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Diena,
kas ilgi paliks atmiņā

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Šogad ir bijis ļoti ražens mācību gads daudziem skolēniem un skolotājiem. To mēs
varam spriest pēc lielā absolventu skaita Iecavas novada skolās.

Judīte Rubina dodas
pretim jauniem izaicinājumiem
A: Diāna Špoģe

No nākamā mācību gadu
Iecavas internātpamatskolai
būs jāmeklē cits vadītājs, jo
esošā direktore darbu skolā
nolēmusi beigt. 12. jūnija
Domes sēdē deputāti nolēma
ar 20. augustu Judīti Rubinu
no direktores amata atbrīvot
un par personīgā darba un
zināšanu ieguldījumu Iecavas
internātpamatskolas attīstībā
piešķirt viņai novada Domes
Goda rakstu.
Judīte Rubina vada Iecavas internātpamatskolu kopš
2000. gada. Viņas vadībā skolā

ar mūsdienīgu pieeju attīstīta un
nostiprināta materiāli tehniskā
bāze, veicinot izglītības programmu apguvi un attīstot audzēkņiem patstāvīgas dzīves iemaņu
nostiprināšanos. Viņa ir iemantojusi patiesu cieņu un autoritāti
skolas pedagogu, darbinieku un
audzēkņu vidū.
«No Iecavas internātpamatskolas direktores amata aizeju,
jo vēlos sākt strādāt Rīgā un ar
laiku arī mainīt dzīvesvietu no
Iecavas uz Rīgu. Rīgā turpināšu
strādāt pedagoģijā. Esot internātpamatskolas direktores amatā, laiks ir aizritējis saspringtā
darbā, jo, vadot internātskolu,
atbildība jāuzņemas visas 24
stundas diennaktī,» stāsta Judī4.lpp.
te Rubina.

15.06.2012.

2.lpp.

Ielīgosim
Jāņus
«Kveriņos»

7.

Svin
Zelta kāzas

5.

Līdz svētkiem
21. jūlijā 36 dienas

Mūsdienu Ikari īsteno
sapni par brīvo lidojumu
A: Anta Kļaveniece

Esot atvaļinājumā, jācenšas
norobežoties no domām par
darbu, taču, ja pārdesmit
metru attālumā no «Iecavas
Ziņu» žurnālistes pagalma
piezemējas paraplāns, tad
nekas cits neatliek, kā šo
interesanto notikumu
aprakstīt. Vienīgais, ko
nožēloju, ir tas, ka, atrodoties
zemeņu dobē, man rokās bija

kaplis, nevis fotoaparāts, kas
ļautu paraplāna nosēšanos
iemūžināt.
Kad aptuveni 20 minūtes pēc
nosēšanās paraplāna pilots bija
sapakojis savu ekipējumu – paraplāna spārnus, uzkabi, ķiveri
un rezerves izpletni - lielā somā,
sapratām, ka nobiedētais kaimiņu āzis nebūs tā labākā kompānija atlidotājam, tādēļ aicinājām
viņu pagalmā. Kādu brīdi bija jāuzkavējas, lai sagaidītu komandas biedrus, kas, izmantojot
GPS navigācijas ierīci, ar mašīnu
5.lpp.
brauca pēc sava pilota.
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Diena, kas ilgi paliks atmiņā
A: Diāna Špoģe

1.lpp.

Zālītes speciālā internātpamatskola
1. jūnijs bija izlaiduma diena
Zālītes internātpamatskolā. Šogad skolu absolvēja septiņi
audzēkņi. Skolas direktors Jānis
Kārkliņš stāsta: «Viss izdevās tieši tā, kā bijām plānojuši. Bija
skaisti priekšnesumi un daudz
sveicēju – draugu, radu un skolotāju. Vairums absolventu turpinās mācības tepat mūsu skolā,
jo mēs piedāvājam profesionālās
pamatizglītības programmas
mājturībā, ēdināšanas jomā un
kokizstrādājumu izgatavošanā.
Daži absolventi ir izvēlējušies apgūt pavāra un galdnieka palīga
profesiju. Ir jāpriecājas par to, ka
šie skolēni ir ļoti uzņēmīgi un
mācīties griboši.»
Dzimtmisas pamatskola
9. jūnijā Dzimtmisas pamatskolā 11 skolēni saņēma savus
atestātus, lai pēc tam varētu turpināt savu izglītības ceļu kādā
citā skolā. «Izlaidums tradicionāli notika skolas parkā. Laiks bija
labs, izlaidums norisinājās ļoti
sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā. Pēc skolas direktores Janas
Arājas un izglītības speciālistes
Valdas Lieknes uzrunas ar
priekšnesumiem mūs priecēja
pašu skolēni, kā arī Alma Spale
ar meitu Patrīciju. Vakara balli
absolventi atklāja ar polonēzi,
kas ir jau daudzu gadu garumā
izveidojusies skolas tradīcija.
Par izlaidumu saņēmām daudz
pozitīvu atsauksmju,» tā Dzimtmisas pamatskolas direktores
vietniece izglītības jomā Lolita
Krēmere. Vēl viņa pastāstīja, ka
pārsvarā absolventi ir izvēlējušies mācības turpināt kādā no
Rīgas skolām. Dominē Rīgas
ģimnāzijas, Rīgas Valsts tehnikums, arī Saulaines profesionālā
vidusskola. Ir skolēni, kuri savus

dokumentus iesnieguši vairākās
skolās, lai, rudenim tuvojoties,
būtu lielākas izvēles iespējas.
Iecavas internātpamatskola
8. jūnijs bija ļoti nozīmīga
diena daudziem internātpamatskolas skolēniem - viņi saņēma
apliecinājumu par deviņu gadu
garumā iegūtajām zināšanām.
Skolas direktore Judīte Rubina
par izlaiduma norisi stāsta:
«Skolu absolvēja divas 9. klases,
kurās kopā mācījās 25 skolēni.
Kad sākās izlaiduma ceremonija, absolventi kopā ar skolotājiem zālē nevis vienkārši ienāca,
bet gan iedejoja polonēzes solī,»
stāsta skolas direktore Judīte
Rubina. «Absolventi paši dziedāja, runāja dzeju un nemaz nevēlējās šķirties no savas ierastās
skolas. Pēc izlaiduma, kā skolā
ierasts, skolēni un skolotāji vēl
pēdējo reizi ēda kopīgas svētku
pusdienas.» Vēl direktore stāsta,
ka to, kādu ceļu katrs būs izvēlējies, varēs redzēt rudenī. Turpmākās izglītības izvēle ir ļoti nozīmīgs solis, pirms kura ir kārtīgi
jāapdomājas.
Iecavas mūzikas skola
Visagrāk, jau 24. maijā, izlaidumu svinēja Iecavas mūzikas
skolas audzēkņi. Šogad skolu
absolvēja desmit mūziku mīlošas meitenes. Šīs skolas izlaidumus varētu dēvēt par vismuzikālākajiem, jo šajā dienā absolventi
parāda to, ko viņi ir iemācījušies
visu gadu laikā. Skolas direktore
Ineta Pilverte saka: «Koncertā
katra meitene atskaņoja vienu
skaņdarbu, un klausītāji ar skaļiem aplausiem apliecināja meiteņu gatavību saņemt diplomu.
Interesanti jaunietes bija sagatavojušas sveicienu skolotājiem,
nolasot jautājumus par katru.
Pārējiem vajadzēja uzminēt, par
kuru skolotāju ir jautājums. Pasākums bija sirsnīgs un mīļš.»
Paldies visiem skolotājiem,

Iecavas vidusskolas 12.a klase Pēdējā zvanā 18. maijā.

Iecavas vidusskolas 9.a klases izlaidums 9. jūnijā.
vecākiem, skolas tehniskajiem
darbiniekiem un, protams, izlaiduma galvenajām personām desmit burvīgajām meitenēm!
Šogad mūzikas skolu absolvēja:
klavierspēle - Anna Katrīna
Deņisova (ped. I. Pelše), Ieva Zariņa (ped. I. Pelše), Sintija Krikščūne (ped. I. Pelše), Anna Bugovecka (ped. K. Vaičus);
kora klase - Anda Vaičekone
(ped. K. Circene), Arta Briede
( ped. K. Circene)
flautas spēle - Paula Roznere
(ped. I. Bensone)
akordeona spēle- Katrina
Mertsa (ped. A. Rušmane)
ģitāras spēle - Daiga Zālīte
(ped. G. Priekulis)
vijoļspēle - Linda Bartaševica
(ped. D. Rozentāle )
Direktore piebilst, ka jūnija
sākumā notika jauno skolēnu
uzņemšana 2012./2013. mācību gadam. Mūzikas skolas 1.klasē uzņemti 12 audzēkņi, bet sagatavošanas klasē – 14. Bērni vēlas spēlēt gan klavieres, ģitāru
un flautu, gan vēlas dziedāt kora
klasē. Sitaminstrumentu klasi ir
iecienījušas meitenes. «Šogad
skolā atvērta arī mākslas klase

profesionālās ievirzes izglītības
programmā. Interese ir liela:
mākslas 1. klasē iestājās deviņi
bērni, bet sagatavošanas klasē septiņi bērni. Mākslas klases nodarbības notiks Iecavas vidusskolā,» stāsta I. Pilverte. «Esam
priecīgi par interesi mākslas un
mūzikas jomā. Nu tikai atliek sagaidīt jauno skolu!»
Iecavas vidusskola
9. un 15. jūnijā skolā notika
liela rosība, jo arī šogad skolā ir
daudz absolventu. 9. klasi kopā
beidza 63 audzēkņi. Daudzi absolventi turpinās mācības Iecavas vidusskolā, taču, protams, ir
arī skolēni, kas izvēlējušies savu
mācību gājumu turpināt citur.
Piemēram, 9.a klases absolvente
Anda Vaičekone stāsta: «Izlaidumā mēs visu darījām paši: spēlējām mūzikas instrumentus,
dziedājām un vadījām. Tas, manuprāt, lika mums kļūt vēl vienotākiem, taču savu nākotni es
saistīšu ar mūziku un mācības
turpināšu Rīgas Doma kora skolā.» Savukārt Agate Mediņa saka,
ka mācības turpinās tepat vidusskolā. Par izlaidumu viņa stāsta,
ka tas bijis ļoti sirsnīgs.
3.lpp.

Dzimtmisas pamatskolas 9. klases izlaidums 9. jūnijā.
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Labklājības ministrija precizējusi trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu
Labklājības ministrija (LM)
precizējusi trūcīgas ģimenes
(personas) statusa
piešķiršanai noteiktos
nosacījumus un atvieglojusi
administratīvās procedūras šī
statusa noteikšanai.
To paredz LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu, kas 29.maijā, ap-

2.lpp.

Par 9.a klasi stāsta audzinātāja Margita Buņķe: «Esam kopā
no 5. klases, kad tikko biju sākusi strādāt skolā. Es mācījos no
viņiem un viņi no manis. Skolēni
paši palīdzēja organizēt gan ekskursijas, gan klases vakarus. Viņiem patīk visur piedalīties, un
jaunieši novērtē to, ka viņiem uzticas. Klases skolēni ir ļoti dažādi: mūziķi, valodnieki, mākslinieki, ķīmiķi, matemātiķi, sportisti, bet daži pat pamanās apvienot vairākus talantus. Vairākas
meitenes nākotni saista ar mūziku, kāds cits izvēlas mākslu, daži puiši lūkojas tehnisko profesiju virzienā, bet lielāka daļa skolēnu plāno palikt šajā skolā.»
«Šodien ir tāda labi padarīta
darba sajūta. Man šis bija pirmais izlaidums kā skolotājai, tāpēc ar īpašu prieku to gaidīju. Izlaiduma satraukums, mirdzošās
acis, smaidi un ziedu smarža saviļņoja ikviena sirdi. Piepildīju
arī savu sapni dziedāt klases izlaidumā. Daļa absolventu paliks
mācīties Iecavas vidusskolā, bet
pārējie plāno apgūt dažādas dzīvei noderīgas profesijas: policists, programmētājs, pārtikas
tehnologs, tūrisma gids, jūrnieks, datordizaineris un citas.
Gribu vēlēt, lai dzīvē mani pirmie
devītie sasniedz to, ko vēlas, un

stiprināti valdībā.
Noteikumu normas attiecībā
uz bezdarbniekiem saskaņotas
ar pērnā gada decembrī pieņemtajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tās paredz, ka turpmāk tiem cilvēkiem darbspējīgā
vecumā, kuri pašvaldībā vēlēsies
saņemt sociālās palīdzības pabalstu, Nodarbinātības valsts
aģentūrā būs jāreģistrējas kā
bezdarbniekiem. Līdz šim sociā-

lai apgūst profesiju, kas pašiem
dzīvē nesīs prieku,» tā 9.b klases
audzinātāja Solvita Lauzēja.
22. jūnijā Iecavas vidusskolā
būs vēl lielāka diena, jo mācības
šajā skolā beigs 47 apņēmīgi 12.
klašu skolēni. Visiem absolventiem tā būs ļoti īpaša diena, jo
beigsies ilgs viņu dzīves posms.
Vēl pēdējo reizi viņi varēs sajusties kā vidusskolēni, kā klase, jo
pēc tam visi dosies katrs uz savu
pusi un veidos savu nākotni pašu spēkiem. 12.a klases absolvente Agnese Čikule saka: «No vidusskolas gadiem visvairāk atmiņā paliks tikšanās brīži pirms
dažādiem svinīgiem pasākumiem, jo tieši gatavošanās laikā
norisinājās visjautrākie un atmiņā paliekošākie notikumi. Jau
laicīgi esam sākuši domāt, kā
padarīt mūsu pirmsjāņu izlaidumu īpašu un mūsu klasei raksturīgu. Man, tāpat kā lielākajai
daļai klasesbiedru, bija ļoti grūti
izdomāt, ar ko vēlos nodarboties
nākotnē. Vienu dienu gribēju
studēt ārzemēs, citu - strādāt
brīvprātīgajā darbā, taču visbeidzot izlēmu palikt Latvijā. Mēģināšu tikt budžeta grupā Latvijas
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē (vēstures programmā). Domāju, ka šīs zināšanas man ļaus pietiekami variēt
ar profesijas izvēli.» IZ

Internātpamatskolas 9.a klases puiši izlaidumā 8. jūnijā.

lās palīdzības pabalstus varēja
saņemt arī cilvēki, kuriem bija
piešķirts darba meklētāju statuss.
Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, būs jāuzrāda arī tie
ienākumi, par kuriem informācija nebūs pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros vai to nevarēs apliecināt ar izziņu, piemēram, ja cilvēks veic saimniecisko
darbību, iegādājoties patentu,
vai iegūst ienākumus dāvinājuma vai kādā citā ceļā. Savukārt
ienākumi no saimnieciskās un
profesionālās darbības būs jāuzrāda par pēdējiem pilniem trim
kalendāra mēnešiem. Šobrīd tie
ir jāuzrāda par iepriekšējo kalendāro gadu.
Situācijās, kad cilvēks pēdējā
gada (12 mēnešu) laikā būs pārdevis nekustamo vai kustamo
īpašumu, iztikas līdzekļu deklarācijā būs jānorāda minētā darījuma rezultātā gūtā ienākumu
summa jeb vidējie ienākumi mēnesī. Tos aprēķinās par pilniem
kalendāra mēnešiem no brīža,
kad saņemti līdzekļi par darījumu līdz iesnieguma iesniegšanai. Proti, kopējo ienākumu
summu dalīs nevis ar 12 mēnešiem, bet ar mēnešu skaitu no
darījuma brīža.
Turpmāk atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam
pašvaldības varēs noteikt uz laiku no viena mēneša, gadījumā,
ja vismaz viens no iesniedzēja
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem būs darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošus cilvēkus ar
invaliditāti. Pārējos gadījumos
atbilstību trūcīgas ģimenes statusam noteiks uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šobrīd minēto
statusu nosaka attiecīgi uz se-

šiem un 12 mēnešiem.
Tāpat pašvaldībām būs noteiktas plašākas tiesības attiecībā uz to, kādus kustamos un nekustamos īpašumus turpmāk
nebūs jāuzskata par īpašumiem,
nosakot trūcīgas ģimenes (personas) statusu. Par īpašumu
netiks uzskatīts viens nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis iesniedzējs un kopā ar viņu dzīvojoši
cilvēki, bērna nekustamais īpašums un bērna naudas līdzekļu
uzkrājumi kredītiestādēs. Tiek
saglabāta norma, ka par īpašumu neuzskatīs ģimenei ikdienā
nepieciešamās lietas, piemēram,
mēbeles, sadzīves priekšmetus,
apģērbu, bērnu piederumus u.c.
Pašvaldības saistošajos noteikumos tiks noteikts vēl papildu nekustamais vai kustamais
īpašums, ko varēs neuzskatīt
par īpašumu, nosakot atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam, piemēram, ganības,
mežs, ēkas, garāža, kā arī mājlopi, lauksaimniecības inventārs
un transporta līdzekļi atbilstoši
pašvaldības noteiktiem kritērijiem.
Par īpašumu neuzskatīs arī
cilvēkam piederošās kapitāla daļas un akcijas, ja uzsākts maksātnespējas process vai citu
iemeslu dēļ ar tām nav iespējams
rīkoties.
Salīdzinājumā ar pašreiz noteikto, trūcīgas ģimenes (personas) īpašumā nevarēs būt naudas līdzekļu uzkrājumi. Līdz šim
varēja būt līdz minimālās darba
algas apmēram (Ls 200) katram
mājsaimniecības pārstāvim.
Ināra Magone,
sociālā darbiniece

Melnās ziņas
- 6. jūnijā plkst. 7:30 Dzimtmisā, atlaužot automašīnas Volvo FH degvielas tvertni, nozagti
400 litri dīzeļdegvielas, par ko
uzsākts kriminālprocess.
- 9. jūnijā plkst. 18:20 autoostā 1987. gadā dzimušam vīrietim gada laikā otro reizi sastādīts
protokols par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.
- 9. jūnijā plkst. 21:00 Dzimtmisā 1991. gadā dzimis vīrietis,
vadot automašīnu Mazda 626,
neizvēlējās drošu distanci ar
priekšā braucošo automašīnu
VW Golf un izraisīja sadursmi,
bojājot abas automašīnas.
- 10. jūnijā plkst. 19:16,
15:26, 16:00 un vēlreiz 16:48 divi 1984. un 1988. gadā dzimuši
vīrieši no kāda veikala Rīgas ielā

nozaga astoņas vīna pudeles.
Par šo zādzību uzsākts kriminālprocess.
- 11. jūnijā plkst. 21:35 Skolas ielā 1974. gadā dzimušam vīrietim sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols par velosipēda vadīšanu reibumā bez vadītāja apliecības. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,70
promiles.
- 12. jūnijā plkst. 00:25 ceļa
Jelgava-Iecava 30. kilometrā
1983. gadā dzimis vīrietis, būdams alkohola reibumā un bez
vadītāja apliecības, tiesas lieguma laikā vadīja automašīnu VW
Golf. Uzsākts kriminālprocess.
Diāna Purviņa,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Prevencijas
nodaļas vecākā inspektore

2012. gada 15. jūnijā

4.

Judīte Rubina dodas pretim jauniem izaicinājumiem
1.lpp.

«Šajos 12 gados, strādājot
rokrokā ar vadības komandu, ar
visu skolas kolektīvu, ir izdevies
sakārtot skolas fizisko vidi, saglabāt un attīstīt skolas tradīcijas, radīt ģimenisku, atbalstošu
vidi skolēniem, no kuriem lielākā
daļa šeit pavada visu nedēļu no
pirmdienas līdz piektdienai.
Grūti, protams, ir atstāt labi sakārtotu darbu un doties pretim
jauniem izaicinājumiem, bet domāju, ka vadošajiem darbiniekiem tā vajadzētu rīkoties, lai neiestātos darba rutīna, lai saglabātu savu personīgo pašizaug-

smi. Visgrūtāk šķirties ir no darba biedriem, jo, diendienā strādājot līdzās, esam kļuvuši par labiem draugiem, sadarbības partneriem. Kolektīva vidū valda sirsnība, savstarpēja palīdzība.
Mēs esam iemācījušies viens otru slavēt un uzteikt, pamanīt labo kolēģu un, protams, arī skolēnu darbā. Nezinu, vai tik sirsnīgas attiecības vēl sastapšu citā
kolektīvā. Man pietrūks arī skolēnu, kuri, neskatoties uz ikdienas nedarbiņiem un ķibelēm, ir
bērni, kuri ņem pretī atbalstu,
skolotāju ieinteresētību un mīļumu. Strādājot internātskolā, ir
prieks redzēt, kā bērni no ma-

ziem nedarbniekiem bieži kļūst
par mācīties gribošiem, nopietniem jauniešiem. Jā, un noteikti
man pietrūks, ka skolēni un arī
daļa darbinieku mani sauc par
direktorīti. Par Iecavas novada
Domes Goda rakstu jūtos patiesi gandarīta, ka mans darbs ir
pamanīts un atzinīgi novērtēts,»
tā Judīte Rubina. Vēl viņa piebilst, ka skolā paliek stipra administrācijas komanda, kura
būs liels atbalsts jaunajam direktoram. «Lai viņam izdodas saskatīt tās patiesās vērtības, kuras skolā ir pašreiz, un lai nāk atkal jaunas idejas un izaicinājumi
IZ
skolas attīstībā!»

Zinošākie skolēni saņem velosipēdus
A: F: Inga Čipena

Iecavas internātpamatskolā
mācību gada noslēgums
ikreiz tiek atzīmēts ar
interesantiem pasākumiem
skolā un veiksmīgākajiem –
arī tālāk.
22. maijā visus pamatskolas
skolēnus vienoja Lielais pārgājiens, kur audzēkņi kopā ar skolotājiem devās uz deviņus kilometrus attālo mednieku namiņu. Ceļā tika veikti atjautības

uzdevumi, veicināta kopības sajūta skolēnu vidū un veidotas
pozitīvas attiecības ar klašu
audzinātājiem. Mednieku namiņā viesi tika iepazīstināti ar vietas seno vēsturi, bet pagalmā notika virves vilkšanas sacensības.
Visu noslēdza gards piknika
mielasts un došanās mājup ar
autobusu.
30. maija vakarā skolu ieņēma «indiāņi», kuri, priecādamies
par tuvo vasaras brīvlaiku, sacentās dažādās disciplīnās: «bultu» mešanā, staigāšanā pār «krokodilu upi» u.c., bet pēc tam «izpīpēja» karameļu «miera pīpi» un

Skolēni ar jaunajiem velosipēdiem savas skolas pagalmā.

izpriecājās disenītē.
Īpaši pārsteigumi sagaidīja
mācību gada konkursa «Klases
dzīve» uzvarētājus. Katra uzvarētāju klase balvā saņēma lielisku
ekskursiju. 2.c klase ar skolotājām Agnesi Veipu un Lindu
Kraukli, kā arī 2.a klase ar skolotājām Inesi Jirgenu un Dainu
Zariņu devās uz Ausekļa dzirnavām. 7.a klase ar skolotājiem Jāni Siugali un Natāliju Novicku,
8.c klase ar skolotājām Ievu Plēsumu un Sandru Sūnu, 9.c klase ar skolotājām Rūtu Mucenieci
devās uz Daugmales peldbaseinu, 6.a klase ar skolotājiem Tat-

janu Kapusto un Bruno Bahu –
uz «Cinevillu», bet 7.a klase par
ieguldījumu makulatūras vākšanā piedalījās «Zaļās jostas» organizētajā pasākumā Brīvdabas
muzejā.
31. maijā, saņemot liecības,
vairākiem skolēniem tika īpašs
prieks: zinošākie skolēni par lieliskiem mācību darba rezultātiem saņēma balvā velosipēdu.
Konkursa uzvarētājus noteica
atlases stingri kritēriji. Sākumskolas grupā grūto uzvaru izcīnīja Inese Kalniņa (1.c), Laine Novicka (2.c), Dārta Ušacka (3.c),
Ruslans Kameņevs (3.a), Laura
Novicka (4.c), Endija Haritonova
(4.a) un Marta Vilcēna (5.c).
Ik jūniju, apkopojot mācību
darba rezultātus un svinot izlaidumu, sirdī iezogas maza smeldze, vienlaikus mijoties ar prieku
un lepnumu par staltajiem jauniešiem, kuri turpmāk lēmumus
pieņems paši. Šogad, 8. jūnijā,
Iecavas internātpamatskolā tika
izsniegtas divdesmit piecas apliecības par pamatizglītības iegūšanu. 9.a klasi ar laba vēlējumiem dzīvē ievadījušas Valija
Lukstiņa un Irina Jakušenoka,
bet 9.c klasei garus gadus veltījusi Rūta Muceniece. Īpašs
prieks par 9.c klases skolēniem
Sandu Akermani un Raivi Zubankovu, kuri līdztekus labām
sekmēm guvuši ievērojamus ārpusskolas sasniegumus dažādās
jomās. Pateicamies arī 9.a klases
skolniekam Kristapam Prokopovičam, kura augstie sporta sasniegumi spodrinājuši skolas
vārdu daudzu gadu garumā! IZ
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Mūsdienu Ikari īsteno sapni par brīvo lidojumu
1.lpp.

Izrādījās, ka paraplāna pilots
Ivars Šļivka un viņa komandas
biedri – Egons Bērziņš, Andrejs
Puķītis un Roberts Dimiņš – ir rīdzinieki un pārstāv klubu «Spārni». Klubs nodibināts 2003. gadā, apvienojot vairākus lidot gribētājus. Paraplanierisms viņiem
bija reālākais veids, kā īstenot
savu sapni par lidošanu. «Tas ir
skaisti, aizraujoši un atkarību
izraisoši,» teic Ivars, rādot fotouzņēmumus, ko veicis 45 kilometru garajā un aptuveni divu
stundu ilgajā lidojumā no Tērvetes: Staļģeni, Akmenscūciņu
karjerā notiekošās auto izturības sacensības un citas. «Pirmajā reizē tas vien jau ir piedzīvojums, kad vari lidot. Tagad lielāku prieku sagādā brīvie maršruta lidojumi. Tā mums izdodas
pabūt vietās, kur citādi pat parastie tūristi neieklīst. Žēl, ka nezināju, kur piezemēšos, būtu jūsu māju no augstuma nofotografējis.»
Satikšanās dienā kluba vīri
iemēģinājuši jaunu pacelšanās
vietu netālu no Tērvetes, izmantojot ceļa posmu bez stabiem un
kokiem ceļmalās, kas paraplāna
pacelšanai ir ļoti būtiski. Tā kā
Latvijā nav lielu kalnu, no kuriem pacelties lidojumam, tad
paraplānam gaisā jānokļūst ar

speciālas vinčas palīdzību. Vinča
ar 1000 metru garu trosi un regulējamu bremzēšanas sistēmu
ir uzstādīta uz automašīnas
jumta, un paraplānu ar pilotu
uzvelk pret vēju kā gaisa pūķi.
Kad augstums ir pietiekams (aptuveni 300-400 metru), pilots atāķējas no troses un sāk brīvo lidojumu.
Lidojuma ilgums ir atkarīgs
no laika apstākļiem un pilota
meistarības. Tas var ilgt no desmit minūtēm līdz pat piecām sešām stundām. Brīvie lidojumi ir
iespējami, pateicoties termāliem - augšupejošai siltā gaisa
plūsmai, kas var uznest paraplanieri ar visu pilotu līdz pat augstumam, kur kondensējas mitrums un veidojas mākoņi. Šis
augstums ir atkarīgs no temperatūras un gaisa mitruma un
tiek saukts par mākoņu bāzi.
Latvijā karstā vasaras dienā
debesīs mākoņu bāze ir aptuveni
1,5-2 kilometru augstumā, taču
var sasniegt arī trīs kilometru
augstumu. Lai sāktu celties uz
augšu termālī, nepieciešams
vismaz 100 metru augstums, taču siltā gaisa plūsma vēl ir jāatrod. «Ja kādreiz augstu gaisā redzat putnus, kas ilgi planē, nevicinot spārnus, tad ziniet – viņi izmanto šo pašu principu,» skaidroja Egons un smejoties piebilda:

«Putni ļoti labi pārzina meteoroloģijas pamatprincipus un ir īsti
brīvās lidošanas speciālisti.»
Otrs paraplāna pilots Roberts,
kurš piezemējās Staļģenē, pastāstīja, ka kādu brīdi lidojis kopā ar vanagu – abi lidošanai izmantojuši vienu termāli. Siltā
gaisa plūsmas veidojas cikliski,
aptuveni ik pēc 15 minūtēm, un
pilota meistarība ir tās «noķert»
un izmantot lidojumam. Parplānu lidošanas augstumu gan regulē arī noteikumi par navigācijas joslu izmantošanu. Tuvāk Rīgai atļautais lidošanas augstums samazinās līdz 450 metriem.
Kluba dalībnieki lido ne tikai
Latvijā, bet arī citur pasaulē. Ne-

aizmirstami esot lidojumi no kalniem – «Spārnu» paraplanieristi
startējuši no dažādām Alpu un
Tatru nogāzēm gan vasarā, gan
arī ziemā, kad nobrauciens sākas ar slēpēm. Turklāt paraplanierisms nav tikai vīru privilēģija - klubā darbojas arī vairākas
daiļā dzimuma pārstāves. Pavisam Latvijā ar paraplanierismu
aktīvi nodarbojas aptuveni 100
cilvēku. Šo sporta un atpūtas
veidu interesantāku padara arī
dalība dažādās sacensībās: ar
reģistrāciju kontrolpunktos un
laika kontroli, par precīzāko nosēšanos, par lielāko nolidoto attālumu un citas, tostarp sacensības akrobātikā, kas šogad Latvijā norosināsies trešo reizi. IZ

Foto no I. Šļivkas personīgā albuma
Pacelšanās brīdī Staļģenē kādā citā lidjuma reizē.

«Ņem pasi un ejam uz Dzimtsarakstu nodaļu!»
A: Elīna Arāja
F: Edīte Jančone

Jauno tradīciju novada Domē
sumināt zelta kāzu jubilārus
otrdien, 12. jūnijā, pieņēma
arī Valda un Jānis Antons
Oroli, kas laimīgā laulībā
nodzīvojuši jau 50 gadus.
Vidzemniece Valda un zemgalietis Jānis laulības slēguši
1962. gada 2. jūnijā Rīgā, kad
Valdai bija 23 gadi, bet Jānim –
25. Viņi iepazinušies kādā ballē
klubā «Ziemeļblāzma», taču drīz
vien Jānis, būdams jūrnieks, devies jūrā. Valda dzīvojusi kopmītnēs, bet Jānim to nav teikusi,
jo viņai licies, ka kopmītnēs
dzīvo tikai sliktās meitenes. Tomēr Valdai par pārsteigumu kādu dienu kopmītnēs ieradusies
draudzene, kas līdzi atvedusi Jāni. Tā nu Valda ar Jāni divus mēnešus satikušies, gājuši uz koncertiem un citiem pasākumiem,
līdz beidzot kādā dienā Jānis
Valdai pēkšņi sacījis: «Ņem pasi
un ejam uz Dzimtsarakstu nodaļu!» Valda nav iebildusi. «Man jau
ar viņš patika!» tagad atceras

kundze. Toreiz jūrniekiem bijušas privilēģijas – varēja laulāties
bez apdomas laika. Tā nu abi ātri
vien sarakstījušies, piedaloties
vien lieciniekiem, bez viesiem un
lielām svinībām. Jaunlaulāto
statusu Oroli atzīmējuši vien ar
pusdienām pie radiņiem.
1973. gadā jaunā ģimene
pārcēlās uz dzīvi Iecavā, kur Jānis sāka strādāt putnu fabrikā
par atslēdznieku, bet Valda - namu pārvaldē līdz pat pensijai.
Jubilejas dienā gaviļnieki atzīst, ka mūžu ir dzīvojuši ar īsto
cilvēku. «Man jau 50 gadus ir vislabākā sieva,» teic Jānis. Viņa
vaļasprieks ir dārzs un visi ar to
saistītie darbi. «Divatā izdomājam, bet Jānis visu izpilda. Viņš
ir ļoti strādīgs un izdomas bagāts
– tāds kārtīgs vīrs,» par savas
dzīves partneri saka Valda.
Orolu ģimenē uzaudzis dēls
un meita, kas savās ģimenēs saimi kuplinājuši ar sešiem mazbērniem un pagaidām vienu
mazmazbērnu. Valda izauklējusi
vēl ap 15 bērnu, kurus tagad, pa
Iecavu staigājot, reizēm izdodas
atpazīt. Prieks, ja savu bērnības
dienu auklīti atpazīst arī paši
bērni. IZ
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Iecavā darbojas aktīvi jaunieši
A: Jana Ādmine
F: Santa Kalvāne

Jauniešu iniciatīvas grupa
savu darbību uzsāka
2011. gada 19. novembrī.
Dalībai tajā pieteicās
33 Iecavas novada jaunieši
vecumā no 12 līdz 21 gadam.
Kopš tā laika iniciatīvas
grupa ir sanākusi kopā katru
mēnesi; maijā notika sestā
tikšanās reize.
Pateicoties grupas dalībnieku iniciatīvai un aktīvai darbībai, ir notikuši vairāki pasākumi
jauniešiem. Kā vienu no nozīmīgākajām aktivitātēm var minēt
Karjeras dienas, kas noritēja no
janvāra līdz martam. To laikā novada jauniešiem bija iespēja uzzināt par studiju iespējām Latvijā, tikties ar Iecavas novada Domes pārstāvjiem un uzzināt par

pašvaldību un tās darbību, kā
arī tikties ar bijušajiem un esošajiem studentiem iecavniekiem,
kas ar prieku dalījās savā studiju pieredzē. Savukārt nozīmīgākais pasākums bija Iecavas
skeitparka sakopšana. Iniciatīvas grupas jaunieši turp devās
talkot, nokrāsoja sienu un rampas. Šajā pasākumā piedalījās
arī aktīvākie jaunieši zīmētāji.
Viņi kā laureāti no maijā noritējušā «Grafiti konkursa» radoši
apzīmēja skeitparka sienu.
Šo deviņu mēnešu laikā Iecavas jaunieši ir bijuši aktīvi un radoši. Mācību gadam noslēdzoties, 5. jūnijā notika grafiti konkursa laureātu un aktīvāko jauniešu apbalvošanas pasākums,
kurā atzinību un pateicību no
jaunatnes lietu speciālistes saņēma 12 jaunieši. Atzinības rakstus un balvas par dalību «Grafiti
konkursā» saņēma konkursa

laureāti: Kristaps Arbidāns, Georgs Margēvičs, Artūrs Bogdanovičs, Kristiāna Kreiere un Kristers Veģis (no Misas vidusskolas). Pateicības un balvas par
aktīvu un radošu dalību Jauniešu iniciatīvas grupā saņēma:
Kristiāna Kalnciema, Santa Kalvāne un Žanis Sevastjanovs. Trīs
jaunieši bija nopelnījuši īpašu
pateicību: Baiba Kreiere, Elīna
Kļaveniece un Ritvars Priede ne
tikai aktīvi un radoši piedalījās
dažādu pasākumu rīkošanā un
vadīšanā, bet arī sniedza lielu
atbalstu jaunatnes lietu speciālistes darbā.
Iecavas novadā ne tikai aktīvi
darbojās jaunieši no iniciatīvas
grupas, bet arī jaunieši, kas piedalījās motivācijas grupas darbā. No 27. marta motivācijas
grupu vadīja atraktīva un radoša
psiholoģe Ilze Ābelniece. Grupa
divas reizes mēnesi sanāca kopā

uz «Tējas vakaru». Nodarbībās
tās desmit pastāvīgajiem dalībniekiem bija iespēja iepazīt pašiem sevi, iemācīties izprast dažādas dzīves krīzes situācijas un
apgūt to risināšanas iespējas.
Grupas svarīgākie uzdevumi bija
ne tikai atbalstīt vienam otru,
bet arī pārējos novada jauniešus;
ar radošām idejām un aktivitātēm iesaistīties Iecavas attīstībā;
attīstīt jauniešu sadarbošanās
prasmes un realizēt dažādas idejas.
Apsveicami ir tas, ka jaunieši
arī vasaras brīvlaikā turpinās
iesaistīties dažādās novada aktivitātēs. Jau 18 jaunieši ir pieteikušies dalībai svētkos «Iecavai
520», kur izveidos vēsturisko taku, rosinās svētku apmeklētājus
iesaistīties atraktīvā konkursā
un pastāstīs viņiem par vēsturiski nozīmīgākajām vietām Iecavas
parkā. IZ

Jauniešu
iniciatīvas
grupas biedri
saliedēšanās
tematiskajā
pasākumā
«Havaju salas».

Aicina uz brīvdabas koncertu
Latvija ir ļoti bagāta un
daudzveidīga dzīvnieku un augu
pasaule. Daudzus satiekam ikdienā, dažus pat nevēlamies satikt, citi eksemplāri pat ierakstīti
Sarkanajā grāmatā, bet pavisam
nedaudziem ir laimējies nonākt
komponistu redzeslokā. Nu jau
sesto vasaru grupa mūziķu dažādās Latvijas vietās rīko bezmaksas brīvdabas koncertus,
kas veltīti katru gadu savam kukainim, putnam, augam un pat
akmenim (makstenei, čunčiņam, rakstu ķērpim, šūnakmenim, brūnaļģei), un šo visu pasākumu kopā sauc par «Dabas
koncertzāli» (www.daba.gov.lv)

Koncertus rīko mūziķi – Ingus Ulmanis, Aigars Voitišķis,
Kaspars Tobis, Rūta un Valdis
Muktupāveli, Andris Sējāns un
Anrijs Grinbergs. Pirms koncerta
notiek pamatīga iepazīšanās ar
tā gada apdziedamo objektu (zinātniskās darbnīcas). Visi
iepriekšējie koncerti ir ierakstīti
arī diskos, par ko vairākkārt saņemta arī Latvijas mūzikas
ierakstu Gada balva.
Šogad mūziķu uzmanību izpelnījies bezastainais, īpaši aizsargājamais abinieks – apaļmēles krupju dzimtas sarkanvēdera
ugunskrupis (Bombina bombina). Izcili rets, bet skaists eksem-

plārs ar zaļgani pelēku muguru,
zilgani melnu vēderu, sarkaniem
plankumiem un baltiem punktiem. Tad nu šis brīnums šogad
«Dabas koncertzālē» tiks apskatīts, apspēlēts un apdziedāts. Tikai viena nelaime, tas notiks
diezgan tālu no mums – Daugavpils pievārtē, Demenes novadā,
jo tur šim krupim ir vienīgā mājvieta.
Līdz šim visi «Dabas koncertzāle» pasākumi notikuši patiešām skaistās vietās – Daugmales
Vilku priedēs, Mērsraga jūras
krastā, vecajās šūnakmens lauztuvēs pie Daugavas un citur, tāpēc man būtu patiess prieks, ja

šo izrādi dabā dzirdētu un redzētu arī interesenti no Iecavas. Pie
tam - ģērbšanās stils pilnīgi
brīvs, vienīgi pašam jādomā par
piemērotiem apaviem, krēsliņu
vai segu un mazu piknika grozu,
kā arī laterniņu nakts gājienam
atpakaļ pie civilizācijas.
Visiem, kam ir vēlēšanās 30.
jūnijā plkst. 19:00 (izbraukšana
15:00) «Dabas koncertzālē» dzirdēt sarkanvēdera krupja apdziedāšanu, lūgums līdz 22. jūnijam
pieteikties pa tālruni 29419247.
Elīna un Daina Rudzītes,
Brauciena rganizētājas un
«Dabas koncertzāles» fanes
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Sporta ziņas

Iecava 21. jūlijā svinēs savu 520 gadadienu.
Kādu tu redzi Iecavu? Aicinām visus Iecavas iedzīvotājus kopīgi
izveidot fotokolāžu «Mana Iecava». Varbūt kādam tā ir senā
Iecava, citam tās ir dzirnavas vai koka tiltiņš. Aicinām ikvienu
nest fotgrāfijas dažādos formātos uz Iecavas kultūras namu, kur,
liekot bildi pie bildes, izveidosim skaistu kolāžu.
Ja tev mājās lieku vietu aizņem nevajadzīgs velosipēds, kas
vairs nav braucamā stāvoklī, vai lietussargi, kas cietuši stiprā
vējā, tad nekrāj putekļus un droši šīs lietas nogādā veikalā «Ciku
Cakas». Floristes Iecavas svētkos 21. jūlijā šīm lietām dos otro
elpu, izpušķojot tās ar ziediem.
Aicinām pieteikties amatniekus demonstrēt savas amatu
prasmes, veidot amatnieku un mājražotāju produktu tirgu svētku
«Iecavai 520» ietvaros 21. jūlijā.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu kultura.iecava@apollo.lv vai
pietikt pa tālr. 63941234, 29109156.Iecava
IECAVNIEK! TEV IR UNIKĀLA IESPĒJA PIEDALĪTIES
«IECAVAI 520» JUBILEJAS SVINĪBU TAPŠANĀ.
ESI VIENS NO SVĒTKU FILMAS DALĪBNIEKIEM!
Nāc 16. jūnijā no plkst. 12:00 līdz 16:00 uz Iecavas
kultūras namu un videokamerā novēli Iecavai savu
vēlējumu. No vēlējumiem taps jubilejas filma «Runā Iecava».

Dainim Upelniekam čemiona tituls stenda šaušanā.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Liepājas novada Grobiņas šautuvē
«Lāčkoki» norisinājās Latvijas čempionāts stenda šaušanā, kurā piedalījās divi Iecavas šāvēji: Dainis Upelnieks un Arvīds Āboliņš. D.
Upelnieka starts šajās sacensībās vainagojās ar kārtējo uzvaru, tā
pievienojot ceturto Latvijas čempiona titulu savai panākumu bagāžai.
Sacensībās Dainim gandrīz izdevās uzstādīt savu personisko rekordu (117 punkti), taču diemžēl pēdējā sērijā nepaveicās: dažas
muļķīgas kļūdas un rezultātā 116 punkti no 125, stāsta sportists.
Tomēr Dainis ir pārliecināts, kas tas dos papildu stimulu labot savu
personisko rekordu Latvijas olimpiādes ietvaros, lai gan arī šis rezultāts ir ļoti labs – divi punkti virs olimpiskā normatīva. Daiņa kopējais
iegūto punktu skaits Latvijas čempionātā ar 22 finālā gūtiem punktiem ir 138 punkti no 150.
8. jūnijā Latvijas III Olimpiādes priekšsacīkstēs basketbolā
vīriešiem Iecavas novada komanda
sacentās ar Salaspils
basketbolistiem, gūstot uzvaru un ierindojoties 2. vietā uzreiz aiz
Ventspils.
Resultāts: Iecava - Salaspils 86:80
Rezultatīvākie spēlētāji: Ģ. Hauks 25 p., J. Eiduks 15 p., G.
Brička 14 p., A. Beitiņš 8 p., A. Švītiņš 6 p., J. Brūveris 6 p., L.
Jaunzems 2 p., I. Puļķis 2 p., J. Cielavs 2 p. IZ

IZ

Jāņi ir seni latviešu saulgriežu svētki, kurus,diemžēl, cilvēki arvien biežāk svin kā parastu piknika dienu iegriežoties lielveikalos,
pilnībā aizmirstot Latviskās tradīcijas, kā siera siešanu, pīrāgu
cepšanu, alus brūvēšanu, mājas un sētas rotāšanu, vainagu pīšanu, ugunskura kuršanu, pūdeli utt.
2012. gada 17. jūnijā, jau ceturto gadu pēc kārtas Iecavas
novada «Kveriņos» tiek rīkots sirsnīgs Ielīgošanas–Jāņu mācību
pasākums, kurā jebkurš interesents bez maksas var apgūt senlatviešu tradīcijas.
Pasākuma prgramma:
12:30 bezmaksas autobuss no kultūras nama uz «Kveriņiem»
13:00 – 15:00 Radošās darbnīcas: siera siešana; pīrāgu cepšana;
alus brūvēšana; klimpu vārīšana; vainagu pīšana.
15:00 – 17:00 Tradīciju izzināšana: sanlatviešu tradīciju un paražu izzināšana, dziesmas un dejas kopā ar Kristīni Kareli
un folkloras kopu «Tarkšķi»
17:00 bezmaksas autobuss no «Kveriņiem» uz kultūras namu

Mums jautā

Vai Iecavā apmāca suņus?
Cik maksā un cik bieži notiek nodarbības? Cik vecam ir jābūt sunim, lai varētu sākt to apmācīt?
Suņus Iecavā apmāca Ingūna
Mediņa. Ar saviem klientiem viņa tiekas pie Sarkanās skolas.

Ielīgošana – Jāņu mācības «Kveriņos»

Visa pasākuma laikā: izjādes ar zirgiem un tirdziņš.
Nodarbības maksā 20Ls un notiek divas reizes mēnesī (ceturtdienās un svētdienās). Lai varētu
sākt suni, dresēt tam ir jābūt vismaz četrus mēnešus vecam un
vakcinētam. Vairāk informācijas
pa tālruni 26759466.

Pateicība
Izsakām dziļu pateicību Iecavas apbedīšanas birojam
«Krustceles» un Zālītes speciālās internātpamatskolas kolēģiem
par iejūtību un palīdzību, kā arī visiem tiem, kas atrada laiku
atnākt atvadīties no mūsu mīļās Mildas Zingertes.
Meita un māsa

Līdzjūtība
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.

/K. Skalbe/

Skumju brīdi esam kopā ar skolotāju Ievu,
māmuļu smilšu kalniņā pavadot.
Zālītes skolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājusi
Milda Zingerte (28.08.1923. 06.06.2012.)

2012. gada 15. jūnijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Akcija 40%

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

(mācību sākums 18. 06.)

A kategorijas kursi

Ls 30

Tālr. 25540055, 25505112.

Pārdod : : :

8.

Vidusskolā

zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

UZŅEMŠANA 10. klasē
18. jūnijā plkst. 10.00
15. jūnijā
19.00 - 9.c klases izlaidums
22. jūnijā
17.00 - 12.a klase un 12.c
(vakarskolas) klase
20.00 - 12.b klase

Pazaudēts : : :
Progresa rajonā pazudusi
sudraba ķēdīte ar krustiņu,
kurā iegravēts zēna vārds.
Lūdzam atradēju zvanīt pa tālr.
26064677. Atlīdzība garantēta.

Dažādi : : :
Trimera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
l
Smilts, grants, šķembas

Kapu pieminekļi, apmalītes,
sētiņas Iecavā, Tirgus ielā 7a.
Tālr. 26369904.

l
Kūtsmēsli
l
Būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju.

strādā arī brīvdienās

Tālr. 28288822.
~ visu veidu remontdarbi:
iekšdarbi, ārdarbi.
~ mauriņa pļaušana
~ dzīvžoga griešana.
Cena pēc vienošanās.
Pensionāriem piedāvājam nomaksu.

Tālr. 22077401

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
Piektdien, 22. jūnijā no
plkst. 11:00-13:00
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā
SWEDBANK
KONSULTĀCIJAS.
Aicinām visus interesentus!

Piesakies kļūt par viesģimeni
kādam 15-18 gadus vecam
viesskolēnam no 24.08.2012.
līdz 20.07.2013.
Pieteikšanās līdz augusta
sākumam. Vairāk
informācijas www.afs.lv.

Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
ijas
aun
g
Tel. 28828288.
I
No

Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.
Tālr. 27876637.
Licence Nr. CS12ME0003.

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
AUTO GĀZE
SIA Iecavas Serviss uzsāk sertificētu jaunākās
4+ paaudzes iekārtu uzstādīšanu Edvarta Virzas ielā 1.
Uz vietas plašā izvēlē viss nepieciešamais.
Tālr. 63941138.

14. jūnijā
Pieminot komunistiskā
genocīda upurus
No plkst. 18:00 līdz 19:00
veidosim

Zemes apstrāde: aršana,
kultivēšana, diskošana,
vagošana, mazdārziņu
frēzēšana, teritorijas
appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta
pakalpojumi ar traktoru:
iekraušana, izkraušana. Zemes
sagatavošana piemājas mauriņa
izveidošanai. Tālr. 29555118.

ZIEDU CEĻU
pie Brīvības pieminekļa
Iecavas parkā.
Iecavas novada Dome
aicina darbā

Iecavas
internātpamatskolas
DIREKTORU.

Piedāvā darbu : : :
SIA « Iecavnieks&Co» aicina
darbā pieredzējušu tehnologu
pārtikas ražošanā un
sekretāri-lietvedi. CV lūdzam
sūtīt uz e- pastu
sanita@iecavnieks.lv.
SIA «UVO RIG» steidzīgi
vajadzīgs strādnieks
pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419
A/S «BALTICOVO» konkursa
kārtībā aicina darbā asistentu
komercdaļā. Sīkāka
informācija par prasībām un
pienākumiem mājas lapā
www.balticovo.lv sadaļā
Vakances Tālr. 63943840.

Vēlas strādāt : : :
Vīrietis (27 gadi) meklē palīga
darbu lauku saimniecībā. Bez
kaitīgiem ieradumiem. Tālr.
29364165

Izīrē : : :
Izīrēju vienistabas dzīvokli
Iecavas centrā. Daļēji mēbelēts.
Tālr. 26103703

Prasības pretendentiem:

- augstākā pedagoģiskā
izglītība;

- vismaz 3 gadu pieredze
pedagoģiskajā darbā;

- augsta atbildības sajūta,

-

iniciatīva un spēja
patstāvīgi pieņemt
lēmumus;
rekomendācijas no esošās
un/vai iepriekšējās
darba vietas.

Motivācijas vēstuli,
rekomendācijas, CV un
izglītību apliecinoša dokumenta
kopijas jāiesniedz Iecavas
novada Domes kancelejā
Skolas ielā 4, Iecavā,
Iecavas novadā, LV-3913,
līdz 2012.gada 16.jūlijam
personīgi vai pa pastu
(pasta zīmogs 16.07.2012).
Uzziņas pa tālruni 63941721.

Vēlas īrēt : : :
Pensionāre (69 gadi) vēlas īrēt 1
istabas dzīvokli Iecavā vai arī
privātmājā spēj palīdzēt mājas
un dārza darbos. Tālr.
22112284 (zvanīt pēc 18:00)
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