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Ārstējas, iegrimstot spalvās Lasītprieks Iecavā
Dace Greiža,
Iecavas vidusskolas skolotāja
Līga Bosko

Elīna Arāja
Pavisam nesen bērniem Iecavā
bija iespēja tikties ar suņiem–
dziedniekiem no Carnikavas.
Seansa laikā bērni, kas
sākotnēji paniski baidījās no
suņiem, spēja pat apgulties
blakus un pieglausties pie
biezi spalvainā mīluļa.
Noslēdzoties Eiropas Savienības fonda (ESF) projekta «Iespējas
un risinājumi tavā dzīvē» 11 nodarbību ciklam ģimenēm, kurās
aug bērns ar īpašām vajadzībām,
Iecavas novada sociālā dienesta
darbinieces darbam ar ģimenēm
un bērniem Ļuda Belruse un
Arta Manuša rada iespēju saviem
mazajiem klientiem tikties ar kinologa Viktora Mucenieka skolotajiem suņiem, kas ārstē jau ar

savu klātbūtni vien. ESF projekta nodarbībās piedalījās 15
māmiņas, ar kurām strādāja jurists, fizioterapeits, psihologs un
sociālais darbinieks. Dalībnieces
piedalījās arī mākslas terapijas
seansā. Viņas labprāt izmantoja arī iespēju bērnus atvest uz
kanisterapijas seansu, kas notika saules piepildītā Pestīšanas
armijas zālē.
6.lpp.

No 22. līdz 28. aprīlim
trešo reizi visā Latvijā
notika radošās darbības nedēļa
radi!2013.
Projekta iniciatori ir Kultūras
ministrija un Britu padome Latvijā, tās programmu direktore
I. Saleniece informē, ka «radošās darbības nedēļa nozīmē ne
tikai daudzveidīgu pasākumu
kalendāru, bet arī kustību, kurā
apvienojas dažādas puses, kas
vēlas īstenot savas ieceres kopā
- izglītībā, kultūrā, uzņēmējvidē,
valsts pārvaldē, pašvaldībās un
sociālajā sfērā». Iecavas novadā
šās nedēļas ietvaros risinājās pa-

sākums, kas popularizēja jaunu
pieeju mācību procesa organizēšanā.
Lai uzlabotu skolēnu lasītprasmi un veicinātu skolēnu lasītprieku, 2012./2013. mācību
gadā Latvijas skolās no 5. līdz
7. klasei ir uzsākta jauna programma «Vienaudžu mācīšanās
lasītprasmes atbalstam 5.-7. klasei» jeb VIMALA. Programma tiek
izstrādāta Eiropas Sociālā fonda
projekta «Atbalsta programmu
izstrāde un īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļauto
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» ietvaros un ir balstīta uz ASV
izstrādāto metodiku PALS (Peer
assisted learning strategies, tulk.
«vienaudžu mācīšanās stratēģi2.lpp.
jas»).
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Lasītprieks Iecavā
1.lpp.
70 latviešu valodas un literatūras skolotājas piedalās šās
programmas pilnīgošanā Latvijas skolās, lai, apkopojot pedagogu gūto pieredzi, varētu izveidot rokasgrāmatu un nākamajā
mācību gadā to izdot metodikas
izmantošanai arī citās klašu
grupās un citos mācību priekšmetos.
Iecavas novadā metodika tiek
izmēģināta piecās Iecavas vidusskolas klasēs ( 5.a, 5.b – skolotāja D. Greiža; 6.a – G. Zaķe; 6.b
– A. Taurene, 6.c – M. Lasmane)
un divās Iecavas internātpamatskolas klasēs (5.c - D. Oškalne,
6.c – D. Birze). Metodikas ieviešanas rezultāti kopumā vēl tiks
apkopoti, taču jau metodes ieviešanas procesa 2. seminārā Rīgā
15. februārī Iecavas skolotājas
varēja ziņot skolēnu aptaujas
rezultātus: VIMLAS metode ļoti
patīk 48%, patīk 52%, nav neviena, kam metode nepatiktu,
jo, kā pamato skolēni, «tā palīdz
uzlabot lasītprasmi, strādāt ar
dažādiem partneriem, dod ie-

spēju vērtēt citam citu un tā ir
interesantāk mācīties».
Metodikas apguvē skolēni izmanto kooperatīvo mācīšanos, jo
vienaudži, viens otru atbalstot,
lasa pārī pēc kārtas trīs reizes
nedēļā pa desmit minūtēm. Skolēni šajā procesā gan nostiprina
lasīšanas tehniku, gan attīsta
atstāstīšanas, rezumēšanas un
prognozēšanas prasmes. Stundās tiek izmantoti daudzveidīgi
lasāmie teksti, ir arī iespēja pašiem izvēlēties tekstus, tādējādi radot lasītprieku un atklājot
grāmatu kā nozīmīgu dzīves un
kultūras vērtību.
Lasītprieks valdīja arī 24. aprīlī Iecavas internātpamatskolā,
kur notika Iecavas vidusskolas
un Iecavas internātpamatskolas vimaliešu pasākums «Es un
lasītprieks». Uz radošu sacensību visu projektā iesaistīto klašu komandas aicināja Grāmatu
tārpiņš (pasākuma vadītāja Arta
Vītoliņa). Sarīkojumā piedalījās
arī programmas VIMALA līdzautore - RPIVA lektore Mg. paed.
A. Kalve, Iecavas internātpamatskolas direktore A. Semjonova,

Latviešu valodas skolotājas A.Taurene (no kreisās),
D. Birze, M. Lasmane, D. Greiža, D. Oškalne un G. Zaķe kopā
ar programmas VIMALA līdzautori A. Kalvi (vidū).
bibliotekāre Dz. Kraukle un citi
pedagogi – interesenti.
Skolēnu radošums izpaudās
viņu mājas uzdevumā - asprātīgajās reklāmās metodei VIMALA
un atraktīvajā grāmatu nosaukumu minēšanā, bet krustvārdu mīklas minēšana prasīja

erudīciju un vērību. Sacensības
vērtētāji bija paši dalībnieki,
kas piešķīra konfekšu punktus
saviem partneriem. Sarīkojuma
noslēgumā nodimdēja aplausu
jūra kā pateicība Iecavas internātpamatskolas kolektīvam par
viesmīlību.

Iecavnieks ES Zinātņu olimpiādē
Mihails Haļitovs

No 17. līdz 24. martam man
bija tas gods kā ķīmijas
mentoram pārstāvēt Latviju,
nesot Iecavas vārdu desmitajā
Eiropas Savienības Zinātņu
olimpiādē EUSO 2013
Luksemburgā.
Abas Latvijas komandas no
mazās, taču kolorītās Luksemburgas atgriezās ar bronzas medaļām 44 komandu konkurencē.
EUSO ir pašlaik nozīmīgākā
Eiropas līmeņa dabaszinātņu
olimpiāde pamatskolas skolēniem. Lai arī olimpiāde notiek
tikai 10. gadu, jau šogad tajā
piedalījās visas Eiropas Savienības dalībvalstis, to skaitā arī
divas komandas no Latvijas.
EUSO olimpiāde būtiski atšķiras no vidusskolēniem paredzētajām mācību olimpiādēm, jo te
lielāks uzsvars tiek likts uz dalībnieku praktiskajām iemaņām

un prasmēm. Ar teorētiskajām
zināšanām vien šajā olimpiādē
augstus panākumus iegūt ir samērā grūti.
Šogad skolēniem bija jārisina
problēmsituācijas, kas saistītas
ar alternatīvajiem enerģijas ieguves avotiem – silīciju un biomasu. Katrs no komandas trim
jauniešiem vairāk specializējas
vienā no zinātņu nozarēm – fizikā, ķīmijā vai bioloģijā. Olimpiādes laikā skolēni sākotnēji
risina «savas» nozares problēmsituācijas, bet vēlāk kopīgi, apvienojot visus iegūtos rezultātus, piedāvā kopējās problēmas
risinājumu.
Daži no olimpiādes uzdevumiem: biologiem bija jānovērtē
divu Luksemburgas upju kvalitāte, pētot kramaļģu saturu
upju ūdenī; ķīmiķiem bija iespēja noteikt biomasas kvalitāti,
izmantojot specifiskas ķīmiskās
reakcijas un metodes, bet fiziķi
pētīja saules bateriju elementu
darbību un efektivitāti.
No Latvijas EUSO 2013 piedalījās divas komandas. Vienas

komandas jaunieši pārstāvēja
Daugavpili, bet otras – Jelgavu,
Salaspili un Rīgu. Jauniešiem
bija iespēja piedalīties nacionālajā atlasē - Jelgavas pārstāvei
Rosalinai Fiļimonovai, pateicoties aktīvai darbībai «Junioru
universitātē» Jelgavas talantīgajiem jauniešiem, bet salaspilietei Antrai Gailei un rīdziniekam Haraldam Baunim – aktīvi
piedaloties LU Dabaszinātņu un
matemātikas izglītības centra
organizētajā valsts mēroga skolēnu konkursā.
Kopš gada sākuma piedalījos
Latvijas komandas dalībnieku
atlases un sagatavošana procesā,
palīdzot nacionālās komandas
dalībniekiem apgūt un uzlabot
ķīmijas uzdevumu risināšanai
nepieciešamo – spektrofotometrijas un kalorimetrijas metodes, titrēšanas un kalibrēšanas
prasmes u. c. Olimpiādes laikā
Luksemburgā kopā ar kolēģiem
- bioloģijas mentori Agnesi Kokinu (LU) un fizikas mentori Lolitu Jonāni (DU) - piedalījāmies
olimpiādes uzdevumu izvērtēša-

nā, uzlabošanā un labošanā, kā
arī tulkojām olimpiādes uzdevumus latviešu valodā, lai jauno
zinātnieku darbs būtu precīzāks
un efektīvāks.
Pasākuma laikā sanāca apskatīt gan pašu Luksemburgas
pilsētu, gan tajā esošo, savulaik
otru lielāko nocietinājumu Eiropā, gan pabūt Šengenā – nelielā
ciematā pie Vācijas un Francijas robežas, kurā savulaik tika
parakstīts nu jau plaši pazīstamais Šengenas līgums. Zīmīgi,
ka noslēguma ceremonijā Luksemburgas pilsētas filharmonijā
medaļas olimpiādes laureātiem
pasniedza pats Luksemburgas
kroņprincis Gijoms. Nākamgad
EUSO olimpiāde notiks Grieķijā,
un, kas zina, kādus pārsteigumus viesiem būs sagatavojuši dienvidzemju zinātnieki un
olimpiādes organizatori…
Skolēni un mentori olimpiādē piedalījās ar fonda «ASNI»,
nodibinājuma «Izglītības atbalsta fonds» (Jelgava) un Daugavpils pašvaldības finansiālu atbalstu.
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Nav svarīgs datums.
Vietējo pārtikas veikalu
Svarīgi, ka kļūst tīrāks dzīvība zem pulsa
Anta Kļaveniece
1.lpp.
Neskatoties uz
nelabvēlīgajiem laika
apstākļiem sestdienas
priekšpusdienā, Lielā talka
Iecavas novadā tomēr notika.
Apkārtnes sakopšanu jau
ceturtdien un piektdien veica
pašvaldības aģentūras «Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrs», Iecavas internātpamatskolas, Zālītes speciālās internātpamatskolas, Iecavas vidusskolas, Dzimtmisas pamatskolas
un pirmsskolas izglītības iestāžu «Cālītis» un «Dartija» lielie un
mazie talkotāji.
Arī sestdien lietus visus
talciniekus nenobiedēja. Dievdārziņā vecos zarus zāģēja un
ugunskura vietā nogādāja sieviešu kluba «Liepas» pārstāves
ar saviem ģimenes locekļiem
un atbalstītājiem. Starp talkotājiem bija arī Dievdārziņa atjaunošanas iniciatori Ēvalds
Kivilands un Andris Kopeika.
A. Kopeika gan uzskata, ka svarīgāk būtu iemācīt cilvēkiem nemēslot, tad Lielā talka nebūtu
jārīko. Viņš Dievdārziņu apmeklē gandrīz ik dienas, rūpējoties,
lai tur nekrājas kāda nomesti
atkritumi.
Skeitparkā aptuveni stundu
darbojās Iecavas jauniešu iniciatīvas grupas dalībnieki un šīs
talkošanas vietas koordinatore,
jaunatnes lietu speciāliste Ginta
Zaumane ar meitiņu Kati.
«Visiem kopā darbs ritēja diezgan ātri, un pašiem bija
liels gandarījums par padarīto!
Neviltots prieks bija par LTV1
filmēšanas grupas ierašanos.
Kaut arī bijām salijuši, uz brīdi
sajutāmies īpaši,» stāsta talkas
dalībniece Betija Celitane. Jaunieši savāca divus maisus atkritumu un darba procesu iemūžināja arī video. Kad laika apstākļi būs pateicīgāki, viņi plāno iztīrīt atkritumus, kas krājas zem
rampām. Jaunie iecavnieki cer
arī uz pašvaldības atbalstu, kas
būtu nepieciešams, lai tuvākajā
laikā veiktu bojāto rampu seguma remontu. «Ar savu līdzdalību
jaunieši lieliski pierāda, ka viņi
ir gatavi ne tikai prasīt, bet arī
darboties,» tā G. Zaumane.
Kā ierasts, aktīva talkas rosība bija vērojama Zorģos. Lietus

dēļ talkotāju šoreiz bija mazāk
– aptuveni 20, bet padarīts tiešām daudz. Esam laba komanda, kas viens otram palīdz un
saprot no pusvārda,» teic šīs
talkošanas vietas koordinatore, bibliotekāre Aina Ezergaile.
Talkas priekšdarbi jau uzsākti
piektdien, kad bibliotēku nedēļas ietvaros sakopti Edvarta
Virzas dzimtas kapi. Tajā pat
dienā ar pašvaldības dārzkopības speciālistes Sarmītes Avotas atbalstu Alvils Štībelis, Evita
Kičīgina un Rasma Kubliņa devušies sarakt bērzu stādus, bet
Aigars Krūmiņš izzāģējis vecos
kokus pie šosejas, kur talkas
dienā veidoti jauni apstādījumi.
«Te pie šosejas neglīti izskatījās
vecās tūjas, no kurām savulaik
par godu Imanta Sudmaļa saimniecībai bija izveidoti burti I un
S. Tūjas sen ir pāraugušas un
novecojušas, tādēļ nolēmām tās
nozāģēt un izveidot šeit jaunu
stādījumu joslu, lai jau no šosejas paveras skaists un sakopts
skats,» pastāstīja viena no talkotājām, saimniecības «Bērziņi»
saimniece Dzintra Pastare. Talkas dienā tīrākas kļuva arī Zorģu ceļmalas, bet puķu dobes pie
bibliotēkas - krāsainākas. Tajās
satupa Mārītes Gekas dāvātās
košās atraitnītes. Savukārt turpat blakus, lapenītē, jaunieši
sanagloja putnu būri, kura sagataves un vēl vienu jau gatavu
putnu mājiņu bija sagādājusi
Sarmīte Avota.
Aina Ezergaile teic lielu paldies visiem talkotājiem, īpaši
jaunākās paaudzes pārstāvjiem
– Līnai, Edvartam, Krišjānim,
Raulam, Sandijam un Kristapam. Liels paldies arī saimniecības «Bērziņi» saimniekiem, kuri
viesmīlīgi atvēlēja telpas salijušo talcinieku paēdināšanai ar
gardo zupu un pēctalkas galda
spēlēm, kā arī Sarmītei Avotai
par konfektēm un Dainai Rudzītei par dāvāto stādu no pašas
dārza. Kad būs piemērots laiks,
jaunajiem talciniekiem apsolīts
arī jautrs izbrauciens ar velokartiem. «Lielā talka – tā mums
ir tāda forša kopā būšana!» ir
pārliecināta A. Ezergaile.
5.lpp.

Rakstu visu Iecavas vietējo
pārtikas veikalu īpašnieku vārdā.
Esam gan darba devēji vietējiem
iedzīvotājiem, gan nodokļu maksātāji. Mūsu peļņa gan nav tik
liela, lai konkurētu ar lielajiem
supermārketiem vai arī celtu villas jūras krastā, taču pietiekami,
lai uzturētu sevi un nepamestu
Latviju darba meklējumos svešā
zemē, vai lūgtu sociālos pabalstus
uz citu iedzīvotāju-nodokļu maksātāju rēķina.
Tāpēc pilnīgi pamatoti vēlos
uzdot jautājumu Iecavas novada
domes atbildīgajām personām:
vai Iecavā tiešām ir lietderīgi un
pamatoti atļaut celt jau trešo pārtikas lielveikalu «TOP», ja ir jau
mūsu mazajā ciemā gan «MAXIMA», gan «IKI». Vai tas ir apzināts
mērķis, lai mazie uzņēmēji pamazām izmirst? Vai tiešām tika izsvērti visi par un pret, lai lemtu
atļaut Iecavā celt vēl vienu bezjēdzīgu pārtikas veikalu?
Vai nebūtu lietderīgi apzināt
Iecavas iedzīvotāju vajadzības un
intereses, lai pieļautu svešu uzņē-

mēju ienākšanu Iecavā situācijā,
kad pārtikas veikalu jau tā ir pietiekami. Vai nebūtu jāapsver arī
kāda cita alternatīva? Piemēram:
vispirms piedāvāt Iecavas iedzīvotājiem iegādāties veco, vēsturisko
pienotavas ēku vai arī izsludināt
konkursu par kādas ražotnes
(siera, maizes, mēbeļu vai citas)
izbūvi vecajās ēkās vai to vietā.
Esam tā jau neizsakāmi vīlušies gan politiķos valsts līmenī,
gan arī tagad vietējā pašvaldības
līmenī. Tā vien šķiet, ka neapdomība un pat korumpētība ir valdošo amatu sabiedrotā.
Paldies tiem pircējiem, kuri izsaka līdzjūtību un bažas par to,
kā nu mums vietējiem, mazajiem
veikaliem klāsies pēc kārtējā lielveikala būves. Varbūt ļaut dibināt
arī vairākas pašvaldības novados.
Tā, kura izklunkurēs, tad arī izdzīvos. Varbūt tad arī vietējo iedzīvotāju intereses tiks vairāk
pārstāvētas.
Raivis Lauciņš-Veiners,
veikala «Cēsnieki» īpašnieks

Kvalitatīvs un cilvēku iemīļots
veikals vienmēr pastāvēs
«Veikali «Top!» ir visā Zemgalē – gan lielāki, gan mazāki. No
katras pilsētiņas pirktspējas izvērtējam, cik lielu veikalu būvēt,»
stāsta lielveikalu «Top!» tīkla uzņēmuma SIA «Mārksmens» valdes
priekšsēdētājs Māris Broks. Veikala «Top!» priekšrocība būs plašā autostāvvieta, tādēļ potenciālie
klienti būs lielās pilsētās strādājošie, kas parasti iepērkas Rīgas,

Bauskas un Jelgavas lielveikalos,
kā arī veikala «Maxima» klienti,
kuriem nebūs vietas savam spēkratam centra autostāvvietā. «Tā
ir tirgus ekonomika ar konkurētspējīgu attīstību. Ir jāaug līdzi
un jāattīstās,» skaidro uzņēmējs,
piebilstot, ka veikals vienmēr pastāvēs, ja tas būs kvalitatīvs un
cilvēku iemīļots, lai cik mazs un
tuvu lielveikalam nebūtu.

Zemes īpašnieka lēmumu
pašvaldība ietekmēt nevar
«Gruntsgabals, uz kura notiek bijušās pienotavas ēkas demontāžas darbi, Iecavas novada
teritorijas plānojumā atrodas
jaukta darījuma un sabiedrisko objektu apbūves teritorijā,
kurā atļauta tirdzniecības vai
pakalpojumu objekta būvniecība. Šis spēkā esošais teritorijas plānojums tika apstiprināts,
ņemot vērā publisko apspriešanu,» skaidro Iecavas novada
domes izpilddirektors Mārtiņš
Veinbergs. Izdemolēto ēku ar tai
piederošo zemes platību varēja

iegādāties jebkurš, arī iecavnieks, jo pašvaldībai nav tiesību
zemes īpašniekam noteikt pircēju. Pašvaldības noteikumi šajā
gadījumā arī neparedz publisko
apspriešanu, jo būvniecība paredzēta atbilstoši teritorijas plānojumam. Būvniecības likumā
noteiktajos gadījumos publisko
apspriešanu var ierosināt būvvalde, izsniedzot Plānošanas un
arhitektūras uzdevumu, ko veikala «Top» projektētājs jau ir saņēmis bez ieraksta par publisko
apspriešanu.
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1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas

Deputātu kandidātu saraksti Iecavas novada
Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» - «Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK», Centriskā partija «Latvijas Zemnieku savienība»
Nr.
p/k
1.

Vārds, uzvārds
Jānis Pelsis

Dzimšanas
gads
1952

Izglītība

Pamata darbavieta, nodarbošanās

Augstākā

Iecavas novada dome, priekšsēdētājs

2.

Agra Zaķe

1951

Augstākā

Iecavas vidusskola, direktore

3.

Juris Krievs

1956

Profesionālā vidējā

4.

Guntis Arājs

1949

Profesionālā vidējā

5.

Aivars Mačeks

1971

Augstākā

SIA «Union Asphalttechnik», izpilddirektors
Jelgavas ceļu rajona Bauskas nodaļas Iecavas iecirknis,
darbu vadītājs
Iecavas novada dome, zemes ierīcības dienesta vadītājs

6.

Juris Ludriķis

1975

Augstākā

SIA «Rix Shipping», galvenais grāmatvedis

7.

Jana Arāja

1967

Augstākā

Dzimtmisas pamatskola, direktore

8.

Mirdza Brazovska

1955

Augstākā

PA «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs», direktore

9.

Kārlis Sinka

1958

Augstākā

SIA «Geka», darbnīcas vadītājs

10.

Solveiga Lineja

1971

Augstākā

Iecavas vidusskola, direktora vietniece izglītības jomā

11.

Alvis Orravs

1973

Augstākā

Saimniecība «Vecskola», vadītājs

12.

Egils Druviņš

1976

Augstākā

ZS «Liepziedi», vadītājs

13.

Lidija Kudapa

1957

Augstākā

AS «Balticovo», olu šķirošanas un pārstrādes ceha vadītāja

14.

Vilnis Gailums

1960

Augstākā

Iecavas novada sporta skola «Dartija», basketbola treneris

15.

Pēteris Bite

1979

Augstākā

ZS «Jumis», vadītājs

16.

Dzintars Zaumanis

1972

Augstākā

SIA «TLM», vadītājs

17.

Ruta Priede

1969

Augstākā

SIA «Latagrokonserns», agronome-konsultante

18.

Jānis Pastars

1957

Augstākā

ZS «Bērziņi», vadītājs

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Nr.
p/k
1.

Vārds, uzvārds
Atis Avots

Dzimšanas
gads
1947

Augstākā

SIA «Bauskas būvnieks un Co», galvenais grāmatvedis

Izglītība

Pamata darbavieta, nodarbošanās

2.

Lāsma Četverga

1980

Augstākā

PA «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs», ģimenes ārsts

3.

Līga Gūtmane

1959

Augstākā

Iecavas PII «Cālītis», pirmskolas skolotāja

4.

Andris Bents

1956

Augstākā

5.

Dzintra Lapiņa

1956

Augstākā

6.

Andrejs Tiščenko

1982

Augstākā

SIA «Ozolsala By», valdes priekšsēdētājs
Bauskas novada domes iestāde «Vispārēja tipa pansionāts «Derpele»»,
struktūrvienības vadītāja
Futbola klubs «Iecava», treneris

7.

Agnese Stepanova

1988

Augstākā

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», dispečere

8.

Lolita Krēmere

1956

Augstākā

Dzimtmisas pamatskola, direktora vietniece izglītības jomā

9.

Aldis Beitiņš

1978

Augstākā

SIA «KIILTO Latvija», loģistikas vadītājs

10.

Edžus Avots

1992

Vidējā

11.

Jānis Siugalis

1954

Augstākā

Iecavas internātpamatskola, sporta skolotājs

12.

Evija Lasmane

1974

Augstākā

Zālītes speciālā internātpamatskola, skolotāja

13.

Guntis Pakalns

1951

SAKS «Dartija», valdes priekšsēdētājs

14.

Arnis Melderis

1963

15.

Jānis Burcevs

1978

Augstākā
Profesionālā
vidējā
Vidējā

16.

Ingūna Lāce

1960

Iecavas PII «Cālītis», vadītāja

17.

Didzis Traumanis

1968

18.

Verners Rinkovičs

1981

Augstākā
Profesionālā
vidējā
Augstākā

RTU, Muitas un nodokļu administrēšanas fakultāte, 2. kursa students

ZS «Bites», īpašnieks - biškopis
SIA «Investment property of Latvia», valdes priekšsēdētājs
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», celtniecības darbu brigadieris
AS «Balticovo», vārīto olu produktu ceha vadītājs

. 2013. gada 3. maijā

1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas

pašvaldības vēlēšanām 1. jūnijā
Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs»
Nr.
p/k
1.

Sergejs Pašukovs

Dzimšanas
gads
1961

2.

Pjotrs Vaņukovs

1960

3.

Juzefs Buiko

1969

4.

Jons Širvis

5.

Arkadijs Serkovs

Vārds, uzvārds

Izglītība
Augstākā

Pamata darbavieta, nodarbošanās
Izdienas pensionārs
SIA «Guard services», apsargs

1952

Augstākā
Profesionālā
vidējā
Augstākā

1970

Vidējā

SIA «S.A.-MServiss», direktors

SIA «Kompakts», valdes loceklis
SIA «Wonderwood», darba aizsardzības speciālists

Partija «VIENOTĪBA»
Nr.
p/k

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

Pamata darbavieta, nodarbošanās

1.

Astrīda Vītola

1959

Augstākā

Ķekavas novada pašvaldība, izpilddirektora vietniece

2.

Arnis Grundmanis

1966

Augstākā

SIA «OptikaArt», valdes loceklis

3.

Uldis Maniks

1977

Augstākā

SIA «VL Center» Latvijas filiāle «VL Baltic», izpilddirektors

4.

Ruta Āboliņa

1951

Augstākā

Latvijas Biškopības biedrība, valdes locekle

5.

Inga Dreimane

1961

Augstākā

AS «Balticovo», ceha vadītāja

6.

Līga Stūre

1965

Augstākā

IK «Veterinārārste Līga Stūre», veterinārārste

7.

Žanna Trihonova

1969

Augstākā

8.

Inta Krastiņa

1966

Augstākā

9.

Vēsma Balode

1976

Augstākā

Iecavas PII «Dartija», pirmsskolas skolotāja
Latvijas Universitāte, Kvalitātes vadības un audita departamenta
direktore
LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, ārsta palīgs

10.

Daiga Veismane

1963

Augstākā

SIA «Jūra», pārdevēja

11.

Aigars Skrastiņš

1975

12.

Armands Andersons

1972

13.

Karīna Līvmane

1969

Augstākā
Profesionālā
vidējā
Augstākā

14.

Imants Zīverts

1984

Augstākā

15.

Edvīns Circenis

1965

Augstākā

16.

Oskars Sīga

1943

Augstākā

Ķekavas novada pašvaldība, būvinspektors
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centrs, nodaļas
vadītājs
Pensionārs

17.

Ingus Ērglis

1980

Augstākā

SIA «Dotnuvos Projektai», nodaļas vadītājs

SIA «Kape AS», valdes loceklis
SIA «Viduļi serviss», valdes priekšsēdētājs
SIA «Aplis info», valdes priekšsēdētāja

Nav svarīgs datums. Svarīgi, ka kļūst tīrāks
3.lpp.
Čakli talkas dienā pastrādāja
arī biedrības «Arhīvs» aktīvisti,
kas izmantoja lietaino laiku, lai
sakārtotu ekspozīciju un muzeja telpas. Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona 1. rota
sakopa un no krūmiem atbrīvoja Otrā Pasaules kara partizānu
kapus, kā arī savāca atkritumus
Zālītes poligonā. SIA «Smiltaiņi»
darbinieki sakopa sava uzņēmuma teritoriju. Norimstot lietum,
sestdienas pēcpusdienā atpūtas

vietā «Spirtnieki» talkoja domes
administrācijas darbinieki, līdzinot kurmju rakumus, atjaunojot
volejbola laukumu un iztīrot no
krūmiem piekrastes teritoriju.
Lielās Talkas koordinatore
Iecavas novadā Sarmīte Avota ar
paveikto ir apmierināta. Precīzs
savākto atkritumu daudzums
un talkotāju skaits gan vēl tiks
apkopots šīs nedēļas laikā. «Talka ir brīvprātīgs pasākums, tādēļ strādāja tie, kam ir aicinājums to darīt,» teic dārzkopības

speciāliste. Vēl pirmdien viņa
saņēma zvanus par savāktajiem
atkritumiem no talciniekiem,
kas strādāja svētdien. Vairāki

sestdienas lietus izbiedēti talkotāji bija nolēmuši sakopšanas
darbiem atvēlēt pirmdienu un
otrdienu.

Pateicība : : :
/Tautasdziesma/

Paldies saku Dieviņam
Par darbiņa līdzējumu;
Nu es iešu sētiņā
Rokas, kājas pūtināt.

Paldies visiem
talciniekiem, kas
padarīja mūsu
apkārtni skaistāku.
Sarmīte Avota
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Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
Ginta Zaumane
jaunatnes lietu speciāliste
Sākums 12., 19. un 26. aprīļa laikrakstā.
Līdz 31. maijam skolēni var
nākt uz Iecavas novada domes
kanceleju ar iesniegumiem un
ārsta izziņām, lai apliecinātu savu vēlēšanos iesaistīties
skolēnu nodarbinātībā vasaras
brīvlaikā.
Aprīļa laikrakstos varējāt iepazīties ar skaidrojumiem no
dažādiem šīs ieceres aspektiem
– gan likumiskajām normām,
gan organizatoriskajiem jautājumiem, gan samaksas apmēriem.
Šoreiz nedaudz par iestādēm,
kurās skolēniem būs iespēja

strādāt.
Darba vietas nodrošinās katra no novadā esošajām skolām:
Iecavas vidusskola - četriem, Iecavas internātpamatskola - pieciem, Dzimtmisas pamatskola
- četriem un Zālītes speciālā internātpamatskola - sešiem skolēniem. Skolās nepieciešamas
palīdzīgas rokas gan apkārtnes
sakopšanā, gan ražas novākšanā, gan arī iekštelpu darbos.
Arī PII «Cālītis» ir daudz darāmā spēļu laukumiņos un puķu
dobēs, tāpēc dārzniece labprāt
ņems talkā divus skolēnus.
Novada bibliotēkās jaunieši
varēs iepazīties ar to ikdienu –
Edvarta Virzas bibliotēka priecāsies par skolēnu, kurš nāks talkā ne tikai uzkopšanas darbos,

bet būs aktīvs un zinošs palīgs,
lai izveidotu bibliotēkai savu
mājas lapu! Bibliotēkas vadītāja ir iecerējusi pamazām ieviest
arī jaunu tradīciju, kurā skolēnu iesaiste ir ļoti nepieciešama,
– grāmatu iznēsāšanu vecākās
paaudzes lasītājiem uz mājām.
Ziemeļu un Zorģu bibliotēkās
vasaras otrā pusē darboties varēs ļoti rūpīgi un atbildīgi jaunieši, kuri palīdzēs reģistrēt un
noformēt grāmatas, pirms tās
nokļūst līdz lasītājam.
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» dārzkopības speciāliste visas vasaras garumā
darbus ierādīs vairākiem skolēniem, bet Sociālajā dienestā un
tā jaunizveidotajā Dienas centrā
rosīsies vēl četri skolēni.

Darbu sarakstus veido un
iespējas piesaistīt skolēnus vasaras darbiem šobrīd vēl izvērtē Mūzikas un mākslas skola,
sporta skola, kultūras nams.
Kopumā ar Iecavas novada domes lēmumu 50 skolēnu nodarbinātībai budžetā atvēlēts
Ls 13 500, t.sk. sociālais nodoklis Ls 2620.
Šis gads būs pirmais, kad
spēkā stājušies noteikumi par
skolēnu nodarbinātību vasarā,
tādēļ mēs visi kopīgi gūsim pieredzi, kādi ir plusi un kas būtu
uzlabojams nākotnē, tāpēc gan
paši skolēni, gan vecāki, gan
darbu
organizatori
iestādēs
aicināti dalīties domās vai uzdot
jautājumus e-pastā ginta.zaumane@iecava.lv.

Ārstējas, iegrimstot spalvās

1.lpp.
Mazā Sanija, Santa un Samanta atzina, ka no lielajiem suņiem
nemaz nav bail un ļoti priecājas,
pavadot laiku ar viņiem. Santa
jau vairākas reizes piedalījusies
kanisterapijas seansos Zālītes
speciālajā internātpamatskolā un
labprāt tiekas ar suņiem atkal un
atkal. Bērni suņus bužināja, baroja un labprāt pastaigājās ar viņiem zālē. Bija arī bērni, kuriem
bija jāpārvar bailes no suņiem,
taču tas viņiem izdevās.
Kinologs novērtē gan sociālo
darbinieču, gan telpu saimnieču
atsaucību, jo cilvēki esot ļoti aizspriedumaini un neesot tik viegli
atrast telpas pasākumam. «Mēs
sūtām vēstules uz dažādām iestādēm, taču reti kurš atsaucas, jo
baidās uzņemt suņus pie sevis,
taču mēs uzņemamies visu atbildību un apzināmies pasākuma
nopietnību,» atzīst Viktors. Bērnu veselība ir vissvarīgākā, un,

ja vien var kaut mazliet situāciju
atvieglot, tad ir vērts kaut ko darīt. «Es labprāt atteiktos no sava
30 gadu kinoinženiera stāža, jo to
darbu var darīt jebkurš, taču šis
ir svētīgs darbs. Ja to saprastu
mūsu mediķi un sociālie darbinieki, tad Latvijā varētu palīdzēt ļoti
daudziem bērniem.» Nauda par
terapiju nevienam nav jāmaksā.
Pasākumu finansē nodibinājums
«Palīdzēsim.lv», ar kura vadītājas
- bijušās iecavnieces Ilzes Skujas
- atbalstu Viktors un viņa suņi
jau divus gadus piedalās arī dažādās nometnēs.
Atvieglo smagas slimības
Kanisterapija ir suņa un cilvēka savstarpējās mijiedarbības
radīta atveseļošanās procedūra.
Terapija ar suni ir palīdzējusi hiperaktīviem bērniem kļūt mierīgākiem, mazaktīviem – darbīgākiem.
Bērni ar kustību traucējumiem
rod vēlmi kustēties. Suns palīdz

ne tikai dažādu disfunkciju regulēšanā, bet arī atgūties no apātijas, pēc dziļa stresa vai vientulības. «Suņa klātbūtnē cilvēki vienkārši jūtas labi. Kad pie suņiem
pabija bērni ar dauna sindromu,
pamanīju, kā atdzīvojās viņu sejiņas. Izmainīt ģenētiku nevar, bet
suns uzlabo vispārējo labsajūtu
un stimulē, kompensē citas cilvēka īpašības,» skaidro Viktors un
min arī kādu pamanāmāku rezultātu: kāds autisks speciālās skoliņas audzēknis pāris mēnešus pēc
kanisterapijas sešu gadu vecumā
sācis runāt.
Latvijā pašlaik ir ap 28 jauno
kanisterapeitu-brīvprātīgo,
bet
sertificēti suņi ir tikai deviņi. «Tas
ir vaļasprieks vai hobijs. Līdz šim
neesam ne no viena naudu par to
ņēmuši, algotu darbu strādājam
citur. Tādēļ pagaidām apciemojam pacientus, kas tuvāk Carnikavai,» stāsta Viktors.

neju kalnu suņus un divus Bernes ganu suņus. Šīs suņu sugas
cēlušās no Francijas un Spānijas
kalnu apvidiem, bet Latvijā parādījušās tikai pēdējo sešu gadu laikā. Šie suņi ir ļoti intelektuāli un
socializēti – viņi nekad nenodarīs
pāri cilvēkam vai citam sunim.
Suņi ir ļoti lieli: «Kad izstādē apbalvošanas ceremonijā suns man
uzliek ķepas uz pleciem, tad esam
vienā augumā,» stāsta saimnieks.
Parasti lielā suņu meitene sver ap
40 kg, bet puika ap 60 kg. Ir suņi,
kas medī, ir - kas sargā, bet Pireneju kalnu suņiem patīk komunicēt ar cilvēku un sargāt cilvēku
no dzīvniekiem. «Šiem suņiem tas
ir gēnos. Bernes ganu suns tik
ļoti vēlas mīlestību, ka pats iet pie
bērniem,» stāsta suņu saimnieks.
«Daudz laika nepieciešams, lai
uzturētu suņa veselību. Turklāt
sunim jārada tāds psiholoģiskais
stāvoklis, lai tas pie bērna ietu ar
prieku. Terapijas suņus no maPireneju kalnu un
zotnes pieradina, ka bērni viņus
Bernes ganu suņi
Kinologs Viktors kopā ar sievu bužina, radot tādu kā atkarību
Jeļenu audzina - nevis dresē, kā - nepieciešamību pēc bērna klātuzsver pats saimnieks, - trīs Pire- būtnes.»

Apsveikums
Sveicam
Valentīnu un Rūdolfu Latviešus
zelta kāzās!
Vēlam možu garu,
veselību un izturību
turpmākajiem dzīves gadiem!
Regīna un Līga
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Sporta ziņas
24. aprīlī LBL 3 turnīrā BK «Dartija», cīnoties par 3. vietu, mājas
spēlē pieveica basketbola komandu «Carnikava». No malas spēle
izskatījās kā regulārā sezonas spēle, stāsta kluba galvenais treneris
Voldemārs Pārums. Spēles sākumā komandas spēlēja līdzīgi un BK
«Dartija» spēlētājiem vēl bija manāms cīņas spars, taču, iegūstot 20
punktu pārsvaru, tas izzuda.
29. aprīlī BK «Dartija» otrajā spēlē ar «Carnikavu» cīnījās
izbraukumā un padevās pretiniekiem. «Nevis viņi vinnēja, bet mēs
zaudējām. Pēc pirmās spēles Iecavā mūsu puiši bija iedomājušies, ka
uzvara pati atnāks,» atzīst treneris. Pirmo puslaiku beidzot, rezultāts
nebija iepriecinošs – zaudējums ar desmit punktu pārsvaru. Spēlētāji
beidzot saprata, ka būs tomēr jācīnās, centās rezultātu atgūt, taču
nepaspēja.
Izšķirošo spēli komandas aizvadīja trešdien, 1. maijā.
Spēļu rezultāti:
24. aprīlī: BK Dartija - Carnikava 85:72
(pa ceturtdaļām: 16:11; 29:18; 28:21; 12:22)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks - 29 punkti, 8 atlec. b., lietderības koeficients 27;
Gundars Brička - 20 p., lietder. k. 15;
Miķelis Pušilovs - 14 p., 6 atlec. b., 3 rezult. piespēles, lietder. k. 20;
Ģirts Hauks - 7 p., 4 atlec. b., lietder. k. 8;
Ivars Zemītis - 6 p., 5 atlec. b., lietder. k 10;
Linards Jaunzems - 3 p., 4 atlec. b., lietder. k. 0;
Toms Vilks - 2 p., 4 rezult. piesp., 6 pārtvertas bumbas, lietder. k. 10;
Juris Brūveris - 2 p., 6 atlec. b., 6 rezult. piesp., lietder. k. 9;
Aldis Beitiņš - 2 p., lietder. k. 2;
Juris Ojāru - 0 p., 4 atlec. b., lietder.k. 0.
29. aprīlī: Carnikava - BK Dartija 61:58
(pa ceturtdaļām: 20:12; 12:10; 8:13; 21:23)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks - 14 punkti, 4 atlecošās bumbas, 3 rezultatīvas piespēles,
lietderības koeficients 8;
Ģirts Hauks - 9 p., 10 atlec. b., lietder. k. 14;
Juris Brūveris - 9 p., 5 pārtvertas bumbas, lietder. k. 11;
Ivars Zemītis - 9 p., 4 atlec. b., lietder. k 5;
Gundars Brička - 9 p., 4 atlec. b., lietder. k. 4;
Miķelis Pušilovs - 8 p., 12 atlec. b., lietder. k. 12.
Uz laukuma neizgāja Aldis Beitiņš un Juris Ojāru, bet Toms Vilks
un Linards Jaunzems laukumā atradās aptuveni 10 min., negūstot
rezultatīvus punktus.
Noslēgusies 2012./2013. gada sezonas Bauskas novada sporta
centra «Mēmele» atklātā balvu izcīņa galda tenisā. Sacensības
notika sešās kārtās, no kurām četru labāko kārtu rezultāti tika
ņemti vērā kopvērtējumā.
II līgas 52 dalībnieku konkurencē 1. vietu izcīnīja Terēza Tabea
Druviņa, 4. vietu – Sibilla Salgrāve, 5. vietu - Anna Ansone, 6. vietu
– Rēzija Meļķe.
Augstākās līgas 68 dalībnieku konkurencē 1. vietu vīriešu grupā
izcīnīja Egmonts Cildermanis, 2. vietu – Roalds Cildermanis, bet
sieviešu grupā 4. vieta Ludmilai Bulahai.

Iecavas basketbolisti 35+
izcīna Andra Eglīša kausu
28. aprīlī Ķekavas sporta kompleksā risinājās Andra Eglīša
kausa izcīņas sacensības basketbolā dažādās vecuma grupās.
Veiksmīgi šajā turnīrā startēja Iecavas 35+ veterānu komanda, kura tikai turnīra fināla trešajā ceturtdaļā izcīnīja izšķirošu pārsvaru un mājās pārveda Andra Eglīša kausu, informē
Māris Ozoliņš.
Iecavnieki - Māris Ozoliņš, Dzintars Zaumanis, Aldis Beitiņš,
Ints Kreicšteins, Andris Štrauss un Juris Bidzāns - turnīra finālā, tāpat kā 2012. gadā, tikās ar Ķekavas novada basketbolistiem.
Finālspēles pirmās divas ceturtdaļas aizritēja līdzīgā cīņā - 32:32.
Tomēr trešajā ceturtdaļā, pateicoties veiksmīgai komandas aizsardzībai un vairākiem veiksmīgiem ātrajiem uzbrukumiem, izdevās
veikt izšķirošu izrāvienu un kopumā uzvarēt ar 72:58.
Prieks par šo uzvaru spēlētājiem bija īpašs, jo pagājušā gada
finālspēles pašā galotnē iecavnieki ar rezultātu 62:64 zaudēja tieši
Ķekavas novada komandai.

Apsveikums
Vīts prieka pūpoliem ir šodien gadu loks,
Un vēlējumi plaukst kā vizbulītes, Lai arī turpmāk esi ziedpilns koks,
Kas nedienām un laika varai spītē.
/K. Apškrūma/

Sirsnīgi sveicam Elzu
80 gadu jubilejā!

Remeiķi
Mājas iedzīvotāji Zemgales ielā 13a

Līdzjūtības
Tu - saules ceļš
un labā avots biji,
kam, rimstot tecēt,
mūsu sirdīs paliek
joprojām mīlestības
vilnis balts.

/K. Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilgai Sproģei,
māmiņu mūžības ceļā pavadot!
VSAC «Zemgale» filiāles «Iecava» kolektīvs
Ir maize iesēta,
Lai arī reiz aiz manis
Paliek lauks
Ar manu elpu
Plaukstošajās vārpās.

/O. Vācietis/

Skumju brīdī esam kopā ar Rudīti Strēli,
brāli mūžībā pavadot.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs
Tu aiziedama
neaizgāji Ar tavu dvašu elpo mājas.
Zied tava gaisma
droši, klusi To esi visā
iesējusi.
/A. Uldriķe/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Elitai Strautmanei,
māmuļu pavadot smilšu kalniņā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs
Saņem silti, Zemes māte,
Manu mīļi māmuliņu,
Ieliec viegli savā klēpī
Sagurušo augumiņu.

/Tautasdziesma/

Iecavas novada dome izsaka līdzjūtību
Švītiņu ģimenei, no sirmmāmuļas atvadoties.
Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama.
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

/Tautasdziesma/

Esam kopā ar Edvīnu Švītiņu,
no mātes atvadoties.
		
Iecavas kultūras nama kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Mārīte Mjadeļeca (03.05.1959. – 27.04.2013.)
Alīna Ērika Švītiņa (13.10.1920.-28.04.2013.)

2013. gada 3. maijā .

Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI (B kat.)
ZAMS

Maksa par kursiem Ls 20
Braukšana 45 min. Ls 6
Mācību sākums 13. maijā

MOTOVADĪTĀJU KURSI (A kat.)

Maksa par kursiem Ls 30
Braukšana 45 min. Ls 7,50
Mācību sākums 17. maijā
www.zams.lv
Tiek komplektēta
Tālr. 29121985
grupa 95. kodam

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Zemes darbi ar traktoru T-82
Tālr. 29457686.
SIA «MB Tehnika»
Iecavas tirgū
pārdod
motorzāģus,
trimmerus un
dārza inventāru.
Tālr. 28455544.

SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
Malkas ražotne Iecavā
iepērk 3-metrīgu
bērza, alkšņa un citu lapu
koku malku.
Tālr. 29113773.

SIA «Lielzeltiņi»
pērk lopbarības un
pārtikas kviešus.
Transports. Ātra apmaksa.
Tālr. 26484467, 63960776.

PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ
– pieaugušus, briestaudzes,
var izstrādātus un kopā ar
lauksaimniecības zemi.
Palīdzam nokārtot īpašuma
tiesības. Korekta samaksa.
Interesē īpašumi Kurzemē,
Vidzemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai
zonda.ipasums@gmail.com

Pateicība : : :
SIA «Lielzeltiņi»
pārdod granulētu
barību putniem.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26432573, 63960776.
Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem mēnešiem.

Izsaku lielu pateicību
mūrniekam Gunāram
Vanagam un viņa palīgam
Mārim Spakēvičam par
kvalitatīvi padarīto darbu,
ko nebija izdarījis Uldis
Augucēvičs - bez sertifikāta
dūmvadu tīrītājs.

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Saimniece no
Mazklētniekiem

Pērk : : :
1 vai 1,5 istabu dzīvokli Iecavā
ar visām vai daļējām ērtībām.
Tālr. 26281372, 28703192.
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Pārdod : : :
1 istabas dzīvokli ar daļējām
ērtībām (nav dārgi) vai maina
pret 1 istabas dzīvokli (vēlams
Tirgus ielā 7 vai citur) ar labu
piemaksu.
Tālr. 29789012.
zemi 3 ha, 3 km no Iecavas
centra. Izdevīgi apbūvei. Labs
piebraucamais ceļš.
Tālr. 26620090.

Aicina darbā : : :
Veikalam «Aibe» Grāfa laukumā
2 vajadzīga pārdevēja.
Tālr. 29288382.
SIA «Baltijas moteļu grupa»
piedāvā darbu kurinātājam.
Tālr. 29496319, 29251290.

Vēlas strādāt : : :
Vīrietis (27 gadi) meklē darbu.
Var skaldīt malku, rakt zemi,
tīrīt skursteņus un veikt citus
saimniecības darbus.
Tālr. 29364165.

Dažādi : : :
Frēzē zemi mazdārziņos.
Tālr. 28130928.
Zemes apstrāde: aršana, kultivēšana, diskošana, vagošana,
mazdārziņu frēzēšana, teritorijas appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta pakalpojumi ar traktoru: iekraušana, izkraušana, melnzemes
piegāde. Zemes sagatavošana
piemājas mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.

Kultūras namā
4. maijā plkst. 11:00
mazo vokālistu konkurss
«Cālis-2013».
Ieeja - bez maksas.
10. maijā plkst. 19:00
RPIVA deju un ritmikas
skolotāja profesionālās
bakalaura studiju
programmas studentes
Gintas Ceras diplomdarba
atskaites koncerts.
Ieeja - bez maksas.
No 14. līdz 28. maijam
Zālītes speciālās
internātpamatskolas
skolēnu darbu izstāde.
19. maijā plkst. 19:00
Īslīces amatierteātra «Dadži»
mūsdienīgu pārpratumu
komēdija A. Banka
«Meitiņa».
Ieejas maksa - Ls 1.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Luterāņu baznīcā
5. maijā plkst. 12.30
pēc dievkalpojuma
Imanta Ziedoņa piemiņas
pasākums
«Atmiņu asni mūsu sirds
līdzenumos».
12. maijā plkst. 13.00
Mātes dienai veltītu
koncertu
sniegs Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas dziedātāji un
koklētāji.
Visi mīļi aicināti!
Katra mēneša
otrajā pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
galvenā arhitekte
DACE PUTNA.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 13. maijā.
ASINS DONORU DIENA
9. maijā plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru centra
specializētais autobuss gaidīs
donorus pie Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.
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