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Lai sekmēm bagāts jaunais
mācību gads!

Iecavas vidusskolā uz īpašu svinību brīdi bija aicināti pirmklasnieki, viņu vecāki un 12. klašu skolēni. Visus īpaši iepriecināja noslēguma dziesma, kurā kopā ar bērniem reizrēķinu mācījās 1. klašu audzinātājas Monta Šata (no kreisās), Inese Vasiļjeva un Ingrīda Draudziņa, pasākuma vadītāja
Arta Vītoliņa, skolas direktore Agra Zaķe un pat novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis.
Pirmā skolas diena, lai arī
lietaina, tomēr tika aizvadīta
svētku noskaņā. Iecavas
novadā skolas gaitas uzsāka
1047 skolēni, tai skaitā
117 pirmklasnieki.
Lai arī pirmklasnieku skaits ir
pieaudzis, tomēr kopējā tendence
samazināties skolēnu skaitam ir
jūtama arī Iecavas novadā - pērn
mācības uzsāka par 40 skolēniem
vairāk nekā šogad.

Vidusskolā šogad mācīsies
651 skolēns, internātskolā - 226,
Dzimtmisas pamatskolā - 101,
Zālītes speciālajā internātpamatskolā - 69. Vislielākais pirmklasnieku skaits ir vidusskolā - 77,
internātskolā - 24, Dzimtmisas
pamatskolā - 12, Zālītes speciālajā internātpamatskolā - 4.
Pašvaldība šogad gādājusi
par pirmsskolas izglītības pieejamību. Noslēgumam tuvojas

moduļu būvniecība PII «Cālītis»,
kas nozīmē, ka audzēkņu skaits
iestādē pietuvosies trim simtiem.
Pašlaik šajā bērnudārzā reģistrēti 173 izglītojamie. Tieši tikpat 173 bērni ir reģistrēti arī PII «Dartija». Pirmsskolas grupiņa darbojas arī Dzimtmisas pamatskolā,
kuru apmeklē 13 izglītojamie, un
Zālītes speciālajā internātpamatskolā, kur pirmsskolu apmeklē
23 bērni.
4.lpp.
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Visvalža Eglīša kauss aizceļo uz Igauniju
Elīna Arāja
Aizvadītās nedēļas nogalē
sporta namā «Dartija»
norisinājās divu dienu
starptautisks basketbola
turnīrs, kurā par leģendārā
basketbolista kausu cīnījās
četras 1995./96. gadā dzimušu
jauniešu komandas.
Atklājot sacensības, Visvaldis Eglītis novēlēja: «Lai šis turnīrs veicina jauno basketbolistu
izaugsmi, un viņi spētu aizstāvēt
ne tikai Iecavas, bet arī Latvijas
godu!» Skanot aplausiem un gavilēm, visi klātesošie, piecēlušies
kājās, izrādīja godu leģendārajam
basketbolistam.

Iecavnieki zaudēja vien spēli
pret Rakveres (Igaunija) komandu
– turnīra uzvarētājiem un Visvalža Eglīša kausa ieguvējiem. «Pretiniekiem bija spēcīgāki augumi,
un spēlēja viņi tehniskāk, gudrāk,» vērtē V. Eglītis. Jāpiebilst,
ka Rakveres spēlētāji ir Eiropas
turnīru regulāri dalībnieki. Iecavas jauniešu komanda izcīnīja
otro vietu, trešajā vietā atstājot
jau ierastos pretiniekus no Rīgas Alfrēda Kraukļa VEF sporta skolas
audzēkņus, kuri regulāri piedalās
basketbola turnīros Iecavā. Bez
kausa un medaļām šoreiz palika
komanda no Krāslavas.
Iecavas komandas treneris
Voldemārs Pārums: «Tāds turnīrs

pirms spēļu sezonas ir vērtīgs gan
mums, gan pretiniekiem: varam
izvērtēt savas kļūdas, lai zinātu,
pie kā jāpiestrādā līdz pirmajām
spēlēm.»
Iecavas komandu pārstāvēja
deviņi spēlētāji: Jānis Pelēcis, Roberts Zariņš, Francis Lisovskis,
Kristers Spalva, Roberts Lindavs,
Ričards Kalniņš, Kristaps Sviķis,
Jānis Kozlovs un Ritvars Priede.
Turnīra komandu vērtīgākie spēlētāji bija Roberts Zariņš
(Iecava), Edžus Kauķis (A. Kraukļa VEF sporta skola), Valentīns
Gurjančiks (Krāslava) un Sanders
Kamuls (Rakvere).
R. Zariņš atzīst, ka basketbols
ir viņa hobijs. Robertam turnīrs

paticis, vien gribējies, lai piedalītos vairāk komandu: «Turnīrā nospēlējām labi, tomēr varējām vēl
labāk. Visvaldis Eglītis ir īpašs basketbola leģenda Latvijā! Tādēļ
šāds turnīrs ir vajadzīgs - tas veicina Iecavas basketbola popularitāti. Priecājos, ka varēju aizstāvēt
Iecavas godu pašmāju turnīrā.»
K. Sviķis: «Iecavnieki var lepoties, ka viņiem ir Višuks - basketbola lepnums. Manuprāt, šāds
turnīrs ir svarīgs mazajai Iecavai,
nesot tās vārdu basketbola aprindās. Sacensības varētu attīstīt,
piesaistot lielāku skaitu komandu
arī no citām Eiropas valstīm. Tas
vietējiem spēlētājiem dotu plašāku pieredzi spēlēs.»
7.lpp.

2013. gada 6. septembrī .

Zālītes iedzīvotāji alkst pēc
autoritātes, kas ieviestu kārtību
Anta Kļaveniece

26. augustā uz tikšanos ar
pašvaldības pārstāvjiem
Zālītes bibliotēkā pulcējās
aptuveni 20 vietējo
iedzīvotāju.
Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas satrauc ciema
iedzīvotājus, ir ūdenssaimniecības projekts. Viņi interesējās,
vai tiešām līdz oktobrim, kad ir
projekta nodošanas termiņš, līdz
galam būs sakārtota gan dzeramā ūdens padeve, gan kanalizācija. Pašlaik ūdens esot ļoti
nekvalitatīvs. SIA «DzKS» valdes
loceklis Jānis Feldmanis apsolīja, ka līdz oktobrim projekts
tiks pabeigts. Tranšeju rakšanas
darbus Zālītē apgrūtinājušas
plūstošās smiltis. Divi nolīgtie
uzņēmumi atteikušies būvdarbus veikt, jo situācija tiešām bijusi sarežģīta. Tranšejas kanalizācijas ierīkošanai bijis gandrīz
neiespējami nostiprināt – metru
platā tranšeja pēc izrakšanas
drīz vien kļuvusi pat sešus metru plata. Tagad būvdarbus veic

SIA «DzKS» izveidota brigāde, un
būvnieki sola darbus pabeigt laikā. «Kamēr iedzīvotāji nesaņems
labu un kvalitatīvu ūdeni, no šīs
nedēļas viņiem to kompensēsim,
neprasot samaksu par piegādāto
ūdeni,» sacīja J. Feldmanis. Tāpat viņš informēja, ka visas ielas, kur notikuši rakšanas darbi,
tiks atjaunotas: «Kur bija asfalts,
tur noasfaltēsim, kur bija šķembas, uzbērsim šķembu-grants
maisījumu.»
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir grūti savā starpā vienoties māju apsaimniekošanas un
teritorijas sakopšanas jautājumos. Katrā mājā ir tikai dažas
ģimenes, kas būtu gatavas ieguldīt līdzekļus situācijas uzlabošanai. Vienā no mājām plīsusi
kanalizācijas caurule, pagrabs
pieplūdis ar kanalizācijas saturu, bet iedzīvotāji vienoties par
kopīgu artavu problēmas novēršanai nevar. «Mūsu mājā ir
12 dzīvokļi, divi stāv tukši, bet
no pārējām ģimenēm maksātspējīgas ir tikai četras. Kontingents te ir briesmīgs.» No sarunas varēja saprast, ka daudziem
nav nekādu rūpju par īpašuma
uzturēšanu. J. Feldmanis skaid-

roja, ka problēmas cēlonis ir tas,
ka mājām nav apsaimniekotāja.
Iedzīvotājiem jāsaprot, ka mājas
ir viņu kopīpašums un par komunikāciju remontu pašiem ir
jāmaksā. Paprasīt gan nav no kā
– daudzi ir bez darba, un savu
bezcerību viņi labprātāk gremdē alkohola glāzē, nevis meklē
citu risinājumu. Daudziem joprojām šķiet, ka kāds atbrauks
no malas, savāks ciemā izmētātos atkritumus un bez maksas
tos izvedīs, nopļaus zāli, notīrīs
kāpņu telpā logus. Pamazām arī
tiem, kas kaut ko cenšas darīt
ciema sakopšanas labā, sāk nolaisties rokas. Talkas dienā strādājusi viena ģimene, pārējie skatījušies pa logu, kā darbs sokas.
«Bail jau arī aizrādīt. Ja daudz
runāšu, nezinu, kas ar manu
mašīnu var notikt, bet uz darbu katru dienu jābrauc,» sacīja
kāda iedzīvotāja. Ne velti izskanēja doma, ka Zālītē vajadzīgs
pašiem savs iecirkņa inspektors,
kas ievieš kārtību, jo pat astoņu
un desmitgadīgu puiku pirmais
rīta darbs esot salasīt izsmēķus
un uzpīpēt. Ne jau velti tie iedzīvotāji, kas vēlas dzīvot sakoptā
vidē, gribētu samainīt dzīvokļus

un dzīvot vienā mājā. «Tad mūsu
mājai būtu nomainīts jumts un
ārdurvis, ēka būtu nosiltināta.
Bet to jau nevar noorganizēt, jo
katrs turas pie sava čūsku midzeņa…»
Tāpat Zālītes iedzīvotāji informēja pašvaldības pārstāvjus, ka
vēlas, lai uz Iecavu tiktu izbūvēts
veloceliņš; lai autobusu pieturā
tiktu izbūvēti soliņi un nojume;
lai tiktu appļautas ceļmalas; lai
pašvaldība rosinātu saimniekus
sakopt savus īpašumus, kas pamazām pārvēršas par graustiem
un apdraud citu cilvēku drošību; lai Jaundedžu kapsētā tiktu
izzāģēti vecie, bīstamie koki; lai
vasarā neslēgtu bērnudārza grupiņu, jo tad vecāki nevar doties
uz darbu; lai pie Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra
tiktu izveidota autostāvvieta invalīdu transportam; lai vasarās
bērniem tiktu organizētas nometnes; lai Iecavā tiktu atjaunota autobusu pieturvieta pie autoservisa Edvarta Virzas ielā, lai
no rīta agrāk kursētu satiksmes
autobuss, jo pašlaik tas Iecavā
pienāk dažas minūtes pirms astoņiem un paspēt uz darbu laikā
nav iespējams.

Rosmes sāpju bērni – ūdens, kanalizācija,
novadgrāvji un satiksmes autobuss
Anta Kļaveniece

2. septembrī domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs,
deputāts un zemes ierīcības
dienesta vadītājs Aivars Mačeks, Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale un
SIA «DzKS» ūdenssaimniecības nozares vadītājs Jānis
Nitišs devās uz tikšanos ar
iedzīvotājiem Rosmē. Interesi par pašvaldības pārstāvju
ierašanos izrādīja aptuveni
desmit iedzīvotāji.
Arī šī ciema iedzīvotājus visvairāk satrauc ūdensapgādes
un ceļu kvalitātes problēma.
Kopš ceļus ziemas periodā netīra LAKS «Rosme», situācija kļuvusi daudz sliktāka – pagājuša-

jā ziemā greideris ne reizi nav
iebraucis ciema centrā. Nācies
izlīdzēties pašu spēkiem – sniegu tīrījis kāds vietējais iedzīvotājs, kuram ir sava tehnika un
jātiek uz darbu gribi vai negribi.
Pavisam bēdīga Rosmē ir situācija ar novadgrāvjiem. Pavasaros tie piepildās ar ūdeni, un
tad blakus esošo daudzdzīvokļu
māju pamati mirkst ūdenī. 20
gadus nekas nav darīts, lai tos
uzturētu kārtībā, tāpēc tagad
jācīnās ar sekām. Pašvaldības
pārstāvji gan solīja veikt priekšizpēti un atkarībā no rezultāta
lemt jau par konkrētu rīcību.
Ūdenssaimniecību savā apsaimniekošanā ir gatava pārņemt SIA
«DzKS», solot veikt ūdensvada
un kanalizācijas rekonstrukciju,
kā arī attīrīšanas iekārtu izbūvi,
taču iedzīvotājiem jārēķinās, ka
par pakalpojumu būs arī jāmaksā. Savulaik nemaksāšanas dēļ

ūdens piegāde atslēgta «Krastiņos», kur mīt trīs ģimenes. Tagad iedzīvotāji pieprasa pašvaldībai izrakt aku, lai gan māja ir
privātīpašums.
Iedzīvotāji interesējās, vai
rasts risinājums viņu ierosinājumam par satiksmes autobusa
maršruta maiņu. Tāpat kā Zorģos, viņi vēlas, lai uz Dzimtmisu
kursējošais autobuss iebrauc
arī Rosmē. A. Mačeks paskaidroja, ka novada dome šo ieceri ir
atbalstījusi un lēmums nosūtīts
izskatīšanai Zemgales plānošanas reģionam, kura kompetencē
ir izlemt šādus jautājumus.
Izskanēja pārmetums par t.s.
simtlatnieku darba kvalitāti –
trīs vīri, kas visu vasaru Kūlājos
pļauj zāli, bieži vien pamanoties
darbdienu beigt jau ap pulksten
11. Māmiņas, kuru bērni izmanto skolēnu autobusu, ir satrauktas par to, ka šoferi ļauj autobusā

braukt arī iereibušām, netīrām
personām, bet pensionārus, kas
vēlas, piemēram, nokļūt uz vizīti
pie ārsta, dažkārt atstāj uz ceļa.
Bērnus biedē ne tikai mežonīga
paskata piedzērušies cilvēki, bet
arī klaiņojošie suņi. Pie nesterilizētas kuces, kas mitinās pie
darbnīcām, suņi sarodoties no
visas plašās apkārtnes. Rosmes
iedzīvotāji ciemā biežāk vēlētos
redzēt ceļu policijas patruļu, jo
zvēru fermas strādnieki pa ceļu
nesoties tādā ātrumā, ka akmeņi pa gaisu lidojot. Savukārt
smagais transports, kas piegādā
zvēru fermai barību, izdangā jau
tā ne visai labā stāvoklī esošo
ceļu. Vislabākos vārdus Rosmes
iedzīvotāji veltīja savai bibliotekārei Valentīnai Tiščenko, kas
uztur ciemā mazu gaismas saliņu, ar dažādām nodarbībām un
konkursiem nodarbina ciema
jaunāko paaudzi.
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Novada domē

Brīvpusdienas arī 6. klašu skolēniem
Anta Kļaveniece
29. augusta domes ārkārtas
sēdē deputāti lēma par
brīvpusdienu nodrošināšanu
6. klašu izglītojamiem.
2007. gada 11. decembrī
Iecavas novada dome pieņēma
lēmumu «Par brīvpusdienu piešķiršanu», ar kuru tika noteikts no 2008. gada 1. janvāra piešķirt
brīvpusdienas bērniem, kuri
Iecavas novada mācību iestādēs apgūst pirmsskolas izglītības programmu (5-6 gadīgie) un
sākumskolas programmu (1.4. klase) un neatrodas valsts apgādībā.
2012. gada 11. jūlijā Iecavas
novada dome pieņēma lēmumu

«Par brīvpusdienu nodrošināšanu 5. klašu izglītojamiem»,
ar kuru brīvpusdienas no
2012. gada 1. septembra tika
nodrošinātas arī Iecavas novada pašvaldības izglītības iestāžu
5. klašu skolēniem, kuri nav
valsts apgādībā.
Strādājot pie 2013. gada budžeta sagatavošanas, deputāts
Atis Avots ierosināja, sākot ar
2013./2014. mācību gadu, nodrošināt no pašvaldības budžeta
apmaksātas brīvpusdienas visās
pašvaldības mācību iestādēs arī
6. klašu skolēniem.
Finanšu komiteja nolēma
papildu līdzekļus Ls 4380 no
2013. gada 1. septembra 6. klašu skolēnu nodrošināšanai ar

Īsfilmai epizodes tver
no laivas un zirga
Elīna Arāja
7. septembrī Grāfa laukumā
Baltās nakts pasākumā
notiks pirmizrāde īsfilmai,
ko veidojuši jaunieši projekta
«Tūrisma attīstības veicināšana
Iecavā» ietvaros.
Īsfilmas tapšanā piedalās neformālās jauniešu grupas «IDeja»
pārstāvji un GTA grupas jaunieši.
Pirmās dienas filmas veidotāji pavadīja uz Iecavas upes. «Lai izpildītu scenārija autora Edvarta Šulca
vēlmes, epizodi filmējām vairākas
reizes,» par filmēšanas iespaidiem
stāsta režisors un operators Eduards Cers. «Plānošanas procesā
viss likās daudz vienkāršāk, bet
filmējot saprotam, cik viegli būtu,
ja būtu piesaistīts profesionāls
režisors. Vīzija ir skaidra, taču to
iedabūt filmā nav tik vienkārši,»
atzīst E. Šulcs.
Īsfilmas ideja ir parādīt vienas
dienas atpūtas iespējas Iecavā.
Aptuveni 15 minūšu garais videostāsts būs par vairākiem Iecavas
novada tūrisma objektiem, piemēram, Iecavas upi, vēsturisko
parku, mini zoo «Dobuļi», sporta
klubu «Drostalas».
«Mēs, GTA jaunieši, izvēlamies
interesantus objektus, «IDejas»
grupa nodarbojas ar filmēšanu,
savukārt Ginta Zaumane ir tā,
kas mums visiem palīdz realizēt
idejas,» stāsta GTA pārstāve Beatrise Krūmiņa.
«Drostalās» tūrisma objekta
iepazīšana un filmēšana noritēja
29. augustā. Jāt ar zirgu iemēģi-

pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām pašvaldības šī gada
budžetā rezervēt kā līdzekļus
neparedzētiem gadījumiem.
Pamatojoties uz informāciju par prognozējamo 6. klašu
izglītojamo skaitu 2013. gada
1. septembrī Iecavas novada izglītības iestādēs (Iecavas vidusskolā – 54 izglītojamie, Dzimtmisas pamatskolā – desmit,
Iecavas internātpamatskolā – 17)
un aprēķinam izmantojot vienas
pusdienu porcijas cenu Ls 0,75,

ir aprēķināts, ka 2013. budžeta gadā no pašvaldības līdzekļiem šim mērķim ir nepieciešami
Ls 4384,60.
Iecavas
novada
dome,
balsojot, «par» - 8 (A. Avots,
V. Gailums, J. Krievs, A. Mačeks,
J. Pastars, S. Pašukovs, J. Pelsis, J. Siugalis), «pret» – nav,
«atturas» - nav, nolēma no
2013. gada 1. septembra nodrošināt ar pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām arī Iecavas
novada pašvaldības izglītības
iestāžu 6. klašu izglītojamos,
kuri nav valsts apgādībā. Vienas
pusdienu porcijas cena noteikta
Ls 0,75 apmērā.

Kāds bijis AUGUSTS : : :
Aizvadītajā mēnesī laulību noslēdza astoņi pāri. Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas desmit miršanas un desmit dzimšanas
apliecības, informē nodaļas vadītāja Edīte Jančone. Jaundzimušajiem zēniem doti vārdi Valters, Eduards Rojs, Artūrs un
Adrians, bet meitenēm – Evija, Sofija, Sanija, Marsela, Odrija
Emīlija un Laura.

Jaunumi bibliotēkā : : :
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem piedāvā
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.

nāja vairāki jaunieši. ««Drostalās»
ir atsaucīgi un sirsnīgi cilvēki, kas
patiešām mīl to, ko dara. Noteikti iesaku visiem kaut reizi mūžā
uzsēsties zirga mugurā! Projekta
gaitā sapratām, ka Iecavas novadā ir daudz vairāk, ko redzēt,
nekā mēs domājam. Vajag tik pameklēt!» atzīst Beatrise.
Beatrise Dzene no «IDejas» atzīst, ka «Drostalas» tiešām ir labs
tūrisma objekts: «Te apvienojas
fiziskā un garīgā atpūta. Uzkāpjot zirga mugurā, mani pārņēma
stress un jutu to arī no zirga, bet
tad saplūdu ar viņu, kas ļāva man
atbrīvoties un izvēdināt galvu.»
Laikam jau zirgam patika jaunā
jātniece, jo doties mājup viņš piekrita vien Beatrises pavadā.
«Kad tu jāj zirga mugurā, iestājas miers. Tu pielāgojies zirga
ritmam un tad saproti, kādēļ zirgus dēvē par ārstējošiem. Paldies
«Drostalām», paldies folkloras
kopai «Tarkšķi» par filmēšanos
Dievdārziņā un paldies kafejnīcai «Viestarti» par filmas veidotāju
pabarošanu un visiem pārējiem,
kas uzņēma filmas veidotājus,»
saka E. Šulcs.

Oriģinālliteratūra
• Avotiņa D. «Dzērvju svētība»
• Avotiņa D. «Kumpiņa»
• Bauere I. «Marta, mana
Andromeda»
• Bauere I. «Piedod, Karolīna!»
• Ezergaile I. «Melnās gailenes»
• Melgalve I. «Mirušie
nepiedod»
• Puče A. «Slazds»
• Tropa T. «Zemdedzes tvanā»
Tulkotā daiļliteratūra
• Brauns Dens «Inferno»
• Dikinsone M. «Dženijas karš»
• Gomesa R. «Stāsti ar dvēseli»
• Jangs V. «Krustceles»
• Kostello Dž. «Ko vēlas
sievietes»
• Mārtins Dž.R. «Zobenu vētra.
3. grām. 2. d. Asinis un zelts»

• Nesbē Jū «Glābējs»
• Nīla F. «Viltus eņģelis»
• Patisons Dž. «Dāma no
Argentīnas»
• Robārdsa K. «Rīta dziesma»
• Vorsa Dž. «Izsauciet
vecmāti!»
Dokumentālā un zinātniski
populārā literatūra
• Arutunjana A. «Mistērija
Putins»
• «Ceļojums dzejnieku
pasaulē»
• Lapsa L. «Trīspadsmit
Amerikas»
• Zemītis J. «Nenoslēgtais
loks»
• Ziedonis I. «No Jāņiem līdz
Murjāņiem»

Ar Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas
aktualitātēm un sniegtajiem
pakalpojumiem
tagad iespējams iepazīties arī
jaunizveidotajā interneta
mājas lapā

iecavasbiblioteka.weebly.com

e
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Skolu ziņas

Lai sekmēm bagāts jaunais mācību gads!
Iecavas
internātpamatskola

«Vēlamies īpaši akcentēt šo
mācību gadu, jo mūsu skolai tas
būs nozīmīgiem notikumiem bagāts,» informē skolas direktores
vietniece izglītības jomā Ligita
Putniņa. Šajā mācību gadā paredzēti skolas 55 gadu jubilejas
projekti, piemēram, projektu nedēļā skolēni iepazīsies ar absolventiem, kuru bērni arī mācās
šajā pašā mācību iestādē. 20
gadi šogad aprit kopš sadarbības
ar draugiem no Zviedrijas. Oktobrī draugi ieradīsies, lai kopīgi
atzīmētu ilgstošo sadarbību. Savukārt internātpamatskolas audzēkņi rudenī dosies uz Turciju,
bet pavasarī uz Vāciju, jo skola
arī šajā mācību gadā turpinās
darboties «Comenius» starpvalstu partnerības projektā.

Iecavas vidusskola

apgādāti ar projektoriem, iegādātas divas tāfeles, ieliktas jaunas
ārdurvis rezerves izejām, viens
mācību kabinets ieguvis jaunas
mēbeles, virtuves vajadzībām iegādāti trauki. Paldies par darbu
skolas tehniskajam personālam!
Šovasar nedaudz mainījies
skolas darbinieku sastāvs. Darbu virtuves blokā uzsākusi Žanna Bogdanova un Santa Jaševa.
Informācijas sistēmu mūsu skolā kārtībā uzturēs IT speciālists
Kārlis Indriksons.

Dzimtmisas
pamatskola

Uzsākot 2013./2014. mācību
gadu, mācību procesa nodrošināšanai mājturības un tehnoloģijas kabinetā skolēniem būs
trīs jauni darba galdi. Rotaļu
laukums skolā ir papildināts ar
vairākām jaunām ierīcēm, ir uzstādīts arī Rīgas tulkošanas biroja dāvinājums – divas šūpoles
un slidkalniņš.
Mācību priekšmetu kabinetos veikts kosmētiskais remonts.
Skola mācību procesa nodrošināšanai ir iegādājusies mācību
līdzekļus, darba burtnīcas, mācību grāmatas, skolotāji sagatavojuši jaunus izdales materiālus.
Esam gandarīti, ka visi skolas absolventi turpinās izglītoties: Henriks Matuševs uzsāks
mācības Rīgas Pārtikas ražotāju
vidusskolā, apgūstot komercdarbinieka profesiju; Raivo Vorona
mācīsies par dārznieku Bulduru
dārzkopības vidusskolā; Edgars
Beijers un Armands Ankvičs
apgūs automehāniķa profesiju
Saulaines profesionālajā vidusskolā; Kristiāna Jerķe mācīsies
par viesmīli un Edgars Skrastiņš apgūs pavāra arodu Rīgas
Pārtikas ražotāju vidusskolā;
Raivo Feldmanis iestājies Rīgas
Valsts tehnikumā, lai apgūtu
autotransporta komerczinības;
Gvido Vorona mācīsies par grāmatvedi Rīgas Valsts tehnikumā;
Līga Skuja mācīsies Ķekavas vidusskolā, bet Raivis Šastakovičs
vidējo izglītību apgūs Iecavas vidusskolā.

«Aizvadītā mācību gada rezultāti vidusskolā ir pierādījuši skolotāju profesionalitāti un
skolēnu atbildīgu attieksmi pret
veicamo. Paldies visiem par veikumu!» teic skolas direktore
Agra Zaķe. Uzsākot jaunu darba cēlienu, viņa novēl: «Lai mācīšanas un mācīšanās process
sniedz prieku un vēlmi izzināt
arvien vairāk! Veiksmi un mērķtiecību, sasniegumus mācībās
ikvienam skolēnam, bet pedagogiem – pacietību, izturību un
milzīgu darba sparu!»
Skola lepojas ar saviem 12.
klašu absolventiem. No viņiem
36 skolēni (80%) iestājušies Latvijas augstskolās un koledžās,
četri skolēni (9%) izvēlējušies iegūt vidējo profesionālo izglītību.
2012./2013. mācību gadā vidusskolas 9. klasi absolvēja 62
skolēni. 34 skolēni (47%) izglītības ieguvi turpinās vidējās mācību iestādēs: 30 skolēni (41 %)
- Iecavas vidusskolā, trīs skolēni
(5%) - kādā no Rīgas ģimnāzijām,
viens skolēns - Rīgas Kultūru
vidusskolā, 25 skolēni (41 %) profesionālās izglītības iestādēs,
viens skolēns turpinās mācības
9.klasē, viens skolēns strādās.
Vasaras periodā padarīts
daudz, lai visa skolas saime skoZālītes speciālā
lā justos labi. Veikta apkures
internātpamatskola
sistēmas rekonstrukcija, 2. māPagājušais gads Zālītes
cību korpusa foajē un divos kabinetos – kosmētiskais remonts. speciālajā internātpamatskolā
Informātikas kabinetam iegādāti aizvadīts ar daudziem jauninādatorkrēsli, seši mācību kabineti jumiem. Mazā Zālītes skola var

lepoties ar jaunā deju kolektīva «Asniņi» panākumiem. Viņi
paguvuši jau uzstāties Iecavas
parka estrādē, integratīvā mākslas festivāla «Nāc līdzās!» noslēguma lielkoncertā un festivālā
«Uguns dziesma», kas par godu
Latvijas dzimšanas dienai notika Likteņdārzā, stāsta direktora
vietniece audzināšanas darbā
Ilze Arāja. Festivālā «Nāc līdzās!»
Zālītes skolas bērni piedalījās
arī ar saviem lietišķās mākslas
darbiem un tos drīzumā varēs
aplūkot izstādē Rīgā. Audzēkņu
veidotie keramikas darinājumi
tagad kā dāvinājums rotā arī
Melngalvju nama telpas, jo festivāla laureāte skolas audzēkne Katrīna tika uzaicināta uz
pieņemšanu pie Latvijas Valsts
prezidenta. Bet mazās skolas
skolēni šī festivāla ietvaros pirmo reizi piedalījās meža stādīšanas talkā Plakanciemā. Viņi
ir uzsākuši draudzību ar privātskolu «Patnis».
Vasaras sākumā izlaidumu
svinēja skolas pirmie pavāra un
galdnieka palīgi. Mācību gads
noslēdzās, piedaloties «Ghetto
Games» spēļu atklāšanas pasākumā Rīgā, kur bērni ar aizrautību vēroja priekšnesumus un
piedalījās dažādās aktivitātēs.
«Paldies draugiem no «palīdzēsim.lv», kas mūsu bērnus arvien
ielūdz uz dažādiem pasākumiem
un filmām. Tas bērniem ir liels
atbalsts. Šajā mācību gadā noteikti turpināsim piedāvāt audzēkņiem izjādes ar zirgiem un
mazajā skolā kanisterapijas nodarbības. Vēl plašākus kā pērn
ceram sarīkot izklaidējošos pasākumus: skolas atklāto čempionātu «AŠP» (akmens, šķēres,
papīrītis) un «Popielu». Turpināsim aroda un interešu izglītību pavāru un galdnieku palīgu,
metālapstrādes, keramikas un
mājturības specialitātēs. Kopā
ar Spilvenu feju lielajā skolā un
suni Žoze un māksliniekiem no
Mazās Ģildes mazajā skolā aizvadījām krāsainu un jauku pirmo skolas dienu. Cerēsim, ka
tāds būs viss gads!»

Mūzikas un
mākslas skola

«Iecavas Mūzikas un mākslas skolai šis mācību gads aizritēs skolas 25 gadu zīmē. Jā!
Jau 25 gadus iecavniekiem ir
pašiem sava Mūzikas skola. Un

otro mācību gadu ir arī mākslas klase. Skolas jubileju paredzēts atzīmēt 8. novembrī,
kad ciemos tiks gaidīti bijušie
audzēkņi,
absolventi,
pedagogi, darbinieki,» stāsta iestādes direktore Ineta Pilverte.
«Mācību process šajā mācību
gadā turpināsies kā jau ierasts
– mūzikas nodarbības notiks
Raiņa ielā 3, mākslas nodarbības notiks Sporta ielā 1.
Esam nolēmuši ieviest e-klasi, kas jau ir daudzās skolās. Arī
mums jāiet līdzi jaunajām tehnoloģijām. Bet pats galvenais,
ko šajā gadā vēlamies, – lai tiktu
uzsākts darbs pie jaunās Mūzikas un mākslas skolas projekta
gatavošanas un finanšu līdzekļu
piesaistes!»

Sporta skola
«Dartija»

Sporta skolas treneru kolektīvs lepojas ar labiem rezultātiem aizvadītajā mācību gadā.
Veiksmīgs bijis starts Jaunatnes olimpiādē Ventspilī; četri
audzēkņi piedalījušies Eiropas
čempionātā. Skolu pavasarī absolvēja septiņi jaunieši; vasarā
sporta skola akreditēta uz sešiem gadiem. Treneri šajā mācību gadā aicina pieteikties sporta
skolā: galda tenisā 2005./2006.
gadā dzimušas meitenes pie treneres Baibas Gāgas; basketbolā
2000./2001. un 2004./2005.
gadā dzimušus zēnus pie trenera Viļņa Gailuma, 2002./2003.
un 1998./1999. gadā dzimušus
zēnus pie Voldemāra Pāruma;
vieglatlētikā 2000. gadā dzimušus zēnus un meitenes pie Elmāra Gāgas, 1997./2004. gadā
dzimušus jauniešus pie Daces
Vizules.

PII «Cālītis»

Pirmsskolas izglītības iestādē
«Cālītis», sagaidot mācību gadu,
uzmanība koncentrēta uz ēkas
piebūvi, kurā līdz septembra vidum paredzēts atvērt trīs papildu grupiņas, jo pēdējos gados
Iecavas novada bērnudārzos nebija iespējams nodrošināt vietas
visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem. Jaunajā moduļu
tipa piebūvē būs divas trīsgadīgo
un viena četrgadīgo grupiņa. Tāpēc šajā mācību gadā darbu uzsāks seši jauni pirmsskolas izglītības pedagogi, informē iestādes
vadītāja Inguna Lāce. «Prioritā-

. 2013. gada 6. septembrī
Anta Kļaveniece

Vidusskolā mācības uzsāka rekordliels pirmklasnieku
skaits - 77, par 22 bērniem vairāk nekā pirms gada.

Dzimtmisas pamatskolas direktore Jana Arāja
iedrošina pirmās klases skolnieku Danielu Kļavinski
iezvanīt pirmo mācību stundu.
Skolas 1. klasē šogad mācības uzsāka 12 bērni.

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki septembrī
Pirmdien, 2. septembrī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem domes
priekšsēdētājs J. Pelsis
plkst. 8-12 (no 9. septembra) pieņem izpilddirektors
M. Veinbergs
Iecavas internātpamatskolā pirmklasniekus iepriecināja
vecāko skolēnu dāvinātās mīkstās rotaļlietas.

Apdrošinās
pirmklasniekus

tes šajā mācību gadā būs integrējoša un interaktīva pedagoģiskās vides veidošana. Centīsimies
individualizēt pedagogu darbu
katram bērnam: attīstīsim katru
bērnu atbilstoši viņa dotumiem
Lai nodrošinātos pret neplāun spējām,» skaidro I. Lāce.
notiem izdevumiem, kas saistīti
ar dažādām traumām, SEB dzīvības apdrošināšana jau ceturto
PII «Dartija»
gadu iepriecina pirmklasnieku
Pirmsskolas izglītības iestāde vecākus, dāvinot nelaimes gadī«Dartija» jauno mācību gadu uz- jumu apdrošināšanu 1000 latu
sākusi ar jauna sporta laukuma vērtībā visiem Latvijas pirmizveidi iestādes pagalmā, stāsta klasniekiem, informē Viktorija
Madelāne, Dzīvības apdrošināvadītāja Irīna Freimane. Stadio- šanas speciāliste SEB bankas
na skrejceliņam ieklāts gumijo- Bauskas filiālē.
tais segums, kas ir drošāks pret
Vecāki pirmklasnieka apdrotraumām un veselīgāks skrieša- šināšanas noteikumus bez maknai. Savukārt piecgadīgajiem un sas var saņemt:
• reģistrējoties SEB mājas
sešgadīgajiem audzēkņiem mācību darbu atvieglos internets. lapā;
• dodoties uz tuvāko SEB
Viņiem iegādātas arī darba burtbankas filiāli, kur SEB dzīvības
nīcas.
apdrošināšanas speciālists izPII «Dartija» turpinās dzīvot skaidros un izsniegs pirmklaszaļi un darboties Eko skolu prog- nieka apdrošināšanas noteikurammā, šogad izvēloties «Meža mus.

Otrdien, 3. septembrī,
plkst. 8.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 10-12 pieņem deputāts V. Gailums
Pirmdien, 9. septembrī,
plkst. 16-17 pieņem Attīstības komitejas
priekšsēdētājs A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Avots, E. Circenis,
A. Vītola un A. Grundmanis
Otrdien, 10. septembrī,
plkst. 8.30 domes sēde
plkst. 14.00 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Trešdien, 11. septembrī,
plkst. 10-12 pieņem deputāts S. Pašukovs
Ceturtdien, 12. septembrī,
plkst. 14.00 dzīvokļu un īres komisija
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Trešdien, 18. septembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāti G. Arājs un P. Bite
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Otrdien, 24. septembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja A. Zaķe
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Mazliet avantūristi ar 50 gadu kopdzīves stāžu
Anta Kļaveniece

31. augustā Zelta kāzas svinēja
Inta un Vladislavs Lapkovski.
Abus satuvinājusi un 50 gadus
kopā noturējusi ģimenes
mīlestība un
degsme darboties.
Rosībā dzīvojot, daudz kas paliekošs padarīts: izaudzināti divi
dēli, sagaidīti četri mazbērni, uzcelta māja, kur ģimenei, pīrāgiem
smaržojot, omulīgi kopā pulcēties,
aizvadīta piepildīta darba dzīve.
Neskaidrs palicis tikai viens – kur
tie gadi tik ātri paskrējuši...
Toreiz, pirms vairāk nekā
50 gadiem, Inta – meitene no
Sakstagala Latgalē, bija pabeigusi Kultūras darbinieku tehnikumu un pēc prakses Iecavas vidusskolas bibliotēkā tika
uzaicināta strādāt turpat par
bibliotekāri. «Pirmā darbdiena
1962. gada 8. oktobrī bija saulaina un silta; tikpat silti mani uzņēma toreizējā skolas direktore Valda Jakuška, tādēļ man radās ļoti
labs iespaids par Iecavu. Bibliotēkā toreiz bija daži grāmatu skapji
un vecs rakstāmgalds; alga maza
– 45 rubļi, taču pēc studentu nabadzības gadiem tā man likās vesela bagātība,» savu darba gaitu
sākumu atceras Intas kundze.
Tolaik gan jaunā meitene vēl nenojauta, ka vidusskolas bibliotēka
kļūs par viņas mūža darba vienī-

Inta un Vladislavs Lapkovski savās Zelta kāzās kopā ar
mazbērniem: Sandi (no kreisās), Edgaru, Elīnu un Sintiju.
gajām mājām. Tur, vēlāk paralēli noskatīja Intu – skaisto meiteni,
strādājot par latviešu valodas un kas deklamēja zināmās Heislera
literatūras skolotāju, aizvadīti 50 dzejas rindas par bērzu, kuram
ražīgas rosības gadi. Intas kun- «egle vēl tā pati zaļā, un eglei bērzs
dze atzīst, ka šogad, tuvojoties 1. - arvien vēl tīrs un balts». Jau vēseptembrim, viņas sirdi nedaudz lāk abi satikās kultūras nama deju
kņudina smeldze, jo nav vairs jā- kolektīvā un, dejojot vienā pārī,
iet uz skolu. Darbs bibliotēkā nu aizdejojās arī līdz kāzām. «Skaisuzticēts jauniem darbiniekiem, tāku meiteni Iecavā nebiju redzēarī Lapkovsku mazmeitai Elīnai, jis,» atzīst nu jau sirmais vīrs. Iekas, visticamāk, mīlestību uz grā- pazīstot Intu tuvāk, sapratis, ka
matām mantojusi no vecmāmiņas abiem ir arī daudz kopīga. «Skaisun, izstudējusi bibliotēku zinības, tums ar gadiem ir kaut kur paturpina viņas iesākto.
balējis, bet raksturs joprojām nav
Vladislavs atgriezās no dienes- samaitājies,» tā par savu kundzi
ta armijā 1962. gada decembrī un teic Vladislavs. Savukārt Inta atkādā pasākumā pirms Jaungada zīst, ka Vladislavā piesaistījusi

viņa labestība, viņš bijis un joprojām palicis interesants sarunu
biedrs un labs dziedātājs. Abus
arvien vieno humors un zināms
avantūristu gars – ja laba ideja
Līga Bosko
ienāk prātā, tad tā jārealizē, gari
nedomājot. Tagad abi gan mazliet
brīnās, kā visu dzīvē paspējuši.
Gadu pēc kāzām sākuši būvēt
māju un, lai šo ieceri realizētu,
tirgum audzējuši dārzeņus, Inta
piepildījusi savu sapni būt par
skolotāju un pabeigusi Liepājas
pedagoģisko institūtu, dzimuši
un izaudzināti dēli, un vēl paspēts
Latviju krustu šķērsu apceļot. Tagad, pārcilājot dzīves notikumus,
Intas kundze teic, ka vislabāk
abu kopīgo mūžu raksturo Ārijas
Elksnes dzejas rindas:
Visu mūžu es ceļu māju,
Lai jums kur pārnākt būtu.
«Nekur nav tik labi kā mājās,»
jūs sakāt,
Un atkal es stipra jūtos
Un neticu saldajai čigāna
dziesmai,
Kas vilina projām iet.
Smaržo pīrāgi, un uz palodzes
Mājas svētība zied.
Viņu 20 gadus celtā māja tiešām kļuvusi par īstu ģimenes
patvērumu. Sanākšanas reizēs
svētkos un arī ikdienā tajā pulcējas gan gādīgās dēlu ģimenes un
mazbērni, gan draugi. Arī šoreiz
- 31. augustā, pulcējoties uz Intas un Vladislava Zelta kāzu svinībām.

Kurzemes lauksaimnieki apciemo Iecavas pusi
Elīna Arāja
25. augustā dārzeņu audzētāji
no Saldus, Kuldīgas, Talsiem
un Liepājas, apceļojot Zemgali, iegriezās arī Iecavas pusē.
Īpaši sajūsmināti viesi bija
par Andra Bites saimniecību.
Dārzeņu audzētāji arī noskaidroja, kā ražo eļļu SIA «Iecavnieks» un kā top 100% dabīgas
beices un krāsas. Sirdspriekam
Iecavas novada lauksaimniecības organizētāja Ruta Priede
viesus aicināja aplūkot arī trīs
daiļdārzus.
«Mazgrāvīšos» saimnieko
ar apdomu
Zemnieku saimniecībā «Mazgrāvīši» gandrīz jau 30 gadus
saimnieko Andris Bite un Gunta
Zelle. Sākotnēji dārzkopība bijusi kā hobijs, bet nu jau siltumnīcu platība saimniecībā lēšama
ap 6000 m². Tomātu audzētājs

Andris Bite viesiem stādījās
priekšā: «Esmu metinātājs, mehāniķis, elektriķis, šoferis, organizators un visbeidzot brīvdārznieks.» A. Bites saimniecībā liels
uzsvars tiek likts uz ekonomiju
un materiālu vairākkārtēju pārstrādi. Cik vien saviem spēkiem
spēj, saimnieks visu dara pats:
gan nodarbojas ar dārzeņu un
koku stādu audzēšanu, gan remontē tehniku, gan aizraujas ar
inženiera cienīgu ideju ģenerēšanu un galvenais - arī to realizēšanu. Viņš pats izgatavo visu,
kas nepieciešams: lielie saimniecības vārti tapuši no vecas tehnikas; siltumnīcas skursteņus
viņš sameistarojis no nolietotu
veļasmašīnu «Rīga» korpusiem.
Andris ir paraugs tam, kā ar minimāliem līdzekļiem var panākt
gandrīz to pašu, ko ar Eiropas
fonda finansiālu atbalstu. Arī siltumnīcas ir viņa meistardarbs.
«No siltumnīcām tikai viena ir

Andris Bite (no kreisās) nesavtīgi dalījās ar savām
zināšanām, ko uzkrājis, saimniekojot jau teju 30 gadus.
īpaši celta, pārējās būvētas no
malkas un metāllūžņiem. Visām
būvēm plēve uzvilkta divās kārtās, lai nerastos kondensāts un
būtu mazāki siltuma zudumi, jo
siltumnīcas agrā pavasarī apku-

rinām,» stāsta Andris.
Par to, ko vēl interesantu kurzemnieki uzzināja A. Bites saimniecībā un kur vēl paviesojās,
lasiet nākamajā laikraksta numurā.
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Sporta ziņas

Visvalža Eglīša kauss aizceļo uz Igauniju
1.lpp.
«Turnīrā bija spēcīgi pretinieki, bet kopumā visas komandas
spēlēja līdzīgi. Pirms spēles biedēja igauņu auguma pārsvars, tāpēc
patiess prieks, ka bijām tuvu uzvarai. Nedomāju, ka mana basketbolista karjera būs pielīdzināma Višuka sasniegumiem, taču turpināšu spēlēt Iecavas komandā, kamēr mācīšos skolā, un pēc tam
laiks parādīs,» tā K. Sviķis.
Metienu turnīros starp spēlēm piedalījās gan dalībnieki, gan
skatītāji, kuri izrādījās visai sīvi konkurenti, pat mazākie līdzjutēji.
Tomēr soda metienos pirmo vietu izcīnīja Ivars Vanags (VEF), kurš
izrādījās meistars arī tālajos metienos no centra, bet trīspunktu
metienos spēcīgākais bija Jānis Gavrilovskis (Krāslava).
Pasākuma galvenā organizatore sporta skolas «Dartija» direktore Baiba Gāga atklāj, ka jau pirms kāda laika bija nolemts izveidot
basketbola turnīru, nosaucot to V. Eglīša vārdā. Tagad tas ir realizēts, un organizatori domā par turnīra tālāku attīstību: iespējams,
nākamgad būs cita vecuma grupa. Vēl jālemj par to, kādā skaitā
un no kurām valstīm piesaistīt komandas, kādas aktivitātes piedāvāt skatītājiem. Taču par to, ka turnīram jābūt, ir pārliecināti gan
Baiba Gāga, gan sacensību galvenais tiesnesis Māris Ozoliņš, gan
arī turnīra dalībnieki un pats Visvaldis Eglītis.
Spēļu rezultāti:
Iecava – A. Kraukļa VEF sporta skola 66:61
Rezultatīvākie spēlētāji: R. Zariņš – 22 punkti, J. Pelēcis – 17 p.,
F. Lisovskis – 11 p.
Iecava – Krāslava 57:49
J. Pelēcis – 14 p., F. Lisovskis – 14 p., K. Spalva – 11 p.
Iecava – Rakvere 64:69
J. Pelēcis – 32 p., F. Lisovskis – 8 p., R. Zariņš – 6 p.

Kristaps Sviķis (augšējā rindā no kreisās), Ričards Kalniņš,
Visvaldis Eglītis, Francis Lisovskis, Voldemārs Pārums,
Kristers Spalva, Roberts Zariņš, Jānis Kozlovs (apakšējā
rindā no kreisās), Jānis Pelēcis un Roberts Lindavs.
Turnīrā spēlēja arī Ritvars Priede.

Līdzjūtības
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm, /R. Skujiņa/
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu,
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā, lai tev palīdzētu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Silvijai Cukmačai,
dzīvesbiedru aizsaulē pavadot.
Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» kolektīvs
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.

/V. Grenkovs/

Izsakām līdzjūtību mūsu darbinieces
Vēsmas Špeļkovas tuviniekiem, pavadot viņu mūžībā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs
Sirds nepukst vairs,
Bet tai vēl bija skanēt,
Un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot.

/J. Sudrabkalns/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Igoram Hodorovičam,
no meitas uz mūžu atvadoties.
AS BALTICOVO administrācija
Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

/O. Rikmanis/

Skumju brīdī esam kopā ar Kārli Sarmu,
dēlu mūžībā aizvadot.
AS BALTICOVO administrācija

Aizsaulē aizgājuši
Vēsma Špeļkova (03.08.1941. – 28.08.2013.)
Pēteris Cukmačs (11.06.1955. – 01.09.2013.)
Jevgēnijs Tuzovskis (16.08.1950. – 01.09.2013.)
Diāna Hodoroviča (13.09.1994. – 03.09.2013.)
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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 (tiek komplektēta grupa)

Ls 15
Ls 20
Ls 30
Ls 50

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

Pērk : : :

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

8. septembrī Iecavas tirgū būs
pieejami mazlietoti velosipēdi
no Vācijas un Nīderlandes.
Sieviešu, vīriešu, bērnu,
pusaudžu, kalna. Cenas sākot
no Ls 35. www.veloogre.lv
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Dažādi : : :

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 29130555; 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.

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.
Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem mēnešiem.

Dominante Park, Ķekavas nov., Ķekavas pag., Saulgoži
SIA TRIALTO LATVIA aicina darbiniekus šādos amatos:

• Preču marķētāja
• Krāvējs (roku darbs)

Darba vieta atrodas Dominante Parkā pie Ķekavas.
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
Iespējams izvēlēties sev piemērotāko darba maiņu.
Interesentus lūgums zvanīt pa tālr. 67791437 vai ierasties
personīgi pirmdienās un ceturtdienās plkst. 08.30 Dominante
Park 1. stāvā.

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

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.
Kartupeļu vākšana ar
kombainu.
Tālr. 29264595.

Sporta namā
16.-19. septembrī
Valsts sporta medicīnas
centra speciālistu
medicīniskās
pārbaudes
sporta skolas izglītojamajiem
21. septembrī plkst. 11:00,
12:30 un 14:00
LJBL čempionāts
basketbolā:
Kuldīga-Iecava
24. septembrī
plkst. 8:30 – 17:00
Skolu rudens kross
Ar nolikumu var iepazīties
www.iecava.lv
27. septembrī
Olimpiskā diena
sporta namā «Dartija» un
visās novada izglītības
iestādēs.
Katra mēneša
otrajā pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
galvenā arhitekte
DACE PUTNA.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 9. septembrī.

Piedāvā darbu: : :

SIA «Pranit Exim» Iecavas
Sestdienas, 31. augusta, vakarā
novada «Mākonīšos» meklē
parka estrādē pazudis maks.
darbiniekus/-ces: ražotnē,
Atradēju lūgums zvanīt pa
pie frēzes un zāģmateriālu
tālr. 29428578, 63941866.
sagatavošanā, gleznu rāmīšu
Lūgums atdot vismaz
sagatavošanā.
dokumentus.
Tālr. 63963925, 29121697.
Piektdienas, 30. augusta,
vakarā Cēsnieku apkārtnē
pazudis mazs, balts sunītis
(labā austiņa melna). Līdzīgs
čivavas šķirnes sunim.
Lūgums sniegt jebkura veida
informāciju!
Tālr. 26215612.

Vajadzīgs palīgstrādnieks
saimniecības ēkas būvniecībā
Iecavas novadā.
Tālr. 26533575 (J. Klīdzējs).
Iecavas vidusskola piedāvā
darbu pavāram. CV iesniegt
skolas kancelejā.
Tālr. 63960756, 20398328.

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
12. septembrī rīkos akciju:
šķiroto atkritumu savākšana
Iecavas novada Zorģos (pie bibliotēkas).
No plkst. 17:00 līdz 19:00 iedzīvotāji bez maksas
varēs nodot stiklu (pudeles, burkas), elektroniku (televizorus,
datorus, monitorus, ledusskapjus), papīru un kartonu,
PET pudeles.
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