ISSN 1691-2055

9 771691 205005

23

Cena - Ls 0,25

Nr.23 (684)

NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

06.06.2008.

AKTUĀLI

Jāsāk ar sevi un ģimeni

Šajā numurā:

Mūzikas
skolai seši
absolventi

2.

Ierīko Meža 4.
inteliģences
taku

Trešdien, 3. jūnijā, bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks viesojās kempingā
«Labirinti» un apsveica Pastaru ģimeni ar titula «Ģimenei draudzīgākā atpūtas vieta Zemgalē
2008» iegūšanu. Balvas saņemšanas brīdī klāt bija abas meitas Laura un Līga, jaunākais
dēls Reinis, 21 gadu vecais Aivars (attēlā no kreisās), mamma Dzintra un tētis Jānis, kā arī
Grigorijs jeb Griša, kurš daudz palīdzējis kempinga atrakciju izveidē.

6.lpp.

Par gada
ienākumu
deklarāciju

4.

Uz Itāliju
pēc
zināšanām

5.

Jumiķu čempionātā sper soli tuvāk meistara sertifikātam
A: F: Beata Logina

Jumtu dienās, kas pilsētas
svētku laikā no 28. līdz
31. maijam norisinājās
Jelgavā, bija pārstāvēts
arī Iecavas vārds.
Skvērā aiz kultūras nama
notika 4. Latvijas jumiķu čempionāts, kurā vairāk nekā
20 komandās pieredzējušie un
jaunie amatnieki sacentās dakstiņu, profilētā tērauda, bitumena un skārda jumtu ieklāšanā

uz stendiem. Apmeklētāji varēja
vērot jumiķu darbu un saņemt
konsultācijas.
Skārda jumtu ieklāšanas sacensībā starp pieaugušajiem jeb
amatniekiem, kuri vecāki par 26
gadiem, otro vietu ieguva komanda «Skava» - iecavnieks Mairis Neparts un rīdzinieks Lauris
Šēniņš. Divas dienas tapa viņu
stends, izmantojot galvenokārt
roku darbu bez mehānisku ierīču palīdzības. Vērtējumā no uzvarētājiem šķīra vien trīs punkti.
Apskatot citus stendus, Mairis
spriež, ka konkurenti darbu iz-

pildījuši vienkāršoti, ar vienkāršajām valcēm dubulto vietā, toties papildu punktus ieguvuši
par ātrumu. «Skavas» veikuma
kvalitāti slavēja gan Latvijas Jumiķu apvienības, gan pasākuma
sponsoru (Vācijas firmas) pārstāvji - Eiropas standartu pārzinātāji.
Otrā kategorijā - dakstiņu
jumtu ieklāšanā - «Skava», tāpat
kā pagājušā gada čempionātā,
ierindojās ceturtajā vietā.

Par iecavnieku Mairis
Neparts kļuvis pagājušā
gada augustā,
viņa ģimene šurp
4.lpp. pārcēlusies no Madonas.
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2.

Mūzikas skolai šogad seši absolventi
A: Anda Šteina

Iecavas
mūzikas
skolas
absolventi
un skolotāji
29. maijā.

Iecavas mūzikas skolas direktore
F: R. Linejs

29. maijā Iecavas vidusskolas
zālē savā pēdējā mācību gada
dienā un izlaiduma
sarīkojumā pulcējās
Iecavas mūzikas skolas
audzēkņi un absolventi.
Šogad mūzikas skolu beidz
klavierspēles klasē Solveiga Veismane, Dārta Arāja, Kristiāna
Lauciņa-Veinere un Roberts Bicons. Ģitāras spēles klasi absolvē Krišjānis Spangers, bet akordeona klasi - Jānis Ivanovs.
Koncertā mazliet neierasti uz digitālajām klavierēm - skanēja mūsu pianistu priekšnesumi:
Hedžersa valsis klavieru dueta
Kristiānas un Dārtas izpildījumā, L. Rodžersa Atvadu valsis
Roberta un viņa skolotājas Inetas Rozentāles izpildījumā,
F. Mendelsona Dziesma bez vārdiem Solveigas Veismanes atskaņojumā un smeldzīgi skaistā
Barkarolla Kristiānas LauciņasVeineres izpildījumā. Ģitāras
spēli kubiešu ritmos dzirdējām
Krišjāņa Spangera izpildījumā,
bet Jānis Ivanovs spēlēja J. S.
Baha Ērģeļu prelūdiju.

Visus absolventus sveica Harijs Gūtmanis, mūsu skolas sitaminstrumentu spēles 2006.
gada absolvents, atskaņojot paša sastādītu popūriju no mīļākajiem skaņdarbiem, ko apguvis
mūzikas skolā.
Par sasniegumiem mūzikā,

uzstājoties dažādos koncertos,
festivālos un konkursos, balvas
un atzinības rakstus saņēma
23 mūsu skolas audzēkņi. Saņemot liecības no saviem skolotājiem, audzēkņi atvadījās līdz rudenim, bet absolventiem viņu
vecākiem un skolotājiem sarīko-

jums turpinājās mūzikas skolas
mājīgajā pagalmā.
Visu kolēģu vārdā saku paldies vecākiem par sadarbību,
audzēkņiem par vēlmi mācīties
un kolēģiem par izturību, novēlot patīkamu un radošu vasaru! IZ

Rīgas un Bauskas rajona pieaugušo izglītības koordinatori dalījās pieredzē
A: Valda Liekne

Iecavas novada Domes
pieaugušo izglītības speciāliste
F: Zane Brīvmane

Par mūžizglītības
jautājumiem šajā pārmaiņu
periodā tiek diskutēts
gan augstākos, gan zemākos
izglītības līmeņos.
Par to, ko nozīmē šis
jēdziens, kā plānot
un īstenot plānoto, tika
spriests arī 28. maijā Iecavā.
43 Rīgas rajona un Bauskas
rajona pieaugušo izglītības koordinatori pulcējās viesu namā
«Dārta», kur notika pieredzes apmaiņas pasākums. Pieaugušo
izglītības koordinatoru kustība Bauskas rajonā aizsākās
2002. gadā, kad gandrīz visos
pagastos pašvaldību vadītāji atzina, ka pieaugušo izglītība ir
pietiekami svarīga, lai kādam no
darbiniekiem uzticētu to organizēt. Pārsvarā gan šie pienākumi
bija sabiedriski - par tiem pašvaldība nemaksāja. Tā nu pieaugušo izglītības koordinatori

Rīgas rajona viesi izstaigāja Iecavas parku un noklausījās īsu
Iecavas vēstures apskatu.
mācījās paši un mācīja citus.
Šī kustība Rīgas rajonā aizsākās tikai 2005. gadā, tādēļ arī
mūsu Rīgas viesiem bija interesanti iepazīties ar baušķenieku
pieredzi un otrādi.
Secinājums - tā kā nav valsts
finansējuma un regulējuma, tad

katrs iet savu ceļu, atrod savu
nišu un pēc labākās sirdsapziņas veic šo misiju. Izkristalizējās
arī viedoklis, ka pašvaldībām līdzekļu nepietiek, tādēļ jāpiesaista finanses no projektiem. Pašreiz Eiropas Komisija piedāvā
dažādus variantus līdzekļu pie-

saistei un pieredzes apmaiņai
starptautiskā līmenī, bet nepieciešamas angļu valodas zināšanas.
Parasti visi pieredzes apmaiņas semināri tiek izmantoti, lai
viesus iepazīstinātu ar vietējām
kultūras un vides bagātībām,
bez tā neiztika arī šoreiz. Rīgas
rajona viesi izstaigāja Iecavas
parku un noklausījās īsu Iecavas vēstures apskatu. Šķiroties
bija ļoti patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus no pārsteigtajiem
viesiem par Iecavas sakoptību
un skaistumu, kuru, izbraucot
tikai cauri centram, nav iespējams ieraudzīt.
Vēl ilgi pēc rīdzinieku aizbraukšanas Bauskas rajona pieaugušo izglītības koordinatori
pārrunāja iespējas un vajadzības, kas saistītas ar vietējo iedzīvotāju izglītošanu. Domājam, ka
šāda pieredzes apmaiņa varētu
kļūt par tradīciju. Tādā veidā
mēs iepazīstamies ar jauniem,
interesantiem piemēriem, kas
sniedz ierosmi atkal uzdrīkstēties šo misiju veikt ar vēl lielāku
atdevi un prieku. IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un sporta
komiteja, iepazinusies ar
Iecavas novada tūrisma
attīstības stratēģiju 2008.2013. gadam, 3. jūnija sēdē
nolēma ieteikt Domei to
apstiprināt.
Iecavas novada tūrisma attīstības stratēģija ir visu tūrisma
attīstībā ieinteresēto pušu (pašvaldības, iestāžu, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju) sadarbības instruments
veiksmīgai tūrisma attīstībai novadā.

Pagājušā gada 16. novembrī
notika izstrādes darba grupas
pirmā sanāksme Iecavas novada
Domē, lai izvērtētu esošo situāciju un noteiktu galvenās attīstības prioritātes.
Laika posmā līdz ši gada jūnijam notikušas vairākas darba
grupas apspriedes, un nu stratēģijas projekts nododams apstiprināšanai.
«Ar stratēģiju gribam parādīt,
ka ir lietas, kuras jādara uzņēmējiem, un lietas, kas jādara
pašvaldībai. Ja katrs tikai stāvēs
savā pusē un gaidīs uz otru, nekas prātīgs nesanāks,» atgādinā-

Stratēģiju izstrādāja Bauskas rajona pašvaldības iestāde
«Bauskas rajona tūrisma informācijas centrs».
Darba izstrādes gaitā tika:
1) izpētīta un raksturota Latvijas tūrisma nozare un tās sistēma;
2) izpētīts Iecavas novads un tā tūrisma piedāvājums;
3) izzināts iedzīvotāju, tūrisma uzņēmēju un tūrisma firmu viedoklis
par tūrisma attīstību novadā;
4) noteikti Iecavas novada tūrisma attīstības stratēģiskie mērķi,
uzdevumi un rīcības.
Pirmajā nodaļā tiek apskatīta tūrisma sistēma un
organizācijas, normatīvie akti un plānošanas dokumenti, kuri
jāievēro, plānojot tūrisma attīstību Iecavas novadā. Otrajā nodaļā
izvērtēti Iecavas novada pašvaldības tūrisma resursi, veikta
ekonomiskā analīze, SVID analīze, konkurentu analīze, iedzīvotāju,
uzņēmēju un tūrisma firmu aptaujas analīze. Trešajā nodaļā
noteiktas tūrisma attīstības problēmas, definēta vīzija, attīstības
mērķi un uzdevumi, to sasniegšanas rezultatīvie rādītāji, kā arī
izstrādāts stratēģiskais rīcības plāns.

Informācijas precizējums un papildinājums
Izlaidumi Iecavas vidusskolā:
13.06. plkst. 18.00 - 9.d un 9.f klasei;
14.06. plkst. 15.00 - 9.a un 9.b klasei;
14.06. plkst. 19.00 - 9.c un 9.e klasei;
21.06. plkst.15.00 - 12.a klasei;
21.06. plkst. 19.00 - 12.b un 12.c klasei.
9. klases izlaidums:
Iecavas internātpamatskolā - 12. jūnijā plkst. 16.00
Dzimtmisas pamatskolā - 13. jūnijā plkst. 16.00

Kāds bijis MAIJS
Maijā Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir izsniegtas deviņas
miršanas apliecības un 10 dzimšanas apliecības.
No jaundzimušajiem sešas ir meitenes un četri zēni. Mazuļiem
vecāki ir devuši vārdus: Anna Annija, Laura, Evelīna, Liene,
Marta, Loreta Lote, Gusts, Sandijs, Haralds un Raivo.
Pagājušajā mēnesī ir reģistrētas četras laulības. IZ

ja Bauskas rajona tūrisma informācijas centra direktore Inese
Turkupole-Zilpure, 23. maijā
Domē prezentējot izstrādāto dokumentu.
Pašvaldībai ir jāplāno tūrisms, jāizstrādā vadlīnijas un
jānodrošina resursi mārketingam un pašvaldības teritorijas
popularizēšanai, jāveicina kultūrizglītība un jāpopularizē veselīgs dzīvesveids. Savukārt uzņēmējiem ir jāgrib tajā visā līdzdarboties.
Protams, primārais pašvaldības uzdevums ir veidot vietējiem
iedzīvotājiem un uzņēmējiem
pievilcīgu vidi. Ja tā būs pietiekami augstā līmenī un interesanta, tad piesaistīs arī tūristus,
atzina I. Turkupole-Zilpure.
Arī Agnese Hauka, SIA
«Aizlīči» un sieviešu kluba «Liepas» pārstāve, piekrita, ka, sadarbojoties uzņēmējiem un pašvaldībai, vajadzētu domāt par
muzeja ekspozīcijas, kāda inovatīva produkta izveidi novadā.
Apstiprināšanai iesniegtajā
stratēģijā galvenās Iecavas novada rīcības 2008.-2013. gadam:
1. Radīt koordinētu un plānveidīgu tūrisma sistēmu.
2. Radīt pievilcīgu tūrisma infrastruktūru Iecavas novada
iedzīvotājiem un viesiem.
3. Radīt kvalitatīvus, konkurētspējīgus tūrisma objektus,
pakalpojumus un produktus.
4. Veidot Iecavas novadu par
atpazīstamu un ģimenei draudzīgu atpūtas vietu pie Via Baltica
ceļa.
Novada tūrisma attīstības
mērķi un uzdevumi ir ietverti rīcības plānā un tiem ir noteiktas
aktivitātes, to realizējamais laika periods, rezultatīvie indikatori novērtēšanai, norādītas atbildīgās institūcijas, finansējuma avoti un, kur tas iespējams,
naudas summas.
Lai tūrisma attīstības stratēģiju ieviestu, ik gadu Domei ir jāizstrādā rīcības plāns ar precīziem finanšu aprēķiniem un finansējums jāiekļauj Domes budžetā. IZ

Veselības un sociālā komiteja
un Finanšu komiteja katra
savā kārtējā sēdē izskatīja
deputāta Jura Krieva
ierosinājumu noteikt
pabalstu politiski
represētajām personām.
J. Krievs ieteicis skatīt jautājumu par Domes budžeta un sociālā budžeta iespējām izdot
saistošos noteikumus «Par pabalstu politiski represētām personām». Ņemot vērā, kā šodien
dzīvo mūsu valsts un novada gados vecie cilvēki un kā valstī rūpējas par represētajām personām, deputāts ierosinājis piešķirt katram politiski represētajam Ls 100 gadā, izmaksājot
valsts svētkos - 18. novembrī.
Veselības un sociālā komiteja
atbalstīja šo politisko lēmumu
un priekšlikumu izmaksāt vienreizēju naudas balvu politiski represētajiem cilvēkiem sakarā ar
Latvijas 90. gadadienu.
Pēc Sociālā dienesta rīcībā
esošās informācijas, represēto
klubā reģistrēti 46 biedri, bet
kopējais politiski represēto
skaits ir 104. Šis skaitlis gan būtu jāprecizē.
Finanšu komitejā, izsverot šī
gada budžeta iespējas, deputāti
lēma, ka novembrī par godu Latvijas valsts 90. gadadienai politiski represētajām personām
varētu piešķirt Ls 50 pabalstu,
bet nākamajiem gadiem jāizstrādā citi saistošie noteikumi,
kuros paredzamā summa būtu
lielāka.
Par pabalstu piešķiršanas
jautājumu vēl jālemj Domes sēdē.
13. maija sēdē Dome nolēma
piešķirt Domes
priekšsēdētājam Jānim
Pelsim ikgadējo atvaļinājumu,
sākot ar 9. jūniju.
Saskaņā ar Iecavas novada
pašvaldības nolikuma 2. nodaļas
23. punkta 1. un 2. apakšpunktu priekšsēdētāja prombūtnes laikā Domes priekšsēdētāja pienākumi jāveic vietniekam
Marekam Šlihtam. IZ

Melnās ziņas
- 27. maijā ap plkst. 16:45 Edvarta Virzas ielā 4 nenoskaidrotos apstākļos sadūrās automašīna Chevrolet Kalos, kuru vadīja
1951. gadā dzimusi sieviete, un
automašīna BMW 320, vadītājs
1970. gadā dzimis vīrietis. Ceļu
satiksmes negadījuma rezultātā
automašīnas BMW 320 vadītājs
un pasažieris, 1985. gadā dzimis
vīrietis, ievietoti Bauskas pilsētas slimnīcas ķirurģijas nodaļā.
Par notikušo uzsākts krimināl-

process.
- Naktī uz 31. maiju Rosmē no
saimniecības ēkas, atlaužot lūku, nozagts pusaudžu daudzātrumu velosipēds «Sprint discovery» spilgti sarkanā krāsā. Uzsākts kriminālprocess.
- 31. maijā ap plkst 19:40, Zālītē nodega sliežu guļbaļķu pirts
deviņu kvadrātmetru platībā.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Ierīkojam interesantu meža taku
A: Daila Kronberga

Meža īpašnieku biedrības «Mētra»
valdes locekle
F: Austra Voitišķe

Sadarbībā ar akciju sabiedrību «Latvijas valsts meži», Dāviņu
pagasta zemnieku saimniecību
«Rūjas» un Iecavas novada zemnieku saimniecību «Dārzi» Meža
īpašnieku biedrība «Mētra» īsteno Eiropas lauksaimniecības
virzību garantijas fonda «LEADER+» programmas projektu
«Meža inteliģences taka».
Zemgales virsmežniecības
Iecavas mežniecības kontrolētajā teritorijā jūnija beigās apmeklētāji - mežu īpašnieki un speciālisti, jebkurš interesents varēs doties 3,230 km vai
5,780 km garā pastaigā.
Projektam dots nosaukts
«Meža inteliģences taka», jo tajā
būs iespēja iepazīt mežu visā tā
daudzveidībā. Te rīkosim mācības mežu īpašniekiem, putnu

Informē VID : : :

4.

dienas, meža dienas, dažādas izzinošas nodarbības, varēs iepazīt
meža bioloģisko, ekonomisko
daudzveidību, baudīt tā estētiskās vērtības. Ejot pa marķēto taku, uzmanīgam vērotājam izdosies ieraudzīt dzērvju pāri, stirniņu, zaķi, alni, mežacūku vai lapsu.
Zemnieku saimniecības «Rūjas» teritorijā tiek būvēta mācību
nojume, atjaunota dzīvnieku barotava, sadarbībā ar Zemgales
virsmežniecības Bauskas mežniecības speciālistiem ierīkoti
parauglaukumi dažādos stādījumos, kailcirtei un kopšanas cirtei. 30. maijā Iecavas mežniecības meža dienesta speciālisti
projekta un meža dienu pasākuma ietvaros zemnieku saimniecības «Dārzi» teritorijā ierīkoja
ugunsdrošības prasībām atbilstošu ugunskura vietu, uzstādīja «Meža inteliģences takas»
nosaukuma zīmi, ierīkoja laipas
pāri novadgrāvim, parauglaukumu dabiski augošai apsei, informācijas stendu un norādes zīmi.
Paldies visiem čaklajiem palīgiem par atsaucību projekta
ieviešanā! IZ

Par gada ienākumu deklarāciju Jumiķu čempionātā sper soli
Likums «Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli» nosaka, ka
gada ienākumu deklarācija
(GID) obligāti jāsniedz Valsts
ieņēmumu dienestā (VID) līdz
taksācijas gadam sekojošā gada
1. aprīlim tiem Latvijas iedzīvotājiem (rezidentiem), kas:
- veic saimniecisko darbību
(piemēram, ir reģistrēta saimnieciskā darbība VID, iznomā savu
īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieks u. c.);
- ir guvuši ienākumus ārvalstīs;
- ir guvuši neapliekamos
ienākumus, kuri kopā 2007. gadā pārsniedz 2400 latus (piemēram, pārdota personīgā manta,
saņemtas dividendes u. c.);
kā arī citos gadījumos, ja ir
gūti ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.
Ja personai ir bijuši attaisnotie izdevumi (piemēram, iemaksas privātajos pensiju fondos, izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem u.
c.), GID var sniegt triju gadu laikā no likumā noteiktā nodokļa
maksāšanas termiņa (par
2007. gada attaisnotajiem izdevumiem GID ir tiesības sniegt
līdz 2011. gada 16. aprīlim).
Par deklarācijas neiesniegšanu gadījumos, kad personai uzlikts par pienākumu to iesniegt
līdz 1. aprīlim, likumdošanā ir
paredzēti administratīvie sodi.
Nodokļu administrācijas rīcī-

bā esošie dati liecina, ka daudzas
personas (Latvijas Republikas
rezidenti), kas gūst ienākumus
ārzemēs vai ir guvušas ar nodokli neapliekamos ienākumus,
nav iesniegušas deklarāciju par
2007. gadu.
Īpaši svarīgi likumā noteiktajā laikā iesniegt deklarācijas tām
personām, kas gūst ienākumus
ārzemēs, jo ir valstis, kurās
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likme ir mazāka par Latvijā noteikto 25% likmi, rezultātā nodoklis būtu jāpiemaksā Latvijā
pēc deklarācijas iesniegšanas.
Ja deklarācija nav iesniegta un
nodokļu administrācijai vēlāk
kļūs zināms, ka nodoklis nav nomaksāts laikā, personai tiks aprēķināts nodoklis un nokavējuma nauda.
Lai deklarētu ārzemēs gūtos
ienākumus un samaksāto nodokli, nepieciešams tās valsts
nodokļu administrācijas apliecinājums par nomaksāto nodokli,
kurā ienākums ir gūts.
Nodokļu administrācija aicina visus Bauskas rajona iedzīvotājus, kuriem ir saistoša šī likuma norma, labprātīgi deklarēt
ārzemēs gūtos ienākumus. Konsultācijas var saņemt pie nodaļas konsultantiem vai pa tālruņiem 63921921; 63921907;
63921915.
Bauskas nodaļas
vadītāja
R. Raubišķe

tuvāk meistara sertifikātam

Mairis un Lauris pie sava stenda jumiķu
čempionātā. Kreisajā pusē titāna jumta
segums, labajā - krāsots skārds.
1.lpp.

Savulaik lauksaimniecības
mehanizatora izglītību ieguvušais Mairis jumiķa arodu apguvis pašmācības ceļā, jumiķu
asociācijā skolojies pie pieredzējuša meistara Riharda Krieviņa.
Tagad viņam ir mērķis līdz Ziemassvētkiem iegūt meistara sertifikātu - Jelgavā notikušās sacensības tiek uzskatītas par
veiksmīgi nokārtotu praktisko
eksāmenu, bet rudens pusē vēl
jāiztur teorētiskais pārbaudījums.
Astoņos jumiķa prakses gados Mairis pabijis daudzos augstos objektos un var palepoties
ar sarežģītiem rūpnieciskā alpīnisma piemēriem. Interneta mā-

F: no M. Neparta albuma

jaslapā www.skava.lv paraugu
galerijā skatāmi arī vairāki dievnami. Nozīmīgāko objektu virknē
Mairis min Umurgas luterāņu
baznīcas torni, Baltinavas katoļu
baznīcas jumtu, Skrīveru baznīcu. Zinot, ka arī «Iecavas Ziņās» vairākkārt bijis publicēts viņa jumiķa pakalpojumu sludinājums, jautāju par klientu interesi. Vietējie pagaidām interesējoties maz, atklāj Mairis un saka
paldies Ivaram Kārkliņam un
Henrim Kampānam par atbalstu
čempionāta laikā, kā arī citiem
draugiem un sadarbības partneriem, kas palīdz tapt skārda
darbnīcai Rīgas ielas sākumā,
netālu no DUS «Astarte nafta». IZ

5.
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Itālijai piestāv arī precizitāte
A: Ineta Bramane, Iecavas novada

Domes projektu vadītāja
Laika posmā no 19. līdz
25. maijam, pateicoties
Akadēmisko programmu
aģentūras piešķirtajai
stipendijai 1600 eiro apjomā,
Mūžizglītības programmas
Gruntdvig apakšprogrammā
apmeklēju profesionālās
pilnveides kursus «European
Project Planning» Itālijā,
Florencē.
Tā sanāca, ka uz kursiem no
Latvijas devāmies divatā - es un
projektu vadītāja Ilze no Rēzeknes pilsētas izglītības nodaļas.
Ceļam gandrīz astoņu stundu
garumā šis bija papildu bonuss.
Turpceļš noritēja bez starpgadījumiem, ja neņem vērā, ka nokavējām vilcienu no Milānas uz
Florenci, uz kuru biļetes (gana
dārgas - 38 eiro) jau bijām nopirkušas Latvijā. Bet tā, kā izrādījās, nav problēma - vilcieni iet
katru stundu, un biļete mums
noderēja nākamajā. Itāļu kontrolieris norādīja, ka mēs esam
nokavējušas īsto vilcienu, bet,
kolīdz viņš saprata, ka darīšana
ar ārzemniecēm, garās sarunās
neielaidās un novēlēja laimīgu
ceļu.
Izvēloties savai profesionālajai darbībai atbilstošos kursus
no datubāzes, sākotnēji bažas
radīja kursu norises vieta - Itālija, jo no personīgās pieredzes bija radies priekšstats par itāļu
neprecizitāti un nekonkrētību.
Bet šis nebija tas gadījums! Ar
organizatoriem, izglītības pakalpojumu sniedzēju firmu «Pixel»,
problēmu nebija nekādu - ne sagatavojot stipendijas pieteikumu, ne gatavojieties braucienam. Visa nepieciešamā informācija tika nodrošināta ātri un
operatīvi, kā arī ļoti izsmeļoša un
apjomīga. Arī brīvajā laikā pēc
kursiem, izmantojot sabiedrisko
transportu, secinājām, ka precizitāte ir un nekur nepazūd!
Kursi kalendārā gada laikā
notiek vairākkārt. Šajā reizē mēs
bijām deviņi dalībnieki: no Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Vācijas un
Zviedrijas. Kursi risinājās no
otrdienas līdz sestdienai (ieskaitot) no pulksten 9 rītā līdz 2 pēcpusdienā. Apguvām teorētiskās
zināšanas, kā iegūt dažādu veidu informāciju saistībā ar izglītības projektiem - kur un kā meklēt paziņojumus par izsludinātajiem projektu konkursiem,
iespējamos partnerus, plānot
projektu mērķus, rezultātus un
budžetu. Katru dienu pēc teorētiskās daļas, sadalījušies pa

Eiropas projektu plānotāji: itāļi Sabrina un Enrico,
lietuvietis Modestas, priekšplānā no kreisās šo rindu autore
un tautiete Ilze.
Florences
slavenākais
tilts Ponte
Vecchio.

Tipiska
Sjēnas
apbūves
ainava.
interešu grupām, veidojām kopīgas projektu idejas, meklējām
tām finansējumu, piesaistījām
partnerus, sagatavojām projekta
pieteikuma uzmetumu un aptuvenu budžetu.
Praktiskās nodarbības bija
ļoti lietderīgas ne tikai, lai nostiprinātu profesionālās zināšanas, bet arī lai uzzinātu daudzas
lietas, par kurām citkārt mēs
nemaz neaizdomātos. Tas bija
arī ļoti labs angļu valodas treniņš, jo klausīties lekciju ir
viens, bet pašiem runāt, izskaidrot, pārliecināt un pēc tam prezentēt sava darba rezultātu ir
pavisam kas cits.
Tā bija ne tikai pozitīvās
pieredzes apmaiņa un personis-

ku kontaktu veidošana, bet arī
starpkultūru dialogs, jo iepazinām viens otra valstu politiskās
un sadzīviskās norises.
Kursu organizatori mums
piedāvāja iespēju gan smelties
zinības, gan iepazīties ar Itālijas
kultūru. Brīvais laiks bija katru
dienu no 2 pēcpusdienā līdz 8
vakarā, kad mums bija servētas
vakariņas viesnīcas restorānā.
Divas pēcpusdienas veltījām
Florences (itāliski - Firenze) apskatei. Vēsturiskajā pilsētā - renesanses šūpulī - oriģinālā izbaudījām skatu kartītēs redzamās ainas, bazilikas, katedrāles,
tiltus un laukumus. Vasarīgais
laiks ļāva Florenci iepazīt, lēnām
staigājot un izbaudot visu, ko tā

Pizas tornis vēl savā vietā!
piedāvā, tai skaitā arī slavenā
kājāmgājēju tilta Ponte Vecchio
burvīgo atmosfēru.
Lai slavenajā Mikelandželo
muzejā (Galleria dell'Accademia)
apskatītu vēl slavenāko milzīgo
Dāvida statuju, mežonīgi garā
rindā nostāvējām tikai :)) pusotru stundu. Kamēr noliktais dežurants (mūsu lietuviešu kolēģis) vadīja laiku rindā, mēs, meitenes, izmantojām laiku ļoti sievišķīgai nodarbei - lai iepirktos,
jo ap šādām vietām ir koncentrēts liels vairums veikalu, bodīšu, kā arī ielu tirgotāju nojumes.
Taču Florence nebija vienīgā
uzmanības cienīgā vieta. Aptuveni 60 kilometrus uz dienvidiem
no Florences atrodas Sjēna
(Siena), kas ir otra šī reģiona
skaistākā pilsēta. Tur ir ne tikai
daudz jauku, skaistu baznīcu,
katedrāļu un klosteru, kas ir
vēsturiski pieminekļi, bet arī
muzeju. Vecpilsēta slavena ar
galveno laukumu - Piazza del
Campo. Burvīgajam laukumam
ir vēdekļveida forma ar vienmērīgu padziļinājumu uz centru, kas
atrodas gotikas stilā būvētā rātsnama pakājē.
Pateicoties atsaucīgajiem itāļu grupas biedriem, pirms mājupceļa aplūkojām vienu no vecākajām Itālijas pilsētām Pizu
(Pisa) un slaveno Pizas torni. Noskatījāmies, kā tūristu pūļi
iemūžina sevi, ar roku «balstot»
šķībo celtni, un devāmies baudīt
pēdējās kopīgās vakariņas viesnīcas restorānā.
Viduslaiku celtnes, kalni, pilsētu raibais kaleidoskops, vienreizīgais kapučīno, saldējums,
cilvēku atvērtība, saule, mūzika - tas viss veido smaržu buķeti,
kas raksturīga vienīgi Itālijai. Tā
paliek atmiņā vēl kādu laiku pēc
brauciena... IZ
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Jāsāk ar sevi un
ģimeni

IZ

6.

Sporta ziņas

1. jūnijā Jēkabpilī Latvijas komandu čempionātā spēkiem
mērojās C vecuma grupas vieglaltēti. Individuāli Rūdolfs Tonigs
izcīnīja pirmo vietu 100 m skrējienā un trešo vietu diska mešanā,
bet Dāvis Geks sasniedza ceturto labāko rezultātu tāllēkšanas
sektorā. Abi puiši kopā ar vēl vienu iecavnieku Mārtiņu Šteinu
Bauskas rajona komandas sastāvā ieguva sesto vietu 4x100 m
stafetē. Savukārt Evelīna Traumane palīdzēja mūsu rajona vienībai
stafetē uzvarēt, informē trenere Dace Vizule.

10.00

Sacensību atklāšanas parāde

10.30-11.00 Riteņbraukšana bērniem
10.30

Futbols, strītbols, volejbols,
šautriņu mešana

11.00-11.45 30 m un 60 m skrējieni
11.45-12.15 100 m skrējieni
12.15-12.30 4 x 60 m stafete

A: F: Beata Logina

1.lpp.

Kempings «Labirinti» ieguva
vislielāko balsotāju atzinību
publiskajā aptaujā par ģimeniskai atpūtai draudzīgākajām atpūtas vietām, ko Bērnu un ģimenes lietu ministrija rīko jau
piekto gadu pēc kārtas. Kā atzina
ministrs, šis nav bijis kādu
ierēdņu subjektīvs vērtējums,
bet apmeklētāju paustas simpātijas. Izvirzīt atpūtas vietas
balsojumam un atbalstīt tās ar
savu balsi varēja ministrijas mājas lapā www.bm.gov.lv un
portālā www.delfi.lv. Pavisam
aptaujā un balsojumā piedalījās
vairāk nekā 700 cilvēku.
Aptaujas dalībnieki, izvirzot
un atbalstot «Labirintus», visaugstāk novērtējuši plašās
iespējas aktīvi pavadīt brīvo laiku visai ģimenei kopā, atrodot
kaut ko sev piemērotu katrai vecuma grupai. Tāpat arī apmeklētājiem patīk koptā vide, salīdzinoši pieņemamās cenas, laipnā
un ieinteresētā kempinga personāla attieksme.
Iepazīstoties ar cilvēkiem, kuri darbojas «Labirintos», A. Baštiks atgādināja, ka viņi ir labs
piemērs atziņai - ja gribi pārveidot pasauli, jāsāk ar sevi un

Ministrs izmēģināja veiksmi
minifutbola laukumā, ko
skolēnu grupas labprāt
izmanto kā piknika vietu,
un, izbraucis nelielu līkumu
ar velokartu, secināja, ka tas
labi «iet» arī pa nelīdzenām
vietām.
savu ģimeni, saviem tuvākajiem.
Tā pamazām sakārtotība arī
rodas. Iecavas novada pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis, no Domes Pastaru ģimenei dāvinādams telpaugu, pauda prieku,
ka zemnieku saimniecības «Bērziņi» iemītnieki saņēmuši vēl vienu pelnītu apbalvojumu. Šī ģimene ir ne tikai darbīga, bet prot
interesanti savu darbu arī pasniegt un izstāstīt. Pastari vienmēr bijuši atsaucīgi sakoptības
konkursu dalībnieki un laipni
savā īpašumā uzņēmuši visdažādākos viesus.
Saimnieki ministru vedināja
nelielā pastaigā pa kempinga teritoriju un iepazīstināja ar tā
tapšanas vēsturi. Par izveidoto
atrakciju sākumu var uzskatīt
šūpoles, ko pieprasīja pirmais
bērniņš - nu jau 22 gadus vecais
dēls Andris. Laika gaitā dažādu
traku un radošu ideju īstenošanā iesaistījušies ne vien vecāki,
bet arī visi pieci viņu bērni.

12.30

Frīsbijs (ja atļaus laika apstākļi)

12.30

400 m sievietes, šaušana

12.45

1500 m vīrieši

13.00

Tāllēkšana

14.30

Basketbola soda metieni, lodes grūšana

15.00

Biatlona stafete (2 dalībnieki)

Darbosies atrakcijas bērniem.
Būs pārsteiguma balvas no «Klondaikas».
Dzintra un Jānis ir kopā 23
gadus. Tagad pakārtoti viņi piedalās citu jaunu ģimeņu veidošanā - ap 80 jaunlaulāto pāru izgājuši oriģinālās atrakcijas «Labirintos». Jaunākie veidojumi ir
karuselis un lidojošais boulings,
kur par lieli onkuļi spēlējas kā
mazi bērni.
Daudzi apmeklētāji te labprāt atgriežas vairākkārt. Iespējams, labvēlīgās auras dēļ, kas te
jūtama, spriež ģimenes galva Jānis un piemetina, ka aizvien biežāk no apmeklētājiem dzirdot
patīkamu vēlējumu: «Lai Dievs
svētī jūsu darbu!»
Ar saimnieka racionālo pieeju, saimnieces daiļdārznieces
prasmēm un jaunās paaudzes
zināšanām modernajās tehnoloģijās lauku tūrismu «Labirintos»
izdodas veiksmīgi attīstīt. Pastariem aizvien ir pilna galva idejām un apņemšanās tās īstenot,
tāpēc pašreizējiem 3,5 hektāriem zemes iegādāts papildinājums. Dzintras plānos ietilpst ģimenes parka stādīšana. Jānis
rāda vietu, kur iecerēts izveidot
velotrasi. Vienīgais, par ko Pastari varētu sūdzēties, ir brīvā laika trūkums, smej saimnieks. IZ

SIA «Vides serviss»
(reģ. Nr. 43603000807,
jur. adrese Salātu iela 7a,
Bauska, LV-3901)

ir iesniegusi Jelgavas
reģionālajā vides
pārvaldē A kategorijas
piesārņojošas darbības
iesniegumu sadzīves
atkritumu poligonam
«Grantiņi», kas atrodas
Bauskasrajona zemes
īpašumos «Grantiņi»
Codes pagastā un
«Grantiņu izgāztuve»
Iecavas novadā.
Līdz 2008. gada 4. jūlijam
ar iesniegumu var iepazīties
Jelgavas reģionālajā
vides pārvaldē
(Kazarmes ielā 17a, Jelgavā),
Codes pagasta padomē
(«Ābelītes», Codes pagasts),
Iecavas novada Domē
(Skolas ielā 4, Iecavā),
SIA «Vides serviss»
(Salātu ielā 7a, Bauskā,
tālr. 63960613, 63960621).

7.

IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

A/S «BALTICOVO»
konkursa kārtībā aicina darbā

IEPIRKUMU SPECIĀLISTU
PRASĪBAS KANDIDĀTIEM
vidējā izglītība; augstākā izglītība tiks uzskatīta par
priekšrocību;
labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
prasme strādāt ar datoru;
precizitāte un augsta atbildības sajūta;
komunikabilitāte.
DARBA PIENĀKUMI
darbs ar esošajiem klientiem;
jaunu klientu piesaiste.
MĒS PIEDĀVĀJAM
darbu lielā un stabilā uzņēmumā;
sociālās garantijas;
labus darba apstākļus;
motivējošu atalgojumu;
profesionālās izaugsmes iespējas.
CV un pieteikuma vēstuli elektroniski ar norādi «konkursam»
lūdzam nosūtīt 10 dienu laikā uz adresi
personaldala@balticovo.lv vai pa pastu: a/s «Balticovo»,
Iecavas novads, Bauskas rajons, LV-3913.
Informāciju par uzņēmumu meklējiet www.balticovo.lv

A/S «BALTICOVO»
konkursa kārtībā aicina darbā

NOLIKTAVAS PĀRZINI
PRASĪBAS KANDIDĀTIEM
vidējā izglītība;
precizitāte, patstāvība, augsta atbildības sajūta;
plānošanas un organizatora spējas.
DARBA PIENĀKUMI
noliktavas darba plānošana/organizēšana;
noliktavas uzraudzīšana.
MĒS PIEDĀVĀJAM
darbu lielā un stabilā uzņēmumā;
sociālās garantijas;
labus darba apstākļus;
motivējošu atalgojumu;
profesionālās izaugsmes iespējas.
CV un pieteikuma vēstuli elektroniski ar norādi «konkursam»
lūdzam nosūtīt 10 dienu laikā uz adresi
personaldala@balticovo.lv vai pa pastu: a/s «Balticovo»,
Iecavas novads, Bauskas rajons, LV-3913.
Informāciju par uzņēmumu meklējiet www.balticovo.lv

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
A. Paklons pieņems
apmeklētājus Iecavas
novada Domē, 3. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
pirmdien, 16. jūnijā,
no plkst. 10 līdz 12.

turpmākajiem mēnešiem!

A: F: Beata Logina

Mazos dziesmu un deju svētkus
Iecavas estrādē 31. maijā vēroja
ap 400 interesentu, lēš kultūras
nama direktore Biruta Švītiņa.
Lai gan svētku mēģinājumā viss
ritējis gludi, vakara koncertā
pievīla tehnika - viens no
skaņas pastiprinātājiem
acīmredzot savu laiku bija
nokalpojis un atteicās
darboties, tādējādi sarūgtinot

organizatorus un liedzot
skatītājiem iespēju baudīt
pilnvērtīgu priekšnesumu
skanējumu.
Taču laiks sarīkojuma
dalībniekus lutināja, un
skatītāji saulainajā pievakarē ar
prieku iepazina lielu daļu no
Rīgā gaidāmo lielo svētku
repertuāra.
Vairāk fotogrāfiju no 31. maija
svētkiem - interneta portāla
www.iecava.lv galerijā. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Aleksejs Boicovs (11.11.1968. - 08.04.2008.)
Elza Cipule (01.03.1922. - 29.05.2008.)
Velta Mališauska (25.01.1938. - 30.05.2008.)
Visvaldis Arturs Katkevičs (30.03.1942. - 31.05.2008.)
Valija Makarova (24.03.1924. - 03.06.2008.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Piedāvā darbu : : :
pārdevējai(-am) Iecavā.
Tālr. 29960320.

Pārdod : : :
zemes gabalu Iecavā (3000 m²
privātmājas celtniecībai,
7 Ls/m²).
Tālr. 29521277; 28358385.
automašīnu VW Passat pikaps,
1992. g., 2.0 benzīns.
Tālr. 29438814.
vairumā smilti un visu veidu
zāģmateriālus.
Tālr. 29484578.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 29506075.
mazlietotus bērnu ratus
«Quinny».
Tālr. 28304845.

8.

Dažādi : : :
29. maijā pie sākumskolas
«Dartija» pazaudēta dārzeņu
realizācijas uzskaites burtnīca.
Atradēju lūdz zvanīt
pa tālr. 29794946.
Dīķu rakšana. Ēku demontāža.
Tālr. 27838389; 29164845.
Veicam jumtu remontu un
jumtu seguma maiņu.
Tālr. 27075188.
Namdaris celtnieks ar 30 gadu
stāžu veic dažādus celtniecības
un remontdarbus. Mērenas
cenas un laba darba kvalitāte.
Tālr. 29354887.
Mēbeļu meistars kvalitatīvi
samontēs jūsu jaunās mēbeles.
Tālr. 26774785.
Piegādā granti, smilti, šķembas,
melnzemi. Ekskavatoraiekrāvēja pakalpojumi.
Tālr. 29296742; 26528025.

APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā
APSARDZES PAKALPOJUMUS:

· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze, sākot no Ls 10;
· fiziskā apsardze un
trauksmes poga;
· visi apsardzesugunsdrošības veidi.

PĀRDOD divstāvu dzīvokli
Tirgus ielā 1
Iecavas upes krastā

80 m²;
pilsētas
komunikācijas - gāze,
kanalizācija;
pilna apdare;
terase;
Ls 65 000.
Bez
starpniekiem.
Palīdzība
kredīta
noformēšanā.
Tālr.
29718091.

SIA «ŠBŠ» sniedz
JURIDISKUS pakalpojumus:
Civiltiesībās:
- Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Lietu tiesības
Saistību tiesības
Darba tiesībās u. c.
Administratīvajās tiesībās
Sniedz konsultācijas krimināltiesībās.

Bauskas raj. Iecavas novadā,
Tirgus ielā 6; otrajā stāvā.
Pieteikšanās
uz konsultācijām pa tālr.
26182623; 26336542;
29510875.

Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 67341845; 26004614

Invalīdu biedrības
«Rūķītis» biedri
aicināti piedalīties
ekskursijā 18. jūnijā!
Maršruts:
Iecava-Rūjiena-NaukšēniVidzemes jūrmala.
Izbraukšana - plkst. 7:00.
Dalības maksa - Ls 3.
Pieteikties laicīgi
pa tel. 63941117 (Rudīte)
vai 63946748 (Inta).
Aicinām mūsu pulkā arī
jaunus biedrus!
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