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Iecava - otra labākā pašvaldība
AKTUĀLI
Zemgalē
Šajā numurā:
Elīna Arāja

Indijas
2.
bērniem māca
angļu valodu
Ģimeņu
nedēļas
dažādās
aktivitātes

Ar saņemtajām balvām Inese Bramane (no labās), Mirdza Brazovska, Jānis Pelsis, jauniešu deju
kolektīva vadītāja Solveiga Lineja ar dejotājiem un kultūras nama direktore Alma Spale.
Noslēdzoties Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) rīkotā konkursa pirmajai kārtai «Eiropas
Gada pašvaldība 2013 Zemgalē»,
Jelgavas pilsētas kultūras namā
otrdien, 13. augustā, notika
svinīgs noslēguma pasākums,
kurā tika apbalvoti laureāti un
paziņotas nominācijas. Iecavas

Vēlas paplašināt
pakalpojumu
klāstu

Tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem
raisa iedzīvotāju interesi

Anta Kļaveniece
No1. jūlija pašvaldības
kapitālsabiedrību
SIA «Dzīvokļu komunālā
pārvalde» vada valdes
loceklis Jānis Feldmanis.
Uzņēmuma iepriekšējais vadītājs Alvis Feldmanis no amata
atkāpās, jo tika ievēlēts par Bauskas novada domes deputātu un
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
6.lpp.

uz 23 jautājumiem. Zinot par plānoto tikšanos, dažas no iedzīvotāju
Pirmdien, 12. augustā, uz
vēlmēm iepriekšējās sarunās bija
pirmo tikšanos ar pašvaldības
noskaidrojusi bibliotēkas saimniepārstāvjiem Ziemeļu bibliotēkā
ce Dzintra Maračkovska.
bija sanākuši aptuveni 20
Dzimtmisas iedzīvotāji pavēsinteresenti. Sarunu laikā tapa
tīja, ka remonts nepieciešams
skaidrs, ka, tāpat kā valstī
Upuru kapsētas vārtiem. Par to
kopumā, arī Dzimtmisā diezgan informēta arī pašvaldības dārzkosasāpējis ir jautājums par ceļu
pe Sarmīte Avota, kuras pārziņā
stāvokli.
ir visas novada kapsētas. Finanšu
Kopumā šajā tikšanās reizē līdzekļi šim mērķim tiks pieprasīti
iedzīvotāji vēlējās saņemt atbildes nākamā gada budžetā. Šogad sa-

Anta Kļaveniece

5.

Kāpēc
7.
klusums
veikala top!
būvlaukumā

Iecavas novads konkursa
«Eiropas Gada pašvaldība
2013» pirmās kārtas
noslēguma pasākumā
saņēma balvu kā otra labākā
pašvaldība Zemgales reģionā.
Novadam piešķirta arī viena
no četrām nominācijām «Pašvaldība veselībai».

novada pašvaldību no deviņām
konkursa dalībniecēm apsteigusi vien Jelgavas pilsēta, atstājot
Jēkabpils novadu trešajā vietā.
Visas trīs laureātes izvirzītas uz
konkursa otro kārtu, kuras vērtēšana notiks septembra beigās
jau valsts līmenī 15 dalībnieku
konkurencē.
3.lpp.

4.

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

laboti Baložu kapu vārti, bet remonts vajadzīgs vairākiem, tostarp
arī Upuru kapsētas vārtiem, kas ir
izdrupuši un laika zoba saēsti.
Tāpat iedzīvotāji vēlas, lai pie
Jaunkalniņu kapiem tiktu ierīkots
ziņojumu dēlis, kā arī autobusa
uzgaidīšanas nojume. Šajā vietā
piestāj pašvaldības skolēnu autobuss un vienmēr pulcējas daudz
cilvēku – gan skolēni, gan viņu sagaidītāji, kas nojumē labprāt patvertos no vēja un lietus.
6.lpp.
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Indijas bērniem māca angļu valodu
Evija Zade
no J. Šķipares albuma

Jau aptuveni mēnesi
iecavniece Jana Šķipare
kā brīvprātīgā strādā
Indijā.
«Atrodos vienā no skaistākajām un rosīgākajām Indijas pilsētām – Mumbajā.
Tā ir pārpildīta ar lielu dažādību, interesantiem cilvēkiem, nemitīgu dzīves ritmu
un Bolivudas auru. Šī ir pilsēta, kurā vienmēr jūtama
kustība, attīstība un cilvēku
enerģija,» teic Jana.
- Kādēļ nolēmi kļūt par
brīvprātīgo?
- Tā kā šogad Rīgas Stradiņa
universitātē ieguvu bakalaura
grādu žurnālistikā, nolēmu izmēģināt kaut ko jaunu, lai vairāk izprastu sevi, saprastu, ko
vēlos darīt tālāk, salikt visu pa
plauktiņiem - savas domas un
mērķus, kā arī lai palīdzētu cilvēkiem, darot vienkāršus darbus ar vērienīgu nozīmi.
- Kā tu šajā programmā
iesaistījies?
- Pavisam vienkārši. Augstskolā katrā grupā ir izveidota kopīga e-pasta kastīte, kur
tiek adresēti sūtījumi attiecīgās programmas studentiem.
Tā nu kādu dienu pienāca piedāvājums iesaistīties AIESEC
organizācijas rīkotajās prakses
programmās dažādās pasaules
valstīs. Šī šķita lieliska iespēja,
kā pavadīt vasaru un darīt ko
noderīgu sabiedrības labā. Tad

Jana strādā ar bērniem
no trūcīgām ģimenēm.
nu atlika izvēlēties projektu,
valsti un kravāt somas, lai dotos
ceļā.
- Ar ko tu Indijā nodarbojies?
- Strādāju sākumskolā, kur
bērniem no trūcīgām ģimenēm
palīdzu apgūt angļu valodas zināšanas, atrodot veidu, kā komunicēt ar bērniem caur spēlēm, sarunām, apskāvieniem un
žestiem. Darbs ir interesants,
bet tajā pašā laikā diezgan sarežģīts, tomēr to veicam ar smaidu
uz lūpām, jo enerģija un emocionālais stāvojums, ko sniedz bērni, ir neaptverams.
- Kādēļ par savu galamērķi izvēlējies tieši Indiju?
- Valsts izvēle nebija vienkārša. Sākumā meklēju piedāvājumus Eiropā, tomēr neviens
projekts mani tā īsti neuzrunāja
vai arī projektā jau bija pieteicies kāds cits. Saņēmu e-pastu
ar piedāvājumu doties uz Mum-

baju, spontāni pieņēmu lēmumu un tagad esmu šeit. Projekts
kopumā ilgst astoņas nedēļas,
tādēļ šeit pavadīšu vēl četras
nedēļas.
Indijā mani sagaidīja jaunieši no dažādām pasaules valstīm.
Kopā mitināmies desmit cilvēki
no Polijas, Vjetnamas, Grieķijas, Itālijas, Anglijas, Marokas,
Ēģiptes, Brazīlijas, Latvijas un
Singapūras - īsti multinacionāla vide. Pavisam projektā esam
krietni vairāk jauniešu, tikai
katrs dzīvo citā vietā.
- Kāda tev šķiet Indija?
- Kopumā man šeit ļoti, ļoti
patīk, tomēr Indija ir valsts ar
lieliem pretstatiem. Tie ir manāmi gan iedzīvotāju ienākumu
līmenī, ko var redzēt ikdienas
dzīvē pilsētā, gan dabas ainavās, kalniem mijoties ar līdzenumiem, upēm un jūru. Cilvēki
ir atvērti, tādēļ katra diena izvēršas kā piedzīvojums – nekad

Par mums raksta

Tomātu lielsaimnieki

tes intervijā stāsta gan par laiku,
kad saimniecība dibināta, gan
Žurnāla «Saimnieks» augusta
par tās ikdienu pašlaik: šķirņu
numura vāku rotā Iecavas
izvēli, strādnieku piesaistīšanu,
zemnieku saimniecības «Tāsubsīdijām, produkcijas noietu.
les» saimnieku foto. Rubrikā
Intervijā iesaistījies arī Bišu ģi«Saimnieka ikdiena» arī plašs
menes jaunākais dēls Egils.
Elīnas Šmites raksts par
«Apciemojot ZS «Tāles», prosaimniecību, kura var lepoties tams, pārliecinājos, ka darbs ir
ar vairāk nekā 20 gadus ilgu
pamatīgs un prasīgs – kā viss,
praksi dārzeņu audzēšanā.
kas aug uz lauka vai siltumnīSiltumnīcās ienākas tomāti,
cā. Cik sūra ir cīņa ar ārvalstu
gurķi un saldā paprika.
tirgotājiem, un gribētos daudz
Saimnieki Juris un Laila Bi- vairāk just valsts atbalstu. ToAnta Kļaveniece

mēr tajā visā ir arī savs azarts
un prieks – meklēt arvien jaunus risinājumus, šķirnes, noieta tirgus, desmit reizes sagumt
un nopūsties, bet vienpadsmit
reizes iztaisnoties un doties tālāk,» raksta Elīna Šmite.
Der piebilst, ka Elīna savulaik ir absolvējusi Iecavas vidusskolu un nu jau gadu ne tikai sagatavo rakstus, bet ir arī
žurnāla «Saimnieks» redaktore.
E. Šmite ir beigusi Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti un augstskolā «Turība»
ieguvusi maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās.

Indijā Janai jāiejūtas
īsti multinacionālā vidē.
nevar zināt, kā tā izvērtīsies. Atliek doties pastaigā pa pilsētas
ieliņām un ļauties Mumbajas
maģijai.
- Vai ir grūti atrasties prom
no ģimenes un dzimtenes?
- Jā, viens no lielākajiem pārbaudījumiem ir būt šķirtai no ierastās vides un ģimenes. Tomēr
viņi jebkurā brīdī ir manā sirdī
ar atbalstu no tālienes. Tagad
man jācenšas izbaudīt šo laiku
un ķert katru dzīves mirkli.
- Vai plāno arī turpmāk
iesaistīties šāda veida projektos?
- Šī pieredze viennozīmīgi palīdz atklāt dzīves patiesās
vērtības un ļauj novērtēt to, kas
patiesi mums katram ir dots.
Noteikti turpināšu iesaistīties
šāda veida projektos, lai, sadarbojoties ar citiem cilvēkiem, pavērtu pasaules durvis un sniegtu palīdzīgu roku tiem, kam tas
visvairāk nepieciešams.

. 2013. gada 16. augustā

Iecava - otra labākā pašvaldība Zemgalē
1.lpp.
Būs cita, Latvijas Pašvaldību
savienības izveidota, komisija,
kas no jauna izskatīs pieteikuma anketas un vērtēs situāciju
arī uz vietas. Noslēguma pasākums paredzēts 18. oktobrī tajā
pašvaldībā, kura uzvarēs. Reizē
ar Gada pašvaldību apbalvos
arī Eiropas Gada cilvēku, kurš
daudz darba ieguldījis gan kultūras, gan veselīga dzīvesveida, gan iedzīvotāju integrācijas
jomā.
Jau vēstījām, ka Zemgales
reģionā bez jau minētajām pašvaldībām konkursā piedalījās
arī Ozolnieku, Dobeles, Auces,
Rundāles, Jelgavas novadu un
Jēkabpils pilsētas pašvaldības.
Padarīts ir daudz
Vērtēšanas komisijas darbu
veica speciālisti no ZPR administrācijas, no Tērvetes un Vecumnieku novada, bet vadīja
Auces novada domes priekšsēdētāja vietniece Vija Keršus pēc
apbalvošanas sacīja: «To, cik
jūsu novads ir labs, jau parāda
iegūtā vieta un nominācija! Ļoti
daudz ko izšķīra pieteikuma anketas rezultāti. Bet būtībā visas
pašvaldības bija spēcīgas: vienu
no otras šķīra vien daži punkti,

nemaz tā nepamanām. Paldies līdzekļiem vien to visu, kas šovisiem, kas neskopojās ar infor- brīd poliklīnikā ir, paveikt nemāciju. Visaktīvākās bija biblio- varētu,» teic iestādes direktore
tekāres, it īpaši Aina Ezergaile. Mirdza Brazovska. «Ārstniecības
Paldies bijušajai jaunatnes lietu iestāde Iecavā jau vienmēr ir bispeciālistei Gintai Zaumanei un jusi labā līmenī, kopš 1823. gabijušajai veselības veicināšanas dā grāfs Pālens atklāja slimnīcu
koordinētājai Laurai Jerķei. Pal- muižas ļaudīm ar domu: vesels
dies arī izglītības iestādēm. Īpaši cilvēks strādā labāk. Šis moto
daudz veselības jomā ir paveikts arī mani visus šos gadus ir mopirmsskolas izglītības iestādē tivējis arvien uzlabot veselības
J. Pelsis: «Mums nav liela
«Dartija». Paldies arī folkloras aprūpi. Jāteic, ka balva pienāpašvaldība, taču mēs ar to
kopai «Tarkšķi» un jauniešu kas visiem, jo tikai kopā esam
lepojamies, un izrādās,
deju kolektīvam par izcilu nova- kā mehānisms - katrs zobrats ir
ka varam pat konkurēt
da prezentēšanu, gan sagaidot svarīgs, lai tas labi darbotos. Noar pilsētām.»
komisiju Iecavā, gan uzstājoties vēlu visiem dzīvot veselīgi un ar
prieku!» tā M. Brazovska. Viņa
jo katrai pašvaldībai ir savas apbalvošanas pasākumā.»
informē, ka drīzumā pacientus
spēcīgās puses. Katra iet savā
Vesels cilvēks strādā labāk gaida kārtējais jauninājums. No
virzienā – katrai sava pieeja un
«Nomināciju «Pašvaldība ve- 4. septembra ārstniecības iestārisinājums.»
Iecavas novada pašvaldības selībai» esam nopelnījuši, patei- dē darbu uzsāks sertificēta fiziopieteikuma anketas aizpildīša- coties tam, ka pašvaldība vien- terapeite ar septiņu gadu pierenā milzu darbu ieguldījusi do- mēr atbalstījusi visus priekšli- dzi. Speciāliste Iecavā strādās
mes projektu koordinētāja Ine- kumus Iecavas Veselības un so- trīs dienas nedēļā, bet viņas pase Bramane: «Jāsaka, ka man ciālās aprūpes centra darbības mata darba vieta arvien paliks
pašai tas pat bija interesanti. uzlabošanai. Par valsts budžeta Rīgā «Veselības centrā 4».
Kad bija jāpiesakās konkursam, priekšsēdētājs man jautāTiek izsludināta Iecavas novada izglītības iestāžu
ja: «Paskaties, vai mēs varam?».
Sākumā likās, ka pat divās no- pedagogu pieteikšanās uz profesionālās darbības
minācijās, uz kurām vēlējāmies
pretendēt, nav īsti, ko pieraks- kvalitātes novērtēšanu
(Pamatojoties uz 29.10.1998. «Izglītības likuma» 49.1 pantu ar
tīt. Taču, runājot ar kolēģiem,
pamazām izzināju, ka patiesībā 09.07.2013. grozījumiem)
Uz kvalitātes pakāpēm var pretendēt:
ir daudz padarīts, ko ikdienā
• vispārējās (t.sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu
pedagogi;
• profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu
pedagogi;
• interešu izglītības pedagogi;
• atbalsta personāls (logopēdi, sociālie pedagogi, izglītības psihologi).
Pretendējot uz kādu no piecām kvalitātes pakāpēm, novērtēšanas procesā ir tiesības iesaistīties pedagogiem:
• kuri ne reizi nav guvuši atbalstu projekta 3. aktivitātē;
• kuriem 2013./2014. mācību gadā tarificētas deviņas un vairāk
kontaktstundas
vai 0,3 pedagoģiskā slodze. Kontaktstundu skaitā ienās 2013./2014. saimnieciskā
gada bezakcīzes dīzeļdegvielai kļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultanotika līdz 2013. gada 1. jūni- tīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība. Kontaktstundas tiek
jam. Atbrīvojumu degvielas iegā- summētas no visām izglītības iestādēm, kurā pedagogs strādā;
• kuriem vismaz pēdējo vienu mācību gadu (2012./2013. mācīdei piešķir par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes bu gads) uzkrāta nepārtraukta pedagoģiskā darba pieredze izglītības
platības apstrādāšanu, kura iestādē. (Vienlaikus tiek uzturēta prasība par novērtēšanās perioda un
attiecīgajā gadā ir deklarēta un pedagoģiskā darba stāža atbilstību izvēlētajai kvalitātes pakāpei);
• kuri PPDKN procesu 2012./2013. mācību gadā uzsāka, taču obapstiprināta vienotā platības
maksājuma saņemšanai, kā arī jektīvu iemeslu (ilgstoša slimošana, ģimenes apstākļi) dēļ to pārtrauca;
• 2013./2014. mācību gadā ir dota iespēja atkārtoti novērtēt savu
par zemes platības apstrādi zem
zivju dīķiem, kur audzē zivis vis- profesionālo darbību arī tiem pedagogiem, kuri projekta ietvaros pretenmaz 20 ha platībā par kuriem dējuši uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm. Šiem
ieņēmumi no lauksaimniecis- pedagogiem ir dota iespēja pretendēt uz 4. vai 5. kvalitātes pakāpi.
kās ražošanas vai akvakultūras
Iesniedzamie dokumenti visiem pretendentiem: iesniegums,
produkcijas ražošanas ir vismaz CV, pedagoga pašvērtējums, apliecinājums par profesionālās meista200 latu no hektāra (neieskaitot rības pilnveidošanas kursiem. Izglītības iestādes vadītāja apliecināsaņemto valsts un Eiropas Sa- jums un informācija par kontaktstundām vai pedagoģisko slodzi (4. un
vienības atbalstu).
5. pakāpes pretendentiem).
Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
LAD Valsts atbalsta daļa
• 1.-3. pakāpei līdz 10. septembra plkst.16:00 attiecīgās izglītības
Tālr. 67027204, 67027326 iestādes vadītājam;
LAD Klientu
• 4. un 5. pakāpei līdz 10. septembra plkst.16:00 Iecavas novada
apkalpošanas daļa domes kancelejā.
Tālr. 67095000

Lauksaimniekiem
piešķir nākamos
30 litrus dīzeļdegvielas
Lauku atbalsta dienests (LAD)
lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem ir piešķīris nākamo dīzeļdegvielas apjomu,
kam piemēro akcīzes nodokļa
atbrīvojumu, – 30 litrus par
vienu atbilstošās platības
hektāru. Līdz ar to patlaban
kopā ir piešķirti 80 litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru.
Par atlikušā dīzeļdegvielas
daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 30. oktobrim. Lauksaimnieki par to tiks
informēti.
Degvielu ar akcīzes nodokļa
atbrīvojumu var iegādāties no
tirgotājiem, kuri reģistrējušies
šādas degvielas tirdzniecībai.
Saraksts ar degvielas tirgotājiem
regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājaslapas www.lad.
gov.lv sadaļā «Akcīzes degviela».
LAD atgādina, ka pieteikša-
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Ģimeņu nedēļa

Dienas centrā top unikāla glezna
Anta Kļaveniece

Unikāla kopīgi veidota glezna
tagad rotā vienu dienas centra «Iecavnīca» sienu. Trešdien, 7. augustā to izveidoja
radošās darbnīcas dalībnieki.
Aktivitāte norisinājās «Ģimeņu nedēļas» ietvaros, kuru organizē novada dome, kultūras
nams un Sociālais dienests.
Lai gan varēja gaidīt lielāku
atsaucību, rezultāts izdevās lielisks. Gleznas tapšanā piedalījās
vairāki bērni, kā arī Jānis Kozlovs un Verners Jānis Trokšs puiši, kas ir nodarbināti dienas
centra vasaras darbā, un abas
radošās darbnīcas organizatores – jaunatnes lietu speciāliste
Laura Jerķe un sociālā pedagoģe Baiba Rudzroga.
Gleznas veidotājiem patiesi
nācās likt lietā savu iztēli un fantāziju. Tās radīšanai izmantotas
ne tikai krāsas, bet arī dažādi
dabas un sadzīves materiāli. Vidusskolas piektklasnieki Renāte
Estere Liepiņa un Artūrs Zabarovskis labprāt piedalījās gleznas veidošanā. Sākumā abi bija
mazliet nedroši, taču radošais
process, lielāko censoņu iedrošinājums un kopīgā darbošanās
atvēra jaunos māksliniekus un
rezultāts izdevās lielisks. Sākumā Artūrs iebilda, ka nemāk īsti
labi zīmēt, tāpēc vispirms ķērās
pie līmes pistoles, bet redzot, kā

krāsu triepj citi, arī ņēma rokās
otu un ļāvās zīmēšanas priekam. Artūrs pastāstīja, ka par
dienas centru uzzinājis no laikraksta, taču iegriezies šeit pirmo
reizi. Viņš labprāt te nāktu vēl.
Un neesot pat svarīgi, ko darīt,
bet galvenais - darīt.
Gleznas radīšanas iecere pieder Baibai Rudzrogai, pašvaldības iestādes «Iecavas Sociālais
dienests» sociālajai pedagoģei,
kura atklāj, ka ideja par pasākumu radusies jau pavasarī,
kad kopā ar jaunatnes lietu speciālisti viņa braukusi no konferences. «Pļāpājām par to, kā mēs
varētu sastrādāties un kaut ko
kopā noorganizēt. Laurai teicu,
ka man patīk bērni un māksla,
tad nu nolēmām, ka jārīko radošā diena bērniem, lai izveidotu
kaut ko kopīgu, skaistu un paliekošu,» stāsta Baiba. «Sākumā
bija doma taisīt lielu kolāžu no
žurnālu izgriezumiem, bet atmetu šo ideju, jo likās, ka vajag ko
labāku - oriģinālāku. Kādu vakaru sēdēju mājās, šķirstīju atziņu grāmatiņu un šī nezināmā
autora atziņa «Laime ir sajūtās
nevis lietās...» mani uzrunāja.
Pārlaidu skatu istabai. Acīs iekrita vāzē sabērtās stikla pērlītes, pa logu lodžijā uz auklas saspraustie knaģi, skrūve, ar kuru
saskrūvēts krēsls, un ideja bija
radusies - jātaisa glezna no dažādiem sadzīves un dabas materiāliem! Man likās, ka, izmantojot krāsas un visdažādākos ma-

Jānis Kozlovs (no kreisās), Laura Jerķe, Artūrs Zabarovskis,
Renāte Estere Liepiņa un Baiba Rudzroga radošajā procesā.
teriālus, bērni varēs izpausties
bez ierobežojuma. No pavisam
ikdienišķām lietām, nederīgiem
niekiem uzburt sajūtas. Tas it
kā simbolizē, ka lietas pašas par
sevi (piemēram, knaģis, korķītis,
stikla gabaliņš vai lentīte) cilvēku laimīgu nedara, bet sajūtas,
kuras rodas no šiem niekiem,
tos savienojot kopīgā mākslas
darbā, bērniem rada prieku.»
Materiālus gleznas radīšanai
Baiba savākusi dabā, šo to paņēmusi no mājām. «Tā kā mans
hobijs ir māksla, tad man mājās
ir daudz šādu nieciņu,» stāsta
Baiba. Daļu materiālu sagādājusi jaunatnes lietu speciāliste

Laura Jerķe par pašvaldības līdzekļiem.
«Rezultāts man ļoti patīk,
es tiešām priecājos! Arī process
man patika. Bija jauki iesaistīties pašai gleznas tapšanā. Sākumā biju domājusi, ka tikai
mazliet piepalīdzēšu bērniem,
bet tā kā bērnu bija tik maz, tad
arī pati tiku pie darba. Žēl, ka
neiesaistījās vairāk bērnu.»
Vaicāta par nākotnes plāniem, Baiba atbild: «Rudenī reizi
nedēļā (pavisam desmit reizes)
Dienas centrā plānoju vadīt grupiņu konkrētai bērnu mērķauditorijai. Sākoties jaunam gadam,
varētu būt nākamā grupa.»

Izzina, kā sagatavot bērnu skolai
Elīna Arāja
Tuvojoties skolas gaitu sākumam, ceturtdienas, 8. augusta, pēcpusdienā dienas centrā
«Iecavnīca» nelielā dalībnieku
pulkā notika nodarbība par
veiksmīgu bērna adaptāciju
skolā un viņa motivēšanu mācībām.
Katru gadu 1. septembra
tuvošanās ir satraukuma pilns
laiks ne vien pašiem pirmklasniekiem, bet arī viņu vecākiem,
tādēļ jaunatnes lietu speciāliste
Laure Jerķe nolēma Ģimenes
nedēļā vecākus iesaistīt nodarbībā, kas palīdzētu atvieglot šo
sarežģīto procesu. Nodarbību
vadīja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore, pedagoģi-

jas un filozofijas maģistre Ērika
Lanka. Ar piemēriem no dzīves
un uzskates materiāliem viņa
sniedza noderīgus padomus,
iesaistot sarunās arī vecākus.
Daži lektores ieteikumi
Runājot ar bērnu, stāstīt savus interesantos piedzīvojumus
un varbūt atklāt arī kādas labās
blēņas skolā, taču noteikti nevajadzētu idealizēt skolu, jo citādi,
uzsākot skolas gaitas, bērnam
būs vilšanās. Viņš taču labprātāk spēlētos, nekā vairākas
stundas sēdēs solā un mācīsies.
Nedrīkst izrādīt savas antipātijas pret skolu, jo tad bērnam
būs ļoti grūti doties uz skolu
– mēs taču arī negribētu mācīties skolā, kurai slikta reputācija. Būtu labi, ja līdz skolas gaitu
uzsākšanai bērns kopā ar vecā-

kiem būtu jau iepazinis mācību
iestādi, vismaz gājis tai garām.
Jāatceras, ka bērni mūs vēro
un kopē. Ja palasīsim pa reizei
kādu grāmatu, ne tikai žurnālu, tad arī mācību grāmatu lasīšana bērnam liksies pazīstama
nodarbe. Jāiemāca bērnam tikt
galā ar dusmām «legālā» veidā.
Ja māte dusmās plēsīs šķīvjus,
tad to darīs arī bērns. Paši bērni
labprāt izlādējas, spēlējot agresīvas spēlītes, kuras vēlāk bērns
var transformēt dabā. Tādēļ vecākiem ir jāierāda, ka dusmas
var izlādēt arī sportojot, darot
kādu darbu vai kā citādi.
Pirmajā klasītē bērnam ir jāpierod pie jaunajiem apstākļiem,
kur ir citi noteikumi, cita vide
un cilvēki. Bērna adaptācijas
periods skolā ir ļoti svarīgs. Ja
tas ir neveiksmīgs, dažus bērnus

tas var ietekmēt ļoti negatīvi gan uzvedībā, gan mācībās, gan
arī veselībā. Pirmo pusgadu Ē.
Lanka iesaka vecākiem būt pēc
iespējas vairāk kopā ar bērnu,
liekot viņam saprast - mums ir
svarīgi, ka viņš iet skolā: apjautāties, kā gāja, atzinīgi novērtēt
bērna jauniegūtās zināšanas.
Ē. Lanka atgādina, ka bērnam ļoti kaitīga ir pārlieka aizraušanās ar datoru – viņam zūd
fantāzija, bērns kļūst nežēlīgs.
Savukārt miegā pirmsskolas vecuma bērnam jāpavada desmit
stundas diennaktī, pie tam dziļā
miegā vissvarīgāk ir būt laikā no
pulksten 23 līdz 1 naktī. Ē. Lanka iepazīstināja arī ar dietologa
Zigurda Zariņa galvenajām atziņām: bērnam ir svarīgi pabrokastot, ievērot dienas režīmu un
kustēties, it īpaši lēkāt.
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Ģimeņu nedēļa

Ģimeņu nedēļu noslēdz ar aktīvu darbošanos
Elīna Arāja
E. Arāja, G. Cera
Sestdien, 10. augustā,
ģimenes pulcējās uz izklaidi
parka estrādē. Lai gan lietus
rīta pusē radīja bažas par
atpūtu brīvā dabā, tomēr laiks
noskaidrojās un pasākums
bija plaši apmeklēts.
Iecavas novada Ģimeņu nedēļas aktivitātes aizsākās trešdien ar kopīgu gleznas veidošanu dienas centrā «Iecavnīca»,
kurā varēja arī vērot izstādi par
tēmām «Sirds veselība» un «Mātes un bērna veselība». Nākamajā dienā turpat notika nodarbība
vecākiem: Latvijas Universitātes
lektore Ērika Lanka stāstīja par
veiksmīgu bērna adaptāciju un

motivēšanu mācībām, bet piektdien atpūtas vietā «Spirtnieki»
spēkiem mērojās volejbolisti no
jauniešu vidus. Ģimenes nedēļas noslēguma pasākumā visus
sagaidīja plašs atrakciju klāsts
parka estrādē.
Glezno, šauj un
izzina vēsturi
Pasākumā par visu bija padomāts, lai katrs varētu labi atpūsties. Bērni radoši izpaudās
darbnīcā pie veikala «Ciku Cakas» meistares Vinetas Lambertes, kur viņi līmēja, zīmēja un
grieza. Bet izstādei «Es un mana
ģimene» veidotās gleznas, kas
tapa turpat brīvā dabā Dagnijas
un Andra gleznošanas studijā
«Pūralāde», varēja aplūkot parkā
izkārtas starp kokiem.

Instruktors Nauris Miltovičs šaušanu ar loku
bija gatavs ierādīt katram.

Ģimeņu nedēļas noslēgumā...
Sestdiena mūs centās nobiedēt ar savu drūmo un nomākušos rītu, taču mēs laika
apstākļiem nepadevāmies.
Ģimenes nedēļas noslēguma
pasākums Iecavas estrādē
pulcēja daudzus apmeklētājus
- lielus, mazus, vecus un jaunus. Priecājamies, ka šī diena
izdevās kā iecerēts un pat vēl
labāk.
Lai svētki izdotos tik kupli,
neiztikām bez palīgiem. Šoreiz
gribētos uzsvērt katru, kas neatteica: māksliniekus no «Pūralādes» Dagniju un Andri, Andri Kopeiku, Vinetu no «Ciku Cakām»,
Ingu Paškeviču, Iecavas kultūras nama teātra studijas «Artis»

dalībniekus un viņu draugus
- Dāvi Zāģeru, Elīnu Rusakovu,
Andi Štrālu, Kristapu Sviķi, Sabīni Risevu, Annu Bugovecku,
Edgaru Polencu, Uvi Dredželu,
Jeļizavetu Lisakovsku un Aelitu Polencu. Vēl viens liels paldies ģimenei draudzīgas atpūtas
vietas «LABIRINTI» saimniekiem
Dzintrai un Jānim Pastariem.
Diemžēl laika apstākļu dēļ
bija jāatceļ zaļumballe, bet visi
dejotgribētāji būs mīļi gaidīti uz
diskotēku Iecavas parka estrādē
31. augustā.
Laimrota Jaunzeme,
kultūras nama mākslinieciskās
daļas vadītāja

Paprāvs interesentu pulciņš
piedalījās šaušanā ar loku, kurā
roku iemēģināja arī pavisam
mazi dalībnieki. Instruktors
Nauris atklāja, ka šaut ar loku
varot pat bērns, kas tikko sācis
staigāt. Viena no apmeklētākajām vietām bija estrādes aizskatuvē. Zem podestiem ērti izveidotajā kinozālē gan mazi, gan lieli
varēja vērot multfilmas. Vēstures cienītāji ar izliktās informācijas un Iecavas gida Andra Kopeikas palīdzību izzināja novada
vēsturi, piemēram, noskaidroja,
ka kailu sieviešu peldvieta kādreiz ir bijusi blakus mācītājmuižai pie tagadējā dzelzs tiltiņa,
kas ved uz Pārupi.
Ģimenes dienas aktivitāšu
galvenās organizētājas bija kultūras nama darbinieces Ginta

Cera un Laimrota Jaunzeme,
bet krietni palīgi viņām bija brīvprātīgie novada jaunieši.
Ģimenes diena kā atpūtas
pasākums Iecavā pirmo reizi notika pirms diviem gadiem.
«Šādu ģimenes dienu vēlamies
rīkot katru gadu – lai tā kļūst
par tradīciju,» par nākotnes iecerēm pastāstīja L. Jaunzeme,
uzsverot, ka pasākuma mērķis
ir atpūta nevis sacensības. Protams, bija arī sportiskas aktivitātes, taču uzvarētāju nebija simboliskas balvas ieguva katrs,
kas pārvarēja noteiktu punktu
skaitu. Lielās balvas no atpūtas
vietas «Labirinti» saņēma divas
kuplākās ģimenes no dalībnieku
vidus – Ivanovu trīs bērnu ģimene no Iecavas un viesu ģimene
no Madonas.

Mazuļiem īpaša atrakcija –
rāpošanas sacensības.
Iecavas novada dome
aicina pieteikties šādiem kursiem:
ANGĻU VALODA (iesācējiem);
ANGĻU VALODA (ar priekšzināšanām);
SPĀŅU VALODA (iesācējiem);
SPĀŅU VALODA (ar priekšzināšanām).
Kursi notiek astoņus mēnešus,
divas akadēmiskās stundas vienu reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 18,15 mēnesī.
DATORZINĪBAS (iesācējiem);
DATORZINĪBAS (padziļināti).
Kursi notiek četrus mēnešus,
trīs akadēmiskās stundas vienu reizi nedēļā
Dalības maksa Ls 27,20 mēnesī.
Pieteikties pa tālr. 63941601, 29428476
līdz 30. augustam.
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Tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem
raisa iedzīvotāju interesi
1.lpp.
Kārtējo reizi tika cilāta problēma, kurai risinājumu nav izdevies rast gadiem. Tie ir putekļi ceļa posmā no A-7 līdz
Dzimtmisas skolai. Valsts, kas
ir ceļa īpašniece, to asfaltēt vai
kā citādi apstrādāt netaisās, bet
pašvaldībai nav īsti tiesiska pamata to darīt. Pašvaldības pārstāvji gan solīja rast kompromisu sadarbībai ar valsts akciju
sabiedrību «Latvijas Valsts ceļi»
un lemt par pretputēšanas līdzekļa uzklāšanu minētajā ceļa
posmā nākamā gada pavasarī.
Daudzviet Dzimtmisā ir neapmierinošs ceļu stāvoklis. Iedzīvotāji pieminēja bedres pie
Dimzukalna veikala, dubļu
laikā daži ceļa posmi pie Medīgām un Lejas Dimzām neesot
izbraucami. Domes izpilddirektors M. Veinbergs skaidroja, ka

valsts piešķirtais finansējums
ceļu uzturēšanai ir sarucis par
trešdaļu; no pašvaldības budžeta šim mērķim papildus atvēlētie 60 tūkstoši arī situāciju
neglābj; cerams, ka no nākamā
gada budžeta ceļu uzturēšanai
būs iespējams atvēlēt vēl vairāk
līdzekļu. Ar pašreizējo finansējumu pietiek tikai lielāko bedru
aizlāpīšanai, bet ceļu seguma
atjaunošanai naudas nepietiek.
Dzimtmisas iedzīvotāji ir
neapmierināti ar sabiedriskā
transporta satiksmi: autobusi
bieži vien nestājas pieturā, nekursē pēc grafika, šoferi nedod
biļetes. Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis solīja turpināt diskusiju ar SIA «Sabiedriskais autobuss» un Zemgales plānošanas
reģiona vadību, lai panāktu pasažieru pārvadāšanas kvalitātes uzlabošanos.

Iedzīvotājus satrauc drošība
Dimzukalnā, kur jaunieši ar velosipēdiem un mopēdiem brauc
pārgalvīgi. Tumšajā diennakts
laikā nedroša ir arī šosejas šķērsošana, izkāpjot no autobusa pieturas. Pašvaldības pārstāvji solīja panākt, lai Dimzukalnā biežāk iegriežas Sabiedriskās kārtības dienesta darbinieki, bet šosejas posms pie autobusu pieturas tiktu apgaismots un, vienojoties ar VAS «Latvijas Valsts ceļi», uzstādītas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes.
Iedzīvotājus interesēja arī
jautājumi par dzeramā ūdens
kvalitāti, ceļmalu appļaušanu,
rotaļu laukuma ierīkošanu,
veloceliņu izbūvi, māju siltināšanas iespēju un iespēju šķirot
atkritumus, transporta nodrošināšanu nokļūšanai mājās pēc
kultūras namā rīkotajiem pasā-

kumiem.
Ne visus sasāpējušos jautājumus pašvaldība spēs uzreiz
atrisināt, taču tikšanās ar iedzīvotājiem ir lielisks veids, kā
apzināt primāri risināmās problēmas, lai veidotu dzīves telpu
pašiem pievilcīgāku. Un tieši
vietējie iedzīvotāji ir tie, kas šīs
vajadzības zina vislabāk.
Jāatgādina, ka domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs, zemes ierīcības dienesta vadītājs
Aivars Mačeks, Sociālā dienesta
vadītāja Sigma Strautmale un
SIA «DzKS» valdes loceklis Jānis
Feldmanis (vai kāds cits uzņēmuma pārstāvis) turpinās tikšanos ar ciemu iedzīvotājiem katru
pirmdienu līdz septembra vidum
(skat. reklāmu 7. lpp.).

Vēlas paplašināt pakalpojumu klāstu
1.lpp.
Jānim
Feldmanim
darbs
uzņēmumā nav svešs, jo kopš
2008. gada maija viņš bijis tā projektu vadītājs. J. Feldmaņa vadībā
rit Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda projekts «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā», Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) projekti
«Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā» un
«Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā», kā arī
ERAF daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes paaugstināšanas projekti. 2003. gadā J.
Feldmanis pabeidzis Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Vadības un
vides pārvaldības fakultāti, iegūstot vides pārvaldības speciālista
kvalifikāciju.
«Strādājot uzņēmumā, esmu
guvis pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
jomā, iepazinis komunālo pakalpojumu uzņēmuma vadības specifiku. Esmu strādājis saspringtos
darba apstākļos, pieņemot atbildīgus lēmumus. Man piemīt labas
saskarsmes un argumentācijas
prasmes, kas var būt nozīmīgas
uzņēmuma vadītāja amatā,» savā
motivācijas vēstulē, kandidējot
uz amatu, rakstīja J. Feldmanis.
Sniedzot interviju, top skaidrs, ka

SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
• apkalpo aptuveni
3000 klientus
• uzņēmumā ir
70 darbinieki, tai skaitā
12 - administrācijā
• galvenie darbības veidi:
māju apsaimniekošana,
ūdens apgāde,
kanalizācijas notekūdeņu
savākšana un attīrīšana,
sadzīves atkritumu
savākšana.
vadītājam ir arī savs redzējums,
kā veiksmīgi attīstīt uzņēmumu.
Viņš uzskata, ka uzņēmuma pozitīva tēla veidošanai sabiedrībā
nepieciešams veikt pasākumus,
lai uzlabotu gan piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, gan apsaimniekotāja un dzīvokļu īpašnieku
saskarsmi. «Veiksim darbinieku
apmācību klientu apkalpošanā.
Mums nav vajadzīga lieka spriedze sliktas komunikācijas dēļ.
Veiksim māju apsekošanu, informēsim iedzīvotājus par nepieciešamajiem darbiem un iespējām.
Rīkosim iedzīvotāju sapulces, lai

SIA «DzKS» valdes
loceklis Jānis Feldmanis.
informētu un kopīgi apspriestu
māju apsaimniekošanas budžetu.
Plānojam izveidot arī uzņēmuma
mājas lapu ērtākai iedzīvotāju informēšanai un komunikācijai. Noteikti nepieciešams uzlabot uzņēmuma datu bāzi, ieviešot jaunas,
modernas datorprogrammas, jo
tagad, lai sagatavotu statistiku
par kādu pakalpojumu, grāmatvede ņem rokā līgumu kaudzi un
zīmuli un skaita.
Naudas plūsma uzņēmumā
ir tāda, kāda tā ir, jo parādnieku
joprojām ir ļoti daudz. Lai varētu
pienācīgi uzturēt ūdenssaimniecī-

bu, esam ieplānojuši saimnieciskās darbības paplašināšanu būvniecības un pakalpojumu jomā.
Veiksim dažādus būvniecības un
rakšanas darbus, iesākumā startējot kā apakšuzņēmēji. Šim mērķim ir jau piesaistīti cilvēki.
Savukārt pakalpojumu sfērā
veco attīrīšanas iekārtu teritorijā
esam iecerējuši uzbūvēt servisu
un automazgātavu. Mums pašiem ir liels autoparks, kura uzturēšanai un apkopei tērējam lielus
līdzekļus. Kāpēc gan nedarīt to
pašiem un vēl kaut ko nopelnīt,
sniedzot servisa pakalpojumus
citiem. Jau šonedēļ uzņēmumā
ieradīsies projektētājs, lai apspriestu šo jautājumu. Esam
iecerējuši arī paplašināt šķiroto
atkritumu pieņemšanas klāstu,
lai iedzīvotājiem nebūtu jālauza
galva, kur likt nolietotās elektropreces un sadzīves tehniku. Vairāk uzmanības pievērsīsim labiekārtošanas darbiem. Viens no
tuvākajiem – izgaismosim torni,
kuru rotā uzraksts Iecava.»
Par citām uzņēmuma aktualitātēm – ūdenssaimniecības projektu gaitu Iecavā, Zorģos un Zālītē,
māju siltināšanas projektiem un
deviņstāvu māju liftiem - nākamajā laikraksta numurā.
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9. augustā no plkst. 17 līdz 21 Starptautiskās jaunatnes
dienas ietvaros atpūtas vietā «Spirtnieki» notika pludmales volejbola sacensības jauniešiem, kuru mērķis bija noskaidrot labākos Iecavas novada jauniešus pludmales volejbolā, popularizēt
volejbolu jauniešu vidū, kā arī veicināt aktīvu atpūtu un veselīgu
dzīvesveidu novadā.
Sacensībās piedalījās 16 jaunieši – gan meitenes, gan puiši.
Laika apstākļi bija sacensībām labvēlīgi, savukārt sacensību dalībnieku atbalstītāji parūpējās par pozitīvas atmosfēras uzturēšanu.
Rezultāti:
1. vieta – Pēteris Kaufmanis un Kalvis Jaško;
2. vieta – Vitālijs Žaglovs un Roberts Lindavs;
3. vieta – Eduards Cers un Edgars Zelmenis.
«Plānojam pludmales volejbola sacensības jauniešiem ieviest
kā tradīciju, kas norisināsies katru vasaru,» teic sacensību organizatore, Iecavas novada domes jaunatnes lietu speciāliste Laura
Jerķe. Tiem interesentiem, kuri šoreiz sacensībās netika iesaistīti,
viņa atgādina, ka saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

1. vietas ieguvējiem – Pēterim Kaufmanim (no kreisās) un
Kalvim Jaško - medaļas pasniedz jaunākais sacensību
dalībnieks Kaspars Ziemiņš.

Mums jautā

Būvlaukumā klusums.
Rit veikala top!
projektēšanas darbi
Anta Kļaveniece
Pēc šopavasar veiktās
pienotavas ēkas nojaukšanas
turpmākie darbi Edvarta
Virzas un Baldones ielas
stūrī, kur iecerēts būvēt
lielveikalu top!, ir pieklusuši.
Iedzīvotāji interesējas, kāpēc
nekas nenotiek un cik ilgi
būvlaukumu rotās būvgružu
kaudzes.
«Iecavas Ziņas» vērsās pie
SIA «Mārksmens», valdes priekšsēdētāja Māra Broka, kas paskaidroja, ka pašlaik vairākās
stadijās rit ēkas projektēšanas
darbi. Ar Bauskas novada būv-

valdi projekts ir saskaņots skiču
stadijā, un pašlaik tiek veikta
arhitektoniskā
projektēšana.
«Lielas steigas nav, jo paralēli
veicam arī citus darbus – atjaunojam un remontējam mūsu pārējos veikalus. SIA «Mārksmens»
pieder 19 lielveikalu tīkla top!
veikali Zemgalē. Veikala atvēršana Iecavā ir plānota nākamā
gada otrajā ceturksnī, visticamāk, vasarā. Ja nebūs nekādu
aizķeršanos, šogad vēl līdz salam ceram izbūvēt ēkas pamatus,» tā M. Broks.
Ar preču zīmi top! Latvijā šobrīd darbojas 187 pārtikas veikali, kuri pieder 16 vietējiem uzņēmumiem.

Santos pārņem
vadību
Pēc pagājušajā nedēļā aizvadītajām spēlēm
Iecavas novada 7x7 futbola čempionātā ir notikusi līderu
maiņa. Līderu cīņā Santos revanšējās Ballu Motors komandai
par pirmajā aplī piedzīvoto neveiksmi un turnīra tabulā izvirzījās
pirmajā vietā. Ar sīkāku turnīra statistiku ir iespējams iepazīties
FK Iecava mājas
lapā www.fkiecava.lv.
Spēļu rezultāti:
Lats uz nedēļu 17:0 Crazy Fox
(Lats uz nedēļu: G. Stūrmanis - 9, R. Ivenkovs - 3,
D. Feldmanis - 2, A. Bogdanovs - 2, I. Porietis)
Ballu Motors 0:3 Santos
(Santos: A. Leščinskis - 2, A. Bergmanis)
Eckau 5:0 Juniori
(Eckau: K. Grinbergs - 3, M. Ivanovs, M. Trihonovs)
Lats uz nedēļu 0:1 Santos
(Santos: A. Leščinskis)
Ballu Motors 1:3 Eckau
(Ballu Motors: V. Sopirins, J. Gedertsons (s.v.);
Eckau: A. Babuškins – 2)
Juniori 11:2 Crazy Fox
(Juniori: V. Hodorovičs - 4, M. Feldmanis - 2, D. Hodorovičs - 2,
A. Bataļins - 2, E. Lubiņš; Crazy Fox: M. Pavlovs, A. Andersons)
Juniori 1:17 Santos
(Juniori: M. Feldmanis; Santos: A. Bergmanis - 14, A. Sarijevs - 2,
J. Veilands)
Crazy Fox 2:18 Ballu Motors
(Crazy Fox: D. Štalbergs, M. Pavlovs;
Ballu Motors: A. Tiščenko - 5, G. Kaspars - 5, J. Rozumnijs - 4,
J. Gedertsons - 2, V. Sidorenkovs, O. Oleksivs)
Juniori 1:9 Ballu Motors
(Juniori: R. Dūmiņš; Ballu Motors: V. Sopirins - 2, G. Kaspars - 2,
E. Antonevičs - 2, O. Oleksivs - 2, J. Gedertsons).

Ciemu iedzīvotājus aicina uz tikšanos
Tuvojoties 2014. gada budžeta plānošanas periodam,
augustā un septembrī pašvaldības pārstāvji
dosies uz ciemu bibliotēkām, lai, turpinot iepriekšējo gadu
pieredzi, tiktos ar iedzīvotājiem. Pēc iedzīvotāju ierosinājuma
tikšanās notiks arī Audrupos.
Uz jautājumiem atbildēs un ierosinājumus
dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai uzklausīs:
•
•
•
•
•

domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis,
izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs,
zemes ierīcības dienesta vadītājs Aivars Mačeks,
Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale,
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes
loceklis Jānis Feldmanis vai kāds cits
uzņēmuma speciālists.

Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks pirmdienās no plkst. 18:00:
19. augustā Zorģu bibliotēkā;
26. augustā Zālītes bibliotēkā;
2. septembrī Rosmes bibliotēkā;
9. septembrī Audrupu rotaļu laukumā.

Aizsaulē aizgājuši
Nadežda Ševčenko (25.10.1926. – 03.08.2013.)
Austra Uzaite (13.10.1929. – 10.08.2013.)
Dzidra Stūrmane (02.02.1937. – 11.08.2013.)

2013. gada 16. augustā .

Reklāma un sludinājumi : : :

ZAMS

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

A kat. (māc. sāk. 16.08. pl. 17)
B kat. (māc. sāk. 10.09. pl. 17)
95. kods (māc. sāk. 30.08. pl. 17)

Ls 30
Ls 20
Ls 50

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

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

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

Maina : : :
2 istabu dzīvokli ar malkas
apkuri «Dartijas» mikrorajonā
pret 1-2 istabu dzīvokli ar
ērtībām Iecavas centrā. Var būt
parādi. Tālr. 29795331.

Vēlas īrēt : : :
1-istabas dzīvokli vai istabu
Iecavā. Lēti. Zvanīt Iecavas
Sociālajam dienestam pa
tālr. 26354768 vai 63942240.

Piedāvā darbu: : :
◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26620351; 26322087.

SIA «Lielzeltiņi»
pērk lopbarības un
pārtikas kviešus.
Transports. Ātra apmaksa.
Īpaši noteikumi un
piemaksas.
PĀRDOD GRANULĒTU
BARĪBU PUTNIEM.
Tālr. 26484467, 63960776.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.

Sporta klubs «Drostalas»
uzņem audzēkņus.

Piedāvājam
individuālu,
kā arī grupu
apmācību jātnieku sportā.
Vietu skaits ierobežots.
Vairāk informācijas www.drostalas.com.

23. augustā tiek organizēts
brauciens uz stādaudzētavu
«Puķu lauki» un Talsu
skaistākajiem daiļdārziem.
Pieteikties, zvanot pašvaldības
dārzkopei Sarmītei Avotai
pa tālruni 29419247.

Iecavas novada pašvaldības iestāde
«Iecavas novada Sociālais dienests» informē, ka augustā
AS «Latvenergo» turpina sniegt atbalstu ģimenēm
ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši, sākot ar 2013. gadu).
AS «Latvenergo» elektrības norēķinu karti Ls 53,70 vērtībā
var saņemt Sociālajā dienestā (Dzirnavu ielā 1)
pirmdienās no plkst. 8 līdz 17 un trešdienās no plkst. 8 līdz 18.

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

ZS «Bišumuiža» darbiniekus/
-ces pastāvīgam darbam.
Tālr. 26596699, Aleksandrs.
Vajadzīgs celtnieks/mūrnieks.
Var būt pensionārs.
Tālr. 29608658.
SIA «Investment property of
Latvia» aicina darbā mūrnieku,
galdnieku/namdari un jumiķi.
Tālr. 26060411.
ZS «Bitītes» vajadzīgi
strādnieki/-ces burkānu
šķirošanai un zaļumu
gatavošanai.
Tālr. 26246870.

Iecavas pirmsskolas
izglītības iestāde «Cālītis»
piedāvā darbu:
izglītības PSIHOLOGAM/-ģei
uz pusslodzi un
pirmsskolas izglītības
skolotājam/-ai.
CV sūtīt uz e-pastu:
bernudarzs.calitis@apollo.lv
Tālr. 63941547, 20271370.

Iecavas vidusskola
piedāvā darbu
pavāram/-ei.
CV iesniegt skolas
kancelejā.
Tālr. 63960756, 20398328.

Estrādē
25. augustā plkst. 17:00
Rēzeknes Zaļo pakalnu
kora koncerts.
Koncertā piedalās arī
brāļi Puncuļi, Inga Mazure,
Aija Eriņa,
duets «Ginc un Es» un
Normunds Zušs ar grupu
«Galaktika».
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā.
Ieejas maksa –
iepriekšpārdošanā Ls 4;
koncerta dienā Ls 5.
Nelabvēlīgu laika apstākļu
gadījumā, koncerts notiks
kultūras namā.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Iecavas vidusskolā

uzņemšana 10. klasē
19. augustā plkst. 10.00.

Dažādi : : :
Būvējam un remontējam.
Veicam jumta remontu, seguma
maiņu. Būvējam terases,
nojumes, šķūnīšus. Visa veida
darbs ar koku. Mūrēšanas
darbi. Telpu kosmētiskais un
kapitālais remonts.
Tālr. 26060411.
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.
Sertificēta masiere
(ir starptautiski atzīts
sertifikāts) piedāvā masāžu
bērniem un pieaugušajiem.
Masāžas var veikt arī pie klienta
mājās. Tālr. 28353966.

Pārdod zirgu mēslus
ar piegādi un izkraušanu.
Vieglā auto piekabe Ls 20, maiss Ls 2.
Tālr. 26657942.
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