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Šajā numurā:

Sāk pildīt 3.
deputāta
pienākumus

Ta

A: F: Beata Logina

Bērniem ir vajadzīga vieta,
kur viņus uzklausa, ļauj
radoši pavadīt brīvo laiku

un pabūt mierīgā gaisotnē.
Tādas iespējas piedāvā
Dienas centrs Rīgas
ielā 23, ko svinīgi atklāja
svētdien, 7. septembrī.

Spriedīs par apvedceļa
ietekmes uz vidi novērtējumu
A: Beata Logina

29. augustā pabeigts autoceļa
E67 posma A4 (Saulkalne) Bauska (Ārce) būvniecības
ietekmes uz vidi novērtējuma
(IVN) darba ziņojums, informē
VAS «Latvijas Valsts ceļi».
Projektā paredzēts tilts pāri
Daugavai ar pieslēgumu Daugavas labajā krastā autoceļam A4

ceļu mezgla krustojumā ar A6
pie Saulkalnes un Daugavas
kreisajā krastā autoceļam P85
(orien-tējoši ceļa 7 km), un
turpinājumā vairāki alternatīvi
varianti Saulkalnes savienošanai ar Ārci aiz Bauskas, veidojot
Iecavas un Bauskas apvedceļus,
kā arī noslēdzot Rīgas apvedceļa
loku bez Rīgas HES tilta izmantošanas.
4.lpp.

Atklāšanas viesi apskatīja
izremontētās telpas, kur bērni
ārpus skolas mācību laika var
ieturēt maltīti un, audzinātājas
pieskatīti, nodoties dažādām
radošām nodarbēm.
5.lpp.

3.
Jāņupīti
vairs
nepiesārņos
neattīrīti
notekūdeņi
6.
Jauns
mācību
gads arī
pieaugušajiem

Sakoptākās pašvaldības
sveica Skaistkalnē
A: Beata Logina

5. septembrī Skaistkalnē
notika Bauskas rajona
konkursa «Sakoptākais
Latvijas pagasts 2008»
noslēguma pasākums,
jo Skaistkalne šogad atzīta
par uzvarētāju mazo
pašvaldību (mazāk par
1900 iedzīvotājiem) grupā.

Lielo pašvaldību grupā visvairāk punktu vērtēšanas komisija piešķīra Iecavas novadam,
otrajā vietā ierindojot Vecumniekus, bet trešajā - Īslīces pagastu.
Līdz ar ziediem un košumaugiem laureāti no rajona Padomes saņēma naudas balvas.
Uzvarētāju kontā pārskaitīti
150 lati.
4.lpp.
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Jaunumi bibliotēkā

Skolu ziņas

Sākumskolā «Dartija» septembris iesācies mājīgās, sakārtotās telpās. Ceļš uz skolu ved pa
bruģētiem celiņiem. Jauki.
Sākām ar adaptācijas nedēļu: Zinību dienu, Drošības dienu
(atkārtojām un pārrunājām skolas iekšējās kārtības noteikumus, ceļu satiksmes noteikumus drošai atnākšanai uz skolu,
kā arī citus drošības jautājumus), Grāmatu dienu, kad skolēni stāstīja par vasarā lasītajām
grāmatām, iepazinās ar skolas
bibliotēkas jaunumiem un ciemojās novada bērnu bibliotēkā.
Prieks par skolēniem, kuriem
grāmatu lasīšana jau kļuvusi
par patīkamu hobiju, nevis skolotāju piespiestu nodarbi.
4. septembrī bija visiem kopīga sporta diena ar jautrām stafetēm, bet 5. septembrī - ekskursija uz Tērveti. Rūķu un Pasaku
mežā ne tikai atpūtāmies un
daudz interesanta ieraudzījām,
bet arī pārbaudījām atjautību
un gudrību kopā ar Rūķu mammu un raganiņu Kuku.
Šonedēļ mācības norit jau

Pārbaudīs
būvniecības un
mazumtirdzniecības uzņēmumus
A: Beata Logina

Valsts darba inspekcijas (VDI)
amatpersonas no
8. septembra līdz 6. oktobrim
Eiropas Savienības
informēšanas un inspicēšanas
kampaņas «Smaguma
pārvietošana ar rokām
(SPAR)» ietvaros pārbaudīs
būvniecības un
mazumtirdzniecības
uzņēmumus.
Kampaņas mērķis ir veicināt
attiecīgo noteikumu ieviešanu,
lai samazinātu nodarbināto
muskuļu, balsta un kustību sistēmas traucējumus. Tāpat tās
mērķis ir pievērst darba devēju
uzmanību darba vides iekšējai
uzraudzībai un piedāvāt idejas
labākai darba organizācijai.
Kampaņa notiek jau otro gadu,
bet šogad tā aptver augsta riska
sektorus – mazumtirdzniecību
un būvniecību, kur smagumu
pārvietošana ar rokām ir ļoti
izplatīta. Papildu informācija par
kampaņu ir pieejama mājaslapā
www.vdi.gov.lv. IZ

2.

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

Zinātniskā un uzziņu
literatūra

pēc stundu saraksta un pamazām darbu atsāk pulciņi. Lepojamies ar saviem skolēniem, kuri
turpina vai no jauna uzsākuši
mācības mūzikas skolā un sporta skolā. Vecāki, lūdzu, pasekojiet bērnu skolas gaitām, mudi-

niet arī iesaistīties skolas un citos pulciņos! Septembra otrajā
pusē visās klasēs paredzētas vecāku sapulces. Esiet atsaucīgi!
Lai mums visiem veiksmīgs mācību gads!
Skolotāja Anda Tauriņa

Pārdomas par Bērnu žūriju
A: Inta Lapkovska

Iecavas vidusskolas
bibliotēka «Bērnu žūrijas»
darbā šogad piedalās
pirmo gadu.
Sākumā māca šaubas - vai no
skolēniem būs atsaucība; vai pagūsim izlasīt grāmatas līdz decembrim, jo skolās lielā lasīšana
var sākties tikai no septembra;
kā varēs nodrošināt lasītājus ar
nepieciešamo literatūru; kā literatūras ekspertiem veiksies ar
anketu aizpildīšanu elektroniski? Šādi un citi jautājumi rosījās
mūsu galvās.
Vispirms sākām ar literatūras iegādi, jo mūsu bibliotēkai
Bērnu literatūras centrs tika
iedalījis grāmatas no vērtējamās
literatūras kolekcijas pa vienam
eksemplāram - 15 grāmatas
(katrā klašu grupā pa piecām).
Vasaras sākumā šis darbiņš godam tika paveikts, jo grāmatu
bāzē «Latvijas grāmata» varējām

nopirkt visu nepieciešamo lasāmvielu.
Arī skolēni izrādījās tīri atsaucīgi - jau jūnija beigās uzsāka darbu pirmie eksperti: Sintija
Salmiņa, Stefānija Siliņa, Daiga
Zālīte, Anastasija Konstantinova
no 7.b klases; Gunta Knāķe, Marija Vinogradova, Andra Priede,
Rūta Mediņa un Krists Kozlovs
no 9.b klases. Visu vasaru ar
šiem skolēniem sazinājāmies,
grāmatas tika apmainītas, gadījās pa pārpratumam, bet tas viss
piederēja pie lietas, un lasīšana
ritēja spraigi.
Lūk, rezultāts: pašlaik bibliotēkā grāmatu lasīšanā un vērtēšanā piedalās jau 28 eksperti,
bet visas grāmatas ir izlasījuši
vairāki no viņiem, elektronisko
anketu ir aizsūtījušas divas meitenes: Gunta Knāķe un Marija
Vinogradova. Arī šis darbiņš
mums ir pa spēkam!
Vezums ir iekustējies, varam
droši doties tālāk pa grāmatu
lappusēm un aicināt sev līdzi
jaunus lasītājus - grāmatu vērtētājus! Labu ceļavēju! IZ

v
V. Bērziņa «Daudz baltu
dieniņu»
v
O. Brauns «Suņa mīlestība, kaķa talanti»
v
J. Čākurs «Acīte»
v
B. Džonsone «Basic Training Business English. Sanāksmes un korespondences»
v
A. Freināts «Pēterbaznīca
deg»
v
«Grilēti gaļas ēdieni»
v
M. Grudulis «Dzīvojamo
telpu īre»
v
I. Šens «Cigun iesācējiem»
v
«Jāņu siers un ēdieni no
biezpiena»
v
J. Kursīte «Sfumato nesfumato»
v
J. Lejnieks «Rīga Top 10»
v
T. Lorers «Sargā savu
dārzu!»
v
«Matu kopšana»
v
A. Mellupe «Kamēr…
Māris Sirmais un Latvija
dzied!»
v
M. Pitamika «Es to protu»
v
«100 ievērojamākie mīlnieki»
v
K. Skota-Klārka «Dzintara istaba»
v
S. Taners «Afganistāna»
v
«Vasaras salāti»
v
I. Vereša «Grūtniecības
kalendārs»
v
Dž. Vestvuds «Kā rakstīt
mārketinga plānu»
v
V. Zēlands «Realitātes pavēlnieks»

Oriģinālliteratūra
v
I. Žolude «Silta zeme»
v
Dz. Žuravska «Svešā
sirds. Nakts viesi»

Tulkotā daiļliteratūra
v
S. Dināna «Veneras dzimšana : mīla un nāve Florencē»
v
K. Estergrēns
«Džentlmeņi»
v
Ē. S. Gārdners «Jaunava
krustcelēs»
v
B. Garsija «Šerloka Holmsa testaments»
v
Dž. Gripando «Falkona
ultimāts»
v
K. Hanna «Mīlestības dēļ»
v
T. Hedlija «Vecāku guļamistaba»
v
Dž. Mensela «Ašās
draudzenes»
v
Ī. Terio «Agaguks - vilka
ēna»
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Novada Domē

Iecavas novada Domes
kārtējā sēde notika
9. septembrī.

Baiba
Gāga
sākusi
pildīt
deputātes
pienākumus.

Ir notikušas izmaiņas Iecavas
novada Domes deputātu sastāvā, un Mareka Šlihtas vietā deputāta pienākumus sākusi pildīt
Baiba Gāga. Tā kā viņa bija izteikusi vēlēšanos darboties Veselības un sociālajā komitejā, Dome jaunās kolēģes vēlmi akceptēja, bet par Lauksaimniecības, vides un attīstības komite-

jas locekli ievēlēja Sergeju Mašiņenkovu.
Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam, kas līdz šim bija
uzticēts M. Šlihtam, Atis Avots
izvirzīja Aigaru Grīnbergu, bet
Arnis Grundmanis - Agru ZaķiFridrihsoni, taču abi nosauktie
deputāti aizņemtības dēļ savu

A: F: Beata Logina

Jāņupīti vairs nepiesārņos
neattīrīti notekūdeņi
A: Anta Kļaveniece

Noslēgumam tuvojas
notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu «Ziemeļi»
rekonstrukcijas darbi.
Līgumā paredzētais darbu
izpildes termiņš ir
23. septembris; tos veic
uzņēmums SIA «DRAFTS
vides tehnoloģijas».
Tiesības izpildīt šo pašvaldības pasūtījumu uzņēmums
ieguva atklāta konkursa kārtībā,
kurā piedalījās četri pretendenti.
Paredzēto darbu līguma summa
ir Ls 90 212,33. No tās Ls 12 625
ir LR Vides ministrijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums
projektu konkursa vadlīnijas
«Ūdeņu aizsardzība» aktivitātē
«Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbības uzlabošanas pasākumi» ietvaros.
Projekta nepieciešamību apstiprina fakts, ka līdz šim «Ziemeļu» ciemata kanalizācijas notekūdeņi pa vaļēju grāvi un drenāžas sistēmu nonāca Jāņupītē.
Ciematā daudzstāvu un vienģimeņu mājās dzīvo aptuveni trīssimt iedzīvotāju; tuvākajā nākotnē ciematā plānots uzbūvēt vēl
15-20 vienģimeņu mājas, kas
nozīmē, ka notekūdeņu daudzums, un līdz ar to arī vides piesārņojums, vēl palielināsies. Šie
apstākļi ņemti vērā, plānojot attīrīšanas iekārtu jaudu - pēc rekonstrukcijas tās spēs attīrīt
75 kubikmetrus notekūdeņu
diennaktī.
Ciemata teritorijā ir izbūvēti
kanalizācijas tīkli; pagājušā gad-

simta 80. gadu beigās uzsākta
attīrīšanas ietaišu būvniecība,
bet tā nav pabeigta. No izbūvētajām attīrīšanas ierīcēm palikušas apakšzemes metāla konstrukcijas, kā arī palīgēka, bet
elektrolīnija demontēta.
Rekonstrukcijas gaitā būvnieki demontējuši esošo attīrīšanas iekārtu metāla konstrukcijas, to vietā montējot jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. No
attīrīšanas iekārtām tiek izbūvēta pašteces kanalizācija līdz Jāņupītei, kā arī montēta jauna rūpnieciski ražota plastikāta sūkņu
stacija, izbūvēts jauns spiedvads līdz attīrīšanas iekārtām.
Tas nozīmē, ka ciemata kanalizācijas notekūdeņi tiks savākti
un novadīti uz sūknētavu un tālāk uz attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
sastāv no nostādinātāja un attīrīšanas iekārtu rezervuāra; tās
būs komplektētas ar notekūdeņu plūsmas mērītāju un paraugu ņemšanas mezglu.
Padomāts arī par teritorijas
labiekārtošanu. Pie notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām un kanalizācijas sūknētavas paredzēts izbūvēt grants-šķembu piebraucamo ceļu iekārtu apkalpošanai.
Apkārt attīrīšanas iekārtu un
kanalizācijas sūknētavu teritorijām paredzēts izbūvēt nožogojumu, lai tajās ierobežotu nepiederošu personu iekļūšanu. Pēc
būvdarbu pabeigšanas tiks veikta augsnes rekultivācija un atjaunots zāliens.
Esošo kanalizācijas tīklu
pārbaudes, tīrīšana un atservišķu zaru izbūve (nepieciešamības
gadījumā) tiks veikta divu trīs
gadu periodā. IZ

kandidatūru
atsauca. Pēc
Gunta Arāja
ierosinājuma,
aizklāti balsojot, vienprātīgi priekšsēdētāja vietnieka
amatā tika
ievēlēts Juris
Krievs (attēlā - A. ZaķeFridrihsone
paziņo balsošanas rezultātus ).
Dome lēma par SIA «DzKS»
tiesībām pretendēt uz
Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu
Pamatojoties uz 2007.
gada 4. decembra LR Ministru
kabine-ta noteikumu Nr. 836
«Noteiku-mi par darbības
programmas «Infrastruktūra un
p a k a l p o j u m i »
3.5.1.1.papildinājuma aktivitāti
«Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par
2000» 2. pielikumu, Iecavas pašvaldība ir iekļauta 2009.-2013.
gada perioda Kohēzijas fonda
līdzfinansēto projektu sarakstā
kā apdzīvota vieta, kurā tiks
veiktas ūdenssaimniecības infrastruktūras pakalpojumu attīstības aktivitātes. Tāpēc Domei
ir jāpiešķir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības pretendēt uz Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, lai ministrijai būtu
iespējams nosūtīt uzaicinājumu
iesniegt Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta iesniegumu.

Dome nolēma piešķirt tiesības SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» veikt visas nepieciešamās darbības, lai pretendētu uz Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Iecavā» realizācijai.
Par 12.08.2008. lēmuma
atcelšanu
Pamatojoties uz deputāta Jura Krieva 04.09.2008. iesniegumu, atkārtoti tika izskatīts jautājums par sadzīves atkritumu
normu SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība». Tā kā joprojām ir
daudz neskaidrību par līdzšinējiem aprēķiniem un sistēmu, kā
turpmāk optimāli varētu sakārtot atkritumu apsaimniekošanu
Iecavas novadā - gan iedzīvotājiem daudzdzīvokļu ēkās un individuālajās mājās, gan juridiskām personām, Dome nolēma
atcelt 12. augusta lēmumu, ar
kuru bija paredzēts palielināt
sadzīves atkritumu normu no
13. septembra.
Vairāk - nākamajā numurā. IZ

Melnās ziņas
- 3. septembrī plkst. 10:00
netālu no kādām mājām Iecavas
novadā tika atrasts otrā pasaules kara laika nesprādzis lādiņš;
- Laika posmā no 28. augusta
plkst. 23:00 līdz 4. septembra
plkst. 10:00 no stāvlaukuma
Rīgas ielā nozagta automašīna
Audi A4. Automašīna atrasta uz
ceļa Iecava-Stelpe un atdota
īpašniecei. Uzsākts kriminālprocess.
- 5. septembrī plkst. 07:10
Dzimtmisā, ceļa A7 33,8 km,
tuvu braucošas automašīnas
Renault Clio priekšā izskrēja
suns, automašīna, strauji bremzējot, to notrieca un apstājās savā braukšanas joslā. Aizmugurē
braucošā automašīna Ford Transit neievēroja drošu distanci ar
priekšā braucošo automašīnu,
un, strauji bremzējot, aizķēra
automašīnas labo sānu. Savukārt aiz tās braucošā automašī-

na VW Polo, neievērojot drošu
distanci, iebrauca Renault Clio
aizmugurē un notrieca to no ceļa
braucamās daļas grāvī, kur tā
aizdegās. Pēc satiksmes negadījuma automašīnas Renault Clio
vadītājs un pasažieri nogādāti
Bauskas slimnīcā. Sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols.
- 9. septembrī laika posmā no
plkst. 17:00 Zālītē, kādas mājās
dzīvoklī, tika atrasts 1961. gadā
dzimuša vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm – vairākiem
cirvja sitieniem pakauša rajo-nā.
Uz aizdomu pamata par slepkavības izdarīšanu aizturēts
1932. gadā dzimis vīrietis. Kā policija noskaidroja, abi vīrieši
pirms tam bija kopīgi lietojuši alkoholu. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Sakoptākās pašvaldības sveica Skaistkalnē
1.lpp.

Vērtēšanas komisijas vadītāji
dalījās spilgtākajos iespaidos
par vietvaru paveikto aizvadītajā
gadā. Aija Udalova, kas no
30. jūnija līdz 4. jūlijam vadīja
lielo pagastu vērtētājus, īpaši
uzteica Iecavas kultūras nama
rekonstrukciju, pašvaldības
ieguldījumu veselības aprūpē,
pamanāmās ielu norādes un citus vides uzlabojumus. Par mazajos pagastos saskatīto stāstīja
otras komisijas vadītājs Jānis
Pelsis.
Pašvaldību vadītāji vēlreiz atgādināja, ka konkurss ir labs
veids, kā mudināt vietvaras darīt
pēc iespējas vairāk savu iedzīvotāju labā. Kā būs turpmāk un vai
tiks rīkoti līdzīgi konkursi pēc
nākamgad gaidāmās pašvaldību
reformas, kad rajonu padomes
tiks likvidētas un pagasti būs
apvienojušies lielākos novados,
pagaidām var tikai minēt.
Konkursa dalībnieku un laureātu sumināšana šoreiz noritēja, izspēlējot stilizētas Skroderdienas Silmačos. Skaistkalnieši
savus talantus demonstrēja
teātra izrādē, populāras melodijas izpildīja arī pūtēju orķestris
atraktīvā pagastveča Jāņa Kalniņa vadībā un sieviešu vokālais
ansamblis «Vēl mazliet». Savukārt balles vadība bija uzticēta
iecavniekam Marekam Pelsim
no grupas «Brīvdiena».
«Vakars izdevās omulīgāks,
nekā bijām gaidījuši,» atzina
Saiva Komisare, kas kopā ar vīru
Jāni piedalījās sarīkojumā, jo
4. jūlijā, apskatot Iecavu, vērtēšanas komisija viesojās arī viņu
daiļdārzā Ģedules ielā. IZ

Jānis un Saiva Komisari sarunā ar Iecavas
novada pašvaldības dārznieci Dainu Rudzīti.

Līdz ar apbalvojumu katras pašvaldības
vadītājs saņēma arī vietējā Ābrama
dāvinātu lakatiņu.

Spriedīs par apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējumu
1.lpp.

Ietekmes uz vidi novērtējumā
vērtēti kopskaitā 24 piedāvātās
trases varianti, kas komplektējas no jaunbūvējamiem ceļa posmiem un paplašināmiem esošā
A7 ceļa posmiem dažādās kombinācijās. Darba ziņojuma izstrādes gaitā konstatēti šādi fakti:
- ietekme uz vidi ir nelabvēlīgāka tiem variantiem, kas iet
pa līdz šim neskartām teritorijām, un mazāk nelabvēlīga
tiem, kas vairāk izmanto esošā
ceļa posmu;

- visi piedāvātie trases varianti ir īstenojami, nevienam
nav konstatēti izslēdzoši trūkumi, tomēr limitējošs faktors ir
Bauskas dabas parka šķērsojums, kas īstenojams tikai un
vienīgi tādā gadījumā, ja visas
ieinteresētās puses vienojas par
to kā vienīgo iespējamo risinājumu.
Ar darba ziņojumu sabiedriskās apspriešanas vajadzībām var iepazīties VAS
«Latvijas valsts ceļi» internet-

vietnē www.lvceli.lv (sadaļā
publikācijas) un šādās vietās:
Ø
Vides pārraudzības
valsts birojā (Rūpniecības iela
23, Rīga, tālr. 67321173)
Ø
Iecavas novada Domē
(Skolas iela 4, Iecava, Bauskas
raj., 63941301) un citās pašvaldībās, kuru teritorijas šķērso
plānotais autoceļš.
Līdz 30. septembrim var
sūtīt rakstiskus priekšlikumus
par paredzēto darbību Vides
pārraudzības valsts birojam

(Rūpniecības iela 23, LV-1045
Rīga).
Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks vairākās
pašvaldībās, sākot no 15. septembra. Uz apspriešanas sanāksmi Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18, interesenti aicināti
16. septembrī plkst. 18.00.
VAS «Latvijas Valsts ceļi» kontakttālrunis par vides jautājumiem - 29277744, par tehniskiem jautājumiem 29265467. IZ
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Dienas centrā piedāvā darboties kopā
1.lpp.

Aprīļa sākumā Iecavas novada Dome noslēdza sadarbības
līgumu par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Pestīšanas armijas (PA) telpās. Šogad no
pašvaldības budžeta Dienas centra darbībai atvēlēti 10 tūkstoši
latu.
Atklāšanas pasākumā novada Domes priekšsēdētājs Jānis
Pelsis pateicās Pestīšanas armijai par to sociālo darbu, ko šī organizācija veikusi jau iepriekš,
pirms Dienas centra izveides, un
pauda cerību, ka veiksmīga būs
arī turpmākā sadarbība.
Dienas centrs ir vieta pašā
Iecavas centrā, kur bērniem uzkavēties, ja pēc mācībām jāgaida
autobuss uz mājām, ja nav nekādu nodarbību interešu izglītības pulciņos un vecākiem nav
laika savas atvases pieskatīt. Te
maiņās strādā audzinātāja un
sociālā pedagoģe, kā arī pavāre,
kas gādā, lai centra apmeklētāji
būtu paēdināti.
Dienas centrs ir atvērts no
pirmdienas līdz piektdienai darbdienu pēcpusdienās un vakara stundās. Jau vasarā bērni
te labprāt darbojušies. Katrai
dienai izvēlēta sava tēma, top
dažnedažādi rokdarbi, sienas
avīzes, pieaugušie ierāda, kā pagatavojamas zupas, pīrāgi un citi
ēdieni.
Iespēja būt uzklausītam, saprastam un arī kolektīva darbošanās ir tas, ko daudzi mazie cilvēki nesaņem savās mājās. Vecāku darbaholisms, neieinteresētība bērnu vajadzībās un dzīvas
saskarsmes trūkums novērojams daudzās ģimenēs. Tas rada
atsvešinātību, bērni meklē domubiedrus un izklaides uz ielas.
Audzinātāja Olga Vilciņa
uzsver, ka Dienas centrā svarīga
ir garīgās aprūpes funkcija:
«Mūsdienu sabiedrībā dators ir
kļuvis par dievekli. Trūkst cilvēcisku pieskārienu un komunicēšanas. Patiesībā bērnam nevajag dārgas izklaides, bet ģimenisku kopā būšanu un sarunas.
Šeit to ļoti labi var redzēt, jo uz
Dienas centru nāk bērni gan no
trūcīgām, gan turīgām ģimenēm.»
«Agrāk skolās izplatītas bija
pagarinātās dienas grupas, kur
bērni varēja uzkavēties skolotāju
uzraudzībā, tagad tādu iespēju
gandrīz vairs nav,» norāda sociālā pedagoģe Anžela Zikrataja.
«Tāpēc mums Dienas centrā ir
mācību stundu zvanu saraksts
un autobusu kustības saraksts,
gaidām ikvienu bērnu, kam kādu
iemeslu dēļ nav citas vietas, kur
šo laiku pavadīt. Te nāk arī jau-

nieši; pagājušajā mācību gadā
daudz bija 9. klases skolēnu, kas
nāca ne tikai paēst, bet arī palīdzēja mazajiem bērniem.»
Šeit bērnu darbošanos neviens nevērtē ar atzīmēm, neuzsver viņu kļūdas un ļauj justies
brīvi. Ja grib, var spēlēt galda
spēles, ja nē, pavadīt laiku, mierā un klusumā. Centra darbinieces ir pateicīgas visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kas ziedojuši
mēbeles telpu iekārtošanai un
materiālus bērnu radošajām nodarbēm. Tostarp bijis gan papīra
atgriezumu dāvinājums no
Bauskas tipogrāfijas, gan audumi no humānās palīdzības tirgotavas. Šeit katrs šķietams sīkums ar izdomu tiek likts lietā.

Pašvaldības Veselības un sociālās komitejas priekšsēdētājs Sergejs
Mašiņenkovs vēlēja, lai Dienas centrā ir pēc iespējas vairāk tādu
priecīgu bērnu seju, kāda redzama PA ēkas loga zīmējumā. Lai
bērniem tur būtu interesanti, lai viņi tur justos saprasti un gaidīti,
rūpējas audzinātājas Olga Vilciņa un Anžela Zikrataja.

Dienas centra atklāšanas pasākumā skanēja arī kopīgi dziedātas
dziesmas.
PA
reģionālais
vadītājs
Jorens
Larsons ar
dzīvesbiedri
Krisu
priecājās, ka
organizācija
ir svētīta ar
labiem
darbiniekiem
un sveica
kapteini
Artūru
Baltaci,
kurš norīkots
darbā
Iecavas
korpusā.

Pestīšanas armijas reģionālais vadītājs Jorens Larsons atzinās, ka ir lepns par atjaunoto
ēkas fasādi un izremontētajām
telpām un cer, ka drīz tiks uzlikta arī nosaukuma zīme. Nākamais solis ir atjaunot centrālo
ieeju un atlikušās telpas pirmajā
stāvā. Turpmākie plāni ietver arī
pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, spēļu laukuma un rekreācijas zonas izveidi, kā arī ēkas otrā stāva atjaunošanu.
J. Larsons pasākuma dalībniekiem sniedza īsu atskatu Pestīšanas armijas vēsturē. Ap
1923. gadu Latvijā PA darbu attīstīja viņa tautieši - zviedru virsnieki. Kustība, kas lielu popularitāti bija ieguvusi pagājušā gadsimta 30. gados, tika pārtraukta
1943. gadā. To atjaunoja
1991. gadā, un pašlaik PA darbojas piecos Latvijas rajonos. PA
stratēģiskie mērķi joprojām ir līdzīgi tiem, kas bija aktuāli arī organizācijas pirmsākumos, - palīdzēt samazināt nabadzību un sociālo atstumtību, piedāvājot garīgos, sociālos un veselības pakalpojumus cilvēkiem, kuriem
tas visvairāk nepieciešams. IZ
PA
Iecavas
korpusa
vadītāja
Aldona
Vaineiķe
iedrošina:
«Šīs durvis
vienmēr
ir vaļā.
Nāciet ciemos,
nāciet, ja
ir kāda
vajadzība,
nāciet
vienkārši
parunāties.»
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Arī pieaugušajiem sākas skolas gads
A: F: Valda Liekne

Iecavas novada Domes
pieaugušo izglītības speciāliste

Šogad pieaugušo mācības
sākas vienā laikā ar skolas
bērniem.
Parasti valodu, datorzinību
un citi kursi tiek uzsākti oktobrī,
jo vasaras nogalē cilvēki vēl nav
gatavi - jārok kartupeļi, vēl nav
zināmi darba grafiki un citi
iemesli traucē pieteikties pieaugušo izglītības kursos.
Šogad ir citādi - uz angļu valodas kursiem jau divas nedēļas
pēc kursu izsludināšanas bija
pieteikušies 60 cilvēku, uz spāņu valodu 15, bet datorzinībām
16 cilvēku. Ir prieks un gandarījums, ka varam saviem iedzīvotājiem sniegt šo pakalpojumu.
Mēs, angļu valodas pasniedzējas A. Ozoliņa un V. Liekne,
ceram, ka milzīgais skaits interesentu, kuri vēlas apgūt angļu
valodu, neliecina par kārtējo aizceļotāju vilni.
Angļu valodas grupa bez
priekšzināšanām tikās jau
3. septembrī, vidējā līmeņa mācības notiks ceturtdienās, bet
elementārā līmeņa - otrdienās
plkst. 18.00 Iecavas novada Domē.
Datorzinību kursi pasniedzēja E. Šmita vadībā uzsāks darbu
10. septembrī Iecavas vidusskolā, bet spāņu valodas apguvēji
gaida savu pasniedzēju atgriežamies no dzimtenes.
Mūžizglītības attīstības programma ir pamats pieaugušo izglītības aktivitātēm, tā norāda

9. septembrī notika projekta «Diskriminācijas un neiecietības mazināšana» pirmā nodarbība.
Dalībnieki guva dziļāku izpratni par šīm tēmām pasniedzējas Solvitas Lauzējas vadībā.

prioritātes, virzienus, kuri būtu
attīstāmi. Ļoti būtiska ir jaunu
izglītojošu programmu veidošana un vietējo pasniedzēju sagatavošana. Tā šogad sadarbībā ar
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību Iecavas novada Dome ir
ieguvusi Sabiedrības integrācijas fonda Grantu shēmas «Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā» finansējumu. Šī projekta ietvaros ir sagatavota 48
stundu programma «Diskriminācijas un neiecietības mazināša-

Aicina apskatīt Saeimu
Piektdien, 19. septembrī,
Saeima aicina interesentus piedalīties atvērto durvju dienā, lai
klātienē apskatītu Saeimas namu, iepazītos ar tā unikālo arhitektūru un vēsturi. Plānotas tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju
un Saeimas amatpersonām.
Ikvienam būs iespēja apmeklēt Saeimas sēžu zāli, kurā katru
ceturtdienu deputāti sanāk uz
darba sēdēm, un Sarkano zāli,
kurā notiek Saeimas Prezidija sēdes un konferences.
Lai Saeimas namu varētu apmeklēt pēc iespējas vairāk cilvēki, apmeklētāji šajā dienā tiks
gaidīti no pulksten 10:00 līdz pat
pulksten 20:00. Atvērto durvju
dienas ietvaros cilvēki ir aicināti

ierasties gan grupās, gan individuāli. Priekšroka tiks dota tiem
apmeklētājiem, kuri iepriekš
būs pieteikuši savu apmeklējumu, nosūtot personas datus
(vārdu, uzvārdu, personas kodu
un tālruņa numuru) uz e-pastu:
proto@saeima.lv. Papildu informācija pa tālruni 67087331 vai
67087353.
Apmeklētājiem, ieejot Saeimas namā Jēkaba ielā 11, būs
jāuzrāda Saeimas apsardzei personu apliecinošs dokuments un
jāiziet drošības pārbaude.
Latvijas Republikas 90 gadu
jubilejas ietvaros 19. septembrī,
visā Latvijā tiek organizēta
Valsts pārvaldes atvērto durvju
diena. IZ

na», kā arī divas jaunas pieaugušo izglītības pasniedzējas - Solvita Lauzēja un Inese Puriņa. Kursi
šīs programmas ietvaros pulcinās 20 klausītājus, kuri tiks
iepazīstināti ar šādām tēmām :
·
Mēs - līdzīgie un atšķirīgie
·
Diskriminācija un neiecietība
·
Stereotipi un aizspriedumi
·
Tikšanās un diskusijas ar
nozaru speciālistiem
·
Empātijas treniņš

IZ

·
Sadarbības veidošana palīdzībai.
Pasniedzējas, apbruņojušās
ar dažādām pieaugušo izglītības
metodēm, savus klausītājus uzrunāja 9. septembrī plkst. 14.00
Iecavas novada Domē. Projekta
kursi notiks visu septembri un
oktobri. Interesenti vēl ir aicināti
pievienoties!
Mēs, pasniedzēji, visiem pieaugušo izglītības kursu dalībniekiem vēlam labas sekmes un
ļoti stipru gribas spēku! IZ

Sporta ziņas

A: Beata Logina

Nākamnedēļ sākas SJBL Latvijas čempionāts
basketbolā.
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» audzēkņi piecās vecuma grupās cīnīsies ar pretiniekiem 2. divīzijas Centrā un trīs
komandas startēs minispēlēs.
Basketbolistus trenē Voldemārs
Pārums (1990./91.; 1994. un
1995. gadā dzimušos, kā arī minispēlēs 1998. g. dz. un jaunākus) un Vilnis Gailums (1992.
un 1993. g. dz., kā arī 1996. un
1997. g. dz. minispēlēs).
Jaunās sezonas pirmās spēles SAKS «Dartija» sporta namā

varēs vērot 20. septembrī, kad
mūsu komandu pretinieki būs
Rīdzene/Barons 2 pārstāvji.
Iesildoties jaunajai sezonai,
puikas pilnveido meistarību ne
tikai treniņos, bet arī pārbaudes
turnīros. Trīs komandas
(1990./91.; 1992. un 1994. g.
dz.) piedalīsies Limbažu kausa
izcīņā, kas risināsies 13. un 14.
septembrī. Savukārt treneris
Voldemārs Pārums kopā ar
1995. g. dz. komandu, kurā
iekļauti četri iecavnieki (Rihards
Gruziņš, Roberts Lindavs, Francis Lisovskis un Linards Jaunzems) un viņu vienaudži no Cēsīm, šonedēļ uzturas Krievijā,
kur Maskavas apgabala Dzeržinskā notiek starptautisks basketbola turnīrs. IZ
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Sestdien Lielā talka
A: Beata Logina

Lai mūsu valsts
90. dzimšanas dienu
varētu sagaidīt tīrā Latvijā,
visi iedzīvotāji ir aicināti
šo sestdien, 13. septembrī,
atlicināt laiku sakopšanas
darbiem.
Lielā talka notiks visā Latvijā.
Daudzviet iedzīvotāji tiek aicināti
pulcēties kopīgai strādāšanai.
«Vispirms gan katram vajadzētu
pārskatīt un sakopt savu saimniecību, savu durvju priekšu,
pagalmu un laukus,» saka SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes priekšsēdētājs
Alvis Feldmanis. Viņa uzņēmuma darbinieki un tehnika sestdien strādās pie Sila kapiem un
Baldones ielas 53. Tie, kas vēlas
piebiedroties šajos darbos, būs
gaidīti minētajās vietās pulksten
9:00. Talkas dalībnieki tiks nodrošināti ar cimdiem un maisiem
atkritumu savākšanai. IZ

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Fitnesa klubā

turpmākajiem mēnešiem!

Jautrais
APELSĪNS

Cena :
1 mēnesim - 1 lats;
3 mēnešiem - 3 lati.

Nodarbību
grafiks: Pirmdien

Otrdien

Trešdien

Ceturtdien

Piektdien

IZ Vērtējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī tavus
pozitīvos un negatīvos
Vērtējumus!

Negatīvi
- 6. septembra pēcpusdienā
E. Virzas 28. mājas iedzīvotājs
spārdīja savu suni, bet, kad tas
sāka pretoties un kost, tad
pacēla augšā un žņaudza.
Kaimiņi zina teikt, ka tas nav
pirmais gadījums, kad šis
vīrietis cietsirdīgi izturējies.
Kā pasargāt dzīvniekus no
tādiem nežēlīgiem mocītājiem?
/Līdzjūtīgā garāmgājēja/

Iepriekš piesakoties, ir iespējamas individuālas nodarbības gan
vingrošanas, gan trenažieru zālē, kā arī grupu nodarbības interesentiem un
kolēģiem.
Domājot par oktobri, aicinām pieteikties uz topošo māmiņu vingrošanu,
ko vadīs fizioterapeite Endija.
Mūsu klubā notiek arī karatē nodarbības un jogas nodarbības.
Gan fitnesa klubs, gan ārstniecības iestāde «Jautrais APELSĪNS» strādā
ar dažādām apdrošināšanas kompānijām un polisēm.
Fizioterapeits veic ultraskaņas procedūras ar mūsdienīgu aparātu
«Sonicator 740». Ir iespēja veikt mugurkaula jostas daļas trakciju ar
Latvijā reģistrētu Saunders medicīnas ierīci.

Sākot 2008./2009. gada darba sezonu, aicinām
jaunus dalībniekus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos!
8. septembrī pirmā tikšanā bija folkloras kopai «Tarkšķi» (va-

28. septembrī uz pirmo tikšanos šajā sezonā aicina sporta deju

dītāja Kristīne Karele).
Pēc neliela pārtraukuma šovdeju studijas «Horizonts» vadītāja

(ar priekšzināšanām un bez priekšzināšanām), pl. 17:00 pieaugušos

Liāna Vīksna aicina uz šovdeju studiju (maksas) visus skatuves de-

dejotājus (ar priekšzināšanām un bez priekšzināšanām) (maksas).

jas cienītājus - puišus un meitenes, gan bijušos, gan esošos dejotājus, gan arī tos, kuri vēlas aktīvi un skaisti pavadīt brīvo laiku,

grupas vadītāja Lidija Dāvide - pl. 16:00 bērnu deju grupu dejotājus

28. septembrī jauktais ansamblis «Svētdiena», vadītāji Arita
Orrava un Māris Drēviņš, gaidīs jaunus dziedātājus.
29. septembrī aicinām dāmas uz vēderdeju grupas «Amira» no-

dāvājot sev un citiem prieku.
Pirmajā tikšanās reizē (9. septembrī) norunāts, ka mēģinājumi,

darbībām (maksas) - pl.19:00 ar priekšzināšanām, pl. 20:00 bez

sākot no 11. septembra, notiks otrdienās un ceturtdienās šādos

priekšzināšanām.

laikos:
7 g. līdz 11 g. vecuma grupai - pl.15:30
12 g. līdz 15 g. vec. grupai - pl.16:30
4 g. līdz 6 g. vec. grupai - pl.17:30
16 g. līdz... vec. grupai - pl.18:30
Vēl neko neesi nokavējis, uz tikšanos!
Tuvākas ziņas kultūras namā vai pa tālr. 63941234;
26666126.
15. septembrī pl. 17:00 skolotāja Solveiga Lineja kultūras namā
gaidīs vecākus ar bērniem, kuru vecums ir robežās no 2 līdz 5 gadiem,

Oktobrī sezonu sāks un gaidīs jaunus dalībniekus:
Jauktais koris «Iecava» - 2. oktobrī pl.19:00 (diriģenti Linda
un Uģis Matveji)
Senioru deju kolektīvs «Iecavnieks» - 1. oktobrī pl.19:00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Iecava» - 2. oktobrī pl.
20:00 (vadītājs Guntars Jansons)
Uz pirmo tikšanos 7. oktobrī pl. 19:00, pēc gadu ilga
pārtraukuma, kultūras namā gaidīsim līnijdeju dejotājus - gan
ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām. (maksas) (vadītājs
Raimonds Borkovskis) IZ

lai iepazītos un iesāktu jaunu pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīva sezonu (maksas).
21. septembrī pl.16:00 vadītāja Solveiga Lineja gaidīs kultūras
namā jauniešu deju kolektīva dalībniekus uz sezonas pirmo mēģinājumu! Ja vēlies, atnāc arī Tu, nenožēlosi!

Aizsaulē aizgājuši
Nikolajs Studs (03.07.1961. - 09.09.2008.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
SUPER CENAS
PVC LOGIEM UN DURVĪM
5 kameru logi
iekšējās un ārējās palodzes
dažādu veidu žalūzijas un
moskītu sieti
montāža, demontāža, logu nomērīšana
aiļu apdare
līzings un garantija

A/S “BALTICOVO”
konkursa kārtībā aicina darbā
AUTOMĀTISKO IEKĀRTU ELEKTROMEHĀNIĶI.
PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

- augstākā vai vidējā tehniskā izglītība, izglītība
Tiks uzskatīta par priekšrocību;
- labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
- prasme strādāt ar datoru;
- precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- komunikabilitāte.

Pārdod : : :
garāžu kooperatīvā
«Jaunzemgale».
Tālr. 63942368.
jaunas burciņas (106 g,
skrūvējamas, 5500 gb.).
Tālr. 29164600.
automašīnu Peugeot Expert
(1997., gāze benzīns, 9 vietas,
TA 06.2009., tumši zila,
3,5 tūkst.EUR). Tālr. 29164600.

PIEDĀVĀJAM:

- atbildīgu un dinamisku darbu ražošanas uzņēmumā;
- sociālās garantijas;
- atbilstīgu atalgojumu.
CV un pieteikuma vēstuli elektroniski ar norādi “konkursam”
lūdzam nosūtīt 10 dienu laikā uz AS “Balticovo”
a.janeks@balticovo.lv.

kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 80 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140.
2 istabu dzīvokli Iecavā, Skolas
ielā, 50,4 m², otrais stāvs.
Tālr. 29287842.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 26871890.
3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(60 m2, 2. stāvs, balkons)
vai maina pret privatizētu
1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26078101.

Pērk : : :
Iecavas novada Dome paziņo, ka 2008. gada 12. augusta sēdē
ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 21 «Par izmaiņām
08.04.2008. saistošajos noteikumos Nr. 10 «Iecavas novada
teritorijas plānojums 2005.-2017. g. ar 2008. gada
grozījumiem»» (Nr. 9., 21. p.).
Saistošie noteikumi ir brīvi pieejami jebkuram interesentam
Iecavas novada Domē (Skolas ielā 4, Iecava), darba laikā.

Tiek uzsākta zemes gabalu Bauskas rajona Iecavas novads
«Mazvāveres» (kad. Nr. 40640060027), «Meža Vāveres» (kad. Nr.
40640060028), «Anniņas» (kad. Nr. 40640020146) un «Kalna
Vāveres» (kad. Nr. 40640060026) detālplānojuma projekta
izstrāde, saskaņā ar Iecavas novada Domes 12.08.2008.lēmumu,
prot. Nr. 9.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs ir SIA «Ģeodēzija».
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma
izstrādei iesniegt līdz 2008. gada 10. oktobrim (ieskaitot) SIA
«Ģeodēzija», Rīga, Mūkuslas iela 41b, LV-1004, katru dienu
darba laikā 9-17, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas
kodu un atpakaļadresi.
Neskaidrību gadījumā, lūdzu, vērsties SIA «Ģeodēzija»
(67496836; 29275154 ).

Kultūras namā
26. septembrī pl. 19:00
Lāsma Kugrēna,
Aīda Ozoliņa un
Voldemārs Šoriņš

melodrāmā
ELPAS PAUZE
Biļetes nopērkamas
iepriekšpārdošanā;
cena - Ls 3.

jaunu dušas kabīni (90x90,
pusapaļa, augstais paliktnis, ar
sēdekli, Itālija). Steidzami, lēti.
Tālr. 29670897.

PIENĀKUMI:

- apkalpot uzņēmuma automātiskās iekārtas;

8.

Sporta namā
SJBL - LR čempionāts
basketbolā
20. septembrī pl. 11:00
Iecava : Rīdzene/Barons 2
27. septembrī pl. 11:00
Iecava : Ādaži
28. septembrī pl. 11:00
Iecava : Arkādija

Iecavas parkā
18. septembrī pl. 8:15
Iecavas novada rudens kross
skolēniem
26. septembrī pl. 13:00
Bauskas rajona skolu
komandu rudens kross

zemi virzienā Iecava-Rīga
(2-5 ha, netālu no šosejas A7).
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālr. 29690416.

Dažādi : : :
Ēku kosmētiskais un kapitālais
remonts; jumtu segumu maiņa.
Tālr. 27075188.

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
15. septembrī plkst. 10-16
Iecavas novada Domes
5. stāva zālē.
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