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«Tarkšķi»
festivālā

2.

Iecavai
3.
savs stadions
Futbola
6.
čempionāts
Iecavas novada komandu vadītāja Baiba Gāga uz Olimpiādi aizveda 23 sportistus, kas
atklāšanas parādē skaistajos dzeltenzilajos tērpos iesoļoja stadionā «Daugava»,
karognesēja godu atvēlot Dainim Upelniekam.
A: F: Elīna Arāja

Iecavas sportisti pirmo reizi
Latvijas Olimpiādē piedalījās
Iecavas novada komandas
sastāvā, un Dainis Upelnieks
parūpējās, lai šī debija
vainagotos ar zeltu.
No 6. līdz 8. jūlijam Iecavas
sportisti piedalījās šīs vasaras
valsts nozīmīgākajās sacensībās – Latvijas III Olimpiādē.
Vairākas sacensības notika arī

Ventspilī, Rīgā, Aizputē, Grobiņā, Jūrmalā, Limbažos un Usmā, taču iecavnieku pārstāvētās
disciplīnas norisinājās Liepājā
un Grobiņā.
Skanot Liepājas himnai «Pilsētā, kurā piedzimst vējš», piektdienas vakarā Liepājā stadionā
«Daugava» sākās svinīgā Latvijas
III Olimpiādes atklāšana, kam
sekoja visu sportistu delegāciju
parāde. Pasākuma vadītāji sporta žurnālists Uģis Joksts un
LTV direktore Ija Circene - visus

Par rezultātu varēs spriest baznīcas apmeklētāji
A: F: Diāna Špoģe

Pēdējo reizi remontdarbi
Iecavas luterāņu baznīcā
veikti ļoti sen. Tagad draudze
ir apņēmusies to labot,
dažādos konkursos gūstot
finansējumu remontdarbiem.
Tikko Iecavas evaņģēliski luteriskā draudze ir realizējusi nevalstisko organizāciju (NVO)
līdzfinansēšanas konkursā
iesniegto projektu «Baznīcas tor-

nis Iecavai un draudzei». Projekta realizācijas rezultātā atjaunots un sakārtots Iecavas senākais zvana tornis. To bez bažām
varēs izmantot gan draudzes
zvaniķis, gan vietējie interesenti
un tūristu grupas.
«Tā kā šovasar Iecavai ir 520
gadu jubileja, vēlamies atjaunot
luterāņu baznīcas torņa augšējo
daļu, padarot to drošu tā apmeklētājiem,» vēl pirms remontdarbu
uzsākšanas izteicās draudzes lo3.lpp.
cekle Rasma Mažāne.

iepazīstināja ar katra novada
sportiskajām aktivitātēm. Olimpiādes atklāšana turpinājās ar
krāšņu šovu, kuru veidoja dejotāji un Liepājas mūziķu ansamblis, kam īpašu Liepājas dziesmu
popūriju bija veidojis komponists Uldis Marhilēvičs. Sportistus un līdzjutējus sveica prominentas personas. Stadionā lāpu,
kas no iepriekšējās Olimpiādes
vietas - Ventspils - ceļoja uz Liepāju, aizdedza kādreizējā olim4.lpp.
piete Ingrīda Barkāne.

Svētku
7.
programma

Līdz svētkiem
21. jūlijā 8 dienas

Apkārt Latvijai
mopēdu rūkoņas pavadībā
A: Diāna Špoģe

Reiz diviem draugiem Ivaram Dārziņam un Ivaram
Strodam - iešāvās prātā ideja
apceļot Latviju, par
transportlīdzekli izvēloties
mopēdus Rīga-13.
Par šo braucienu Ivars Dārziņš bija lielā sajūsmā, tāpēc ar

prieku atceras: «Ikdienā esmu
skrūvētājs. Strādāju servisa nodaļā, un mūsu kolektīvā ir daudz
aktīvu cilvēku, kuri piedalās dažādos - gan tehniskos, gan sportiskos - pasākumos, tāpēc nav
brīnums, ka manam kolēģim
Ivaram Strodam jau pagājušajā
gadā radās ideja ar mopēdiem
Rīga-13 apbraukt apkārt Latvi6.lpp.
jai.»
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Folkloras festivālā dzied, danco un plunčājas
A: Kristīne Karele
F: Sandis Karelis

No 5. līdz 9. jūlijam
Latvijā notika
starptautiskais folkloras
festivāls «Baltica 2012»,
kurā aktīvi piedalījās arī
Iecavas folkloras kopa
«Tarkšķi».
Mūsu programma bija ļoti
piesātināta – dižkoncerts,
gājiens, uguns šovs, vairāki
ielu koncerti, sadancošanas,
tāpēc tagad, pēc svētkiem,
esam uzlādēti jauniem
darbiem un pilni ar
nākotnes iecerēm.
Atgādināšu, ka starptautiskais folkloras festivāls «Baltica»
pārmaiņus notiek kādā no Baltijas valstīm, tātad katru trešo gadu – Latvijā. Tie ir lielākie mūsu
folkloristu svētki un arī iespēja
pie sevis redzēt izcilas ārvalstu
grupas. Šogad ļoti spilgti mums
likās amerikāņi ar savām klapdejām, itāļi ar sirdi plosošām serenādēm un dzidrām tenoru balsīm, francūži ar romantiskajiem
dziedājumiem un burvīgiem cilvēkiem; tāpat arī nerimstošie
turki, vienkāršie zviedri un nopietnās ukrainietes. Jauki un
aizkustinoši bija Latvijā redzēt
ASV latviešu grupu «Teiksma»,
kuras audzēkņiem «Tarkšķu» vadītāja bija folkloras skolotāja
pirms dažiem gadiem Garezerā,
ASV.
«Tarkšķu» «Baltica-2012» sākās ar jubilejas koncertu Lielajā

ģildē 5. jūlijā, kur piedalījās labākie folkloras un etnogrāfiskie
ansambļi no katra novada un
viesi no Igaunijas un Lietuvas un
kas bija veltīts festivāla 25. gadadienai. Mums bija ļoti liels gods
pirmo reizi būt šādā lielā koncertā, jo zinām, ka esam laba bērnu
folkloras grupa, tomēr visu lielo
un daudzo Latvijas folkloristu
saimē savus degunus tā kārtīgi
esam iesildījuši tikai pēdējo gadu
laikā. Zemgali pārstāvējām kopā
ar Jelgavas «Dimzēnu», ar cieņu
skatījāmies uz Suitu sievām,
«Senleju», «Skandiniekiem»,
«Grodiem», «Dandariem» un citām Latvijā pazīstamām grupām.
Nākamā diena bija mūsu izturības pārbaudījums, kuru nolikām uz deviņi ar plusu! Rīts sākās agri ar mēģinājumiem, tad
sekoja koncerts Vērmanes dārzā, no kura mudīgi pēc ļo-o-o-ooti garas pusdienu rindas bezgaisa telpās un fiksu paēšanu
skrējām uz Dižkoncertu, vēl vienu nopietnu un svarīgu koncertu. Noteikti daļa no jums to skatījās Latvijas Televīzijas 1. programmā svētdienas vakarā, vai
ne? Koncerts notika bijušajā kinoteātrī «Rīga», manuprāt, tam
nepiemērotās telpās, diezgan lielā saspiestībā, televīzijas diktētā
un folkloristiem neierastā tempā, bet kopumā koncerts bija
jauks. «Tarkšķi» dejoja Džūkstē
pierakstīto Zagli un mūsu Anna
koncerta noslēgumā dziedāja
Grienvaldē pierakstīto ganu
dziesmu. Manuprāt, mums viss
izdevās ļoti labi!
Pēc Dižkoncerta jau sākām

«Tarkšķi», koncertējot vairāku stundu garumā
Vērmanes dārzā.

posties gājienam. Šoreiz tas sākās Vērmanes dārzā un devās
gar Brīvības pieminekli uz AB
dambi, kur notika uguns šovs.
Festivālā piedalījās 183 grupas
no Latvijas un ārvalstīm, tā ka
gājiens bija iespaidīgs. Arī «Tarkšķi» turējās godam, kaut nogurums un milzu karstums lika par
sevi manīt. Man bija liels prieks,
ka bērni sajuta to kopējo svētku
gaisotni, kas tevi paceļ pāri visām grūtībām, sviedriem un slāpēm un liek tev diet, smiet, atsaukties skatītājiem un vairot
prieku! Gājiena noslēgumā AB
dambī katram novadam par godu, skanot piemērotai dziesmai,
tika aizdegta milzu uguns zīme.
Arī folkloristi, izrādās, māk taisīt
šovu, jo liels bija visu pārsteigums, kad ar sienu piebāztā latviskā zīme par godu Latvijai pēc
aizdedzināšanas sāka griezties,
radot sirreālu iespaidu.
Bet ar to mūsu diena nebeidzās. Katru nakti Mazajā ģildē,
Vērmanes dārzā vai naktsmītnē
notika dalībnieku sadancošanas. Arī pēc gājiena, pusnaktī
nonākuši skolā, nedevāmies pūtināt savus nogurušos kaulus,
bet, nedaudz uzprišinājušies, cēlām instrumentus mugurā un
prom uz 85. vidusskolas sporta
zāli, kur danči jau bija sākušies.
Neticami, bet zāle bija pilna, vidzemnieki jau spēlēja un arī
«Tarkšķi» ap diviem naktī tika pie
savas danču spēlēšanas un rādīšanas kārtas.
Sestdien koncertējām pie
tirdzniecības centra «Origo», kur
iekārtota vasaras skatuve. Nevarētu teikt, ka skatītāju bija

daudz, bet tie, kas bija, izcēlās ar
lielu atsaucību un prieku. Mūsu
uzstāšanos noteikti atsvaidzināja vecpuišu ballītes džeki, kas,
sapucējušies parūkās, liekajās
ūsās un rozā legingos, viltus bērnu ratiņus vadādami, lustējās,
sadziedājās un sadancojās kopā
ar «Tarkšķiem», gandrīz nokavēdami savu vilcienu.
Vakarpusē, savukārt, dziedājām uz Vērmanes dārza lielās
skatuves. Šis koncerts bija ļoti
labi apmeklēts, tajā piedalījās
jauniešu folkloras grupas, kas
savā izpildījumā iesaista mūsdienu elementus. Kā zināms, tādi ir arī «Tarkšķi», mēs nereproducējam seno materiālu, mēs
cenšamies to atdzīvināt un padarīt par savējo. Saņēmām daudz
komplimentus par savu uzstāšanos.
Vēl viens piedzīvojums bija
negaisa sākšanās un milzu lietusgāze tieši pēc mūsu koncerta.
Ar basām kājām ķērām veldzi
pēc trešās uz akmeņiem pavadītās svelmes dienas. Un kur vēl
danči pa lietu ar basām kājām!
Svētdien, kad citas folkloras
grupas izklīda pa dažādām Vidzemes pilsētām un ciematiem,
bērnu un jauniešu folkloras ansambļi palika turpat Rīgas centrā. «Tarkšķiem» bija tas gods vadīt trīs stundu garo koncertu uz
Vērmanes dārza lielās skatuves.
Žēl, ka «Tarkšķiem» izpalika
pēdējā – noslēguma - diena Madonā, bet varbūt arī labi, jo,
šķiet, bērnu spēku, tīro blūžu un
lakatiņu resursi bija izsmelti.
Pēc trim gadiem, tad gan iesim
uz pilnu klapi!
IZ

«Tarkšķi», veldzējoties peļķēs pēc negaisa
Vērmanes dārzā.
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Taps pašiem savs stadions
A: Diāna Špoģe

Iecavas iedzīvotāji jau sen
ir sapņojuši par stadionu
treniņiem un vietēja mēroga
sacensībām. Nu viņu sapnis
piepildīsies, jo pie Iecavas
vidusskolas taps stadions.
Atklātā konkursā «Sporta
kompleksa – Iecavas stadiona
būvniecības pirmā kārta» no trim
pretendentiem par uzvarētāju
kļuvusi personu grupa «ReatonRERE04», kura apņēmusies realizēt projektu par zemāko piedāvāto cenu - Ls 993 912,88 (bez
PVN). Līgumu ar uzvarētājiem
pašvaldība paredzējusi slēgt nākamnedēļ; tad arī tuvākajā laikā
varētu sākties pirmie stadiona
būvniecības darbi.

Visi stadiona būvdarbi ir sadalīti divās kārtās. Pirmajā kārtā
ir paredzēts izbūvēt skrejceļu
joslas, futbola laukumu, vieglatlētikas sektorus, skatītāju tribīnes ar tiesnešu namiņu, ūdensapgādes, lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas sistēmas, apkuri un stadiona ārējo apgaismojumu. Paredzēts arī atjaunot
asfalta segumu skolas pagalmā,
izbūvēt nožogojumu ap skrejceļu
un labiekārtot teritoriju.
Otrajā kārtā paredzēts izbūvēt sporta laukumus ar sintētisko segumu, auto stāvlaukumu
Lauku un Zemgales ielas stūrī
(pēc sūkņu stacijas nojaukšanas), izbūvēt nožogojumus ap
sporta laukumu teritoriju un

sporta laukumiem, kā arī veikt
visas teritorijas labiekārtošanu.
Jaunais Iecavas stadions noteikti kļūs par sporta skolas
«Dartija» audzēkņu iecienītu treniņu vietu. Sporta skolas direktore Baiba Gāga saka: «Beidzot
sapņi piepildās! Tiem sportistiem, kas nodarbojas ar dažādiem sporta veidiem, būs visas
iespējas sevi pilnveidot profesionālā līmenī.» Par to, vai pēc stadiona izveidošanas varētu palielināties sportisko aktivitāšu cienītāju skaits, B. Gāga bilst: «Nedomāju vis, jo ar sportu nodarbojas
tie, kas to vēlas darīt jebkādos
apstākļos, nevis tikai stadiona
dēļ.»
9. jūlijā norisinājās pašvaldī-

bas iepirkumu komisijas sēde,
pēc kuras tagad tiek vērtēti vēl
seši citi iepirkumi: «Jumta
seguma nomaiņa ēkai Grāfa laukumā 1», «Poligrāfijas pakalpojumi laikrakstam «Iecavas Ziņas»»,
«Iecavas novada Zālītes un Ziemeļu bibliotēku vienkāršotā renovācija» un «Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas «Misas Robežnieki» jumta un viena dzīvokļa rekonstrukcija», kā arī divi iepirkumi Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
projekta ietvaros: «Skaņu tehnikas iegāde Iecavas kultūras nama vajadzībām» un «Ielu vingrošanas laukuma ierīkošana un
futbola laukuma labiekārtošaIZ
na.»

Par rezultātu varēs spriest baznīcas apmeklētāji
Iecavas luterāņu baznīcas
tornis ar zvanu atjaunots 20.
gadsimta beigās. Pērn apritēja
435 gadi kopš pirmā zvana uzstādīšanas Iecavas dievnamā.
Katru svētdienu tornī dodas
draudzes zvaniķis, lai iezvanītu
dievkalpojumu. Tornis kalpo ne
tikai kā zvana glabātājs, bet arī
kā novadā vienīgais pieejamais
skatu laukums, no kura paveras
plašs un iespaidīgs skats uz
Iecavu un tās tuvāko apkārtni.
Torņa apmeklējumos ļoti ieinteresēti ir svētdienas skolas bērni
un daudzie skolēnu ekskursiju
dalībnieki, tādējādi paplašinot
savu redzesloku.
R. Mažāne stāsta, ka laika
gaitā torņa daļa bija nolietojusies un nebija vairs droša apmeklētājiem: «Grīdas dēļi bija savu laiku nokalpojuši, kāpnes
zaudējušas stabilitāti. Torņa izeja – lūka - nokrišņu ietekmē bija

satrunējusi, zaudējusi savu pamatfunkciju – izejas noslēgšanu,
bet lietus un sniega ūdeņi,
iekļūstot kāpņu telpā, to padarījuši bīstamu lietošanai. Satrunējis bija arī ārējā skatu laukuma
grīdas vairogs, bet torņa daļā nodrupis apmetums. Taču tagad,
pateicoties finansējumam, visas
šīs uzskaitītās problēmas ir atrisinātas.»
Projekta «Baznīcas tornis
Iecavai un draudzei» kopējās izmaksas sastādīja Ls 979,66 (ar
PVN) un lielāko daļu šīs summas
(881,69Ls) sedza Iecavas novada
Dome. Remonta darbus veica firmas SIA «Smiltaiņi» darbinieki.
Baznīcā koncertēs
Pagājušajā gadā baznīcas remonts, kurā ietilpa baznīcas
griestu siltināšana, dzeramā
ūdens pievada un kanalizācijas
izbūve, sakristejas labiekārtošana un baznīcas ieejas apzaļumo-

Luterāņu draudzes locekle Laija ar prieku un lepnumu
izrāda projektā paveikto.

šana, notika sadarbībā ar Iecavas novada Domi un Nīderlandes
fonda Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij
(KNHM) projektu konkursu
«Iedzīvotāji veido savu vidi 2011».
Svarīgs konkursa nosacījums ir
tas, ka projekts nedrīkst nest
peļņu un tā rezultātiem jābūt
brīvi pieejamiem plašai sabiedrības daļai, bet galvenais - projektam ir jūtami jāuzlabo iespējami
lielākas iedzīvotāju daļas dzīves
kvalitāte.
Arī šogad Iecavas luterāņu
draudze piedalās KNHM projektu konkursā «Solis pretī rītdienas vīzijai», kurā ieguva līdzfinansējumu baznīcas centrālās
daļas sakārtošanai. Projektā
pašlaik tiek realizēta baznīcas
centrālās telpas sakopšana, baznīcas lielo durvju nomaiņa un

neremontētās centrālās telpas
norobežošana ar tentu, lai baznīcas apmeklētājiem būtu pievilcīga un sakārtota telpa, kuru izmantot koncertiem, izstādēm,
dievkalpojumiem un Iecavas
svētku koncertu norisei. Šogad
konkursā ar līdzfinansējumu
draudzi atbalsta Iecavas novada
Dome un kopējais projekta finansējums ir Ls 702,80 (ar PVN).
Rasma Mažāne piebilst: «Par
to, cik labi būs veikti visi remontdarbi, varēs spriest baznīcas apmeklētāji gan Iecavas svētku reizēs, gan ikdienā. Iecavas luterāņu baznīcā visu laiku rit sakopšanas darbi - ar un bez talkām.
Mums pašiem jādara viss, kas ir
mūsu spēkos, lai pēc padarītā
darba būtu mierīga sirds un gandarījums. Kaut kas var neizdoties, taču to rādīs laiks.» IZ

Melnās ziņas
- 29. jūnijā plkst. 14:35 šosejas Rīga-Bauska 41. kilometrā
1957. gadā dzimis vīrietis, vadot
automašīnu Mercedes Benz Actros, neievēroja drošu distanci ar
priekšā braucošo automašīnu
VW Golf un izraisīja sadursmi.
Negadījumā miesas bojājumus
guva automašīnas VW Golf pasažiere, 1945. gadā dzimusi sieviete, kura pēc pirmās medicīniskās
palīdzības sniegšanas nogādāta
Jelgavas pilsētas slimnīcā. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
- 29. jūnijā plkst. 17:15 uz ceļa P93 1956. gadā dzimis vīrietis
vadīja velosipēdu bez vadītāja
apliecības un alkoholisko dzērienu iespaidā (2,18 promiles). Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 29. jūnijā plkst. 19:04 Ieca-

vā 1967. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu bez vadītāja apliecības, būdams alkohola reibumā (1,51 promile). Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 1. jūlijā plkst. 09:00 autoostā 1974. gadā dzimis vīrietis konflikta laikā ar 1985. gadā dzimušu vīrieti guvis miesas bojājumus.
- 2. jūlijā plkst. 01:35 Iecavā
nenoskaidrota persona ar akmeni izsita satiksmes autobusa
Scania Irizar sāna loga stiklu.
Autobuss, kurš pieder Igaunijas
uzņēmumam, veica braucienu
maršrutā «Viļņa-Tallina».
Diāna Purviņa,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Prevencijas
nodaļas vecākā inspektore
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Lepojamies ar Daiņa Upelnieka zeltu
1.lpp.

Kopumā Latvijas III Olimpiādē piedalījās ap 3000 sportistu
no 81 pašvaldības Latvijā: deviņām pilsētām un 72 novadiem.
Iecavas novads ar vienu zelta
medaļu kopvērtējumā ierindojās
37 vietā. Medaļu vērtējumā vietu
secību noteica nevis kopējais
medaļu skaits, bet gan tas, kam
visvairāk augstākā kaluma medaļas.
Sporta skolas «Dartija» direktore Baiba Gāga, kas organizēja
Iecavas sportistu piedalīšanos
olimpiādē un bija visaktīvākā
līdzjutēja visos delegācijas sporta veidos, ir gandarīta par labiem
sportistu sniegumiem un atdevi
sacensībās: «Katrs dalībnieks
darīja, cik spēja. Paldies viņiem
par sniegumu un izturību. Ļoti
vēlos izcelt Upelnieku ģimeni, jo
iegūtais zelts ir ne tikai Daiņa,
bet gan visas viņa ģimenes nopelns. Paldies arī visam personālam, dakterītei, treneriem, «Iecavas Ziņām», šoferītim un novada
Domei par finansiālu atbalstu.
Mēs varam būt lepni, ka varam
iet vienā solī ar lielajiem novadiem.»
Stenda šaušana
Grobiņas «Lāčkoku» šautuvē
Dainis Upelnieks Iecavas novadam izcīnīja pirmo zeltu: «Saviļņojums bija neizsakāms, jo šī gada plāns izdevās par visiem simt
procentiem! Sasniedzu visu, ko
var sasniegt valsts mērogā. Uzskatu, ka Latvijas III Olimpiāde
bija visinteresantākās un reizē

arī sarežģītākās sacensības manā mūžā! Protams, tagad ir jānosprauž augstāki mērķi un, ja
spēšu atrast atbalstu, tad starts
Rio olimpiskajās spēles nav nemaz tik nereāls mērķis!»
Dainis atzīst, ka, lai arī rezultāts bijis pārliecinoši labākais,
tas nenāca viegli: «Katra sērija,
ko šāvu, prasīja lielu piepūli! Atzīšos, ka arī spiediens bija ļoti
liels, jo visi gaidīja tikai zeltu!»
Dalība Pasaules kausa izcīņas sacensībās Londonā Dainim
bija kā sākums veiksmīgam startam Olimpiādē. Arī visās nākamajās Latvijas mēroga sacensībās Dainis guva tikai uzvaras.
Uz Grobiņu Dainis devās jau
ceturtdien: «Kopā ar Arvīdu Āboliņu, kuram esmu ļoti pateicīgs
par atbalstu, aizbraucām uz
Liepāju, lai laicīgi sāktu gatavoties sacensībām. Ceturtdienas
pēcpusdiena bija bez pārsteigumiem: atbraucām, pašāvām, trāpīt varēja. Pēdējā laikā gan Grobiņas šautuve mēdz pārsteigt ar
dažādu šķīvīšu lidojumu. Piektdien oficiālajā treniņā jau bija
viss citādāk nekā ierasts: šķīvīši
lidoja tā, ka mans sastādītais «algoritms» sērijas veikšanai nedarbojās - nevarēju sašaut vairāk
par 22 šķīvīšiem nevienā sērijā!
Taču pieredze ļāva man izdarīt
pareizos secinājumus un veikt
korekcijas šaušanā. Jau treniņa
pēdējā sērijā ieguvu 25 no 25
punktiem. Tad es sapratu, ka esmu gatavs sacensībām un uzvarai!

Vērojot citu sportistu šaušanu treniņos, sapratu, ka viegli
nebūs, jo viens no šāvējiem treniņā iespēja 48 punktus no 50
(pa sērijām 24 un 24)! Arī citi šāvēji uzrādīja ļoti labus rezultātus
pirmssacensību dienā.
Sacensību pirmajā dienā pirmās sērijas rezultāti pierādīja to,
ka cīņa būs spraiga. Manas 1.
sērijas rezultāts 23 no 25 man
deva dalītu 2./3. vietu, bet jau
nākamajā sērijā spēju trāpīt 24
no 25. Konkurenti tik augstu rezultātu nespēja noturēt un sāka
atpalikt, vienīgi Valdis Kalējs no
Kuldīgas spītīgi turpināja man
sekot un uzrādīt labus rezultātus. Pēc sacensību pirmās dienas es biju pirmais ar rezultātu
70 punktus no 75, otro vietu
ieņēma V. Kalējs ar rezultātu 68
no 75. Trešā vieta jau atpalika
diezgan daudz, tāpēc man bija
skaidrs, ka vismaz sudrabs būs
noteikti.
Otrajā dienā sašāvu 46 no 50,
kas summā man deva jau piecu
punktu pārsvaru pirms fināla.
Bija skaidrs - ja nebūs kādas
tehniskas likstas, tad viss būs
OK! Pirms sacensībām biju nospraudis mērķi uzlabot savu personisko rekordu, kas ir 117 no
125 punktiem, bet tomēr nekā viens punktiņš pietrūka.
Šaujot finālā, biju pārliecināts par savu uzvaru, taču vēl
man bija iespēja uzstādīt rekordu. Mans līdzšinējais rekords bija 140 no 150, tātad vēl var 141...
Lai arī 4. pozīcijā vienreiz kļūdī-

Dainis atzīst, ka pārējie šāvēji vairāk bija viņa atbalsta grupa: «Šaušanas
brīdī ir svarīgi, ka starp skatītājiem ir savi cilvēki, kas aizrāda citiem par
skaļu uzvedību, kas traucē šāvējam koncentrēties.»

jos, man izdevās atkārtot savu
personisko rekordu, kuru biju
iespējis, Latvijas I olimpiādē izcīnot sudraba medaļu. Arī par to
esmu ļoti gandarīts. Un zinu, ka
rekordi vēl būs, iespējams,
daudz vajadzīgākā brīdī.»
Igors Pužs «Lāčkoku» šautuvē
jau bija uzrādījis labu rezultātu,
Latvijas kausa 2. posmā izcīnot
2. vietu tranšeju stendā. Šāds rezultāts viņam būtu devis vietu
arī Olimpiādes finālā, taču,
iespējams, ka sacensību nozīmīgums un arī nepietiekama sagatavotība liedza uzrādīt labus
rezultātus un vietu labāko sešiniekā. Igors, sacensību dienā savu veiksmi atvēlot Dainim, teica:
«Mēs visi, galvenokārt, atbalstām Daini un vēlamies, lai viņš
uzvar.»
Otro labāko rezultātu no
Iecavas komandas uzrādīja Jānis Upelnieks, izcīnot 10. vietu,
savukārt Mārtiņš Kavoss uzrādīja labāko rezultātu no Iecavas
šāvējiem tranšejas stendā.
Vēl stenda šaušanas sacensībās piedalījās Daiņa brālis Mairis Upelnieks, tēvs Ēriks Upelnieks un Arvīds Āboliņš.
5.lpp.

Otro labāko rezultātu no
Iecavas komandas uzrādīja
Jānis Upelnieks, izcīnot 10. vietu.
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Vieglatlētika
Vieglatlētikas sacensības notika 7. un 8. jūlijā Liepājas stadionā «Daugava», no kura netālu

Rūdolfu Tonigu no fināla
šķīra vien 25 sekundes
simtdaļas.

notika vērienīgais mūzikas
un iz-klaides festivāls «Summer
Sound». Jauniešiem nebija viegli
noturēties stadionā, tomēr iecavnieki ar pilnu atdevi visi kā viens
pievērsās sportam un izgāja uz
starta līdzās jau nobriedušiem
spēcīgiem sportistiem. Trenere
Dace Vizule stāsta, ka konkurence vieglatlētikā ir milzīga un
ka mūsu jaunieši ir vieni no jaunākajiem šajās sacensībās.
Olimpiādē pieaugušo konkurencē vieglatlēti var piedalīties no 16
gadu vecuma.
Evelīnai Traumanei (16 gadi)
izdevās uzstādīt personisko rekordu, 100 metrus noskrienot
13,87 sekundēs. No Latvijas spēcīgākajām 29 sportistēm šajā
disciplīnā Evelīna ierindojās 23.
vietā. «Zināju, ka tā būs,» stāsta
Evelīna. «Es jau braucu pēc personīgā rekorda, bet varēju labāk,
traucēja trauma.» Visi Iecavas
vieglatlēti sūrojās par traumām,
atzīstot, ka varēja sasniegt labākus rezultātus. Rūdolfam Tonigam (17) sacensību pēdējā dienā
nācās pat atteikties no startēšanas 200 metru skrējienā, tomēr
100 metru distanci viņš veica godam, 34 dalībnieku konkurencē
ar rezultātu 11,43 sekundes
ierindojoties 11. vietā.
Triatlons
Kaspars Korbs startēja sprinta distancē triatlonā. Peldēšanā,
riteņbraukšanā un krosā pie Beberliņu ūdenskrātuves šogad sacentās sportisti no 30 novadiem.
55 vīru konkurencē Kaspars
ierindojās 26. vietā ar rezultātu
1:08:01. Kaspars stāsta, ka pēc
ilgāka pārtraukuma pirms mēneša atsācis intensīvu treniņu

Meldra Madžule bija viena no jaunākajām sacensību
dalībniecēm.
programmu, cītīgi trenējoties
ag-ri no rītiem vai vēlu vakaros,
rei-zēm pat divreiz dienā: «Ar
rezul-tātu esmu apmierināts,
vienīgi nopeldēt varēju labāk.»
Atsevišķi riteņbraukšanā
Kaspars ierindo-jās pat 7. vietā.
Badmintons
Sacensības badmintonā aizritēja Liepājas 8. vidusskolas zālē, kur gaisa temperatūra sasniedza 28°C. Spēles notika pēc vienmīnusu sistēmas, kas nozīmē,
ka pēc zaudējuma vairs nav
iespēju uzlabot rezultātu. Matīss
Paeglītis pārī ar Kristiānu Rudzīti vīriešu dubultspēlēs tika astotniekā, uzvarot par viņiem spēcīgāku pāri. «Bija motivācija un
līdzjutēju atbalsts. Šīs mums bija labākās spēles, kādas vispār
spēlētas,» sasniegto rezultātu
vērtē Matīss, kurš ar savu pārinieku pirms sacensībām ranga
tabulā ieņēma vien 12. vietu.

Galda teniss
Komandu spēlēs Liepājas
Olimpiskajā centrā ar pieredzējušām pretiniecēm cīnījās mūsu
novada pārstāves Meldra Madžule, Ieva Vēja un Vera Eriksone. Iecavnieces spraigā cīņā piekāpās Alojas, Rīgas un Preiļu novada tenisistēm, taču cīņā par
septīto vietu ar rezultātu 3:2 pieveica jēkabpilietes. Meldra Madžule bija viena no jaunākajām
sacensību dalībniecēm. Meldra
stāsta: «Bija tāda konkurence,
kuru nav iespējams vinnēt, bet
bija labi, man patika.» Iepriekš
Meldra sešus gadus bija trenējusies pie Baibas Gāgas, bet laika
un motivācijas trūkuma dēļ tīņa
gados sportošanu pametusi novārtā. Pēc piecu gadu pārtraukuma Meldra nolēmusi tomēr atsākt galda tenisa treniņus, jo tā
būtu vēlējies tēvs, kurš bija kaislīgs tenisists. IZ

Augstu personīgo rezultātu
sasniedza Daniels Špoģis (15),
400 metrus noskrienot 56,57
sekundēs.

400 metrus labi noskrēja
Emīls Sevastjanovs (18), ar
rezultātu 53,54 sekundes
ierindojoties 30. vietā.

Katru gadu triatlonā ir arvien sīvāka
konkurence: Kaspars Korbs finišēja vien
septiņas minūtes vēlāk par līderi.

Matīss Paeglītis pārī ar Kristiānu Rudzīti
vīriešu dubultspēlēs tika astotniekā, uzvarot
par viņiem spēcīgāku pāri.
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Apkārt Latvijai mopēdu rūkoņas pavadībā
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«Apsolīju, ka nākamajā gadā
noteikti piedalīšos, jo nebija līdzekļu to darīt uzreiz.
Izmēģināt šādu braucienu
vairāk laikam mudināja bērnības nostaļģija. Atceros, kā agrāk
strādāju kolhozā un krāju naudu mopēdam Rīga-13. Vasaras
beigās vecāki izpalīdzēja ar trūkstošo naudiņu, un es tiku pie ilgi
gaidītā braucamā. Tas tik bija
process… Skrūvēt un regulēt, lai
varētu sacensties ar pārējiem
draugiem, kuram ātrāks braucamais.

Braucienam sāku gatavoties
šī gada sākumā: nopirku neejošu mopēdu un sāku remontēt.
Mani pārņēma ļoti liels prieks,
kad beidzot mans «dzelzs gabals»
sāka rūkt. Tas pat nav vārdiem
aprakstāms! Mopēda remontdarbos palīdzēja kolēģi un pieejamā informācija dažādās interneta adresēs, jo vairākas detaļas
vajadzēja restaurēt, taču Rīgas
mopēdu rūpnīca nestrādā jau
kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem.
Brauciena mērķis bija pierādīt sev un arī citiem, ka ir iespējams apbraukt Latviju ar mopē-

du. Izdarījām to sešās dienās, lai
gan mūs patraucēja lietus. Taču,
kamēr pusi dienas pavadījām
Alūksnē, satikām ļoti atsaucīgus
cilvēkus, mūsu domubiedrus,
kuri nāca klāt parunāties, iztaujājot, kā iet, no kurienes braucam, un vēlēja mums veiksmīgi
tikt līdz galam.
Paldies jāsaka arī tiem saprotošajiem autovadītājiem, kuriem
mēs, iespējams, patraucējām
pilsētu krustojumos, jo mopēds
ir ļoti «dinamisks». Nācās arī kādos stāvākos kalnos Latgales un
Kurzemes pusē mopēdam paskriet blakus, jo nesveram vairs

40-50 kilogramus; līdzi bija arī
somas ar mantām un telti. Kopumā gribu teikt, ka tie, kas zina,
kas ir mopēds Rīga–13, mūsu
braucienu spēs novērtēt vislabāk.»
Arī idejas autors Ivars Strods
braucienā ir guvis daudz pozitīvu iespaidu: «Viss brauciens
mums saistījās ar bērnību. Sapratu arī to, ka Latvijā ir daudz
vietu, par kurām cilvēki nemaz
nezina vai kur nav bijuši. Ceļotājiem varētu ieteikt mazāk apmeklēt plaši pazīstamās Latvijas
vietas, bet gan aizbraukt uz kāIZ
dām attālākām nomalēm!»

Kā apliecinājumu savam ceļojumam abi draugi nolēma nofotogrāfēties pie interesantākajām vietu nosaukumu zīmēm.

Sācies Iecavas novada 7x7 futbola čempionāts 2012
A: Jevgēnijs Gedertsons
F: Viktors Sidorenkovs

Pagājušajā nedēļā sācies kārtējais Iecavas novada 7x7 futbola
čempionāts. Šogad turnīrā piedalās piecas vietējās komandas
(Santos, Ballu Motors, Basketbolisti, A.I.P., Tornādo) un trīs
viesu komandas no Jelgavas, Rīgas un Bauskas novada (RAF, FK
Batoniņi, Gailīši). Čempionāts
noritēs pusotru mēnesi, un tā
laikā komandas aizvadīs divu
apļu turnīru, katra ar katru tiekoties divas reizes.
Pēc pirmās spēļu nedēļas par
izteiktu līderi kļuvusi Gailīšu pa-

gasta komanda, kura šobrīd ir
vienīgā, kam nav zaudēto punktu: trīs spēlēs tā guvusi 16 vārtus, bet ielaidusi tikai vienus.
Kārtējo reizi Iecavas sporta svētku uzvarētāji Basketbolisti turpina sagādāt pārsteigumus, atņemot punktus līderiem Santos
un Ballu Motors. Šī komanda tikai vājāka sastāva dēļ piedzīvoja
zaudējumu pret Gailīšiem. Labi
uzsākuši čempionātu arī RAF un
pagājušā gada sudraba medaļas
īpašnieki FK Batoniņi.
Aicinām futbola līdzjutējus
apmeklēt futbola spēlēs Iecavas
vidusskolas stadionā katru darba dienu 19:00 un 20:00. Sekot
turnīram var arī interneta mājaslapā www.fkiecava.lv.

Turnīra tabula:
1.v. Gailīši - 9 (punkti)/
16:1 (uzvarētie, zaudētie vārti)
2.v. Ballu Motors - 5/16:6
3.v. RAF
- 4/10:3
4.v. Santos - 4/9:5
5.v. FK Batoniņi - 3/4:1
6.v. Basketbolisti- 2/6:9
7.v. Tornādo - 0/3:16
Spēļu kalendārs:
12. jūlijā
19:00 Basketbolisti : Tornado
20:00 Ballu Motors : Gailīši
13. jūlijā
19:00 Gailīši : RAF
20:00 Santos : FK Batoniņi
Iecavas internātpamatskolas
stadionā

«Santos» cīņā ar «A.I.P» gūst
pārliecinošu uzvaru ar
rezultātu 6:0.
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Svētku «Iecavai 520» norises plāns 21. jūlijā
9.00 - Iecava, mosties, svētki klāt! Pūtēju kvarteta rīta sveicieni
iecavniekiem!
Iecava zvanu skaņās:
Luterāņu baznīcā: 9.30-11.00 Senās mūzikas koncerts; pūtēju
sveicieni baznīcas zvana tornī; svētbrīdis un draudzes ansambļa
koncerts
Paralēli - zvanu izstāde un iespēja skatīt Iecavu no baznīcas torņa pl.
10.00 - 20.00
Katoļu baznīcā:11.30 Svētbrīdis kopā ar kultūras nama jaukto
ansambli; Liepājas zvanu kora koncerts
Iecava sporto:
no pl. 11.00 3. kārta turnīram «Iecavas Solobasket -2012»
no pl. 12.00 «Arhīva» ekspozīcijas apskate; gleznošanas plenērs
lieliem un maziem; atraktīvas sporta aktivitātes
Iecavnieki kino bildēs:
12.00-14.00 filmu demonstrējumi Kultūras nama lielajā zālē
Bērnu laiks:
pl. 13.00-15.00 leļļu teātra izrāde; rotaļas; radošās darbnīcas;
piepūšamās atrakcijas; gardumi; vizināšanās zirga karietē
Pieaugušo laiks:
pl. 14.00–15.00 Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts parka estrādē
Iecavnieki–vēsturiskās bildēs:
pl.15.00–15.30 Kaujas dalībnieku Gross Eckau nometnes vietas
apskate Grāfa laukumā
pl 16.00–17.00 1812. gada kaujas rekonstrukcija vecajā stadionā aiz
baznīcas
17.30–19.00 «Svētki pils parkā» - teatralizētas etīdes no grāfa Pālena
laika parkā
17.30–19.30 Seno automobiļu apskate
Jauniešu laiks:
no pl. 17.00 Grāfa laukumā 3 uz jauniešu skatuves jauno grupu
«CanZone», «Gāzēts piens», «Arkādija», «Bildes no rītdienas» koncerts.
Piedalās arī deju grupa «Matrix», konkursa «Manas sirds talants»
uzvarētāja Signija Taraņenko un rokgrupa «Monro»
Iecava no putna lidojuma:
18.30–20.30 Pacelšanās gaisa balonā
Iecava gavilē:
pl. 18.30–20.00 Folkloras kopu sadziedāšanās koncerts Dievdārziņā
Iecava izrādās:
pl. 21.00 Gājiens «Ar senatnes elpu» no kultūras nama uz estrādi
(piedalās Domes un pašvaldības iestāžu pārstāvji, viesi, kultūras
nama kolektīvi, uzņēmēji)
pl. 21.30 Koncertuzvedums, kurā piedalās Ingus Pētersons, Marija
Bērziņa, Gints Andžāns, Valdis Zilveris, iluzionisti Enriko un Dace
Pecolli; k/n mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
Svētku salūts «Iecava svētku ugunīs» parkā
Iecava lustējas:
23.30 Grupas «Musiqq» koncerts uz jauniešu skatuves pie sporta
nama. Pēc koncerta - DJ parāde-diskotēka
24.00 Lustīga svētku balle estrādē. Spēlē «Kraujas Storm Band»
Paralēli -«Prieks acīm un dvēselei»: floristu darbu izstāde un radošās
darbnīcas; foto māja «Mārītes foto kompānija» (T. Bidega foto);
amatnieku tirdziņš; alus un gardumi
pl. 12:00 un 18:00 – ekskursijas pa Dievdārziņu;
pl. 13.00, 15.00 un 17.00 - īskoncerti luterāņu baznīcā
Detalizētāku programmu skatieties mājaslapā www.iecava.lv.

Informē DzKS
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS) informē,
ka no septembra vairs
neatlaidīs kavējuma soda
procentus.
Uz šo brīdi DzKS ir 2800 klienti, ieskaitot Zorģus, Zālīti un
Dimzukalnu. 40% no tiem ir parādsaistības ar DzKS. Parāds uz
jūniju sasniedzis jau Ls 194 000,
no kā papildus vēl jāmaksā katru mēnesi nodokļi. Ir iedzīvotāji,
kas godprātīgi maksā vai arī viņiem sastāda individuālu ap-

maksas grafiku, bet ir tādi, kas
nereaģē. No tiem DzKS caur tiesu piedzen parādu, kas līdz ar to
divkāršojas, tiesas izdevumu
dēļ. DzKS jurists jau gadu aktīvi
strādā ar parādniekiem un tiem,
kas nebūs atsaukušies uz brīdinājumu, vairs netiks atlaisti kavējuma soda naudas procenti.
DzKS aicina katru parādnieku
individuāli doties pie juristes Sabīnes Mundas DzKS ēkas 3. stāvā E. Virzas ielā 21a un vienoties
par apmaksas grafiku vai interesēties pa tālruni 26817133.

Iecava 21. jūlijā svinēs savu 520 gadadienu.
Iesaisties svētku veidošanā arī tu!
Nesīsim ZIEDUS uz «Ciku Cakām» vai kultūras namu,
lai pušķotu Iecavā Krasta ielu. Floristi ziedus gaidīs
no ceturtdienas plkst. 10:00 līdz sestdienas nakts plkst. 3:00.
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.
Ja arī tev mājās ir interesants ZVANS, kuru labprāt parādītu
citiem, tad to droši nes uz kultūras namu līdz 20. jūlijam.
Kopā izveidosim Iecavas zvanu izstādi!
Būtisks svētku akcents ir Iecavas iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu izrādīšanās gājienā «AR SENATNES ELPU», kurā ikviens
no mums var apliecināt savu piederību Iecavai – vietai, kuru mēs
saucam par savējo! Būsim aktīvi un atraktīvi svētku dalībnieki! Ar
labu noskaņojumu, smaidu un humora dzirksti aicinām
pievienoties un kuplināt svētku gājienu arī jūsu kolektīvu.
Izmantosim savu pieredzi un radošo izdomu, veidojot svētku
gājiena vizuālo tēlu!
Ļoti ceram uz jūsu atsaucību. Pieteikšanās līdz 13. jūlijam.
Kontakttālruņi: Iecavas novada Dome 63941301, kultūras
nams 63941234.
Pulcēšanās gājienam - plkst. 21:00 pie kultūras nama.
Maršruts: kultūras nams - Rīgas iela - Krasta iela – Puškina
iela - gājiens noslēgsies estrādē ar katra kolektīva desmit sekunžu
uzsaukumu svētkos.
Sīkāka informācija par Iecavas svētkiem www.iecava.lv;
precizējumus par pasākumiem var saņemt kultūras namā pa tālr.
63941234, 26666126, 29109156.
Svinēsim svētkus kopā!
Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis,
pasākuma «Iecavai 520» atbildīgā organizatore, kultūras nama
direktore Alma Spale.
AUDRUPU 2. SPORTA SPĒLES
15. jūlijā plkst.10:00 AUDRUPOS, rotaļu un spēļu laukumā
Programmā:
- jautrības stafetes
- kustību rotaļas
- virves vilkšana
- bumbas mešana grozā
- individuālie sporta veidi
Piedalās visi - lieli un mazi!
Pasākumu organizē Iecavas sieviešu klubs «Liepas», Iecavas novada
Domes līdzfinansētā projekta «Bērnu un jauniešu aktīvai atpūtai
Audrupos» ietvaros.

Aizsaulē aizgājusi
Marta Erdmane (07.09.1940. - 04.07.2012.)

2012. gada 13. jūlijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, apdadres dēļus,
nomaļu malku. Tālr. 26064677.

Akcija 40%

iklošana,
Balkonu iest gi, durvis.
plastikāta loeru profils.
Vācu 6-kam
Tālr. 25540055, 25505112.
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli, būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju

Tālr. 28288822.

A kategorijas kursi

Ls 30

Iecavas taras pieņemšanas punkts E. Virzas ielā 14
piedāvā arī pudeļu izvešanu no mājām. Pasteidzieties!
Alus ražotāji ievieš arvien jaunas pudeļu formas! Mēs
pieņemam visu veidu pudeles, kuras izmanto alus
ražotāji Latvijā. Atgādinām, ka pārdošanā ir dažāda
veida burkas, tai skaitā 3 litru burkas par 0,20 Ls.
Tālr. 29166190, 29164600.
Luterāņu baznīcas rīkotie
kapu svētki:
14. jūlijs
pl.11.00 - Rumbu kapi
pl.12.00 - Smedes kapi
pl.13.00 - Sila kapi
28. jūlijs
pl.11.00 - Upuru kapi
pl.12.00 - Baložu kapi
pl.13.00 - Gruzduļu kapi

Informācija pa tālruni
29515311.
Iecavas novada pašvaldības iestāde
«Iecavas novada Sociālais dienests»
aicina darbā

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

māju Iecavā, Robežu ielā. Tālr.
22022053.

- augstākā pedagoģiskā izglītība;
- vismaz 3 gadu pieredze

labu divistabu dzīvokli Iecavas
centrā (5/5, 49 m², izolētas
istabas). Tālr. 29697855.

- augsta atbildības sajūta, iniciatīva

Meklē darbu: : :

FIZIKAS SKOLOTĀJU.

www.eko-briketes.lv
ijas
au n
g
Tel. 28828288.
I
No

Iecavas internātpamatskolas
DIREKTORU.

pedagoģiskajā darbā;

Iecavas internātpamatskola
2012./2013. mācību gadā
aicina darbā

Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.

Iecavas novada Dome
aicina darbā

Prasības pretendentiem:

l
Kūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.

8.

Auklītes Iecavas centrā meklē
vienu līdz trīs gadus vecus
auklējamos. Ir iespējami arī
izņēmumi.
Tālr. 27731693 (Māra).

Dažādi : : :
Trimera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
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.
SIA «FeroM» pieņem melnos
metāllūžņus. Labas cenas, ātrs
apmaksas veids, demontējam
objektus un braucam tiem
pakaļ. Tālr. 25424001.
Licences Nr. 2010-04/280.
Kapu pieminekļi, apmales,
sētiņas. Tirgus ielā 7a.
Tālr. 26369904.

ŠOFERI-APRŪPĒTĀJU.
Prasības:
~ labas komunikācijas spējas ar
visu vecumu cilvēkiem,
īpaši gados vecākiem;
~ iecietība;
~ laba Iecavas novada teritorijas
pārzināšana;
~ «B» kategorijas autovadītāja
apliecība;
~ šofera darba stāžs ne mazāk kā
pieci gadi;
~ spēja organizēt darbu patstāvīgi.
CV, izglītību apliecinošu dokumenta
kopiju un autovadītāja apliecības
kopiju jāiesniedz aizlīmētā aploksnē
līdz 29.07.2012. Iecavas novada
Domes kancelejā - Skolas ielā 4,
Iecavā, Iecavas novadā, 2. stāvā.

Šķeldošanas pakalpojumi.
pērkam zarus un lapukoku
cirsmas, attīram aizaugušas
platības. Tālrunis 27844208.

Piedāvā darbu : : :
Zemnieku saimniecība «Kalna
Jurģēni» meklē strādnieces
produkcijas gatavošanai.
Tālr. 26246870.
SIA «Investment Property of
Latvija» aicina darbā plaša
profila celtnieku, kā arī
palīgstrādnieku celtniecības
darbos. Tālr. 26060411.

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.).
Uzziņas pa tālruni 63941721.

Iecavas novada Dome
aicina darbā

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
KOORDINĒTĀJU.
Aicinām amatam pieteikties
speciālistu, pārliecinātu veselīga
dzīvesveida piekritēju, kas ne tikai
pats dzīvo aktīvu un veselīgu dzīvi,
bet ar veselību veicinošām idejām
varēs aizraut arī citus Iecavas
novada iedzīvotājus.
Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība (priekšroka
tiks dota pretendentam
ar sabiedrības
veselības speciālista,
medicīnas vai sporta
organizatora izglītību);
- labas zināšanas Latvijas
sabiedrības veselības
likumdošanā;
- vismaz divu svešvalodu prasme
sarunvalodas līmenī;
- spēja organizēt darbu patstāvīgi,
labas saskarsmes prasmes
un prasme strādāt
komandā;
- rekomendācijas no esošās un/vai
iepriekšējās darba vietas.
Motivācijas vēstuli ar savu
redzējumu uz sabiedrības veselības
problēmām un to risinājumiem
Iecavas novadā, rekomendācijas,
CV un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas jāiesniedz
Iecavas novada Domes kancelejā
Skolas ielā 4, Iecavā,
Iecavas novadā, LV- 3913,
līdz 23. jūlijam personīgi vai pa
pastu (pasta zīmogs 23.07).
Uzziņas pa tālruni 63942443.
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