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Svētkos rāda gada veikumu

A: F: Anta Kļaveniece

Sestdien vairākus simtus dalībnieku pulcēja Iecavas mazie

skolēnu dziesmu un deju svētki,
kuriem šogad dots nosaukums
«Sadej liels un sadej mazs». Šī
tradīcija ir lielisks mācību gada
noslēguma pasākums, kurā

Iecavnieki ziedo ar prieku
A: Elīna Arāja

Akcijā «Labestības diena»
27. maijā pirmo reizi
piedalījās arī iecavnieki.
Parka estrādē, skatoties
kultūras nama vadības
organizēto koncertu,
apmeklētāji šajā Vasarsvētku
svētdienā varēja vienoties
sirsnībā un labestībā, lai
palīdzētu slimajiem
bērniņiem.
Šī akcija tiek rīkota jau sesto
gadu, un kopumā palīdzību ir
saņēmuši jau 255 bērni. Šogad
saziedoti 138 834,88 lati. Lai palīdzētu Nikam staigāt, Lindai runāt, Dāvim dzīvot, Denisam un
Timuram redzēt un dzirdēt, bija
nepieciešami 27 428 lati, taču
par šogad saziedotajiem līdzekļiem būs iespēja palīdzēt 31 bēr-

nam.
Labestības svētkos Iecavā divu stundu laikā gan no bērnu cītīgi krātās naudiņas, gan no
sirds krājkasītēs iemestās naudas kopā tika savākti 257,66 lati, kas nogādāti labdarības organizācijai ziedot.lv.
Iecavniece Regīna Menčevska
priecājas par rekonstruēto estrādi: «Brīnišķīga vieta! Apbrīnoju
tos bērnus un pasniedzējus, kas
daudz strādājuši, lai varētu uzstāties. Iecavā ir tik daudz talantu! Un prieks, ka ir tāds pasākums, kas māca bērniem dzīvot
ne tikai sev vien, bet arī palīdzēt
un dalīties ar citiem.» Rita Sproģe priecājas, ka ir tāda Labestības diena, un atzīst, ka vienmēr
tajā piedalās. Šoreiz bijusi pat ar
visu ģimeni, un mazā mazmeitiņa ar prieku ziedojusi naudu sli3.lpp.
majiem bērniņiem.

Pasākums sākās ar
svētku gājienu no
novada Domes. Gājiena
priekšgalā soļoja Domes
izglītības speciāliste
Valda Liekne un
pašvaldības vadītāja
vietniece, deputāte un
vidusskolas direktore
Agra Zaķe, kas neslēpa
gandarījumu par jauko
tradīciju un tās
daudzajiem sekotājiem svētku dalībniekiem,
sākot no pirmsskolas
vecuma līdz pat
brašajiem jauniešu deju
kolektīva «Jezga»
dalībniekiem, kuru vidū
ir arī studenti. Vienam
no viņiem – Alberta
koledžas studentam
Raimondam
Šastakovičam – tika arī
godpilnais karognesēja
pienākums.
demonstrēt padarīto, sumināt
tos, kas guvuši panākumus dažādos konkursos un skatēs, kā
arī atklāt vasaras pasākumu se2.lpp.
zonu estrādē.
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Līdz svētkiem
21. jūlijā 50 dienas

Ar Eiropas atbalstu attīsta
nerūsējošā metāla izstrādājumu ražotni
A: F: Anta Kļaveniece

Sākoties ekonomikas
lejupslīdei, kuru vienā vārdā
saucam par krīzi, šis
uzņēmums strādāja
izdzīvošanas režīmā.
Divarpus gadus aizvadīt
neziņā par nākotni nebija
viegli ne darbiniekiem, ne
vadībai. Taču 2010. gadā
tirgus sakustējās, un jau
par 2011. gadu uzņēmuma
vadītājs saka: «Grēks
sūdzēties!» Uzņēmuma
apgrozījums sasniedza
2,2 miljonus latu.
2005. gadā, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības

aģentūru (LIAA) un ar Eiropas
Savienības atbalstu, SIA «Aisis»
atrada savu mājvietu Iecavas
pievārtē, «Malas Laučos». Pašlaik
no uzņēmuma aptuveni 50 darbiniekiem tikai četri ir iecavnieki, bet pārējie brauc no Bauskas
un Jelgavas apkārtnes, arī no Rīgas, stāsta SIA «Aisis» direktors
Valerijs Golovins.
Uzņēmums, veroties ar skatu
nākotnē, savu darbinieku rindām labprāt aicina pievienoties
konstruktorus mašīnbūves specialitātē, atslēdzniekus, metinātājus darbam ar nerūsējošo tēraudu un citus, kā arī nodrošina
apmācību. Lielākā daļa uzņēmuma esošo darbinieku nepieciešamās darba iemaņas apguvuši
tieši uz vietas.
9.lpp.
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Vai Latvijas studenti
ir gatavi apmaiņas programmām
Ar šo tēmu noslēdzās debašu
gada maratons. Parasti
Nacionālais turnīrs ir
atskaites punkts debašu
aktivitāšu noslēgumam, taču
iecavnieki piekrita
izaicinājumam piedalīties vēl
divos debašu turnīroskonkursos, kurus rīkoja par
godu studentu apmaiņas
programmas ERASMUS 25
gadu jubilejai.
Lai gan maijs ir bezgala saspringts laiks, jo ir mācību gada
beigas, sākas eksāmenu laiks,
tomēr piekritām šai avantūrai
un startējām sākumā 9. maijā
Reģionālajā debašu turnīrā Jelgavā un beigās 24. maijā Eiropas
Savienības mājā Rīgā. Taču, lai
nokļūtu Eiropas mājā, vispirms
bija jāizcīna iespēja debatēt finālā, ko arī Diāna Špoģe, Kristiāna
Lauciņa-Veinere un Eduards
Cers godam izdarīja, iegūstot
godpilno 2. vietu. Savukārt Kerija Jančevska un Reinis Vesers
saņēma atzinību par labāko individuālo sniegumu. Iespēju debatēt Eiropas mājā paralēli izcīnīja
arī Kurzemes, Latgales un Vidzemes debatētāji, kuri arī tikās Rīgā. Ikviena komanda cīnījās līdz
galam, lai iegūtu galveno balvu
braucienu ar prāmi uz Zviedriju.
Cīņa bija sīva un, lai gan iecavniekiem bija visas uzvaras, tomēr tiesnešiem nācās pieņemt
ļoti nopietnu lēmumu, kurš tad
debatēs finālā. Un lēmums tika
pieņemts pēc iegūtā lielākā punktu skaita, kuru saņēma komandas no Jelgavas un Cēsīm. Uzvaras laurus plūca cēsinieki, bet
arī iecavnieki nepalika bez godalgām - Eduards Cers un Mārcis
Vīnbergs saņēma atzinību un

balvas kā labākie runātāji turnīra laikā.
Vēlos izteikt milzīgu paldies
debatētājiem par dalību gan reģionālajā, gan fināla debatē, it
īpaši 12. klašu beidzējiem Kristiānai un Mārcim, kas atrada laiku eksāmenu sesijas laikā. Tikpat lielu paldies vēlos teikt debatētājiem, kuri neatteica, kad viņu dalība bija vitāli nepieciešama, - Kristiānai Kalnciemai, Kerijai Jančevskai, Ievai Elizabetei
Ērglei, Elvim Stačkunam, Reinim Veseram un Mārcim Vīnbergam. Galu galā paldies arī debatētājiem, kuri uzreiz bija gatavi
debatēt, - Diānai Špoģei, Kristiānai Lauciņai-Veinerei un Eduardam Ceram. Paldies arī kolēģim
Mihailam Haļitovam, jo bez viņa
līdzdarbošanās šis gads nebūtu
izdevies tik ražīgs un darbīgs.
Paldies arī cilvēkiem un iestādēm, kas pielika savu mazo artavu, lai mēs varētu organizēt lielus pasākumus un plūkt laurus.
Un tie ir autobusu šoferīši Slaviks, Jānis, Guntars, Dainis, novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, Iecavas vidusskolas
direktore Agra Zaķe, skolotāju
kolektīvs, skolas virtuves dāmas, Zemgales reģiona debašu
treneri, Debašu biedrības
priekšsēdētāja Ineta Drēže un
daudzi citi. Ir vienmēr jāpatur
prātā, ka mēs neviens nevarētu
pastāvēt un virzīties uz priekšu
bez līdzcilvēku atbalsta, iesaistīšanās un atzinības. Uz tikšanos
un sadarbību nākamajā mācību
gadā!
Vita Lauciņa-Veinere,
debašu trenere Iecavas
vidusskolā
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Pasākumu kuplināja skolēnu vecāki un atbalstītāji, arī
vairāki vieskolektīvi - Bauskas
pamatskolas, Īslīces vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas koru dalībnieki, kā arī dejotāji no Bauskas 2. vidusskolas
un Valmieras pagasta.
Pirms koncerta Domes Atzinības rakstus un naudas balvas par sasniegumiem saņēma
kolektīvi un to vadītāji: Aija
Krolle, Milita Pīlādze, Žanna
Stankeviča, Kristīne Karele,
Solveiga Lineja, Inese Jirgena
un Ilze Blaumane.
Īpašu suminājumu saņēma
Iecavas vidējās paaudzes deju
kolektīva «Iecava» vadītājs
Guntars Jansons, kuram par
ilggadēju nozīmīgu ieguldīju-

mu novada kultūras dzīvē tika
pasniegts Domes Goda raksts
un naudas balva.
G. Jansons deju kolektīvu,
kurš ar labiem rezultātiem
startē skatēs un, aktīvi koncertējot, priecē skatītājus ne tikai
Iecavā, bet arī ārpus novada
robežām, vada jau 20 gadus.
23. maijā kolektīva vadītājs atzīmēja arī 50 gadu jubileju. IZ

Vairāk fotogrāfiju
no svētku gājiena
un koncerta
skatiet
www.iecava.lv

Iecavas vidusskolas jauno literātu veikums
Februārī, lasot zviedru
rakstnieka Ulfa Starka
grāmatu bērniem «Mans
draugs Pērsijs, Bufalo Bils un
es», ko laidusi klajā
izdevniecība «liels un mazs»,
Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) Bērnu
literatūras centra
darbiniecēm radās doma,
spītējot ziemas salam, aicināt
Latvijas bibliotēku mazos
lasītājus atcerēties savus
piedzīvojumus vasarā.
Ulfs Starks (1944), viens no
mūsdienu zviedru bērnu literatūras nozīmīgākajiem autoriem,
ir sarakstījis ap 30 grāmatu no
bilžu grāmatām līdz pusaudžu

romāniem, veidojis arī filmu scenārijus. «Mans draugs Pērsijs,
Bufalo Bils un es» pieder pie Stūrebijas stāstu cikla šiem stāstiem Ulfs Starks vielu smēlies savas bērnības notikumos. Šajā
grāmatā par vasaras brīvdienām, kas pavadītas šērās, risinās jautri, smieklīgi notikumi,
bet tā stāsta par ilgām pēc mīlestības un pārsteidzošo mīlestības
spēku.
LNB Bērnu literatūras centra
darbinieces aicināja Starptautisko bērnu grāmatu dienu (2. aprīli) atzīmēt ar vēstījuma tekstu
«Stāsts, ko stāstīja visa pasaule»
un pievienot šim vēstījumam savus vasaras stāstus. 2.-5. klašu
skolēni tika aicināti piedalīties

konkursā, sacerot domrakstu
«Mans vasaras brīvdienu stāsts».
Konkursa darbi bija jāsūta uz
LNB Bērnu literatūras centru
līdz 23. martam. Konkursam savus stāstus sūtīja arī Iecavas vidusskolas 3.-5. klašu skolēni.
23. maijā noslēdzās konkurss «Mans vasaras brīvdienu
stāsts». Tā darbus vērtēja rakstnieks Māris Rungulis, tulkotāja
Mudīte Treimane un Jūrmalas
teātra aktrise, režisore, leļļu
māksliniece Inguna Radziņa. Pavisam konkursam tika iesūtīti
239 stāsti: 42 - 2. klašu grupā;
58 - 3. klašu grupā; 80 - 4. klašu
grupā; 59 - 5. klašu grupā.
Iecavas vidusskolas jauno literātu rezultāti ir izcili - tika

iegūtas piecas no 20 veicināšanas balvām! Tās ieguva: Sandijs
Albiņš (5.c klase), Beāte Bilkeviča (4.a), Lība Marija Madžule (5.c), Keita Mole (3.a) un Anna
Emīlija Onzule (5.a).
Konkursa noslēgums un laureātu apbalvošana notiks 6. jūnijā Rietumu bankā, Rīgā. Šo pasākumu atbalsta Zviedrijas vēstniecība un Rietumu Banka. Liels
paldies visiem stāstu autoriem
un latviešu valodas skolotājām:
Marutai Lasmanei, Gitai Zaķei,
Evitai Burcevai un Inesei Vasiļjevai! Lai skaista, piedzīvojumiem
un stāstiem bagāta vasara!
Inga Belinska,
vidusskolas bibliotēkas vadītāja
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Projekts deva iespēju skolotājiem
pierādīt savu profesionālo varējumu

I2g

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki jūnijā
Pirmdien, 4. jūnijā,
plkst. 14-18 pieņem Domes priekšsēdētājs J. Pelsis.
(11., 18., un 25. jūnijā šajā pašā laikā pieņem A. Zaķe)
Otrdien, 5. jūnijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Pēc gandrīz trīs gadu
sekmīgas norises ir
noslēdzies Izglītības un
zinātnes ministrijas (LR IZM)
un Iecavas novada Domes
kopīgi īstenotā ESF projekta
«Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas
apstākļos» posms, kurā aktīvi
piedalīties varēja jebkurš
novada pedagogs. Liela daļa
pedagogu jauno mācību gadu
rudenī varēs uzsākt jaunā
kvalitātē, ko apliecinās IZM
izsniegtie apliecinājumi par
noteiktas kvalitātes pakāpes
iegūšanu.
Kopumā šo nepilnu trīs gadu
laikā 116 (46,4%) mūsu novada
pedagogi ir izmantojuši projekta
piedāvātās iespējas – gan iegūstot izglītības iestādē darbam nepieciešamo pārkvalifikāciju, gan
veidojot savu profesionālo sasniegumu mapes un iegūstot attiecīgas kvalitātes pakāpes.
Atbalstītie pedagogi sešu
posmu ietvaros projektā ir piedalījušies 174 reizes, tajā skaitā
30 reizes 2. aktivitātē (atbalsts
pedagoga darbam izglītības
iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai) un 144 reizes 3. aktivitātē (pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība), kas nozīmē, ka čaklākie un
uzņēmīgākie projektā ir piedalījušies vairākkārt. Viens pedagogs ir izmantojis projekta piedāvātās iespējas un ieguvis kvalitātes pakāpi bez finansiāla atbalsta, lai varētu iekļauties nākotnē plānotajā pedagogu atalgojumu novērtēšanas sistēmā.
Projektā piedalījās visas novada vispārējās izglītības iestādes, tajā skaitā arī abas pirmsskolas izglītības iestādes. Iespēja
piedalīties bija arī profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem, ko, direktores I. Pilvertes
mudināti, projekta perioda otra-

jā pusē aktīvi izmantoja Iecavas
mūzikas skolas pedagogi.
Agra Zaķe, Iecavas novada
Domes priekšsēdētāja vietniece,
vidusskolas direktore: «Projekts
deva iespēju skolotājiem pierādīt
savu profesionālo varējumu, dokumentāli apkopojot profesionālo pieredzi, parādot prasmi darba plānošanā, vadīšanā, analizēšanā. Katrs skolotājs veica pašvērtējumu, parādot to kā nepārtrauktu procesu. Tika vērotas un
analizētas mācību stundas, vērtējot mācīšanas un mācīšanās
prasmes, kā arī prasmes pielietot informācijas tehnoloģijas un
citus mācību līdzekļus. Liela vērība skolotāju portfolio tika veltīta audzināšanas darba atspoguļošanai, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, rezultātu apkopošanai un analīzei, kā arī sadarbībai ar skolēna ģimeni.
Darbs projektā palīdz skolotājiem vērtēt savu darbu sistēmiski. Ikdienā ne vienmēr mācību
materiālus apkopojam, lai tos izmantotu kā pieredzes vērtus
darbus. Projekta ietvaros skolotāji varēja kopumā paraudzīties
uz sava darba augļiem. Un tie ir
lieliski! Pārsteidz dažādās darba
formas, metodes, inovācijas, alternatīvās darba formas. Novēlējums - visu uzkrāto bagātību izmantot darba uzlabošanai un
rūpēties par pieredzes tālāknodošanu.»
Kopumā projekta stipendijām un mērķstipendijām, kā arī
kursu apmaksai ir izlietoti
Ls 75 100, kuri pilnībā segti no
projekta līdzekļiem.
Pedagogiem šī projekta piedāvāto iespēju laiks nu jau ir beidzies, bet tā administrētājiem
projekts dažādu atskaišu formātā turpināsies līdz pat rudenim.
Ineta Bramane,
Domes projektu vadītāja
Valda Liekne,
Domes izglītības speciāliste

plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 11. jūnijā,
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Bundule,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 12. jūnijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 13. jūnijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 14. jūnijā,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 19. jūnijā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 21. jūnijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 26. jūnijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Melnās ziņas
- 20. maijā plkst. 17:00 pie
Iecavas upes kādam 1968. gadā
dzimušam vīrietim nozagts kabatas maks, kurā atradās nauda
Ls 20 un vadītāja apliecība. Uzsākts kriminālprocess.
- 23. maijā plkst. 12:50 piebraucamā ceļa uz Akmenscūciņām 3. kilometrā 1968. gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu
MAN, nepārliecinājās par apbraukšanas manevra drošību un
ar manipulatoru aizķēra ceļa
malā stāvošu automašīnu Mercedes Benz Axor. Ceļu satiksmes
negadījumā bojāts automašīnas
Mercedes Benz Axor priekšējais
vējstikls.
- 26. maijā plkst. 21:15 Upes
ielā 1982. gadā dzimis vīrietis,
vadot automašīnu BMW 725, netika galā ar tās vadāmību un
iebrauca kokā. Negadījumā bojāta automašīna.
- 26. maijā plkst. 14:55 kāds

1964. gadā dzimis vīrietis vadīja
velosipēdu, būdams alkohola
reibumā. Minimālā alkohola
koncentrācija 0,53 promiles.
- 26. maijā plkst. 13:20 Vīnkalna ielā kāds suns ieskrēja
kaimiņu pagalmā un iekoda rokā
1929. gadā dzimušai sievietei.
Uzsākta administratīvā lietvedība.
- 26. maijā plkst. 11:30 Skolas ielā aizturēts 1974. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu alkohola reibumā (0,85 promiles).
- 26. maijā plkst. 9:15 Sila
ielā aizturēts 1983. gadā dzimis
vīrietis, kurš vadīja automašīnu
Opel Vectra, būdams alkohola
reibumā (1,7 promiles).

mondam Borkovskim, kā arī solistiem - Patrīcijai Spalei, Signijai
Taraņenko un Diānai Špoģei.
Labestības dienas apmeklētāji varēja ne tikai baudīt skaisto
koncertu, bet arī piedalīties
sporta aktivitātēs, iegūt skaistu

sejas rotu grima darbnīcā un
darboties radošajā darbnīcā, veidojot papīra dzērvītes un ļaujot
vaļu krāsām. Paldies arī darbnīcu vadītājām: Ivetai Cerai un
vidusskolas 11.a klasei, Agnesei
Zariņai un Evelīnai Traumanei. IZ

Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Iecavnieki ziedo ar prieku
1.lpp.

Paldies Labestības dienas
koncerta dalībniekiem un vadītājiem, koncerta vadītājai Beatrisei Dzenei, kura aicināja ziedot
un iepazīstināja skatītājus ar
bērniem, kuriem ir nepieciešama

mūsu palīdzība, jauniešu deju
kolektīvam «Jezga» un vadītājai
Solveigai Linejai, kultūras nama
popgrupai un vadītājai Dacei Deņisovai, šovdeju grupai «Matrix»
un vadītājai Kitijai Cerusai, līnijdejotājiem un vadītājam Rai-
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Laužam stereotipus!
A: Inga Belinska

Iveta Cera
Vai jums visu dienu jāstaigā
formastērpā? Vai ugunsdzēsēja
darbs ir tāds, kā rāda seriālos?
Vai notiek pakaļdzīšanās? Kādi
matu griezumi šobrīd modē? Vai
vīrieši arī apmeklē nagu kopšanas speciālistu? Cik noturīgs ir
hennas zīmējums? Vai nagu
kopšanas speciālistam un frizierim jāprot zīmēt? Kā veidot savu
uzņēmumu? Ko dara galdnieks?
Vai no hennas var parādīties izsitumi, čūlas uz ādas? Vai, zīmējot ar hennu, nesāp? Kā pareizi
kopt garus un biezus matus? Neparastākais notikums, uz kuru
izsaukta policija? Kuras skolas ir
labākās, lai apgūtu izvēlēto profesiju? Vai nagu lakošana bojā
nagus? Kas ir keratīna matu
taisnošana? Vai ugunsdzēsēja
profesija ir bīstama? Vai ir bijis
tā, ka policista formā pārģērbjas
kāds civilais iedzīvotājs? Vai šī ir
jūsu sapņu profesija? Šie un
daudzi citi jautājumi Iecavas vidusskolā izskanēja Profesiju nedēļas laikā, kas notika no 8. līdz
11. maijam. Lai netraucētu mācību procesu, bet jauniešiem būtu iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, tikšanās organizējām dienas otrajā pusē.
Klausoties dažādu profesiju
pārstāvju stāstījumā, jaunieši
uzzināja gan to, kur var apgūt
katru no profesijām un kādai izglītībai jābūt, lai tajā strādātu,
gan to, kur var iegūt informāciju
par savu izvēlēto profesiju, kādas ir profesijas funkcijas un kādi amati ir profesijā. Interesanti

bija uzzināt, kādas rakstura īpašības, prasmes un zināšanas nepieciešamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā. Daudz jautājumu
bija par riskiem, jo katras profesijas pārstāvim bija kas stāstāms.
Otrdiena. Jauniešiem bija
iespēja tikties ar mūsu drošību
saistītu profesiju pārstāvjiem.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales
reģiona brigādes Bauskas daļas
Iecavas posteņa vecākais inspektors un posteņa komandieris Ralfs Šastakovičs stāstīja par
ugunsdzēsēja darba ikdienu, riskiem, nepieciešamajām prasmēm, fizisko izturību. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas Iecavas iecirkņa vecākā inspektore kapteine
Pārsla Dredžele palīdzēja izprast
policista darba ikdienu, ar izglītības iegūšanas un darba specifiku saistītos jautājumus.
Trešdiena. Friziere Sandra
Brunovska no skaistumkopšanas salona «Kamilli» rādīja, kā
meitenes var veidot frizūru, stāstīja arī par friziera darbu - cik
vienkāršs tas izskatās no malas,
bet cik daudz dažādu zināšanu
un prasmju nepieciešams, lai
klients būt apmierināts. Friziere
uzsvēra - ļoti svarīgi ir apgūt
amatu profesionālajā skolā un
tad pilnveidot zināšanas un
prasmes kursos. To apstiprināja
arī nagu kopšanas speciāliste
Natālija Kartiševa. Lielu interesi
klausītāji - gan puiši, gan meitenes - izrādīja par nagu kopšanu
un saudzēšanu, mūsdienīgu nagu dizainu, dažādu materiālu iz-

mantošanu. Iluta Logina, 8.b
klases skolniece, stāstīja ne tikai
par ķermeņa apgleznošanas
iespējām, bet arī par zīmējuma
veidošanu, katra zīmējuma elementa nozīmi, zīmējuma noturību. Visas trīs viešņas stāstījumu
papildināja ar praktisku darbošanos: divas jaunietes tika pie
jauka matu sakārtojuma, vienai
jaunietei tika veikts manikīrs,
jaunietis izmēģināja hennas zīmēšanas procesu.
Ceturtdiena. Jaunieši uzzināja, ka amatu mācības skolotājs
Edijs Arājs ir apguvis arī galdnieka profesiju. Pedagogs ne tikai
interesanti stāstīja par savu darbu un demonstrēja fantastisku
darbu attēlus, bet uzsvēra galdniekam nepieciešamās īpašības:
pacietību, radošumu, iztēli un
vēlmi darīt.
Par savu darbu stāstīja arī
Iecavas vidusskolas absolvents
Lorenss Purmalis, iepazīstinot
skolēnus ar jurista profesiju. Atceroties skolā pavadīto laiku,
gan labos, gan citus darbus, viņš
uzsvēra skolā iegūstamo zināšanu un apgūstamo prasmju nozīmi. L. Purmalis Profesiju nedēļas
erudīcijas konkursa uzvarētājiem - Elīnai, Doloresai un Alvim
- papildu skolas diplomiem un
pildspalvām ar Iecavas vidusskolas logo dāvināja savas firmas dāvanu kartes 50 latu vērtībā, kuras paredz juridisko palīdzību uzņēmējdarbības sākšanai neierobežotā laikā.
Profesiju nedēļas aktivitātes
tika filmētas, tāpēc noslēguma
pasākumā autors Eduards Cers
demonstrēja atraktīvi samontētu
filmu, kurā katrs varēja ieraudzīt

sevi un atcerēties nedēļas notikumus. Viena no Profesiju nedēļas laikā gūtajām atziņām - jāmācās būs visu mūžu, lai kādu
profesiju izvēlētos. Daļai klausītāju tas bija pārsteigums.
Neliels ieskats jauniešu teiktajā, Profesiju nedēļai noslēdzoties. Filips: «Man pašam patika
pirmā diena. Mēs bijām mazāk
un varējām brīvi uzdot jautājumus.» Laura: «Ļoti patika skolotāja Edija stāstījums. Tas bija
humora pilns, tāpēc bija interesanti klausīties.» Signija: «Ieinteresēja Edija Arāja stāstījums.
Man patīk daba un arī dažādas
lietas no koka. Ļoti patika skolotāja Edija veidotā ģitāra. Tā kā
interesējos par mūziku, tieši šī
ģitāra mani uzrunāja un mudināja apgūt ģitāras spēli.» Laura:
«Patika, ka friziere man ieveidoja
matus. Kā jau profesionāle, viņa
to izdarīja ātri un nesāpīgi.» Alvis: «Es gribētu biežāk dzirdēt
kaut ko tādu. Tas ir interesanti.
Zināšanas par profesijām palīdz
izvēlēties savu profesiju.» Sabīne: «Tādus pasākumus vajadzētu rīkot visiem 8.-9. klašu skolēniem, jo tad var jau laicīgi domāt
par profesiju, kuru nākotnē vēlēšos apgūt.» Līva: «Es gribētu vēl
kādu šādu pasākumu, kurā pastāstītu par interjera noformēšanu un modes dizainu. Tas mani
interesē. Tas varētu būt interesanti un aizraujoši.» Kristiāna:
«Pēc šī pasākuma vēl vairāk pārliecinājos, ka vēlos savu nākotni
saistīt ar tieslietām.» Marta:
«Profesiju dienas bija lieliska
iespēja izrauties no ikdienas mācībām un nedaudz padomāt par
savu nākotnes profesiju.» IZ

Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 5

«PAR GROZĪJUMIEM IECAVAS NOVADA DOMES 2011. GADA 10. MAIJA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 7 «PAR IECAVAS NOVADA DOMES
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS «IECAVAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS
APRŪPES CENTRS» MAKSAS PAKALPOJUMIEM»
Izdoti saskaņā ar Publisko
aģentūru likuma 17. panta otro
un ceturto daļu.
Apstiprināti Iecavas novada
Domes 13.03.2012. sēdē (prot.
Nr. 4, 10. p.).

1. Apstiprināt Iecavas novada Domes 2011. gada 10. maija
saistošajos noteikumos Nr. 7
«Par Iecavas novada Domes

pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» maksas pakalpojumiem» šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Iecavas no-vada
Domes 2011. gada 10. maija
saistošo noteikumu Nr. 7 «Par
Iecavas novada Domes pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes

centrs» maksas pakalpojumiem» 1. pielikumu jaunā redakcijā.
2. Šie noteikumi stājas spēkā likumā «Par pašvaldībām»
noteiktajā kārtībā.
3. Saistošie noteikumi publicējami Domes laikrakstā
«Iecavas Ziņas» un mājaslapā
www.iecava.lv un stājas spēkā

nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā.
Pielikumā: 1. pielikums –
Pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» maksas pakalpojumu cenrādis.
Priekšsēdētājs J. Pelsis
5.lpp.

5.
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Skeitparks iegūst ielu sporta noskaņas
A: Elīna Arāja
F: Baiba Kreiere

Svētdien, 27. maijā, «Grafiti
konkursa» uzvarētāji
apgleznoja ēkas sienu pie
laukuma, lai veidotu sakoptu
un patīkamu vidi aktīvajiem
jauniešiem - Iecavas
skeitparka apmeklētājiem.
Grafiti konkursā varēja piedalīties jaunieši vecumā no 13
līdz 25 gadiem. Šo iespēju izmantoja vien neliels skaits jauniešu,
jo daudziem šķita, ka viņiem nav
talanta zīmēšanā, bet citi bija
pārliecināti, ka noteikti nemācēs
zīmēt uz sienas, stāsta Domes
jaunatnes lietu speciāliste Jana
Ādmine.
Iespēju zīmēt grafiti uz skeitparka sienas nopelnīja 13-18 gadus veci jaunieši: Kristaps Arbidāns, Kristers Veģis, Artūrs Bogdanovičs, Kristiāna Kreiere un
Georgs Margēvičs. Necilo sienu

Jauniešu iniciatīvas grupas dalībnieki divas dienas iepriekš bija sagatavojuši zīmēšanai, nokrāsojot to baltu.
Grafiti darbiem jaunie mākslinieki veltīja aptuveni divas
stundas dienas vidū, bet pēc tam
izturīgākajiem pasākuma dalībniekiem radās ideja aizkrāsot arī
traucējošo balto fonu. Šajā procesā brīvprātīgi palīdzēja Kristaps Deņisovs, Edgars Zelmenis,
Baiba Kreiere, Sintija Kavosa un
Evelīna Vasiļjeva. Šie jaunieši arī
papildināja Jauniešu iniciatīvas
grupas zīmējumus uz rampām,
stāsta J. Ādmine. Jauniešiem tagad būs patīkamāk pavadīt brīvo
laiku aktivitātēs skeitparkā, un
viņi cer, ka pašvaldība pabeigs
arī rampu remontdarbus.
Skeitparka aktualizēšanas
akcijas realizēšanā īpašu pateicību J. Ādmine izsaka Baibai
Kreierei un Elīnai Kļaveniecei,
kuras aktīvi iesaistījās un palīdzēja jauniešu apzināšanā un

7.lpp.
Nr.
24.5.
24.6.
24.7.
24.8.
24.9.
24.10.

Nosaukums
Aerosolterapija (inhalācijas)
(bez medikamenta vērtības)
Aerosolterapija (inhalācijas)
(ar medikamenta vērtību)
Fizikālās terapijas ārsta apskate
Mainīga vai pastāvīga magnētiskā lauka
terapija
Darsonvalizācija
Seanss 30 min. grupā (4 cilvēki)

24.10.2.

Bērniem (līdz 10 gadiem vai pēc medicīniskām
indikācijām) ar pavadoni (30 min.) grupā (4
cilvēki)

24.10.4.
25.
25.1.
25.2.
25.3.
1

1.50
1.70
7.00
1.50
2.20

Haloterapija (sāls istaba)

24.10.1.

24.10.3.

Cena

Individuālais seanss 30 min.
Vienreizlietojams komplekts haloterapijas
kursam
Dienas stacionārs (diennaktī)
Sociālas vai med. maksas gultas dienas
izmaksas
Izmitināšanas izmaksas
Ēdināšana

1.00
3.00
1.20

11.22
5.00
2.00

- Aģentūras direktors var samazināt vakcinācijas pakalpojuma
cenu, ja vakcīnu piegādātājs pazemina pārdošanas cenu vai, ja
vakcīnai tuvojas derīguma termiņa beigas.
2
- bērniem no 12 gadu vecuma masiera pakalpojumi pēc
pieaugušo cenrāža
3
- ārpus Iecavas novada teritorijas papildus mājas vizītei
jāmaksā par transporta pakalpojumiem, sākot no Iecavas novada
robežas.

mobilizēšanā, kā arī dažādo aktivitāšu reklamēšanā. Šo abu jauniešu aktīvā dalība un entuziasms ir galvenais akcijas izdošanās iemesls.
Kristiāna Kreiere (attēlā augšā) stāsta, ka konkursā piedalīties pierunājusi māsa, un atzīst,
ka talants zīmēšanā viņai esot,
tomēr grafiti iemaņas - nelielas,
vien zīmējums ar krītiņiem uz
sienas māsas istabā. Krāsot ar
baloniņu nemaz neesot tik viegli,
tādēļ vietām viņa izmantojusi arī
otu.
Kristers Veģis dzīvo un mācās Misā. Iecavā viņš ierodas reti, bet, uzzinājis par konkursu,
viņš nevēlējās palaist garām
iespēju tajā piedalīties un to nenožēlo: «Pasākums bija interesants, man patika. Grafiti mācos
zīmēt katrā brīvā brīdī, kur vien
var, un šoreiz man bija izdevība
zīmēt uz sienas. Domāju, ka varēju uzzīmēt labāk, bet kopā visa
siena izskatās labi! Tagad būs
patīkamāk atrasties skeitparkā.»
Artūrs Bogdanovičs Iecavas
skeitparku apmeklē gandrīz katru dienu un ar skeitbordu nodarbojas jau kādus piecus gadus.
Artūrs konkursā nolēmis piedalīties vien pēdējā brīdī, uzzinot,
ka klasesbiedrs iesniedzis savu
darbu konkursam. «Mans grafiti,
manuprāt, neizdevās diži labs, jo
neiedomājos, ka būs jākrāso ar
baloniņiem. Pats pasākums gan
man patika: visi iesaistījās darbā, laika apstākļi netraucēja un
atmosfēra bija draudzīga - viens
otram palīdzējām.» Par košo sienu Artūram tiešām prieks, bet
viņš nav īsti apmierināts par krāsojumu uz rampām.
Kristaps Arbidans bieži braukā ar BMX un lēkā pa skeitparka
rampām. Viņš atzīst, ka pie
skaistas grafiti sienas būs patīkamāk tur atrasties. Kristaps
bieži mājās zīmē grafiti stilā, tādēļ izdomājis piedalīties arī konkursā: «Konkurss un pasākums
bija super - katrs varēja izpausties, kā gribēja. Man ļoti patika
gala rezultāts, tādēļ gaidu vēl kādu grafiti pasākumu.»
Georgs Margēvičs skeitparku
apmeklē ikdienā un ar grafiti jau
ir nodarbojies, tomēr par savu
veikumu uz sienas viņš šoreiz
nav apmierināts: «Zīmējums izdevās diezgan slikti, bet mani
pārsteidza tas, ka nepietrūka

krāsas, kā tas bija ar plāksnēm
un skrūvēm.» Siena Georgam tagad patīk, tomēr viņš piebilst, ka
skeitparka renovācija tā pa īsam
nav izdevusies: «Tika nomainīta
tikai viena rampas plāksne, kas
nav pietiekami. Tagad jau atkal
ir jauni caurumi, kuri kļūst arvien lielāki.»
Edgars Zelmenis par konkursu diemžēl uzzinājis, tikai ierodoties uz pasākumu. Viņš Bauskas mākslas skolas noslēguma
darbā rakstījis referātu par grafiti un noteikti būtu vēlējies piedalīties. Tomēr grafiti sienas apgleznošanā palīdzējis, jo viņam ir
ļoti svarīgi, kā izskatās skeitparks: «Grafiti pasākums bija izdevies, un pats tur piedalījos, jo
esmu ļoti samīlējies vienā jaunā,
skaistā meitenē un gribēju ar viņu pavadīt vairāk laika. Turklāt
man pašam patīk skeitbords.
Iecavas skeitparkā esmu pavadījis savus agros pusaudža gadus.
Kādus sešus gadus braukāju ar
skeitbordu un nu jau otro sezonu - ar agresīvajām skrituļslidām. Uzskatu, ka Jana un pārējie ļoti labi pastrādāja. Jaunais
skeitparka tēls ir ideāli piemērots aktīviem jauniešiem - gan
motivējošā ziņā, gan arī labi izskatās.
Tagad es atsākšu braukāt ar
skeitbordu, pateicoties smukajai
skeitparka sienai. Ja ne braukāt,
tad vismaz šo to pamācīt jaunajiem braucējiem, lai ātrāk progresē. Gribētos, lai pašvaldība
vairāk atbalsta mūsu jaunos
censoņus. Tos, kuri skeitparkā
pavada vairāk laika, nekā es guļot. Tie ir paši labākie, aktīvākie
jaunieši, piemēram, piecpadsmitgadīgais Artūrs Bogdanovičs. Viņš ar skeitbordu braukā
ļoti profesionāli. Esmu pārliecināts - ja viņš saņemtu nelielu atbalstu no Domes, tad pāris gadu
laikā jau Iecavas vārdu nestu ja
ne pasaulē, tad vismaz Eiropā
gan!
Ja Iecavā vēl kāds uztraucas
par to, kas notiek skeitparkā, tad
ieteiktu salabot vadus novērošanas kamerām, jo tur dažkārt uzturas sešus līdz desmit gadus veci bērni, kuri pīpē un dzer alkoholiskos dzērienus.»
Plašāka informācija un skeitparkā veikto aktivitāšu foto galerija skatāma interneta vietnē
www.draugiem.lv/sk8parks/. IZ
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Ar Eiropas atbalstu attīsta nerūsējošā metāla izstrādājumu ražotni
1.lpp.

SIA «Aisis» pamatdarbība ir
nerūsējošā tērauda tvertņu, cisternu, konteineru, siltummaiņu
un tehnoloģisko iekārtu projektēšana un izgatavošana. Uzņēmuma sākotnējā iecere bija vairāk vēsta uz eksportu, jo tā ražošanas jauda Latvijas tirgum ir
par lielu, taču tagad 60% pasūtījumu veic tieši Latvijas uzņēmumi. Pārsvarā tie ir pārtikas ražotāji, kuriem nepieciešams aprīkojums alus, vīna, piena, majonēzes, ievārījuma un citu produktu ražošanai, atdzesēšanai
un nogatavināšanai, taču SIA
«Aisis» izgatavo aprīkojumu arī
farmaceitiskās un ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem. SIA
«Aisis» klientu vidū ir «Rīgas piena kombināts», «Valmieras piena
kombināts», «Olainfarm», Rīgas
Farmaceitiskā fabrika, arī «Balticovo», kas nerūsējošā tērauda
tvertnes izmanto dažādu veidu
šķidrās olu masas produktu sagatavošanai. Uzņēmums ražo arī
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.
Ikvienas tvertnes ražošana ir
individuāls projekts. Parasti
tvertnes tiek izgatavotas «ar
kreklu», kas nozīmē, ka tās sastāv no iekšējās un ārējās tvertnes, kurām pa vidu atstāta vieta
dzesēšanas šķidrumam vai tvaikam nepieciešamās temperatūras uzturēšanai, atkarībā no pasūtījuma. Pēc nepieciešamības
tās tiek papildinātas ar dažādām
maisīšanas ierīcēm, dzesētājiem,
lūkām, šķidruma līmeņa mērītājiem un citu aprīkojumu.
Visa produkcija uzņēmumā
tiek ražota, ņemot vērā klientu
vajadzības. Izgatavoto tvertņu
tilpums ir dažāds. Viesošanās
reizē ražotnē top gan pavisam
neliela, aptuveni 50 litru tvertne,
kas tiks izmantota šokolādes sīrupa pagatavošanai, gan milzīga
cisterna, kuras diametrs ir pieci
metri, garums - 16, bet tilpums
230 000 litri. Milzu cisterna tiks
izmantota biodīzeļdegvielas uzglabāšanai, un pavisam uzņēmums saņēmis pasūtījumu trīs
šādu cisternu izgatavošanai.
SIA «Aisis» ražotne ir aprīkota
ar modernām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kuras piegādājuši Eiropas vadošie uzņēmumi. Tā ir ieguvusi ISO un OHSAS sertifikātus, kas apliecina
uzņēmuma atbilstību starptautiskajiem standartiem. Direktors
lepojas ar lāzergriešanas un lāzermetināšanas iekārtu, kas palīdz vissarežģītākās detaļas izgatavot ar lielu precizitāti. Arī metināšanas robots ir neaizstājams
palīgs, jo ražošanā visas izstrādājumu detaļas pārsvarā tiek sa-

SIA «Aisis» direktors
Valerijs Golovins.
Lāzergriešanas iekārtas uzraudzību datorā veic operators Raitis Ārmanis. Viņš uzņēmumā
strādā vairākus gadus. Sākumā braukājis no Bauskas, bet nu jau pusotru gadu dzīvo tuvāk
darba vietai un ir iecavnieks. Raitis sācis strādāt par atslēdznieku, bet tagad ir operators
modernam ražošanas aprīkojumam, apguvis arī metinātāja prasmes.
vienotas metinot. «Metināšanas
robots ir dārgs, taču kvalitātes
un ražības ziņā noteikti apsteidz
pat vislabāko metinātāju, piedevām vienlīdz labi strādā kā pirmdienas rītā, tā piektdienas vakarā,» ar smaidu teic uzņēmuma
direktors. Lai paveiktu darbu, ko
metināšanas robots veic 15 minūtēs, metinātājam būtu nepieciešama vesela darba diena.
Piesaista līdzekļus
ražotnes modernizēšanai
SIA «Aisis» paspārnē izveidotais meitasuzņēmums «Aisis Machinery» šā gada 2. aprīlī noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūru (LIAA) par
projekta «Pārtikas rūpniecības
plānsienu tvertņu ražošanas
iekārtu iegāde» īstenošanu, ko
līdzfinansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds (ERAF). Pašlaik
ražotnē rit jauno iekārtu - Austrijas uzņēmumā ražotās «Fronius» metināšanas iekārtas un Itālijas uzņēmumā «Parmigiani» ražotās valcēšanas iekārtas montāža. Projekta īstenošana ļaus
uzņēmumam pietuvoties savai
vīzijai - sadarbībā ar vadošajām
pasaules pārtikas tehnoloģiju
projektēšanas un uzstādīšanas
kompānijām būt vadošajam pārtikas tehnoloģisko līniju ražotājam Latvijā.
Arī SIA «Aisis», vēloties paplašināt ražošanu, ir iesniedzis projekta pieteikumu Eiropas fonda
ERAF līdzfinansējumam «Energoefektivitātes paaugstināšana
nerūsējošā tērauda cauruļkūļa
lielgabarīta siltummaiņu ražotne
saskaņā ar tehnisko projektu
«Nerūsējošā tērauda velmēto
materiālu ražotnes paplašināša-

Viesošanās reizē ražotnē top gan pavisam neliela, aptuveni
50 litru tvertne, kas tiks izmantota šokolādes sīrupa
pagatavošanai, gan milzīga cisterna, kuras diametrs ir pieci
metri, garums - 16, bet tilpums 230 000 litri. Milzu cisterna
tiks izmantota biodīzeļdegvielas uzglabāšanai.
na»». Ja projekts gūs atbalstu, līdzekļi tiks izmantoti ražošanas
telpu paplašināšanai un jauna
ražojuma ieviešanā. SIA «Aisis»

vēlas uzsākt siltummaiņu ražošanu, kas paredzēti pārtikas un
ķīmisko rūpnīcu dzesēšanas un
sildīšanas sistēmām. IZ

IZLAIDUMI IECAVAS NOVADA SKOLĀS
Zālītes internātpamatskolas 9. klase – 1. jūnijā plkst. 10.00
Iecavas internātpamatskolas 9. klase – 8. jūnijā plkst. 15.00
Dzimtmisas pamatskolas 9. klase – 9. jūnijā plkst. 17.00
Iecavas vidusskola:
9.a klase - 9. jūnijā plkst. 15.00
9.b un 9.d klase - 9. jūnijā plkst. 18.00
9.c klase - 15. jūnijā plkst. 19.00
12.a klase – 22. jūnijā plkst. 17.00
12.b klase – 22. jūnijā plkst. 20.00

2012. gada 1. jūnijā

Sporta skolas direktore
jubilejā saņem vairākus apbalvojumus

10.

SAULAINES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
2012./2013.MĀCĪBU GADĀ UZŅEMS ŠĀDĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMĀS:
Ar pamatskolas izglītību: (3. kvalifikācijas līmenis)
Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs) - 4 gadi;
Lauksaimniecības tehnika (lauksaimniecības tehnikas
mehāniķis) - 4 gadi (jaunums);
Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu
speciālists) - 4 gadi;
Autotransports (automehāniķis) - 4 gadi;
Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) 4 gadi;
Nepieciešamie dokumenti (pamatizglītības apliecība, sekmju
izraksts, 3x4 foto 4gb., pases kopija, vecāku iesniegums).
Pēc 7. klases (1. kvalifikācijas līmenis)
Ēdināšanas pakalpojumi (pavāra palīgs) - 3 gadi;
Nepieciešamie dokumenti (7. klases liecība,3x4 foto 4gb., pases
kopija, vecāku iesniegums).

A: Elīna Arāja
F: Anta Kļaveniece

Sporta skolas «Dartija»
direktore Baiba Gāga
nozīmīgā dzīves jubilejā
saņēma Iecavas novada
Domes Goda rakstu par
nozīmīgu personīgā darba un
zināšanu ieguldījumu novada
sporta dzīves attīstībā.
Pateicībā par godprātīgu,
profesionālu un pašaizliedzīgu
darbu deputāts Juris Krievs un
sporta skolas «Dartija» kolektīvs
rosināja Domi sporta skolas direktorei B. Gāgai piešķirt Goda
rakstu tieši jubilejas dienā –
29. maijā. Iemesls apbalvojumam ir lielais ieguldījums, kuru
viņa vairāk nekā 30 darba gados
ir devusi gan sporta dzīves attīstībai novadā, gan jauno sportistu audzināšanā un sekmīgā
sporta skolas vadīšanā kopš
1997. gada. B. Gāgas kā galda
tenisa treneres audzēkņu izcilie
panākumi ir izskanējuši gan
valsts, gan starptautiskā mērogā. Viņa allaž rūpējusies par to,
lai bērni ne tikai pievērstos sportiskajām aktivitātēm, bet arī piekoptu veselīgu dzīves veidu. Pateicoties Baibai Gāgai, Iecavā ir
izveidojušās un attīstījušās
sportiskās tradīcijas, tiek rīkotas
sporta sacensības ne tikai sporta
skolas audzēkņiem, bet arī visiem novada iedzīvotājiem.
Atzinības vērts ir arī Baibas

Gāgas personīgais sporta ilgmūžības piemērs, ko raksturo aktīva piedalīšanās dažāda ranga veterānu sacensībās, tādējādi popularizējot mūsu novadu un veselīgu dzīvesveidu.
Pamatojoties uz nolikumu
«Par Iecavas novada Domes apbalvojumiem», novada Domes
deputāti 15. maijā vienbalsīgi
nolēma piešķirt Baibai Gāgai Goda rakstu un naudas balvu.
Sporta namā «Dartija» svinīgā
ceremonijā apbalvojumu B. Gāgai pasniedza Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, bet Latvijas
Sporta veterānu savienības prezidents D. Znatnajs jubilārei par
ieguldījumu veterānu sporta
kustībā piešķīra sudraba medaļu «Sporta slava». B. Gāga ir piecpadsmitā, kura saņem šo nozīmīgo apbalvojumu.
Pārstāvis no Latvijas Galda
tenisa federācijas pasniedza Atzinības rakstu par ieguldījumu
šī sporta veida attīstībā. Atzinības rakstu B. Gāga saņēma arī
no Latvijas Izglītības darbinieku
arodbiedrības.
Sveikt jubilāri bija ieradušies
arī pārstāvji no SAKS «Dartija»,
basketbola skolas «Rīga», sporta
centra «Mēmele», PII «Dartija».
Starp sveicējiem bija arī Iecavas
basketbola leģenda Visvaldis Eglītis, darba kolēģi, kursabiedri,
bijušie un esošie audzēkņi, cīņu
biedri galda tenisā un citi.
Visiem saviem sveicējiem
Baiba Gāga no visas sirds teic
mīļu paldies! IZ

Ar vidējo izglītību:
Sekretariāta un biroja darbs (klientu apkalpošanas
speciālists,3. kvalifikācijas līmenis)
1,5 gadi (jaunums), ESF stipendija;
Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs, 2. kvalifikācijas līmenis) 1 gads (jaunums) ESF, stipendija.
Nepieciešamie dokumenti (vidējās izglītības apliecība, sekmju
izraksts, 3x4 foto 4 gb., pases kopija, iesniegums).
ü
Ir iespēja piedalīties ESF projektos un iziet praksi ārzemēs.
ü
Izglītojamie saņem valsts stipendiju un ESF mērķstipendiju
visās izglītības programmās līdz 50 Ls mēnesī.
ü
Iespēja piedalīties ārpusstundu aktivitātēs: meiteņu
ansamblis, dejošana, sporta pulciņi
ü
Ir dienesta viesnīca 5 Ls mēnesī.
ü
Skola atrodas netālu no Bauskas, izdevīga satiksme uz
Rīgu, Jelgavu, Dobeli.
Dokumentu iesniegšana
no 11. jūnija darba dienās 9.00 - 16.00
Uzņemšanas komisijas sēde
10. jūlijā un 14. augustā plkst. 10.00
Tālrunis: 63925183, 63925179
E-pasts : saulaine@saulainespv.lv
Mājas lapa: www.saulainespv.lv

VASARAS SPORTA SVĒTKU
SACENSĪBU PROGRAMMA
Iecavas internātpamatskolas stadionā
3. jūnijā
10.00

SACENSĪBU ATKLĀŠANAS PARĀDE

10.15-11.00

RITEŅBRAUKŠANAS SACENSĪBAS
(AR SAVIEM VELOSIPĒDIEM)

10.15-12.00

SVĒRŠANĀS PA SVARA KATEGORIJĀM
SACENSĪBĀM SVARA STIEŅA SPIEŠANĀ GUĻUS

10.30-13.00

ŠAUTRIŅU MEŠANA

10.30

FUTBOLS, STRĪTBOLS, VOLEJBOLS 3:3

11.00-11.45

VIEGLATLĒTIKA (30 m; 60 m; 100 m)

11.45-12.15

VIEGLATLĒTIKA (400 m, 1500 m)

12.00-13.00

ĢIMEŅU STAFETES

12.00-14.00

AUTO VEIKLĪBAS BRAUKŠANA (AR SAVĀM
AUTOMAŠĪNĀM)

12.00-14.00

SVARA STIEŅA SPIEŠANA GUĻUS

12.15-12.30

VIEGLATLĒTIKA (STAFETES
SKRĒJIENS 4 x 60 m)

12.30-14.00

VIEGLATLĒTIKA (TĀLLĒKŠANA)

13.00-15.00

ŠAUŠANA AR PNEIMATISKO PISTOLI

14.00-15.00

VIEGLATLĒTIKA (LODES GRŪŠANA)

15.00-16.00

BASKETBOLA SODA METIENI

2012. gada 1. jūnijā
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Sporta ziņas

23. maijā norisinājās Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes
sporta spēles vieglatlētikā.
C grupa
Dāvis Lācis - 1. vieta 60 metru barjerskriešanā (9,5 sek.);
1. vieta 300 metru skrējienā (43,8 sek.)
Edijs Lācis - 3. vieta 60 metru barjerskriešanā (11,2 sek.),
3. vieta 300 metru skrējienā (45,7 sek.)
Dāvis Lācis, Edijs Lācis, Egīls Taranda un Sandis Brūveris 3. vieta 4 x 50 metru stafetē.
Arta Riekstiņa - 3. vieta 60 metru barjerskriešanā (12 sek.)
Annija Pļaviņa - 2. vieta tāllēkšanā (4,40 m)
D grupa
Beatrise Plukasa - 1. vieta lodes grūšanā (7,37 m);
1. vieta bumbiņas mešanā (34,11 m)
Krista Lineja - 3. vieta 300 metru skrējienā (57,4 sek.)
Enia Tīna Šusta - 1. vieta 600 metru skrējienā (2 min. 3 sek.);
3. vieta tāllēkšanā.
Beatrise Plukasa, Krista Lineja, Enia Tīna Šusta, Annija
Trimakaite - 1. vieta 4 x 50 metru stafetē.
Rūdis Pēteris Lasmanis - 1. vieta 300 metru skrējienā (51,1 sek.);
2. vieta 60 metru skrējienā (8,6 sek.)
Oskars Pudņiks - 2. vieta lodes grūšanā (6,18 m)
Artūrs Kalniņš, Ralfs Vētra, Oskars Pudņiks un Rūdis Pēteris
Lasmanis - 3. vieta 4 x 50 m stafete.
24. maijā Lietuvas pilsētā Panevēžā norisinājās atklātais
čempionāts vieglatlētikā.
Rūdolfs Tonigs - 2. vieta 100 metru skrējienā gan jauniešu, gan
vīriešu konkurencē (11,41 sek.). Daniels Špoģis - 3. vieta 400
metru skrējienā jauniešiem (56,69 sek.).
26. maijā Ogrē norisinājās Latvijas Jaunatnes vieglatlētikas
čempionāts C grupas sportistiem.
Annija Pļaviņa - 2. vieta tāllēkšana (4,45 m).
Roberts Jānis Stančiks - 6. vieta 2000 metru skrējienā
(7 min. 33,67 sek.).
26. maijā Grobiņas šautuvē norisinājās Latvijas kausa izcīņas
2. posms stenda šaušanā. Sacensībās piedalījās arī seši sportisti
no Iecavas: apaļajā stendā - Dainis Upelnieks, Arvīds Āboliņš un
Artūrs Sidorenkovs (jaunietis), tranšejas stendā - Igors Pužs,
Mārtiņš Kavoss un Viktors Sidorenkovs.
Dainis Upelnieks izcīnīja 1. vietu apaļajā stendā ar rezultātu 90
no 100, bet Igors Pužs 2. vietu tranšejas stendā ar rezultātu 73 no
100. Igoram Pužam šis ir svarīgs sasniegums, jo viņš pirmo reizi
savā šāvēja karjeras laikā kāpa uz goda pjedestāla Latvijas mēroga
sacensībās.
Sacensības norisinājās šautuvē, kur notiks arī III Latvijas
olimpiāde. I. Puža izcīnītā 2. vieta liecina par to, ka Iecavas šāvēji
ir gatvi cīnīties par vairākām godalgām Latvijas Olimpiādē.
Pilns rezultātu saraksts atrodams - www.sasa.lv. IZ
AUTO GĀZE
SIA Iecavas Serviss uzsāk sertificētu jaunākās 4+ paaudzes
iekārtu uzstādīšanu Edvarta Virzas ielā 1.
Uz vietas plašā izvēlē viss nepieciešamais.
Pirmajiem klientiem ATLAIDE līdz Ls 100!
Tālr. 63941138.

Reklāma un sludinājumi : : :
Ja Tev patīk dziedāt vaivēlies apgūt
instrumenta spēli, aicinām pieteikties
Iecavas Mūzikas skolā!
Ja Tev labāk patīk zīmēt gaidīsim Tevi Iecavas Mūzikas
skolas 1. mākslas klasē!

YAMAHA skola

5 mēn. - 4 g. v.
(iestājpārbaudījuma nav)

Pirmsskolas muzikālo dotību
attīstošā grupa

5 g. v. - 6 g. v.
(iestājpārbaudījuma nav)

Sagatavošanas klase mūzikā:
Klavierspēle
Vijoļspēle
Kora klase

}

6 g. v. - 7 g. v.

Sitaminstrumentu spēle
Ģitāras spēle
Kokles spēle
Akordeona spēle
Flautas spēle

}

7 g. v. - 9 g. v.

Sagatavošanas klase mākslā:

Ja Tu nākamajā mācību gadā
skolā iesi 1. vai 2. klasē!

1. klase mūzikā:
Klavierspēle
Vijoļspēle
Kora klase

}

7 g. v. - 9 g. v.

Sitaminstrumentu spēle
Ģitāras spēle
Kokles spēle
Akordeona spēle
Flautas spēle

}

8 g. v. - 10 g. v.

1. klase mākslā:

Ja Tu nākamajā mācību gadā
skolā iesi 3., 4. vai 5. klasē!

Konsultācijas mūzikā: 4., 5. jūnijā plkst. 16.00 - 19.00
Konsultācijas mākslā: 4., 5. jūnijā plkst. 17.00 - 19.00
Iestājpārbaudījums mūzikā: 6. jūnijā plkst. 10.00
Iestājpārbaudījums mākslā: 6. jūnijā plkst. 15.00
Tālrunis uzziņām: 63942469; 25449148
www.iecavasms.lv
Uz tikšanos Iecavas Mūzikas skolā!
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».

Līdzjūtības
Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt…

/ Z. Purvs/

SIA «OptikArt» kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību
Olitai Krjukovai, tēvu mūžībā pavadot.
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...

/Ā. Elksne/

Visdziļākā līdzjūtība Igoram Koško ar ģimeni,
tēti zemes smiltājā guldot.

Pateicība

Mājas iedzīvotāji

Pateicamies Dzintrai un Jānim Pastariem par pensionāru
atbalsta grupas uzņemšanu un viņiem veltīto laiku!
Sociālais dienests
un projektā iesaistītās pensionāres

Aizsaulē aizgājuši
Staņislavs Koško (01.07.1939.-26.05.2012.)
Poļina Homjakova (24.12.1927. - 28.05.2012.)
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IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Akcija 40%

(mācību sākums 14.05. un 18.06.)

A kategorijas kursi

Ls 30
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Tālr. 25540055, 25505112.

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.
Tālr. 27876637.
Licence Nr. CS12ME0003.

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

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli
l
Būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m

3

Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
jas
uni
Tel. 28828288.
Iga
o
N

ar iekrāvēju.

Tālr. 28288822.
Tautas dziednieces
Zilākalna Martas
atceres brīdis
Iecavas Sila kapos
5. jūnijā plkst. 11.00.
Tikšanās ar dziedniekiem
Ivetu Čeveri, Oskaru Peipiņu
un citiem Iecavas kultūras
namā 5. jūnijā plkst.13.00.
Ieeja par ziedojumiem
slavenās dziednieces atdusas
vietas uzturēšanai.
Visa informācija un
pieteikšanās dziednieku
seansam pa tālr. 28444349.

Tālr. 29404336
e-pasts: andrii3@inbox.lv

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, latas,
plēvju līstes, nomaļu malku un
skaldītu malku.
Tālr. 26064677.

Dažādi : : :
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.
Starptautiski sertificēta masiere
ar 20 gadu darba pieredzi
piedāvā: ārstniecisko,
segmentāro, relaksējošo,
zīdaiņu masāžu. Masāžas varu
veikt arī pie klienta mājās.
Tālr. 28353966.
Rīgas ielā 20 (pretī veikalam
Maxima) darbu sākusi vīriešu
frizētava. Strādājam arī
brīvdienās. Tālr. 26327785.
Trimera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
Kapu pieminekļi, apmalītes,
sētiņas Iecavā, Tirgus ielā 7a.
Tālr. 26369904.

Piedāvā darbu : : :
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Bauskas
iecirknis aicina darbā kārtības
policijas nodaļas Iecavas
iecirkņa jaunāko inspektoru.
Prasības pretendentiem:
augstākā izglītība
(priekšrocības pretendentiem ar
augstāko juridisko izglītību).
Darba vieta: Iecavas novads,
Iecava, Rīgas iela 18c. Sīkāka
informācija pie Kārtības
policijas nodaļas priekšnieka
R. Dreijera (tel. 63902104) vai
Iecavas iecirkņa vecākās
inspektores P. Dredželes
(tel. 63942792).
SIA « Iecavnieks&Co» aicina
darbā pieredzējušu tehnologu
pārtikas ražošanā un
sekretāri-lietvedi. CV lūdzam
sūtīt uz e- pastu
sanita@iecavnieks.lv.

12.

Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS 8.
REIZE - 11. jūnijā.
Iecavas internātpamatskola
2012./2013. mācību gadā
AICINA DARBĀ:
ü
angļu valodas skolotāju,
ü
sākumskolas skolotāju,
ü
psihologu.
Informācija pa tālr. 63941259.

Pirmsskolas izglītības
iestāde «Dartija»
AICINA DARBĀ pirmsskolas
izglītības mūzikas skolotāju.
Interesēties
pa tālruni 29448276
vai personīgi iestādē.

Sporta namā
Latvijas olimpiādes
priekšsacīkstes basketbolā
vīriešiem
2. jūnijā
pl. 12:00 Iecava - Kuldīga
pl. 18:00 Salaspils - Kuldīga
8. jūnijā
pl. 19:30 Iecava - Salaspils

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (49 gadi) no Bauskas
novada Saulaines vēlas strādāt
par auklīti vai sargu, ir darba
pieredze. Ir aprūpētāja
sertifikāts. Var dzīvot uz vietas.
Tālr. 26072746.

Piedāvā darbu : : :
bārmenim-oficiantam krogā
«Viestarti». Tālr. 29498388.

SIA «AISIS» aicina darbā
apkopēju uz pilnu slodzi.
Tālr. 63963480,
e-pasts info@aisis.lv.
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