ISSN 1691-2055

Cena – Ls 0,15 / € 0,21

Iecavas novads
Nr. 45 (962)

Ģimenes ārsta praksi
pārņēmis Oskars Plivčs
Anta Kļaveniece
Nacionālā veselības dienesta
Zemgales nodaļa informē,
ka darbu Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrā
(IVSAC) ir izbeigusi ģimenes
ārste Antra Maršava un viņas
praksē reģistrētie pacienti ir
atreģistrēti. 1. novembrī darbu
IVSAC uzsācis Oskars Plivčs,
kurš ir ģimenes ārstes Antras
Maršavas prakses pārņēmējs.
Pacienti pārreģistrēties pie ģimenes ārsta Oskara Plivča var pa
tālruni 63941481 vai 63960218
vai veikt pārreģistrāciju pie jebkura ģimenes ārsta, kuram ir līgums
ar valsti par primārās veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu
un apmaksu.
3.lpp.

Upelniekam lielisks starts
militāristu meistarsacīkstēs Dohā

5.lpp.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Būt vai
nebūt vēl
vienai spēļu
zālei?

4.

Draudzība
20 gadu
garumā

5.

Turpinās
projekti

6.

Mīļie
iecavnieki!
Ineta Pilverte
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas
direktore

Beata Logina
1. un 2. novembrī Kataras
galvaspilsētā Dohā norisinājās
2. Starptautiskās Militārā
sporta padomes (Conseil
International du Sport
Militaire – CISM) rīkotais
čempionāts stenda šaušanā.
Sacensībās piedalījās 65 militārās jomas sportisti no 10 valstīm. Latvijas armiju pārstāvēja Dainis Upelnieks apaļajā
stendā, Ivars Briedis un Uģis
Dronka tranšeju stendā. Piecu
cilvēku delegācijas sastāvā bija
arī apaļā stenda treneris Arvīds
Āboliņš un tranšeju stenda treneris Aivars Dronka.

08.11.2013.

Iecavnieks Dainis Upelnieks (no kreisās)
kopā ar pārējiem 2. CISM čempionāta pusfinālistiem.

Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas kolektīvs aicina jūs
uz skolas 25 gadu jubilejas
koncertu «Tu tikai ieskanies,
lai vari tālāk iet!».
Koncerts notiks 8. novembrī
pulksten 17 Iecavas kultūras
namā. Dzirdēsiet bijušo un tagadējo audzēkņu un pedagogu
priekšnesumus. Būs gan klasiskās mūzikas skaņdarbi, gan
populāras melodijas; mākslinieki uzstāsies ne tikai solo numuros, bet arī dažādos ansambļos.
Mākslas klases audzēkņi sarūpējuši nelielu izstādi, kuru varēs
apskatīt kultūras nama mazajā
zālē. Uz tikšanos koncertā!

2013. gada 8. novembrī .

Gatavo brokastis kopā ar Aikāgaršo šefpavāru
Anta Kļaveniece

Šefpavārs skolēniem ne vien mācīja, kā gatavot
vienkāršu, veselīgu un ātri pagatavojamu maltīti,
bet arī pastāstīja par sabalansēta uztura priekšro5. novembrī Rimi veselīgas
cībām. Klases skolotāja Evita Žeikare: «Skolēniem ir
ēšanas kustības Aikāgaršo
svarīgi no rītiem paēst veselīgas brokastis, īpaši mašefpavārs Normunds Baranov- zāko klašu skolēniem, lai enerģija pietiktu visai dieskis pavārskolas ietvaros vie- nai. Tāpēc kopā ar Aikāgaršo šefpavāru gatavojām
sojās Dzimtmisas pamatskogardas brokastis: tortiljas ar pildījumu un veselīgu
las 1. klasē, lai mācītu skolēkokteili. Bērni ar sajūsmu grieza tomātus, avokado,
niem pareizas ēst gatavošanas papriku, sieru, gaļu, plēsa salātus, taisīja kokteiļus,
prasmes un pastāstītu par ve- smērēja tortiljas. Par to, ka apguvuši veselīgas ēšaselīga uztura priekšrocībām.
nas pamatus, bērni saņēma diplomus.»
Evita Žeikare

Ja gribi iemācīties,
tad debatē!

Jaunumi bibliotēkā : : :
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem piedāvā
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Jaunums bibliotēkā - iegādāta DVD kolekcija, kas
pēc pieprasījuma tiks izsniegta arī lasītājiem.
Rīgas
22. vidusskolas
pārstāvji
(no kreisās) un
iecavnieki
kopā ar
Baltkrievijas
debašu
koordinatori
(otrā no
labās).

Vita Lauciņa-Veinere
debašu trenere Iecavas vidusskolā
no personīgā albuma
Nāvessods ir vai nav
attaisnojams - par to
Iecavas vidusskolas debatētāji
Anna Emīlija Onzule,
Hugo Huberts Puriņš un
Maija Krastiņa sprieda debašu
turnīrā Minskā.
Konkurence bija ļoti liela turnīrā piedalījās 24 krieviski
debatējošas komandas un 18 komandas, tostarp iecavnieki, kas
debatēja angliski. Kopā bija jāizdebatē un jāiztiesā pieci riņķi.
Katru debašu riņķi tiesāja divi
tiesneši, turklāt katram bija
sava balss. Tas nozīmēja, ka arī
neizšķirts rezultāts tika ņemts
vērā.
Minskas komandu debašu
trenere un vēstures studente
Nastja pirmajā dienā mums noorganizēja lielisku ekskursiju pa
pilsētu. Otrās dienas rītā turnīra
atklāšanā, kas notika Minskas
7. ģimnāzijā, katra delegācija
rādīja priekšnesumu, lai iesildītu publiku. Pēc svinīgās da-

ļas notika meistarklases, kurās
skolēniem vēlreiz tika atgādināts par Popera debašu formātu, noteikumiem un tiesāšanas
principiem.
Pirmajos divos debašu riņķos
iecavnieki izcīnīja abas uzvaras.
Nākamās dienas trijos turnīros
negāja vairs tik gludi, toties ļoti
interesanti un pamācoši. Mūsējie tiešām debatēja ar ļoti stiprām komandām, un tikai nedaudz trūka līdz uzvarai. Taču
mēs neesam noskumuši un paturam prātā Jakutijas treneres
teikto: «Ja gribi uzvarēt, tad ej
spēlēt futbolu. Ja gribi iemācīties, tad spēlē debates.» Ņemot
vērā, ka šo turnīru pārstāvēja
mūsu skolas divi 7.a klases skolēni - Anna un Hugo, tad izaugsme ir neizbēgama.
Mājās devāmies, ieguvuši
jaunas atziņas, atmiņas, pieredzi
un draugus. Domājam par līdzīga turnīra organizēšanu Latvijā.
Bet pašlaik jau gatavojamies
reģionālajam turnīram Iecavā
15. novembrī un Rīgā 23. novembrī, kā arī nacionālajam turnīram Iecavā 30. novembrī.

Oriģinālliteratūra
• Auziņš I. «Zem zibens zelta
saivas»
• Bauere I. «Melu māja»
• Bērziņš M. «Sveiks, Dzintar
Mihail! »
• Briedis L. «Mariagrammas»
• Briedis L. «Oktāvas»
• Draguns P. «Tumšā stundā»
• Eipurs A. «Minimas jeb Zemestrīce zābakā»
• Gunāra Priedes dzīve un
darbi
• Gūtmane M. «Dzīve ir viens
vella izgudrojums»
• Hānbergs Ē. «Skujiņš Naukšēnos»
• «Jūras iela»
• Kronbergs J. «Veiksminiece»
• Manfelde A. «Ziemeļu tirgus»
• Merķelis G. «Vidzemes senatne»
• Rainim 100 dzejoļi
• Raups E. «Mirklis šis»
• Rūmnieks V. «Trīs zvaigznes»
• Salējs M. «Nedaudz vairāk»
• Zebris O. «Koka nama ļaudis»
• Zēgners H. E. «Elementi»

• Jurisons E. «Valentīna - visu
šķēpmetēju māte»
• Kalniņa M. «Senie dzintara
ceļi»
• Karlsone A. «Dziesmu svētki
un tautiskā tērpa attīstība
19. gs. b. un 20. gs.»
• Keltikangasa J. L. «Augsta
pašapziņa»
• Ķepse V. «Kāzas»
• Pērkone I. «Tu, lielā vakara
saule»
• «Pulcējaties zem latviešu karogiem! »
• Rancāne A. «Divpadsmit Latgales loki kopā ar A.Rancāni»
• Rubenis M. «Kompensācijas
laiks»
• Salcevičs R. «Brīvības piemineklis»
• Seleckis V. «Tas bija brīnums, ko mēs paveicām»
• Šarma R. «Izzini savu likteni
kopā ar mūku, kurš pārdeva
savu Ferrari»
• Vebsters R. «Sejas vaibstu
lasīšana»
• Zīlīte L. «Personāla vadība
un socionika»

Dokumentālā
un zinātniski populārā
literatūra
• Bleka Dž. «Pretiekaisuma
recepšu grāmata»
• «Dinamo Rīga 2012/2013.»
• Erovsmita K. «Ko darīt, ja
kaķis…»
• Evanss Dž. «Ko darīt, ja
suns…»
• Fedirka K. «Citādā Rīga»
• Hamiltons D. R. «Vai dzīve ir
iepriekš izplānota?»
• Hartmanis A. E. «Jauns un
traks tu, puika, esi bijis!»
• Heja L. «Tu vari izdziedināt
savu ķermeni»

Tulkotā daiļliteratūra
• Aizaksons V. «Stīvs Džobss»
• Brukfilda A. «Mīlestības tilti»
• Forsaita K. «Rūgtais mīlas
kauss»
• Harane E. «Sarkanās zemes
sala»
• Lekberga K. «Sludinātājs»
• Levī. M. «Mistera Daldrija
neparastais ceļojums»
• Linka Š. «Vētru laiks» 1. grāmata
• Olivera L. «Pirms es krītu»
• Redklifa A. «Sicīlijas romance»
• Robertsa N. «Ēnu līcis»
• Sī L. «Šanhajas meitenes»

. 2013. gada 8. novembrī

Novada domē
Beata Logina
Izglītības, kultūras un sporta komiteja 5. novembrī nolēma
ieteikt Finanšu komitejai atbalstīt
iecavnieci Katrinu Mertsu, kura
izturējusi konkursu, lai kļūtu par
brīvprātīgo palīdzi Soču olimpiskajās spēlēs. Brīvprātīgo statusa
tīkotāju bijis daudz - astoņi cilvēki
uz katru vietu. Jauniete no Iecavas veiksmīgi nokārtojusi angļu
valodas testus, intervijas un varēs
piedalīties nozīmīgā starptautiskā
notikuma pasākumu apkalpošanā
un organizēšanā. K. Mertsa lūdza
pašvaldībai 200 latu ceļa izdevumu segšanai.
- Deputāti izskatīja Mūzikas un mākslas skolas direktores Inetas Pilvertes iesniegumu par trīs mūzikas pedagogu apbalvošanu ar novada domes Goda
rakstu un naudas balvu. Par šo jautājumu vēl būs jālemj domes sēdē.
- Tika spriests par darba samaksu Iecavas novada pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijai. Līdz
pagājušajam gadam komisijas
darbu finansēja no ESF projekta
«Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos» līdzekļiem,
tagad nepieciešams pašvaldības
finansējums. Projekta ietvaros
no 2009. gada līdz 2012. gadam pedagoga darbības 4. kvalitātes pakāpi ieguva 18 novada pedagogi. Kā skaidroja Izglītības nodaļas speciāliste Valda Liekne,
pedagogu atbilstību 1.-3. pakāpei vērtē uz vietas attiecīgajā izglītības iestādē, bet 4. pakāpei - pašvaldības izveidota speciālistu komisija. Augstākā - 5. pakāpe Iecavas novadā ir trim cilvēkiem. Pašlaik 4. pakāpes iegūšanai ir pieteikušies deviņi pedagogi,
kuru veikums ir jāizvērtē, septiņu
mēnešu periodā vērojot mācību

stundas, intervējot un izskatot
viņu portfolio.
- Pedagogiem strādāt kļūst arvien grūtāk, jo bērni mūsdienās ir
mazāk motivēti mācīties un iekļaušanas politikas dēļ daudzās vispārizglītojošajās klasēs tiek integrēti
bērni ar garīgās attīstības traucējumiem un mācīšanās grūtībām,
kuriem pretējā gadījumā vajadzētu
apmeklēt speciālās skolas. Tādējādi palielinās atbalsta personāla
loma un slodze. Sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem,
psihologiem un logopēdiem jāsadarbojas, lai panāktu maksimālu
efektu atbalsta sniegšanā, jo problēmas parasti ir kompleksas. Tāpēc
līdzīgi kā darbojas dažādu izglītības
jomu un mācību priekšmetu metodiskās apvienības, nolemts atjaunot arī izglītības iestāžu atbalsta
personāla metodisko apvienību,
kuras vadība uzticēta Sociālā dienesta sociālajai pedagoģei Baibai
Rudzrogai. Deputāti sprieda par
atalgojuma piešķiršanu gan apvienības vadītājai, gan logopēdei Vandai Korbei, kura poliklīnikā sniegs
bērnu testēšanas pakalpojumu.
Pašvaldība ir iegādājusies Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas testu, ko paredzēts pielietot agrīnai attīstības un funkcionēšanas traucējumu atklāšanai neorganizētiem pusotra līdz trīs gadu
veciem bērniem, pirms viņi uzsāk
bērnudārza gaitas. Tādējādi pirmsskolas iestādes, uzņemot jaunos
audzēkņus, saņems speciālistes
slēdzienu, kuriem aspektiem katra bērniņa attīstībā jāpievērš īpaša
uzmanība, lai turpmāk izvairītos
no mācīšanās grūtībām, pastiprinātas agresivitātes un citām saistītām problēmām. Plānots, ka Iecavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem minēto bērnu testēšanas pakalpojums būs bez maksas. Komiteja izskatīja arī citus jautājumus,
par kuriem vēl jālemj domei.

Ģimenes ārsta praksi
pārņēmis Oskars Plivčs
1.lpp.
Pacientus, kuri līdz 2014. gada 1. maijam nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs pārreģistrēt pie ģimenes
ārsta Oskara Plivča, kurš ir ģimenes ārstes Antras Maršavas
prakses pārņēmējs. Jautājumu
gadījumā pacienti aicināti vērsties Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļā, tālruņi
63027249; 63007086; e-pasta
adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
Nenožēlo, ka izvēlējies
ārsta profesiju
No 1985. gada dakteris Oskars Plivčs strādājis par dermatovenerologu Jelgavas poliklīnikā, taču šogad pabeidzis Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūru ģimenes medicīnā, un
no 1. novembra viņa pamata
darba vieta ir IVSAC, kur viņš
veiks gan ģimenes ārsta pienākumus, gan pieņems kā dermatovenerologs. Šajā specialitātē
viņš turpinās pieņemt pacientus arī Jelgavas poliklīnikā.
Intervijas dienā, 4. novembrī,
O. Plivčam bija pilna pieņemšana. Pēdējais pacients kabinetu
pameta vien neilgi pirms pulksten 14, lai gan daktera darba
laiks beidzās jau pulksten 13.
Vaicāts par iejušanos Iecavā, O. Plivčs atbild, ka «pacienti
visur ir vienādi, tādēļ nav atšķirības - strādāt Iecavā vai Jelgavā». Pati Iecava gan viņu pārsteigusi ar pozitīvām pārmaiņām. Viņš te pāris reizes viesojies pirms daudziem gadiem,

Lauksaimniekiem piešķirts dīzeļdegvielas apjoms,
kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums
Lauku atbalsta dienests (LAD)
lauksaimniekiem ir piešķīris
no akcīzes nodokļa atbrīvotas
dīzeļdegvielas apjomu
15 litrus par vienu atbilstošās
platības hektāru.
Pamatojums ir Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumi Nr. 344 «Kārtība, kādā
no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto
lauksaimniecības produkcijas

ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē
dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem».
Līdz ar to uz šī gada 30. oktobri kopā ir piešķirti 95 litri
(80+15) dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru
2013./2014. saimnieciskajam
gadam. Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādā-

ties no tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Degvielas tirgotāju saraksts
regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājaslapas www.lad.
gov.lv sadaļā «Akcīzes degviela».
LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās
sistēmu (EPS). Ar tās palīdzību
iespējams sekot līdzi izlietotās
degvielas daudzumam un redzēt
atlikumu.

un pa šo laiku Iecava kļuvusi
sakoptāka.
Apgūt jaunu specialitāti
O. Plivču rosinājusi ekonomiskā situācija. Pēdējā laikā esot
samazinājies šauri specializētu
ārstu noslogojums, ko ietekmējusi gan ekonomiskā lejupslīde, gan lielais skaits izbraucēju
no valsts. Samazinājusies arī
saslimšana ar ādas infekcijas
slimībām, bet ar citām dermatoloģiskām saslimšanām tiek
galā arī ģimenes ārsti. Taču
O. Plivčs nenožēlo, ka izvēlējies ārsta profesiju, jo, strādājot
par ģimenes ārstu, saglabāsies
iespēja turpināt misiju, kuras
dēļ jaunībā viņš šo profesiju izvēlējies – palīdzēt cilvēkiem. Par
ģimenes ārsti Jelgavas poliklīnikā strādā arī O. Plivča sieva
Lilija. Vecāki pieļauj, ka ārsta
profesiju izvēlēsies arī abu meita, jo pašlaik otrklasniecei ļoti
patīk ārstēt savas lelles.
Nebaidoties palikt bez darba, saviem pacientiem dakteris Plivčs novēl veselību. Viņš
uzsver, ka ģimenes ārsta galvenais uzdevums tā dziļākajā
būtībā ir nevis recepšu rakstīšana, bet rūpes par slimību
profilaksi un pacientu izglītošana, piemēram, par veselīgu dzīvesveidu. Pašam arī esot svarīgi
to ievērot, lai spētu braukt uz
darbu palīdzēt citiem. «Cenšos
kustēties – peldu un, cik iespējams, eju kājām. Cenšos neko
nepārspīlēt, jo galējības ir tās,
kas noved pie saslimšanas. Tas
attiecināms gan uz ēšanu un
alkohola lietošanu, gan uz pārmērīgu sportošanu,» ir pārliecināts dakteris Plivčs.

Maina atbalstu
ģimenēm ar bērniem
Saeima 6. novembrī pēdējā
lasījumā apstiprināja izmaiņas
atbalsta sniegšanā ģimenēm ar
bērniem nākamajā gadā. Izmaiņas paredz, ka no 2014. gada
1. janvāra no Ls 100 līdz Ls 120
mēnesī pieaug bērna kopšanas pabalsts un vecāku pabalsta minimālais apmērs. Bērna
kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā varēs saņemt visi vecāki, kuri nesaņem vecāku pabalstu vai
maternitātes pabalstu līdz bērna
pusotra gada vecumam.

2013. gada 8. novembrī .

PAR un PRET : : :

Būt vai nebūt vēl vienai spēļu zālei?
argumentēts atteikums darboties konkurentam ar tādiem
pašiem noteikumiem? Šajā gadījumā pašvaldībai izvirzot šim
uzņēmējam striktus darbības
noteikumus Iecavā, es atbalstu
sadarbību ar SIA «Joker Ltd.».»

Beata Logina
SIA «Joker Ltd.» 29. oktobra
sēdē informēja Finanšu
komitejas deputātus par
vēlmi iegādāties nedzīvojamo
telpu īpašumu Rīgas ielā 16,
lai tur atvērtu spēļu zāli.
Atbilstīgi Azartspēļu un izložu likuma 41. un 42. pantam,
vietējai pašvaldībai ir tiesības
lemt – atļaut vai noraidīt šādu
komercdarbību. Domes pozitīva lēmuma gadījumā spēļu zālē
tiktu nodrošināta nepārtraukta
iekšējā un ārējā videonovērošana, fiziskā apsardze, plānotas
astoņas darba vietas.
Kā skaidroja SIA «Joker Ltd.»
galvenais menedžeris Rolands
Lātss, pašvaldībai būtu vairāki
ieguvumi: tiktu sakārtots konkrētais objekts un apkārtējā
vide; novada budžetu papildinātu nodokļi no azartspēļu iekārtām (15-20 tūkstoši latu gadā);
iespējama arī pašvaldības iestāžu aktivitāšu sponsorēšana. Tā
kā nolūkotais īpašums atrodas
lielceļa malā, uzņēmums savu
biznesu vairāk orientē uz caurbraucējiem, tāpēc plānots pagalmā ierīkot autostāvvietu. Spēļu
zālē būtu vien automāti, jo vietas ir par maz, lai izvietotu arī
biljarda galdus, plašu kafejnīcu.
Iecerēts izveidot tikai minimālu bāru, jo uzņēmums nevēlas
papildu nekārtības daudzu piedzērušos apmeklētāju dēļ. Par
spēļu zāles reklamēšanu pašvaldībai ir iespēja lemt, ierobežojot
izkārtnes lielumu un vizuālo noformējumu.

PRET

Nekustamā īpašuma Rīgas
ielā 16 pašreizējā īpašniece ir
kooperatīvā sabiedrība «Iecavas
patērētāju biedrība».
Iecavas novadā jau darbojas
viena spēļu zāle – Fenikss laimētava Rīgas ielā 20. Pagājušajā
gadā pašvaldība no SIA «Alfor»
par spēļu iekārtām nodokļos
saņēmusi 10 920 latu. Līdz šim
nav bijušas būtiskas pretenzijas
par šo komercdarbību un pašvaldība nav spriedusi par nepieciešamību spēļu zāli slēgt.
Finanšu komitejas deputātu
nostāja jautājumā par vēl vienas
spēļu zāles atvēršanu nebija vienprātīga. SIA «Joker Ltd.» 30. oktobrī ir iesniegusi visus dokumentus, lai dome 12. novembra
sēdē pamatoti varētu lemt par
vai pret atļaujas izsniegšanu
spēļu zāles atvēršanai.

PAR

Deputāts Juris Krievs:
«Zinot, ka tas nav populāri,
tomēr uzskatu - tas nav sliktākais šo telpu (ēkas) izmantošanas piedāvājums. Protams, arī
es vēlētos redzēt tur interešu,
sporta vai citas aktivitātes, bet
tāda piedāvājuma nav. Valsts
stingri kontrolē un ievērojami
ir ierobežojusi šī biznesa darbību, tai skaitā paredzot precīzus
atskaitījumus budžetā. Vai būs
labāk, ja zem nevainīgas kluba
vai kafejnīcas izkārtnes tiks izveidots vieglo narkotiku, alkohola vai cigarešu izplatīšanas
perēklis? Ņemot vērā, ka mums
jau ir viena spēļu zāle, kāds ir

Deputāts Juris Ludriķis:
«Neticu, ka būs tik daudz
caurbraucēju, kas vēlēsies šeit
spēlēt. Spēļu zāles apmeklētāji
galvenokārt būs iecavnieki, tātad mūsu novada iedzīvotājiem
būs vairāk sociālo un atkarības
problēmu, ko rada azartspēļu
bizness. Ja kādā ģimenē ir šāds
cilvēks, tad tā ir liela nelaime.
SIA «Joker Ltd.» pārstāvis
uzbur pasaku, ka novads būs
viens vienīgs ieguvējs, bet jau
savā runā par mannas kalniem
un ķīseļu upēm ir pieļāvis neprecizitātes, piemēram, par novada
ieņēmumiem no azartspēļu nodokļa, jo uzņēmums plāno uzstādīt tikpat spēļu automātus, cik
konkurents Fenikss laimētavā,
un tas gadā sastāda nevis solītos
20 tūkstošus, bet tikai nepilnus
11 tūkstošus. Tas pats attiecas
uz darbavietām. Nebūs darba
vietas astoņiem iecavniekiem.
Tāpēc, izvērtējot visus iespējamos labumus un saliekot tos
svaru kausos ar tām problēmām, kas nāk līdzi spēļu zālēm,
mans viedoklis ir, ka nevajag
novadā šādu iestādījumu.»

Iecavas centrā ugunsgrēks posta «legālo narkotiku» kiosku
Anta Kļaveniece
4. novembra pēcpusdienā
Iecavas centru ieskāva
biezu dūmu mutulis.
Ugunsdzēsējiem bija jādodas
glābt tuvējie kaimiņi – kiosks
Rīgas ielā 14c, kurā tirgoja
kaktusu mēslojumu jeb,
iespējams, tā saucamās
«legālās narkotikas»,
izraisot daudzu iecavnieku
neapmierinātību.
Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD) preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece Inga Vetere informē, ka izsaukumu VUGD saņēma plkst. 14:18. «Tā kā Iecavas postenis atrodas gandrīz

blakus kioskam, tad jau minūtes laikā ugunsdzēsēji bija klāt.
Kiosks dega ar atklātu liesmu,
durvis bija aizslēgtas, ugunsdzēsēji tās uzlauza, lai tiktu iekšā.
Plkst. 14:59 ugunsgrēks bija lokalizēts. Ņemot vērā, ka aizdegšanās notika gaišā dienas laikā
un degšana notika no iekšpuses, tas neizskatās pēc tīšas dedzināšanas. Patiesos ugunsgrēka iemeslus noskaidros Valsts
policija,» stāsta I. Vetere. Viņa
piebilst, ka VUGD ir bažas par
šāda veida iestādēm, jo pēdējā laikā vairākas ir aizdegušās.
«Ja cilvēki, arī labu vēlmju vadīti, grib tās šādi iznīcināt, tad
viņiem jāsaprot, ka tajā brīdī pējiem. Tiek bojāts īpašums, un blakus esošās mājas, ciest cilvēviņi paši kļūst par likumpārkā- nav izslēgts, ka var aizdegties arī ki,» tā I. Vetere.
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Draudzība 20 gadu garumā
Dzidra Miezere
direktora vietniece izglītības jomā
1993. gada augustā pie
Iecavas internātpamatskolas
piebrauca pirmais zviedru
autobuss «Scania», kuru
skolai bija sarūpējusi
Linjebus firmas autobusa
vadītāja Ingrida (Ingrid
Lindroth). Tā bija pirmā
tikšanās ar mūsu ilggadējo
draugu un atbalstītāju Eilertu
Hāglundu (Eilert Hägglund),
policistu no Ērnšeldsvīkas
(Örnsköldsvik) pilsētas.
Nākamajā braucienā viņam
pievienojās arī uzņēmējs Hakans Lundkvists (Håkan Lundqvist). Tā šo 20 gadu periodā
zviedru draugi neskaitāmas
reizes mūs ir apciemojuši, līdzi vedot humāno palīdzību.
Esam saņēmuši solus, krēslus,
plauktus, tāfeles, gultas, virtuves iekārtas, veļasmašīnas un
žāvētājus, apģērbus, apavus,
rotaļlietas, sporta inventāru un
citas lietas.
Šo gadu laikā ir nomainīti
četri autobusi, kurus izmantojam skolēnu pārvadāšanai un
ekskursijām, mašīnas teritorijas sakopšanai - traktoriņš, zāles pļāvējs, sniega tīrītājs. Ar
draugu palīdzību un atbalstu
izremontētas daudzas telpas
skolā un internātā.
Izveidojusies cieša sadarbība ar Liljeskolan skolotājiem,
īpaši ar Alanu Gronlundu. Rudeņos 20-25 skolēnu delegā-

no skolas albuma

Skolas iepriekšējās direktores un pašreizējā vadība
sveic draugus no Zviedrijas.
cijas viesojas mūsu skolā. Šīs
skolas skolēni pie internāta uzcēla Saules namiņu siltā ūdens
ieguvei. Ļoti nozīmīga bija draugu izveidotā ūdens attīrīšanas
sistēma, tagad mēs varam dzert
tīru ūdeni no krāna.
Ērnšeldsvīkas pilsētā un tās
apkārtnē palīdzības darbā ir
iesaistītas daudzas privātpersonas un iestādes. Mēs esam
ļoti pateicīgi visiem šiem cilvēkiem par nesavtīgo palīdzību
un atbalstu. Daudzi no viņiem
ir ciemojušies Iecavas internātpamatskolā. Arī mēs esam
vairākas reizes viesojušies Ērnšeldsvīkā, tikušies ar daudziem
mūsu atbalstītājiem, tostarp ar
Eilerta un Hakana tuviniekiem.

Saviem draugiem un viņu
atbalstītājiem viesošanās reizēs cenšamies parādīt Latvijas
skaistākās vietas. Tik daudz
kur esam jau bijuši, ka kļūst
aizvien grūtāk atrast vietas, kur
vēl nav būts. Šoreiz devāmies uz
atjaunoto Ziemeļblāzmas kultūras namu, izbraucām ar kuģīti
pa Rīgas kanāliem, apmeklējām
Valmieru, Rūjienas saldējumu
ražotni, Ķoņu dzirnavas. Mūsu
ciemiņi vienmēr ir sajūsmā par
redzēto un iepazīto.
21. oktobra vakarā skolēni,
skolotāji, darbinieki un zviedru draugi pulcējās skolas zālē
uz 20. gadadienas svinīgu pasākumu, kuru atklāja iestādes
direktore Aija Semjonova. Sko-

lēni sniedza koncertu, Eilerts
un Hakans saņēma Atzinības
rakstus, skaistus keramikas
traukus un skolēnu darinātās
kaklasaites: Hakanam ar traktora zīmējumu, Eilertam ar Temīdas svariem - atbilstoši viņu
interesēm un darbam.
Pasākumā piedalījās un paldies par paveikto sacīja arī bijušās direktores - Solveiga Zemberga, kura strādāja šīs draudzības sākumā, un viņas darba turpinātāja Judīte Rubina.
«Redziet, cik ļoti ilga ir mūsu
draudzība - skolai jau trešā direktore!» rezumēja Eilerts. Visi
klātesošie vēlēja, lai šī ciešā
sadarbība turpinās vēl daudzus
gadus.

Upelniekam lielisks starts
militāristu meistarsacīkstēs Dohā
1.lpp.
Apaļā stenda sacensībās lielisku sniegumu demonstrēja
zemessargs Dainis Upelnieks,
kurš pēc sacīkšu pirmās dienas
ar rezultātu 72 no 75 punktiem
dalīja otro vietu, taču otrajā dienā noslīdēja uz sesto vietu (rezultāts 45 no 50), kas tik un tā
garantēja vietu pusfinālā ar rezultātu 117 no 125.
Pusfinālā bija pārstāvētas
četras valstis: Katara, Itālija,
Bahreina un Latvija. Diemžēl
pusfināls Latvijas šāvējam noritēja ar mainīgām sekmēm: iecav-

nieks sašāva visus pirmos astoņus mērķus un ieņēma pirmo
vietu, taču atlikušajos astoņos
mērķos pieļāva četras kļūdas un
sacensību izskaņā ieguva sesto
vietu. «Pusfinālā nebija iespējas
paskatīties, kā šķīvīši lido, jo
šāvu pirmais. Mazliet nepareizi piegāju un dažus mēģinājumus sasteidzu,» savas mainīgās
sekmes skaidro Dainis. «Finālā
šaušanas sērijai ir cita secība,
no D. Upelnieka albuma
atšķirīga no kvalifikācijas; fināla
sērijai pat nebiju gatavojies, pēdējo reizi to šāvu augustā.»
Dainis pirmo reizi iekļuvis pa- šāvējiem, turklāt ar uzviju izTomēr kopumā iecavnieka saules mēroga sacensību pus- pildījis olimpiskās kvalifikācijas
starts uzskatāms par lielisku, jo finālā starp sešiem labākajiem normu.
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Kiprieši smeļas pieredzi
mūsu izglītības iestādēs
mācāmies, apmaināmies ar labāko pieredzi, diskutējam par
izglītības problēmām un labās
prakses piemēriem. Pagājušajā
Iecavas novada izglītības
mācību gadā tika izveidoti proiestādēs šonedēļ viesojas ES
jekta partneru skolu attīstības
Mūžizglītības programmas
plāni, kuros tika ietverta peComenius reģionālās
dagogu attīstībai nepieciešamā
partnerības projekta «Skolu
pašnovērtēšanas programma» programma. Tās pamatā bija pedagogu aptaujas rezultāti, kas
partneri no Kipras.
Šī jau ir partneru piektā tik- uzrādīja abu valstu pedagogu
šanās reize, kurā viens no otra vēlmi un nepieciešamību vēlreiz
Valda Liekne
Izglītības nodaļas speciāliste

strādāt pie mācību stundu efektivitātes paaugstināšanas. Kā
ļoti svarīgu šī procesa sastāvdaļu visas iesaistītās iestādes atzina gan kolēģu stundu vērošanu,
gan pedagogu labās prakses piemēru popularizēšanu.
Kiprieši no 6. novembra
līdz 8. novembrim vēro mācību
stundas mūsu izglītības iestādēs. Īpaša vērība tiek pievērsta
diferencētas pieejas nodrošinā-

šanai. Iecavas novada izglītības
iestādēm iepriekšējā tikšanās
reizē Kiprā bija iespēja vērot
matemātikas stundu 9. klasē,
kur skolēni veica darbu grupās,
savstarpēji palīdzot un atbalstot
citam citu. Ceram, ka arī mūsu
iestādēs redzētais dos partneriem jaunu ierosmi un atziņas,
kas pilnveidos viņu pieredzi mācību stundu efektivitātes uzlabošanā.

Projekts turpinās Turcijā
Inga Čipena
no personīgā albuma
20. oktobrī Iecavas
internātpamatskolas
skolotājas Inga Čipena
un Linda Griška devās
uz Turciju, lai piedalītos
«Comenius» projekta «Cycling
Europe» 4. mobilitātē.
Projekta darbs norisinās jau
otro gadu, un tajā iesaistītas
piecas valstis: Spānija (projekta
galvenie koordinatori), Latvija,
Itālija, Turcija un Vācija. Valstis
nosauktas mobilitāšu organizēšanas secībā. Mobilitātes ietvaros visu valstu pārstāvji dodas
uz kārtējo organizatoru valsti,
lai kopīgi veiktu projektā noteiktos uzdevumus izvirzītā mērķa
sasniegšanai vai veicināšanai.
Katrā tikšanās reizē notiek visu
valstu koordinatoru sapulce, lai
analizētu paveikto darbu un apzinātu vēl veicamos uzdevumus.
Projekta noslēgumā katrai skolai būs jāveido atskaite par paveikto.
Projekta «Cycling Europe»
galvenie sasniedzamie mērķi
saistīti ar cilvēku iespējām dzīvot veselīgu dzīvesveidu, veidojot draudzīgu vidi. Kā galvenais
uzdevums izvirzīts velobraukšanas veicināšanas kampaņu
realizēšana. Katrā valstī tiek organizēts kopīgs valstu pārstāvju velobrauciens, notiek vizīte
vietējā pašvaldībā, lai rosinātu
pārdomāt iespējas izbūvēt jaunus veloceliņus un velonovietnes. Skolēni izstrādā velomaršrutus, vēro velonovietņu izvieto-

Veloceliņa atklāšanas
ceremonija. Lentes pārgriešanas
gods uzticēts visu partnervalstu
koordinatoriem.
jumu apkārtējā vidē, plāno un
izstrādā jaunus ierosinājumus,
veido prezentācijas par projekta
tēmām, uztur kopīgu vietni internetā, kā arī iesaistās dažādās
papildu aktivitātēs, kas veicina
priekšstatu veidošanos par veselīgu dzīvesveidu. Sports, veselīgs, pašu gatavots uzturs,
ekoloģiski audzēti dārzeņi, erudīcijas spēles, starptautiskā
komunikācija, valodas apguves
uzdevumi – visas šīs tēmas labi
sadzīvo ar veicamo projektu un
tiek realizētas valstu pārstāvju
tikšanos laikā, kā arī starplaikos katram savā skolā, izmantojot virtuālo saziņas vidi.
Tikšanās dienas Turcijas
Aydin Kuyucak apkaimes Pamukören Anadolu Lisesi skolā

bija organizētas ļoti pārdomāti
un precīzi. Skolā pēc skaistās
uzņemšanas ar nacionālās dejas
demonstrējumu un sveicieniem
valstu komandām tika organizēta viktorīna, kur valstu komandas atbildēja uz āķīgiem jautājumiem par projekta tēmām. Tika
demonstrētas prezentācijas par
katras projektā iesaistītās apkaimes jaukākajiem velomaršrutiem. Visi dalībnieki devās arī
tradicionālajā velobraucienā pa
zaļo taku, kas šoreiz bija 10 km
garš. Koordinatoru sapulcē tika
apzināti vēl neizpildītie projekta uzdevumi un meklēti risinājumi, kā pilnvērtīgāk organizēt
skolēnu savstarpējo sadarbību
starp skolām, veicot kopīgus uzdevumus.

Turcijas ļaudis ir ļoti viesmīlīgi, viesi tiek uzņemti ar izteiktu
sirsnību un cieņu. Viesojoties
vietējā pašvaldībā, katras valsts
koordinators saņēma īpaši veidotu piemiņas zīmi savai skolai.
Visi pieci koordinatori kopā ar
pilsētas mēru tika aicināti svinīgi pārgriezt jaunizveidotā veloceliņa lenti Pamukören ciematā.
Projekta ietvaros ikreiz ir
iekļauta kultūras programma,
kas ļauj izzināt vietējās vides
vērtības un vēsturisko mantojumu. Turcijā iepazinām senās
grieķu kultūras mantojumu – senās pilsētas Efesu un Afrodisiju,
devāmies uz Jaunavas Marijas
namiņu kalnos, kur pie īpaši izveidotas iespaidīgas lūgšanu sienas atstājām arī savus vēstījumus. Izbaudījām neilgo iespēju
pabūt Pamukkalē jeb «kokvilnas
pilī», kur vērojām neparasto dabas objektu. Pamukkale ir šūnakmens un nogulumiežu veidojums, kurā dabiski izveidojušās
terases jeb ūdens baseini pildīti
ar siltu termālo ūdeni. Mājinieki
viesus cienāja ar daudzveidīgiem
vietējās virtuves ēdieniem, kuros galvenā nozīme ir svaigiem
dārzeņiem un gaļai – visbiežāk
kebabam.
Maijā tiks organizēta projektu
noslēdzošā tikšanās Vācijā, Minhenē, kurā jāapkopo paveiktais
un jāgatavojas atskaites veidošanai. Jau tagad ir skaidrs, ka
visu valstu skolu un to pārstāvju vidū izveidojusies cieša draudzība, tiek meklēti ceļi, kā to uzturēt ārpus projekta ietvariem.
Projekts noslēgsies, bet tik neatsveramais iegūtais – paliks.
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Sporta ziņas
Alfrēda Kraukļa 22. piemiņas turnīrā piedalījās 81 komanda
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas, informē basketbola treneris Vilnis Gailums. Iecavas novada sporta skolu «Dartija» pārstāvēja 2000./2001. gadā dzimušo zēnu komanda.
31. oktobrī

Rīdzene/Sport 2000 (1. komanda) - Iecava
49:16 (Ē. Naumenko 7)
Iecava- HITO (Johvi) 27:39 (Ē. Naumenko 15)

1. novembrī Iecava - Vecumnieki 28:22 (T. Bundulis 9)
Rīdzene/Sport 2000 (2. komanda) - Iecava
22:25 (T. Bundulis 9, T. Janeks 9)
2. novembrī Rūjiena - Iecava 38:21 (T. Janeks 7)
Hokeja klubam Iecava kārtējā spēle Zemgales Amatieru hokeja līgā notika 2. novembrī, kad Iecavas veterānu komanda
mērojās spēkiem ar vienību MMM.
Ceturtajā minūtē iecavniekiem vārtus guva Dainis Kravals, bet
17. minūtē pēc Raivo Gruzdas piespēles rezultatīvi nospēlēja Zigmārs Smeters. Spēles otrajā puslaikā rezultātu papildināja tikai
pretinieki – trīsreiz iekarojot Iecavas komandas vārtus, MMM
nodrošināja sev uzvaru ar minimālu pārsvaru 3:2. Mūsu vienība
centīsies revanšēties jau šo svētdien, kad Veterānu līgā atkal jātiekas ar MMM, bet pāris stundu vēlāk 10. novembrī Iecavas klubam Amatieru līgā paredzēta spēle ar Tērvetes hokejistiem.
Svētdien noslēdzās Bauskas novada sporta centra «Mēmeles»
kausa izcīņas 2. kārta, informē galda tenisa trenere Baiba
Gāga. 2. līgā meiteņu konkurencē visas trīs godalgotās vietas tika
iecavniecēm: uzvarēja Terēza Druviņa, 2. vietā ierindojās Anna
Ansone, bet 3. vietā – Rēzija Meļķe. 1. līgā nepārspēta palika Beāte Jašuka, savukārt augstākajā līgā vīriešu sacensībā 2. vietu
ieguva Roalds Cildermanis, bet sieviešu konkurencē 3. vietu - Meldra Madžule.
BK Dartija LBL3 čempionātā tikās ar divām komandām, kuras šosezon vēl nav spējušas izcīnīt nevienu uzvaru.
1. novembrī STASIS Alūksne – BK Dartija 52:61 (rezultatīvākie: J. Pelēcis 15 p., G. Meļņiks un I. Puļķis pa 13 p.).
2. novembrī Rugāji – BK Dartija 74:81 (Ģ. Hauks 26 p., J. Pelēcis 18 p., G. Meļņiks 11 p.).

Aicina interesentus
uz onkoloģes lekciju
15. novembrī pulksten
12:00 Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centra
zālē notiks onkoloģes,
Dr. hab. med.
Daces Baltiņas lekcija.
Onkoloģisko pacientu un
viņu tuvinieku atbalsta biedrības «Dzīvības koks» Bauskas
nodaļa aicina lekciju apmeklēt
gan medicīnas darbiniekus,

Sporta namā

Pateicība : : :

gan onkoloģiskos pacientus un
viņu tuviniekus, gan cilvēkus,
kuriem rūp sava veselība un
interesē veselības veicināšana.
Runāsim par onkoloģiskajām
saslimšanām, atbalsta iespējām, profilaksi un diagnostiku. Lekcijas dalībniekiem būs
iespēja uzdot jautājumus un
pie kafijas tases diskutēt par
veselības aprūpes sistēmu.

Kāds bijis OKTOBRIS : : :
Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Edīte Jančone
informē, ka oktobrī reģistrētas vienas laulības, izsniegtas deviņas
miršanas un desmit dzimšanas apliecības. Pagājušajā mēnesī iecavnieku ģimenes papildinājuši pieci zēni un piecas meitenes. Bērniņiem izraudzīti šādi vārdi: Markuss, Dmitrijs, Gabriels, Nikolass,
Alekss, Viktorija, Katrīna, Alise, Aleksandra un Rūta.

Izsakām vislielāko pateicību
Tatjanai Visockai, Turakulam
Davļatmuradovam un
Veltai Celitanei par mūsu
mammas un vecmāmiņas
ĀRIJAS BUDEVIČAS aprūpi,
sirdssiltumu un iejūtību.
Pateicamies apbedīšanas
birojam «Krustceles» un
kapu pārzinēm, kaimiņiem
un bijušajiem kolēģiem,
visiem, kas palīdzēja
un atbalstīja grūtajā
brīdī. Pasaulei vajadzētu
pateikt paldies tiem
apbrīnojamajiem cilvēkiem,
kuri vienmēr ir gatavi sniegt
negaidītus un reizēm pat
prātam neaptveramus
pakalpojumus. Paldies!
Meitas, mazdēli
Iecavas luterāņu draudze
aicina uz Ekumenisko
svētbrīdi baznīcā
18. novembrī pl.13.00
un Mirušo piemiņas brīdi
Sila kapos
24. novembrī pl.16.00.
Sērās paziņojam,
ka 3. novembrī Iecavā miris
GUNTARS KALDERAUSKIS
(dz. 1957. g. 20. martā).
Bēres - Smedes kapos
9. novembrī plkst. 12
(tel. 29216424).
Brāļa ģimene

Latvijas Jaunatnes
basketbola līga
9. novembrī plkst. 11:00
Iecava – Jaunpils
16. novembrī plkst. 11:00,
12:15, 13:30, 15:00, 16:30,
18:00, 19:15
Iecava – Liepāja 2 un Liepāja 3
Minispēles
24. novembrī plkst. 11:00
Iecava – Jelgava
26. novembrī plkst. 11:00
Iecava – Bauska

Latvijas basketbola
līgas 3. divīzija

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

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Baibai Budēvičai un
Ligitai Rinkovičai, māmuļu zemes klēpī guldot.
Dārza ielas 4 otrā korpusa iedzīvotāji

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

(Latviešu tautasdziesma)

AS BALTICOVO administrācija izsaka visdziļāko
līdzjūtību Ārijas Budevičas piederīgajiem,
pavadot viņu mūžībā.

Aizsaulē aizgājuši
Ārija Budeviča (20.03.1929. - 31.10.2013.)
Zigfrīda Biruta Rīna (08.04.1930. - 31.10.2013.)
Valentīna Fedoroviča (10.07.1932. - 31.10.2013.)
Raisa Aļoškina (10.01.1935. - 01.11.2013.)

2013. gada 8. 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.

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

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

ZAMS

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 - 11. novembrī.

Novembrī Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkā skatāma
bērnu vasaras nometnes
radošo darbu izstāde
«Ko kopā izdarījām - to
saprotu un tagad protu».
Aicinām apskatīt!

Izglītības iestāžu pensionētie
izglītības darbinieki
15. novembrī plkst. 15.00
būs mīļi gaidīti pasākumā
«Gaišos mirkļus kamolā tinot»
Iecavas kultūras namā.
24. novembrī plkst. 16:00
SVECĪŠU VAKARS
Baložu kapsētā.

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

14. novembrī plkst. 10.30
Iecavas novada domes zālē
notiks ESF projekta «Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta
programmas ieviešana garīgās
un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības
riska mazināšanai bērniem un
jauniešiem» informatīvs
seminārs, uz kuru tiek
aicināti skolotāji, psihologi,
logopēdi, sociālie pedagogi
un citi interesenti. Tiks prezentēti projekta rezultāti un
ieguvumi, kā arī diskutēsim
par nākotnes perspektīvām.

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

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus.
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv.

Pārdod : : :
steidzami trīsistabu dzīvokli
Iecavas centrā (2. stāvs).
Tālr. 26078101.
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Aicina darbā : : :
Iecavas novada pašvaldības
iestāde «Iecavas novada
Sociālais dienests» aicina darbā
sociālo darbinieku darbam
ar ģimenēm un bērniem.
CV, pieteikuma vēstuli, sociālā
darbinieka izglītību apliecinoša
dokumenta kopiju iesniegt personīgi vai pa pastu Iecavas novada pašvaldības iestādē «Iecavas novada Sociālais dienests»,
Dzirnavu ielā 1, Iecavā, Iecavas
novadā, LV-3913, līdz 29. novembrim. Vēlama sociālā darba
pieredze, autovadītāja apliecība.
SIA TRIALTO LATVIA aicina
darbā preču marķētājus un
krāvējus. Darba vieta atrodas pie Ķekavas. Interesentus
lūdz zvanīt pa tālr. 67791437,
27020290 vai ierasties pirmdienās, ceturtdienās plkst. 8.30
Dominante Park 1. stāvā.

Vēsturnieks un mācītājs
Guntis Kalme sprediķos
Iecavas luterāņu baznīcā
24. novembrī plkst. 11:00.

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS

decembrim 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

Kultūras namā
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
ar burvju mākslinieku Daces
un Enriko Pecolli mācekli
mikromaģijas iluzionistu,
muzikantiem
Raiti un Jurgitu.
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.
18. novembrī plkst.15:00
Latvijas Republikas
proklamēšanas 95. gadadienas sarīkojums un
Iecavas Gada cilvēku
godināšana.
Pēc svinīgās ceremonijas
BRĀĻU AUZĀNU koncerts
«Vakariņas uz sešiem».
Ieeja - bez maksas.
29. novembrī plkst. 9:30
Latvijas leļļu teātra izrāde
2 cēlienos
«Joka pēc alfabēts».
Tituldziesmas autors Renārs Kaupers.
Radošā komanda aicina
pievienoties alfabēta
apgūšanas spēlei bērnus
no 3 gadu vecuma un
pārliecināties, ka mācīšanās
var būt jautra un radoša.
Ieejas maksa - Ls 1,50.
Informācija par pasākumiem
un biļešu rezervācija
pa tālr. 63941234; 26666126;
22042081; 29391534.
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