projektā iesaistītajiem
labvēļiem: Jānim Meļņikam, Rūdolfam Bogviļonam, Gitai Dudņičenko, Laurai un Gintam Kaufmaņiem, veikala «Florentīna» kolektīvam un jo īpaši Baibai un
Ģirtam, Santai un Sarmītei Kalvānēm, kā arī Mārtiņam, Diānai,
Ivetai, Jānim, Zigmāram, Inesei,
Vitai, Lindai un Ingusam. IZ

Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) «Cālītis» ir dibināta
1976. gadā. Šī ir senākā no divām Iecavas novada Domes
pakļautībā esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Tajā
darbojas desmit grupas, kuras pašlaik apmeklē 224 bērni
vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem.
PII «Cālītis» teritorijā ir izvietoti desmit rotaļu un viens sporta
laukums. Jaunajā rotaļu laukumā no šī gada septembra
turpmākos četrus gadus rotaļāsies trīsgadnieku grupiņa
«Lācīši». Jaunās rotaļu ierīces noteikti priecēs ne tikai šos, bet
arī vēl nākamos «lācēnus».
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Jaunieši izvēlas studijas
A: Annija Jakovļeva

F: no jauniešu albumiem

Vasara pēc vidusskolas absolvēšanas jauniešiem vienmēr ir pārdomu pilna - kas
mani interesē, kur labāk mācīties, vai profesija, ko apgūšu, būs pieprasīta darba
tirgū, kura augstskola būtu piemērotākā. Tieši tādēļ bija interesanti uzzināt, ko par
augstskolas izvēli un savas izvēlētās profesijas nākotni domā Iecavas jaunieši, šī
gada vidusskolas absolventi.

Andis Orravs ir izvēlējies
studijas Latvijas Jūras
akadēmijā. Andi neviens
nemudināja mācīties šajā
augstskolā, viņš pats uzzināja
un ieguva vairāk informācijas
par šo iestādi. Par izvēlēto
profesiju puisis teic: «Mēļo, ka
kvalificēti jūrnieki vienmēr būs
pieprasīti darba tirgū, tāpēc,
manuprāt, man nebūtu
jābaidās, ka palikšu bez darba.»
Elīna Mārtuža studijas uzsāks
Latvijas Universitātes (LU)
Fizikas un Matemātikas
fakultātē. Pašlaik jauniete
nākotni saredz gaišu: «Man
šķiet, ka matemātiķi ir
nepieciešami daudzās vietās.
Bet, ja tomēr darba tirgū
nākotnē būs krasas izmaiņas,
apgūšu klāt vēl citu profesiju.»

«Gribēju mācīties kaut ko
saistībā ar tehniku, tāpēc
mācīšos Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU)
Elektronikas un
telekomunikāciju fakultātē,»
stāsta Armands Skuja. Arī viņš
ir pārliecināts, ka nākotnē
nebūs problēmu atrast darbu,
jo cilvēkiem komunikācija ir
bijusi svarīga visos laikos, un ir
cilvēki, kuriem tā ir tehniski
jānodrošina.

Pirms savas izvēles veikšanas
Liene Beikmane apmeklēja
starptautisko izglītības izstādi
«Skola 2012», papildus meklēja
informāciju internetā un runāja
ar sākumskolas skolotāju
Sanitu Ūdri. Liene mācīsies
Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijā. Viņa
uzskata, ka nākotnē darba
iespējas nesagādās problēmas:
«Bērniem ir jāizglītojas, jo bez
izglītības dzīvē neviens nekur
tālu netiks.»

Edīte Zeltiņa mācīsies Latvijas
Lauksaimniecības universitātē,
kur apgūs mājturības un
vizuālās mākslas skolotājas
amatu. Edīte uzskata, ka
nākotni ir grūti prognozēt: «Par
nākotnes darba iespējām ir
grūti spriest, precīzāk, nav
nekādas nojausmas par
nākotni, jo Latvijas darba tirgū
ik gadu kaut kas mainās,
turklāt mūsu valdība vienmēr
cenšas kaut ko «uzlabot», bieži
nedomājot par reālajām sekām.
Bet jācer uz to labāko.»

Elfa Zelle savu nākotni redz
tūrisma nozarē: «Izvēlējos
studēt tūrisma un viesmīlības
vadību Biznesa augstskolā
«Turība». Domāju, ka darba
iespējas būs diezgan lielas, jo
tūrisms jebkurā laikā ir
pastāvējis un pastāvēs.»
Paulu Ķurbi ļoti interesē fizika,
matemātika un ķīmija, tāpēc arī
viņš izvēlējies studēt RTU
Materiālzinātnes un lietišķās
ķīmijas fakultātē, kurā apgūs
ķīmijas tehnologa profesiju:
«Salīdzinot ar citām izglītības
iestādēm, Rīgas Tehniskās
universitātes piedāvājums man
patika vislabāk. Vēl manu izvēli
ietekmēja arī labas atsauksmes
no esošajiem studentiem.»
Pauls pieļauj iespēju, ka viņa
nākamā darba vieta varētu būt
vadošais zāļu ražošanas
uzņēmums Baltijā – akciju
sabiedrība «Grindeks».

Baibu Kreieri interesē
ekonomika un uzņēmējdarbība.
Baiba cer, ka, pateicoties
zināšanām un izglītībai, ko
sniegs RTU Inženierekonomikas
un vadības fakultāte, viņa spēs
nodibināt savu uzņēmumu un
to veiksmīgi arī vadīt.

Dārta Arāja būs viena no
pirmajām studentēm, kas
studēs tikai šogad izveidotajā
RTU programmā - Reģionālās
attīstības un pilsētekonomikas
fakultātē. Sākotnēji Dārta bija
domājusi iestāties LU Fizikas
un matemātikas fakultātē
matemātiķu-statistiķu
programmā, taču beigās
jaunietei tomēr šķitis, ka RTU
programma varētu būt
interesantāka. «Darba iespējas
manā izvēlētajā profesijā varētu
būt ļoti plašas, jo pasaule visu
laiku attīstās un līdz ar to arī
pilsētas. Gandrīz katru dienu es
dzirdu gan TV, gan radio
sarunas par pilsētu attīstības
plāniem, tā ka uzskatu - darbu
es atradīšu,» ir pārliecināta
Dārta.

«Tā kā sabiedrība kopumā
nepaliek veselīgāka, es uzskatu,
ka nākotnē uztura speciālisti
būs nepieciešami,» stāsta Liene
Krastiņa, kura izvēlējusies
studēt Rīgas Stradiņa
universitātes (RSU)
Rehabilitācijas fakultātē studiju
programmā «Uztura zinātne».
Lienes izvēli noteica tas, ka
citas augstskolas šāda veida
programmu nepiedāvā, kā arī
tas, ka RSU ir plaši novērtēta.

Rūta Mediņa uzskata, ka
pagaidām ir grūti prognozēt
darba iespējas nākotnē, jo viss
var mainīties. Rūtu ļoti interesē
ekonomika, un to viņa apgūs
RTU. IZ
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IZ Ceļojuma
NVO projektu
līdzfinansēšanas konkurss
piezīmes

Orientēšanās pasākumā uzvar «Kāpurķēžu tosteris»
A: Edgars Ērglis

25. augustā Iecavā notika
Iecavas Jauniešu padomes
rīkotais orientēšanās
pasākums «Iecavai pa pēdām»,
kurā piedalījās deviņas
komandas. Jaunākais
sacensību dalībnieks vēl
nebija sasniedzis desmit gadu
vecumu, bet vecākais jau bija
šķērsojis 70 gadu slieksni.
Komandu sastāvs bija raibs –
gan draugi, gan radi, gan paziņas, kuri komandai bija izdomājuši visdažādākos nosaukumus,
sākot no «Čuk-čuk» un beidzot ar
«Black heart».
Todien visu Iecavas teritoriju
izraibināja mazi stabiņi ar plāksnītēm, uz kurām bija rakstīti uzdevumi dalībniekiem; pie dažiem
no stabiņiem stāvēja organizatori dzeltenās vestēs, kurus daudzi
noturēja par kārtības un likuma
sargiem, lai gan viņi kontrolēja
uzdevumu izpildi. Daudzi garāmgājēji jautāja: «Kas te notiek?
Kāpēc tik daudz skrejošu un laimīgu cilvēku?» Tūristi izmantoja
veiksmīgi izvēlēto dienu, uzdodot
organizatoriem un dalībniekiem
visdažādākos jautājumus par
Iecavu, tās vēsturi un dažādiem
tūrisma objektiem. Savukārt
bailīgākie šoferi samazināja

braukšanas ātrumu ikreiz, kad
brauca garām dzeltenās vestēs
sēdošiem kontrolpunkta sargiem.
Pasākums sākās vienpadsmitos no rīta Grāfa laukumā un
pēdējā komanda, iekļaujoties
laikā, finiša līniju šķērsoja pēc
trim stundām un 50 minūtēm,
rezervē atstājot desmit minūtes.
Bet ātrums šoreiz nebija vienīgais rādītājs, kurš noteica uzvarētāju. Lai tiktu pie kārotā kausa, dalībniekiem bija jāizmanto
gan ātrums, gan veiklība, gan atjautība un zināšanas, jo kontrolpunktos bija jāpilda visdažādākie uzdevumi: gan jāskaita skursteņi (kurus organizatori viltīgi
nosauca par «kroņiem»), gan jārēķina sarežģītas matemātikas
formulas, gan jāuzzina, cik maksā kečups kādā no veikaliem,
gan jāskaita pasta ēkas logi, pat
jābrien upītē zem tilta, lai nofotografētu uzrakstu, kas deva papildus bonusa punktus. Komandu
stratēģijas bija dažādas. Komanda, kurai bija lielākā dzīves pieredze, sākumā apsēdās un mierīgi izdomāja maršrutu, taču dažas komandas izmantoja savu
jaunības priekšrocību – ātrumu.
Pildot uzdotos uzdevumus, dalībniekiem bija jāizstaigā gandrīz
visa Iecava, jo kontrolpunkti at-

Regulatoram
iesniedz siltumenerģijas
tarifa projektu
SIA «Iecavas siltums»,
reģ. nr. 40003097945, Tirgus
iela 12, Iecava, 2012. gada
17. augustā iesniedzis
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai
ražošanas, pārvades un
sadales un tirdzniecības tarifa
projektu, kas aprēķināts
saskaņā ar «Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu
aprēķināšanas metodiku».
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2012. gada 1. novembrī. Tarifa izmaiņas saistītas ar
siltumenerģijas iepirkumu no
trešajām personām un akcīzes
nodokli dabasgāzei. Iepazīties ar
tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt
savus priekšlikumus un ieteiku-

mu par siltumenerģijas tarifa
projektu lietotājs var SIA «Iecavas siltums» birojā Tirgus ielā 12,
Iecavā, darba dienās no plkst.
10.00 līdz 15.00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli Juri Drizļionoku, tel. 63941564 vai elektroniski rakstot uz e-pastu: iecavas.siltums@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Rīgā, Brīvības
iela 55, fakss 67097200), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20
dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis» (21.08).
Ar siltuma tarifa aprēķina
tabulu un tarifa kopsavilkumu
var iepazīties arī pašvaldības
interneta vietnē www.iecava.lv. IZ

radās ne tikai pie sarga namiņa
Rīgas ielā, pie kultūras nama vai
parkā, bet arī Dievdārziņā un pie
Sarkanās skolas.
Sarkani, aizelsušies, šķērsojot finiša līniju, dalībnieki varēja
ķerties pie organizatoru sarūpētajām pusdienām, paralēli atrādot savu veikumu: fotogrāfijas,
kas liecināja, ka viņi ir pabijuši
kontrolpunktos, un aizpildīto
uzdevumu lapu. Kad izsalkums
bija remdēts un paveiktais atrādīts organizatoriem, varēja mierīgi apsēsties turpat zālītē, gaidot pārējās komandas, ar citiem
pārrunāt pasākuma uzdevumus, dalīties iespaidos vai vienkārši priecāties par mātes dabas
labvēlību, kas sagādāja lieliskus
laikapstākļus. Kāds no dalībniekiem jautāja, kāpēc šāda veida
pasākumus Iecavā nerīko biežāk, jo tie ir tik jautri, interesanti, ļauj izkustināt kājas un pavadīt dienu ar tuvajiem. Visi bija
pozitīvi noskaņoti, sakot atzinības vārdus un uz jautājumu: «Kā
patika pasākums?» viennozīmīgi

atbildot, ka pasākums ļoti patika. Daudzi izteica cerību, ka līdzīgs pasākums notiks arī nākamgad.
Apkopojot rezultātus, izrādījās, ka pirmo vietu un kausus
ieguva komanda «Kāpurķēžu
tosteris», kuras sastāvā darbojās
Jānis Ērglis, Elīza Fedosova,
Monta Krumovica un Eduards
Krumovics, otro vietu ieguva komanda «Čuk-čuk» - Mirdza Celmiņa, Dace Greiža un Zigurds
Greiža, bet trešo – «Sprīdīši», kuras sastāvā bija Kalvis Jaško,
Roberts Zariņš, Signija Taraņenko un Vita Skuja. Arī pārējās komandas ieguva veicināšanas
balvas un skaļus aplausus.
Organizatori pateicas Iecavas
novada Domei par finansiālo atbalstu, kultūras namam, kā arī
Guntim Pakalnam par to, ka atvēlēja vietu, kur uzsliet telti un
pulcināt dalībniekus, kā arī pārējiem, kas iesaistījās pasākuma
organizēšanā un, protams, katram no dalībniekiem, bez kuriem
pasākums nebūtu izdevies. IZ

7.

2012. gada 31. augustā

Pirmā skolas diena 3. septembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Iecavas vidusskolas skolēni uz pirmo stundu
tiek aicināti plkst. 9:00.
1. un 12. klases skolēniem svinīgais brīdis skolas
aktu zālē plkst. 10:00.
Vakarskolas skolēniem pirmā stunda plkst. 18:00.
Iecavas internātpamatskolā jaunā mācību gada
sākums plkst. 11:00.
Zālītes speciālajā internātpmatskolā mācību
gada sākums plkst. 10.00.
Dzimtmisas pamatskolā uz pirmo stundu
skolēnus gaidīs plkst. 10:00.
Mūzikas skolā svinīgais brīdis plkst. 18:00.

Skolēnu autobusu kustības saraksts 2012./2013. mācību gadā
Uz vidusskolu

3. septembrī

No Zorģu bibliotēkas
No Tāmām
No Rosmes
No Reikaļu krustojuma
No Zālītes stacijas
No Zālītes centra (caur Raņķiem)
No Zālītes centra
No Misas
No Audrupiem
No vidusskolas
Uz Zālīti 1. reiss
Uz Zālīti 2. reiss
Uz Rosmi - Tāmām
Uz Zorģiem
Uz Audrupiem - Dainām
Uz Rosmi - Tāmām
Uz Zorģiem
Uz Dzimtmisas skolu
No pienotavas
No autoostas
No Dzimtmisas skolas

8:20
8:10
8:20
7:50
8:15
8:25
8:10
8:20
11:00
12:00

Sākot ar
4. septembri
7:30
7:10
7:20
6:55
7:15
7:30
8:20
7:20
7:50

11:00
11:00
12:00
12:00

14:40
16:50
14:40
15:15
16:00
16:45
17:30

9:20
9:30
11:30

8:05
8:10
13:00

Iecavas novada Dome
līdz laulību jubilejai aicina pieteikties
novadā deklarētos pārus,
kuri šogad svinēs
laulību 50, 55, 60, 65, 70 vai 75 gadus,
lai saņemtu naudas balvu.
Pieteikties personīgi Dzimtsarakstu nodaļā, līdzi
ņemot pasi un laulības apliecību. Tālrunis uzziņām
63941773.

Kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
uzsāk jauno 2012./2013. gada sezonu un
gaida jaunus dalībniekus uz pirmo tikšanos:
Līnijdejas - 4. septembrī pl.18:00 (maksas)
Šovdeju grupa «Matrix» - 4. septembrī pl. 18:00 (maksas)
Jauniešu deju kolektīvs - 9. septembrī pl.11:00
Popgrupa pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas
vecuma bērniem - 10. septembrī pl.18:15 (maksas)
Folkloras kopa «Tarkšķi» - 10. septembrī pl.18:00
Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs - 17. septembrī:
pl. 16:40 (1,5 līdz 3 gadi); pl. 17:15 (4 līdz 6 gadi) (maksas)
Improvizācijas teātris - 21. septembrī pl.18:00
Senioru deju kolektīvs «Iecavnieks» - 26. septembrī pl.19:00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Iecava» - 2. oktobrī pl. 20:00
Vācu valodas kursi - 3. oktobrī pl.19:00 (maksas)
Jauktais koris «Iecava» - 4. oktobrī pl.19:00
Jauktais ansamblis «Svētdiena» - 7. oktobrī pl.17:00
Sporta dejas - 7. oktobrī pl. 17:00 (jaunos dejotgribētājus
lūdzam pieteikties iepriekš Iecavas kultūras namā vai zvanot
pa tālr. 63941234)
Vēderdeju grupa «Amira» - 8. oktobrī pl.19:00 (maksas)
(jaunos dejotgribētājus lūdzam pieteikties iepriekš Iecavas
kultūras namā vai zvanot pa tālr. 63941234).

Aizsaulē aizgājuši
Rodrigo Tērauds (25.07.1968. - 21.08.2012.)
Ivars Darbenieks (25.07.1960. - 25.08.2012.)

2012. gada 31. augustā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli, būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju

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

l
Kūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.

A kategorijas kursi

Ls 30

Tālr. 28288822.

cirsmas, mežus īpašumā,
zāģbaļķus. Ātri un profesionāli
izskatīsim visus piedāvājumus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 229442253.

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

klavieres.
Tālr. 29222445.
labiekārtotu 3 istabu dzīvokli
Iecavas centrā.
Tālr. 26179813.

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

s
nija

REDZES INVALĪDI
11. septembrī
plkst. 10.00
mīļi aicināti
UZ SAPULCI
Bauskas pilsētas
stadionā.
LNB Bauskas TEO

turpmākajiem mēnešiem!
Maina : : :
1 istabas dzīvokli Dartijas
mikrorajonā pret 1 istabas
dzīvokli Iecavas centrā (ar
piemaksu) vai pārdod.
Tālr. 29789012.

AUSTRUMU VIRTUVES SEMINARU.
Programmā:
* suši - Japānas virtuves vizītkarte
* Austrumu zupa
* ātri un gardi pagatavojami dārzeņu salāti.
Seminārs notiks Iecavā, Rīgas ielā 31, krievu un
latviešu valodā. Semināra ilgums: 3-3,5 stundas.
Dalības maksa Ls 10.
Vietu skaits ierobežots.
Pieteikties līdz 7. septembrim pa tālr. 27728383.

Parka estrādē
31. augustā pl. 22:00
BALLE kopā ar atraktīvo
grupu «MĀKOŅSTŪMĒJI»
(ar grupu plašāk var iepazīties
www.makonstumeji.lv).
Ieejas maksa - Ls 3.
Darbosies bufete.
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.

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

Iecavas vidusskola
piedāvā darbu
INFORMĀCIJAS SISTĒMU
UZTURĒTĀJAM/-AI.
Prasības: vidējā speciālā vai
augstākā izglītība.
CV iesniegt Iecavas
vidusskolas kancelejā.
Tālr. informācijai 63960752.

Aicinu visus audzēkņus un arī
jaunus dalībniekus uz karatē
nodarbībām. Sapulce notiks:
3. septembrī plkst. 18.00
Bauskas pamatskolā,
3. septembrī plkst. 19.30
Vecumnieku vidusskolā;
4. septembrī plkst. 18.00
Iecavas sporta klubā «Jautrais
apelsīns».
Treneris Sergejs Rubļovs

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

Piedāvā darbu : : :
Zemnieku saimniecībai «Bitītes»
vajadzīgi strādnieki/-ces
burkānu šķirošanai.
Tālr. 26246870.
SIA «Eko Koksne» aicina darbā
darbiniekus/-ces kamīnmalkas
ražotnē. Adrese: «Bucenieki»,
Iecavas novads.
Tālr. 67799444.

Krogs «Sombrero»
13. septembrī
plkst. 18:00
aicina uz

8.

Iecavas elevators strādniekam
ar tehniskām iemaņām.
Tālr. 29293041 (Kārlis).
SIA «Pranit Exim» Iecavas
novada «Mākonīšos» meklē
darbiniekus: ražotnē, pie frēzes
un zāģmateriālu sagatavošanā,
gleznu rāmīšu sagatavošanā.
Tālr. 63963925, 29121697.

NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 10. septembrī.
Iecavas mūzikas un
mākslas skolā
PAPILDU UZŅEMŠANA
MŪZIKAS UN MĀKSLAS
KLASĒS
6. septembrī plkst. 17.00.
Tuvāka informācija pa
telefonu 25449148.
Iecavas kultūras namā
var apskatīt
DAGNIJAS LAUVAS
GLEZNU IZSTĀDI
«Manas pārdomas ziedos un
klusajā dabā….»

Vēlas strādāt : : :
Sieviete vēlas strādāt par
aprūpētāju. Ir sertifikāts.
Tālr. 25547590.
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