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Jāizmanto 3.
zemes nomas
pirmtiesība

Vēlēšanu
komisijas
darba laiki
A: F: Klinta Kaufelde

23. maijā Iecavas parka estrādē notika sezonas atklāšanas bērnu svētki «Par prieku
sev, par prieku tev», kurā piedalījās Iecavas novada bērnudārzu, skolu, kultūras nama
bērnu un jauniešu kolektīvi, kā
arī viesi no Skaistkalnes, kas

priecēja ar orķestra priekšnesumu. Svētki sākās ar ierasto gājienu - no kultūras nama līdz pasākuma norises vietai estrādei,
kurā iesaistījās gan pasākuma
dalībnieki, gan tā apmeklētāji.
Iecavas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Alma
Spale visus uzmundrināja un
pateicās dalībniekiem un skatītājiem par klātbūtni. Pēc nelielās

uzrunas svētku dalībnieki gaisā
palaida balonus. Svētku programmā piedalījās gan mazi, gan
lieli dejotāji un dziedātāji. Lai
gan laika apstākļi nepriecēja,
tomēr pasākuma dalībnieki uzstājās ar pilnu atdevi un dzirksti,
tādējādi iepriecinot skatītājus.
Vairāk foto interneta portālā
www.iecava.lv. IZ

4.

6.
Aicina
izvēlēties
pensijas
saņemšanas
veidu

Iedzīvotājiem niecīga interese Internacionāla nedēļa
Comenius projektā
par sarakstu prezentāciju
A: Anta Kļaveniece

Piektdien, 22. maijā,
kultūras namā tika
organizēta iedzīvotāju
tikšanās ar Iecavas novada
pašvaldības vēlēšanām
iesniegto sarakstu
pārstāvjiem.
Sabiedrības atsaucība bija
niecīga, un zāles patukšās rindas pārsvarā piepildīja sarak-

stos iekļautie deputātu kandidāti un viņu tuvākie atbalstītāji.
Prezentācijā piedalījās piecu sarakstu pārstāvji (Apvienība «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK, «Centriskā partija Latvijas Zemnieku
savienība», «Pilsoniskā savienība», «Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija», «SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI» un
«Jaunais laiks»). Nepiedalījās
pārstāvji no politisko partiju apvienības «Saskaņas Centrs» un
partijas «LPP/LC».
3.lpp.

A: Ingūna Lāce

PII «Cālītis» vadītājas vietniece
metodiskajā darbā

Maijs Iecavas pirmsskolas
izglītības iestādē (PII)
«Cālītis» bija īpašs ar
rosīgu darbošanos un
gaidīšanas prieku.
No 18. līdz 24. maijam pie
mums viesojās un uz ES Comenius projekta «Māla izmantošana radošajai izglītībai pirmssko-

lā» noslēguma sapulci bija atbraukuši viesi - sadarbības partneri no dalībvalstīm: Turcijas,
Spānijas, Bulgārijas.
Pirmajā dienā iepazīstinājām
viesus ar Vecrīgu. Atziņa - Rīga ir
ļoti «zaļa» un skaista pilsēta, viesiem ļoti iepatikās. Otrdien tikāmies mūsu bērnudārzā. Viesi ar
interesi aplūkoja lielo karti pie
sienas, kurā īpaši atzīmētas dalībvalstis, kā arī fotogrāfijas no
iepriekšējām tikšanās reizēm.
5.lpp.
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Skolu ziņas

16. maijā rajona vokālo ansambļu skatē 1. vietu ieguva
Iecavas mūzikas skolas absolventu meiteņu ansamblis, ko
vada skolotāja Kristīne Circene.
Apsveicam!
Mācību gads tuvojas noslēgumam, un Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs sveic skolēnus, kuri guvuši atzīstamus sasniegumus rajona un valsts mēroga olimpiādēs. Republikas un
Bauskas rajona padomes izglītības pārvaldes Atzinības rakstu
saņēma 9. klases skolnieks Edgars Alksnis par veiksmīgu startu rajona un republikas mājturības olimpiādē. Ar Atzinības
rakstu tika apbalvots skolas
mājturības skolotājs Juris Bidzāns.
Par 3. vietas iegūšanu rajona

vizuālās mākslas olimpiādē
rajona Atzinības rakstu saņēma
2. klases skolniece Agnese Mūrniece, 3. klases skolniece Estere
Romanovska, 9. klases skolniece
Laila Škapare. Skolēnu darbus
varēja apskatīt Bauskas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē;
daļa no tiem aizceļoja pie mūsu
draugiem Vācijā - Gešēras pamatskolā. Rundāles pilī sveicām
konkursa «Gada skolēns-2009»
laureāti Jolantu Alleri un viņas
vecākus.
Apbalvošanai Iecavas novada
Domē bija izvirzīti: Edgars
Alksnis, Agnese Mūrniece, Estere Romanovska; Ildze Jurkovska
- 1. vieta rajona skolu pavasara
krosā, 2. vieta un sudraba medaļa Latvijas skolu pavasara
krosā; Juris Ziemiņš - 1. vieta

Garā sezona sekmīgi pievarēta
A: Jana Ādmine

Šogad neierasti vēlu, taču
ar atzīstamiem
panākumiem mūsu skolai
ir noslēgusies kārtējā
debašu sezona.
8. maijā Rīgā, Kara muzejā,
notika superfināls par tēmu
«Dalība NATO ir/nav sekmējusi
Latvijas drošību», kas pulcēja 20
labākās komandas - 10 latviešu
un 10 angļu valodā - no visas
Latvijas, tostarp arī Iecavas vidusskolas komandu - Liene
Krastiņa, Ivita Puzo un Haralds
Millers.
Debates notika turpat starp
eksponātiem, kas pasākumam
piešķīra ļoti īpatnēju un patīkami neierastu gaisotni. Pēc trim
debašu riņķiem četras labākās
komandas katrā grupā turpināja
cīņu pusfinālā, un te nu mūsējiem, kas debatēja angliski, uzvarot divos no trīs riņķiem, laikam nedaudz pietrūka veiksmes un punktu, jo palikām soļa
attālumā no pusfināla, bet tur
jau visādi varētu gadīties… Taču
tādi ir noteikumi! Atlika vien just
līdzi draugiem un kolēģiem, arī
Bauskas 1. vidusskolas komandai ar iecavnieku Artūru Rubinu
sastāvā, kas latviešu finālā piekāpās spēcīgajai Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas komandai.
Neskatoties uz to, visa komanda ieguldīja lielu darbu; tam
pierādījums arī balva Haraldam
Milleram kā angļu turnīra labākajam runātājam. Tā ka gluži
tukšā arī šoreiz nepalikām!
Vēl viens ražīgs gads ir cauri.

Ja pavelk svītru, Iecavā šogad
notikuši abi Nacionālie debašu
turnīri (kopskaits Iecavā jau tuvojas 10), kopumā pulcējot vairāk nekā 500 skolēnu un skolotāju no visas Latvijas; kopš jaunā gada skolotāja Vita LauciņaVeinere ir kļuvusi par Zemgales
novada debašu koordinatoru un
rūpējas par debašu attīstību
mūsu reģionā; arī turnīros ir
iegūti atzīstami panākumi.
Tagad debatētājus gaida pelnīta atpūta un jūlija vidū debašu
nometne Salacgrīvā, kur būs
iespēja ne tikai noslīpēt savu runātprasmi brīvākā gaisotnē, bet
arī sadraudzēties ar jauniem cilvēkiem, pavadīt laiku pie jūras
un vienkārši labā kompānijā izbaudīt vasaru.
Jāsaka liels paldies visiem
tiem debatētājiem, kuri šī mācību gada laikā aizstāvēja Iecavas
vidusskolas vārdu debašu turnīros. Liels paldies arī skolas administrācijai un personālam par
atbalstu visa gada garumā. Bez
jums visiem nu nekā!
Bet vislielākais paldies, protams, skolotājai Vitai LauciņaiVeinerei, kas gan palīdz skolēniem sagatavoties turnīriem,
gan aktīvi piedalās Nacionālo
turnīru organizēšanā, gan jau
vairāk nekā astoņus gadus ir debašu kustībā un rūpējas par to,
lai Iecavas vidusskolā skolēni
mācētu ne tikai labi runāt, bet
arī spētu argumentēti pamatot
savu viedokli, iegūtu jaunas zināšanas, attīstītu arī savas svešvalodu prasmes un ar lepnumu
nestu Iecavas un Iecavas vidusskolas vārdu visā Latvijā. Paldies
un līdz rudenim! IZ

Eiropas 18. pasauleas turnīrā
hokejā U-16 vecuma grupā,
3. vieta Latvijas čempionātā hokejā; Maira Liepiņa, Agnese Purmale, Elīza Arāja - 1. vieta Bauskas rajona bioloģijas konkursā;
Una Šķipare - 1. vieta Bauskas
rajona bioloģijas konkursā un 1.
vieta rajona skolu spartakiādē
galda tenisā; Toms Šķipars, Ritvars Priede - 3. vieta starptautiskās sacensībās basketbolā Polijā.
Mūsu skolai vienīgajai rajonā
piešķirts augstais vides projekta
«Mammadaba» meistarklases
pakāpes diploms. Par to paldies
vides projektu koordinatorei,
dabaszinību skolotājai Velgai
Ērglei.
Arī mūsu skolā sācies Valsts
pārbaužu laiks. Veiksmīgi
ieskaites kārtoja 3. klases skolēni. Ieskaitē latviešu valodā vidējā
atzīme - 7,8; matemātikā - 7,3;
ieskaiti dabaszinībās visi skolēni
nokārtoja labā un izcilā līmenī.
Ildze Jurkovska un Estere Romanovska visas trīs ieskaites nokārtoja izcilā līmenī. Šādi rezultāti sasniedzami, ja ir izveidojusies pozitīva sadarbība skolēniem, vecākiem un klases audzi-

2.

nātājai Inesei Krīgenai.
7. klases skolēni - rajona
vācu valodas dzejoļu konkursa
dalībnieki - apmeklēja Gētes institūtu Rīgā un iepazinās ar tā
darbības virzieniem.
18. maijā ar ieskaiti sportā
Valsts pārbaužu laiks iesākās
skolas vecākajiem skolēniem mūsu devītajiem. Veiksmi viņiem un gandarījuma sajūtu viņu skolotājiem!
Skolas vadība paziņoja to
skolēnu uzvārdus, kuri šajā mācību gadā bijuši paši centīgākie
un mācījušies atbilstoši savām
spējām.
Skolā viesojās zobārstniecības autobuss un Eiropas zobārstu delegācija. 22. maijā skolā
notika tradicionālais pasākums
9. klasei - Pēdējais zvans.
Esam gandarīti par labiem
skolēnu sasniegumiem gan ikdienas darbā, gan konkursos,
skatēs un olimpiādēs. Kā apliecinājums tam ir saņemtais Bauskas rajona izglītības iestādes
kvalitātes vērtēšanas apbalvojums: «Pedagoģiskā personāla
kvalifikācija un kompetence» un
«Izglītības kvalitātes darba organizācija.» IZ

Jauka ekskursija uz Jēkabpili
A: Aivija Grundmane,

Monta Zaumane, sākumskolas
«Dartija» 4. klases skolnieces

Mēs kopā ar skolotāju
Aiju Sietiņu devāmies
izbraukumā uz Jēkabpili.
Jauko ekskursiju nopelnījām
ar labiem sasniegumiem olimpiādēs: Aivijai 3. vieta Zemgales
novada kombinētajā olimpiādē,
bet Montai 1. vieta Bauskas rajona vizuālās mākslas olimpiādē.
Mēs bijām poniju audzētavā
«Malteni», kur redzējām 60-120
cm lielus ponijus. Saimniecības
aplokā bija 22 Šetlandes poniji.
Drīkstēja pie tiem ieiet aplokā un
paglaudīt. Aprīlī ganāmpulkam
pievienojās pāris mazo kumeliņu.
Nākamais mūsu pieturas
punkts bija Krustpils pils. Tur
mājo leģendārā Brūnā dāma.
Par viņu ir daudzi nostāsti. Lūk,
visticamākais: 17. gadsimta beigās Krustpils pils pagrabā
ieslodzīta meitene - topošā baronese, kas nesatikās ar baroniem,
bet gan ar kučieriem, par to viņu
ievilināja un ieslodzīja pils pagrabā.
Tā kā Krustpils atrodas blakus Daugavai, uzzinājām arī, ka
Daugava lietuviešu valodā nozī-

mē: ‘Daug’ - daudz, ‘ava’ - ūdens,
tātad - Daudzūdens.
Pēc tam braucām pusdienās,
kuras mums izmaksāja Bauskas
rajona Izglītības pārvalde.
Mūsu pēdējais apskates objekts bija Sēļu sēta. Tur mēs apskatījām 18.-19. gadsimta mājas. Vienā no tām varēja nogaršot ziedu medu, ziedputekšņus
un tēju. IZ
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Deputātu
sēdes jūnijā
Otrdien, 2. jūnijā,
plkst. 8.00 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
Otrdien, 9. jūnijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 16. jūnijā,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālās komitejas sēde
Otrdien, 30.jūnijā,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde
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Atgādinājums lauku zemes izpircējiem
A: Ilze Miķelsone

VZD sabiedrisko attiecību
speciāliste
Lai lauku zemes izpirkšanas
process noritētu sekmīgi,
Valsts zemes dienests (VZD)
atgādina, ka vairs tikai līdz
2009. gada 31. augustam
lauku apvidus zemes
izpircējiem ir iespēja VZD
reģionālās nodaļas birojā
iesniegt iesniegumu lēmuma
par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu
pieņemšanai.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteikto, lauku apvidus zemes izpirkšanas pieprasījumu iesniegšana VZD par pastāvīgā lietošanā piešķirtās lauku apvidus zemes izpirkšanu norisinājās divos
pieteikšanās posmos, tas ir, no
2005. gada 1. septembra līdz
2006. gada 31. augustam un no
2007. gada 1. augusta līdz
2007. gada 30. novembrim. Pēc
zemes izpirkšanas pieprasījuma
saņemšanas VZD pārbaudīja
personas tiesības iegūt pieprasīto zemi īpašumā par samaksu.
Ja personai bija tiesības zemi izpirkt, VZD pieņēma lēmumu un
izpirkšanai pieprasīto zemes vienību iekļāva Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Savukārt attiecībā uz zemes pastāvīgajiem
lietotājiem, kuriem normatīvo
aktu ierobežojumu dēļ zemes izpirkšanas pieprasījuma izskatīšanas brīdī nebija tiesību izpirkt
zemi, bet tādas tiesības varētu
rasties līdz lēmuma pieņemšanai
par zemes piešķiršanu īpašumā
par samaksu, tas ir, līdz
2009. gada 31. augustam, VZD
izpirkšanai pieprasīto zemes vie-

nību iekļāva Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ar nosacījumu, ka līdz 2009. gada
31. augustam persona iesniegs
VZD dokumentus, kas apliecina
tiesības izpirkt zemi.
Bez personas pieprasījuma
Lauku zemes izpirkšanas reģistrā VZD iekļāva pastāvīgā lietošanā piešķirtās kadastrāli uzmērītās zemes vienības, ja zemes robežu plāni Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā bija reģistrēti
līdz 2006. gada 31. augustam.

Ja izpērkamā zeme
ir kadastrāli uzmērīta
Visiem, kuriem izpērkamā
zeme jau ir uzmērīta un sagatavots zemes robežu plāns,
savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz
2009. gada 31. augustam, jāiesniedz VZD reģionālās nodaļas
birojā iesniegums lēmuma par
zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu pieņemšanai. Tiem,
kuru zemes izpirkšanai pieprasītā zeme Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļauta ar nosacījumu, papildus iepriekš minētajam jāiesniedz arī dokumenti,
kas apliecina tiesības izpirkt zemi, piemēram, zemes lietošanas
vai izpirkšanas tiesību mantošanu apliecinošs dokuments.

Priekšapmaksas veicējiem
Arī tiem zemes izpircējiem,
kuri līdz 2008. gada 1. septembrim ir veikuši priekšapmaksu
par izpērkamo zemi, bet tā vēl
nav kadastrāli uzmērīta, līdz
2009. gada 31. augustam VZD
reģionālajā nodaļā jāiesniedz
iesniegums lēmuma par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai. Līdz iesnieguma iesniegšanai ir jāveic zemes
kadastrālā uzmērīšana un jā-

Iedzīvotājiem niecīga interese
par sarakstu prezentāciju
1.lpp.

Nodomu izklāsti, novada attīstības nākotnes vīzijas, jautājumi un atbildes ļāva sarakstu
pārstāvjiem vairāk iepazīt vienam otru (kas arī nav peļami, jo
ievēlēšanas gadījumā turpmākos četrus gadus būs jāstrādā
kopā), taču neatviegloja vēlēšanu izvēles iespējas iedzīvotājiem,
kuru zālē vienkārši nebija.

Izdarot secinājumus, jāpiekrīt prezentācijā dzirdētajam viedoklim, ka iedzīvotāju intereses
trūkumam varētu būt divi skaidrojumi - vai nu vēlētājiem viss ir
skaidrs un savu izvēli viņi ir jau
izdarījuši, vai arī virsroku ņēmusi vienaldzība un uz vēlēšanām viņi netaisās iet. Ceru, ka
pēdējais variants nepiepildīsies,
jo citādi vēlēšanu rezultāti var izrādīties ne tādi, kā nebalsotāji
cerējuši. IZ

pārliecinās, vai VZD Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts zemes robežu plāns. Katrs lauku
apvidus zemes izpircējs šo informāciju var pārbaudīt Valsts zemes dienesta mājas lapā, sadaļā
Publikācijas un statistika/Statistika par VZD reģistros uzkrāto
informāciju, tabulā «Pārskats par
Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautajām un ar nosacījumu iekļautajām zemes vienībām». Personām, kuru robežu
plāns nav reģistrēts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, bet,
kuras ir pasūtījušas mērniecības
darbu veikšanu, iesakām sazināties ar mērnieku, kurš izgatavo
viņa zemes robežu plānu, un painteresēties par tā izstrādes gaitu. Savukārt tiem, kuri vēl nav
veikuši pasūtījumus zemes kadastrālajai uzmērīšanai, šis ir pēdējais brīdis, lai to izdarītu un
pabeigtu zemes izpirkšanas pro-

cesu. Ja līdz 2009. gada
31. augustam VZD netiks
iesniegts ne zemes robežu plāns,
ne iesniegums lēmuma pieņemšanai, lauku zemes izpircējs zaudēs iespēju izpirkt zemi par tās
kadastrālo vērtību, kā arī zaudēs
jau ieguldīto priekšapmaksu, kas
veikta privatizācijas sertifikātos
pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas.
Valsts zemes dienests aicina
zemes izpircējus nepieciešamās
formalitātes veikt savlaicīgi un
neatlikt tās uz pēdējo brīdi.
Atgādinām, ka visiem tiem,
kuri līdz 2009. gada 31. augustam būs savu izpērkamo zemi uzmērījuši, iesnieguši iesniegumus
VZD lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu
pieņemšanai un saņēmuši pieprasīto lēmumu, līdz 2009. gada
30. decembrim jānoslēdz līgums
ar Hipotēku un zemes banku par
zemes izpirkumu. IZ

Jāizmanto zemes
nomas pirmtiesība
A: Baiba Leitlante

Zemes ierīcības dienesta lietvede
Pašvaldība informē, ka zemes
lietotājiem, kuri lietošanā piešķirto zemi bija pieteikuši izpirkšanai, taču līdz 2008. gada
1. septembrim nav iesnieguši
Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai zemes robežu plānu vai apliecinājumu
par priekšapmaksas veikšanu
privatizācijas sertifikātos pirms
zemes izpirkuma līguma noslēgšanas, izbeidzas zemes lietošanas tiesības, un tie uz šo zemi
iegūst zemes nomas pirmtiesību.
Šajā gadījumā personai ar
pašvaldību jānoslēdz zemes nomas līgums uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien
persona nevēlas to noslēgt uz
īsāku laiku. Svarīgi, ka zemes
nomas pirmtiesība jāizmanto
viena gada laikā no brīža, kad zemes lietošanas tiesības izbeidzas, t. i., līdz 2009. gada 1. septembrim.
Zemes nomas pirmtiesību
iegūs arī tie zemes lietotāji, kuri
līdz 2009. gada 31. augustam
neiesniegs Valsts zemes dienestā
pieprasījumu lēmuma par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai vai arī līdz
2009. gada 30. decembrim neno-

slēgs zemes izpirkuma līgumu ar
Hipotēku un zemes banku.
Pašvaldība aicina visus, kuriem nav bijusi iespēja lietošanā
piešķirto zemi izpirkt, izmantot
zemes nomas pirmtiesību un noslēgt nomas līgumus.
Likumdošanā noteikts, ka zeme, uz kuru nomas pirmtiesība
izmantota, turpmāk būs piekritīga pašvaldībai. Persona varēs
turpināt šo zemi nomāt, kā arī
iegūs uz to pirmpirkuma tiesības
gadījumā, ja radīsies iespēja vai
vēlme to no pašvaldības nopirkt
Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā.
Par katru zemes vienību, uz
kuru personai izbeigušās zemes
lietošanas tiesības, pašvaldībai
jāpieņem lēmums, kam šī zeme
turpmāk piekritīs – pašvaldībai,
valstij vai arī tiks nodota zemes
reformas pabeigšanai (uz šo zemi
Centrālā zemes komisija atjaunos īpašuma tiesības mantiniekiem, kas Latvijas teritorijā
nav saņēmuši mantojamo zemi
un līdz 2007. gada 28. decembrim iesnieguši pieprasījumus Centrālajā zemes komisijā).
Sīkāku informāciju par katras zemes vienības piekritību var
saņemt Iecavas novada Domes
Zemes ierīcības dienestā. IZ
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6. jūnijā pašvaldību vēlēšanas

«Iecavas Ziņas» vēlējās uzzināt jauniešu viedokļus, tāpēc
aicināja dažus cilvēkus, kuriem pirmo reizi ir iespēja balsot
pašvaldību vēlēšanās, atbildēt uz jautājumiem:
1. Vai piedalīsieties Iecavas pašvaldības vēlēšanās, kas notiks
6. jūnijā?
2. Vai esat izlēmis, par ko balsosiet?
3. Kāds ir galvenais kritērijs, kādēļ esat izlēmis balsot tieši
par konkrēto partiju?
4. Kādi ir Jūsu nākotnes plāni, ar ko vēlētos saistīt savu
nodarbošanos?

Elīze Fedosova

Eva Magone

(30. maijā paliek 18 gadi)

(20 gadi)

1. Domāju, ka jā.
2. Nē.
3. Neesmu vēl izvelējusies
partiju.
4. Nezinu.

1. Jā, noteikti.
2. Esmu.
3. Tāpēc, ka šajās partijās ir
cilvēki, kuriem es uzticos, un
nešaubos par viņu labajiem
nodomiem.
4. Vadība.

Vēlēšanu komisija
atsākusi darbu
6. jūnijā notiks pašvaldību
un Eiropas Parlamenta
vēlēšanas. Iecavas novada
Vēlēšanu komisija savu
darbu Iecavas kultūras
namā sāka jau 27. maijā.
Šajā laikā iedzīvotāji komisijai var pieteikt vēlētājus, kuri paši nespēj ierasties uz balsošanu
vēlēšanu iecirknī, kā arī iepazīt
visus pašvaldību un Eiropas
Parlamenta deputātu kandidātu
sarakstus un to programmas.
Iepriekšējā balsošana notiks
no 3. līdz 5. jūnijam, kad
iecirknis būs atvērts: 3. jūnijā no
plkst. 17.00 līdz 20.00, 4. jūnijā
no 9.00 līdz 12.00, bet 5. jūnijā
no 10.00 līdz 16.00. Vēlēšanu
dienā - 6. jūnijā - balsot varēs no
plkst. 7.00 līdz 22.00.
Vēlēšanas komisija aicina ikvienu pārliecināties, vai ir saņemts paziņojums par to, kura
iecirkņa sarakstā balsstiesīgais
iedzīvotājs ir reģistrēts un kāds
ir tā vēlētāja kārtas numurs. Ja

Datums
27. maijā
28. maijā
29. maijā
30. maijā
31. maijā
1. jūnijā
2. jūnijā
3. jūnijā
4. jūnijā
5. jūnijā
6. jūnijā

Darba laiks
14 - 18
14 - 18
10 - 14
10 - 14
10 - 14
14 - 18
14 - 18
17 - 20
9 - 12
10 - 16
7 - 22

paziņojums nav saņemts, tad,
ierakstot vārdu, uzvārdu un personas kodu Centrālās vēlēšanas
komisijas mājas lapā www.cvk.lv
vai piezvanot pa tālruni
63941234 Iecavas novada Vēlēšanu komisijas darba laikā, var
noskaidrot savu vēlētāja kārtas
numuru sarakstā.
Vēlēšanu dienā pa novadu uz
iecirkni kursēs speciāls autobuss, tā kursēšanas laiki tiks
paziņoti nākamajā avīzes numurā. IZ

Terēze Kaufelde

Kaspars Brants

(20 gadi)

(20 gadi)

1. Iespējams, atkarīgs no
darba grafika.
2. Apmēram, bet domas vēl
dalās, taču noteikti zinu,
par ko nebalsošu.
3. Galvenais kritērijs ir
personīgā pieredze, jo daļa
kandidātu ir pazīstami un
zinu, cik daudz no viņiem
var gaidīt un ko noteikti
nesagaidīšu, man ir pilnīgi
vienalga, ko viņi sola.
4. Noteikti vēlos pabeigt
studijas un nodarboties
ar dizainu.

1. Jā, piedalīšos.
2. Esmu izlēmis.
3. Zinu vairākus cilvēkus no
šī saraksta un zinu, uz ko
viņi ir spējīgi, kādus darbus
jau ir paveikuši, tā ka man
ir ne tikai ticība, bet reāli arī
zinu, ka viņi nemelo. Cilvēki,
kuri no šī saraksta uzticību
neiedveš, vienkārši saņems
mīnusiņu. Esmu runājis ar
vienu cilvēku no šī saraksta
neformālā atmosfērā un no
viņa esmu dzirdējis daudz
labu, tiešām reāli izpildāmu
ideju.
5. Lidošana.

Raimonda Vesere
(20 gadi)

1. Jā piedalīšos, jo vēlos
ietekmēt lietas, kas notiek
Iecavā, tāpēc ir svarīgi, lai
pie varas būtu atbilstoši
cilvēki.
2. Balsošu par cilvēkiem,
kurus pazīstu vai kaut ko
zinu par viņiem un uzskatu
par atbilstošiem
kandidātiem, kas varētu
darīt daudz Iecavas videi,
kultūrai utt.
3. Iemesls ir cilvēki, viņu
atpazīstamība, iepriekš
paveiktais un nākotnes
plāni Iecavai. Ir svarīgāk
balsot par cilvēkiem, nevis
par partiju vai kādu
sarakstu, jo ne vienmēr visi
cilvēki, kas ir vienā sarakstā,
var būt piemērotākie.
4. Pagaidām neplānoju
iesaistīties vietējā politikā,
bet kādu dienu, iespējams,
tas mani interesēs, jo
domāju, ka arī es varu
daudz ko mūsu novadā
mainīt uz labo pusi.

Artūrs Valderšteins
(19 gadi)

1. Nē, jo, tāpat kā citās
vēlēšanās, arī šajās neredzu
un nedzirdu piemērotu
kandidātu, par ko būtu
gatavs balsot.
2. Neesmu.
3. Ja balsotu, tad mans
galvenais kritērijs būtu
kandidāta spēja pārliecināt,
kā arī tas, kādas nozīmīgas
pārmaiņas ierosina
kandidāts, un, manuprāt,
tām jābūt pēc iespējas
radikālākām.
5. Neesmu vēl izlēmis.

Informāciju apkopoja
Klinta Kaufelde
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Internacionāla nedēļa Comenius projektā
1.lpp.

F: Juris Lukaševičs

Bērni tautas tērpos sniedza
koncertu - dziedāja un dejoja.
Viesi bija atveduši līdzi bērnu
māla darbiņus, kurus tūlīt izvietojām izstādē, lai veidotos visu
četru dalībvalstu kopējā izstāde.
Iestādes vadītāja Ļ. Momota
iepazīstināja projekta dalībniekus ar mūsu bērnudārzu, apskatījām visas grupas, prezentējām savu iestādi un darbu ar
mālu, rādot filmu, kā arī vērojot
veidošanas nodarbību un piedaloties tajā. Mēs varējām būt lepni
un stāstīt, ka darbs ar mālu mūsu pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī citās rajona pirmsskolas izglītības iestādēs ir sen
aizsākts, līdzīgi kā Bulgārijā un
Spānijā, bet Turcijā bērni ar mālu sākuši strādāt saistībā ar šo
projektu - sākumā tikai ar virpu,
kad skolotāja klātbūtnē bērns
pieliek rociņas mālam, virpai
griežoties. Visi kopā priecājāmies, ka turku kolēģi pārņēmuši
pieredzi no mums citiem un nu
jau bērni apstrādā mālu ar rociņām, ar pirkstiņiem, kas, kā zināms, ļoti nepieciešami bērna
vispusīgai attīstībai. Ne tikai
prezentācijās, arī kopīgajā izstādē redzējām ar bērnu rociņām
veidotas lietas.
Pēcpusdienā apmeklējām
Iecavas novada Domi. Priekšsēdētājs pastāstīja par Iecavu, tās
attīstību un cilvēku resursiem.
Apskatījām Iecavu, priecājāmies
par Komisaru ģimenes skaisto
dārzu, bijām Iecavas vidusskolā,
kur direktore un vietniece mācību darbā iepazīstināja ar izglītības pieejamību un dažādajām
iespējām skolēniem sevi daudzpusīgi attīstīt, pilnveidot un realizēties. Vakarā mūs brīnišķīgi
izklaidēja folkloras grupa «Tarkšķi», aicinot kopīgās dejās un rotaļās. Paldies vadītājai un bērniem!
Trešdien un ceturtdien tikāmies ar Bauskas rajona padomes Izglītības pārvaldes speciālistiem, kas iepazīstināja viesus
ar izglītības sistēmu rajonā. Mūsu mērķis bija parādīt dalībvalstu partneriem dažādu veidu
pirmsskolas izglītības iestādes,
tādēļ apmeklējām Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādi «Pasaulīte», Rundāles
pagasta pirmsskolas izglītības
iestādi «Mārpuķīte», Īslīces SOS
pirmsskolas izglītības iestādi un
Rīgas pirmsskolas izglītības
iestādi «Madariņa», kurā nesen
bijusi renovācija. Bauskas
mākslas skolā viesus ieinteresēja veidošanas darbnīca T. Bušmanes vadībā. Paldies par at-

PII «Cālītis» vadītāja Ļubova Momota (ceturtā no kreisās) ar
projekta koordinatoriem Vesku no Bulgārijas, Eminu no
Turcijas, Valdu no Latvijas un Olgu no Spānijas.
saucību un atbalstu izglītības
iestāžu vadītājiem, kas uzņēma
mūs un viesus projekta laikā.
Pa ceļam uz Rundāles pili
iegriezāmies Baltajā mājā, kur
māksliniece L. Ikerte savā darbnīcā stāstīja un rādīja, kā strādā
ar melno mālu, redzējām izstādi,
kā arī no citām valstīm, kurās

māksliniece bijusi, atvesto šķīvju, zvaniņu kolekcijas. Arī šķīvis
no Turcijas bija šajā kolekcijā,
par ko turki ļoti priecājās. Vakarā vedām viesus uz ērģeļmūzikas
koncertu Doma baznīcā. Daļa
viesu ērģeles dzirdēja pirmo reizi.
Gan viesiem, gan mums pa-

šām interesanta likās ekskursija
ar gidi pa Jūrmalu. Kontrastā
lepnās savrupmājas un senās
Jūrmalas koka namiņi, vasarnīcas, priedes, jūra ar tobrīd uznākošo miglu, kad nevarējām redzēt pat 20-30 metru tālumā,
mūs pārsteidza. Tas gan netraucēja bulgārietēm un spānietēm
salasīt dažus gliemežvākus, ko
paņemt līdzi. Bulgāriem pārsteigums bija redzēt viesnīcu, kurā,
uzturoties Latvijā, dzīvo A. Pugačova, un ka mēs zinām viņu
valstī dzimušo un augušo dziedātāju F. Kirkorovu. Vakarā
apmeklējām «Lido» centru.
Piektdien vedām viesus ekskursijā uz Latgali. Ar lielu pietāti
viesi izturējās pret Aglonas baziliku, un bulgārietes stāstīja, ka
vēlētos nokļūt Aglonā augusta
svētceļojuma laikā. Projekta
koordinatoram E. Doganam, kā
arī citiem dalībniekiem ļoti patika pasākums Preiļu maizes
muzejā, kur kopā ar folkloras
grupu varēja izdancoties. Patika
arī pārvērsties par karalienēm
un princesēm Preiļu miniatūrajā
karaļvalstī.
Pateicamies visiem iecavniekiem, bērniem un kultūras nama direktorei B. Švītiņai par sapratni un izturību, mūs sagaidot
uz gājienu sestdien. Viesiem ļoti
patika mūsu Bērnu svētki.
Pēcpusdienā izklaidējām viesus Jelgavas Ledus hallē, kur
viesi spēlēja boulingu un redzēja
hokeja spēli. Noslēguma vakarā
«Viestartos» katram projekta dalībniekam tika izsniegts sertifikāts par dalību projektā Latvijā
un piemiņas dāvanas.
Divu gadu ilgais projekts ir
noslēdzies. Par iesaistīšanos šajā projektā mēs pateicamies
Iecavas novada Domes pieaugušo izglītības speciālistei V. Lieknei un ceram, ka mūsu sadarbība turpināsies vēl kādā citā projektā.
Comenius projekts «Māla izmantošana radošajai izglītībai
pirmsskolā» deva iespēju ne tikai
paplašināt zināšanas, prasmes
darbā ar mālu, bet arī tuvāk
iepazīt vienam otru, iepazīt citu
valstu kultūru, pirmsskolas izglītības iestāžu darbu un ikdienas dzīvi projekta dalībvalstīs.
Satikšanās brīžos redzējām un
izjutām atšķirības tautu kultūrā
un temperamentā. «Apskāvienu
terapijā» radās siltuma kontakts, labestīgi apmainoties ar
pozitīvām enerģijām. Jauki bija,
ka varējām tik daudz parādīt un
arī ar savām acīm citādi paskatīties uz savu zemi, un izjust lepnumu, ka ir tik daudz, ko redzēt
Latvijā, un dalīties pieredzē. IZ
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Atbalsts mūžizglītības procesam
A: Valda Liekne

Iecavas novada Domes
pieaugušo izglītības speciāliste

Noslēdzies Eiropas
Savienības Mūžizglītības
multilaterālās programmas
projekta «Izglītība visiem»
(EDU for ALL) pamatīga
darba posms.
Gada garumā pieaugušo izglītības iestādes no sešām valstīm - Latvijas, Vācijas, Somijas,
Ungārijas, Itālijas un Lielbritānijas - izstrādāja rokasgrāmatu
darbam ar formālām un neformālām pieaugušo grupām, to
iedzīvotāju iesaistīšanai pieaugušo izglītībā, kuri līdz šim par to
vēl nav interesējušies.
Grāmata nu ir tapusi angļu
valodā, tā pārtulkota latviešu valodā, vēl tikai atlicis partneriem
vienoties par mākslinieku izstrādāto dizainu, un tad tā tiks drukāta sešās Eiropas valodās un izplatīta ne tikai projekta partneru
valstīs, bet visā Eiropā.

Negatīvi : : :
- Kāpēc Domes izpilddirektora
Veinberga suns regulāri klaiņo
pa Iecavu? Bērni nāk uz
kultūras nama nodarbībām, bet
suns sēž ārpusē, rej un skrāpē
durvis. Tas vēl nebūtu nekas,
bet šunelis ir bezgala nešpetns
Puškina ielā pa sētas vai vārtu
apakšu lien svešās sētās un
meklē kašķi, bet vakar pat
sakoda mūsu sētas kokeri. Arī
riteņbraucējiem mīl ieķerties
kājās. Domāju, ja mājās ir
suns, tad saimniekam
jānodrošina, lai tas brīvi
neklaiņo, kur vien tam ienāk
prātā. Nesaprotu, kāpēc
vieniem ir jāievēro pašvaldības
izdotie saistošie noteikumi, bet
citiem nē.
/Viena tante teica/
- M. Veinbergs: Nenoliedzu, ka
šāda problēma pastāv. Suns ir
izaudzis laukos un pieradis pie
brīvības, tādēļ pielikt pie ķēdes
viņu nevar. Apbūves gabalam
daļēji esmu nomainījis sētu, taču, kur tas nav izdarīts (jo sētas
nomaiņa vēl 150 metru garumā
ir dārga), suns arvien atrod vietu, kur izsprukt ārpusē. Apzinos,
ka man kā suņa saimniekam
kaut kas ir jādara, lai ierobežotu
suņa iespēju tikt ārpus mājas
pagalma. Ja nelīdzēs sētas
caurumu lāpīšana, būs jāizveido
iežogots laukums. IZ

Šāda veida Eiropas izglītības
projekti ir vērsti uz produktu, šajā gadījumā - uz rokasgrāmatu.
Pirmā partneru tikšanās notika
Helsinkos, Somijā, kur vienojāmies par grāmatas saturu un sadalījām pienākumus starp
partneriem - viens atbildīgs par
grāmatas pirmo, cits otro un trešo daļu, cits par dizainu, kāds
par darba rediģēšanu. Pieaugušo izglītības sistēmas dažādās
valstīs ir ļoti atšķirīgas, un to līmenis ir atkarīgs no valsts dalības tās finansējumā, tādēļ vislielākās diskusijas partneriem
notika, saskaņojot mērķauditoriju, kam šī rokasgrāmata ir
paredzēta - pieaugušo izglītības
ekspertiem vai grupu līderiem.
Mums izdevās svaru kausus nosvērt par labu grupu līderiem, jo
šādu ekspertu Iecavā ir ļoti maz.
Otrā partneru tikšanās notika Latvijā, kur par katru nodaļu
atbildīgās valstis jau bija apkopojušas visu partneru iesūtīto
informāciju, atlika tikai izdiskutēt metodiku, kā šo rokasgrāmatu pielietot. Vēl partneri konsta-

tēja visus trūkumus un atkal
vienojās, ka atbildīgie par katru
sadaļu atradīs un apkopos trūkstošo informāciju.
Kad grāmata jau ieguva noteiktas aprises un visa nepieciešamā informācija bija apkopota,
tad novembra beigās Lielbritānijā, Devonas pašvaldībā, notika
novērtēšanas pasākums, kurā
kā eksperti tika piesaistīti zinoši
cilvēki ar labām angļu valodas zināšanām no visām projekta dalībvalstīm. No Iecavas turp devās
J. Beķeris. Kā viņš stāstīja,
eksperti grāmatas veidotājiem
devuši daudz ieteikumu un novērtējuši veikumu kā apmierinošu. Tas nozīmēja, ka partneriem
ļoti īsā laikā vēl jāiegulda daudz
darba, jo martā grāmatai bija jābūt pilnīgi nokomplektētai angļu
valodā, lai Ungārijā, Budapeštā,
varētu notikt pēdējais novērtēšanas seminārs. No Iecavas uz šo
semināru kā ekspertes devās vidusskolas angļu un vācu valodas skolotājas S. Dārziņa un
S. Lineja. Šoreiz vērtējums bija
augsts, bet diskusijas tomēr

beidzās ar ieteikumiem, un
darbs pie rokasgrāmatas turpinājās.
Nākamais posms paredzēja
rokasgrāmatas tulkošanu nacionālajās valodās un seminārus katrā projekta dalīborganizācijā. Iecavas novadā šī projekta ietvaros notika kursi «No
idejas līdz projektam», kurus
vadīja pieaugušo izglītības
eksperte, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības direktore un
Eiropas Savienības Pieaugušo
izglītības asociācijas valdes
locekle I. Mikiško.
Pēdējā partneru tikšanās,
pirms noslēguma konferences
septembrī Vācijā, notika maijā
Itālijā, Veronā. Divu dienu garumā notika diskusijas par terminu skaidrojumu un rokasgrāmatas izplatīšanu. Diemžēl
mākslinieku izstrādātais grāmatas dizains izpelnījās zemu
novērtējumu. Tas būs jāpārstrādā ātri, jo jūlijā izdevumam
jābūt pabeigtam, lai tas varētu
nonākt to cilvēku rokās, kuri ar
šo rokasgrāmatu strādās. IZ

Aicina izvēlēties
Nevajag pensijas saņemšanas veidu
Viedoklis

postīt
Mīļie iecavnieki, jaunieši,
bērni! Mums visiem patīk sakopta vide, skaista daba. Vēl
nav pagājis mēnesis, kopš Domes priekšpagalmā darbojas
strūklaka, bet tā jau tika sabojāta - kāds nolauza sprauslu.
Neviens gan nepadomā, ka viss
maksā naudu - gan ūdens, ko
pildām strūklakas baseinā, gan
remonts un strūklakas tīrīšana.
Jaunās māmiņas priecājas
par strūklaku, bet tajā pašā laikā mierīgi noskatās un atļauj,
lai bērniņš met smiltis baseinā.
Rotaļu laukumā 17-18 gadus
veci jaunieši šūpojas bēbīšu šūpolēs. Tās jau ir salauztas un remontētas neskaitāmas reizes.
Tādēļ gribu aicināt - lūdzu, aizrādiet, ja kāds kaut ko posta un
lauž. Cienīsim citu darbu un
centīsimies, lai mūsu Iecava patiktu mums pašiem un arī viesiem.
Jānis Jansons,
Domes komandants

Valdība 19. maijā ir
pieņēmusi lēmumu
ar augustu atteikties no
valsts apmaksātas pensiju
un pabalstu piegādes
mājās, informē Valsts
sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA).
Lai turpmāk nebūtu jārēķinās ar maksu par pensijas
piegādi mājās, VSAA aicina pensionārus, atlīdzību un sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmējus jau laikus izvērtēt banku
vai Latvijas Pasta (LP) piedāvājumus un izvēlēties sev piemērotāko pensijas saņemšanas
veidu.
Sagatavotie normatīvo aktu
projekti paredz, ka pensiju piegādi mājās varēs izmantot arī
pēc 1. augusta, bet par šo pakalpojumu būs jāmaksā pašam
pensionāram. Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) domes sēdē tika apspriesta iespēja šīs izmaiņas sākt realizēt jau no 1. jūlija.
Samaksas apmēru plānots
noteikt likumā par valsts budžetu. Pēc pašreizējām šī pakal-

pojuma izmaksām tie varētu būt
1,22 lati, ko VSAA ieturēs no
pensijas, lai pēc tam pārskaitītu
pakalpojuma sniedzējam kā samaksu par katru mājās piegādāto pensiju.
Tiem, kuri turpmāk nevēlēsies pensiju saņemt mājās, par
to jāinformē VSAA, adresējot tai
attiecīgu iesniegumu. Lai atvieglotu klientiem šo formalitāšu
kārtošanu, VSAA ir vienojusies
ar vairākām bankām, lai klients,
atverot kontu, vienlaikus bankā
var iesniegt arī pieteikumu
VSAA par pensijas ieskaitīšanu
šajā kontā (to var darīt arī gadījumos, ja konts attiecīgajā
bankā jau ir, bet līdz šim nav izmantots pensijas saņemšanai).
Savukārt bankas apņēmušās šos iesniegumus nogādāt
VSAA; banku darbinieki ir solījuši palīdzēt pareizi aizpildīt
VSAA iesnieguma veidlapu, izskaidrot naudas izņemšanas
kārtību un atbildēt uz citiem
jautājumiem. Ar banku un LP
piedāvājumiem var iepazīties,
sazinoties ar konkrēto banku vai
LP, kā arī VSAA nodaļās un
mājas lapas www.vsaa.lv sadaļā
«Senioriem». IZ
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Sporta ziņas

19. maijā Vecumniekos noritēja Bauskas rajona bērnu un
jaunatnes sporta skolas sacensības vieglatlētikā.
A grupa
Maira Teilāne - 2. vieta diska mešanā
Mārtiņš Ērglis - 2. vieta augstlēkšanā un diska mešanā
Rihards Vētra - 3. vieta šķēpa mešanā
Kristaps Gāga - 1. vieta lodes grūšanā
Sandis Zvejs - 2. vieta šķēpa mešanā
B grupa
Elvijs Šteins - 1. vieta lodes grūšanā, 2. vieta augstlēkšanā un
šķēpa mešanā, 3. vieta diska mešanā
Emīls Sevastjanovs - 2. vieta lodes grūšanā
Rūdolfs Tonigs - 1. vieta diska mešanā, 3. vieta augstlēkšanā
C grupa
Rūdolfs Štāls - 1. vieta diska mešanā un lodes grūšanā
Armands Birģelis - 2. vieta šķēpa mešanā, 3. vieta augstlēkšanā
Alvis Līrums - 3. vieta augstlēkšanā un diska mešanā
Mārtiņš Šteins - 3. vieta lodes grūšanā
Mārcis Skuja - 1. vieta šķēpa mešanā un augstlēkšanā.

20. maijā Tukumā aizvadītas Zemgales novada sporta
spēles.
D grupa zēni
2. vieta stafetē 4x100m (A. Dernovojs, R. Āboliņš, Č. Rakovskis,
M. Kosijs)
D grupa meitenes
2. vieta stafetē 4x100m (L. Bugovecka, A. Pļaviņa, A. Liepiņa,
S. Vītoliņa)
C grupa meitenes
2. vieta stafetē 4x100m (A. Bugovecka, P. Svarinska,
L. Šteinberga, I. Jēkabsone)
C grupa zēni
3. vieta stafetē 4x100 m (M. Šteins, D. Špoģis, A. Līrums,
Ž. Sevastjanovs)
C grupa individuāli
1. vieta 80 m barjerskrējienā - A. Bugovecka
2. vieta lodes grūšanā - R. Štāls
3. vieta lodes grūšanā - I. Ērgle
1. vieta 800 m skrējienā - D. Špoģis
1. vieta tāllēkšanā - M. Šteins
D grupa individuāli
3. vieta 300 m skrējienā - M. Kosijs
3. vieta 600 m skrējienā - J. Alfjorova
3. vieta 60 barjerskrējienā - A. Liepiņa
2./3. vieta augstlēkšanā - A. Liepiņa
2./3. vieta augstlēkšanā - S. Vītoliņa
2. vieta 60 m barjerskrējienā - L. Bugovecka

Līdzjūtība
Kur paliek zvaigzne,
kad ir nogurusi, uz zemi mazliet
atpūsties tā iet. /K. Apškrūma/

Basketbola klubs «Dartija» izsaka visdziļāko
līdzjūtību vienam no kluba dibinātājiem un
valdes loceklim Kārlim Strēlim,
no sievas uz mūžu atvadoties.

Aizsaulē aizgājuši
Austra Sūna (05.03.1926. - 23.05.2009.)
Gelena Gapone (13.08.1938. - 25.05.2009.)

Iecavas novada VASARAS SPORTA SVĒTKI
svētdien, 31. maijā,
Iecavas internātpamatskolas stadionā
10.00

SACENSĪBU ATKLĀŠANA

10.15

RITEŅBRAUKŠANAS SACENSĪBAS

10.15-15.00

ŠAUTRIŅU MEŠANA

10.15

FUTBOLS, STRĪTBOLS, VOLEJBOLS

11.00

VIEGLATLĒTIKA (30 m; 60 m; 100 m)

12.00-15.00

ŠAUŠANA (jaunietēm un jauniešiem no 14 līdz
16 gadu vecumam, sievietēm un vīriešiem)

12.00

VIEGLATLĒTIKA (400 m)

12.15

STAFETES SKRĒJIENS 4 x 60 m

13.00

VIEGLATLĒTIKA (TĀLLĒKŠANA)

14.00

VIEGLATLĒTIKA (LODES GRŪŠANA)

14.00

BASKETBOLA SODA METIENI

14.30-16.00

NAGLU SIŠANA AR ĀMURU

15.00-16.30

SVARU BUMBAS CELŠANA (24 kg)

Iecavas mūzikas skola
uzņem audzēkņus 2009./10. mācību gadam
šādās programmās:
·
pirmsskolas muzikālās dotības attīstošā grupa
4, 5, 6 g.v. bērniem
·
sagatavošanas klasē - klavierspēle, vijoļspēle
6-7 g. v. bērniem
·
1. klasē:
klavierspēle
8 g.v.
vijoļspēle
8 g.v.
kokles spēle
8-9 g.v.
ģitāras spēle
8-9 g.v.
flautas spēle
8-9 g.v.
akordeona spēle
8-9 g.v.
sitaminstrumentu spēle
8-9 g.v.
kora klase
8-9 g.v.
Iesniegumus pieņem līdz 1. jūnijam Iecavas mūzikas
skolā, Raiņa ielā 3, darba dienās no pl. 13.00 līdz 18.00
Konsultācijas 1. un 2. jūnijā pl. 18.00
Noklausīšanās 3. jūnijā pl. 15.00
Uzziņas pa tālr. 63942469, www. iecavasms.lv

«Dobuļi» - ģimenei draudzīgākā
atpūtas vieta Zemgalē
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija
ir apkopojusi rezultātus balsojumā, kurā ikviens interneta lietotājs varēja nobalsot par ģimeniskai atpūtai piemērotāko atpūtas
vietu. Balsošana notika ministrijas mājas lapā un portālā Delfi.
Šāda aptauja tika rīkota jau
sesto gadu pēc kārtas. Pēc pirmās konkursa kārtas, kurā tika
apkopotas ģimeniskai atpūtai
draudzīgāko vietu nominācijas
no visiem Latvijas reģioniem, tālākam balsojumam tika piedāvātas trīs vispopulārākās vietas no

katra reģiona. Pēc tam ar balsojumu palīdzību tika noteikti reģionālo aptauju uzvarētāji:

§
Vidzemē - Vienkoču parks
Līgatnē;
§
Zemgalē - minizoo «Dobuļi»
Dzimtmisā, Iecavas novadā;
§
Kurzemē - Abavas rumba un
tās apkārtne;
§
Latgalē - meža ainavu parks
«Pilskalnes Siguldiņa»;
§
Rīgā un Rīgas rajonā - Mežaparks. IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

Dažādi : : :

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:

Teorija - Ls 30
Mācību braukšana - 7 Ls/h

Tikai lauksaimniekiem!
Lētāka
- DĪZEĻDEGVIELA
- MARĶĒTĀ APKURES
DĪZEĻDEGVIELA
- BENZĪNS
Vairumtirdzniecība
(Piegāde no 1000 litriem)
29 294979, 67 113040
ekoteks@ekoteks.lv

smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.
Jūsu mazulim ir 1,5-3 gadi
un Jūs dzīvojat pa māju
vai strādājat?
Piedāvājam: pieaugušajiem izpausties, dalīties pieredzē,
uzzināt, iemācīties,
mazuļiem - jauki un saturīgi
pavadīt laiku vienaudžu
grupā. Mēs gaidām Jūs!
Tālrunis - 27195195.
Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Zemes aršana un kultivēšana
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Veselības ministrija nolemj:
pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

:

IECAVAS

atmaksāt,
ja pasūta
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrā

TOPOŠO VECĀKU
SKOLAS
nodarbības
3. jūnijā
10. jūnijā

pl. 14.00
pl. 16.00

Dalības maksa reģistratūrā - Ls 2.

Iesk
ska
Vis
atie
apk
istu
sā
ms
rt
!

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

ASINS DONORU DIENA
16. jūnijā
plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru
centra specializētais
autobuss gaidīs donorus
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.

Organizē vienas dienas
braucienu 13. jūnijā uz
Igaunijas svētavotiem un
Pjuhticas klosteri.
Tālr. 26749190, 63942049.
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts,
tirdzniecība un noma.
Ja nepieciešams, ir pieejams
transports, 15 km radiusā
bez maksas. Tālr. 29683462.
Vīrietis (43 g., 185 cm) vēlas
iepazīties ar atbilstoša vecuma
sievieti. Rakstīt: Gunāram
Biezumam, SAC «Iecava»,
«Smiltaiņi», Iecavas novads,
Bauskas raj., LV-3913.
Ātra, kvalitatīva
osteohondrozes, mugurkaula
un locītavu slimību ārstēšana.
Atlaides. Ārsta licence
Nr. 10446. Tālr. 26728477.
Jumta seguma ieklāšanas
darbi. Skārda izgatavošana
pie meistara Iecavā. Tālr.
22048809, 29884534 (Mairis).
Zāles pļaušana, mazdārziņu
apstrāde, kultivēšana,
frēzēšana.Mazu birstošu kravu
pašizgāzēja pakalpojumi.
Tālr. 29360004.
Visu veidu veļas mašīnu
remonts.
Tālr. 29105506; 26544450.
No 1. jūnija tiek piedāvāta
organizēta bērnu pieskatīšana.
Laipni gaidīti pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērni.
Netālu no Iecavas (Bauskas
šoseja-A7). Cena - Ls 80
mēnesī. Tel. 29898415.

Pateicība
Jums visu vajag prast
Un iegaumēt, un zināt,
un ticēt vēl, kad cerības jau gaist.
Jums jāprot cilvēkus no bērniem
izaudzināt No visiem darbiem tas ir darbs visgrūtākais.
(A. Auziņš)

Pateicamies Iecavas
internātskolas bijušajai
direktorei S. Zembergai un
citiem pedagogiem par dēla
Alvja audzināšanu un sveicam skolas 50 gadu jubilejā.
Orravu ģimene

8.

Informatīvs paziņojums
Iecavas internātpamatskola
izsludina pieteikšanos
uz divu mācību klašu un
trepju telpas kosmētisko
remontu. Tālr. 29469185.
1. jūnijā plkst. 18:00
sākumskolas «Dartija»
mūzikas zālē
uz pirmo vecāku sapulci
aicinām divgadīgo un
trīsgadīgo bērnu vecākus.

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
8. jūnijā plkst. 10-12.

IZLAIDUMI
PII «Cālītis»:
28. maijs plkst. 17.00 - «Ezīši»
29. maijs plkst. 16.15 «Rūķīši», plkst. 17.30 - «Zīļuki»
Sākumskola «Dartija»:
29. maijs plkst. 19.00 - 4. kl.
Zālītes speciālā
internātpamatskola:
29. maijs plkst. 11.00 - 9. kl.

Piedāvā darbu : : :
Piedāvā darbu šoferim ar savu
transportu (kravas buss).
Tālr. 29233274.

Pārdod : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā vai maina pret 1 istabas
dzīvokli. Tālr. 26078101.
1 istabas dzīvokli Sila ielā.
Tālr. 26430984.
zāģmateriālus: brusas, dēļus,
līstes siltumnīcām; malku: klučos, skaldītu, nomaļus. Izzāģējam pēc pasūtījuma, impregnējam, ēvelējam. Iespējama
piegāde. Cenas elastīgas.
Tālr. 29675888; 29245515.
lietotus un jaunus bērnu,
pusaudžu, sieviešu un vīriešu
velosipēdus no Vācijas.
Būsim Iecavas tirgū 31. maijā.
Pieņemam pasūtījumus pa tālr.
26460061.
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