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Zīmē skices topošajai grāmatai
Ludmila Šteinberga
Bērnu bibliotēkas vadītāja
Anta Kļaveniece

Māksliniece Agija Staka demonstrēja grāmatu «Velniņi»,
«Matīss un autosports», «Tauriņpasaule» krāšņās
oriģinālilustrācijas.

24. oktobrī Bērnu bibliotēkā
viesojās māksliniece
Agija Staka. Viņa tikās ar
vidusskolas 2.-3. klašu
skolēniem un pedagoģēm
Evitu Burcevu un Janu
Prihodjko.
Par
savu
nodarbošanos
māksliniece saka: «Jau 20 gadus bērnu grāmatu ilustrāciju
zīmēšana ir mans maizes darbs,
jau 30 gadus tas ir mans vaļasprieks, un jau 40 gadus tās man
vienkārši ļoti patīk.» Agijas Stakas darbi guvuši ievērību un atzinību dažādos grāmatu mākslas
konkursos. A. Staka saņēmusi
Pavasara balvu, Pastariņa prēmiju, nozīmīgāko bērnu un jaunatnes literatūras balvu - Jāņa
Baltvilka balvu.
2.lpp.
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«Marabella» paraksta
Radošie pedagogi
iedvesmojas meistardarbnīcā sadarbības memorandu
Beata Logina
«Ne tikai bērni, bet arī
pieaugušie ir pelnījuši,
ka viņiem ir nometne,»
pēc divām piepildītām
dienām Zālītes speciālajā
internātpamatskolā atzina
meistardarbnīcu dalībnieki.
Radošie pedagogi no Iecavas
novada un citām Latvijas izglītības iestādēm 25. un 26. oktobrī pulcējās kopā, lai mācītu cits
citu un mācītos paši. Iveta Cera
un Tatjana Šlikaite bija uztvērušas «Tarkšķu» vasaras nometnē
pausto vēlmi pašiem skolotājiem
rīkot pieredzes apmaiņu. Tā bija
iespēja apmainīties ar kolosālām idejām rokdarbos, veidošanā, kā arī atpūsties no ikdienas

mājas darbiem un bērnu audzināšanas.
«Pats jaukākais bija siltā un
mājīgā atmosfēra, ko radīja Iveta un Taņa, senā skolas ēka ar
krāsns apkuri, un arī mēs pašas - dalībnieces un skolotājas,»
secina Elīna Beitiņa. «Neaizmirstams bija pirmais vakars skolotāju istabā pie kamīna, kur tā
smējāmies, ka vaigos sāka mesties krampji. Esmu iedvesmota
un mājās turpinu iesāktos darbiņus - šuju atstarotājrotas un
turpinu aust lupatdeķi uz riņķa.
Priecājos par mana vīra izgatavotajām smaržīgajām ziepītēm.
Logus drīz rotās mūsu izveidotie
vitrāžas putniņi un ornamenti.»
6.lpp.

Dita Okmane, «ECO PARTNERS»
26. oktobrī nevalstisko
organizāciju (NVO) pārstāvji
parakstīja sadarbības
memorandu ar mērķi veicināt
ģimeņu harmonisku attīstību,
īstenojot kopīgas aktivitātes
visos Latvijas reģionos.
Sadarbības memorands apliecina NVO Sadarbības platformas izveidi. Sadarbības memorandu parakstīja Andra Feldmane, biedrības «Ģimenes spēks»
(Ventspils) pārstāve, Ļuda Belruse un Arta Manuša (Iecavas
ģimeņu ar bērniem biedrība
«Marabella»), Iveta Grosšteina (biedrība «Tukuma Dāmu
Klubs), Ilona Riekstiņa (daudzbērnu ģimeņu biedrība «Dēkla»,

Tukums), Tatjana Meļehova (nodibinājums «ECO PARTNERS»,
Rīga), Bonija Lasmane un Santa Hemminga (nodibinājums
«Mamma mammai fonds», Kuldīga).
Projekts «NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai» tiek īstenots
no 2013. gada 19. jūlija līdz
2015. gada 31. decembrim Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas «NVO
fonds» apakšprogrammas «NVO
darbības atbalsta programma»
ietvaros. Tā mērķa grupa ir
NVO, pašvaldību darbinieki un
ģimenes. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija.

2013. gada 1. novembrī .

Noslēdzies jauniešu iniciatīvas projekts
«Tūrisma attīstības veicināšana Iecavā»
uzņēmējiem, mācību tikšanās ar
speciālistiem, diskusijas, darba
sesijas gan šaurā lokā, gan arī sadarbībā ar citiem jaunākiem un
Ar izvērtēšanas sarunu un
vecākiem Iecavas novada iedzīYouth pass jeb Jaunatnes
votājiem. Projekta norisē aktīvi
pases saņemšanu dienas
centrā «Iecavnīca» 26. oktobrī iesaistījušies ne tikai tā autori,
noslēgušās projektā «Tūrisma neformālā jauniešu grupa «Ideattīstības veicināšana Iecavā» ja», bet arī jauniešu apvienība
«GTA».
aktivitātes.
Viena no galvenajām projekta
Projekts Iecavas novadā norisinājās visas vasaras garumā. Tā aktivitātēm bija īsfilmas izveide.
laikā bijušas tikšanās ar tūrisma Tā veidota kā «mājas kino» versi-

ja – saruna par Iecavu ar draugu
ārzemēs.
Projekta laikā apkopotās idejas tūrisma attīstības veicināšanai jaunieši oktobra sākumā
prezentēja Iecavas novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Tās ir publicētas arī Iecavas novada mājas lapā - sadaļā
Izglītība>Jauniešiem.
Tapa arī tūrismam draudzīgas mājas lapas platforma, ar
kuru jaunieši komitejas sēdē ie-

Atklāj āra nojumi

Artis improvizē Ogrē

Ginta Zaumane
projekta atbalsta persona

Aija Sietiņa
Zālītes speciālās
internātpamatskolas mazajā
skolā 23.oktobrī notika
kārtējā atvērto durvju
diena. Skolēnu vecāki tika
aicināti piedalīties stundās,
tuvāk iepazīt savus bērnus
saskarsmē ar pārējiem,
individuālās sarunās ar klašu
skolotājiem noskaidrot sava
bērna sekmes un uzvedību.
Viskuplāk apmeklētākā bija
skolotājas Dinas Musņickas 4.c
klase, kur skolēnu māmiņas piedalījās mājturības stundā - cepa
vafeles, bet skolēni paši gatavoja sviestmaizītes, klāja galdu,
uzņēma ciemiņus un cienājās,
tādējādi mācoties uzvedību pie

galda. Paldies visiem vecākiem,
kuri atrada laiku un uzskatīja
par vajadzīgu paciemoties skolā!
Pēcpusdienas cēlienā notika
āra nojumītes atklāšanas pasākums - ar pasakas «Kas dzīvo
namiņā?» izspēlēšanu, ar mazu
salūtu, ar skaļu gājienu ap jauno namiņu, ar siltu kakao un
desiņām, ar prieku un sajūsmu
par ilgi gaidīto, vajadzīgo nojumīti.
Noslēgumā visi izdejojās diskotēkā, kuru vadīja lielās skolas
jauno dīdžeju pulciņa zēni Sergejs Sergejenkovs un Mareks
Žuravļevs skolotāja Gintera Lazberga vadībā. Paldies puišiem
par pozitīvajām emocijām un
jautro noskaņojumu!

Zīmē skices topošajai grāmatai
1.lpp.
Tikšanās ar ilustratori izvērtās aizraujošā sarunā par grāmatām, ilustrācijām. Agija Staka pastāstīja par sadarbību ar
dabas pētnieku, grāmatas «Matīsa piedzīvojumi mežā» autoru
Māri Olti.
A. Staka izmanto plašu izteiksmes līdzekļu un dažādu
tehniku spektru. Viņas darbos
redzamas oriģinālas digitālo risinājumu iespējas, tiek izmantota fotogrāfija, kolāža un pat
tekstiltehnika.
Mākslinieces
iedvesmoti,
bērni radoši darbojās, zīmējot

skices savai topošajai grāmatai.
Agija Staka atbildēja uz bērnu
daudzajiem jautājumiem un
sniedza praktiskus padomus.
Aktīvākie dalībnieki saņēma no
mākslinieces saldas pārsteiguma balviņas un nelielus zīmējumus ar autogrāfiem.
Māksliniece darbojas dažādās jomās. Sadarbībā ar dažādiem apgādiem ilustrējusi vairāk nekā 120 grāmatu, tai skaitā mācību grāmatas. Agija Staka darbojas arī reklāmas jomā
– veido banku un pilsētu kartes,
izstrādā dizainu mājas lapām.
Sadarbībā ar izdevniecību «Puse
plus» klajā laistas 700 viņas zīmētas apsveikuma kartītes.

Aelita Polenca
24. oktobrī jau trešo reizi
norisinājās teātra sporta
sadraudzības turnīrs
«Impro ballīte» Ogres Valsts
tehnikumā (OVT), kur
Iecavas kultūras nama teātra
studiju «Artis» laipni uzņēma
«Ananāsu ekspresis».
Sadraudzības turnīrā piedalījās deviņas komandas no Iecavas, Bauskas, Ogres un Rīgas.
Draudzības turnīrā nekādas vietas netika iedalītas. Pasākums
bija pilns pozitīvu emociju un
smieklu.
«Bijām ļoti priecīgi par tik
lielu atsaucību,» saka viena no
organizatorēm, OVT audzēkne
Amanda Pudža. «Teātra sporta
turnīrs rudenī jau ir kļuvis par

pazīstināja domes deputātus un
pārējos klātesošos.
Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

tradīciju, kad gaidām mūsu mīļos draugus Ogrē. Ar katru gadu
komandu skaists palielinās, tas
patiesi priecē.»
Iecavniece Lāsma Mežaka atzīst: «Patīkami bija redzēt, ka ir
daudz jaunu cilvēku, kas sākuši
nodarboties ar šādu hobiju. Vērtīgi bija skatīt jaunās tehnikas,
kā tās jāspēlē, un atkārtot arī
vecās, kuras dažiem tomēr bija
piemirsušās. Žēl, ka līdzīgi pasākumi nenotiek biežāk; jau nevaru sagaidīt, kad būs nākamās
sadraudzības spēles, lai var labi
pavadīt laiku.»
Teātra sports ir improvizācijas teātra novirziens. Tas apvieno teātra improvizēšanu un
sporta azartu. Galvenais uzdevums ir pēc tehnikas noteikumiem izspēlēt uz vietas izdomātas, īsas etīdes.

Iecavnieces
rotu izstāde
būs skatāma Bauskā
Beata Logina
Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs un AMC «Bauskas
skapis» 2. novembrī no
pulksten 10 līdz 15 organizē
Bauskas un apkārtnes
rokdarbnieču saietu, kura
ietvaros tiks atklāta arī
iecavnieces Gintas Zaumanes
pērlīšu rotu izstāde.

Pagājušā gada decembrī līdzīga izstāde tika sarīkota Iecavas kultūras namā, bet šogad
saņemts aicinājums dalīties ar
sastrādāto Bauskā. Lielāko daļu
rotu iecavnieki jau ir redzējuši, tomēr būs arī jaunumi, sola
autore. Līdzās citām darbnīcām
notiks pērlīšu izšūšanas meistarklase, kurā ikviens interesents būs aicināts mēģināt darboties ar sīkajām pērlītēm.

. 2013. gada 1. novembrī

Projekta guvumi atvieglo sociālo darbu
Ineta Bramane
projektu vadītāja
Līdz ar pēdējām siltajām
oktobra dienām noslēdzas
projekts, kurā gandrīz divu
gadu garumā sadarbojās
pašvaldību sociālo dienestu
darbinieki.
Iecavas, Rundāles (LV) un
Pakrojas (LT) sociālie darbinieki
kopā mācījās semināros, stiprināja komandu un ciemojās cits
pie cita. Par daudzveidīgajām
apmācībām, iegūto pieredzi un
izveidojušos sadarbību jau plaši
rakstīts iepriekš. Projekta laikā
gūtie nemateriālie guvumi tiek
pielietoti praksē un ikdienas
darbā.
Papildus šiem - it kā tieši neredzamajiem ieguvumiem
projekta ietvaros iegūtas arī ma-

teriālās vērtības, kuras nodrošinās jaunu sociālo pakalpojumu
izveidi un esošo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu.
Ir izremontēts un pilnībā aprīkots krīzes dzīvoklis, kas krīzē
nonākušajiem uz laiku sniegs
drošu patvērumu un kvalitatīvu
dzīves vidi.
Jaunu veidolu ir ieguvis Iecavas novada Sociālā dienesta psihologa kabinets – jaunās mēbeles un dzīvespriecīgo atmosfēru
varēs izbaudīt ikviens apmeklētājs. Kabinetam ir iegādāts
jauns metodiskais aprīkojums –
smilšu kaste un figūriņas smilšu terapijai, attīstošās galda
spēles, vizuālās izteiksmes līdzekļi (krāsas, plastilīni, zīmuļi
u. c.) nodarbībām ar bērniem,
kā arī video un audio aprīkojums nodarbībām.

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki novembrī
Pirmdien, 4. novembrī,
plkst. 8-12 (katru pirmdienu) pieņem izpilddirektors
M. Veinbergs
plkst. 14-18 pieņem domes priekšsēdētājs J. Pelsis
Otrdien, 5. novembrī,
plkst. 8.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 10-12 pieņem deputāts V. Gailums
Ceturtdien, 7. novembrī,
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 11. novembrī,
plkst. 10-12 pieņem arhitekte D. Putna
plkst. 16-17 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs
A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Avots, E. Circenis,
A. Grundmanis un A. Vītola
Otrdien, 12. novembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 14.00 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Trešdien, 13. novembrī,
plkst. 10-12 pieņem deputāts S. Pašukovs
Ceturtdien, 14. novembrī,
plkst. 16-17 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Trešdien, 20. novembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāti G. Arājs un P. Bite
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Otrdien, 26. novembrī,
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
Ceturtdien, 28. novembrī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde

Jau vairākus gadus iecavniekiem bez maksas ir pieejami
dažādi tehniskie palīglīdzekļi,
kurus pašvaldība iegādājās
ar ERAF projekta atbalstu.
Arī šajā projektā ir izdevies
papildināt to tehnisko palīglīdzekļu klāstu, kas bija
visvairāk
pieprasīts, – saņemti 15 pāri elkoņu kruķu,
četri ratiņkrēsli un
15 personīgās higiēnas palīglīdzekļu. Mobilās aprūpes
grupas ikdienas darbu turpmāk atvieglos iegādātā navigācijas iekārta.
Projekta ietvaros ir izdots buklets par sociālajiem

pakalpojumiem, kas pieejami
novadā deklarētām personām.
Bukletu (attēlā) ikviens interesents var saņemt Sociālajā
dienestā.
Projekts «Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot
sadarbību
starp sociālajiem dienestiem»
īstenots
Latvijas
–
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros. Projekts īstenots laika posmā
no 1.02.2012. līdz
31.10.2013. par kopējo summu EUR 28
568,18 (programmas
finansējums - 85%,
pašvaldības - 10%,
valsts - 5%).

Rāda labās prakses piemēru
Anta Kļaveniece
25. oktobrī Īslīces kultūras
namā notika konference
«Mutes veselības saistība
ar izglītību, aprūpi un
industriju».
Konferences mērķis bija aktualizēt mutes veselības un veselības veicināšanas nozīmi un
sniegt informāciju par veselības
veicināšanas iespējām. Pasākumā piedalījās pedagogi, ģimenes
ārsti, zobārsti, skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu medicī-

nas darbinieki, sociālie darbinieki, pašvaldību pārstāvji. Iecavas
novadu kā labās prakses piemēru veselības veicināšanā prezentēja Laura Jerķe, veselības
veicināšanas koordinētāja pienākumu izpildītāja. Par šo iespēju
Laura teic paldies konferences
organizatora - Zemgales Mutes
veselības centra - pārstāvei Martai Augucēvičai. Pasākuma organizēšanā iesaistījies arī Paula
Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs.

Mums jautā
«Kad uzlabosies centralizētā ūdens kvalitāte Iecavas
ciemā atbilstoši Eiropas standartiem, un tas beidzot būs
lietojams pārtikā? Pašlaik
ūdens ir ar augstu dzelzs saturu, nelabi ož un garšo, kā
arī nogulsnējas rūsa izlietnēs, vannā,» pašvaldībai vaicā iecavnieks Andis.
SIA «DzKS» valdes loceklis Jānis Feldmanis: «Ūdens sagatavošanas stacija (ŪSS) ir uzbūvēta,
bet no SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» neatkarīgu apstākļu dēļ tika pārtraukta sadarbība
ar būvnieku un izsludināts jauns iepirkums.
Pašlaik notiek iepirkuma
procedūra. Līgums ar jauno
būvnieku tiks noslēgts novem-

bra sākumā un divu mēnešu
laikā ŪSS tiks iedarbināta.
Pēc ŪSS iedarbināšanas
dzels saturs ūdenī tiks samazināts no 0,94 mg/l līdz 0,2 mg/l
kā noteikts Ministru kabineta
2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 235 «Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība».
Veiksim ūdensvada tīklu
dezinfekciju un skalošanu, lai
uzlabotu ūdens kvalitāti (smaka, garša, dzels nogulsnes caurulēs).
Pēc ŪSS iedarbināšanas
ūdens kvalitātes uzlabojumi būs
jūtami uzreiz, taču, lai izskalotu
visus vecos ūdensvada tīklus,
jāpaiet zināmam laikam.»

2013. gada 1. novembrī .

Gūst pieredzi Eiropas jauniešu konferencē
Edgars Šmits
delegācijas vadītājs
No 11. līdz 15. oktobrim
Lielbritānijā, Barnstondeilas
aktivitāšu centrā, kas
atrodas netālu no bītlu
dzimtenes Liverpūles, notika
tradicionālā Eiropas jauniešu
konference.
Šīs konferences tēma - Paaudžu līdztiesība (Generational
Justice) - jauniešu auditorijai
pietiekami komplicēta un ģeopolitiski jutīga un ietver ļoti plašu
jautājumu klāstu: demogrāfiskā
situācija valstī, paaudžu kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju
izmaiņas, nodarbinātība, bezdarbs, migrācija, pensionēšanās vecums un pensijas apjoms,
mirstības rādītāji un paaudžu
savstarpējais atbalsts.
Konferencē darbojās vairāk
nekā 30 jaunieši vecumā no
15 līdz 18 gadiem. Līdzās saimniekiem Anglijas skolēniem no
divām skolām – zēnu un meiteņu, kā arī jauniešiem no Vācijas, Dānijas, Īrijas, Itālijas un
Krievijas mūsu valsti pārstāvēja
trīs erudīti Iecavas vidusskolas
10. klases skolēni: Verners Jānis Trokšs, Anna Ildze Zaķe un
Una Puļķe.
Ceļojums no Rīgas caur Briseli līdz Mančesteras starptautiskajai lidostai gan nevainagojas ar sagaidītāju solīto plāksnīti European Youth Conference
(Eiropas jauniešu konference)
kāda mājinieka rokās. Lidostā
netālu no mums jautri «čivina»
vēl kāda grupiņa – četri jaunieši un sieviete, kā vēlāk izrādās
– īru delegācija, mūsējo labākie
un sirsnīgākie draugi. Taču pēc
aptuveni 20 minūšu neziņas
atskan telefona zvans no angļu
kolēģa Kolinsa ar aicinājumu
doties ārā, kur viņš mūs gaida skolas busiņā, lai nogādātu
Barnstondeilas aktivitāšu centrā. Jā, sporta skolotājs Kolinss
ir arī busiņa šoferis.
Barnstondeilas
aktivitāšu
centrs ir speciāli izveidota vieta
ar plašām sporta un citu veidu
aktivitāšu iespējām, sākot ar
futbolu un beidzot ar kalnā kāpšanas treniņa sienu, reitterapijas iespējām un speciālu vietu
ugunskuram – skautu nodarbībām. Centru apmeklē dažāda vecuma cilvēki, bet pārsvarā – jaunieši, lai apgūtu dažādas
prasmes un aktīvi pavadītu brīvo laiku. Centrā ir vairākas ēkas

Konferences dalībnieki
nakšņošanai ar nelielām viesnīcas tipa istabiņām un sanitāro
mezglu, arī virtuve ar ēdamzāli,
aktu zāle un citas telpas. Tas
dod iespēju centrā uzturēties ilgāku laiku. Šķiet, Latvijā tik plaša spektra aktivitātēm speciālas
vietas nav, tās var daļēji realizēt
vasaras nometņu laikā.
Iekārtošanās kotedžas tipa
ēkā ar divstāvu guļvietām notiek
dažādu pārpratumu gaisotnē.
Jautri, jo, līdzīgi kā mūsu bērnudārzos, istabiņām ir nosaukumi. Mājinieki pacentušies
«samiksēt» istabiņu biedru sastāvu pēc iespējas internacionālāk. Mēs apmetamies Ķiršos,
Citronos, Vāverēs un Plūmēs, lai
sagaidītu nākamo – prezentāciju
dienu.
Svarīgākā diena mājas darbu prezentācija
Tās pašas ēkas otrajā stāvā
ir plaša, jauka mansarda telpa
ar jumta logiem, kur visu valstu pārstāvji prezentē sagatavoto. Iecavnieki nedaudz nervozē.
Pirmie runā angļi. Klausītāji ir
pati uzmanība – zālē visu prezentāciju uzstāšanās laikā valda
klusums. Cita pēc citas jauniešu delegācijas sāk ar sevis iepazīstināšanu un tad atklāj savu
skatījumu uz jautājumiem par
paaudžu līdztiesību. Ir interesanti fakti un skaitļi, redzamas
atšķirības starp valstīm, bet iezīmējas arī daudz kopīga. Mūsu
trijotne iepazīstina ar sevi, un

no Iecavas delegācijas albuma
Verners pārliecinoši, labā angļu valodā sāk mājās sagatavotā pētījuma prezentāciju. Mūsu
valsts demogrāfiskā situācija
nav iepriecinoša. Vernera sākto
tikpat pārliecinoši turpina Anna
un Una. Verners arī atbild uz
krievu puiša uzdotajiem jautājumiem. Latvijas delegācijas
jauniešu prezentācija izpelnās
aplausus. Malači! Pēc visu prezentāciju noklausīšanās – pusdienas.
Centrā ir moderna virtuve ar
mūsdienīgu aprīkojumu, tiesa,
tāds pats vai pat labāks ir mūsu
skolā, bet virtuves telpā redz
rosāmies tikai pāris darbinieku. Izrādās, ka ēdājiem pašiem
ir ne tikai jānovāc trauki, bet
dežurantiem (mūsu gadījumā
tie bija vienas istabiņas iemītnieki) trauki ir jāievieto trauku
mazgājamajā mašīnā, jāsakopj
galdi un aptuveni pēc septiņām
minūtēm viss trauku klājums ir
tīrs un mirdzošs. Jauki!
Pēcpusdiena veltīta darbam
grupās konferences tēmas jautājumu detalizētākai izpētei, apkopošanai un salīdzināšanai, lai
gatavotos galvenā konferences
dokumenta, rezolūcijas, izstrādei. Vakars paredzēts tradicionālam pasākumam – Eiropas
dziesmu konkursam, kad katra delegācija dzied vienu savas
valsts dziesmu. Pasākums parasti izraisa neviltotu jautrību
un līdzjušanu, jo dzied taču
neprofesionāli, bet ļoti atraktīvi

un aktīvi jaunieši. Lai gan mūsu
– gan skolēnu, gan skolotāju
kopīgi izpildītā Kartupeli, kartupeli, kur ir tavi brāļi? neiegūst
galveno balvu, tā tomēr izpelnās
ovācijas, dalībnieki pēc dziesmas skandina dārzeņa nosaukumu latviešu valodā, un galu
galā aizsākas diskusija par latviešu valodu un tās līdzību ar citām valodām. Lielisks ieguvums
no vienas dziesmas! Uzvarētāji –
dāņi! Koncerts noslēdzas ar skolotāju kopdziesmu, kurai kādas
populāras dziesmas melodija,
bet vārdus sacerējis vācu skolotājs Markuss. Tad nāk kāds
neplānots notikums. Mūsu Verners kopā ar īru puisi, izmantojot aktu zāles tehniskās iespējas
un savu prasmi komunicēt un
spēlēt ģitāru, noorganizē nelielu
diskotēku, kā paši saka - Lemon
Party, jo abi dzīvo Citronos. Piebildīšu, ka mājinieki nebija plānojuši nekādus jauniešu izklaides pasākumus.
Diena Liverpūles
apmeklējuma zīmē
Divi brīnišķīgi muzeji – vien
jauns, moderns, ar tehnoloģijām
un bagātīgu interaktīvu vidi aprīkots, otrs – vecāks, veltīts jūras tēmai, jo Liverpūle ir slavena
ar savu ostu. Ja pirmajā līdzās
daudzām interesantām ekspozīcijām ir slaveno bītlu slavenie
pelēkie uzvalki un daudzas citas
ar šo grupu saistītas lietas, tad
5.lpp.
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Anglijā
4.lpp.
otrajā vislielāko uzmanību izpelnās Titānika traģēdijas skumjie
liecinieki - no okeāna dzelmes
izceltie priekšmeti, tā laika avīžu
raksti un fotogrāfijās redzamie
Titānika pasažieru un kapteiņa
Edvardsa Džona Smita acu skati. Interesanti, ka abos muzejos
tiek dots laiks pašiem, bez gida
pavadības visu apskatīt, bet kopējais laiks abos muzejos - trīs
stundas - ir krietni par maz tik
plašai ekspozīcijai.
Ļoti modernas un mūsdienīgas zēnu skolas Calday Grange
Grammar School apmeklējums
ir gan projekta tēmas turpinājums, gan neaizmirstams piedzīvojums. Redzot vienkopus tādu
daudzumu (vairāk nekā 1500)
uzvalkos un kaklasaitēs tērptu
puišu, rodas neierastas, bet cieņu un pietāti raisošas sajūtas.
Skolā izglītojas 11-18 gadus veci
audzēkņi, jauktās klases ir skolēniem, sākot no 16 gadu vecuma. Katras valsts delegācijai ir
jātiekas ar virkni angļu skolēnu

un jāatbild uz viņu jautājumiem
par demogrāfisko situāciju valstī. Tā ir lieliska mācību stunda
gan vienai, gan otrai pusei – kas
gan var būt vēl labāks, kā saņemt informāciju no citas valsts
vienaudžiem, nevis meklēt to
elektroniskā vai drukātā veidā.
Vērojam, kā notiek pusdienošana plašajā skolas ēdnīcā, kurā
pusdienas vēlāk ietur arī konferences dalībnieki. Jāpiebilst, ka
daudz tādu ēdienu un dzērienu,
ko mūsu skolās vairs neredz,
bet mēs pusdienās saņemam
siltu un smaržojošu picu, kas te
ir ļoti populārs ēdiens – laikam
jau mūsu skolēni būtu sajūsmā.
Ekskursija pa skolu tikai vēlreiz

pierāda, ka esam mūsdienīgā,
ģimnāzijas tipa mācību iestādē,
kuras beidzējiem bieži tiek piedāvātas studiju vietas Kembridžas un Oksfordas universitātē.
Vakars vainagojas ar galvenā
dokumenta – rezolūcijas - pieņemšanu, kuras apspriešana ir
aktīva un dažkārt pāraug karstās debatēs, ko Markuss smejoties nodēvē par paaudžu konfliktu. Verners droši iesaistās vārdu
duelī ar Mihailu no Krievijas.
Atskan aplausi, jo galu galā dokuments pieņemts. Jaunieši atvadās. Paldies skolotājai Solvitai
Dārziņai par labi sagatavotajiem
Latvijas pārstāvjiem konferencē.
Skolotāju sanāksmē nolemts, ka

nākamās konferences mājvieta
būs saulainā Itālija. Mājupdošanās dienā vēl īsa iepazīšanās ar
«ziemeļu galvaspilsētu» un slavenā kluba Manchester United
mājvietu Mančesteru.
Neapšaubāmi – ļoti vērtīga
pieredze skolēniem, kontaktējoties ar daudzu valstu pārstāvjiem informācijas un valodas
apguves ziņā, iepazīstot Angliju
klātienē, iegūstot jaunus draugus un vairojot Eiropas identitātes apziņas kapacitāti. Taču,
kad konference notika Iecavā,
kāds skolotājs teica, ka visiem
pārējiem būs grūti sekot Latvijas paraugam. Domāju, ka viņam bija taisnība!

Verners Jānis Trokšs:
Pateicoties konferencei, esmu
ieguvis sev jaunu pieredzi gan esmu uzlabojies angļu valodu, gan ieguvis izpratni par
Eiropā esošajām problēmām
un iespējām šīs problēmas
risināt, kā arī daudz jaunu
kontaktu no dažādām valstīm.
Esmu iepazinis dažādu valstu
kultūru un raksturīgo uzvedību, kas katrai valstij tiešām
ļoti atšķiras.

Anna Ildze Zaķe:
Iespaidi par šo projektu ir
tikai labākie, bija ļoti
interesanti. Uzzināju daudz
jauna par citu valstu «vecumu
vienlīdzību» un politisko
situāciju Dānijā, Itālijā,
Anglijā, Krievijā, Vācijā un
Īrijā. Iepazinu arī jaunus
draugus no šīm valstīm.
Tā bija lieliska iespēja
apskatīt Angliju,
ļoti skaista valsts.

Una Puļķe:
Projekts ļāva mums iepazīt
citu valstu demogrāfisko
situāciju, paaudžu problēmas
un daudz ko citu, palīdzēja
mums attīstīt angļu valodas
zināšanas un deva iespēju
komunicēt ar citiem
jauniešiem no dažādām
valstīm. Konference bija
izdevusies par visiem 100%,
un es labprāt piedalītos
līdzīgā pasākumā.

Atjaunos visu liftu darbību
Anta Kļaveniece
«Līdz gada beigām visos
deviņstāvu māju korpusos
tiks atjaunota liftu
darbība,» šādu priecīgu ziņu
laikrakstam pavēstīja Jānis
Feldmanis, SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
(DzKS) valdes loceklis.
Tirgus ielā 3-2 un Tirgus ielā
5-2 šovasar iegādāti un ierīkoti
jauni lifti. 2009. gadā vecajam
liftam Tirgus ielā 3-3 ir nomainīts cēlējmehānisms un troses,
tādēļ tā nomaiņa nav nepieciešama. Šogad tas aprīkots ar
čipu sistēmu, kas nodrošina tā
izmantošanu iedzīvotājiem, kuri
iegādājušies čipus.
Lai aprīkotu ar jauniem liftiem atlikušos trīs korpusus un
nezaudētu to iegādei piešķirtos
pašvaldības līdzekļus, oktobrī
lifti ir pasūtīti Daugavpils uzņēmumā SIA «Smartlift» un jau novembrī tiks uzsākta to montāža.
Jāatgādina, ka 4. februāra
domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma ar līdzfinansējumu
atbalstīt visu sešu liftu iegādi,

atvēlot 5 000 latu katram liftam Tirgus ielā 3 un Tirgus ielā
5. Tā kā viena lifta izmaksas ir
14 943,50 latu, tad atlikušo daļu - 9943,50 latu - jāsedz iedzīvotājiem. Katram korpusam maksājuma daļa, ko maksā iedzīvotāji, ir atšķirīga. Tas atkarīgs
no pašvaldības īpašumā esošo
dzīvokļu skaita, kuru izdevumu
daļu sedz dome. Iedzīvotāji vienojušies, ka no maksas par liftu
iegādi ir atbrīvoti pirmajā stāvā
dzīvojošie. Maksājuma summa
vienam dzīvoklim svārstās no
310,73 līdz 355,13 latiem. Daļa
iedzīvotāju nepieciešamo summu samaksājuši uzreiz, bet pārējie izvēlējušies maksāt pa daļām gada laikā. Liftu iegādei nepieciešamo summu izdevies segt,
izmantojot iedzīvotāju iemaksas, pašvaldības līdzfinansējumu un DzKS līdzekļus, lai iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā bankas kredīta procenti.
Jau rakstījām, ka, izskatot
piedāvājumus, SIA «Smartlift»
piedāvātie Baltkrievijā ražotie
lifti tika novērtēti kā vispiemērotākie, jo to cena ir divreiz mazāka kā tiem, ko Latvijā piedāvā

uzņēmums AS «Latvijas liftsŠindlers». Turklāt Baltkrievijā
ražoto liftu tehniskais aprīkojums atbilst tagadējo liftu šahtām un durvju ailām, kas neprasa lielus ieguldījumus lifta
ierīkošanā.
No jaunā gada mainīsies
maksāšanas kārtība
No 2014. gada 1. janvāra
maksa par lifta uzturēšanu tiks
iekļauta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksā, jo lifta uzturēšana
nav pieskaitāma pie pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu, bet gan pie
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
darbībām. To paredz Ministru
kabineta 17. septembra noteikumi Nr. 819 «Grozījumi Ministru
kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos nr. 1014 «Kārtība, kādā aprēķināma maksa par
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu»». Tas nozīmē, ka mājām
Tirgus ielā 3 un Tirgus ielā 5 pie
līdzšinējās
apsaimniekošanas
maksas 0,37 Ls/m2 tiks pieskaitīti 0,04 Ls/m2 par liftu uzturēšanu, tādējādi kopējā maksa
būs 0,41 Ls/m2.

Piešķir
Atzinības krusta
goda zīmi
Beata Logina
Ordeņu kapituls 10. oktobrī
lēma par valsts apbalvojumu
piešķiršanu. Ar Atzinības
krusta 1. pakāpes (zeltītu)
goda zīmi nolemts apbalvot
Iecavas novada sabiedrisko
darbinieku un novadpētnieku
Ēvaldu Kivilandu.
Iecavas novada Dome bija vērsusies pie Ordeņu kapitula ar ierosinājumu apbalvot Ē. Kivilandu ar
Triju Zvaigžņu ordeni par Iecavas
novada kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanu. Ē. Kivilands
nav vēsturnieks, bet gan pensionēts dārzkopis. Kopš 1993. gada Ē. Kivilands ir pelnītā atpūtā,
taču viņš nav no tiem, kas vecumdienas vada tikai savā sakoptajā
privātmājas dārzā. Nemiera gars
Kivilanda kungā iekšā ir joprojām - viņš runājis ar neskaitāmiem
simtiem cilvēku, apbraukājis arhīvus, izstaigājis Iecavas novada un
tam tuvējās apkārtnes takas, jo
viņa aizraušanās ir Latvijas, īpaši
Iecavas, kultūrvēsture.
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Radošie pedagogi iedvesmojas meistardarbnīcā
1.lpp.
Piektdienas vakars tika pavadīts, zīmējot pseidovitrāžas,
atskaņojot veļu dziesmas un gatavojoties nākamās dienas rokdarbiem. Signe Potaša stāstīja
par pirts tradīcijām.
Atšķirībā no «Tarkšķu» nometnes, kur darbnīcas bija izvietotas vairākās telpās, šoreiz visi
darbojās vienā zālē, reizē mācīja
un mācījās. Iecavas vidusskolas, Zālītes speciālās internātpamatskolas, Turaidas pamatskolas, Rīgas pirmsskolas izglītības
iestādes «Pīlādzītis», Baložu vidusskolas un Valsts Izglītības
satura centra pārstāves apguva daudz jaunu prasmju. Vineta Lamberte ierādīja pildspalvu
veidošanu no fimo masas, Iveta
Cera – tējas svecīšu apdarināšanu, Tatjana Šlikaite – paklājiņu
aušanu no lietotiem T-krekliem,
Jautrīte Bērente – papīra plas-

tiku, Elīna Beitiņa – celošanu
jeb aušanu ar celu dēlīšiem, bet
Astrīda Lesnika – lakatu aušanu. Jauku pārsteigumu sagādāja teātra studija «Artis», kas ar
sarkastisku priekšnesumu uzlika punktiņu radošajai nometnei
un lika saprast - jāsāk vākt kopā
mantas, darbarīkus un materiālus. Pasākuma dalībniekiem
gan šķita, ka sestdienas vakars
pienācis par ātru. Tāpēc jau tiek
kalti plāni par līdzīgu nometni
skolēnu pavasara brīvdienās,
kad interesentiem varētu piedāvāt padziļinātu ieskatu stikla un
metāla gravēšanā, mezglošanā,
varbūt mācīties jaunumus ēdienu gatavošanā un, iespējams,
arī muzicēšanā.
Organizatores saka paldies
iestādes direktoram Jānim Kārkliņam par atvēlētajām telpām
un brīvprātīgajām palīdzēm vietējām skolotājām Dacei un
Maritai - par gardo zupu.

Arta Vītoliņa

Pedagoģes priecājās par iespēju satikt kolēģes ar vienādām
interesēm un dalīties vērtīgā pieredzē. Iecavniece Vineta (no
labās) rādīja, kā veidojamas fimo pildspalvas.

Latus pret eiro varēs samainīt
arī Iecavas pasta nodaļā
Anta Kļaveniece
Eiro ieviešanas diena 2014. gada 1. janvāris –
strauji tuvojas.
Saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likumu, apmainīt latus
pret eiro varēs gan bankās, gan
302 «Latvijas Pasta» nodaļās,
kas atrodas mazāk apdzīvotās
vietās, kur nav bankas filiāļu
vai bankomātu. Tur šis pakalpojums būs pieejams trīs mēnešus
pēc eiro ieviešanas no nākamā
gada janvāra līdz pat marta beigām.
Diemžēl Iecavas pasta nodaļa šajā sarakstā nav iekļauta,
tādēļ 14. oktobrī Iecavas novada dome nosūtīja vēstuli VAS
«Latvijas Pasts» valdes priekšsēdētājam Arnim Salnājam ar
lūgumu ietvert Iecavas novada
vienīgo pasta nodaļu to «Latvijas Pasta» pakalpojumu sniegšanas vietu sarakstā, kurās būs
iespējams bez maksas mainīt
latus pret eiro. «Iecavas novadā
pašlaik ir tikai vienas bankas
– «PrivatBank» – norēķinu grupa, kura novembra beigās tiks
slēgta. Līdz ar to pašvaldībā ar
gandrīz 10 000 iedzīvotājiem un

Svarīgākie fakti par eiro
• Latvijā pāreja uz eiro notiks 2014. gada 1. janvārī.
• Valūtas maiņa notiks pēc oficiālā kursa: 1 EUR = 0.702804 LVL (1 LVL - 1.42 EUR).
• Obligātais cenu paralēlās atspoguļošanas periods ir 9 mēneši no 2013. gada 1. oktobra līdz
2014. gada 30. jūnijam.
• Vienlaicīgas apgrozības periods, kad varēs norēķināties gan latos, gan eiro, atlikumu saņemot eiro, ir divas nedēļas no 2014. gada 1. līdz 14. janvārim.
• Latus uz eiro bez maksas varēs apmainīt no 2014. gada 1. janvāra: 3 mēnešus (līdz 31. martam) 302 Latvijas pasta nodaļās (apdzīvotās vietās, kur nav banku nodaļu), 6 mēnešus (līdz 30. jūnijam) visās komercbankās, bet Latvijas Bankā – bez termiņa ierobežojuma.
• Algas un pabalsti tiks izmaksāti eiro no 2014. gada 1. janvāra.
• Uz Latvijas eiro monētām reversā būs redzami mūsu valsts simboli: tautumeita un valsts
ģerbonis, bet eiro banknotes visās eirozonas valstīs ir vienādas.
• Ar Latvijas eiro monētām varēs maksāt visā eirozonā, bet pie mums – ar visu citu valstu eiro
monētām.
• Ērtākais savas naudas apmaiņas veids pret eiro ir latu ieskaitīšana bankas kontā. 2014. gada 1. janvārī lati uz eiro tiks nomainīti automātiski un iedzīvotājiem nebūs jāstāv rindās.
daudziem uzņēmumiem nebūs
iespēju nākamgad janvārī bez
maksas veikt latu maiņu pret
eiro. Tas sagādās ievērojamas
neērtības visiem iecavniekiem gan privātpersonām, gan arī uzņēmējiem,» skaidrots vēstulē.
25. oktobrī pašvaldība saņēma «Latvijas Pasta» atbildes
vēstuli. Tajā pausta izpratne, ka
ir būtiski nodrošināt skaidras
naudas maiņas iespēju tieši novadu centros. «Latvijas Pasts» no

vairākām pašvaldībām ir saņēmis informāciju par izmaiņām finanšu pakalpojumu pārklājumu
tīklā, kad tiek slēgtas atsevišķas
kredītiestāžu filiāles un norēķinu
centri. Tādēļ Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Bankas,
Satiksmes ministrijas, «Latvijas
Pasta» un Vides un Reģionālās
attīstības ministrijas ekspertiem
ir izstrādājusi priekšlikumu veikt
izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par pasta pakalpojumu

sniegšanas vietām latu apmaiņai,
kas nosaka 302 pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, kurās
«Latvijas Pasts» nodrošinās skaidrās naudas nomaiņu. Ierosināts
veikt izmaiņas arī Iecavas novadā, t. i., eiro maiņas funkcijas
pārcelt no Emburgas pasta nodaļas (Draudzības ielā 1, Emburgā, Sidrabenes pagastā, Jelgavas
novadā) uz Iecavas pasta nodaļu
(Rīgas ielā 12-1, Iecavā, Iecavas
novadā).
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Sporta ziņas
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
2. divīzijas Rietumu grupa 26. oktobrī Rīgā
BS Rīga/Pārdaugava - Iecava
U-17 99:62 (H. Meļķis 25, K. Anspoks 15, J. Razumnijs 9)
U-14 81:36 (Ē. Naumenko 22, T. Janeks 8)
U-15 70:56 (K. Ozoliņš 20, M. Kačerauskis 9)
BS Rīga/Pārdaugava 2 - Iecava
U-19 67:76 (R. Zariņš 26, F. Lisovskis 25, J. Pelēcis 16)
29. oktobrī Iecavā
Iecava - Tukums

U-17 49:57 (H. Meļķis 28, K. Mors 6)
Ar panākumiem nedēļas nogalē Zemgales Amatieru hokeja
līgā (ZAHL) piedalījušies Hokeja kluba Iecava spēlētāji.
26. oktobrī Veterānu līgā iecavnieki ar minimālu pārsvaru 2:1 uzvarēja Bokovu, vēstīts ZAHL mājaslapā. Abus vārtus Iecavas komandai guva Andris Štībelis. 27. oktobrī Amatieru līgā HK Iecava
ar rezultātu 5:2 pieveica Viesuli. Rezultatīvākais ar diviem vārtu
guvumiem atkal bija vienības kapteinis A. Štībelis, pa vienai reizei pretinieku vārtsargu pārspēja Jānis Kalnmalis, Gunārs Naļivaika un Raivo Gruzda.
Pēc šīm uzvarām veterāni turnīra tabulā ir pakāpušies uz 4. vietu, bet iecavnieki Amatieru līgā – uz 2. pozīciju. Nākamā spēle
HK Iecava jāaizvada 2. novembrī plkst. 15:15 Veterānu līgā pret
komandu MMM.

Pateicības : : :
Sirsnīgs paldies visiem
iecavnekiem, kuri 25. oktobrī
apmeklēja koncertu Iecavas
luterāņu baznīcā «Zemgales
ērģeļu dienas - 2013». Mīļš
paldies Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas brīnišķīgajam kolektīvam par koncertu
un mūsu ērģelniecei Zaigai
Lazdiņai- Radziņai. Ērģeļu
stāvoklis ir diezgan kritisks
pēc vandaļu iebrukuma, tāpēc mēs esam nolēmuši rīkot koncertus ar mērķi tās
restaurēt. Paldies koncerta
apmeklētājiem, kas ziedoja
pirmos 35 latus šī mērķa īstenošanai.
Iecavas luterāņu draudze
Liels paldies Sarmītei
Avotai par sagādātajiem
darba instrumentiem un
visiem, kas piedalījās Baložu
kapsētas sakopšanas talkā.
Kapu pārzinis

Sporta namā
Latvijas basketbola
līgas 3.divīzija

6. novembrī plkst. 20:30
BK Dartija - BK Salacgrīva
13. novembrī plkst. 20:30
BK Dartija - SK Rūjiena
20. novembrī plkst. 20:30
BK Dartija - Pārdaugava
4. decembrī plkst. 20:30
BK Dartija - Sigulda
18. decembrī plkst. 20:30
BK Dartija - Rīdzene/Turība 2
Iecavas novada sporta
skolas
«Dartija» atklātās
vieglatlētikas
sacensības telpās
13. novembrī plkst. 15:00
C grupa
20. novembrī plkst. 14:00
D grupa
27. novembrī plkst. 16:00
B grupa
4. decembrī plkst. 16:00
A grupa un juniori

Aiz baznīcas top slidotava
Beata Logina
Gita Kravala
Pagājušajā nedēļā biedrībai
«Iecavas hokeja klubs»
apstiprināts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss.
Tas paver plašākas iespējas
saņemt sponsoru līdzekļus
arī ledus laukuma ierīkošanai
Rīgas ielā 3c.
Pašlaik laukuma izveides sākuma darbi balstīti pašfinansēšanā; pamatā ir piecu entuziastu ieguldījums, stāsta viens no
biedrības dibinātājiem Dainis
Kravals. Pagaidām rit laukuma
ierīkošanas pirmā fāze. Četras
dienas strādājuši aptuveni divi
desmiti cilvēku - ne tikai hokeja kluba biedri, bet arī jaunieši,
kuri vēlas tur slidot un trenēties.
Demontētas nolietotās skeiteru rampas, teritorija attīrīta,
izgatavotas veidnes un ielietas
betona apmales. Dainis uzzīmējis skici, ņemot vērā citviet
redzēto. Paraugi lūkoti mākslīgi
radītos laukumos Rīgā, Mežotnē, Salacgrīvā, Olainē. Ķekavā.
Izpētīts, kādi katrā vietā plusi
un mīnusi, un pieredze likta lietā atbilstīgi tam, cik patlaban fi-

Vispirms
laukumā
tika
demontētas
skeitošanas
rampas,
pēc tam,
izmantojot
labos laika
apstākļus,
notika
betonēšanas darbi.

nanses ļauj. «Tā kā biedrība laukuma nomas līgumu noslēgusi
10 gadiem, svarīgi, lai izveidotie
borti turētos ilgtermiņā,» uzsver
D. Kravals. «Gan jau laika gaitā
nāksies kaut ko pielabot, taču
jau tagad pamati jāliek tā, lai
katru gadu nav jāpārtaisa.» Atbilstīgi betona cietēšanas normām plānots, ka ūdeni sasaldēšanai varēs sākt liet pēc 16. novembra, ātrāk nebūtu vēlams, jo
var rasties plaisas.
Jau vēstīts, ka biedrība iesniegusi projekta «Drošs hokejs»
pieteikumu finansiāla atbalsta
saņemšanai Eiropas Savienības
programmas «Jaunatne darbībā»
apakšprogrammas 1.2. «Jauniešu iniciatīvas» ietvaros. Atbilde
par pieteikuma apstiprināšanu
vai noraidīšanu gaidāma līdz
decembra vidum. Biedrībai ir arī
tālāki mērķi - pēc ziemas papildināt basketbola grozu skaitu,
laukumu nožogot, bet pašlaik
primārais - izveidot kvalitatīvus
bortus, lai aktivitātes slidotavā
būtu drošas gan hokejistiem,
gan slidošanas iesācējiem.
D. Kravals cer, ka būs vairāk
tādu jauniešu, kuri vēlas aktīvi
iesaistīties ledus laukuma izveides darbos, nevis bezdarbības
dēļ tikai postīt citu paveikto.

2013. gada 1. novembrī .

Reklāma un sludinājumi : : :
* Smilts, melnzeme,
šķembas.
* Pašizgāzējs ar iekrāvēju
(12 m3).
Tālr. 29484578.

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

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

2. novembrī plkst. 15:00
SVECĪŠU VAKARS
Birzuļu kapsētā.

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

Viens no lielākajiem starptautiskajiem
loģistikas uzņēmumiem Baltijas valstīs

SIA „Baltic Logistic Solutions”
aicina darbā Ķekavā:
NOLIKTAVAS DARBINIEKUS
Atalgojums pēc pārbaudes laika Ls 350–400 (uz rokas).
PASŪTĪJUMU KOMPLEKTĒTĀJUS
Iespējama degvielas apmaksa (ja no vienas apdzīvotas vietas 4 darbinieki).
Pielāgojams maiņu grafiks (iespējama pusslodze).
Atalgojums pēc pārbaudes laika no Ls 350 (uz rokas).
ŠOFERUS - EKSPEDITORUS
C kategorijas vadīt. apliecība un 95. kods.
Atalgojums Ls 415 (uz rokas).
Piedāvājam:
- stabilu darbu lielā uzņēmumā;
- savlaicīgu darba samaksu, nomaksātus nodokļus;
- motivējošu atalgojumu;
- izaugsmes iespējas;
- darbu ar mūsdienīgu tehniku.

Savu CV sūtiet uz cv@bls.lv,
informācija pa tālruņiem 25901407; 67389240.

◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Tālr. 29457686.

Vidusskolā
6. novembrī plkst. 15:00
Iecavas novada
skolu
sacensības basketbolā

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

4.-5. klasēm.

Kultūras namā

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

Pārdod : : :
vienistabas dzīvokli ar jaunu
tehniku un mēbelēm,
kā arī četristabu dzīvokli vai
maina pret divistabu dzīvokli
ar piemaksu. Tālr. 29789012.
steidzami trīsistabu dzīvokli
Iecavas centrā (2. stāvs).
Tālr. 26078101.
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Aicina darbā : : :
Piemājas saimniecība «LeičiZeida» aicina darbā zirgkopi ar
pieredzi (dzīvošana uz vietas).
Tālr. 26499032.
Dzimtmisas pamatskola
piedāvā darbu šefpavāram.
Sīkāka informācija pa
tālr. 29147587.

ZAMS

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

95. kods mācību sākums 7.11. pl. 16
(pieteikties līdz norādītajam datumam)
B kat. mācību sākums 14.11. pl. 17
A kat. piesakies - izdevīga cena!
CE kat. komplektējam grupu - nenokavē!
www.zams.lv

tālr. 29121985

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS

turpmākajiem mēnešiem un
2014. gadam!
Gada abonementa cena tikai Ls 7,20/ € 10,24;
abonements vienam mēnesim tikai Ls 0,60/ € 0,85.
Abonēšana Latvijas Pasta nodaļās
un interneta vietnē abone.pasts.lv

2. novembrī plkst. 11:00
3D Cirka - lāzeru šovs
Tajā piedalīsies cirka
mākslinieki: žonglieri, burvju
mākslinieki un daudzi citi no
visas Austrumeiropas, izrādes
laikā skatītāji varēs redzēt
arī dresētus suņus, baložus
un pat Lāzermenu no citas
galaktikas.
Biļešu cenas - no Ls 2.
Bērniem līdz 3 gadu vecumam
ieeja bez maksas.
Skolēniem, pensionāriem,
1. un 2. grupas invalīdiem,
maznodrošinātajiem,
bāreņiem un grupām, sākot
no 10 cilvēkiem, atlaides.
Ir iespēja iegādāties ģimenes
biļeti (2 pieaugušie + 2 bērni).
3. novembrī plkst. 17:00
Dziesmu vakars.
Ieeja - bez maksas.
8. novembrī plkst. 17:00
Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas
25 gadu jubilejas koncerts
«TU TIKAI IESKANIES,
LAI VARI TĀLĀK IET!».
Koncertā piedalīsies
skolas audzēkņi, pedagogi,
absolventi.
Ieeja – bez maksas.
Mīļi gaidīti visi interesenti!
9. novembrī plkst. 20:00
Rudens ražas balle burvju mākslinieku Daces
un Enriko Pecolli māceklis
mikromaģijas iluzionists,
muzikanti - Raitis un Jurgita.
10. novembrī plkst. 12:00
Mārtiņdienas
jampadracis
kopā ar folkloras kopu
«Tarkšķi».
11. novembrī
Lāčplēša dienai
veltīts pasākums:
plkst. 16:00 radošās darbnīcas;
plkst. 17:30 lāpu gājiens
uz Brīvības pieminekli.
Informācija par pasākumiem
un biļešu rezervācija
pa tālr. 63941234; 26666126;
22042081; 29391534.
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