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Iecavniekiem olimpiskais
sudrabs
un bronza

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Izveidotas

3.

papildu vietas
pirmsskolas
grupās

A: F: Beata Logina

No 1. līdz 3. jūlijam
Jūrmalā risinājās Latvijas
Jaunatnes vasaras
olimpiāde. Iecavas novads
ir to pašvaldību vidū, kuru
sportisti mājās pārveduši
dažādu kalumu medaļas.
Iecavnieki piedalījās divos
sporta veidos. Vieglatlēti sacentās Slokas stadionā. 2. jūlijā 100
metru priekšskrējienos Rūdolfs
Tonigs sasniedza trešo labāko
rezultātu (11,56 sek.), diemžēl finālā viņš tika diskvalificēts par
pāragru startu. Dairis Feldmanis ar rezultātu 12,28 sek.
100 metru distancē ierindojās
18. vietā.
400 metru skrējienā Edgars
Beņķis sasniedza personisko rekordu 57,21 sek., kas viņam nodrošināja 23. vietu. Savukārt
Emīls Sevastjanovs, kas startēja, neskatoties uz kājas traumu,
finišēja ar rezultātu 58,24 sek.
un ieguva 26. vietu.

08.07.2011.

Saņem
Viestura
ordeņa
goda zīmi

Triumfa brīdis Iecavas jauniešiem un viņu trenerei Dacei
Vizulei (attēlā) pienāca sestdienas vakarā, kad minētie četri

vieglatlēti izcīnīja olimpisko sudrabu 4 x 100 metru stafetē
(45,99 sek.).
7.lpp.

4.

Ievērības
4.
cienīgi
notikumi
gaidāmi
katoļu draudzē

Senās mūzikas festivālā Euphonia dāvinās labdarības koncertu
A: Līga Grīnberga

Atkal ir pienācis tas
laimīgais muzikālais
brīdis, kad Iecavā varēs
dzirdēt mazu daliņu
no 7. Starptautiskā senās
mūzikas festivāla.
Tas būs labdarības koncerts,
kurš jau kļuvis par ikgadēju tradīciju Iecavā un pulcē kultūras

nama skaistajā zālē labas klasiskās mūzikas mīļotājus no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Pirms sešiem gadiem «Latvijas koncerti» sadarbībā ar ziedu
salonu «Avēnija» aizsāka šo tradīciju. Iepriekšējos piecus gadus
ziedojumu koncertos savāktie līdzekļi tika izlietoti Iecavas internātpamatskolas skolēnu rotaļu
laukuma izveidošanai un labiekārtošanai. Rotaļu laukums ir
pabeigts - par to var pārliecinā-

ties katrs savām acīm, un tas ir
ļoti iecienīts internātpamatskolas skolēnu vidū. Šogad uzsākam sadarbību ar Iecavas mūzikas skolu, kura labdarības koncertā savāktos līdzekļus izlietos
papildu mūzikas instrumentu
iegādei.
7. Starptautiskais senās mūzikas festivāls piedāvā iespēju ar
mūzikas starpniecību mūsdienu
cilvēkam iejusties viduslaiku, renesanses un baroka laikmetā.

Festivāla koncerti pulcēs klausītājus Vecrīgas baznīcās un koncertzālēs, Iecavas kultūras namā, bet svētku kulminācija notiks Latvijas krāšņākajā pilī Rundālē.
9. jūlijā pulksten 16:00 būsiet laipni gaidīti labdarības koncertā Iecavas kultūras namā,
kur uzstāsies stīgu kvartets
Euphonia, atskaņojot Šūberta
un Mendelsona mūziku.
5.lpp.

2011. gada 8. jūlijā

2.

Smejoties kārtīgi izvingrināti sejas muskuļi
A: Beatrise Dzene

Barankas, ko
likt uz kārā
zoba, un diploms
par iegūto
2. vietu
republikas
teātra sporta
turnīrā
iepriecina
Iecavas
vidusskolas
9. klases
komandu un
treneri Valdu
Prokopenko.

F: Irma Bosko

Labākā vieta, kur «ķert»
smieklus, priecāties kopā ar tiesnešiem, dalībniekiem un skatītājiem, ir teātra sporta turnīri.
No 1. līdz 3. jūlijam Rīgā notika
IV Latvijas skolu teātru festivāls,
kura ietvaros teātra sportistiem
notika republikas turnīrs. Tajā
piedalījās divas komandas no
Iecavas vidusskolas.
Trīs dienas teātra sportisti bija apmetušies 1. ģimnāzijā - mielojās ar pavāru kulinārijas brīnumiem, atpūtās pēc nogurdinošajām dienām, trenējās un
iesildījās turnīriem.
Piektdienas vakarā festivāla
dalībnieki devās «vējainā» gājienā, jo tā tēma pieprasīja saistību ar vēju. Iecavnieki izmantoja

populāru Latvijas slavenību sejas, kuru vārdā, uzvārdā vai kādā
darbībā minēts vārds «vējš» vai tā
sinonīms. Mums bija Prāta vētra,
Oļģerts Šalkonis, Vēja brālis, Varis Vētra, Raimonds Vējonis,
Aivars Brīze un citi.
Valdas Prokopenko trenētā

9. klases komanda, pateicoties
lielajam spēles priekam, azartam, interesantajām saspēlēm
un idejām, 1. jūlija spēlē Vērmanes dārzā iekļuva republikas turnīra finālā 5.-9. klašu grupā.
3. jūlijā komandai bija jāspēlē lielajā finālā pret Varakļānu ko-

mandu. Ar nelielu pārsvaru uzvarēja latgaļu pretinieki, bet
iecavniekiem tika godam izcīnītā
2. vieta.
Savukārt Daces Greižas trenētā 11. un 12. klašu komanda
vidusskolas grupā spēlēja turnīru pret Madonu. Lai gan spēli
uzvarējām, sīvajā konkurencē
finālā neiekļuvām, taču tas
neliedza priecāties, just līdzi citām komandām un baudīt
naksnīgo Vecrīgu kopā ar latgaļu draugiem. «Lai arī bija
karsts un mēs spēlējām teltī uz
bruģa, bija jūtams ļoti liels skatītāju atbalsts mums, un tas
teātra sportā ir pats svarīgākais!» priecīgs ir vidusskolas komandas kapteinis Edvarts
Šulcs.
Treneres un skolēni saka lielu paldies Iecavas novada Domei
par atbalstu. IZ

Spāņi bauda latviešu tradīcijas
A: Vita Lauciņa-Veinere

angļu valodas skolotāja

Comenius projekta
ietvaros laika posmā no
17. līdz 22. jūnijam
Iecavā viesojās skolotāji
no Spānijas - Hosē,
Roberto un Kārmena.
Jau iepriekš laikrakstā vēstīju par šo divpusējās partnerības projektu un viesošanos Spānijā maijā, tad šoreiz programmu
spāņu kolēģiem bijām sarūpējuši
mēs.
Vizītes otrajā dienā viesi vēroja 12.a klases izlaidumu. Viņiem Iecavas vidusskolas darbinieki
tādas tradīcijas skolās nav, tikai
Spānijas.
tiek izsniegts atestāts, un viss.
Izlaidumi notiek tikai augstskoAizraujoša bija ekskursija pa
lās. Tāpēc šis pasākums spāņiem
šķita ļoti aizraujošs un intere- skolu. Īpaši spāņus ieinteresēja
sants, ņemot vērā, ka skolēni pa- dabaszinību klases un ķīmijas
ši spēlēja dažādus mūzikas in- laboratorija, jo projekta koorstrumentus, dziedāja un skaitīja dinators Hosē (Jose Manuel Facal) ir ķīmijas skolotājs. Izrādīju
dzeju.
Pirms izlaiduma spāņu kolēģi arī angļu valodas kabinetu, kurā
tikās ar vidusskolas direktori Ag- ir iekārtots stūrītis šim projekru Zaķi. Tikšanās laikā pastāstī- tam - ar spāņu un latviešu skolējām par mūsu skolu, tās izglītī- nu foto attēliem, ar skolēnu veibas programmām, par izglītības doto kalendāru un projekta
sistēmu Latvijā. Ciemiņi bija sa- mapi, kurai materiāli tika veidoti
rūpējuši piemiņas veltes direkto- mācību gada laikā. Vakarā spāņi
rei. Direktore svinīgi pasniedza uzkavējās skolā, lai iepazītos ar
sadarbības partneriem sertifikā- mūsu skolas skolotājiem un paliktu uz izlaiduma balli.
tus par vizīti.

kopā ar partneriem no

Nākamajā dienā viesi kopā ar
mūsu projektā iesaistītajiem
skolotājiem baudīja Jāņu mācības Iecavas novada «Kveriņos».
Tādas tradīcijas, ko latvieši piekopj Jāņos, ir unikālas. Lai gan
spāņi zināja stāstīt, ka šādas tādas tradīcijas arī viņiem šajos
datumos esot, taču ne tuvu tik
plašas un bagātas, kā mums.
Mūsu programmā 21. jūnijā
bija iekļauts brauciens uz Siguldu, kur Dainu kalnā ik gadu notiek saulgriežu svētki ar visām
senajām tradīcijām.
Papildus visam spāņi izbau-

dīja īstu latviešu pirtiņu pie ļoti
viesmīlīgajiem «Ķīšu» saimniekiem Aivara un Vijas Spalvām. Viņi ar prieku uzņēma
svešzemniekus savā saimniecībā, izrādot sakņu dārziņu, vecās
ābeles, dabiskās pļavas, dīķi,
kurā vēlāk peldējās, un māju.
Ja jau Latvija ir zeme pie jūras, tad jūras izrādīšana arī bija
obligāts pasākums. Spāņu
draugi pat iemanījās nopeldēties
un bija ļoti pateicīgi par iespēju
redzēt Baltijas jūru.
Arī Bauskas novadu nedaudz izrādījām, apmeklējot
Bauskas pili un pusdienojot
«Bērzkalnos». Kad spāņi mūsu
pavadībā devās mājupceļā, tad
nebeidza vien priecāties par gūtajiem iespaidiem un teica, ka
vēlētos vecumdienas pavadīt
Latvijā. Mūsu zeme viņiem šķitusi kā viens liels parks, tik
skaista tā viņiem iegūlās atmiņā.
Vēlos teikt lielu paldies cilvēkiem, kuri iesaistījās šajā projektā un palīdzēja to realizēt:
skolas direktorei Agrai Zaķei,
kolēģiem Solvitai Dārziņai, Ilonai Grīnbergai, Mihailam Haļitovam un visiem tiem, kas uzkavējās pēc 12. klašu izlaidumiem,
«Ķīšu» saimniekiem Aivaram un
Vijai un skolas šoferim Guntaram Pērkonam, kuru augsti novērtēja arī spāņu viesi. Turpināsim sadarbību arī nākamajā mācību gadā kopā ar skolēniem. IZ
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3.

Novada Domē
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un
sporta komiteja 5. jūlija
sēdē sprieda par vadības
maiņu pirmsskolas
izglītības iestādē «Cālītis».
Deputāti izskatīja iesniegumu, kurā bērnudārza vadītāja
Ļubova Momota lūdz viņu atbrīvot no amata 5. augustā un
rekomendē par iestādes jauno
vadītāju iecelt pašreizējo vadītājas vietnieci izglītības jomā Ingūnu Lāci. Ieteiktā speciāliste tiek
raksturota kā profesionāle, kas
sekmīgi spēs pilnveidot bērnudārza darbu; viņa iepriekš vadījusi Bauskas rajona pirmsskolas
izglītības metodisko apvienību
un tagad vada Iecavas novada
pirmsskolas pedagogu metodis-

ko apvienību. Lai gan neviens
deputāts nenoliedza I. Lāces
augsto profesionalitāti un atbilstību iestādes vadītājas amatam, komiteja tomēr nolēma
ieteikt Domei izsludināt šī amata
pretendentu pieteikšanos uz
darba interviju, lai nodrošinātu
iespēju arī citiem interesentiem
piedāvāt savu kandidatūru. Komiteja arī atbalstīja izglītības
speciālistes Valdas Lieknes ierosinājumu par ilggadēju darbu
piešķirt Ļ. Momotai Domes Goda
rakstu un naudas balvu.
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» dārzkope Daina
Rudzīte informēja deputātus par
gaidāmo valsts mēroga konkursu «Par skaistāko daiļdārzu un
lauku sētu 2011.» Konkursā var
piedalīties Latvijas iedzīvotāji un
ainavu arhitekti, kuri izveidojuši

Izveidotas papildu vietas
pirmsskolas grupās
A: Valda Liekne

Domes izglītības speciāliste

Domājot par saviem pirmsskolēniem, jau 2008. gadā Iecavas novada Dome nolēma
2010. gadā reorganizēt sākumskolu «Dartija». Deputātu vēlme
bija palielināt vietu skaitu
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pēc reorganizācijas pirmsskolas
izglītības iestādē «Dartija» papildus tika atvērtas divas pirmsskolas grupas. Diemžēl bērnu
skaits rindās vēl joprojām ir liels.
Pirmsskolas izglītības iestādēs «Dartija», «Cālītis» un Zālītes
speciālajā internātpamatskolā ir
notikusi renovācija, ēkas ir nosiltinātas un telpas izremontētas, taču ar to nepietiek, lai uzņemtu visus pirmsskolas vecuma bērnus. Lai risinātu jautājumu par papildu vietām pirmsskolas izglītības iestādēs,
10. maijā ir apstiprināti grozījumi 08.09.2009. Domes lēmumā
«Par izglītojamo skaitu grupā
Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs», palielinot vietu
skaitu bērniem vecumā no pusotra līdz trīs gadiem. Iepriekš bija noteikts, ka līdz diviem gadiem
izglītojamo skaits grupā var būt

līdz 14 bērniem, bet līdz trīs gadiem - 16. Tagad šajā vecuma
grupā pirmsskolas izglītības
iestādes drīkst pieņemt 20 bērnus grupiņā.
Pēc renovācijas Zālītes speciālās internātpamatskolas
pirmsskolas grupā, kas strādā
pēc vispārējās izglītības programmas, iespējams papildus
pieņemt septiņus bērnus. Tā kā
šajā grupā nav izveidota rinda,
tad vecāki ir aicināti no
1. augusta pieteikt savus bērnus. Interesentus lūdzam zvanīt
skolas direktora vietniecei saimniecības darbā Dacei Lisovskai
pa tālruni 28221771. Arī pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija»
rasta iespēja no 1. septembra
papildus rindas kārtībā uzņemt
astoņus trīsgadīgus bērnus (zvanīt vadītājai Irīnai Freimanei pa
tālruni 29448276).
Novada Dome ir atbalstījusi
ideju par privātā bērnudārza izveidi Iecavā, diemžēl tā vēl pagaidām nav īstenota. Tā kā situācija ir mainīga un tuvākajos gados
bērnu skaits varētu sarukt, tad
pašreiz jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai nav
pamata. Tomēr vajadzētu aktualizēt jautājumu par izprojektētās piebūves celšanu pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis». IZ

skaistu daiļdārzu, vasarnīcas
dārzu vai iekopuši skaistu lauku
sētu. Daiļdārzus un lauku sētas
konkursam var pieteikt pašvaldība, dārza īpašnieks, dārza veidotājs vai kāda cita persona ar
dārza saimnieka piekrišanu. Pieteikumi līdz 30. jūlijam nosūtāmi Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrībai Zalves ielā 231, Rīgā, LV-1046, pa faksu:
67615072 vai pa e-pastu: darzu
konkurss@inbox.lv. Vēlams pievienot arī vizuālo materiālu. Dalībnieku vērtēšana notiks līdz
1. septembrim.
Vietējais Iecavas novada sakoptības konkurss šogad nenotiks, taču pašvaldība finansē
daiļdārzu un sakopto sētu īpašnieku braucienu uz Puķu draugu saieta pasākumu Ventspilī
23. jūlijā.
Komiteja izskatīja labojumus
Zālītes speciālās internātpamatskolas nolikumā, grozījumus
11.11.2008. nolikumā «Par nau-

das balvu piešķiršanu Iecavas
novada sportistiem, sporta veidu
treneriem un sporta spēļu komandām par sasniegumiem
sportā», kā arī saistošo noteikumu «Reklāmu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un
izvietošanas kārtība Iecavas novadā» projektu un ieteica Domei
tos apstiprināt.
Deputāti pieņēma zināšanai
«Kokneses fonda» aicinājumu
iesaistīties Likteņdārza veidošanā. Tas ir projekts, ko paredzēts
īstenot līdz 2018. gadam kā dāvanu Latvijai 100. dzimšanas
dienā. Gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji aicināti ziedot naudu un
materiālus amfiteātrim. Ir nepieciešami 20-30 cm diametra tumši pelēki laukakmeņi, granīta flīzes, betons, elektroinstalācijas
un citi materiāli. Sīkāku informāciju var saņemt pa tālruņiem
67289535; 29259572, kā arī
projekta interneta mājas lapā:
www.liktendarzs.lv. IZ

Kāds bijis JŪNIJS
Jūnijā Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas astoņas
miršanas apliecības un reģistrēti četri jaundzimušie - viena
meitene un trīs puikas. Bērniņiem izvēlētie vārdi ir Amanda,
Maksims, Roberts un Jānis. Pagājušajā mēnesī notikušas arī trīs
pāru kāzas. IZ

Melnās ziņas
- 29. jūnijā plkst. 19:25
Edvarta Virzas ielā pie mājas
ieejas aizturēts 1970. gadā dzimis vīrietis, kurš atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas sabiedriskā vietā
atradās tādā alkohola reibumā,
kas aizskar apkārtējo cilvēku
cieņu. Sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
- Laikā no 29. jūnija plkst. 21
līdz 30. jūnija plkst. 6 no iežogotas teritorijas, izgriežot žogā
caurumu, nozagti astoņi akumulatori. Sākts kriminālprocess.
- 1. jūlija naktī, izurbjot trīs
caurumus plastmasas loga rāmī,
no mājas Rīgas ielā nozagta somiņa ar pasi, vadītāja apliecību
un automašīnas reģistrācijas apliecību. Sākts kriminālprocess.
- 1. jūlijā ap plkst. 9:30, neuzmanīgi makšķerējot Gulbju karjerā, 1943. gadā dzimis vīrietis
iekrita mākslīgajā ūdens krātuvē
un noslīka.
- 1. jūlijā saņemti ziņojumi
par Iecavas upē atrastiem diviem
nesprāgušiem kara laika lādiņiem, kā arī par vienu nesprāgušu

lādiņu, kurš uziets meža apvidū
blakus ceļam Iecava-Baldone.
- 1. jūlijā ap plkst. 19:45, vadot automašīnu BMW 318 uz ceļa A7 pie DUS «Astarte nafta»,
1990. gadā dzimis vadītājs neizvēlējās drošu braukšanas distanci ar priekšā braucošu automašīnu Hyndai Getz. Tās vadītāja, 1954. gadā dzimusi sieviete,
nespēja nobremzēt, izraisīja sadursmi, un viņas auto ietriecās
priekšā stāvošajā automašīnā
Opel Vectra.
- 3. jūlijā no ārstniecības
iestādes saņemta informācija,
ka Iecavas parkā konfliktā ar nenoskaidrotu personu miesas bojājumus guvis 1974. gadā dzimis
vīrietis. Uzsākta administratīvā
lietvedība.
- Laikā no 4. jūlija plkst. 20
līdz 5. jūlija 16:30 no iežogotas
teritorijas Skolas ielā nozagts
pašgājējs zāles pļāvējs. Sākts
kriminālprocess.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore
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4.

Saņem Viestura ordeņa goda zīmi
A: Anta Kļaveniece

F: Valsts prezidenta kanceleja

4. jūlijā Rīgas pilī notika
svinīgā ceremonija,
kurā Nacionālo bruņoto
spēku karavīriem
Jānim Kreieram un
Igoram Tropam
Valsts prezidents
Valdis Zatlers pasniedza
Viestura ordeņa
goda zīmes.
Sauszemes spēku Kājnieku
brigādes seržants Jānis Kreiers
tika apbalvots ar Viestura ordeņa Sudraba goda zīmi par izrādīto drosmi un varonību, piedaloties Latvijas kontingenta
starptautiskajās operācijās, par
pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu
dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos un Latvijas armijas
teicamu reprezentāciju. Savukārt Sauszemes spēku Kājnieku
brigādes dižkareivis Igors Trops
tika apbalvots ar Viestura ordeņa Bronzas goda zīmi par izrādīto drosmi un varonību kaujas laikā un pašaizliedzīgu un
priekšzīmīgu dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Šobrīd Jānis Kreiers ar ģimeni dzīvo Ogrē, taču Iecavā joprojām jūtas kā mājās, «jo šeit
dzīvo mamma, mazās un lielās
māsas, te ir iets skolā un iepazītas gandrīz visas vietiņas, kur ik
pa laikam ir patīkami atgriezties».
Neskatoties uz lielo aizņemtību, kuras dēļ drosmīgais karavīrs nesaņēma piešķirto apbalvojumu jau valsts svētkos maija
sākumā, Jānis tomēr piekrita
nelielai intervijai. Interesanti, ka

Valsts prezidents Valdis Zatlers pasniedz Viestura ordeņa
goda zīmi NBS karavīram Jānim Kreieram.

viņa saistību ar militāro jomu
sajūtu jau pirmajā telefona sarunā - uz manu jautājumu: «Vai
Jānis?» saņemu atbildi: «Tieši
tā!», fonā skanot šāviņu troksnim. Mācības. Taču Jānim,
šķiet, ir arī laba humora izjūta.
Uz jautājumu, kādus apbalvojumus viņš saņēmis iepriekš, seržants atbild: «Ir par piedalīšanos
misijās, par centību dienestā un
vēl daži, taču, ja godīgi, nepateikšu, kādi. Medaļas parasti liek pie
parādes formas, bet, tā kā to pārāk bieži nenēsā, tad grūti atcerēties, cik un par ko.»
- Kādi pašlaik ir tavi dienesta
pienākumi?
- Pašreiz esmu vada seržants. Vads, tie ir 32-40 karavīri,
kas sadalīti trijās nodaļās. Atbildu par karavīru apgādi un citām
administratīvām lietām, taču aktīvi tieku iesaistīts arī karavīru
apmācībā.
- Kā veidojusies tava karjera?
- Karjera sākās ar ārrindas

Zemessardzi Iecavas rotā 1996.
vai 1997. gadā, kur rotas komandieris bija (un vēl joprojām
ir) Dainis Kravals, kurš gan toreiz, gan tagad aktīvi iesaista
jaunatni gan Jaunsardzē, gan
Zemessardzē, ļaujot izprast, kas
ir militārisms, un saprast, vai
vēlies ar to saistīt savu dzīvi, vai
ne.
Piedalījos ārrindas Zemessardzes mācībās, iesaistījos arī
jaunsargu apmācībā un pamazām sapratu, ka man patīk armijas lietas. Pēc obligātā dienesta 1997., 1998. gadā, paliku
ārrindā, bet Dainis Kravals, redzēdams, ka aktīvi iesaistos visās mācībās un citos pasākumos, 2000. gadā izteica priekšlikumu iestāties profesionālajā
dienestā Bauskas Zemessardzes
bataljonā par sakarnieku.
Pēc divu gadu darba Zemessardzes bataljonā 2002. gada vasarā tiku nosūtīts turpmākam
dienestam uz Ādažiem, uz jaun-

izveidoto 2. Kājnieku bataljonu,
kurā arī joprojām dienēju. Sākumā biju nodaļas komandieris
(no 2002. līdz 2006. gadam), tad
vada seržants (līdz 2009. gadam)
un rotas vecākais apmācību
instruktors (līdz 2011. gadam).
Tā kā šis amats rotā tika likvidēts (pārnests uz štābu), bet
man patīk darbs rotā, tad no gada sākuma atkal esmu vada seržants.
- Kādas iespējas ir tavai profesionālajai izaugsmei?
- Par turpmāko karjeru grūti
ir kaut ko teikt, jo militārajā jomā karjeru ietekmē ne tikai paša
vēlmes, bet arī komandieru plāni un ieskati par katra karavīra
spējām un nepieciešamību, bet
to grūti izprast, ja nepārzina militāro struktūru un īpatnības.
Instruktora dienesta gaita
īsumā ir šāda: pirmā instruktora pakāpe ir kaprālis (parasti
nodaļas komandieris). Pēc četru
gadu dienesta komandieri (ja
uzskata, ka ir potenciāls) nosūta
uz kursiem (Cēsu Instruktoru
skola). Sekmīgi izejot kursus (ja
ir brīva štata vieta), var iecelt par
vada seržantu. Atkal pēc četru
gadu dienesta - kursi, pēc kuriem ir iespēja kļūt par rotas
virsseržantu. Tas tā ļoti īsumā,
ja neņem vērā citus aspektus.
Tālāk var turpināt dienestu štābos, dažādos amatos vai pretendēt uz kādu no instruktoruspeciālistu amatiem.
- Kas tev sniedz gandarījumu
savā profesijā?
- Dienestā patīk tas, ka darbs
nav vienveidīgs. Ir dažādas mācības un citas aktivitātes, kurām gatavojas, kurās piedalās. It
kā tēmas un galvenie virzieni ir
vienādi, bet mainās cilvēki, apstākļi un citi faktori, tādēļ katra
diena ir citāda un jaunu izaicinājumu pilna. IZ

Ievērības cienīgi notikumi gaidāmi katoļu draudzē
A: Beata Logina

Kā ierasts, vasarā kapusvētkos notiek aizlūgumi par mūžībā
aizgājušo tuvinieku un draudzes
locekļu dvēselēm. 9. jūlijā pulksten 12:00 kapusvētki būs Baložu kapsētā un pulksten 14:00 Jaundedžu kapsētā. Bet jau
piektdien, 8. jūlijā, Iecavas kato-

ļu baznīcā tiks atzīmēta draudzes prāvesta Arņa Vizbeļa priesterības 10 gadu jubileja, savukārt 31. jūlijā notiks Jelgavas
bīskapa Antona Justa vizitācija
un Iecavas dievnama iesvētīšanas otrās gadskārtas svinības.
Tieši pateicoties bīskapa
neatlaidībai, katoļiem Iecavā tagad ir lielākas iespējas, tapusi
jaunā baznīca Lauku ielā 16,
draudze paplašinājusies un sa-

liedējusies. Taču nepietiek vien
ar jaunu ēku, jākopj arī ticības
dzīve. Un to jau gandrīz divus
gadus enerģiski dara prāvests
Arnis Vizbelis - viņš Iecavas
draudzi vada un visus organizatoriskos jautājumus kārto kopš
2009. gada 23. augusta.
Dievkalpojumi Iecavas svētā
Antona katoļu baznīcā notiek
svētdienās pulksten 12:00,
pirmdienās, otrdienās, trešdie-

nās, ceturtdienās un sestdienās - pulksten 7:00, bet piektdienās - pulksten 18:00.
Draudzes dzīves aktuālā informācija vienmēr ir lasāma baznīcas foajē. Par dažādiem jautājumiem ar prāvestu var sazināties pa tālruni 26466355. Savukārt plašāku informāciju par
Svētdienas skolu var saņemt no
skolotājas Vijas Čivčišas (tālr.
63942572). IZ
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Esi par ģimeniskām vērtībām un aktīvu dzīvesveidu!
«Iecavas Ziņas» turpina
informēt par jaunumiem
tūrisma objektos Iecavas
novadā. Sākums 22. jūnija numurā.
A: F: Beatrise Dzene

Dažus kilometrus no Iecavas,
braucot uz Bausku, labajā
pusē atrodas kempings
«Labirinti», kura piedāvājumā
ietilpst atrakciju parks
ar vairāk nekā 10 sporta un
atpūtas spēlēm brīvā dabā,
kempinga vieta, apskates
saimniecība, interesentu
grupu pieņemšana,
dažādu svētku, pasākumu
organizēšana un
speciālas vietas piknikam.
«Mēs sākām strādāt kā zemnieku saimniecība «Bērziņi», kurā audzējām graudus un kartupeļus,» stāsta saimnieks Jānis
Pastars. «Pēc kāda laika uz Latviju sāka braukt zviedru, vācu
zemnieki, kuri vēlējās redzēt, kā
latvieši saimnieko. Ļoti daudzo
interesentu dēļ izveidojām kempinga vietu, vēlāk arī «Mazo atrakciju laukumu», kurā skolēni
un bērni var atpūsties.
Pamazām attīstījāmies un tagad mums ir vairāk par 10 atrakcijām spēļu piedāvājumā, pie
mums brauc tūristi apmesties
kempinga vietā, kā arī uzņemam
jaunlaulātos pēc svinīgās ceremonijas un pirms došanās uz
viesu māju. Mums ir plašs piedāvājums.
Gājiens cauri visām rotaļām
ir kā liels labirints, un šis vārds
ir starptautisks, tādēļ to saprot
visu tautību cilvēki. Mūsu pirmās spēles nosaukums ir tieši
«Labirints»,» saimnieks atklāj tāda nosaukuma rašanās iemeslus.
««Labirintu» atrakcijas un

«Pilns pagalms
ar tūristu autotreileriem.
Šoreiz tie ieradušies
no Anglijas un Holandes,»
priecīgi vēsta
Jānis Pastars.

spēles ir pašu domātas un veidotas. Tās, kuras neizdodas, ņemam ārā vai uzlabojam,» saka
Jānis Pastars. «Piemēram,
«Bumbiņrallijtrases» ideja radās,
skatoties Olimpisko spēļu bobsleja sacensības. Kāpēc gan nevarētu kamanas aizvietot ar
bumbiņu, kas traucas pa reni?»
Pēc sarakstīšanās un pirms
viesu mājas apmeklējuma jau
140 pāri ir devušies tieši uz «Labirintiem», kur jaunlaulātajiem
ir īpaša «Labirintu kāzu programma».
Piedāvājumā ir arī kolektīvu,
ģimeņu pasākumu organizēšana. «Vislielākais prieks ir tad,
kad jaunās ģimenes atgriežas pie

mums atkārtoti un jau kopā ar
mazajiem ķipariem. Tad uzjundī
sentimentāla sajūta,» atzīst Jānis Pastars.
21 gada laikā «Labirintus» ir
apmeklējuši tūristi no četriem
pasaules kontinentiem. «Pašlaik
pie mums ar saviem autotreileriem ir ieradušies holandieši un
angļi. Liels prieks ir tad, kad tūristi atgriežas pie mums. Ļoti interesants bija kāds kanādietis,
kurš četrus gadus apceļoja pasauli un iegriezās arī pie mums.
Visvairāk tūristu ir no Somijas,
Holandes, Vācijas, kas ceļo tieši
ar autotreileriem. Mēs varam ļoti
daudz mācīties, piemēram, no
holandiešiem, kuri ir ar lielu ce-

ļotāju pieredzi. Laika gaitā man
un manai ģimenei ir bijusi lieliska iespēja tikties ar dažādiem
cilvēkiem no dažādām valstīm,
kas mums ir palīdzējis apgūt
angļu un nedaudz arī vācu
valodu. Mūsu bērniem ir bijusi
iespēja komunicēt ar ļoti daudziem tūristiem no dažādām
valstīm, taču neizpaliek arī sakopšanas darbi, kuros piedalās
visa ģimene,» tā Jānis Pastars.
«Labirintu» jaunākā atrakcija
ir vēl viens batuts tiem, kuriem
patīk lēkāt. Kopumā tie ir jau
četri. Kā atzīst atrakciju parka
saimnieks, «Labirinti» cenšas
katru gadu ieviest kaut ko jaunu
piedāvājumu klāstā. IZ

Senās mūzikas festivālā Euphonia dāvinās labdarības koncertu
1.lpp.

Stīgu kvartets «Euphonia» radās 2003. gadā, apvienojoties orķestra Kremerata Baltica domubiedru grupai. Kvarteta līdere
(Kremerata koncertmeistare)
Eva Bindere – Graubiņu dzimtas
pārstāve, Southern Methodist
University of Dallas un Bāzeles
Mūzikas akadēmijas profesora
Rafaela Olega klases absolvente-

spēlējusi ievērojamās koncertzālēs visā pasaulē gan kā orķestra mūziķe, gan kā soliste. Kopš
2008. gada septembra ir Latvijas
Mūzikas akadēmijas docētāja.
Kvarteta otrā vijole Andrejs
Goļikovs arī nāk no tradīcijām
bagātas mūziķu dzimtas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Vīnes Mūzikas un
mākslas augstskolas kādreizējā
studenta vijoļspēle daudzkārt

slavēta gan solista, gan iejūtīga
kamermūziķa ampluā.
Atšķirībā no saviem vijoļspēles kolēģiem altists Daniils Grišins – Jurija Bašmeta Starptautiskā altistu konkursa uzvarētājs un speciālbalvu laureāts –
savu meistarību kaldinājis Ņižņijnovgorodas konservatorijā
(Krievija). Viņa rosīgās koncertdzīves panākumiem pievienosim

uzvaru starptautiskajā kamermūzikas konkursā Trio di Trieste
(Itālija).
Čellists Pēteris Čirkšis pēc
studijām Latvijas Mūzikas akadēmijā un Vīnes Mūzikas un
mākslas augstskolā darbojies
galvenokārt kā orķestra Kremerata Baltica mūziķis.
Kvartets Euphonia uzstājas
Latvijā un Eiropā, veic ieskaņojumus Latvijas Radio. IZ
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Komandas darbs palīdz būt augstā līmenī
«Iecavas Ziņas» turpina
informēt par jaunumiem
tūrisma objektos Iecavas
novadā. Sākums 22. jūnija numurā.
A: F: Beatrise Dzene

22. aprīlī bijušā restorāna
«Klondaika» telpās Rīgas
ielā tika atvērts krogs
«Sombrero», kuru vada Alla
un Rolands Bistrovi. Kroga
piedāvājums ir ļoti plašs,
un dažu mēnešu laikā tas
iemantojis daudzu
apmeklētāju labvēlību.
«Jau kopš «Klondaikas» laikiem strādāju krogā. Tad piedāvāja īrēt telpas, un kopā ar vīru
nolēmām piekrist šim piedāvājumam. Tā kā interjers ir meksikāņu stilā, vajadzēja izdomāt interjeram atbilstošu nosaukumu.
«Sombrero» tulkojumā nozīmē
cepure, kas ir arī mūsu logo,»
stāsta Alla Bistrova.
Kroga «Sombrero» piedāvājums ir ļoti plašs. «Pieejamas
kompleksās pusdienas katru
darba dienu no pulksten 12.00
līdz 16.00, kurās ietilpst dzēriens, maize, zupa un otrais
ēdiens. Ir iespēja pusdienas
ņemt līdzi; pieejama tradicionālā
virtuve, divi biljarda galdi, Austrumu istaba, atsevišķa telpa
smēķētājiem, pagalma stāvvieta
klientiem, bezmaksas bezvadu
internets (WiFi), alkometrs, kuru
regulāri tīra. Var īrēt kādu telpu
atpūtas vakariem vai pasākumiem, savu maltīti var baudīt
gan iekštelpās, gan āra dārzā.
Klientu drošībai ir video novērošana. Jubilāru, kurš izvēlējies pie mums svinēt savus svētkus, krogs «Sombrero» īpaši
sveic,» tā Alla Bistrova.
Viņa piemin arī lietas, kuras
krogā «Sombrero» ir īpašas: «Mūsu bārmeņi, kas apmeklē arī vīna kursus, kvalitatīvi gatavo tradicionālos kokteiļus: «Mojito»,
«Zemeņu daiqiri», «Pina colada»,
«Margarita», «B-52». Savukārt
kafijas mīļotājiem no «Klondaikas» laikiem piedāvājumā saglabājusies kafija «Klondīne», nopērkamas arī parastās kafijas,
saldā kafija, īru kafija un īpašā
kafija ar odziņu.»
«Sombrero» ēdienkarte ir tradicionāla. Otrajā ietilpst izvēlētais ēdiens, trīs veidu salāti un
piedevas pēc izvēles - kartupeļi
fri, vārīti, cepti kartupeļi, rīsi.
Par speciālu piedāvājumu pado-

N

F: Rolands Bistrovs

Piektdienās un sestdienās krogā «Sombrero» ir deju vakari kopā ar populāriem diskžokejiem.

«Mums ir ļoti
garšīgi
tradicionālie
kokteiļi!»
saka Alla
Bistrova.
māts gan veģetāriešiem, gan bērniem. «Mums ir divi pavāri, kuri
savas prasmes regulāri attīsta
un uzlabo mācībās. Viena pavāre
pieredzi guvusi Vācijā. Drīzumā
paplašināsim ēdienkarti. Priecājamies par lietuviešiem, kuri
brauc pie mums ēst gardo soļanku,» atzīst Alla Bistrova.

Daži nākotnes plāni jau ir zināmi. 16. jūlijā «Atpūtas dienā
visai ģimenei» kroga «Sombrero»
rolbārs būs Iecavas parka estrādē un piedāvās kārumniekiem
dažādus gardumus.
«Rolbārs ir tāds bārs, kuru
var pārvietot uz dažādām vietām. Rolbārā pārdod uzkodas,

dzērienus, vieglos alkoholiskos
dzērienus, saldējumus, izlejamo
alu un kvasu,» stāsta Alla Bistrova. Drīz gaidāma arī ballīte
Havaju stilā (sekojiet līdzi informācijai) ar vakara vadītāju un
havajiešu aksesuāriem. Plānos
ir arī vietēja mēroga biljarda turnīrs un dzīvās mūzikas vakari. IZ
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Iecavniekiem - olimpiskais sudrabs un bronza
Trenere Baiba
Gāga
ir gandarīta,
ka šogad
viņas
audzēknēm
Montai
Zaumanei
(no kreisās),
Alisei Plucei
un Karīnai
Tarandai
izdevās
nopelnīt
olimpiskās
godalgas.
Vairāk foto www.iecava.lv

1.lpp.

Nedaudz ātrāki izrādījās Valmieras pilsētas skrējēji (45,96
sek.), bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa Ventspils novada četrotne (46,38 sek.). Ar
medaļām un diplomiem apbalvoti, stāvot līdzās olimpiskajai lāpai, iecavnieki bija īpaši gandarīti par kārtējo sasniegumu, kurš
panākts, trenējoties Iecavā neatbilstīgos apstākļos. «Vēl pirms
olimpiādes speciāli braucām uz
Bausku pieslīpēt skrējēju sadarbību stafetes maiņā,» atklāj Dace
Vizule. «Talantīgie Iecavas jaunieši jau sen ir pelnījuši normālu
stadionu tepat uz vietas,» trenere

tomēr cer, ka pašvaldība darīs visu, lai drīzumā Iecavā būtu atbilstīga sporta bāze.
Mūsu novads bija pārstāvēts
arī mešanas disciplīnās. Elmāra
Gāgas audzēknis Elvijs Šteins lodes grūšanā ar rezultātu 11,44
m ieguva 10. vietu, bet šķēpa
mešanā ar rezultātu 38,17 m
viņš ierindojās 18. vietā.
3. jūlijā diska mešanas sektorā ar rezultātu 28,89 m Vitālijs
Čemeris ierindojās 12. pozīcijā.
Spēkus turpināja pārbaudīt arī
skrējēji. Rūdolfs Tonigs priekšsacīkstē 200 m veica ar otro labāko rezultātu (23,29 sek.), taču

Sporta skolu
absolvē 10 jaunieši
A: Beata Logina

29. jūnijā Iecavas novada
sporta skolā «Dartija»
svinīgi tika pasniegtas
apliecības par
profesionālās ievirzes
izglītības iegūšanu.
Šovasar skolu absolvēja septiņi basketbolisti (Dāvis Kravals,
Kārlis Onzuls, Jānis Goldmanis,
Edžus Avots, Toms Mudurs, Ar-

tūrs Rubins, Viesturs Lielausis)
un trīs vieglatlēti (Artūrs Rūsiņš,
Artūrs Voroškovs un Mārtiņš Ērglis).
Visi audzēkņi ar labām sekmēm trenējušies un piedalījušies
sacensībās, atzina iestādes direktore Baiba Gāga.
Šīs vecuma grupas basketbolistus pretī sportiskiem sasniegumiem vadīja treneris Vilnis Gailums, bet vieglatlētus trenēja Dace Vizule un Elmārs Gāga. IZ

ar finālā sasniegtajām 23,14 sek.
pavisam maz pietrūka līdz medaļnieka statusam, un Rūdis
ieguva 4. vietu. Emīls Sevastjanovs ar rezultātu 24,15 sek.
ierindojās 9. vietā, bet Dairis
Feldmanis (25,43 sek.) - 26. vietā.
800 m distancē, ignorējot sāpes pēdā, devās Edgars Beņķis.
Viņa rezultāts - 2 min. 20,30 sek.
un 22. vieta.
Galda tenisa sacīkstes risinājās Lielupē, sporta centrā
«Concept». Sestdien individuālajā turnīrā olimpiskajā sešiniekā
iekļuva Iecavas novada komandas līdere Alise Pluce. Apakšgrupu cīņās viņa ieguva 2. vietu aiz
spēcīgās rīdzinieces Insanas
Makhauri, kura finālā arī kļuva
par čempioni. Kopvērtējumā
sudrabs tika Dianai Rusinovai
no Rīgas, bet cīņā par 3. vietu
Alise piekāpās kuldīdzniecei Zanei Frīdenbergai un bija spiesta
samierināties ar 4. vietu.
Otrajā apakšgrupā iecavniece Karīna Taranda ierindojās
4. vietā, bet pēc turpmākajām
spēlēm kopvērtējumā viņa bija
septītā labākā sportiste.
Svētdien medaļu komplektus
izcīnīja galda tenisistu komandas. Alise, Karīna un Monta Zaumane treneres Baibas Gāgas vadībā Iecavas novadam sarūpēja
bronzas godalgas. Pārliecinoši
uzvarēja Rīgas pilsētas jaunietes, bet 2. vietu ieguva Kuldīgas
novads.
Vērtējot iecavnieču sniegumu, Baiba Gāga neslēpa gandarījumu par Alises progresu pēc
Ziemeļeiropas jaunatnes čempionāta, kurš Igaunijā risinājās
no jūnija nogalē. Mūsu galda

Novada Domes
Izglītības nodaļa aicina
visus, kuri nodarbojas ar
gleznošanu, aušanu,
zīmēšanu, izšūšanu,
pīšanu, adīšanu un
citu darinājumu
veidošanu, vasaras laikā
sadarināt darbus
vaļasprieku izstādei
«Dvēseles varavīksne»,
kas notiks
Iecavas kultūras namā
no 22. augusta līdz
2. septembrim.
Lūdzam pieteikt savu dalību
izstādē pa tālruni
63941601 vai 29428476
līdz 15. augustam.

tenisiste tur labi saspēlējusies ar
jau minēto Dianu Rusinovu, un
komandu cīņās iegūta 4. vieta.
Vienspēlēs iecavniece ieguvusi
8. vietu.
Uzreiz no olimpiādes 3. jūlija
vakarā Alise devās uz Rucavu,
kur mūsu valsts spēcīgākie galda tenisisti aizvada sagatavošanās posmu Latvijas izlases treneru vadībā. Treniņnometnē piedalās arī iecavniece Beāte Jašuka. Savukārt 14. jūlijā Alise
valstsvienības sastāvā dosies uz
Eiropas jaunatnes čempionātu
Kazaņā. IZ

Interesanti : : :
Ilze Arāja redakcijai un mūsu
lasītājiem atgādina
Vizmas Belševicas dzejoli,
kurš tapis
1970. gada 4. jūlijā
(publicēts: Karogs 1986. Nr. 3)
un lasāms apgāda «Jumava»
2000. gada Rakstu izdevumā.
***
Ir 1812. gada 8. jūlijs,
diena pēc Iecavas kaujas.
Zemnieki rok
Napoleona armijas līķus.
Alkšņu svārciņā palsā,
Tāšu krekliņā, Pelnrušķīt,
Ko tie svešzemju prinči
Uz tevi, sērdienīt, krīt?
Ne tev varenu radu,
Ne senos ģerboņos cilts.
Ne tev zelta, ne sudraba
Cauri pirkstiem pelēka smilts.
Bāla pūpola vaigs,
Vaigā pūpola sārtums,
Pelnrušķīt…
Ko tie prinči?
Tie nenāk par princesi padarīt.
Viņu plašajām pilīm
Kādas kalpones atkal par maz.
Ai, kā sūrst taviem lēnajiem
mauriem
Pakava dzēliens ass!
Taviem tīreļiem sāp,
Baltiem lielceļiem, Pelnrušķīt.
Ko tie prinči te siro
Tevi piešotiem zābakiem mīt?
Tavos brūnajos strautos
Kāru zobenu atspulgus dedz.
Tavu dziesmu tie nedzird,
Tavu skaistumu nesaredz.
Ko tie neļauj man tevi mīlēt,
Tavas asaras noslaucīt,
Mana laime un sāpe,
Mana dzīvība, Pelnrušķīt?

2011. gada 8. jūlijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
saldas upenes.
Tālr. 29297110.
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā, 5. stāvs, lifts, pakešu
logi, jauni radiatori,
izremontēts. Cena 18500 LVL.
Tālr. 28832640.

Pērk : : :
Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus. Samaksa
tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.
metāllūžņus (no 1 kg).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 11. jūlijā
no plkst. 10 līdz 12.

Invalīdu biedrība «Rūķītis»
14. jūlijā organizē
ekskursiju pa Vidzemes
jūrmalu biedrības biedriem
un pensionāriem.
Dalības maksa (12 lati)
jāsamaksā līdz 12. jūlijam
invalīdu biedrībā «Rūķītis».

SIA «ASSET investīciju birojs», reģ. nr. 40003901114, paziņo,
ka 2011. gada 14. jūnijā Iecavas novada Dome
pieņēmusi lēmumus (prot. nr. 8, 4.1. p., 4.2. p. un 4.3. p.)
par nekustamo īpašumu
Iecavas novada «Airīši» (kad. nr. 40640101837),
«Irbulēni» (kad. nr. 40640120072),
«Virzīši» (kad. nr. 40640100809) un
«Zaļlauki» (kad. nr. 40640103260)
detālplānojumu apstiprināšanu galīgajā redakcijā.
Iepazīties ar detālplānojumiem ir iespējams Iecavas novada
Domē, Skolas ielā 4, izpilddirektora darba kabinetā;
apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no 8:00 līdz 12:00.

Apsveikums : : :
Tā kā gara saules diena
Esi, mūsu māmulīt.
Tava siltā, jaukā gaisma
Devīgi mums ceļā krīt.
Mīļāko no visiem paldies
Vēlas sirds tev pasacīt. /A. Ķirškalne/

8.

Kultūras namā
9. jūlijā plkst. 16:00

LABDARĪBAS KONCERTĀ
muzicēs Gidona Krēmera
orķestra «Kremerata
Baltica» stīgu kvartets
«EUPHONIA».
Ieeja par ziedojumiem.

Estrādē
16. jūlijā plkst. 11:00
ATPŪTAS DIENA VISAI
ĢIMENEI * Annels atrakcijas
lieliem un maziem;
* izjādes ar zirgiem;
* saldumi kārumniekiem;
* pusdienas atpūtniekiem.
Nāc, atpūties un pavadi dienu
kopā ar ģimeni! Maku neatstāj
mājās, noderēs jautrību
priekiem un vēdera baudām.
Plkst. 22:00
DISKOTĒKA ar DJ Bruno.
Ieejas maksa - Ls 2.
Ļoti nelabvēlīgu laika apstākļu
gadījumā atpūtīsimies mājās
un jautrās izklaides atliksim
uz citu reizi.

Traktortehnikas tehniskā apskate Iecavas novadā notiks
18. jūlijā un 5. augustā
plkst. 10.00 Rosme, Zorģi, plkst. 10.30 Iecavnieks;
plkjst. 11.00 Rakmente, plkst. 11.30 Jumis.
Pirms tehniskās apskates veikšanas traktortehnikas
īpašnieks (vadītājs) uzrāda traktortehnikas reģistrācijas
apliecību, OCTA polisi, traktortehnikas vadītāja apliecību un
veic samaksu par tehnisko apskati.

Iecavas novada Dome aicina pieteikties
JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA
amata pretendentus.
Prasības:
- augstākā izglītība;
- labas komunikācijas prasmes;
- spēja organizēt darbu ar jaunatni saskaņā ar valsts un
pašvaldību izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā;
- normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos piemērot;
- teicamas latviešu valodas zināšanas, vismaz divu
svešvalodu prasme;
- labas datora lietošanas prasmes;
- projektu veidošanas un vadīšanas iemaņas.
Izglītības dokumentu kopijas, CV un motivācijas vēstuli
iesniegt līdz 2011. gada 22. jūlijam Iecavas novada Domes
kancelejā, Skolas ielā 4. Tālrunis uzziņām 63941601.

Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Juris Ludriķis, Arnis Grundmanis, Mihails Haļitovs.
Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1000 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

