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Sandis Karelis, Dace Deņisova un Edgars Zelmenis
Ilgi gaidītie un krāšņie XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki ir noslēgušies un
svētku dalībnieki, patīkamu emociju un atmiņu pārpildīti, ir atgriezušies mājās.
Iecavnieki šī gada Dziesmu un Deju svētkos ir bijuši īpaši aktīvi. Mūsu novadu tajos pārstāvēja ne
tikai virkne dalībnieku, bet arī brīvprātīgie.
4.lpp.

Starptautiska pieredze
tepat mājās
no Bunduļu ģimenes albuma
Jau vairākus gadus arī
Latvijā tāpat kā citās valstīs
vietējās ģimenes uzņem
viesskolēnus no ārvalstīm.
Bunduļu ģimenē gadu viesojās
Nata Kaivnamain (Natta
Kaewnamaen) no Bankokas
Taizemē. Viņa mācījās Iecavas
vidusskolā kopā ar pārējiem
jauniešiem.
«Pavisam negaidīti 2006. gada augustā man piezvanīja skolotāja Milita Pīlādze un pārsteidza vaicādama, vai mana ģime-
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ne būtu tik traka un piekristu
jau pēc nedēļas uzņemt dzīvot
pie sevis uz gadu viesskolēnu,»
atceras Beāta Bundule, kurai ar
ģimeni šis piedāvājums bija jāapsver vienas dienas laikā. Nezinot, ko tas īsti nozīmē, ar ko
jārēķinās un kādi tam plusi vai
mīnusi, Bunduļu ģimene tomēr
pieņēma lēmumu un nedēļas laikā nokārtoja Natai vīzu un pārējās formalitātes. Augusta beigās
visi apmaiņas skolēni ieradās
Latvijā un vienu nedēļu aizvadīja apmācības nometnē, kurā
iepazinās ar Latviju un noteikumiem tajā. Tad visi devās pie
savām viesģimenēm.
6.lpp.

SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2013. gada jūlijā –
38,90 Ls/MWh (bez PVN)

Laiks augstākajai izglītībai
Evija Zade
no absolventu albuma
Pirmdien, 8. jūlijā, Iecavas
vidusskolas absolventi
saņēma savus atestātus un
uzzināja savu eksāmenu
vērtējumus, kas iepriecināja
ne tikai viņus pašus, bet arī
skolu.
«Šogad pirmo reizi centralizēto eksāmenu rezultātus 12. klašu skolēniem vērtēja procentos,
nevis burtos kā bija iepriekš,
tādēļ rezultātus ir grūti salīdzināt ar pagājušā gada vērtējumu.
Tomēr absolventi visus eksāmenus ir nokārtojuši, par ko man
tiešām prieks,» stāsta Solveiga

Lineja - Iecavas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
vidusskolas posmam.
Vislabāk vidusskolas skolēniem ir veicies latviešu valodas
eksāmenā, kur vērtējums ir robežās no 43% līdz 91%.
Matemātikas eksāmena rezultāti ir robežās no 10% līdz
92%, bet angļu valodas – no
21% līdz 90%.
Kopā 19 no noliktajiem eksāmeniem skolēnu rezultāti ir virs
80%, 70 eksāmenos - no 50%
līdz 80% un 54 - zem 50%.
Iecavas novada Gada skolniece Katrina Mertsa kārtoja visus astoņus centralizētos eksāmenus, no kuriem sešos viņas
rezultāti bija virs 80% un pērējos - 77% un 79%.
2.lpp.
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Laiks augstākajai izglītībai
1.lpp.
Tā kā ar vidējās izglītības
iegūšanu Iecavas jauniešiem ir
par maz, centāmies uzzināt, kur
šī gada absolventi plāno studēt.

Savu izglītību Anglijā plāno turpināt Diāna Špoģe. Viņa
studēs televīzijas un radio žurnālistiku: «Vienmēr esmu gribējusi strādāt ar savu balsi un tajā
pašā laikā izplatīt informāciju
un palīdzēt cilvēkiem. Cerams,
ka man izdosies šo ieceri īstenot
un nākotnē mani būs iespējams
dzirdēt vai redzēt medijos.»

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāti un datorzinātni kā
savu nākotnes profesiju ir izvēlējies Valters Valderšteins: «Jau
pamatskolas beigās sapratu, ka
vēlos apgūt tieši šo profesiju.
Pašlaik informācijas tehnoloģiju
(IT) profesijas ir ļoti pieprasītas,
kas nozīmē, ka šīs nozares pārstāvjiem darbu atrast nav grūti.
Jau šobrīd datorzinātne ir mans
hobijs, tāpēc mācības un darbs
man sagādās tikai prieku.»

Arta Goldmane vēlas studēt
Latvijas Kultūras akadēmijā.
Viņa plāno iesniegt dokumentus trīs studiju programmās,
lai vēlāk varētu izvēlēties sev
tīkamāko. «Vēlos apgūt radošu
profesiju, kas man palīdzētu
pilnveidoties kā personībai. Profesijas izvēlē es nevadīšos pēc
atalgojuma vai pieprasījuma tirgū. Izvēlēšos profesiju, kas man
padodas un sagādā prieku gan
man, gan citiem,» saka Arta.

Katrina Mertsa ir izvēlējusies iestāties Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultātē.
Katrina ir ieguvusi arī LU Fonda
stipendiju gadam, un tas ir arī
nozīmīgs faktors, kāpēc viņa ir
izvēlējusies tieši šo universitāti.
«Uzskatu, ka, iestājoties Ķīmijas fakultātē, manas zināšanas
tiks pielietotas lietderīgi. Par
turpmāko profesiju gan vēl neko
droši nezinu. Pagaidām mani interesē tiesu ķīmija, tāpēc šobrīd
vēlos izpētīt tieši šo nozari,» par
savu izvēli stāsta Katrina.

Sindija Mežsarga mēģinās
stāties vairākās augstskolu fakultātēs, tomēr viņas karstākā vēlēšanās ir Rīgas Stradiņa
universitātē mācīties par ārsti:
«Visu mūžu esmu gribējusi palīdzēt citiem cilvēkiem, taču vēl
ir jāizvērtē visi piedāvājumi un
iespējas.»

Meldra Madžule savai tālākajai izglītībai ir izvēlējusies
Rīgas Tehnisko universitāti:
«Savu nākotnes profesiju vēlos
saistīt ar skaitļiem, ekonomiku
un finansēm, jo šīs nozares man
šķiet vispiemērotākās un atbilstošākās.» Meldrai šobrīd padomā ir trīs studiju programmas:
Finanšu inženierija, Muitas un
nodokļu administrēšana vai
Vides zinātne. Galējo lēmumu
Meldra pieņems, balstoties uz
to, kurā no programmām viņa
varēs tikt budžeta grupā.

Emīls Sevastjanovs vēlas
uzsākt studijas Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas Fizioterapijas programmā. «Man patīk,
ka šī mācību iestāde piedāvā
aktīvu un veselīgu nākotni. Uzskatu, ka šāda veida speciālisti
ir pieprasīti, jo cilvēku ikdienas
apstākļi paliek arvien sliktāki
un veselība pavājinās. Pabeidzot
šo programmu, es varētu sniegt
savu palīdzību tiem, kam tā ir
nepieciešama,» stāsta Emīls.

Vladislavs Košanskis plāno
iestāties Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ēdināšanas
un viesnīcu uzņēmējdarbības
fakultātē, kur viņš apgūs zināšanas par restorānu un viesnīcu darba organizāciju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu
klientiem, prasmes uzņēmuma
vadīšanā un ēdienu gatavošanas tehnoloģiju. «Šo profesiju es
izvēlējos tāpēc, ka tā mani piesaistīja un ieinteresēja visvairāk. Uzskatu, ka ar to es labprāt
nodarbošos arī pēc augstskolas
pabeigšanas,» stāsta Vladislavs.

Ieguvusi fotogrāfa kvalifikāciju
Elīna Arāja
no personīgā albuma
Profesionālās kvalifikācijas
diplomu pēc gadu ilgām studijām Rīgas Stila un modes
profesionālajā vidusskolā un
trīs mēnešu prakses laikrakstā
«Iecavas Ziņas» ieguvusi nu jau
profesionāla fotogrāfe Marta
Tamule.
«Redakcijā uzzināju, kā ir
strādāt par preses fotogrāfu. Bija
interesanti, taču mani šobrīd vairāk saista reklāmas foto, kur var
izpētīt objektu, atrast labākos
uzstādījumus un nofotografēt.

Patīk arī iemūžināt ģimenes pasākumus un rīkot individuālās
foto sesijas,» stāsta Marta, kura
pēc vidusskolas beigšanas izmantojusi Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) doto iespēju
studēt ar Eiropas Sociālā fonda
(ESF) finansiālu atbalstu. «Šī apmaksāto studiju programma ir
lieliska iespēja ātrā laikā iegūt
kādu profesiju. Un piedevām tev
maksā stipendiju! Ir tikai jāpiespiež sevi gadu sekmīgi mācīties.
Esmu ļoti priecīga, ka to paveicu,
taču pie šī diploma neapstāšos:
man ir radusies interese mācības
turpināt. Vienīgi žēl, ka stipendi-

ju maksā tikai vienu gadu.»
VIAA arī šobrīd aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību gada vai pusotra
gada laikā bez maksas apgūt
profesiju kādā no profesionālās
izglītības iestādēm visā Latvijā.
2013./2014. mācību gadā ar ESF
atbalstu 43 profesionālās izglītības iestādēs jaunieši varēs apgūt
kādu no 70 profesijām. Mācību
laikā jauniešiem maksā stipendiju līdz 80 latiem. Uzņemšana
skolās notiek vasarā. Vairāk informācijas meklējiet interneta
vietnē www.niid.lv/node/689.

Marta Tamule
savā izlaiduma dienā.
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Volejbola laukums arī Dimzukalnā
Evija Zade
no Rolanda Bistrova albuma
Vasaras sezonai ritot
pilnā sparā, pieaug arī
cilvēku vēlme pēc aktīvās
atpūtas un sporta. Tāpēc,
pateicoties aktīvajiem
un sportiskajiem ciemata
iedzīvotājiem, jau pavisam
drīz arī dimzukalniešiem
būs pieejams kvalitatīvs
pludmales volejbola laukums.
Līdz šim ciematā nav bijis neviena stadiona vai sporta
laukuma, kaut arī Dimzukalnā
dzīvo ļoti daudz sportiski aktīvu
iedzīvotāju. Tieši šī iemesla dēļ
ciemata sporta entuziastiem radās ideja par volejbola laukuma
izbūvi.
Projekta iniciatoram Rolandam Bistrovam šis nebūt nav
pirmais viņa veidotais projekts:
«Ar lielāku būvniecības projektu
veidošanu nodarbojos jau sen,
tomēr šis man ir pirmais Nīderlandes fonda ietvaros veidotais
projekts. Kopumā ir liels prieks
par padarīto darbu un to vērtēju

Projekta iniciators
Rolands Bistrovs.
ļoti pozitīvi. Protams, tupināšu
nodarboties ar projektu veidošanu un īstenošanu, bet pagaidām nezinu, vai tuvākajā laikā
iesaistīšos vēl kādā šāda veida
projektā. To rādīs laiks.»
Projekta īstenošanā piedalījās un Rolandam palīdzēja arī
daudzi Dimzukalna iedzīvotāji,
kas parāda to, cik ieinteresēti

Laukuma būvniecībā aktīvi iesaistījušies
arī citi Dimzukalna iedzīvotāji.
un iesaistīti vietējie ir sava cieAtklāt volejbola laukumu Romata labiekārtošanā un aktīvās lands plāno jau augusta beigās,
atpūtas veicināšanā.
sarīkojot draudzības spēles ar
Laukums tiek veidots atbil- citiem novada pludmales volejstoši pludmales volejbola notei- bola entuziastiem.
kumiem ar piemērotu skalotās
Projekta kopējās izmaksas ir
smilts kārtu, standarta inven- Ls 839,93, no kā KNHM fonda lītāru – volejbola tīklu un lauku- dzekļi ir Ls 280, pašvaldības - Ls
ma norobežojošajām līnijām. Pie 210, bet projekta darba grupas
laukuma būs izvietoti arī soliņi. līdzfinansējums - Ls 349,93.

Mūsdienīgs sporta stadions
iecavniekus priecēs jau oktobrī
Evija Zade
Elīna Arāja
Jau aptuveni gadu pie
vidusskolas norit Iecavas
stadiona būvniecība. Valdis
Šusts, kurš jau no maija

sākuma darbojas Iecavas
stadiona pārvaldnieka
amatā, informē, ka stadiona
būvniecības pirmās kārtas
veikumu paredzēts nodot 1.
oktobrī.
Stadionā tribīņu celtniecība
jau ir pabeigta. Zem tām izbū-

vētas telpas: tiesnešu ģērbtuves
un divas komandu ģērbtuves ar
dušām un tualetēm, kā arī divas
noliktavas tehnikai un inventāram.
Pašlaik stadionā top 400 metru skrejceliņš, ieskrējiena celiņš
tāllēkšanai, augstlēkšanai, barjerlēkšanai, ierīkota vieta lodes
grūšanai, vesera mešanai u.c.
Līdz oktobrim būs ieklāts arī zālājs futbola laukumā.
Pagaidām vēl konkrēti nav
zināms, kad tiks uzsākta stadiona būvniecības otrā kārta, taču
tajā paredzēts izbūvēt arī āra

laukumu basketbolam, volejbolam, tenisam un rokasbumbai,
kā arī mazo futbola laukumu.
Pie stadiona paredzēts stāvlaukums gan vieglajām automašīnām, gan autobusiem.
Atgādinām, ka domes deputāti pērn stadiona 1. kārtas
būvniecību noteica kā galveno
prioritāti 2013. gadā. Sporta
kompleksa būvniecības finansējumu nodrošina pašvaldība,
aizņemoties
kredītu
bankā.
Būvdarbus veic Pilnsabiedrība
«REATON-RERE04», būvdarbu
vadītāja Aija Anda Roze.

Melnās ziņas

Tribīnēs zem nojumes būs
sēdvietas vairāk kā 400 skatītājiem.

- 29. jūnijā plkst. 20:47 Sila nieku. Negadījumā bojāta autoielā aizturēts 1961. gadā dzimis mašīna.
velosipēda vadītājs kurš piedalījās satiksmē alkoholisko dzērienu iespaidā (1,32 promiles).
Inese Upeniece,
- 2. jūlijā plkst. 19:15 IecaVP Zemgales reģiona pārvaldes
vas novadā 1979. gadā dzimis Kriminālpolicijas biroja uzskaites
vīrietis, vadot automašīnu FORD
informācijas analīzes un
MONDEO, notrieca meža dzīvplānošanas grupas inspektore
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Svētki latvju sirdīm
1.lpp.
Dziesmu svētki ir aizvadīti,
taču svētku sajūta dalībniekus
vēl nav pametusi.
Jauktā kora «Iecava» dziedātāja Eva Ikauniece: «Šie bija
mani pirmie Dziesmu svētki, bet
noteikti ne pēdējie. Sajūta, kas
pārņem dziedot Mežaparka estrādē starp teju 16 000 citu dziedātāju, ir neaprakstāma. Tomēr
tas nebūt nebija viegli. Katru dienu mums bija divi mēģinājumi viens no rīta līdz pusdienlaikam,
otrs no pēcpusdienas līdz pat
naktij. Brīži, kuros nedziedājām,
tika izmantoti, lai aizbrauktu uz
mūsu naktsmājām Rīgas Valsts
vācu ģimnāzijā Āgenskalnā un
lai paēstu. Dienu no dienas laiks
kļuva arvien karstāks, brīžiem
temperatūra estrādē sasniedza
pat 35 grādus. Daudzi ģība, mediķiem darbs bija nepārtraukti.
Pēc pusnakts vakariņām ar dažiem dalībniekiem apmeklējām
dažādus koncertus - Dzelzs Vilks,
Astro`n`out, Pērkons, Labvēlīgais
Tips. Miegam laiks tika atvēlēts
vismazāk. Man visemocionālākais mirklis visā šajā laikā bija
dziedot noslēguma koncerta pēdējo dziesmu Dvēseles dziesma.
Asaras plūda pār vaigiem, balss
aizlūza un dziesmas vārdi aizskāra sirdi. Pēc koncerta sadziedājāmies līdz pat četriem rītā.
Iesaku visiem, kuri vēl nav bijuši
Dziesmu un Deju svētkos, sākt
apmeklēt mēģinājumus un gatavojieties nākamajiem, jo to sajūtu, ko tur var rast, ir jāpiedzīvo
ikvienam.»
Arī vidējās paaudzes deju kolektīva «Iecava» vadītājs Guntars
Jansons «Iecavas Ziņām» atklāj
savus pēcsvētku iespaidus: «Dejotājiem mēģinājumi noritēja trīs
saspringtas un karstas dienas.
Karstums, manuprāt, arī sagādāja vienīgās grūtības, jo mani dejotāji ir ļoti talantīgi un svētkiem
bija kārtīgi sagatavojušies. Katram dalībniekam bija paredzēta

aptuveni kvadrātmetru liela vieta
dejošanai, tāpēc varam tikai apbrīnot, kā viņiem tas izdevās ļoti
labi, atrodoties starp tūkstošiem
citu dejotāju. Kopumā pasākums
bija ļoti labi noorganizēts un dalībniekiem viss nepieciešamais
vienmēr bija pieejams.»
Svētku organizēšanā liela
loma bija arī brīvprātīgajiem,
kuri vairāku dienu garumā ziedoja savu laiku un enerģiju, lai
pasākums būtu dalībniekiem un
skatītājiem patīkams un kvalitatīvi noorganizēts. Baiba Kreiere
un Edgars Zelmenis bija vieni no
aktīvajiem jauniešiem, kuri caur
brīvprātīgo programmu «Rīga
2014» svētku laikā aktīvi darbojās, palīdzot organizatoriem.
«Manos darba pienākumos
ietilpa bukletu dalīšana Daugavas stadionā, ūdens piegāde izslāpušajiem svētku dalībniekiem
un Doma laukuma norobežošana
gājiena laikā. Visas emocijas, kas
pārņem atrodoties šajos svētkos,
ir kas tāds, ko nevar iegūt skatoties pasākumu televīzijā. Ir jābūt
tur klāt un viss jāredz ar savām
acīm, lai svētku sajūtu patiesi
spētu izbaudīt,» stāsta Baiba,
kura jau reiz bija piedalījusies
Dziesmu un Deju svētkos kā dalībniece, bet šoreiz vēlējās pamēģināt kaut ko citādāku.
Savukārt Edgars līdz šim ne

reizi nebija piedalījies Dziesmu
un Deju svētkos. Viņš atzīst, ka
šī bija ļoti interesanta pieredze,
ko viņš labprāt atkārtotu atkal:
«Puišiem piešķirtais darbs bija
fiziski grūtāks. Mums bija jānēsā simtiem ūdens pudeļu, kā
arī piecos no rīta bija skatuvei
jāpiegādā un jāuzstāda dekorācijas. Man šī bija pirmā pieredze
brīvprātīgajā darbā, taču noteikti
ne pēdējā. Nemaz nenožēloju, ka
izmantoju šo iespēju.»
Iecavniece Marta Nolberga
bija viena no pieciem laimīgajiem
zemgalniekiem, kurus Dziesmu
un deju svētku galvenie organizatori īpaši izvēlējās kā brīvprātīgos: «Es Rīgā ierados jau 30. jūnijā, kur man un pārējiem novadu brīvprātīgajiem tika ierādītas
jaunās mājas - «Rīgas Skolēnu
pils». Pirmajā dienā mēs bijām
nedaudz vīlušies, jo mums lika
strādāt botāniskajā dārzā, kurš
mums bija jāsakopj un jāravē.
Kad mēs organizatoriem paudām
savu sašutumu par Dziesmu
svētkiem neraksturīgo darbu,
viņi mūs uzklausīja un izmainīja
visu mūsu grafiku. Jau nākamajā dienā es strādāju Esplanādē,
kur man bija jāpalīdz svētku
dalībniekiem un apmeklētājiem.
Vakarā mēs devāmies uz arēnu
«Rīga», kur bez maksas varējām
apmeklēt koncertu. Man arī tika

Jauniešu deju
kolektīvs mēģinājuma deju ritmos.

Pa Kurzemi... basām kājām
Šāds pasākums ir paredzēts
tiem, kas piedalīsies Iecavas
politiski represēto kluba
rīkotajā ekskursijā 3. augustā.
Dienas kārtībā paredzēta
ekskursija pa Tukumu – pilsētu, kas bija «Kurzemes katla»
aculieciniece un dalībniece laikā, kad tikai pēc Lielvācijas kapitulācijas tās dalībnieki nolika
ieročus. Iepazīsim arī Durbes
pili, tās plašo parku un augsto
akmens tiltu.
Rožu audzētavā «Rozītes» varēs priecāties par skaisto ainavisko dārzu, piedalīties rožu pro-

duktu degustācijā, kā arī iegādāties stādus.
Ekskursijas
dalībniekiem
būs arī brīvais laiks Engurē. Piejūras kafejnīcā «Būda» būs klāts
lielisks zivju ēdienu galds, kur
par papildu samaksu Ls 3,50
varēs izbaudīt dažādas jūras
veltes. Vēlāk ar basām kājām izstaigāsim «Baskāju taku», kura
sastāv no vairākiem posmiem:
oļi un olīši, sūnas, čiekuri, smiltis, ūdens u.c.
Dalības maksa Iecavas novada politiski represētajiem un
kluba biedriem – Ls 5,00, pārē-

jiem – Ls 7,00.
Pieteikties kultūras namā
vai pie Aijas Štrausas pa tālruni
63942794; 28969610 līdz 25. jūlijam, bet tiem, kas vēlas baudīt
zivju ēdienus, līdz 20. jūlijam. Nenokavējiet pieteikšanos, jo ekskursijā piedalīties varēs 50 dalībnieki, kas vietas autobusā
ieņems pieteikšanās kārtībā. Izbraukšana 3. augustā pl. 7:30
no Iecavas novada domes.
Iecavas
politiski represēto
kluba valde

Svētku noskaņas bija manāmas arī uz sarkanbaltās
nožogojuma lentas.

Baiba Kreiere Doma laukumā
brīvprātīgajā darbā.
uzticēts ļoti svarīgs darbs – aizvest virsdiriģentam Intam Teterovskim kurpes uz Mežaparka
estrādi. Ceturtdien man botāniskajā dārzā bija jāuzņem apmeklētāji, bet piektdien es Vērmaņdārzā pie skatuves koordinēju
folkloras kopas. Visu sestdienu
es pavadīju Daugavas stadionā,
kur man bija jāuzrauga reportieri un fotogrāfi. Pēc koncerta tur
pat notika ballīte ar «Labvēlīgo
Tipu». Svētdien no rīta es strādāju pie Brīvības pieminekļa, lai
sagatavotu visu nepieciešamo gājienam un vakarā devos uz koncertu Mežaparkā. Man visvairāk
patika tas, ka man bija iespēja
iekļūt visos pasākumos un satikt
daudz slavenību, kas, manuprāt,
bija liela privilēģija. Pats galvenais, ka ieguvu ļoti daudz jaunus
draugus un atmiņas.»
Šī gada Dziesmu un Deju
svētki pulcināja rekordlielu dalībnieku skaitu – 603 kolektīvus
un teju 40 000 dalībnieku.

Izsaku vislielāko pateicību visiem Iecavas
kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem: Jauktajam korim «Iecava», vadītājiem Lindai un
Uģim Matvejiem, Senioru deju kolektīvam «Iecavanieks», vadītājai Ingai Paškevicai, Vidējās
paaudzes deju koloektīvam «Iecava», vadītājam
Guntaram Jansonam un koncertmeistarei Solveigai Veismanei, Iecavas kultūras nama Jauniešu
deju kolektīvam, vadītājai Solveigai Linejai un
koncertmeistarei Dacei Deņisovai, folkloras kopai
«Tarkšķi», vadītājai Kristīnei Karelei, Jauktajam
ansamblim «Svētdiena», vadītājiem Aritai Orravai
un Mārim Drēviņam, Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas koklētāju ansamblim «Uguntiņa», vadītājai Alisei Veisai - par izturību šajā karstajā svētku
laikā, dāvājot mums prieku, gandarījumu un īpašus svētkus - ļaujot lepoties ar IECAVNIEKIEM!
Pateicībā - Iecavas novada kultūras koordinatore
- kultūras nama direktore Alma Spale
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Bērni divas dienas pavada priekos
Alvis Orravs
Elīna Arāja
Laikā, kad bērni atpūšas no
skolas un citi pasākumi viņiem
netiek piedāvāti, krietns pulks
bērnu 5. un 6. jūlijā pulcējās
Freimaņu saimniecībā, kur viņi
izbaudīja dažādas atrakcijas un
sacensības: gan intelektuālas,
gan sportiskas.
Idejas autors šim labdarības
pasākumam ir «Freimaņu» saimnieks Arnis Banga, ZS «Vietējie»
vadītājs, kurš kādreiz jau ir nodarbojies ar pasākumu organizēšanu. Viņš ar sievu adoptējis
trīs bērnus, kuri līdz tam nezināja, kāda ir dzīve paēdušiem
un priecīgiem. Palīdzot viņiem
atgūties, Arnis saprata, ka tādu
bērnu taču ir daudz: «Vēlējos arī
citiem līdzīgā situācijā nonākušiem bērniem sagādāt prieka
emocijas.» Pasākuma galvenie
dalībnieki bija trīs Rīgas bērnunamu - «Ziemeļi», «Imanta»
un «Vita» - bērni, kā arī Iecavas
Sociālā dienesta darbinieces Ļudas Belruses saaicinātie mazie
klienti. Īpašs paldies Pestīšanas Armijas Iecavas korpusam,
kas parūpējās par visu šo bērnu pacienāšanu ar pusdienām.
«Beigās pieaicināju vēl bērnus,
jo vēlējos, lai pēc iespējas lielāks
skaits bērnu var izbaudīt pasākumu,» stāsta saimnieks. Kopumā to apmeklēja aptuveni 300
cilvēku, no kuriem lielākā daļa

Balons beidzot paceļas debesīs.

bija bērnu.
Divu dienu garumā bērni
pārbaudīja spēkus dažādās aktivitātēs. Lielākā cīņa bija par
iekļūšanu piepūšamajā batutā, kuru atvēlēja SIA «LGK atrakcijas», bet interesentu rinda
sastājās arī, lai jātu ar «Drostalu» zirgiem un uzkāptu klinšu
sienā, kur bērnus ietērpa alpīnistu ekipējumā un drošināja
biedrības «Remoss» puiši. Par
pārējām atrakcijām parūpējās
kristīgo draudzes «Prieka vēsts»
kalpotāji, kas pulcējas Rīgā. Viņiem tā jau ir ikdiena: rūpēties,
lai bērniem un jauniešiem būtu
interesantas un saturīgas izklaides. Piedāvātajās aktivitātēs
bērni varēja gan sacensties dažādos veiklības un precizitātes
pārbaudījumos, gan pievērsties
mierīgākām izklaidēm – milzu
puzlēm un domino. Dienas gaitā
darbojās arī divas radošās darbnīcas, kuras bērni ar prieku apmeklēja. Visi kopā baudīja arī
koncertu un teātri, kas vēstīja,
ka viss vēl var izdoties arī pilnīgi
bezcerīgā situācijā.
Bērni tiešām bija ļoti priecīgi
par pasākumu un labi izklaidējušies. Dārta atzina, ka viņai viss
ļoti paticis. Visvairāk patikušas
sacensības ar karodziņiem, piepūšamās atrakcijas un radošā
darbnīca. Arī Santu sajūsminājis piepūšamais batuts un pelde
dīķī karstajā dienas tveicē. Bērnu

Spēļu un sporta aktivitātēs iesaistījās visu vecumu
bērni un jaunieši.
nama sociālais darbinieks Juris
Mažukna bija ļoti gandarīts, ka
tiek rīkots šāds pasākums: «Gribētos, lai tādi būtu vairāk. Šādi
pasākumi ir ļoti reti, kur bērni
var satikt arī citus bērnunama
audzēkņus. Pozitīvi ir arī tas, ka
šeit piedalās bērni ar ģimenēm,
no kuriem viņi var mācīties.»
Otrās dienas vakarā ieradās
pilots Indulis Blūms ar savu
komandu, lai bērnus izvizinātu
ar gaisa balonu. «Laika apstākļi
nebija īsti piemēroti balona pacelšanai, taču izdomājām pamēģināt, jo ļoti gribējās iepriecināt
bērnus,» stāsta pilots, kurš nolēma vismaz parādīt bērniem, kā
gaisā paceļas balons. Diemžēl
vēja brāzmas nerimās un pilotam neizdevās nostiprināt balonu tā, lai tas būtu drošs bērnu
vizināšanai. Tomēr I. Blūms cer,
Viena no pieprasītākajām
ka nākamreiz laika apstākļi neizklaidēm bija piepūšamā
stāsies ceļā bērnu priekam.
atrakcija

Bērni ar aizrautību vēroja gaisa balona pacelšanas procesu.
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Starptautiska pieredze tepat mājās
1.lpp.
«Un tad tas gads sākās,» atceras Beāta: «Mums ar vīru atmiņā palikuši Natas pirmie divi
jautājumi, kad vedām viņu uz
savām mājām. Viņa vaicāja:
«Vai varu jūs saukt par mammu
un tēti?» Bijām izbrīnīti, bet piekritām. Tā viņa mūs joprojām
uzrunā. Un pēc brīža otrs: «Vai
šobrīd ārā ir rudens vai ziema?»
Šādas pārdomas viņai radās siltā augusta dienā, kad apkārt
zaļš un puķes zied. Zinot, ka šeit
ir aukstas ziemas, viņa bija nopirkusi sev vienīgo Bangkokas
veikalā pieejamo jaku - tā bija
divus izmērus par lielu, turklāt
vīriešu. Meklējām radu pulkā,
kam tāda varētu derēt, jo vajadzēja taču vietā citu. Nata atzīst,
ka mēs varam būt laimīgi, ka
mums ir arī vēss laiks, jo tad var
vienkārši silti saģērbties, taču
viņas dzimtenes sutīgajā karstumā situāciju īsti nevar glābt
- var vienīgi veldzēties pie kondicioniera mākslīgā gaisa. Viņa
atzina - ja varētu, labprāt paliktu šeit. Ar latviešu valodu viņai
kaut kā tomēr nevedās, taču
mūsu ģimenes angļu valodas zināšanas gan uzlabojās. Nata teica, ka viņai latviešu valoda šķiet
ļoti sarežģīta.
Seši gadi jau būs riņķī, bet
atmiņā palikušas diezgan spilgtas dažādas epizodes, kad saskārāmies ar visai atšķirīgajām
kultūrām. Jau pirmajā mēnesī
viņa iemācījās ātri iet. Turpretī
mēs iemācījāmies reizēm tiešām
apstāties un iepauzēt mūsu ātrajā dzīves ritmā. Natā mēs
mazliet izmainījām viņas stingro paklausību. Dzīvojām kopā
ar vecmāmiņu un vectētiņu. Kā

zinām, vecmāmiņas tik liek un
liek uz šķīvja, un tad pamanījām, ka Nata vairs nespēj ieēst,
tomēr neatsaka. Sapratām, ka
būs tomēr jāiejaucas. Pēc pirmā mēneša viesu skolēniem bija
tikšanās. Toreiz bija vairāki jaunieši no Taizemes un vairāki no
Amerikas Savienotajām Valstīm.
Tad bija pamanāms, ka Nata un
pārējie Taizemes jaunieši bija
pieņēmušies svarā, bet ASV jaunieši gluži pretēji – notievējuši.
Nata Latvijā ieguva ļoti
daudz. Savu 18. dzimšanas
dienu viņa nosvinēja šeit, un
šeit pirmo reizi savā mūžā sāka
pieņemt savus lēmumus. Kad
atgriezās mājās, Nata paziņoja tēvam, kurš vienmēr noteica
visu viņas dzīvi, ka ir izlēmusi,
kurā skolā mācīsies. Uz to tēvs
bija tik apmulsis un pārsteigts,
ka neko nebija pat teicis. Daudz
kas Latvijā viņai bija pirmo reizi:
pirmo reizi, protams, ieraudzīja
sniegu, pirmo reizi mūžā sāka
strādāt. Apmaiņas programmā
ir nosacījums, ka jauniešiem
jāiekļaujas ģimenes dzīvē – gan
svētkos, gan pienākumos un
darbos. Viņai ļoti patika mājas
uzkopšana – grīdas slaucīšana
un mazgāšana. Natas dzimtenē
to tradicionāli dara vecmāmiņas, kad aiziet pensijā, vai mājkalpotājas. Viņa nemācēja pat
izgriezt grīdas lupatu! Atgriežoties dzimtenē, viņa savās mājās
uzsāka tīrīšanas darbus, taču
mājkalpotāja bēdājās, ka viņai
nebūs ko darīt un atlaidīs no
darba. Nata nolēma piekāpties.
Atgriežoties mājās, Nata uzreiz
nokārtoja autoapmācības eksāmenus, jo Latvijā saprata, ka arī
sievietes var vadīt automašīnu,

un tas viņām ir tikpat vienkārši
kā vīriešiem.
Tiem, kas vēlas kļūt par viesģimeni, ir jārēķinās, ka tas ir
brīvprātīgi - bez samaksas. Kabatas naudu sūta īstā ģimene,
kas parūpējas arī par veselību,
apģērba iegādi un tamlīdzīgām
lietām, taču citādi ir tā, it kā
būtu vēl viens bērns ģimenē.
Mēs joprojām turpinām kontaktēties un joprojām esmu Natai mamma,» savā pieredzē dalās
Beāta, kas Natai ir kā uzticības
persona un padomdevējs tālienē. Bunduļu ģimene ieplānojusi
apciemot Natu Taizemē, turpretī
viņa vēlas atgriezties Latvijā.
Piesakies arī tu
Šogad ar YFU apmaiņas
programmas starpniecību viesģimenes visā Latvijā meklē 18 ārzemju skolnieki vecumā no 15
līdz 18 gadiem. Viesģimenes
uzdevums ir palīdzēt jaunietim
iepazīt mūsu valsti, apgūt latviešu vai krievu valodu, kā arī

atbalstīt viņu ikdienā.
Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kas vēlas gūt šādu
starptautisku pieredzi un kurai
ir iespējas savās mājās izmitināt apmaiņas skolēnu uz vienu gadu. Bez ēdienreizēm, kuras apmaiņas skolnieks pavada
kopā ar viesģimeni, pārejos ikdienas tēriņus sedz skolnieka
īstā ģimene. Viesģimenes dzimtā
valoda var būt gan latviešu, gan
krievu.
Šogad apmaiņas skolēni būs
no Vācijas, Austrijas, ASV un
Taizemes. Ik gadu YFU programmā piedalās ap 7000 jaunieši no
visas pasaules. Nākamo mācību gadu šeit pavadīs 18 viesu
skolēni, bet 25 vidusskolēni no
Latvijas dosies apmaiņas gadā
uz kādu no pasaules valstīm gūt
jaunus iespaidus un pieredzi.
Lai kļūtu par viesģimeni, jāsazinās ar YFU Latvijā, zvanot
pa tālruni 67212025 vai rakstot
uz e-pastu zane@yfu.lv.

Bunduļu ģimene ar Natu vecātēva dzimšanas dienā

Bibliotēkas ir kļuvušas par neformāliem sabiedrisko
aktivitāšu darbības centriem
Ineta Bramane
domes projektu vadītāja
Noslēdzies pašvaldības
īstenotais projekts
«Sabiedrisko aktivitāšu
darbības centru attīstība
Iecavas novada attālinātās
apdzīvotās vietās».
Projekta mērķis bija veicināt
sabiedrisko aktivitāti, novada
attālinātās apdzīvotās vietās Dimzukalnā, Rosmē un Zālītē uzlabojot bibliotēku aprīkojuma
infrastruktūru.
Dzīves kvalitātes līmeni nosaka ne tikai sakārtota infrastruktūra un sakopta vide, bet arī sociālais kapitāls, ko veido cilvēku
sociālās aktivitātes iespējas. Daļai iedzīvotāju sociālās aktivitātes

iespējas ārpus savas apdzīvotās
vietas ir ierobežotas; ne katram ir
iespēja apmeklēt novada centru
tik bieži, cik gribētos. Pateicoties
novada bibliotekāriem, visās bibliotēkās papildus tiešajiem pakalpojumiem ir organizētas un
atbalstītas dažādas sabiedriskās
un sociālās aktivitātes, kuras
cilvēki ir novērtējuši un tajās
piedalījušies, tādējādi bibliotēkas ir kļuvušas par neformāliem
sabiedrisko aktivitāšu darbības
centriem.
No projekta līdzekļiem iegādājoties daudzveidīgu aprīkojumu ir
radīta iespēja un sniegts atbalsts
vietējo kopienu aktivizēšanai un
to sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai. Bibliotēkas savā rīcībā
ir ieguvušas videokameras, dik-

tofonus un projektorus ar ekrāniem un portatīvos datorus. Ziemeļu bibliotēkā ir iekārtota atsevišķa telpa bērniem un ģimenēm,
kur nelielās interešu grupās varēs spēlēt intelektuālās spēles,
demonstrēt izglītojošas satura
filmas gan bērniem, gan pieaugušajiem, diskusiju veidā risināt problēmas, nepieciešamības
gadījumā individuālas pārrunas
ar speciālistiem. Šim nolūkam
telpa ir aprīkota ar nelielu stūra
dīvāniņu un TV, kas aprīkots ar
dekoderi, kā arī CD/DVD atskaņotāju. Ziemeļu bibliotēkā papildus esošajām publiskā interneta
vietām ir radītas papildus vietas
darbam ar personīgajiem portatīvajiem datoriem.
Tā kā bibliotekāri ir tie, kuri

īsteno sabiedrisko aktivitāšu organizēšanu šajos darbības centros, darba optimizēšanas nolūkos bibliotekāru darba vietas ir
aprīkotas ar jauniem datoriem,
multifunkcionālām iekārtām un
svītrkodu skeneriem operatīvai
bibliotēku krājumu apstrādei.
Atbalstot iedzīvotāju sabiedriskās darbības aktivitātes, veicinot un motivējot citu iedzīvotāju
iesaistīšanos, kopumā ir veicināta attālināto apdzīvoto vietas sociālā attīstība.
Projekta īstenots pateicoties
Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai līdzfinansējumam. Kopējā projekta summa
LVL 7270,65, ELFLA finansējums LVL 4993,09 pašvaldības
līdzfinansējums LVL 2277,56.
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Sporta ziņas

Der zināt

No 5. līdz 6. jūlijam Valmierā norisinājās Junioru un B grupas
čempionāts vieglatlētikā, kur piedalījās arī sporta skolas
«Dartija» audzēkņi.
Juniori
Emīls Sevastjanovs - 2. vieta 400 m skrējienā (51,07 sek.);
Rūdolfs Tonigs - 3. vieta 100 m skrējienā (11,07) un 3. vieta 200m
skrējienā (22,69);
E. Sevastjanovs, R. Tonigs, Dairis Feldmanis un Daniels Cjaputa
– 2. vieta 4x100 m stafetē (45,27)
B grupa
Daniels Fjodorovs – 3. vieta 100 m skrējienā (11,79);
Dāvis Lācis – 6. vieta 300m barjerskrējienā (45,62)
Rūdolfs Tonigs no 18. līdz 25. jūlijam piedalīsies Eiropas U-20
čempionātā vieglatlētikā Itālijas pilsētā Rieti.

Ķenguram neveiksme
Visiem, kurus ieinteresēja
ķengura-valabija Markus liktenis, diemžēl jāpaziņo, ka apstākļi viņam bijuši nelabvēlīgi.
Markus šonedēļ gāja bojā satiksmes negadījumā.

Īsfilmu un foto festivāls
Ilgi gaidītais Iecavas jauniešu
padomes organizētais 4. Latvijas
jauniešu īsfilmu un foto festivāls
ir klāt.
Ikviens laipni gaidīts Iecavas
kultūras namā 20. jūlijā plkst.
18:00, kad starts tiks dots vērienīgākajam jauniešu īsfilmu festivālam Latvijā. Tā unikālais formāts sniegs nebijušu kultūras
programmu - fotogrāfi un īsfilmu
veidotāji klātienē iepazīstinās ar
saviem radošajiem veikumiem,
kas šogad vienoti tēmā «Manam
stāstam robežu nav!»
Kopskaitā finālā iekļuvušas
11 dažādas īsfilmas un pieci fotogrāfu albumi. Dalībnieki šogad pārstāv dažādus Latvijas
reģionus, jaunākajai dalībniecei
ir tikai 13 gadu.
Iecavu par radošuma centru
pārvērtīsim kopā ar mūsu lieliskajiem draugiem-atbalstītājiem,
kas šogad sola īpaši foršas balvas uzvarētājiem. Noteiksim arī
uzvarētājus jaunajās festivāla
nominācijās: labākais digitāli apstrādātais/neapstrādātais
foto, labākā spēlfilma, labākais
mūzikas video. Pirmo reizi arī

skatītājiem būs iespējas noteikt
savu uzvarētāju. Kā? To klātienē
izdarīsim, izmantojot modernās
tehnoloģijas.
Vēlos akcentēt šī gada kolorīto žūriju: KIT aktieris un visādi
citādi radošā un pozitīvā personība Jānis Skutelis, Latvijas
kino producents un LNT dibinātājs Andrejs Ēķis un fotogrāfe,
Profesionālās fotogrāfijas skolas
absolvente Sintija Erta. Viņi visi
palīdzēs dalībniekiem nākotnē
uzlabot savu veikumu, izsakot
profesionālus ieteikumus, kritiku, atzinību! Protams, neaizmirsīsim arī par pasākuma vadītāju
– šogad tā būs Inga Trabo, kurai,
pačukstēšu, īpašo skatuves tērpu šuj dizainere Laima Jurča.
Esi klāt ar draugiem un
izbaudi šos svētkus kopā ar
mums! Ticu – radošums izglābs
pasauli, tāpēc uz dienu pārvērtīsim Iecavu par Latvijas radošuma centru!

Swedbank klientu ērtībai no
1. jūnija veikalā «Maxima» pieejams bankomāts, kurš veic gan
naudas iemaksas, gan izmaksas funkcijas. Jārēķinās gan, ka
bankomāts ir pieejams tikai veikala darba laikā, jo tas atrodas
telpās.
Latvijas Stādu audzētāju
biedrība aicina visus Latvijas
skolu audzēkņus piedalīties fotokonkursā «Neparastais dabā»
un iesūtīt pašu uzņemtas fotogrāfijas vai fotokolāžas līdz 30. jūlijam. Labākā darba autors saņems balvu - triecienizturīgu digitālo fotokameru savu nākamo
fotoalbumu veidošanai.
Plašāka informācija par konkursu un tā nolikums pieejami
interneta vietnē www.darznica.
lv.
Lai nodrošinātu ērtu ar eiro
ieviešanu saistītās informācijas
apguvi un sagatavotos pārejai
uz eiro, SEB banka ar šī gada

9. jūliju publicē eiro mājaslapu
www.eiro.seb.lv, kur šobrīd atrodama būtiskākā informācija
par eiro ieviešanas aktualitātēm
– biežāk uzdotie jautājumi un
atbildes, būtiskākās izmaiņas
SEB bankas pakalpojumos eiro
pārejas posmā, eiro kalkulators,
īpaši izveidots Eiro skolas tests,
kas palīdz novērtēt zināšanas
par eiro ieviešanu, kā arī sadaļa
eiro banknošu un Latvijas monētu iepazīšanai.
No AS «Sadales tīkls» (ST) šā
gada piecos mēnešos reģistrētiem trešo personu izraisītiem
elektrotīkla bojājumiem 34% radušies dažādu infrastruktūras
uzlabošanas darbu laikā bojātu
kabeļlīniju dēļ. ST aicina uzņēmējus, citu inženiertīklu turētājus un apsaimniekotājus būt
partneriem, izturoties atbildīgi
pret elektroapgādes sistēmām
un citiem pazemē izvietotiem
komunikāciju tīkliem.

Jauniešiem organizē darbu

Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) aicina darba devējus komersantus (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes),
pašnodarbinātos, biedrības vai
nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) - izveidot valsts
līdzfinansētās darba vietas NVA
reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Tādejādi uzņēmēji
ar valsts atbalstu deviņu mēnešu laikā varēs praktiski apmācīt
un sagatavot savam uzņēmumam perspektīvus darbiniekus.
Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un
mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos
līdzīgos darbos, turklāt samaksa
par darbu nevar būt zemāka par
valstī noteiktās minimālās algas
Ar cieņu,
festivāla idejas autors Bruno apmēru, tāpēc darba devējam
Bahs & Jūsu Iecavas Jauniešu ir jānodrošina papildu finansēpadome

jums, kā arī jāveic valsts obligātās sociālās apdrošināšanas
iemaksas.
Nodarbinātības
pasākums
«Darba vieta jaunietim» tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta «Kompleksi atbalsta pasākumi» atbalstu, lai mazinātu jauniešu bezdarbu, palīdzot jaunietim bezdarbniekam
iekļauties darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba
vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.
Kopš 2011. gada aprīļa, kad
NVA uzsāka projekta «Darba
vieta jaunietim» īstenošanu, tajā
kopumā tika iesaistīti 1 003
jaunieši bezdarbnieki. Šogad
plānots izveidot līdz 200 darba
vietām jauniešiem bezdarbniekiem. Vairāk informācijas atradīsiet interneta vietnē www.nva.
gov.lv.

Līdzjūtības

Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi
Teic padomu un ceļamaizi dod.

/J. Silazars/

Visdziļāko līdzjūtību izsakām Aigai Šturmei
un piederīgajiem, tēvu aizvadot smiltājā.

Zemgales ielas 13a mājas iedzīvotāji

Aizsaulē aizgājuši
Agris Sturme (30.03.1940. - 06.07.2013.)

2013. gada 12. jūlijā .

Reklāma un sludinājumi : : :
ZEMGALES AUTO MOTO SKOLA

ZEMAS CENAS
VĒL TIKAI JŪLIJĀ!

ZAMS

B kat. (māc. sāk. 15.07. pl. 17)

Ls 20

Ls 10

C,CE kat.(māc. sāk. 26.07. pl. 17)

Ls 65

Ls 55

95. kods (tiek komplektēta grupa)

◊ 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.

Ls 50

Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens bez maksas!
www.zams.lv
Tālr. 29121985

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26322087; 29130555.

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

Iecavas vidusskola
piedāvā darbu:

Pašvaldības aģentūra
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» informē
pacientus,
ka remontdarbu laikā
no 1. jūlija
mājas vizīšu pieteikumus pie
ģimenes ārstiem dr. V. Ludriķes,
dr. T. Gorohovas un
dr. M. Lībieša - pieņems
pa tālruni 63941481.

• pavāram;
• pavāra palīgam.
CV iesniegt skolas kancelejā
Skolas ielā 37.
Tālr. 63960756, 20398328

25. jūlijā plkst. 09:30-14:00
Iecavā, donorus gaidīs
specializētais Valsts
asinsdonoru centra
autobuss.

   /Rainis/
Mēs dzīvojam īsti tikai tik daudz,
cik satiekamies ar sevi, savu darbu
un saviem mīļajiem.           

Lilitu Lazdiņu jubilejā sveic Skaidrīte, Emīlija un Alise!

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

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Sveram godīgi, maksājam laikā!
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv

Pārdod : : :
Lopbarības kartupeļus (jaunā
raža). Tālr. 28603562.

Dažādi : : :
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.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Piedāvā darbu: : :
Cilvēkam, kas prot līmēt tapetes
un citus vieglus remontdarbus.
Tālr. 29789012, Zinaida.
Kokapstrādes uzņēmums SIA
Dzenis Baldonē aicina darbā
strādniekus. Ir transports.
Tālr. 29459331, 29106019.

Kultūras namā
15. jūlijā plkst. 17:30
Mākslas darbnīcas
«Pūra lāde» darbu izstāde
«Ar otu uz tu»
20. jūlijā plkst. 18:00
jauniešu
4. ĪSFILMU un foto
festivāls
27. jūlijā (laiks tiks precizēts)
Teātra diena
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
Iecavas ev. lut. baznīcas
rīkotie

kapu svētki
Iecavas novadā:

13. jūlijā
pl. 11:00 Kraukļu kapos
pl. 12:00 Stīveru kapos
pl. 13:00 Jaunkalniņu kapos
20. jūlijā
pl. 11:00 Rumbu kapos
pl. 12:00 Smedes kapos
pl. 13:00 Sila kapos
27. jūlijā
pl. 11:00 Upuru kapos
pl. 12:00 Baložu kapos
pl. 13:00 Gruzduļu kapos

IECAVAS NOVADA DOME AICINA DARBĀ SIA «DZĪVOKĻU
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» VALDES LOCEKLI.
Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība, vismaz bakalaura līmenis (priekšroka tiks
dota pretendentam ar izglītību būvniecībā, inženierzinātnēs vai
īpašumu apsaimniekošanā);
- labas zināšanas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
pašvaldību likumdošanā;
- vismaz trīs gadu pieredze īpašumu apsaimniekošanas jomā,
vadības līmenī;
- vismaz divu gadu darba pieredze projektu vadībā un ES līdzekļu
piesaistē;
- teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja organizēt darbu patstāvīgi, labas saskarsmes prasmes un
prasme strādāt komandā;
- vismaz B kategorijas autovadītāja apliecība, labas datorprasmes;
- rekomendācijas no esošās un/vai iepriekšējās darba vietas.
Motivācijas vēstuli ar savu redzējumu par SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» darbības organizāciju un īpašumu apsaimniekošanu Iecavas novadā, rekomendācijas, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Iecavas novada domes kancelejā Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, līdz 2013.
gada 19. jūlijam personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 19.07.).
Uzziņas pa tālruni 63941721, 63942443.
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