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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Pavingrosim!

AKTUĀLI
A: F: Elīna Arāja

Olimpiskajā dienā,
28. septembrī, kopīgā rīta
rosmē vienojās visas novada
izglītības iestādes, lai
atgādinātu par vingrošanas
nozīmīgumu ikdienā. Īpaši
olimpiskā gaisotnē sporta
namā «Dartija» vingroja
vecāko grupiņu bērni no
pirmsskolas izglītības
iestādes (PII) «Cālītis» un
PII «Dartija».
Lai popularizētu Olimpisko
kustību, veselīgu dzīves veidu un
godīgas spēles principus sportā,
arī šogad Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) rīkoja Olimpisko
dienu Latvijā ar vienojošo moto
«Pavingrosim!».

Sporta namā uz rīta rosmi pulcējās
ap 150 mazo sportistu no PII «Cālītis» un PII «Dartijas».
Vingrošana ilga astoņas minūtes Laura Reinika
dziesmas «Es skrienu» mūzikas ritmos.

05.10.2012.

Mazie sportisti
Pirms kopīgās vingrošanas
mazie Olimpiskās dienas dalībnieki izveidoja olimpiskos apļus,
lai radītu olimpisko gaisotni. Neizpalika arī karoga pacelšana un
Latvijas olimpiskā himna.
Uz katru norises vietu Latvijā
LOK izsūtīja vēstnesi. Iecavā tas
bija Sidnejas un Atēnu olimpisko
spēļu dalībnieks - šķēpmetējs
Voldemārs Lūsis, kas novēlēja
katram izaugt par kārtīgu sportistu un varbūt pat par olimpisko
čempionu.
5.lpp.
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Gada projekts - «Lācīšu ciems» Jauniešu iniciatīvas
grupa atsāk darboties
A: F: Elīna Arāja

Nupat pabeigti šī gada
Nīderlandes fonda atbalstītie
projekti, kuri 24. septembrī
tika izvērtēti, lai noteiktu
konkursa uzvarētāju.
Gada sākumā iedzīvotāji varēja pieteikties projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi
2012». Šāds projekts ik gadu
Latvijas dažādos reģionos notiek
kopš 2003. gada, bet Iecavā otro
gadu.
Projekta mērķis ir uzlabot
dzīves kvalitāti Iecavas novadā
gan fiziskajā, gan sociālajā jomā
ar iedzīvotāju privātu iniciatīvu.

Projekts nedrīkst nest peļņu, un
tā rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem plašai sabiedrības daļai,
bet galvenais – projektam ir jūtami jāuzlabo iespējami lielākas
iedzīvotāju daļas dzīves kvalitāte.
Iepriekšējā gadā Iecavā un
tās apkaimē iedzīvotāji veiksmīgi
realizēja desmit projektus, kuru
izmaksas pilnībā sedza Nīderlandes fonds «Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij»
(KNHM). Šogad KNHM līdzfinansējums samazinājies par 50%,
taču pašvaldība rada iespēju palīdzēt un katram projektam piešķīra 25% (Ls 175,70) lielu līdzfinansējumu.
3.lpp.

A: Ginta Zaumane

jaunatnes lietu speciāliste
Pēc neliela vasaras un kopējo
aktivitāšu iepriekšējā cikla
pārtraukuma, notikusi
Jauniešu iniciatīvas grupas
sanāksme. Dalīties pieredzē
un apzināt pirmās iespējas
aktīvi rīkoties ieradās
21 Iecavas novada jaunietis.
Sanāksmes gaitā lielākoties
izrunājām iepriekš paveiktos
darbus, lai saprastu, kur esam

un ko vēlamies. Kopīgi nolēmām,
ka esam gatavi būt aktīvi - gan
kopā priecāties, gan gūt zināšanas ar neformālās izglītības metodēm, gan piedalīties brīvprātīgajā darbā un arī satikties ar
jauniešiem no citiem novadiem.
Jaunieši ir ieinteresēti iemēģināt
savu veiksmi projektu rakstīšanā, kuru ietvaros daudzus labus
darbus var paveikt, piesaistot līdzekļus no dažādām ES programmām, lai arī būšot jāpārvar
zināma nedrošības un pieredzes
trūkuma sajūta.
5.lpp.
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«Zvaniņi» kļūst par «Dārznīcas» laureātiem
Uz brīdi piemirstot, ka nu jau
otro gadu strādā ar
pirmsskolas vecuma bērniem,
audzinātāja Indra Krauja PII
«Dartija» grupiņu «Zvaniņi»
2012. gada janvārī pieteica
1.-6. klašu skolēnu
projektā–konkursā «Dārznīca».
Šī projekta ietvaros bērni tiek
mudināti pieņemt izaicinājumu
un kļūt par dārzniekiem un
pētniekiem, kuri sešu mēnešu
laikā pašu spēkiem var izaudzēt
trīs augus, dokumentējot visus
novērojumus un pētījumus savā
«Augu dienasgrāmatā».
Pēc pietiekšanās saņēmām
stādu audzēšanas komplektu ar
nepieciešamajiem piederumiem
un trīs dažādu augu sēklas, no
kurām, pašiem tās iestādot un
rūpējoties sešu mēnešu garumā,
izaudzējām divas kalnu priedītes
(viena nokalta), sarkano ozoliņu
un divas mēnešzemenītes.
«Augu dienasgrāmatā» – šī
konkursa vissvarīgākajā dokumentā - tika pierakstīti novērojumi, secinājumi un pētījumi no
pašas pirmās līdz pēdējai projekta dienai. Augus laistīt drīkstēja
noteiktās dienās. Tie bija jāmēra
un jātur noteiktā vietā. Bērni regulāri apskatīja augus, centās
neaiztikt ar rociņām un pat dziedāja tiem dziesmiņas.
Konkursa ietvaros (kā arī atbalstot mūsu bērnudārza zaļo
dzīvesveidu) gājām pārgājienos
uz Silu, Dievdārziņu, parku, pētījām kokus un citus augus – kas
tiem patīk, kas nē, ar ko tie atšķiras, kā pazīt kokus ziemā. Zīmējām, aplicējām, sacerējām pa-

Uzziņai:
Stādu audzēšanas konkursu
«Dārznīca» organizēja Latvijas
stādu audzētāju biedrība.
Konkursa noslēguma
pasākumā LU Botāniskajā
dārzā pulcējās vairāk nekā 60
skolēni un skolotāji no
12 dažādām Latvijas skolām.
Kopumā izvērtēšanai tika
iesūtīti 116 komandu darbi un
52 individuālie darbi.
Par labākajām tika atzītas trīs
komandas: «Čaklie rūķīši»
(Rīgas Dabaszinību skola),
«Sēkliņa» (Rēznas pamatskola)
un «Zvaniņi» (PII «Dartija»).
«Zvaniņi» botāniskajā dārzā bija pirmo reizi.
Tropu māja, kaktusu audzētava un
sakas par saviem iestādītajiem
jaunā
Tauriņu
māja visus patiesi sajūsmināja.
augiem, sapņojām par to, kādi
tie būs pēc 10 un 100 gadiem. niskajā dārzā mūs sagaidīja laip- lējušies, safotografējušies un saSadomātas gggccccccc
(kāds cits tās sado- ni organizatori, brīnišķīga gide, cienājušies ar gardu zupu un pīmāja,
vai joprojām mēs paši? daudz interesanta un dāvanas. rāgiem, taisījāmies mājup. Liels
cccccccccccccccc
ccccccccccccccc
tad:
sadomājām krustvārdu Kopā ar skolēniem (apmēram bija mūsu pārsteigums, kad samīklas un dzejolīti) krustvārdu 4.–6. kl.) mūsu bērni piedalījās ņēmām ne tikai katrs bukletiņu
ccccccccccccccccccccccc
mīklas un dzejolītis. Ar stādi- erudīcijas konkursā un sapelnī- un uzlīmes, bet arī grupas vajaņiem papildinājām mūsu bērnu- ja uzlīmes. Kamēr lielie bērni mi- dzībām rakstāmpiederumus,
dārza jau tā zaļo apkārtni.
nēja, vai orhideja dzīvo divus vai abonementu bērnu žurnālam
Augusta sākumā «Zvaniņu» trīs gadus, mūsu Edvards ar «Dambo» un brīvbiļeti nākamajai
aizpildīto «Augu dienasgrāmatu» saucienu «tūkstoš gadus!» uzva- ekskursijai uz Bērnu zinātnes
nosūtījām pasākuma organiza- rēja, jo tiešām – pareizi kopta or- centru «Tehnoannas pagrabi».
Aicinām visus būt atsaucītoriem. Liels prieks mūs saviļņo- hideja dzīvojot mūžīgi. Arī mīklu
ja, atgriežoties septembrī bērnu- minēšanā «Zvaniņi» palika ne- giem, piedalīties dažādos kondārzā, – «Dārznīcas» konkursā pārspēti. Ekskursijā pa botānis- kursos, jo iegūt taču var tik
esam laureāti! Konkursa galvenā ko dārzu gandrīz visi bērni devās daudz – zināšanas, prieku, piebalva - iespēja piedalīties īpašā pirmo reizi. Tropu māja, kaktusu dzīvojumus un gandarījumu par
pasākumā Latvijas Universitātes audzētava un jaunā Tauriņu mā- paveikto!
Botāniskajā dārzā! Tā nu ja visus patiesi sajūsmināja. Par
Indra Krauja un
27. septembrī sēdāmies bērnu- palīdzību praktiskās lietās lielu
Anda Tauriņa,
dārza vadītājas sarūpētajā auto- paldies sakām auklītei Gražinai
PII «Dartija» pedagoģes
busā un devāmies uz Rīgu. Botā- Lideiķei! Visu apskatījuši, izspē-

Pašiem savs Miķeļdienas gadatirgus
A: F: Elīna Arāja

Miķeļdienas gadatirgū
1. oktobrī bērni lustīgi
staigāja no viena laukumiņa
uz otru, pirkdami gan
dārzeņus, gan konfektes.
Tradīcija rīkot Miķeļdienas
gadatirgu pirmsskolas izglītības
iestādē «Cālītis» aizsākta jau vairāk nekā pirms 20 gadiem. Šoreiz gadatirgus bija izvietots
svaigā gaisā - āra rotaļu laukumos. Katrā laukumiņā viena
grupas audzinātāja pārdeva vecāku sagādātās preces, bet otra
ar bērniem gāja ciemos uz citiem
laukumiem iepirkties. Vecāki
pārdošanai bija sarūpējuši kastaņu krelles un puķes, plātsmaizes un pīrāgus, burkānus, gurķus un daudz ko citu, kas
iederas Miķeļdienas gadatirgum.
Varēja iegādāties pat burkānbie-

ti! Visi vecāki parasti ir ļoti atsaucīgi, stāsta Ruta no «Rūķu»
grupas. Arī bērni čakli pastrādājuši, taisot dažādu naudiņu:
banknošu kopijas, smalki izzīmētu uz papīra strēmelēm vai
vienkārši uzrakstot ciparus. Īpaši skaistas Miķeļdienas monētas
bija izgatavotas no bērza zaru ripiņām. Katrs bērns ar iepirkumu
somiņu un maku apstaigāja tirgu, pērkot gan našķus sev, gan
kaut ko jauku arī vecākiem.
Grupiņas «Pelīte» audzinātāja
Santa palīgā bija pieaicinājusi
mūzikas skolotāju Eviju. Viņām
bija atbildīgs darbs - jāpārdod
tradicionālā tēja un rupjmaize ar
medu. Katru gadu pārdodamo
preču klāstā tiek iekļauti arī tikko vārīti kartupeļi, par ko ik gadus parūpējas «Lācīšu ciemā».
Arī kartupeļu tirdzniecības vietā
pircēji stāvēja rindā, lai tiktu pie
gardā kartupeļa ar sviestiņu un
uzkožama skābā gurķīša. IZ

Tirdziņā pie Rūķa lielākais pieprasījums bija pēc našķiem,
taču bērni pirka arī dārzeņus, puķes un kastaņu krelles.
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Gada projekts - «Lācīšu ciems»

Iecavas novada dome
aicina
visus projektu īstenotājus
piedalīties svinīgajā
pasākumā par godu
Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai
16. novembrī plkst. 18:00
Iecavas kultūras namā,
kurā čaklie darba darītāji
tiks sveikti par sekmīgu dalību
projektu konkursā
«Iedzīvotāji
veido savu vidi 2012».

1.lpp.

Projektu pieteikumus izvērtēja komisija, kuras sastāvā bija
domes pārstāvji - priekšsēdētājs
Jānis Pelsis un auditore Ina
Eiduka, sabiedrības pārstāve
Skaidrīte Druviņa un Nīderlandes fonda KNHM pārstāvis Latvijā Eduards Zvirgzds.
Konkursam tika iesniegti
desmit projekti, no kuriem divus
noraidīja, jo tie neatbilda nolikumam, bet viens pretendents savu
projektu atsauca. Nīderlandes
fonds piešķīra līdzfinansējumu
astoņiem projektiem, tādēļ nolikuma ietvaros tika pieņemts lēmums astotajam projektam piešķirto līdzfinansējumu pievienot
projektiem, kuru budžets bija
mazāks par maksimālo atbalstāmo summu (Ls 702,80).
Visi iesaistītie projekti piedalījās arī noslēguma konkursā,
kurā vienai projekta darba grupai komisija piešķīra balvu
Ls 351,40 (EUR 500,00) no nīderlandiešu fonda KNHM savas
idejas tālākai attīstīšanai. Komisija paveiktajos darbos galvenokārt vērtēja, cik liels projekta realizētāju darbs ieguldīts, cik lielu
devumu tas sniedz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā, kāda ir izpildīto darbu
kvalitāte. Komisija teju vienbalsīgi par uzvarētāju atzina projektu «Lācīšu ciems», taču augstu tika novērtēti arī Ozolu ielas 15
gājēju celiņa un Ozolu ielas 11
kāpņu telpas projekti.
«Lācīšu ciems»
Pirmsskolas izglītības iestādē
«Cālītis» labiekārtots grupiņas
«Lācīši» rotaļu laukums «Lācīšu
ciems». Vecās konstrukcijas tika
demontētas, bet jaunās izgatavotas un uzstādītas pašu vecāku
spēkiem. Iekārtas ir bērnu veselībai un dzīvībai drošas, mūsdienu prasībām atbilstošas. Krāsainās koka konstrukcijas - šūpoles, slīdkalniņš, vilcieniņš, mājiņa-veikals, galda un krēslu ansamblis un sols atpūtas brīžiem
– priecēs bērnus no divu līdz sešu gadu vecumam. Projekta pieteicējas Baiba Kalnciema un Iveta Esta to realizēja kopā ar
24 bērnu vecākiem, piedaloties
ar Ls 180 līdzfinansējumu.
«Lai kājas neķeras
un darbi sokas!»
Ozolu ielas 15. nama iedzīvotāji labiekārtojuši gājēju celiņu
pie mājas. Vecās izdrupušās betona flīzes demontētas. Projekta
vadītāja ir Irīna Freimane kopā
ar darba komandu - Aivaru Hauku, Jāni Eglīti, Agnesi Laubergu,
Ojāru Rozenfeldu un Vitāliju Ostrovski. Talkās piedalījās visi
mājas iedzīvotāji, pat bērni.
Iedzīvotāju līdzfinansējums Ls 264,19.
Interesanti, ka kaimiņu mājas veiksmīgo piemēru ņēma vē-

27 vecāki. Vecāku līdzfinansējums šim projektam Ls 256,52.

Vērtēšanas komisijas vadītājs Jānis Pelsis un Nadežda
Bokova pie atjaunotajām ieejas kāpnēm un pandusa.
rā Ozolu ielas 7. mājas iedzīvotāji, kas, pateicoties iedzīvotājas Ilvas Praudas iniciatīvai, celiņa izbūvi turpināja līdz savai mājai
un arī lieveņa izdrupušās flīzes
nomainīja pret skaistu bruģi. Viņi gan visus darbus paveica ar
savas mājas fonda līdzekļiem Ls 547.
Ozolu ielas 11. nama
kāpņu telpa
Nadeždas Bokovas vadībā
paveikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts, atjaunota ieejas
kāpņu betona kārta un panduss.
Šī kāpņu telpa 30 gadu laikā vēl
ne reizi nebija remontēta. «Skats
bija drausmīgs,» stāsta šī projekta organizētāja. «Cik varējām, tik
izdarījām saviem spēkiem. Tagad ir patīkami ienākt.» Nadežda
stāsta, ka darbs bija ļoti smags,
jo notīrīt krītu no griestiem un
sienām visos stāvos jau vien bijis
sarežģīti. Kāpņu telpas logus
iedzīvotāji iegādājās par saviem
līdzekļiem (Ls 1100), un vēl dažādos izdevumos tērēti Ls 70. Remontdarbos aktīvi strādāja astoņi mājas iedzīvotāji, kas ir apmierināti ar rezultātu, taču no
citiem iedzīvotājiem izskanējusi
neapmierinātība, ka nav pieaicināta profesionāla firma un nav
veikts perfektais eiroremonts.
Taču jāatgādina, ka šis projektu
konkurss bija balstīts uz iedzīvotāju darbu, un rezultāts tiešām
ir patīkams.
Volejbola laukums Zorģos
Jaunajam volejbola laukumam ir smilts segums, kvalitatīvs aprīkojums - tīkls un laukuma līnijas, lai atbilstu pludmales
volejbola laukuma izmēriem
8x16 metri. Projekta iniciators

Mārtiņš Dravnieks darbus veicis
ar sešu draugu un tēva palīdzību. Projekta organizētāji savas
ieceres īstenošanā ieguldījuši
Ls 79,90.
«Kustīgs bērns –
vesels bērns»
Pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» sporta laukumā demontēta ekspluatācijā bīstamā
rāpšanās iekārta un izvietota
jauna – draudzīga gan videi, gan
bērniem. Tā papildina iestādes
sporta laukumu ar mūsdienīgu,
drošu, bērniem vajadzīgu ierīci
kāpšanai un līdzsvara attīstīšanai.
Projekta iniciatore ir Ilva
Prauda kopā ar vecāku padomi,
bet projekta realizācijā piedalījās

«Solis pretī
rītdienas vīzijai»
Iecavas evaņģēliski luteriskās baznīcas centrālajā daļā sakārtota telpa un tās neremontētā
daļa norobežota ar tentu, lai baznīcas apmeklētājiem būtu pievilcīga un sakārtota telpa, kuru izmantot koncertiem, izstādēm,
dievkalpojumiem un Iecavas
svētku koncertu norisei. Projekta vadītāja Vanda Korbe stāsta,
ka projekta realizācijā piedalījušies daudzi, jo daudz darba
ieguldīts, lai sakārtotu grīdas
pamatni paklāja ielikšanai. Līdzfinansējumā piedalījās draudze
ar Ls 175,70.
Sakopts «Rosmes 8»
nama pagalms
Ēkas pagalma braucamā daļa un piebraucamie ceļi noklāti
ar šķembām līdzīgi, kā tas jau bija dažām mājām tajā pašā ielā.
Projekta aktivitātēs piedalījās
septiņas personas, kuru darbos
ietilpa ceļa virsmas sagatavošana, atkritumu izvešana, bedru
izlīdzināšana, smilšu un šķembu nolīdzināšana. Darba grupas
ieguldītie līdzekļi ir Ls 172,20. IZ

Kāds bijis SEPTEMBRIS
Septembrī Iecavas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas piecas
laulības, izsniegtas sešas miršanas un četras dzimšanas
apliecības, informē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Edīte
Jančone. Jaundzimušajam zēnam dots vārds Nils un meitenēm –
Melita, Ksenija un Ina. IZ

Melnās ziņas
- 26. septembrī plkst.10:00
Edvarta Virzas ielā aizturēta
1969. gadā dzimusi sieviete, kas
sabiedriskā vietā atradās alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 4,17
promiles.
- 29. septembra priekšpusdienā Lauku un Baldones ielā
aizturēti trīs velosipēdisti, kas
savu transporta līdzekli vadīja

alkohola reibumā. Plkst. 8:23
aizturēts 1968. gadā dzimis vīrietis (1,96 promiles), plkst.
10:00 – 1957. gadā dzimis vīrietis (0,81 promile) un plkst. 13.20
– 1981. gadā dzimis vīrietis (2,47
promiles).
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2012. gada 5. oktobrī
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Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 11

«PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ REĢISTRĒ UN UZŅEM PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNUS IECAVAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS»
Apstiprināti
ar Iecavas novada Domes
11.09.2012. lēmumu (prot. Nr.
10, 6. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām»
15. panta 4. punktu un 43.
panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta
pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma
21. pantu un 26. panta pirmo
daļu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka izglītojamo (turpmāk - Bērns) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Iecavas novada pašvaldības
(turpmāk Pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk Iestāde).
1.2. Pirmsskolas izglītības
programmu (turpmāk - Programma) Bērns apgūst no 1,5
līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā
no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības Programmas apguves laiku var pagarināt
vai saīsināt par vienu gadu, pamatojoties uz vecāku, aizbildņu,
audžuģimenes vai vecāku pilnvarotas personas (turpmāk Vecāki) iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa 027/u).
1.3. Bērnu ar speciālām vajadzībām uzņem Iestādes speciālajā grupā, pamatojoties uz pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu un saskaņā
ar Iestādē īstenojamo speciālo izglītības programmu.
1.4. Vecāki reģistrē Bērnu
pašvaldības kopējā rindā.
1.5. Bērnam tiek nodrošināta
Programmas apguve tikai vienā
Iestādē.
1.6. Programmas apguve
Iestādē sākas kārtējā gada
1. septembrī.
2. Bērna reģistrācija
uzņemšanai pirmsskolas
izglītības iestādēs
2.1. Pieprasījumu uzskaiti
par Bērna uzņemšanu Iestādēs
veido un uztur Iecavas novada
Domes Izglītības nodaļa (turpmāk - Izglītības nodaļa), adrese:
Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, šādā kārtībā:
2.1.1. uzņemšanai Iestādēs
Vecāki Bērnu reģistrē pie Izglītības nodaļas atbildīgā darbinieka
(turpmāk Darbinieks), uzrādot
Bērna dzimšanas apliecību un

Vecāku personu apliecinošus
dokumentus;
2.1.2. pieteikumus uz kādu
no speciālajām grupām reģistrē
Izglītības nodaļā, Vecākiem
iesniedzot pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par
nepieciešamību Bērnam nodrošināt atbilstošās programmas
apguvi;
2.1.3. Bērna reģistrācijas uzskaite tiek veidota, izmantojot
Valsts izglītības informatizācijas
sistēmas programmatūras nodrošinājumu;
2.1.4. bērnu reģistrācija notiek visu gadu; piecgadīgo bērnu
obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei uzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā Bērnam
aprit pieci gadi; šie bērni programmas apguvei jāpiesaka līdz
1. aprīlim tajā kalendārajā gadā,
kurā Bērnam aprit pieci gadi;
2.1.5. aizpildot reģistrācijas
pieteikumu, Vecāki norāda vēlamo Iestādi, kurā Bērnu pieteikt,
un laiku (gadu), kad nepieciešama vieta;
2.1.6. Darbinieks pārbauda,
vai Vecāku norādītā Bērna deklarētā dzīves vietas adrese atbilst
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Iedzīvotāju reģistra
datiem.
2.2. Reģistrācijas pieteikuma
elektronisko formu Darbinieks
aizpilda Vecāku klātbūtnē pēc
viņu sniegtās informācijas.
2.3. Darbinieks aizpildīto reģistrācijas pieteikumu sagatavo
divos eksemplāros un reģistrē
Domes kancelejā; vienu pieteikuma eksemplāru saņem
Vecāki, otrs paliek Izglītības
nodaļas uz-skaitē.
2.4. Ja tehnisku iemeslu dēļ
nav iespējams aizpildīt elektronisko pieteikuma formu datu bāzē un nav iespējams pārbaudīt
Bērna deklarētās dzīves vietas
adresi, kā arī to, vai Bērns jau
neapmeklē kādu Iestādi, tad pieteikums tiek aizpildīts rakstiski.
Pēc tehnisko problēmu novēršanas pieteikumu ievada elektroniskajā datu bāzē.
2.5. Ja pēc tehnisko problēmu novēršanas tiek konstatēta
neatbilstība starp pieteikumā
norādīto Bērna un Vecāku deklarēto dzīves vietu pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, tad Darbinieks rakstiski paziņo Vecākiem
par šo neatbilstību un informē,
ka ieraksts elektroniskajā datu
bāzē tiks izdarīts saskaņā ar
Iedzīvotāju reģistra datiem.
2.6. Vecākiem ir tiesības mai-

nīt vai atsaukt pieteikumā norādīto vēlamo Iestādes apmeklēšanas sākuma laiku, iesniedzot
rakstveida iesniegumu, uz kuru
pamatojoties Darbinieks veic izmaiņas datu bāzē.
2.7. Pašvaldības teritorijā
deklarētajam Bērnam reģistrācijas rinda Iestādē tiek saglabāta:
2.7.1. ja viņš ir uzņemts citas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai grupā, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas;
2.7.2. ja viņš ir uzņemts Pašvaldības izglītības iestādē, kura
īsteno pirmsskolas izglītības
programmu.
2.8. Reģistrējot Bērnu Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu rindā un komplektējot pirmsskolas bērnu grupas
Iestādēs, jāievēro Vispārējās izglītības likums, šie noteikumi un
citi spēkā esošie normatīvie akti.
3. Bērnu uzņemšana
pirmsskolas izglītības
iestādēs
3.1. Grupu komplektēšana
Iestādēs notiek katru gadu no 1.
jūnija līdz 31. augustam, par to
atbild Iestādes vadītājs.
3.2. Grupu komplektēšanas
kārtība:
3.2.1. līdz katra gada 1. maijam Iestādes vadītājs iesniedz Izglītības nodaļai iesniegumu, norādot bērnu skaitu, vecumu un
izglītības programmu, kurā var
uzņemt bērnus Iestādē;
3.2.2. Izglītības nodaļa sagatavo bērnu sarakstus, kurus apstiprina Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs; Darbinieks informē Vecākus par vietas piešķiršanu un dokumentu iesniegšanu
attiecīgajā Iestādē;
3.2.3. ja gada laikā Iestādē
atbrīvojas vieta, Iestādes vadītājs iesniedz Izglītības nodaļai
iesniegumu par bērnu skaitu,
vecumu un izglītības programmu, kurā var uzņemt bērnus.
3.3. Komplektējot grupas,
bērnus uzņem pieteikumu reģistrācijas kārtībā.
3.4. Lai uzņemtu Bērnu
Iestādē, Vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:
3.4.1. Vecāku iesniegums
par uzņemšanu Iestādē;
3.4.2. Bērna medicīniskā
karte (veidlapa 026/u);
3.4.3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums (ja Bērns
apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu).

3.5. Prioritāte uzņemšanai
Iestādē ir:
3.5.1. Iecavas novadā deklarētiem bērniem, kuru Vecākiem
(vai vienam no viņiem) deklarētā
dzīves vieta ir Iecavas novada administratīvajā teritorijā;
3.5.2. Iestādes darbinieka
Bērnam uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku;
3.5.3. Bērnam, kura māsa vai
brālis uz uzņemšanas brīdi jau
apmeklē šo Iestādi;
3.6. Iecavas novada Domes
Izglītības, kultūras un sporta komiteja izskata Iecavas novada
pašvaldības iestādes «Iecavas
novada Sociālais dienests», bāriņtiesas rekomendācijas vai Vecāku iesniegumus par Bērna uzņemšanu Iestādē ārpus kārtas.
3.7. Pamatojoties uz Vecāku
iesniegumu Izglītības nodaļai,
Iestādē vieta tiek saglabāta, ja
Bērns neapmeklē Iestādi attaisnojošu iemeslu dēļ vai uz laiku,
kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, ja ģimene izbraukusi
uz citu dzīvesvietu. Nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu
piepildījumam, Bērna prombūtnes laikā (bet ne mazāk par deviņiem mēnešiem), Iestādē var uzņemt nākamo rindā reģistrēto
Bērnu.
4. Datu publiskā
pieejamība
4.1. Informācija par rindu
bērnu uzņemšanai Iestādēs pieejama Iecavas novada Domes
Iz-glītības nodaļā un tiek
ievietota Iecavas novada Domes
interneta mājas lapā
www.iecava.lv.
4.2. Informāciju atjauno vienu reizi mēnesī.
4.3. Noteikumu izpildi uzrauga Iecavas novada Domes Izglītības nodaļas metodiķis.
5. Noslēguma jautājumi
5.1. Šo noteikumu 3.2.2.
punktā pieņemto lēmumu var
apstrīdēt Iecavas novada Domē
Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā un termiņos
mēneša laikā no paziņojuma par
pieņemto lēmumu.
5.2. Iecavas novada Domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
5.3. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām» 45. pantā
noteiktajā kārtībā.
Priekšsēdētājs J. Pelsis
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Pavingrosim!

28. septembris - Olimpiskā diena

1.lpp.

Sporta namā vingrošanā kopā piedalījās ap 150 mazo sportistu: piecas piecu un sešgadīgo
grupas no PII «Cālītis» un trīs
grupas no PII «Dartijas», kuras ar
pārējiem bērniem Olimpisko dienu turpināja bērnudārza pagalmā.
Vingrojumi, ko bija sagatavojusi LOK, bija pieejami internetā,
cītīgākie tos mācēja jau no galvas. Vingrošanu un mūziku
plkst. 10:00 no rīta translēja
radio SWH. LOK katram piešķīra
simboliskas hanteles - no papīra. Vingrojumu komplekss ilga
astoņas minūtes Laura Reinika
dziesmas «Es skrienu» mūzikas
ritmos. Bērni aizrautīgi piedalījās arī stafetēs, kurās šoreiz uzvarēja draudzība.
Novēlot, lai sportiskākie bērni Latvijā nāktu no Iecavas,
sporta skolas direktore Baiba
Gāga izdalīja diplomus, ko LOK
piešķīra katram dalībniekam,
bet mācību iestādes balvā saņēma futbola bumbu. Neizpalika
arī sporta skolas sarūpētie saldumi sportiskai enerģijai.
B. Gāga priecājas par bērnudārzu ieinteresētību: ne tikai
sporta skolotāji, bet arī pārējie
darbinieki aktīvi iesaistījušies,
lai Olimpiskā diena izdotos.
Olimpiskās hanteles izcīņa
1.-4. klašu skolēni cīnījās par
olimpiskās dienas balvām, startējot stafetēs. Atbalstītāji bija
ieradušies pat ar plakātiem, un
neizpalika arī aktīvo līdzjutēju
saucieni. Diemžēl Dzimtmisas
skolēni šoreiz nevarēja cīnīties
par balvām kopā ar citiem, tomēr
viņu skolas pagalmā valdīja īsts
sacensību gars sporta skolotāja
Viļņa Gailuma sarīkotajās stafe-

Internātpamatskolas 3.c klase savā klašu grupā izcīnīja
1. vietu. Ar viņiem sporta skolotājs Jānis Siugalis.
tēs.
LOK dāvāja balvas Olimpiskās dienas sportiskākajām komandām. Stafetēs pirmo vietu
savā klašu grupā un biļetes uz
Dinamo spēli KHL turnīrā arēnā
Rīga 7. oktobrī saņēma internātpamatskolas 3.c klase un vidusskolas 4.a klase. 1. klašu grupā
uzvarēja 1.b klase, bet 2. klašu
grupā – 2.a klase. Katra skola
par dalību Olimpiskās dienas
spēlēs saņēma regbija bumbu,
bet katra klase – saldumus. Par
kuplo apmeklējumu un aktīvākajiem līdzjutējiem Olimpiskās
dienas simbolisko kausu – lielu
keramikas hanteli - saņēma
Iecavas vidusskola.
Olimpiskie sacerējumi un
zīmējumi
Olimpiskajai dienai bija trīs
daļas: kopīga rīta rosme, stafetes
un konkurss, kurā darbi tika
iesniegti jau iepriekš. Bērni pie-

Jauniešu iniciatīvas
grupa atsāk darboties
1.lpp.

Pirmās aktivitātes Jauniešu
iniciatīvas grupai paredzētas jau
šajā nedēļas nogalē sporta skolas organizētajā skrējienā «Iecavas rudens 2012». Mazais aplis
skriet gribētājiem līdz sešu gadu
vecumam taps tieši ar jauniešu
iniciatīvas atbalstu.
Tāpat Jauniešu iniciatīvas
grupa piekrita piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā «Brīvprātīgais
2012» un ir gatava līdz 14. novembrim, kad jāiesniedz pieteikums konkursam, veikt brīvprātīgo darbu sadarbībā ar Iecavas
Edvarta Virzas un Zorģu bibliotēkām. Ideja šim darbam – izveidot e-grāmatu, kurā tiktu ietverti
mūsu novadā dzīvojošo vecākas

paaudzes vai jau aizsaulē aizgājušu novadnieku - dzejas rakstītāju darbi. Šādas grāmatas izveide un pieeja bibliotēkās dotu
iespēju ne tikai mums pārējiem
novadniekiem iepazīties ar senioru slēptajiem talantiem, bet
arī veicinātu paaudžu sadarbību, jo, kā zināms, šis gads ir pasludināts par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei.
Iniciatīvas grupas kopīgās
sanāksmes plānotas reizi mēnesī, tomēr ikviens jaunietis, kas
vēlas dalīties ar domām, idejām
un ierosināt kādu labu darbu, ir
aicināts nākt un runāt par tām
ik dienas. Jaunatnes lietu aktualizēšanai tiks izveidota arī īpaša
lapa sociālajā portālā draugiem.lv – aicinām tai sekot! IZ

dalījās arī zīmējumu un sacerējumu konkursā par olimpisko tēmu. Vērtēšanas pienākumi tika
atvēlēti sporta skolai «Dartija».
Tās izveidota žūrijas komisija
Lienītes Ludriķes vadībā izvēlējās labākos darbus, kurus sūtīt
uz nākamo konkursa kārtu Rīgā.
Tur no visiem iesūtītajiem darbiem LOK izvēlēsies labākos. Izvēlēto sacerējumu «Kā es kļūšu
par olimpieti» autori ir: Enia Tīna

Vidusskolas sporta skolotāja
Īrisa Korčagina ar balvu.
Šusta (vidusskolas 5. kl.), Elza
Strazdiņa (vidusskolas 6.c kl.)
un Sibilla Salgrāve (Dzimtmisas
pamatskolas 5. kl.). No zīmējumiem žūrijai bija grūti izvēlēties
trīs, tādēļ uz Rīgu sūtīs četrus zīmējumus, kuru autori ir Līva Indriķe (vidusskolas 4. kl.), Viktorija Arta Volkova (vidusskolas
3. kl.), Jānis Bilkevičs (vidusskolas 3. kl.) un Gustavs Godainis
(PII «Dartija», 6 gadi). IZ

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko literatūru,
ko lasītājiem piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Oriģinālliteratūra
 Bērziņa I. «Vecums nenāk
viens»
 Eņģele I. «Kāzu tiešraide»
Sēr. Lata Romāns
 Heniņš A. «Tur pērkons
nikni jodus dzenā»
 Priede D. «Snieg purpura
sniegs»
 Sanders V. «Malvīnes
kokteilis»
 Venters E. «Mainīgā
intervence»
Dokumentālā un zinātniski
populārā literatūra
 «37 stāsti par Kārli»
 Bērpo T. «Debesis ir!»
 Buiķis A. «Vai tas esi tu vai
kāds cits»
 Deila S. «Ikdienas
gaišredzība»
 Galēja I. «Konservēšanas
rokasgrāmata»
 Hemgrēns P. «Būvējam
māju no A līdz Z»
 Kerra M. «Izplet spārnus»
 Kilbloka Z. «Uzkodas»
 Langa A. «Jātnieka
rokasgrāmata»
 «Lībiešu krasta stāsti»
 Morics A. «Brīnumainā
aknu un žultspūšļa

attīrīšana»
 «Praktiski padomi
atjautīgai mājsaimniecei»
 Radiņš A. «Arheoloģisks
ceļvedis latviešu un Latvijas
vēsturē»
 Redfīlds Dž. «Šambalas
noslēpums»
 Rors E. «Eneagramma»
 Rožkalne A. «Lauva»
 Stoparde M. «Mans
mazbērns»
 Tauriņš A. «Tie, kas
uzdrošinās»
 Zanders O. «Zaļajā
Zemgalē raugoties»
Tulkotā literatūra
 Ārnstede S. «Nepakļāvīgā»
 Folets K. «Adatas acs»
 Fords Dž. «Keiko»
 Geimens N. «Amerikāņu
dievi»
 Karingstone L.
«Deviņdesmit dienas
Ženevjēvai»
 Mariņina A. «Nāve kā
māksla» 2. gr. «Taisnā tiesa»
 Riordans R. «Zibens zaglis»
 Robārdsa K. «Reiz mīla
nāks»
 Valzers M. «Mīlestības
mirklis»
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Ceļojuma
piezīmes nesasniedza
Dižkoka
apmērus
Sestdien, 29. septembrī,
Iecavas parkā savu zemes
dzīvi beidza vienīgais
eksemplārs – Eiropas
dižskābardis (Fagus
sylvatica), kurš bija
pietuvojies dižkoka statusam
(dižkoka apkārtmērs ir četri
metri).
Visu vasaru vēroju, ka lielais
milzenis kļūst arvien šķībāks,
līdz nolūza. Atklājās, ka koks turējās tikai uz ārējās mizas, viss
vidus ir iztrupējis.
Dižskābardis ir vasarzaļš,
vienmājas, pirmā lieluma koks,

Reklāmas raksts

kura dzimtene ir Centrālā un
Rietumeiropa. Latvijā šo koku
kultivē kopš 18. gadsimta, tā
mūža ilgums ir 200-300 gadi.
Dižskābardis zied neilgi pēc lapu
plaukšanas un ražo sēklas –
riekstiņus, bet tikai sasniedzot
ap 60 gadu vecumu. Koksni izmanto mēbeļu rūpniecībā un izgatavo parketu.
Iecavas parkā šis dižskābardis bija pirmais no kokiem, kas
pavēstīja par rudens tuvošanos,
iekrāsojot lapas tumši sarkanas.
Daina Rudzīte,
pašvaldības dārzkope

IZ

6.

Sporta ziņas : : :

21. septembrī aizvadītas Ogres novada sporta centra
vieglatlētikas sacensības «Iesildāmies rudenim».
Rezultāti C grupā: Karīna Toniga – 2. vieta 100 m skrējienā (14,46
sek.); Edijs Lācis – 2. vieta 300 m skrējienā (45,98 sek.); Enia Tīna
Šusta – 2. vieta 300 m skrējienā (51,30 sek.); Edijs Lācis – 2. vieta
tāllēkšanā (4,16m); 4x100m stafete: 2. vieta (1 min. 0,2 sek.)
zēniem: komandā Aivis Kravalis, Sandis Brūveris, Roberts Jānis
Stančiks un Edijs Lācis; 2. vieta (1 min. 1,53 sek.) meitenēm:
komandā Karīna Toniga, Annemarija Elīna Dukure, Enia Tīna
Šusta un Undīne Čekstere.
27. septembrī noslēdzās skolu sacensības futbolā.
20. septembrī 6.-7. klašu sacensībās piedalījās 12 komandas.
1. vieta Dzimtmisas pamatskolas 7. klases komandai
(V. Hodorovičs, J. Kalniņš, J. Pavlovičs, M. Skalders, K. Kantāns
un M. Skuja).
2. vieta vidusskolas 6.b klases komandai (M. Pavlovs,
A. Bezprozvannijs, M. Mitrofanovs, R. Špickus, T. R. Šteinbergs,
A. A. Andersons un A. Radiončiks).
3. vieta vidusskolas 7.c klases komandai (K. E. Ozoliņš, A. Griška,
R. Zīverts, J. Ziediņš, M. Zakarītis, H. N. Lapiņš un E. Špīss).
8.-9. klašu futbola sacensībās 26. septembrī piedalījās
6 komandas.
1. vieta internātpamatskolas 9.c klases komandai (A. Dambis,
E. Rožēns, R. Baltrušaitis, M. Roze, Ē. Gulbis, A. Dogadkins,
R. Ivenkovs, G. Kļaviņš un E. Kūla).
2. vieta vidusskolas 8.b klases komandai (J. Rozumnijs,
M. Feldmanis, R. Dūmiņš, D. S. Vanags, A. Griška, R. Jirgensons).
3. vieta internātpamatskolas 8.a klases komandai (J. Lincevičs,
K. Akermans, M. Tīsis, J. Ozoliņš, M. Puiķis un K. Brunovskis).
10.-12. klašu sacensībās 27. septembrī piedalījās 7 komandas.
1. vieta vidusskolas 10.a klases komandai (S. Janušēviča,
Z. Vasiļjeva, A. Elksnīte, A. Mediņa, L. Jaunzems, U. Dredžels,
D. Feldmanis un E. R. Vanags).
2. vieta vidusskolas 11.a klases komandai (F. Lisovskis,
D. Cjaputa, G. Plukass, E. Cers, K. Rudzītis un E. Stačkuns).
3. vieta vidusskolas 10.b klases komandai (I. Rupaine, S. Kavosa,
I. Porietis, K. Sviķis, M. Mītins, J. Kaupe, E. Bogviļons un
A. Briņķis). IZ
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Sporta ziņas : : :

EIROPAS VALODU DIENAS IECAVĀ

Basketbola klubs Dartija aizvadījis otro pārbaudes spēli pirms
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas (LBL 3) turnīra ar Bauskas
komandu Kvēle/sporta centrs Mēmele, sīvā cīņā gūstot uzvaru
ar viena punkta pārsvaru. Pretinieki spēles pirmajā puslaikā bija
jūtami spēcīgāki un ieguva desmit punktu pārsvaru, taču Dartija
pamainīja spēles taktiku, kurai pretinieki tā arī nespēja
pielāgoties, un atlikušo spēli komandas cīnījās punkts punktā,
stāsta BK Dartija galvenais treneris Voldemārs Pārums. Pirmā
pārbaudes spēle notika BK Jelgava laukumā, kur Dartija par
trijiem punktiem zaudēja mājiniekiem.
Iepriekšējā sezonā BK Dartija turnīrā izcīnīja sudraba medaļas,
zeltu atstājot Vidzemes augstskolai (VIA), kura finālspēles
papildlaikā sīvā cīņā tomēr guva astoņu punktu pārsvaru pār
Dartiju. Ņemot vērā iegūto pozīciju turnīra tabulā, Dartija varētu
spēlēt augstākā līgā, taču šogad komandas LBL 2 turnīrā ir īpaši
spēcīgas, turklāt Dartijas sastāvs ir mazliet mainījies: komandā
vairs nespēlēs Jānis Eiduks, Gatis Justovičs un Juris Brūveris,
stāsta V. Pārums. Tuvākajā laikā uz laukuma neizies arī Armands
Švītiņš un Ģirts Hauks. No garajiem spēlētājiem palicis vien Ivars
Zemītis, tādēļ pagaidām garajam galam palīdzēs Miķelis Pušilovs
no Kuldīgas, kas, iespējams, nospēlēs arī visu sezonu, jo šis
basketbolists var spēlēt gan zem groza, gan iziet uz āru, stāsta
treneris. Komandā būs arī jauns saspēles vadītājs - Toms Vilks no
Bauskas, kas iepriekš spēlēja BK Kvēle. Veidojot Dartijas
komandas sastāvu, atšķirībā no daudzām citām turnīra
komandām, uzsvars likts uz vietējiem spēlētājiem: šogad tajā
iekļauti arī pieci basketbolisti no U-19. Leģionāri Dartijas klubā ir
tikai trīs: jaunie basketbolisti T. Vilks un M. Pušilovs un
I. Zemītis, kurš iepriekšējā sezonā bija Dartijas komandas labākais
spēlētājs vairākos statistikas rādītājos.
Dartija - Kvēle/sporta centrs Mēmele 62:61
(pa ceturtdaļām: 17:14, 9:22, 19:7, 17:18)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Gundars Brička - 23 punkti, 5 atlecošās bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles, 20 - lietderības keoficients;
Ivars Zemītis – 15 p., 7 atlec. b., 4 pārtvertas bumbas, 17 lietder. k.;
Linards Jaunzems – 12 p., 10 atlec. b., 14 – lietder. k.;
Miķelis Pušilovs – 7 p., 9 atlec. b., 10 – lietder. k.;
Jānis Ivanovs – 3 p., 2 – lietder. k.;
Toms Vilks – 2 p., 2 rez. piesp., 4 – lietder. k.;
Aldis Beitiņš - 2 rez. piesp., 2 – lietder. k.
Spēlēja arī Ivars Puļķis un Francis Lisovskis, bet uz laukuma
neizgāja Roberts Zariņš un Roberts Lindavs.
Turnīra pirmā spēle notiks Carnikavā 8. oktobrī plkst. 20:30, bet BK
Dartija laukumā 17. oktobrī plkst. 20:30 viesosies Olimpiskā centra
«Limbaži» basketbolisti.
30. septembrī Rīgā sporta centrā «Kleisti» notika Latvijas
Jātnieku federācijas kausa izcīņa poniju jāšanā, kur piedalījās
lauku sētas «Drostalas» jātnieces un ponijs. Agate Jefremova ar
poniju Praizanda maršrutā ar šķēršļu augstumu līdz 70 cm
izcīnīja godalgoto 6. vietu.
Eva Ikauniece ar Praizandu startēja maršrutā ar šķēršļu
augstumu līdz 90 cm. Spītējot lietusgāzei, peļķēm un dubļu jūrai,
sacensību laukumā maršruts tika sākts godam, pretendējot uz
medaļu, tomēr lēcienā uz piekto šķērsli pārtrūka kāpšļa siksna,
un šim pārim no sacensībām nācās izstāties. IZ
SIA «Iecavas Siltums» informē, ka turpmāk soda nauda par
kavētiem maksājumiem netiks iekasēta no:
 ilgstoši slimojošām personām, kas slimo ilgāk par
26 nedēļām (nosaka MK 152. noteikumi), uzrādot Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu izziņu;
 1. grupas invalīdiem.
Līdz šim uzņēmums soda naudu neiekasēja no
maznodrošinātām un trūcīgām personām, kā arī no
bezdarbniekiem.

Pateicība
Vislielākais paldies divām
sociālā dienesta darbiniecēm,
kuras mani pārsteidza
21. septembra agrā rītā.
Pārsteigtā pensionāre

Informācijas precizējums
28. septembra «Iecavas Ziņu»
publikācijā «Lielie raksta dzeju»
nepareizi minēts autores amats.
Pareizi jābūt: «Dace Greiža,
Latviešu valodas un literatūras
MA vadītāja.» Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.

Iecavas novada domes Izglītības nodaļa
aicina visus interesentus svinēt
SPĀNIJAS NACIONĀLO DIENU
12. oktobrī plkst. 18.30
Iecavas kultūras nama mazajā zālē
(lūgums apģērbā akcentēt Spānijas karoga krāsas).
Programmā: spāņu mūzikas karaoke,
viktorīna par spāņu mūziku un kultūru
(balvā spāņu sarkanais vīns), spāņu vīna un
saldumu baudīšana.
Programmas vadītājs: spāņu valodas
skolotājs Vicente Navas Mesa.

Iecavas novada domes Izglītības nodaļa
aicina visus
nestrādājošos pensionētos pedagogus
uz pasākumu
«IEAUST PRIEKU IKDIENĀ»
18. oktobrī plkst. 15.00
Iecavas kultūras nama lielajā zālē.
Iecavas novada dome
lūdz atsaukties to dzīvokļu īpašniekus, kas saimnieku
ilgstošas prombūtnes laikā nav apdzīvoti, lai iegūtu
informāciju par īrēšanas iespējām.
Tālrunis 63941721; e-pasts dome@iecava.lv.
11., 18. un 25. oktobrī projekta «Iecavas novada
pašvaldības kapacitātes stiprināšana» ietvaros notiks
mācības projektu vadībā par šādām tēmām:
 projektu būtība,
 risku vadība,
 iepirkumu procedūru organizēšana,
 iekšējās kontroles mehānismi, laika jēdziens projektos,
 projekta krīze,
 inovatīva pieeja projektu vadīšanā u.c.
Pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki mācībām var
pieteikties līdz 5. oktobrim pa tālr. 63941937 vai e-pastu:
inese.bramane@iecava.lv.

13. oktobrī
Iecavas mūzikas un mākslas skolā
ģitāras spēles pedagogu
Modra Baumaņa un Vladimira Kudrina
KONCERTS un MEISTARKLASES
ar Iecavas mūzikas un mākslas
skolas audzēkņiem.
Koncerts pl. 11.00
Meistarklases pl. 12.00

ertā Ieeja koncbez maksas.

Aizsaulē aizgājuši
Herta Spēlmane (09.07.1920. - 29.09.2012.)
Sandra Lielbārde (11.03.1966. - 30.09.2012.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Iecavas taras punkts Edvarta
Virzas ielā 14 pieņem visu
veidu alus pudeles (Latvijā
ražotās un arī «Baltika»). Ja ir
vairāk kā 500 pudeles,
aizbrauksim pakaļ. Lēti pārdod
3 l burkas.
Tālr. 29166190, 29164600.

AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

ZAMS

Pārdod : : :

Mācību sākums 15. oktobrī
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma;
- meža stādāmo materiālu
(bērza, priedes, egles
ietvarstādus).
Tālr. 29452087.

Smilts, grants, šķembas
Kūtsmēsli, būvgruži
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju
Kūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.

Tālr. 28288822.

Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Grunts veltņa pakalpojumi

Tālr. 29457686

Labu 2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā (5/5, 49 m2, izolētas
istabas). Tālr. 29697855.

Vēlas īrēt : : :
1 istabas dzīvokli Iecavā vai
Iecavas tuvumā.
Tālr. 29831756.

Maina : : :
Pārdod
sausu malku 40 l maisos:
• bērzs - 1.40 Ls/maiss
• alksnis - 1.10 Ls/maiss.
Tālr. 67799444; 29113773.

Akcija 40%

iklošana,
Balkonu iest gi, durvis.
plastikāta loeru profils.
Vācu 6-kam

saulainu un siltu 1 istabas
dzīvokli (bez ērtībām, ar
malkas apkuri, ir jauni pakešu
logi un veikts remonts)
Dzirnavu ielā pret 1 vai 2
istabu dzīvokli ar ērtībām
Iecavā (ar piemaksu).
Tālr. 20061256.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Investment Property
of Latvija» plaša profila
celtniekam, kā arī
palīgstrādniekam celtniecības
darbos.
Tālr. 26060411.

Tālr. 25540055, 25505112.

Iecavas parkā
6. oktobrī plkst. 13.00
SKRĒJIENS
«IECAVAS RUDENS 2012»
Sacensību nolikums www.iecava.lv.

Pērk : : :

SIA «Baltijas moteļu grupa»
kurinātājam.
Tālr. 29496319, 29251290.
28. oktobrī plkst. 11:00
Baložu kapu
SAKOPŠANAS TALKA.

Pirmdien, 8. oktobrī,
veselības veicināšanas koordinētāja Agnese Rācene aicina
seniorus uz bezmaksas izglītojošu nodarbību:
«FIZISKO AKTIVITĀŠU NOZĪME VECĀKA GADAGĀJUMA
CILVĒKU VESELĪBĀ».
Runāsim par fizisko aktivitāšu ietekmi uz veselību,
par piemērotākajiem fizisko aktivitāšu veidiem,
kā arī darbosimies praktiski.
Nodarbība notiks: Iecavas kultūras namā plkst. 11:00.
Līdzi jāņem: sporta tērps, ūdens, paklājiņš.
Kontakttālrunis sīkākai informācijai: 26824615.

SIA «Ruls L» kravas automašīnas vadītājam (C kat.).
Tālr. 29800006.
SIA «Skonto apsardzes dienests»
sertificētam apsargam ar
autovadītāja apliecību.
Tālr. 29574633.

8.

Kultūras namā
16. oktobrī pl. 09:30
Liepājas leļļu teātris ar
izrādi
«KAS KRUPĪTIM VĒDERĀ?».
Ieejas maksa - Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā.
20. oktobrī pl.10:00
JĀŅA ZĪVĀRTA PIEMIŅAS
TURNĪRS ZOLĪTĒ.
Pieteikšanās no pl. 9:30.
Dalības maksa Ls 5.
21. oktobrī pl.18:00
ukraiņu cirks
«TRANSFORMERIS».
Ieejas maksa – Ls 2.
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā.
27. oktobrī pl. 18:00
izrāžu apvienība PANNA
piedāvā stand-up komēdiju
ar Lauri Dzelzīti izrādē
«LĪGAVAINIS».
Režisors Juris Rijnieks.
Ieejas maksa - Ls 4 un Ls 5.
Biļešu iepriekšpārdošana
Iecavas kultūras namā.

Sporta namā
6. oktobrī plkst. 11:00,
12:30 un 14:00
LJBL-LR čempionāts
basketbolā:
Iecava – Cēsis.
18. oktobrī plkst. 18:30
IECAVAS NOVADA
SACENSĪBAS GALDA TENISĀ
1. kārta.
20. oktobrī plkst. 11:00
LJBL-LR čempionāts
basketbolā:
Iecava – Imanta.
24. oktobrī plkst.18:00
SPORTA SKOLOTĀJU
METODISKĀS APVIENĪBAS
SĒDE.

Vidusskolā
17. oktobrī plkst. 15:00
IECAVAS NOVADA SKOLU
SACENSĪBAS TAUTAS
BUMBĀ
3.-4. klašu komandām.

Dažādi : : :
Piedāvāju individuālu apmācību
skolēniem (visām vecuma
grupām), ja radušās problēmas
dzimtās un angļu valodas
apguvē. Tālr. 29241887.

Vēlas strādāt : : :
Vīrietis (27 g.) tīra dūmvadus
un veic citus darbus.
Tālr. 29364165.
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