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Domes sēdē 3.
lemj - būt vai
nebūt skolēnu
brīvpusdienām

Sveika,
studentu
dzīve!

A: F: Viktorija Gabrjuna

Atšķirībā no sākumsklas «Dartija» skolēniem, pirmskolas izglītojamie bērnudārza gaitas
uzsāka jau 3. augustā. Ekonomiskās situācijas iespaidota, ar dižiem jauninājumiem
sākumskola šogad nevar lepoties, taču ir izveidota jauna grupa pašiem mazākajiem divgadīgiem bērniņiem.
2.lpp.

Jaunieši pret atkarībām
A: F: Anta Kļaveniece

Sestdien parka estrādē noritēja starptautiskā projek-ta «Mix
of Life» noslēguma festivāls, kuru
organizēja Iecavas SOS Jauniešu mājas iemītnieki, 16 līdz 18
gadus veci jaunieši. 36 projekta
dalībnieki no četrām valstīm Spānijas, Ungārijas, Lietuvas un
Latvijas muzicēja, iesaistījās pašu izveidotā spēlē, demonstrēja
projekta gaitā tapušos darbus instalācijas un fotoplakātus.

Plakātu veidošana noritējusi,
sadarbojoties ar starptautisku
organizāciju Loesje, kam ir jau
25 gadu pieredze sociāli aktīvu
plakātu radīšanā un popularizēšanā. Loesje plakātos visbiežāk
kritizēts sabiedrībā un notiekošais. Tajos vienmēr jaušami centieni saskatīt pozitīvo ar cerību,
ka plakāti cilvēkiem liks uz lietām paskatīties nedaudz citādāk. Šo mērķi centās sasniegt arī
projekta dalībnieki, pastāstīja
Jauniešu mājas pedagogs Renārs Manuilovs.
7.lpp.

4.
5.

Drīzumā
6.
klientiem
piedāvās
itāļu un japāņu
ēdienus
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Sākumskolā izveidota grupiņa divgadniekiem
A: F: Viktorija Gabrjuna

Tuvojas septembris - zinību
mēnesis. Visās izglītības iestādēs norit aktīvi gatavošanās darbi skolēnu sagaidīšanai. Arī sākumskolas «Dartija» darbinieki
nesēž, rokas klēpī salikuši. Sākumskolas audzinātājas uzkopj
klases, gatavo dažādus mācību
materiālus. Atšķirībā no skolniekiem, pirmskolas izglītojamie
bērnudārza gaitas uzsāka jau 3.
augustā. Ekonomiskās situācijas iespaidota, ar dižiem jauninājumiem sākumskola šogad
nevar lepoties, taču ir izveidota
jauna grupa pašiem mazākajiem
- divgadīgiem bērniņiem.
Paredzēts, ka divgadnieku
grupiņā būs 14 bērni. Jaunie
audzēkņi nenāk visi reizē, tā ļaujot audzinātājām Svetlanai Lejniecei un Ilzei Ansonei iepazīties
ar katra bērna individuālajām
vajadzībām. Abu pedagogu darba stāžs ir vairāk nekā 15 gadi.
Audzinātājām ikdienā palīdz arī
čaklā auklīte Baiba Kavosa. Šīs
nedēļas sākumā grupiņā bija jau
septiņi audzēkņi. Katru dienu viņi pamazām mēģina pierast pie
jaunajām «mammām», telpām
un rotaļlietām.
«Ir bērniņi, kuriem grūti pierast, viņi nevar saprast, kāpēc
mammas nav blakus. Bet ir arī
tādi, kas ātri un labi iejūtas kolektīvā,» vērtē S. Lejniece. Audzinātājas novērojušas, ka ir nepieciešama apmēram nedēļa, lai

Ik rītu mazos sagaida mājīgi iekārtotās grupiņas krāsainā atmosfēra un rotaļlietas.
bērns iejustos jaunajā vidē. Pirmajās dienās visi jaunie audzēkņi ierodas ar mammām. Vecāku
klātbūtne un atbalsts iestādes
atmosfērā palīdz labāk iejusties
ikvienam bērniņam. Kāds varbūt uzskata, ka tik mazu bērnu
laist uz bērnudārzu ir pāragri,
taču, piemēram, Baiba Žūriņa
domā, ka ir rīkojusies pareizi, atvedot savu divu gadus jauno

bērniņu tieši tagad. «Uzskatu, ka
divu gadu vecumā bērnam ir
vieglāk pierast pie jauniem apstākļiem, nekā trīsgadniekam.
Kaut gan viss ir atkarīgs no katra
bērna individuāli.»
Mazajiem ir savs dienas režīms. Pēc brokastīm seko kopīgas rotaļas un spēles, ciemos atnāk arī mūzikas audzinātāja, lai
ar dziesmām un dejām palīdzētu

iejusties jaunajā vidē. Ap pulksten desmitiem bērni dodas ārā,
lai svaigā gaisā spēlētos rotaļu
laukumā.
Sākumskolas vadītāju Irīnu
Freimani priecē skaistās, izremontētās telpas un jaunās rotaļlietas, taču viņa atzīst, ka ļoti vēlētos skaisti iekārtot arī rotaļu
laukumus, tikai pagaidām tam
nepietiek līdzekļu. IZ

Sniegs atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības sākšanai
A: Anta Kļaveniece

7. augustā, valsts aģentūra
«Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra» parakstīja līgumu ar
valsts akciju sabiedrību «Latvijas
Hipotēku un zemes banka» par
projekta «Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai» īstenošanu, piešķirot
Eiropas Sociālā fonda un valsts
budžeta finansējumu 14 315
238 latu apmērā, informē Evita
Urpena, Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja.
Aktivitātes «Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai» mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti valstī (īpaši - teritorijās ārpus Rīgas), attīstot saimnieciskās darbības uzsācēju zināšanas un iemaņas saimnieciskajā darbībā, kā arī sniedzot ne-

pieciešamo finansiālo atbalstu
saimnieciskās darbības uzsākšanai.
Finansējums tiks sniegts saskaņā ar 31. marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 293
«Noteikumi par darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma
1.3.1.2.aktivitāti «Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai»». Aktivitāte
tiek finansēta no Eiropas Sociālā
fonda, valsts budžeta un Hipotēku bankas līdzekļiem. Kopējais
projekta apjoms ir 23 miljoni latu, tajā skaitā Eiropas Sociālā
fonda un valsts budžeta finansējums - 14,3 miljoni latu un Hipotēku bankas finansējums - 8,7
miljoni latu.
Aktivitātes ietvaros saimnieciskās darbības uzsācēji varēs
saņemt apgrozāmo līdzekļu un
investīciju aizdevumu līdz

54 000 latu, grantu saimnieciskās darbības uzsākšanai līdz
3600 latiem (bet ne vairāk kā
35% no aizdevuma summas) un
grantu aizdevumu dzēšanai līdz
2000 latiem (bet ne vairāk kā
20% no aizdevuma summas).
Kopējā aizdevuma summa
vienam saimnieciskās darbības
uz-sācējam nedrīkst pārsniegt
54 000 latu, vienlaicīgi viņam ir
jānodrošina līdzfinansējums sava biznesa plāna īstenošanai vismaz 10% apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas.
Biznesa plānā paredzētā projekta apjoms nedrīkst pārsniegt
60 000 latu. Persona nevar saņemt grantu saimnieciskās darbības nodrošināšanai un grantu
aizdevuma dzēšanai, ja tās biznesa plāna īstenošanai nav piešķirts aizdevums un ja tā saimniecisko darbību ir uzsākusi
pirms vairāk nekā viena gada.

Tāpat personas varēs saņemt
bankas konsultācijas un apmācības par saimnieciskās darbības pamatiem un biznesa plāna
sagatavošanu. Apmācības un
bankas konsultācijas varēs saņemt gan pirms biznesa plāna
sagatavošanas, gan arī biznesa
plāna īstenošanas laikā.
Finansējumu šī aktivitātes
ietvaros var saņemt persona,
kas sasniegusi 18 gadu vecumu
un neveic saimniecisko darbību
vai saimniecisko darbību ir uzsākusi pēdējo triju gadu laikā.
Šīs aktivitātes ietvaros atbalstu
var saņemt viena biznesa plāna
īstenošanai.
Sīkāka informācija par iespējām pieteikties atbalstam drīzumā būs pieejama Hipotēku bankas Atbalsta programmu pārvaldes mājas lapā www.altum.lv.
Pieteikšanās atbalstam sāksies
21. augustā. IZ
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

11. augusta Domes sēdē deputāti izkatīja 21 jautājumu, kā
arī pārrunāja citas aktualitātes.
Piemēram, par ielu apgaismojumu, kuru pavasarī bija iecerēts
atjaunot 15. augustā. Lai taupītu līdzekļus un bez ielu apgaismojuma nepaliktu tumšajos ziemas menešos, deputāti tomēr
vienojās, ka ielu apgaismojums
tiks atjaunots no 15. septembra.
Deputāti atbalstīja sākumskolas «Dartija» direktores Irīnas
Freimanes ierosinājumu un apstiprināja ēdināšanas izcenojumu pirmsskolas grupas bērniem
no divu līdz trīs gadu vecumam,
kas darbu uzsāka 3. augustā.
Maksa par bērnu ēdināšanu
būs Ls 0,85 dienā (brokastis –
Ls 0,18; pusdienas – Ls 0,42;
launags – Ls 0,25).
Deputāti apstiprināja arī
maksas pakalpojumu izcenojumus par skolēnu un darbinieku
ēdināšanu Iecavas vidusskolā:
brīvpusdienas 1. klašu skolēniem – valstī noteiktā maksa par
1. klases skolēna ēdināšanu
(Ls 0,80 dienā); brīvpusdienas
2.-4. klašu skolēniem – Ls 0,50
dienā; brīvpusdienas 5.-12. klašu skolēniem – Ls 0,70 dienā;
kompleksās pusdienas 2.-4. klašu skolēniem – Ls 0,50 dienā; pārējiem skolēniem, skolotājiem
un tehniskajiem darbiniekiem
ēdienu izmaksas katrai dienai
tiks aprēķinātas pēc produktu
pašizmaksas ar uzcenojumu
25%.
Lai novada iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi mājās, Domes Veselības un sociālo
jautājumu komitejas ārkārtas
sēdē un Finanšu komitejas sēdē
deputāti izskatīja jautājumu par
sociālās un veselības aprūpes
mājās apvienošanu, savstarpēji
sadarbojoties Iecavas novada
Domes sociālajam dienestam un
pašvaldības aģentūras «Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrs» speciālistiem. Tādējādi
klientam, ja tas nepieciešams,
tiks nodrošināta ne tikai sociālā
aprūpe, bet arī medicīniskā aprūpe mājās. Domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr.19 «Par sociālo aprūpi
un veselības aprūpi mājās», kas
reglamentē šo pakalpojumu
sniegšanu, kā arī apstiprināja no
jauna (atceļot 9. jūnijā pieņemtos) saistošos noteikumus Nr. 20
«Par pabalstu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem» un saistošos noteikumus
Nr. 21 «Par pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus». Noteikumi stāsies spēkā pēc to
publicēšanas laikrakstā «Iecavas
Ziņas», taču vispirms jāsagaida

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas akcepts.
Lai izveidotu Iecavas novada
Vēlēšanu komisiju, 14. jūlija Domes sēdē deputāti nolēma līdz
3.augustam izsludināt Vēlēšanu
komisijas locekļu pieteikšanu.
Noteiktajā termiņā vairāki Domes deputāti izvirzīja pārstāvjus
darbam pašvaldības Vēlēšanu
komisijā. Tā kā pieteikti bija tikai
deviņi kandidāti, nevis 11, kā sākotnēji iecerēts, deputāti atbalstīja A. Avota ierosinājumu nepagarināt kandidātu pieteikšanas termiņu, bet izveidot Vēlēšanu komisiju deviņu locekļu sastāvā. Balsojot par katru kandidātu atsevišķi, jaunizveidotajā
Iecavas novada Vēlēšanu komisijā deputāti apstiprināja: Arnitu
Kauķi (A. Vītolas un B. Mīlgrāves
priekšlikums), Silviju Vītoliņu
un Mairu Mālu (J. Pelša priekšlikums); Daigu Rundzi (J. Krieva
priekšlikums); Andri Runci
(J. Pastara priekšlikums); Antru
Bāganti (A. Avota priekšlikums);
Tālrītu Krastiņu un Inu Magoni
(S. Mašiņenkova priekšlikums),
un Romualdu Latkovski (J. Ludriķa priekšlikums).
Deputāti lēma arī par Domes
Iepirkumu komisijas izveidošanu deviņu locekļu sastāvā. Turpmāk Domes Iepirkumu komisijā
darbosies: Daiga Veismane
(B. Mīlgrāves un A. Vītolas
priekšlikums); Mārtiņš Veinbergs, Dzidra Baltace, Evita Heidemane un Juris Krievs (J. Pelša
priekšlikums); Edvīns Circenis
(A. Grundmaņa priekšlikums);
Inta Krastiņa (S. Mašiņenkova
priekšlikums); Kristīne Casno
un Regīna Cibuļska (A. Mačeka
priekšlikums).
Sēdē tika apstiprināts Dzīvokļu un īres komisijas nolikums. Deputāti tajā gan iekļāva
vēl vienu punktu – Dzīvokļu un
īres komisijai reizi ceturksnī būs
jāsniedz informācija Domei par
jautājumiem, kuri nav izskatīti
Domes sēdē.
Deputāti akceptēja pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs» direktores Mirdzas Brazovskas lūgumu izdarīt izmaiņas darbinieku štatu sarakstā nepietiekama
finansējuma dēļ. Apkopēju un
sētnieka štata vietas gan nelikvidēs, bet samazinās to slodzes apjomu. Deputātiem nebija iebildumu arī pret aģentūrai piederošās automašīnas Mercedes Benz
260 atsavināšanu un pārdošanu
par brīvu cenu.
Spraigas diskusijas izraisīja
lēmumprojekts, kas paredzēja
atcelt 2007. gada 11. decembra
lēmumu «Par brīvpusdienu piešķiršanu». Lēmuma atcelšana
nozīmētu, ka bērni, kas apgūst
pirmsskolas izglītības program-

mu (5-6 gadīgie) un sākumskolas programmu (2.-4. klase) brīvpusdienas vairs nesaņemtu.
Brīvpusdienas šī vecuma bērniem varētu piešķirt, tikai pamatojoties uz spēkā esošajiem Iecavas novada Domes normatīvajiem aktiem par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai un
sociālajiem pakalpojumiem, izvērtējot ģimenes ienākumus.
«Tas ir šoks,» prognozējot lēmuma sekas, sacīja Agra Zaķe-Fridrihsone. «Zinot situāciju skolā,
es paredzu, ka daudzi bērni nāks
uz skolu neēduši, jo vecākiem
nav naudas.» Arī Ilze Vaičekone
uzsvēra: «Šajos sociāli grūtajos
apstākļos šāda lēmuma pieņemšana būtu pēdējais, ko darīt. Zinu, ka ļoti daudzi vecāki kautrējas iet prasīt pabalstu. Varbūt to
varētu organizēt pati skola, jo
vislabāk situāciju pārzina klases
audzinātājs?» Atis Avots: «Domāju, ka esošie ienākumu izvērtēšanas kritēriji nevar būt noteicošie. Varbūt jāizstrādā atsevišķi
kritēriji?» Jana Arāja: «Veselības
un sociālo jautājumu komitejā
esam par šo jautājumu diskutējuši. Klases audzinātājs tiešām
vislabāk varētu zināt savu skolēnu vajadzības. Ne visi vecāki arī
ir tik atbildīgi pret saviem bērniem, lai pabalstu nokārtotu.
Taču, ja klases audzinātājs pieprasīs pabalstu, vai viņam šīs
brīvpusdienas būs arī jāatstrādā, kā to paredz noteikumi? Tas
būtu aplami, tāpēc vajadzētu izstrādāt atsevišķus kritērijus.»
Beāta Mīlgrāve: «Ja atcelsim
brīvpusdienas, daudzi bērni mācīsies ar tukšiem vēderiem. Jārēķinās, ka tas arī veicinās dažādu
hronisku saslimšanu attīstību.
Piedevām, ja brīvpusdienas piešķirs tikai kāda noteikta statusa
bērniem, viņi no tā kautrēsies,
psiholoģiski izvairīsies, varbūt
pat izvēlēsies neēst.» Irīna Freimane: «Kāpēc tiek runāts tikai
par skolu, bet ne par bērnudārza
vecuma bērniem?» Sergejs Mašiņenkovs: «Patiesībā mēs tagad
dalām naudu, kuras nav, tikai es
nesaprotu, kāpēc ir vēlme ieekonomēt tieši šajā pozīcijā?» Jānis
Pelsis: «Varbūt tiešām ir jāizstrādā atsevišķi noteikumi, kas regulē brīvpusdienu piešķiršanu.
Uzskatu, ka šajā ekonomiski
grūtajā laikā tomēr nav normāli,
ja barojam pilnīgi visus, pat tos,
kas nav mūsu novada iedzīvotāji. Vēl gribu atgādināt, ka 2007.
gadā, kad finanšu situācija bija
daudz vieglāka, Latvijā bijām
vieni no retajiem, kas šādas brīvpusdienas piešķīra. Tagad laiki
diemžēl ir mainījušies un mums
piespiedu kārtā jāmainās tiem līdzi.» Balsojot ierosinājums atcelt
lēmumu «Par brīvpusdienu piešķiršanu» netika pieņemts.
Deputāti apstiprināja grozījumus nolikumā «Par Iecavas novada Domes naudas balvu».
Turpmāk personas, kuras sa-

sniegušas 80, 85, 90, 95, 100 un
vairāk gadu vecumu, jubilejas
nedēļā saņems naudas balvu 50
latu apmērā. Jāatgādina, ka
iepriekš naudas balva bija diferencēta: sasniedzot 80 un 85 gadu vecumu – Ls 50, 90 un 95 gadu vecumu – Ls 70, 100 un vairāk gadu vecumu – Ls 100.) No
nolikuma svītrots arī punkts,
kas noteica, ka apbalvotajam,
saņemot naudas balvu, pasniedzama arī dāvana (ziedi u.c.) līdz
Ls 5 apmērā.
Deputāti atbalstīja projekta
«Energoefektivitātes paaugstināšana Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis»»
ieviešanu un līdzfinansēšanu.
2009. gadā ir izstrādāts pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» rekonstrukcijas darbu tehniskais projekts. Tā kā finanšu
trūkuma dēļ visu iecerēto rekonstrukciju nav iespējams
veikt, nolemts aktualizēt tehnisko dokumentāciju un projekta
ietvaros veikt ēkas ārējo būvkonstrukciju (ārsienu, jumta,
pamatu) siltināšanu, pirmā stāva grīdas siltināšanu, pamatu
sienu un apmales betonēšanu
u.c. Finansējumu šī projekta īstenošanai varētu piesaistīt no LR
Vides ministrijas.
Vides ministrija 28. jūlijā
izsludināja Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāto konkursu
«Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās». Atbilstoši
Ministru kabineta šī gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 645 «Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa «Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību
ēkās», konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas
patēriņu pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo
funkciju nodrošināšanai. Konkursa ietvaros projektam pieejamais finansējums nepārsniedz
85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Pārējās izmaksas (ne mazāk kā 15 % no
kopējām izmaksām) sedz projekta iesniedzējs, kurš noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu.
Domes projektu vadītājai Inetai Bramanei uzdots sagatavot
un iesniegt LR Vides ministrijā
projekta pieteikumu. Plānots, ka
projekta kopējās izmaksas varētu sasniegt 230 578,30 latu. Pašvaldībai no 2010. gada budžeta
jānodrošina līdzfinansējums –
Ls 34 586,75.
Lai šogad sekmīgi varētu realizēt sociālās mājas «Aizupieši»
rekonstrukciju, Dome pieņēma
lēmumu ņemt aizņēmumu no
Valsts kases, kas nepārsniedz
10% no kopējām izmaksām –
83 000 eiro. Sēdes gaitā gan tika
precizēts, ka būtībā šis lēmums
ir atļauja ņemt aizdevumu, ja radīsies šāda nepieciešamība. IZ
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Esi sveicināta, studenta dzīve!
A: Viktorija Gabrjuna

F: no personīgā arhīva

Drīz pēc atestātu saņemšanas Latvijas augstskolas vēra
durvis visiem studēt gribētājiem. Garās rindas, dokumentu
kaudzes, uztraukums par rezultātiem – to visu piedzīvoja arī
Iecavas vidusskolas absolventi.
Vēl pavisam nesen visos šos jauniešus vienoja Iecavas
vidusskola, taču jau šobrīd dzīve viņus «izmētājusi» pa
dažādām Latvijas augstskolām. Tikai tagad spilgti parādās
tas, cik tomēr atšķirīgi viņi ir. Katram savas intereses un
mērķi, par kuriem daži no jaunajiem studentiem stāsta
plašāk.

Redzu sevi gudra, forša
un bagāta ķīmiķa lomā
Skolas laikā Maksimam
Čerkasovam labi padevās
ķīmija, tāpēc arī turpmāk
viņš izlēmis studēt
LU ķīmijas fakultātē.
Jaunais students priecājas,
ka ir ticis budžeta grupā.
Arī viņš izvēlējies braukāšanu
uz mājām. Par studijām
Maksims izvairās daudz
spriest, jo «studenta dzīve
vēl nav izbaudīta. Vēlāk?
Nezinu, viss ir iespējams.»
Maksims uzskata, ka viņa
izvēlētā profesija nākotnē
noteikti būs nepieciešama.
Smejoties viņš saka,
ka nākotnē redz sevi kā
gudru, foršu, bagātu ķīmiķi.
Pēc studijām Maksims
centīsies «iekarot» darba
tirgu Latvijā, taču neatmet
domu arī par dzīvi
ārzemēs.

Grūti pierast pie citas atmosfēras
Sandra Serkova veiksmīgi
iestājusies Latvijas Universitātē
(LU). «Uzskatu, ka tieši LU var
man dot viskvalitatīvāko
izglītību un labas izaugsmes
iespējas darba tirgū,» teic
vidusskolas absolvente. No
daudzajām universitātes
piedāvātajām iespējām Sandra
deva priekšroku Sociālo zinātņu
fakultātei. Meitene stāsta, ka
viņai ir grūti pierast pie jaunas
atmosfēras, tāpēc kopmītņu un
dzīvokļu vietā viņa izvēlējās
savu istabu. «Katru dienu mani
mājās gaidīs mamma, brālis,
vecvecāki un citi tuvinieki, bez
kuriem man būtu ļoti grūti
ikdienā, tāpēc arī izlēmu
braukāt uz mājām,» piebilst
Sandra. Par izglītības iespējām
ārzemēs jaunā studente pašlaik
nedomā. Viņa saka, ka

pilnveidos savas zināšanas
tepat, mājās. Bijušajiem
klasesbiedriem viņa novēl
sasniegt savus mērķus un
vienmēr būt kalna virsotnē!

Piepildīs bērnības sapni
Olga Ivanova dokumentus bija
iesniegusi Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
(LLU) Veterinārmedicīnas
fakultātē (VMF) un Pārtikas
tehnoloģijas fakultātē (PTF).
Viņa teic, ka jau no bērnības
vēlējusies kļūt par veterināru,
savukārt vecāki ieteica iesniegt
dokumentus arī PTF. Abās
fakultātēs Olga tika budžeta
grupā, tomēr izvēlējās studēt
savu bērnības sapni –
veterinārmedicīnu. Kaut gan
absolvente skums pēc saviem
jautrajiem klasesbiedriem, viņa
ar nepacietību gaida studenta
dzīvi. Viņa uzskata, ka vislabāk
to var izbaudīt, dzīvojot
kopmītnēs. Uz nākotni Olga
lūkojas ar optimistisku
skatienu: «Pēc studiju
beigšanas ir doma atvērt savu
klīniku, ja es tiešam to vēlēšos
pēc sešiem mācību gadiem. Bet
pilnīgi noteikti perspektīva
manai profesijai ir!» Viņa
uzskata, ka katrai profesijai ir
savas izaugsmes iespējas, viss
ir atkarīgs no cilvēka spējām,
rakstura un attieksmes. Olga
neizslēdz iespēju, ka varētu
doties arī uz ārzemēm. Viņa
vēlētos aizbraukt uz Vācijas

pilsētu Hanoveru, lai tur
mācītos no, viņasprāt, izciliem
veterinārmedicīnas
speciālistiem.

Vēlētos atgriezties vidusskolā
Sportam Jura Ojāru dzīvē
vienmēr ir bijusi svarīga loma,
tāpēc arī savu nākotnes
profesiju viņš saista ar to.
Juris izturēja fiziski grūtos
iestājpārbaudījumus, un tagad
viņš ir pilntiesīgs Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas
(LSPA) students. Absolvents
stāsta, ka studiju laikā dzīvos
turpat, Rīgā, īrējot dzīvokli.
Viņš uzskata, ka tas ir
salīdzinoši labāks variants,
nekā dzīve kopmītnēs vai
ikdienas braukāšana uz mājām.
Kaut gan Juris nenožēlo
augstskolas izvēli, viņš tomēr
vēlas atgriezties vidusskolā. «No
sākuma domāju, kā ātrāk tikt
prom no turienes, bet tagad jau
sāk pietrūkt visas foršās
skolotājas,» stāsta Juris. Tā kā
visu skolas gadu garumā pa
mājas logu mācību iestāde bija
ļoti labi redzama, tad no rītiem
Jurim bija iespēja ilgāk pagulēt,
bet jaunajā skolā nevarēs ne

minūti kavēt. Par skolēna un
studenta dzīves galveno
atšķirību Juris min patstāvību.
«Ir jāaizmirst par skolotāju
plašo sirdi un mūžīgo
pretimnākšanu. Sākas jauna
dzīve, kurā viss ir jāsasniedz
pašam,» tā Juris.
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Galvenais, lai diploms kabatā!
Arī Baiba Ūdriņa dokumentus
bija iesniegusi divās
augstskolās – LLU un Rīgas
Tehniskajā universitātē (RTU).
Tā kā meitenes sirdij tuvāka ir
Jelgava, viņa izvēlējās studēt
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Ekonomikas
fakultātē. Baiba atzīst, ka vēlas
izbaudīt visu, ko piedāvā
studenta dzīve, arī dzīvi
kopmītnēs. Viņa domā, kas tas
ir gan interesantāk, gan
izdevīgāk, nekā braukāšana uz
mājām. Baiba nesteidz aizmirst
arī vidusskolas gadus: «Labprāt
atgrieztos vidusskolā pie
nepaveiksies, tad vēl pastāv
vecajiem draugiem un gandrīz
dažādi
lai pilnveidotos
bezrūpīgās ikdienas. Studijas
Mēbeles
parkursi,
ražotāja
cenām! un
atrastu darbu citā nozarē. Viņa
tā jau būs cita dzīve, pavisam
uzskata, ka galvenais, lai
nopietna.» Baiba cer, ka
kabatā ir diploms par augstāko
nākotnē atradīs labu darbu
izglītību.
savā profesijā, bet, ja tomēr

Viss mainīsies uz labo pusi
Arī Saivas Belovas izvēle krita
uz LLU. Studijām viņa pieteicās
divās fakultātēs: sociālo zinātņu
fakultātē (SZF) un informācijas
tehnoloģiju fakultātē (ITF), bet
galu galā izvēlējās mācīties SZF.
Tā Saivai šķita interesantāka
un piemērotāka viņai. Jaunā
studente pamazām krāmē
somu, lai dotos uz studentu
pilsētu Jelgavu, un ir
pārliecināta, ka studiju laika
četri gadi viņas dzīvē nesīs tikai
pozitīvas pārmaiņas.

Jānis Mačāns ir izvēlējies
studēt Vidzemes augstskolas
(ViA) Inženierzinātņu fakultātē.
Kā pats Jānis saka, viņu šī lieta
saista. Puisi iedvesmojis arī
kāds plakāts pie RTU - «Latvijai
vajag tehniskus cilvēkus!».
Arī Jānis ir ticis budžeta grupā
un studiju laikā dzīvos Rīgā.
Uz nākotni viņš raugās, pozitīvi
noskaņots: «Domāju, ka
pieprasījums pēc
IT speciālistiem šajā digitālajā
laikmetā tikai augs.»
Jānis prāto, ka studenta
dzīvē visa kā būs vairāk: gan
mācību, gan arī blakus
aktivitāšu.

Paldies meitenēm

Tehniskas lietas iet pie sirds arī
Jānim Lauciņam. Viņš ir RTU
Enerģētikas un elektrotehnikas
fakultātes budžeta grupas
jaunais students. Jānis
uzskata, ka nākotnē šai nozarei
ir lielas perspektīvas. Puisis
atzīst, ka viņu pašam ir liela
interese par ekoloģisko
enerģiju. Bijušajiem
klasesbiedriem Jānis novēl
veiksmi un pateicas klases
meitenēm par ikdienā
aizdotajām pildspalvām. Jānis
atzīst, ka viņam pietrūks vecās,
labās Iecavas vidusskolas, un
sola to ik palaikam apciemot.

Reģistrējies Baltijas
vienotības skrējienam

Izglītība ir vajadzīga
Izglītība ir vajadzīga
Baiba Lapiņa pieteicās
studijām Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā
(RPIVA) un, neskatoties uz lielo
attālumu starp Iecavu un
Liepāju, arī Liepājas
Universitātē.
Abās augstskolās meitene
izvēlējās pedagoģijas fakultāti.
Jautāta, kāpēc tieši šāda izvēle,
Baiba teic, ka viņai ļoti patīk
darbs ar maziem bērniem. Viņa
domā, ka varētu kļūt par
pirmskolas vai sākumskolas
skolotāju. Kaut gan skolotājiem
šodien neklājas viegli, Baiba
tic, ka viss mainīsies: «Man
gribas ticēt, ka pēc studiju
beigšanas skolotāju stāvoklis
jau būs uzlabojies. Skolotāja
profesija vienmēr būs
pieprasīta, jo katram cilvēkam
ir vajadzīga izglītība! Un mums,
jaunajiem studentiem, taču ir
jāatbalsta mūsu skolotāji!»
Par konkrētu Baibas izvēli un

Latvijai
vajag
tehniskus
cilvēkus

dzīvi studiju laikā ir spriest
pāragri – Liepājā viņa ir tikusi
budžeta grupā, bet rezultāti no
RPIVA vēl tikai gaidāmi. Saviem
bijušajiem klasesbiedriem
Baiba novēl sasniegt iecerēto
un «ja nevari darīt to, kas patīk,
tad lai iepatīkas tas, ko tu dari!»

Jau 6. augustā tika uzsākta
reģistrācija Baltijas vienotības
skrējienam «Sirdspuksti Baltijai», un kā pirmie pie Brīvības
pieminekļa atklātajā akcijas teltī
savu kilometru Baltijas vienotībai apņēmušies skriet Latvijas
Valsts prezidents Valdis Zatlers,
Igaunijas vēstnieks Jāks Jeerīts
(Jaak Jõerüüt), Lietuvas vēstnieks Antanas Valionis, dziedātāja Marija Naumova, pazīstamais bobslejists Zintis Ekmanis,
A/S «Latvijas Gāze» valdes
priekšsēdētājs Adrians Dāvis,
rakstniece Inga Ābele, gaisa balonu pilots Gunārs Dukšte, aktieris Juris Kalniņš, žurnāliste
Elita Veidemane, Latvijas Katastrofu medicīnas centra direktors
Mārtiņš Šics, kā arī daudzi citi
sabiedrībā cienīti sportisti,
mākslinieki, ārsti, žurnālisti, izglītības darbinieki.
«Sirdspuksti Baltijai» ir diennakts skrējiens pa vēsturisko
Baltijas ceļa maršrutu, kas, atzīmējot Baltijas ceļa divdesmito
gadskārtu, 22. un 23. augustā
notiks visās trijās Baltijas valstīs. 22. augusta pēcpusdienā tas
aizsāksies Tallinā un Viļņā, lai
23. augusta pulksten 20 noslēgtos svinīgā pasākumā Rīgā.
«Sirdspuksti Baltijai» notiek, lai

atkal sajustu Baltijas valstu vienotību, atsauktu atmiņā kopīgo
cīņu par brīvību un lai pierādītu
mūsu nacionālās apziņas dzīvotspēju, stāsta akcijas rīkotāji
Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) pārstāvji.
678 kilometru garais maršruts ir sadalīts 1 km stafetes posmos, un ikviens Baltijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties un noskriet savu kilometru Baltijas
vienotībai. «Aicinām cilvēkus nolikt savu darāmo, iziet no mājas
un skriet aiz cieņas pret vēsturi,
aiz pienākuma pret rītdienu un
aiz mīlestības pret savu zemi,»
uzsākot dalībnieku reģistrāciju,
teica LOF pārstāvji Jānis Lazdāns un Pēteris Apinis.
Aicinājumam pievienojas arī
skrējiena idejas autors Latvijas
Valsts prezidents Valdis Zatlers,
kurš jau reģistrējies skrējienam
un skries stafetes noslēguma
posmu pāri Daugavai līdz pat
Brīvības piemineklim.
Reģistrēties skrējienam
iespējams akcijas mājas lapā
www.baltijascelam20.lv , kur
publicēta detalizēta skrējiena
karte, pa kilometram iezīmējot
maršrutu un laiku, cikos skrējēji
būs sastopami katrā no stafetes
maiņas punktiem. IZ
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Aicinās nobaudīt itāļu un japāņu ēdienus
A: F: Viktorija Gabrjuna

Drīzumā Iecavā, Upes ielā 9,
durvis vērs jauns restorāns
«Soft». Apmeklētāji uz mirkli
varēs aizmirst ikdienišķo
ēdienu garšu un smaržu,
jo restorāna ēdienkarte
piedāvās itāļu un japāņu
virtuvju gardumus.
Mārtiņš Kļavenieks ir 20 gadus jauns iecavnieks. Šobrīd
viņš studē biznesa ekonomiku,
bet no studijām brīvajā laikā
strādā restorānā. Turpat darbojas arī 27 gadīgais Vilnis Brūveris. Kopīga darba vieta bija
pirmais solis uz kopīga biznesa
uzsākšanu. Mārtiņš saka: «Vēlējāmies izveidot kaut ko savu.» Tā
kā abiem jauniešiem iepriekšēja
pieredze restorānu jomā bija, kāpēc gan neatvērt savu restorānu?
Meklējot kādu omulīgu un
abu gaumēm atbilstošu vietu,
puiši «uzdūrās» klusam namiņam Iecavas parkā. Tika ieguldītas lielas pūles, lai namu Upes
ielā 9 pārveidotu par jauku atpūtas vietu. Noslēguši īres līgumu
ar īpašnieku, jaunie uzņēmēji
ķērās klāt teritorijas labiekārtošanai. Pēc divu mēnešu ilgajiem
remontdarbiem skats ir pavisam
citādāks, nekā bija iepriekš nomainītas gaisa un ūdens
iekārtas, veikts kosmētiskais remonts, ierīkota profesionāla virtuves iekārta un veikti apkārtnes
sakopšanas darbi.
Par jauku atpūtu un garšīgu
ēdienu rūpēsies viesmīļi, pavāri kopumā astoņi restorāna darbinieki. Mārtiņš Kļavenieks stāsta,
ka darbinieki meklēti Iecavā, savukārt pavāri ir no tālākām vietām. Galvenais pavārs ir rīdzinieks. Viņš ir saistīts ar restorānu grupu «SVP Partneri», kurā
šobrīd ietilpst 13 restorāni: «Sumo», «Kabuki», «Macaroni», «daDa» un citi. Otrs pavārs ir no
Krievijas, viņš specializējies suši
gatavošanā.
Jaunajā restorānā apmeklētāji varēs izbaudīt visdažādākos
itāļu un japāņu virtuves gardumus. Bet, ja kādam pavisam «neiet pie sirds» itāļu un japāņu
ēdieni, tad būs iespēja pamieloties arī iecienīto piknika maltīti
šašliku.
Vidējās vienas maltītes izmaksas, kurā ietilps pirmais, otrais un saldais ēdiens, vienam
cilvēkam varētu izmaksāt ap pieciem latiem, sola restorāna
saimnieki.
Bieži gadās, ka, sastopoties
ar citu tautu ēdieniem, cilvēki
pret tiem izturas ar aizdomām.

Mārtiņš stāsta, ka ļoti grūti
bijis izdomāt nosaukumu,
kas patiktu gan viņam, gan
otram īpašniekam Vilnim
Brūverim. Pavisam nejauši
abu izvēle krita uz angļu
valodas vārdu «soft».
(tulkjumā - maigs, viegls,
mīksts).
Priekšstats bieži vien mainās,
kad ir gūts ieskats cittautu virtuvju tradīcijās un īpatnībās.
Itāļu ēdieni ir ļoti daudzveidīgi. Virtuve nav iedomājama bez
jūras veltēm un pastas (visdažādākie makaronu ēdieni). Pie
pastas iespējams izvēlēties kādu
no dažādajām mērcēm; arī pastas šķirņu un krāsu ir daudz.
Mums vairāk pazīstami ir garie,
tievie makaroni spagetti. Itāļu
ēdiena garšas bagātināšanai bieži izmanto baziliku, raudeni, ķiploku, pētersīļus, salviju, oregano, rozmarīnu. Dzirdēts itāļu teiciens, ka ēdienam cukuru, krējumu, žāvētus augļus un augļu
uzlējumus nedrīkst pievienot
par maz, jo tādējādi var vieglāk
uzveikt aukstumu, nekā ar vilnas džemperi mugurā.
Japāņu virtuvei raksturīgi tikai svaigi ēdieni. Auglis, kas sagriezts pirms vairāk kā četrām
stundām, vairs netiek uzskatīts
par svaigu. Ēdiens, kas gatavots
iepriekšējā dienā, tāpat vairs nav
svaigs un uzturā lietots netiek.
Sāli japāņu virtuvē izmanto minimāli - praktiski tikai mērcēs
vai sālītos dārzeņos. Gandrīz
katrā ēdienreizē ir iekļauti rīsi,
dārzeņi, bieži izmanto zivis. Japāņu virtuvē svarīga loma ir arī
saldumiem. Taču japāņu saldumi, tāpat kā citi ēdieni, satur
maksimāli dabīgas vielas. Saldu-

Parkā, starp lielākiem un mazākiem kokiem pamanāms
sarkanķieģeļu namiņš – jaunais restorāns «Soft». Te varēs
nobaudīt gan pusdienas itāļu un japāņu gaumē, gan
atpūsties svaigā gaisā.
mi tiek taisīti no rīsiem, kastaņiem, pupām.
Par to, kāpēc nolēmis veidot
tieši šādu restorānu, Mārtiņš
teic, ka «iecavniekiem tā ir jauna,
vēl nebijusi iespēja. Protams, ir
arī citas sabiedriskās ēdināša-

Politiski
represētie
skatīs Vidzemi
5. septembrī dosimies
ekskursijā, lai tiktos ar Alūksni, paviesotos gleznainajā
Vidzemē. Protams, galamērķis būs Alūksne, bet ne tikai.
Gan turpceļā, gan atpakaļbraucienā būs daudz ko redzēt. Kā nekā kopā ar mums
brauks un maršrutu izstrādāt palīdzēs Laima Vēberga.
Domāju, komentāri lieki. Un,
jā, vēl Slaviks!
Tātad pieteikšanās līdz
31. augustam rindas kārtībā
pie Skaidrītes Jostmanes
(tālr. 63941559) vai kultūras
namā. Izbraukšana pulksten
sešos; pulcēšanās pie novada
Domes.
Ēriks Grants

nas iestādes, bet nav tādas, kas
specializējas kādas tautas virtuvē». Par lielu plusu var uzskatīt
arī mierīgo apkārtni - cilvēku
drūzmu ielās un nepārtrauktos
mašīnu trokšņus aizvieto klusais Iecavas parks. IZ

Iecavas ev. lut. baznīcas
draudzes valde joprojām
aicina atsaucīgus
cilvēkus ziedot baznīcas
remontam.
Iecavas ev. luteriskās
baznīcas konta Nr. LV11
LHZB 3901038225001
Latvijas Hipotēku un
zemes banka
(ar norādi – remontam)
(Atvainojamies par
iepriekšējā laikraksta
numurā neprecīzi norādīto
konta numuru)
«Tādēļ centies iegūt dziļāko
gudrību tavas pašas
dvēseles labā; ja tu to iegūsi,
tad tev pēc tam labi klāsies,
un tava cerība nebūs velta.»
Salamana pamācības
24. nod. 14. p.
Iecavas ev. luteriskā
baznīca aicina skolēnus,
studentus, vecākus un
skolotājus uz īpašu
Dievkalpojumu, veltītu
jaunajam mācību gadam
30. augustā plkst. 11:00.
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Jaunieši pret atkarībām

1.lpp.

Sestdien Iecavas parka estrādē noritēja starptautiskā projekta «Mix of Life» noslēguma festivāls, kuru organizēja Iecavas
SOS Jauniešu mājas iemītnieki,
16 līdz 18 gadus veci jaunieši. 36
projekta dalībnieki no četrām
valstīm - Spānijas, Ungārijas,
Lietuvas un Latvijas muzicēja,
iesaistījās pašu izveidotā spēlē,
demonstrēja projekta gaitā tapušos darbus - instalācijas un fotoplakātus.
Plakātu veidošana noritējusi,
sadarbojoties ar starptautisku
organizāciju Loesje, kam ir jau
25 gadu pieredze sociāli aktīvu
plakātu radīšanā un popularizēšanā. Loesje plakātos visbiežāk
kritizēts sabiedrībā un notiekošais. Tajos vienmēr jaušami centieni saskatīt pozitīvo ar cerību,
ka plakāti cilvēkiem liks uz lietām paskatīties nedaudz citādāk. Šo mērķi centās sasniegt arī
projekta dalībnieki, pastāstīja
projekta koordinators, SOS
Jauniešu mājas pedagogs Renārs Manuilovs.
«Smaids ir klusa dziesma par
prieku», «Vislabākās narkotikas
ir mīlestība un draudzība», «Ne
visu var nopirkt par naudu. Attiecības ir būtiskākas» , «Kāpēc ir
tik maz smaidošu cilvēku? Vai
nebūtu laiks ieviest smaida gēnu?» - šādi un vēl citi saukļi rotāja jauniešu veidotos foto plakātus. Daži plakāti skatītājus uzrunāja bez vārdiem, to vizuālais
iespaids jau runāja pats par sevi.
Pat mazajiem pirmsskolas vecuma bērniem, kas vēroja plakātus, bija skaidrs: smēķēšana un
narkotikas tas nav nekas labs.
Veidojot plakātu fotogrāfijas,
jauniešiem bija jāiejūtas gan fotogrāfu, gan atveidoto personāžu
lomās. Interesanti, ka arī ārvalstu projekta dalībniekiem, atrodoties nepazīstamā vietā, bija izdevies pārsteidzoši veiksmīgi atrast plakātiem nepieciešamo vi-

des fonu. Tā kā plakātu veidošanas laiks bijis ierobežots, fotogrāfijas tapušas naktī pirms
sestdienas pasākuma. Jaunieši
sameklējuši diennakts fotodarbnīcu un trijos naktī devušies uz
Rīgu. Taču pie nakts dzīves viņus šīs desmit projekta dienas
jau pieradinājušas. Kā pastāstīja Iecavas SOS Jauniešu mājas
vadītāja Dzintra Lazdāne, diskusijas, spēles un dziedāšana temperamentīgo spāņu ģitāras pavadījumā ilgusi pat līdz četriem
rītā. Temperamentīgo spāņu un
ungāru skanīgās balsis un ģitāras spēli varēja izbaudīt arī festivāla apmeklētāji.
Dzintra Lazdāne uzskata, ka
sešu mēnešu darbs, kas aizvadīts gatavojoties projektam, šajās desmit dienās noteikti ir attaisnojies, rezultāts ir ļoti kvalitatīvs. Paralēli darbiem, kas paveikti, jaunieši ir sadraudzējušies, iemācījušies atrast kopīgu
valodu, nostiprinājuši valodas
zināšanas. Viņus tuvinājušas ne
tikai nodarbības, bet arī kopīga
atpūta. Vienā no projekta dienām viņi ar plostu nobraukuši
28 kilometrus pa Gauju, citā
viesojušies Jūrmalā, Vecrīgā,
pusdienojuši Lido, bet svētdien
devās ekskursijā pa Bauskas apkārtnes skaistākajām vietām.
Projekta «Mix of Life» idejas
autori ir Iecavas SOS Jauniešu
mājas trīs puiši - Dmitrijs un Mihails Dubrovi, un Māris Laizāns.
Projektam piesaistīts Eiropas
Savienības neformālās izglītības
programmas «Jaunatne darbībā»
līdzfinansējuma. Projekta galvenais mērķis - meklēt interesantus risinājumus, lai mazinātu
jauniešu atkarību no alkohola,
cigaretēm un narkotikām. Projekta rezultātā taps interneta
mājas lapa www.mixoflife.eu,
kas dos iespēju jauniešiem diskutēt, kā arī dalīties ar saviem
radošajiem sasniegumiem video
un foto jomās. IZ

Festivāla dalībniekiem bija iespēja gan ieklausīties spāņu
mūzikas ritmos, gan aplūkot projekta gaitā tapušos
fotoplakātus.
Iecavas novada Dome
piedāvā kursus:
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 18 mēnesī
Angļu valoda (iesācējiem)
Angļu valoda (ar vidējām zināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 12 mēnesī
Angļu valoda (sagatavošanās augstskolai)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 12 mēnesī
Spāņu valoda ( iesācējiem)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 12 mēnesī
Latviešu valoda
(intensīva sagatavošana naturalizācijai)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 18 mēnesī
Vācu valoda (iesācējiem)
Vācu valoda (ar vidējām zināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls12 mēnesī
Pieteikties pa tālruni: 63941601, 629428476
līdz 26. augustam

Līdzjūtība
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.

/V.Grenkovs/

Izsakām līdzjūtību Marijai Voronovai, māti zaudējot.
A/S Balticovo trešā ceha kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Knuts Kudulis (13.09.1941. - 05.08.2009)
Līvija Burtniece (18.04.1958. - 06.08.2009)
Normunds Rozenfelds (24.02.1973. – 09.08.2009.)

2009. gada 14. augustā
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
nomaļu malku, masīvkoka
dārza mēbeles: galdus, solus,
šūpoles, sētas. Izgatavojam pēc
individuāla pasūtījuma.
Piegādājam, uzstādām.
Tālr. 26975888; 28647754.
zāģmateriālus. Izzāģējam pēc
pasūtījuma, impregnējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 26975888; 29245515.
lietotus un jaunus bērnu,
pusaudžu, sieviešu un vīriešu
velosipēdus no Vācijas. Būsim
Iecavas tirgū16. augustā.
Kontakttālrunis 26460061.

8.

Kultūras namā
15. augustā plkst. 19:00
«MINHAUZENA PRECĪBAS»
no Mārtiņa Zīverta
priekšā liek
Bauskas Tautas teātris
Ināras Hegenbartes
redzējumā.

Estrādē
13. augustā pl. 20:00
/Lietus gadījumā pasākums
notiks kultūras namā/

Dueta SANDRA
KONCERTS
jaunā albuma
«Diena jaukā»
prezentācija
Ieejas maksa: Ls 2,-

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana

Vairumā iepērk
rapša sēklas.
Tūlītēja samaksa
uzreiz pēc piegādes.
Tālr. 22026312.

(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29795331.

Dažādi : : :
Izgatavo granīta pieminekļus,
kapu apmales dažādos krāsu
toņos (granīta, mākslīgā granīta,
betona), sētiņas no betona un
granīta. Iespēja veikt
uzstādīšanu un piegādi.
Tālr. 63941717.
Visa veida dārza un meža
tehnikas remonts, tirdzniecība
un noma. Ir pieejams
transports.

Vēlas īrēt : : :
Jauns, nopietns pāris ar augstu
atbildības sajūtu vēlas īrēt
labiekārtotu dzīvokli Iecavā (ne
vairāk kā 2 istabas). Vēlams uz
ilgu laiku. Tālr. 29231528.

Papilduzņemšana
Iecavas vidusskolas
10. klasē
25. augustā plkst.10.00.
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 14. septembrī.

Iecavas vidusskola
Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Uzņēmums
piedāvā darbu mājas!
Ekoloģiski tīra produkta
audzēšana.
Darba alga no Ls 150 nedēļā
Tālr. 28393144.

2009./2010. m.g. uzņem
audzēkņus vakarskolas
izglītības programmas
10., 11., 12. klasēs.
Pieteikties skolas kancelejā.

Darbu Iecavā atsāk
fizikālās medicīnas un
rehabilitācijas, akupunktūras
un psihoterapijas ārsts
Sergejs Volkovs.
Tālr. 29192455.

Piedāvā darbu : : :
Iecavas vidusskola piedāvā
darbu medicīnas māsai.
Pieteikumu un CV
iesniegt skolas kancelejā
līdz 21. augustam.
Tālr. 63960752.
Dzimtmisas pamatskola aicina
darbā šefpavāru (-i).
Tālr. 29147587.
frizierei.
Tālr. 222114239.

Izīrē : : :
istabu ar virtuvīti vienam
cilvēkam (Ls 40).
Tālr. 29717189

Pērk : : :
sauskaltušus un svaigus
skujkoku zāģbaļķus.
Tālr. 29166277.
kolekcijai pirmskara radio.
Tālr. 26681333.

23. augustā plkst. 15
konsekrēs (iesvētīs)
jauno Romas katoļu
baznīcu Iecavā
sv. Antonija no Padujas
godam.
Visi mīļi aicināti!
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