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Pirmdien, 19. augustā, uz jau otro tikšanos ar iedzīvotājiem devās pašvaldības pārstāvji.
Šoreiz tikšanās notika Zorģu bibliotēkā, kur konstruktīvās sarunās aizvadītas divas stundas.
Interesi par dzīves vides uzlabošanu Zorģu ciemā izrādīja aptuveni 20 iedzīvotāji. Uz viņu jautājumiem atbildēja domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs, deputāts
un zemes ierīcības dienesta vadītājs Aivars Mačeks, Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale un
SIA «DzKS» pārstāvis Didzis Traumanis.
5.lpp.

Sapnis par modeles
karjeru aizved uz Ķīnu
Anta Kļaveniece
Marta Ņikiforova ir 17 gadus
jauna iecavniece, kas tūlīt
uzsāks mācības vidusskolas
12. klasē. Pirms gada par viņas
vaļasprieku kļuva modeles
darbs, un šovasar tas viņu
aizveda pusotru mēnesi ilgā
ceļojumā uz Ķīnu.
Marta gan uzreiz uzsver, ka
modeles darbs ir tikai mirkļa
hobijs, jo nākotnē viņa plāno
iegūt nopietnu izglītību. Studiju
izvēlē viņa pašlaik vēl svārstās
starp ekonomiku un jurisprudenci. «Man gan nav kur steigties, jo, pabeidzot 12. klasi, man

būs tikai 18 gadi. Tad varbūt vēl
kādu laiku pastrādāšu, sapelnīšu studijām naudu.»
Par modeli sauc
kopš bērnības
Jau bērnībā daudzi sacījuši, ka Martai jākļūst par modeli.
Pagājušajā vasarā viņa saņēma
uzaicinājumu piedalīties kastingā
jeb modeļu atlasē un jau oktobrī
nonāca modeļu aģentūrā «Dandy»
- tieši tajā, par kuru bija sapņojusi. «Pirmos izmēģinājumus modeles karjerā veicu tepat Latvijā,
fotografējoties tirdzniecības centru Spice un Olimpia vajadzībām,
kā arī piedaloties vairākās modes
4.lpp.
skatēs.

Futbola
7.
čempionātā
triumfē Santos

Jāpiesaka kandidāti
balvai «Iecavas
Gada cilvēks»
Anta Kļaveniece

ka, ka goda nosaukums «Iecavas
Gada cilvēks» ir apbalvojums par
atsevišķu izcilu darbu iepriekšējā gada laikā vai par ilgstošu,
Iecavas novada dome
priekšzīmīgu un panākumiem
līdz 20. septembrim aicina
bagātu darbību vai nopelniem ilizvirzīt pretendentus
gākā laika posmā Iecavas novapašvaldības apbalvojumam
da attīstībā, saimnieciskajā vai
«Iecavas Gada cilvēks».
sabiedriskajā darbībā vai citā
Balvas saņēmējus suminās
novadam nozīmīgā jomā. Goda
Latvijas Republikas
nosaukuma ieguvējiem piešķir
proklamēšanas dienai
veltītajā svinīgajā ceremonijā sudraba Goda zīmi, pasniedzot
Goda rakstu, naudas summu
17. novembrī.
Nolikums «Par Iecavas nova- valstī noteiktās minimālās algas
3.lpp.
da domes apbalvojumiem» nosa- apmērā un ziedus.

2013. gada 23. augustā .

Debatējam arī vasarā
Vita Lauciņa-Veinere,
debašu trenere vidusskolā
Uzreiz pēc Jāņiem Iecavas
vidusskolas debatētāji Anna
Elizabete Onzule, Hugo
Puriņš, Lauma Tauriņa, Iluta
Logina, Kristiāna Kalnciema,
Arta Briede, Maija Krastiņa,
kā arī debašu treneri Vita un
Mihails vienu nedēļu darbojās
Vasaras debašu nometnē
Ainažos.
Nometnē pulcējās Cēsu novada un Iecavas novada debatētāji, kopā ap 50 dalībnieku.
Debašu tēma bija «Latvijas sabiedrība ir/nav gatava ilgtspējīgam dzīvesveidam», akcentējot
ekonomiku un ekoloģiju.
Ikdienas darbs mijās ar piesātinātu izklaides programmu
un, protams, peldēm jūrā. Apmeklējām Ainažu jūrskolas muzeju, pastaigājāmies pa molu un
gar randu (jūrmalas - lībiešu val.)
pļavām. Katru vakaru debatētāji
izbaudīja biodejas. Bijām pārsteigti un lepni par Hugo Puriņu. Viņš savā jauktajā komandā
ieguva godalgoto 1. vietu. Hugo
arī izcēlās kā lielisks komandas
biedrs un patīkams kompānijas
cilvēks. Mūsu kontā ir arī labāko runātāju diplomi. Ļoti ceru,
ka debatēsim ar vēl lielāku sparu jaunajā mācību gadā. Mums
ar Mihailu ir jau pāris lieli projekti prātā. Liels paldies Iecavas
vidusskolas administrācijai par
nometnes finansējumu un pašvaldībai par transportu.
Nākamais pasākums augusta sākumā risinājās citā Latvijas malā - Rēzeknē un Malnavā. Tur nedēļas garumā notika
Eiropas Jauniešu parlamenta
Nacionālā sesija angliski. Iecavas vidusskolas meitenes Linda
Līva Mora, Arta Briede, Paula
Svarinska, Maija Krastiņa ienira
šajā piedzīvojumā un vēlas pašas tajā dalīties. Par EJP skolēni
var uzzināt mājas lapā www.tellus.lv. Paldies Iecavas vidusskolai par finansējumu un skolas
šoferītim Guntaram Pērkonam
personīgi.
Arta Briede: «Liels paldies
par lielisko iespēju piedalīties
EJP! Tas bija viens no labākajiem piedzīvojumiem šajā vasarā un vispār. Šī bija otrā sesija,
kurā esmu piedalījusies. Šādi
pasākumi rosina mācīties angļu
valodu, jo sesija notiek angļu valodā. Bija ļoti interesanti apvienot izklaidi un nopietno darbu,
jo mums taču vajadzēja risināt
nopietnas pasaules problēmas.

Anna Elizabete Onzule (no kreisās), Arta Briede, Hugo Puriņš, trenere Vita, Kristiāna
Kalnciema, Iluta Logina, Maija Krastiņa, Lauma Tauriņa un treneris Mihails nometnē Ainažos.
Patika tas, ka organizatori bija
parūpējušies par visu. Lai gan
miegam laiks neatlika, nogurumu nejutu, pateicoties raibajai
programmai un aktivitātēm. Iegūts ir tik ļoti daudz!»
Maija Krastiņa: «No 3. līdz
9. augustam Rēzeknē un Malnavā (kas ir neparasti mazs ciemats 500 metrus no Krievijas
robežas) notika 11. Eiropas Jauniešu parlamenta (EJP) Latvijas
Nacionālā sesija. Ieradāmies Rēzeknē, no kurienes mūs transportēja uz Malnavas koledžu.
Bijām nedaudz noguruši, bet
pēc ievākšanās istabās devāmies
sadalīties pa komitejām un sākām «teambuilding» jeb komandas veidošanu. Jau pirms mēneša biju izvēlējusies komiteju,
kura atbild par dabu, veselību
un pārtiku. Šī gada rezolūcijas
tēma bija saistīta ar urbanizāciju. Mums bija jānoskaidro, kā
šādā vidē var saglabāt veselīgus
cilvēkus un neizpostītu vidi. Rezolūcija izdevās lieliska, jo Ģenerālajā asamblejā (GA) lielākā
daļa komiteju atbalstīja mūsu
izvirzītos priekšlikumus.
Kad iepazinos ar saviem komandas biedriem, uzreiz sapratu, ka būsim laba komanda
un lieliski sastrādāsimies. Tas
pierādījās jau 1. dienas vakarā,
kad visi delegāti sacentās «Eurolympics» jeb EJP versijas olimpiskajās spēlēs. Lai gan nebūt
nebijām sportiskākā komiteja,
ieguvām uzvaru.
Nākamajās dienās turpinājās komandas darbs gan caur
sadraudzēšanos un spēlēm, gan

arī caur komitejas darbu, kopā
rakstot rezolūciju. Lai gan šajās
dienās izvirzījās daži līderi (kuru
skaitā biju arī es), nevienam no
komitejas nebija iebildumu pret
mūsu priekšlikumiem. Pateicoties līdera prasmēm, pēc GA biju
viena no tiem, kuri tika uzaicināti uz EJP sesijām visapkārt
Eiropai, manā gadījumā - Vācijā, Esenē!
Bet EJP nav tikai darbs vien.
Katru vakaru organizatori bija
parūpējušies par lieliskām ballītēm. Man vislabāk patika pidžamu ballīte, kurā varēja izvēlēties
starp spēļu, filmu un dzejas istabām. Protams, neaizmirstama
palika arī atvadu ballīte - gan
dejas, gan lieliskās sarunas ar
sesijas dalībniekiem.
EJP ir pieredze, ko nekad neaizmirsīšu. Mājās es aizbraucu
ar lieliskām atmiņām par jautrajiem pasākumiem, daudziem
noderīgiem kontaktiem, kā arī
neaptveramu jaunas un noderīgas informācijas daudzumu!»
Linda Līva Mora: «Šī bija
mana pirmā EJP sesija. Varu
teikt, ka, pateicoties sesijai, šī
ir visu laiku labākā vasara. Paldies skolotājai Vitai, kas pierunāja mani braukt.
Manas komitejas tēma bija
par imigrāciju Eiropas Savienībā. Komitejas darbā piedalījās
divi pārstāvji no Lielbritānijas
un pa vienam no Latvijas un
Zviedrijas. Komitejā bijām desmit - deviņi no Latvijas un viens
no Igaunijas.
Satikt daudz jaunu cilvēku
un iziet no komforta zonas, lai

tiktu nedaudz tuvāk baiļu pārvarēšanai, tie ir faktori, uz ko
tiecas EJP. Te ir tā vieta, kur
neviens tevi nenosodīs, ja kļūdīsies, jo viņiem ir gājis tāpat vai
pat vēl trakāk. Es noteikti turpināšu darboties EJP, jo līdz šim
tas bija labākais pasākums, uz
kādu jebkad esmu bijusi. Cilvēki tur ir brīvi un nepiespiesti. Nometnē uzstādīju arī jaunu
personisko bezmiega stundu rekordu, ieguvu jaunus draugus
un fantastiski pavadīju laiku.»
Paula Svarinska: «Darbojos
budžeta komitejā, kuru vadīja
Arnolds un Anna no Igaunijas.
Divu dienu laikā mums bija
jāizveido rezolūcija par tēmu
«Kādas prioritātes vajadzētu ieviest jaunajā ES budžetā un kā
sadalīt naudu starp šīm prioritātēm». Pēdējā dienā rezolūciju
prezentējām Ģenerālajā asamblejā (GA), un, ja pareizi atceros,
ieguvām visvairāk «par». Notika
arī dažādi pasākumi - pidžamu
ballīte, mediju (fotogrāfu, video
montētāju) veidots pasākums,
Eirokoncerts, brīvprātīgo darbs,
kurā mēs sakopām Rēzeknes
parku, un beigās - atvadu ballīte. Ja pirms šī pasākuma domāju, ka EJP sesija būs formāls
un oficiāls pasākums, tad tagad
varu teikt, ka bija pilnīgi pretēji.
GA laikā mēs spēlējām spēles,
balsošanas laikā tika atskaņotas «Get Lucky», «Blurred Lines»
un citas dziesmas, kurām visi
dziedājām līdzi. Šī bija pati labākā nometne, pati labākā pieredze, ko jebkad esmu saņēmusi.
Paldies skolotājai Vitai!»
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Jāpiesaka kandidāti
balvai «Iecavas
Gada cilvēks»
aicina pieteikt pretendentus arī
goda nosaukumam «Iecavas novada Goda pilsonis».
Nolikums «Par Iecavas novada domes apbalvojumiem» nosaka, ka goda nosaukums «Iecavas
novada Goda pilsonis» ir apbalvojums par izciliem un ilgstošiem nopelniem Iecavas novada
labā, kas var izpausties kā ieguldījums valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, sporta,
izglītības, zinātnes, saimnieciskajā jomā vai uzņēmējdarbībā.
Goda nosaukuma ieguvējiem
piešķir zelta Goda zīmi, pasniedzot Goda rakstu, naudas summu valstī noteikto 1,5 minimālo
algu apmērā un ziedus.
Kopš 2009. gada goda nosauVar pieteikt kandidātus
kums «Iecavas novada Goda pilarī goda nosaukumam
sonis» piešķirts četriem cilvēkiem
«Iecavas novada
- Kjelam Okem Eilertam HāglunGoda pilsonis»
Lai arī šī goda nosaukuma dam un Karlam Hakanam Lundpieteikšanai termiņš nav no- kvistam, Ēvaldam Kivilandam
teikts, Iecavas novada dome un Visvaldim Eglītim.
1.lpp.
Ierosinājumu par apbalvošanu Izglītības, kultūras un sporta
komitejai iesniedz: darba kolektīvi, juridiskas vai fiziskas personas, kā arī likuma noteiktajā
kārtībā reģistrētās biedrības un
nodibinājumi. Iesniegumam jāpievieno izvirzāmās personas īss
raksturojums un padarītā darba
novērtējums.
Goda nosaukumu ar domes
lēmumu piešķir ne vairāk kā trīs
personām gadā. Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts,
uz goda nosaukumu atkārtoti
var pretendēt ne agrāk kā pēc
desmit gadiem. Kopš 1995. gada,
kad tika iedibināta šī tradīcija,
goda nosaukumu saņēmuši jau
63 iecavnieki.

Melnās ziņas
- 10. augustā plkst. 15:18
ceļa Zorģi-Šautleri pirmajā kilometrā, aizturēts 1952. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu
alkohola
reibumā
(1,59 promiles). Pēc neilga brīža, plkst. 15:51, tajā pašā vietā aizturēts 1967. gadā dzimis
vīrietis, kurš vadīja sporta motociklu bez valsts numura zīmes un bija alkohola reibumā
(1,46 promiles).
- 12. augustā laika posmā no
plkst. 00:10 līdz 10:00 no kāpņu
telpas Tirgus ielā nozagts velosipēds BMX. Uzsākts kriminālprocess.
- 12. augustā plkst. 20:25
Rīgas ielā aizturēts 1968. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu
alkohola
reibumā
(2,4 promiles).
- 13. augustā plkst. 13:05
ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža 40. kilometrā aizturēts
1959. gadā dzimis vīrietis, kurš
vadīja velosipēdu alkohola reibumā (1,97 promiles).
- 15. augustā plkst. 8:55
traģisks notikums noticis Dim-

zukalnā, šosejas Rīga-Bauska
37. kilometrā. 1971. gadā dzimis velosipēda vadītājs, nepārliecinoties par manevra drošību,
no mazāksvarīga ceļa izbraucis
uz šosejas un viņu notriekusi
kravas automašīna Renault Premium ar puspiekabi, kuru vadīja 1965. gadā dzimis vīrietis. Velosipēdists miris neatliekamās
palīdzības dienesta automašīnā,
kad vests uz slimnīcu. Uzsākts
kriminālprocess, nozīmēta ekspertīze.
- 15. augustā plkst. 13:30
Edvarta
Virzas
ielā
kāds
1965. gadā dzimis vīrietis, atpakaļgaitā vadot automašīnu Scania, iebrauca stabā, to bojājot.
- 19. augustā no ārstniecības
iestādes saņemta informācija,
ka medicīniskā palīdzība bijusi
nepieciešama 2002. gadā dzimušam zēnam, kuram iekodis
suns. Tiek noskaidroti notikušā
apstākļi.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Rūpējās par lāpu
skrējiena norisi

Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona 1. rotas
komandieris Dainis Kravals (no kreisās) un NBS Sporta kluba
pārstāvji veic lāpu maiņu Jaunsaulē.
Anta Kļaveniece
no D. Kravala albuma
Godinot bruņoto spēku
1992. gadā organizētās lāpu
stafetes 21. gadadienu, no
15. līdz 21. augustam noritēja
biedrības «Latvijas ģenerāļu
klubs» organizēts skrējiens
«Apkārt Latvijai» gar Latvijas
robežu.
Šo pirmdien un otrdien, lāpu
skrējiena piektajā un sestajā dienā, par lāpu skrējiena posmu Sesava–Bauska–Jaunsaule–Skaistkalne-Kurmene-Dobelnieki
atbildīgi bija 54. inženiertehniskā
bataljona zemessargi 1. rotas
komandiera Daiņa Kravala vadībā. «Mūsu pārraudzītā posma
skrējienā piedalījās 85 lāpneši,
pārsvarā jaunsargi un Bauskas
sporta skolas audzēkņi,» stāsta
Dainis Kravals. «Skrējēji mainījās ik pēc viena kilometra, un
mēs rūpējāmies par viņu atvešanu un aizvešanu no skrējiena
vietas. Nakti pavadījām Jaunsaulē, kur jaunsargi, sargājot,
lai lāpa nenodziest, stāvēja goda

sardzē. Viss noritēja bez starpgadījumiem. Skrējiena posmu veicām bez kavēšanās, pat iedzinām
iepriekšējā
posmā
iekavētās
15 minūtes. Lāpu saņēmām
pirmdien pulksten 18:15, bet nākamajam posmam to nodevām
otrdien pulksten 13:00.»
Skrējiens ir veltīts Latvijas
valsts proklamēšanas 95. gadadienai un valstiskās neatkarības atjaunošanas 22. gadadienai. «Pirms 20 gadiem skrējiena
mērķis bija apliecināt Latvijas
neatkarības atgūšanu un mūsu
valsts robežu nostiprināšanu.
Šobrīd svarīgi ir stiprināt mūsu
valsts iedzīvotāju kopības un
drošības sajūtu,» sacījis biedrības valdes priekšsēdētājs, atvaļinātais viceadmirālis Gaidis
Andrejs Zeibots.
Skrējiena svinīgā atklāšana
notika 15. augustā Brāļu kapos,
kad pēc lāpu svinīgās iedegšanas
skrējiena dalībnieki divās grupās
sāka skrējienu no Rīgas uz Salacgrīvu un no Rīgas uz Mērsragu. Skrējiena kopējais garums ir
aptuveni 1500 kilometru.

Mums jautā
Vairāki vecāki vēlas uzzināt, vai šogad pašvaldība pirmklasniekiem piešķir pabalstu
mācību līdzekļu iegādei.
Skaidro pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» vadītāja Sigma
Strautmale:
«Iecavas
novada domes saistošie noteikumi
Nr. 5 «Par pabalstu piešķiršanu
sociālajai palīdzībai» (apstiprinā-

ti 12.03 2013.) nosaka, ka vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu
iegādei trūcīgām ģimenēm piešķir katru gadu. Pabalsta summa līdz Ls 50 pienākas trūcīgas ģimenes katram bērnam no
1. līdz 9. klasei. Izdevumu atmaksa tiek veikta pēc izdevumus
apliecinošu dokumentu (čeku)
iesniegšanas Sociālajā dienestā.
Pabalstu piešķir no 1. jūlija līdz
31. oktobrim.
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Sapnis par modeles karjeru aizved uz Ķīnu
no M. Ņikiforovas albuma
1.lpp.
«Lai gan saņēmu piedāvājumus doties uz ārzemēm jau
ziemā, negribēju kavēt mācības,
tādēļ gaidīju, kad beigsies skola. Vasaras sākumā beidzot piekritu piedāvājumam un no 14.
jūnija līdz 31. jūlijam devos uz
Ķīnu. Vecāki bija nobažījušies,
jo, lai nokļūtu tālajā zemē pasaules otrā malā, vajadzēja lidot
divas dienas, taču kopumā viņi
manu vaļasprieku atbalsta,» par
iesaistīšanos modeles karjerā
stāsta Marta. Starp citu, arī pavisam nesen viņa saņēmusi piedāvājumu braukt uz Meksiku,
taču atteikusies, jo tūlīt sāksies
jaunais mācību gads.
Ķīnā ārzemju
modeles pieprasītākas
«Kopā ar vēl trim meitenēm no
Polijas un Ungārijas apmetāmies
Šeņdžeņas (Shenzhen) pilsētā.
Biju dzirdējusi, ka Ķīnā ir pats
grūtākais modeļu tirgus, taču
tas mani nebiedēja. Man svarīgi šķita iegūt pieredzi un pabūt
svešā valstī ar pavisam atšķirīgu
kultūru. Ķīna ir pārapdzīvota,
daudzi saka, ka tur ir netīrs, taču
tajā ir arī daudz skaista, daudz
lietu, kuras ir vērts redzēt. Darba
starplaikos paspēju paviesoties
Šanhajā, Guandžou (eiropiešiem
pazīstama arī kā Kantona) un
Honkongā.
Žēl, ka ķīnieši diezgan slikti
pārvalda angļu valodu. Tas dažkārt radīja grūtības. Bija jācenšas runāt ļoti vienkārši, jo, runājot literāri un gramatiski pareizi,
tevi vienkārši nesapratīs. Man
ar sazināšanos nav problēmu
– pārzinu latviešu, krievu, angļu
un arī vācu valodu.
Sava Ķīnai neierastā auguma un izskata dēļ piedzīvojām
uzmanības apliecinājumus uz
ielas un vilcienā. Nav gan tā, ka
visi ķīnieši ir augumā mazi, arī
viņiem ir garas modeles, taču
modeļu biznesā ārzemnieces ir
pieprasītākas.»
Dienā pārģērbjas
650 reizes
Modeles darbs ir skaists –
tevi sapoš, izveido grimu un frizūru, skaisti saģērbj, taču fiziski
arī ļoti grūts. Daudzās pārģērbšanās un pozēšana fotogrāfam
rit jau kuro stundu, bet modelei
arvien jāspēj izskatīties skaisti,
bez noguruma pēdām skatienā un smaidā. «Darbs Ķīnā bija
diezgan grūts. Bija dienas, kad,

Marta pagājušā
gada vasarā.
fotografējoties interneta apģērbu veikala katalogam, nācās
strādāt pat astoņas stundas,
paspējot pārģērbties 650 reizes.
Biežāk sanāca fotografēties dažādiem katalogiem; interesanti bija piedalīties kādā izstādē
Honkongā (līdzīgi kā pie mums
Ķīpsalā), kur četras dienas bija
jāiejūtas komiksu varoņu ādā;
mazliet neparasti – fotografēties
ar uzliktu silikona vēderu grūtnieču pidžamā. Taču vislabāk
man patika fotografēšanās kāda
iepirkšanās centra katalogam,
kur demonstrēju dārgas rotas,
tērpusies greznās kleitās.
Attieksme pret modelēm dažādās valstīs arī ir atšķirīga. Ja
Japānā pret modelēm izturas kā
pret dievietēm, tad Ķīnā drīzāk
esi darba instruments - drēbju
pakaramais. Taču labāk nopelnīt var tieši tā. Man gan liela peļņa nesanāca – nopelnītais aizgāja izdevumu segšanai: aviobiļetēm, viesnīcai, izbraukumiem,
taču man svarīgāka šoreiz bija
pieredzes gūšana.»
Ar nesaudzīgām
diētām sevi nemoka
«Modeļu bizness piespiež sevi
uzturēt formā – augumu, seju,
matus, rokas, taču tajā pašā
laikā tos arī sabojā. Piemēram,
matus, jo tos nākas bieži veidot.
Es nesportoju un nekādas diētas neievēroju. Laikam tādi gēni
– no tēta. Šad tad pavingroju,
paskrienu savam priekam. Pārtikā cenšos izmantot veselīgus
produktus, jo tie ir labi ne tikai
modes skatēm, bet arī sejai un
matiem ikdienā. Katru dienu
dzeru citronūdeni, ēdu dārzeņus un gaļu. Protams, ka mēdzu
sevi palutināt arī ar saldumiem.
Zinu, ka Parīzē ir pieprasītas
ļoti tievas modeles, bet es sevi

Kopā ar meitenēm no Polijas un Ungārijas Šeņdžeņā.

Modeles darba
ikdiena Ķīnā...

...un arī rezultāts
apģērbu katalogā.

nespīdzinātu. Mani apmierina
mans tagadējais izskats. Ķīnā
bija tik karsts – katru dienu
vairāk par 30 grādiem, ka ēst
negribējās. Biežāk ēdām rīsus,
taču man bija izdevība pagaršot
arī astoņkājus, japāņu nūdeles,
kalmārus, dažādas zivis un jūras zāles, tofu un Ķīnas maizi,
kas garšo pēc alus. Maize, piens
un siers gan Ķīnā ir dārgi.»
Pozēšanu nevar iemācīt
Tā uzskata Marta, kas modeles darba specifiku nekur īpaši
nav apguvusi. «Tā ir izjūta, kura
vairāk vai mazāk ir dota katram.
Man labāk patīk fotografēties
komerciālajam foto. Arī mans
augums – 173-174 centimetri
– labāk atbilst šim virzienam.
Neesmu tik gara, lai piedalītos
modes skatēs. Ļoti ceru, ka savu
modeles karjeru turpināšu, pagaidām - tepat Latvijā.»

Fotosesija tirdzniecības
centra «Galerija Centrs»
modes blogam.
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Zorģu iedzīvotājiem rūp ciema infrastruktūra
1.lpp.
Jau minēts, ka tikšanos ar
ciemu iedzīvotājiem pašvaldība
organizē, jo «lielās lietas tai ir zināmas, taču ir citas ikdienišķas,
bet iedzīvotājiem būtiskas lietas,
kuras iedzīvotāji pārzina labāk,»
uzsākot sarunu sacīja J. Pelsis.
Viņš uzsvēra, ka ir slikti, ja iedzīvotājiem par kaut ko trūkst
izsmeļošas informācijas. Tad parasti atrodas kāds, kas zināmos
faktus apaudzē un interpretē
pēc savas izpratnes, maldinot
pārējos. Lai demonstrētu šādu
tikšanos lietderību, viņš iedzīvotājiem rādīja lapiņu, kur sarakstīti iepriekšējā sanākšanas reizē
uzdotie jautājumi. Pretī tiem savilkti ķeksīši - atzīmes, ka iedzīvotāju vēlmes ir ņemtas vērā un
tām rasts risinājums.
Šoreiz iedzīvotāji visvairāk
uzdeva jautājumus, kas skar
ciema infrastruktūru. Visi ar ne-

pacietību gaida ūdenssaimniecības projekta noslēgumu, jo daudziem iedzīvotājiem problēmas
ar ūdensapgādi un ūdens kvalitāti kļuvušas jau par ikdienu.
Šis projekts gan rada arī bažas
par izrakņātajiem ceļiem – vai to
segums tiks atjaunots iepriekšējā kvalitātē un vai tranšeju vietās asfaltā neveidosies iesēdumi.
D. Traumanis apgalvoja, ka projektā plānots ceļus atjaunot ne
sliktāk par to, kā bija. Tranšejas
vietā uz asfaltētā ceļa vienlaidus
tiks ieklāta 70 centimetrus plata asfalta josla, bet uz ceļa, kas
ved uz 4. māju, atjaunots grants
šķembu segums. «Līdz rudenim,
kad sāksies lietus un dubļi, ceram visus ceļus sakārtot,» sacīja
D. Traumanis.
Rudens tumšā laika tuvošanās vairo arī iedzīvotāju vēlmi
pēc labāka apgaismojuma. Viņi
vēlas, lai izgaismots tiktu ceļš,
kas gar darbnīcām ved līdz šose-

jai. Daudzi šo ceļu izmanto nokļūšanai līdz autobusu pieturai,
jo tas ir drošāks nekā šosejas
ceļmala.
Informācija par Īkstruma tilta bēdīgo stāvokli pašvaldībai
jau bija zināma. M. Veinbergs
pastāstīja, ka tiltam, kas atrodas netālu no «Spītēm», trūkst
margu, ir bojāts tā pamatnes
konuss, lietavas izveidojušas
izskalojumu vietā, kur tilts saslēdzas ar ceļu. Konstrukcijas
apsekošanā iesaistīts eksperts,
kurš izstrādājis tilta remonta risinājumu. Pagaidām bīstamajā
tilta daļā nostiprināts dēļu klājs,
taču jau septembrī plānots nopietnāks remonts, no pašvaldības budžeta šim mērķim atvēlot aptuveni 10 tūkstošus latu.
Nākamajā gadā tilta remontu
plānots turpināt un kopējās remonta izmaksas varētu sasniegt
aptuveni 39 tūkstošus latu, taču
«ja neko nedarīsim, tilts būs pa-

galam,» tā M. Veinbergs.
Ziemā pieaugušie labprāt
apgūtu datorzinības, kursus
apmeklējot tam piemērotajā
bibliotēkas telpā. Domājot par
drošību un metodēm, kā cīnīties
pret vides postītājiem un piesārņotājiem, Zorģu iedzīvotāji
ierosināja pie bibliotēkas ierīkot
novērošanas kameras. Tāpat
viņi vēlas, lai līdz Iecavai tiktu
izbūvēts veloceliņš un Iecavas
autoostā būtu vairāk soliņu,
kur piesēst, gaidot autobusu.
Lai vismaz reizi gadā tiktu nopļautas visas ceļmalas un pie
Emburgas ceļa ierīkota norāde
uz Rumbu kapiem. Lai atrastos
vieta krāsainajiem konteineriem
un arī Zorģos iedzīvotājiem būtu
iespēja šķirot atkritumus.
Jāatgādina, ka pašvaldības
pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem notiks arī turpmāk: 26. augustā Zālītē, 2. septembrī Rosmē
un 9. septembrī Audrupos.

Gūst vērtīgas zināšanas par mazuļu attīstību
Elīna Arāja
16. augustā kultūras namā
uz tikšanos ar bērnu
attīstības speciālistiem
ieradās ap 20 jauno māmiņu.
Pasākums bija interesants
ne vien jaunajām, bet arī jau
pieredzējušām māmiņām. Dalībnieces atzīst, ka vēlas arī
turpmāk piedalīties līdzīgās no-

darbībās. Pasākuma iniciatore
logopēde Vanda Korbe sola iespēju robežās nodarbības turpināt. V. Korbe saka lielu paldies
speciālistēm, kas vadīja nodarbības, un visiem, kas piedalījās
pasākuma organizēšanā. Viņa
priecājas par visām māmiņām,
kas spēja atrast laiku un atnākt
uz tikšanos, rūpējoties par savu
bērnu. Pasākumu finansiāli atbalstīja Iecavas novada pašval-

Mikrologopēde Anastasija Irbe (no kreisās) uzskatāmi
demonstrē, kā jārunā ar bērnu: nepareizi izteikto vārdu
viņa iesaka atkārtot un tad pateikt pareizi, jo reizēm bērns
nesaklausa, ka pats saka nepareizi.

dība. Diemžēl attālākajās novada apdzīvotajās vietās jaunās
māmiņas neizmantoja iespēju ar
domes norīkoto bezmaksas autobusu ierasties pasākumā.
Kristīne Beitiņa nodarbību
aizvadīja ar savu mēnesi veco zīdainīti uz rokām. Lai gan Kristīne jau ar pirmo bērnu pieredzējusi šo agrīnās attīstības procesu, viņai nešķiet, ka nodarbībā
laiku tērējusi lieki: «Tiešām viss,
ko speciālistes stāstīja, bija noderīgi. Nodarbībā rādīja vingrinājumus, mācīja, kā sazināties
ar bērnu, stāstīja, ka vecākiem
ir jāspēj atrast laiku, ko pilnībā
veltīt savai atvasei. Ir svarīgi arī
reizēm nodrošināt bērnam pilnīgu klusumu. Šajos laikos ir
pārāk daudz trokšņu, pie kā jau
esam pieraduši, taču bērnam
vajag atslodzi no tā. Ļoti gribētos arī turpmāk šādas praktiskas nodarbības. Tikai žēl, ka šo
iespēju apmeklēt pasākumu bez
maksas izmantoja tik maz māmiņu.»
Aivai Avotai-Zalsterei uz
tikšanos līdzi bija gadu vecs
bērniņš: «Diemžēl daudzi vecāki
nepievērš pietiekamu uzmanību
bērna attīstībai un audzināšanai, tādēļ arī šoreiz bija tik maz
cilvēku. Novērtēju to, ka informāciju varēja iegūt no speciālis-

tiem – no pirmavota, nevis vairākkārt pārrakstītu no interneta
vai kāda pārstāstītu. Ļoti jauki,
ka pašvaldība atbalsta šādu pasākumu. Daudz jau ir lasīts un
izzināts, taču visu nekad nevar
zināt. Tagad ir skaidrs, kādā gadījumā ir jāiet pie logopēda, ka
ar bērnu ir daudz jārunā, ka visas funkcijas ir cieši saistītas.»
Anita Missa lekcijā un praktiskajās nodarbībās bija kopā ar
sešu mēnešu vecu mazuli. Viņa
priecājās, ka drīkstēja ierasties
ar bērnu: «Nodarbībā uzzināju,
ka logopēdiskās problēmas var
risināt caur rotaļām. Tas nemaz
nav sarežģīti, vien jāuzzina no
speciālista - kādas. Tieši tādēļ
ļoti noderīgas bija praktiskās
nodarbības.»
Pediatre-logopēde
Iveta
Odziņa atzīst: «Šī nodarbība ir
nenovērtējama, jo literatūras
par valodas attīstību bērniem
līdz trīs gadu vecumam latviešu
valodā nav. Mēs parasti akcentējam kustības, bet par runu aizmirstam. Arī autisma sindroma
pazīmēm var pievērst uzmanību
un laicīgi tās novērst: pirmajā
gadā saskarsmē ar bērnu jāveicina viņa emocijas un jāapmierina visas viņa vajadzības. Bet
galvenais – mīlēsim bērnu!»
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Aicina iemēģināt roku
karikatūras žanrā

Anta Kļaveniece
Ikgadējā kultūras foruma
«Baltā nakts» ietvaros Iecavas
novadā jau otro gadu pēc
kārtas notiks Karikatūristu
čempionāts, kuru rīko šarža
mākslinieks Bruno Bahs un
biedrība «Arhīvs».
Pasākuma mērķis ir popularizēt karikatūru kā individuālās radošās izpausmes formu,
sapulcināt vienuviet šī žanra
meistarus, piekritējus un interesentus, kā arī vairot pozitīvismu
sabiedrībā, informē B. Bahs.
Čempionāts notiks sestdien,
7. septembrī, no plkst. 14:00
biedrības «Arhīvs» telpās, Grāfa
laukumā 3, Iecavā. Piedalīties
aicināts ikviens interesents,
kurš vēlas pierādīt sevi vai arī tikai iemēģināt roku karikatūras

žanrā. Lai pieteiktos, uz e-pastu zeltazimulis@inbox.lv jāsūta
zīmēta A4 lieluma «vizītkarte»,
kura vislabāk raksturo autoru. Pie vizītkartes jānorāda arī
vārds, uzvārds, kontakttālrunis
un dzīvesvietas adrese. Ja «vizītkarte» tiek skenēta, izšķirtspējai
jābūt ne mazākai kā 150 dpi.
Karikatūristu
čempionāta
dalībniekiem tiks doti trīs uzdevumi:
1) teatralizētas situācijas attēlojums karikatūrā;
2) teksta ilustrācija;
3) brīvā tēma.
Darbi tiks vērtēti divās nominācijās – pēc idejiskās un zīmējuma oriģinalitātes un pēc tehniskā izpildījuma kvalitātes.
Čempionāta jaunums būs
meistarklase, kurā apmeklētāji
varēs iepazīties ar karikatūru zīmēšanas pamatprincipiem, būs
iespēja radīt katram savu darbu, izmantojot jauniegūtās zināšanas. Meistarklasi vadīs Latvijā
pazīstamais karikatūrists Gatis
Šļūka.
«Laiks parādīt savu talantu
citiem, un kāpēc ne tieši Iecavā?
Esi labākais un kļūsti par čempionāta galvenās balvas - «Zelta
zīmuļa» - ieguvēju!» aicina Bruno Bahs.

Apstrādātiem jābūt
70% no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes
Lauku atbalsta dienests (LAD)
atgādina, ka lauksaimniecībā
izmantojamā zeme tiek
uzskatīta par apstrādātu,
ja līdz 1. septembrim ir
apstrādāti 70% no kadastrā
esošās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes.
Līdz 2012. gada beigām
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi uzskatīja par koptu, ja tika
apstrādāti tikai 30% no visas
minētās zemes platības. Jaunā
prasība stājās spēkā 2013. gada
1. janvārī un tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, sākot ar 2014. taksācijas gadu.
LAD Kontroles departamenta direktore Anita Krūmiņa

skaidro: «Minētais nosacījums
attiecas uz visu zemi, kurai kadastra informācijas sistēmā noteikts kāds no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes lietošanas
veidiem, neatkarīgi no pašvaldības noteiktā zemes izmantošanas mērķa. Ja lauksaimniecības zeme tiek izmantota citiem
mērķiem, lai tā netiktu aplikta
ar dubulto nekustamā īpašuma
nodokļa likmi, zemes īpašniekam jāveic izmaiņas kadastra
informācijā.»
LAD Kontroles departaments
Tālrunis: 67027353
LAD Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000

Mācību gada
sākums
Iecavas novada
izglītības iestādēs
Iecavas vidusskolā
2. septembrī
plkst. 9:00 – 2.-11. klašu skolēniem
plkst. 10:00 – 1. un 12. klašu skolēniem
plkst. 18:00 – vakarskolas klasei

Iecavas internātpamatskolā
2. septembrī plkst. 11:00.

Dzimtmisas pamatskolā
2. septembrī plkst. 12:00.
Skolēnu autobuss no autoostas uz skolu
aties plkst. 11:20.

Zālītes speciālajā internātpamatskolā
2. septembrī plkst. 10:00.
Skolēnu autobuss no autoostas uz skolu
aties kā parasti pirmdienās.

Pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis»
2. septembrī ierašanās līdz plkst. 9:00.

Pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija»
2. septembrī ierašanās līdz plkst. 9:00.
Lūgums bērniem ierasties āra sporta tērpos,
jo notiks svinīga jaunā sporta stadiona atklāšana.

Mūzikas un mākslas skolā
3. septembrī plkst. 17:00.
Pasākums notiks skolas pagalmā,
bet lietus gadījumā – kultūras namā.

Par mums raksta
Anta Kļaveniece
Žurnāla «Agro Tops» augusta numurā lasāma intervija ar
Egilu Druviņu, virsrakstam izmantojot Egila teikto: «Gurķim
tāpat kā cilvēkam – pamati jāieliek labi.»
«Iecava jau izsenis bijusi dārzeņu audzēšanas vieta, un šis
fakts ietekmējis arī zemnieku
saimniecības Liepziedi specializāciju. Pavisam Liepziedos ir 45
siltumnīcas, katra 500–600 m2
liela, un visās tiek audzēta viena
gurķu šķirne – «Mirabella»,» minēts rakstā.
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Sporta ziņas

Futbola čempionātā
triumfē Santos
Roberts Tarvids

Elīna Arāja
14. augustā noslēdzās gadskārtējais Iecavas novada
7x7 čempionāts futbolā.
Demonstrējot visstabilāko sniegumu, par čempioniem kļuva komanda
Santos, kurā spēlēja: A. Bergmanis, R. Tarvids, S. Fokas, J. Ludriķis,
A. Leščinskis, J. Veilands, G. Kalnmalis, S. Karelis, V. Šusts, A. Sarijevs un A. Usāns. 2. vietu izcīnīja komanda Ballu Motors: A. Tiščenko,
A. Ļeļs, E. Antonevičs, J. Rozumnijs, R. Millers, J. Gedertsons, V. Sopirins, G. Kaspars, O. Oleksivs, M. Kohanovičs, E. Dukaļskis, un
V. Sidorenkovs. Trešajā vietā komanda Lats uz nedēļu: G. Stūrmanis,
R. Ivenkovs, D. Feldmanis, A. Barkovskis, I. Porietis, R. Vītols, J. Ojāru, A. Bogdanovs, K. Maskalis, R. Rozentāls, G. Kļaviņš un E. Kūla.
Par vērtīgāko spēlētāju tika atzīts A. Leščinskis no Santos, taču rezultatīvākais turnīra laikā bija A. Bergmanis no Santos, gūstot 28 vārtus.
Paldies FK Iecava par turnīra organizēšanu un tiksimies jau rudenī
telpu futbola kausa izcīņā!

Basketbola leģendas
kauss Iecavā
Elīna Arāja

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.

no V. Eglīša albuma
Izrādot cieņu iecavniekam,
ilggadējam basketbola meistaram un 1965. gada Eiropas
čempionam, sporta skola (SK)
«Dartija» rīko Visvalža Eglīša
kausa izcīņu basketbolā, kas
notiks 30. un 31. augustā
SAKS «Dartija» sporta namā.
Uz kausa izcīņu ik gadu
SK «Dartija» plāno aicināt jaunos
basketbolistus. Šogad starptautiskajā turnīrā piedalīsies četras 1995./96. gadā dzimušu
jauniešu komandas no Iecavas,
Krāslavas, Rīgas un Tallinas.
Komandas spēlēs katra ar katru 4×10 minūtes. Skatītāji starp
spēlēm varēs iesaistīties metienu turnīrā, darbosies sporta
nama bārs.
Leģendārais
basketbolists
Visvaldis Eglītis (77) ir Triju
Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmes kavalieris; viens no 16 spēlētājiem, kas iekļauti Latvijas
basketbola Goda zālē; viens no
19 Latvijas basketbola savienības Goda biedriem un Iecavas
novada Goda pilsonis. Viņš ir
bijis pieckārtējs Latvijas čempions, PSRS čempionāta bronzas
ieguvējs un Eiropas čempions.
V. Eglītis bija viens no Latvijas
labākajiem centra spēlētājiem
pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados. Viņa augums sasniedza
2,08 metrus, kas veiksmīgi ļāva

Turnīra čempioni - komanda Santos.

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.

Ciemu iedzīvotājus aicina uz tikšanos

Visvaldis Eglītis Latvijas
veterānu izlases sastāvā.
cīnīties zem groza, bet precīzie
pusāķa metieni un gudrā spēle
aizsardzībā bija viņa panākumu
atslēga.
Aktīvo basketbolu V. Eglītis, saukts par Višuku, pameta
65 gadu vecumā, taču joprojām
cītīgi seko līdzi basketbolam gan
televīzijā, gan apmeklē BK «Dartija» spēles sporta namā, neliedzot arī kādu padomu.
Par Visvalža Eglīša kausa
izcīņu pats basketbolists saka:
«Man tas ir liels pagodinājums,
paldies tiem, kas ierosināja.
Tagad jānovēl, lai turnīrs būtu
ilggadīgs un lai būtu, kas tajā
piedalās. Lai jaunie basketbolisti aizstāv gan Iecavas, gan mūsu
Latvijas godu!»

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,
• deputāts un 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:
26. augustā Zālītes bibliotēkā;
2. septembrī Rosmes bibliotēkā;
9. septembrī Audrupu rotaļu laukumā.

Aizsaulē aizgājuši
Osvalds Madlinskis (24.02.1933. – 16.08.2013.)

2013. gada 23. augustā .

Reklāma un sludinājumi : : :
ZAMS

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

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

B kat. skolēniem un studentiem
(māc. sāk. 10.09. pl. 17)
B kat. (māc. sāk. 10.09. pl. 17)
A kat. (māc. sāk. 06.09. pl. 17)
95. kods (māc. sāk. 30.08. pl. 17)

Ls 15
Ls 20
Ls 30
Ls 50

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

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

◊ 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.

Pērk : : :

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

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.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
šoferis (C kategorija) ar lielu
darba stāžu pastāvīgam
darbam kokzāģētavā
Dzimtmisā. Tālr. 29120419.

Tiek izsludināta Iecavas novada izglītības iestāžu
pedagogu pieteikšanās uz profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanu.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
1.-3. pakāpei - līdz 10. septembra plkst. 16:00
attiecīgās izglītības iestādes vadītājam;
4. un 5. pakāpei - līdz 10. septembra plkst. 16:00
Iecavas novada domes kancelejā.
Plašāka informācija:
pašvaldības mājaslapas www.iecava.lv
sadaļā Izglītība > Izglītības nodaļa > Aktualitātes.

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

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

Piedāvā darbu: : :
Vajadzīgs palīgstrādnieks
remontdarbos.
Tālr. 26060411.
SIA «Pranit Exim» Iecavas
novada «Mākonīšos» meklē
darbiniekus/-ces: ražotnē,
pie frēzes un zāģmateriālu
sagatavošanā, gleznu rāmīšu
sagatavošanā.
Tālr. 63963925, 29121697.

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.

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.
31. augustā plkst. 22:00
ballīte «BACK 2 SCHOOL»
kopā ar DJ LASO,
DJ PARKER un LORENZ G.
Ieejas maksa - Ls 1.
Darbosies bufete.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Kultūras namā
29. augustā plkst. 11.00
IV Skolotāju forums.

pirmsskolas izglītības
skolotājam/-ai.

Novada pedagogus uzrunās
pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis un izglītības speciāliste
Valda Liekne, IZM valsts
sekretāra vietniece, Izglītības
departamenta direktore
Evija Papule stāstīs par
2013./2014. mācību
gada prioritātēm izglītībā,
uzstāsies lektore Ligita
Smildziņa, tiks sveikti jaunie
speciālisti.

CV sūtīt uz e-pastu:
bernudarzs.calitis@apollo.lv
Tālr. 63941547, 20271370.

Foruma izskaņā
uzstāsies četri mūziķi
Ulda Timmas vadībā.

Iecavas pirmsskolas
izglītības iestāde «Cālītis»
piedāvā darbu:
izglītības PSIHOLOGAM/-ģei
uz pusslodzi un

Iecavas internātpamatskola
2013./2014. mācību gadā
aicina darbā
angļu valodas
skolotāju.
Informācija pa
tālr. 25635706, 29515311.

Sporta namā
30. augustā plkst. 12:00
un 31. augustā plkst. 10:00
Visvalža Eglīša kausa
izcīņa basketbolā
jauniešiem.
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