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Koncerts izskanējis. Karuselis būs!
Nekad nav tik maz laika un tik maz naudas, lai nevarētu palīdzēt, uzsākot labdarības
koncertu «Mākslinieki Iecavas bērniem», sacīja SIA «Latvijas koncerti» diektors Guntars
Ķirsis. 20. jūlija svētdienas pievakarē iecavnieki ziedoja gan laiku, gan naudu, lai
atbalstītu internātpamatskolas rotaļu laukuma pilnveidi, pretī saņemot brīnišķīgu
mākslinieku uzstāšanos un gandarījumu par līdzdalību labdarības akcijā.
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A: F: Anta Kļaveniece

2.lpp.

Puķu draugi
tiekas Ziemeļkurzemes
krāšņākajā pilsētā - Talsos
A: F: Anta Kļaveniece

31. Latvijas puķu draugu
saiets šogad noritēja Talsos,
deviņu pakalnu un divu
ezeru pilsētā; pilsētā, kas
uzņēma puķu draugus savas
777. jubilejas gadā.
Iepazīstot pilsētu, visvairāk
sajūsmināja tās daudzveidīgais
reljefs un ezeru krāsainie atspulgi, kas piešķir šai teritorijai neatkārtojamu krāšņumu. Tāpat no-

4.
5.

vērtējumu pelnījušas talsinieku
pūles, kas ieguldītas pilsētas sakopšanā. Pastaigā pa pilsētu
iegriezāmies arī pavisam neparastā, tikai pērn izveidotā dārzā,
kas izvietots kalna slīpumā vairākos līmeņos. Dārzā savdabīgi
apvienoti stādījumi, līkloču trepes, akmeņu krāvumi un košās
krāsās krāsoti atbalsta mūrīši.
Tā kā dārzs ir domāts bērniem,
pārdomāta ir arī augu izvēle: košas krāsas; lai tie nebūtu indīgi;
nav eksotisku retumu, lai nebūtu žēl, ja gadās kādu noplūkt vai
6.lpp.
nolauzt.

Drīz Iecavas SOS
jauniešu māju sāks
apdzīvot desmit jaunieši
Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija (SOS BCA) Latvijā jau
11 gadus rūpējas par bez vecāku
gādības palikušiem bērniem,
sniedzot tiem mājas SOS bērnu
ciematos, kā arī realizējot ģimenes stiprināšanas projektus
Bauskā, Valmierā, Olainē un Rīgā. Šobrīd Valmieras un Īslīces
SOS bērnu ciematos savas mājas
ir raduši 118 bērni. Kad bērni ir
sasnieguši 16 gadu vecumu, viņi
var pārcelties uz SOS Jauniešu
māju, kur viņi kļūst vēl patstāvīgāki un gatavojas lielajai dzīvei.
Pirmā SOS jauniešu māja tika
atklāta pirms diviem gadiem Jel-

gavā, un jau 29. augustā tiks atklāta otrā Jauniešu māja Iecavā,
kur savu mājvietu radīs desmit
jaunieši.
Lai atbalstītu jauniešus, SEB
bankas darbinieki rīkoja vēl nebijušu akciju un ziedoja mēbeles
un jaunajam Iecavas namam.
SOS BCA aicina arī privātpersonas un uzņēmējus izrādīt savu
labo gribu un palīdzēt! Vairāk informācijas iespējams iegūt SOS
BCA oficiālajā mājas lapā –
http://www.sosbernuciemats.lv
vai pa tālruni – 67372538,
26556163.
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Aicina precizēt savu adresi

Skolu ziņas

Vidusskolēni saņēmuši eksāmenu vērtējumu
A: Beatrise Dzene

Šogad Iecavas vidusskolā
centralizētos eksāmenus
kārtoja septiņdesmit pieci
12. klašu skolēni.
Eksāmenu rezultātus viņi
uzzināja tikai aizvadītās
nedēļas nogalē.
«Eksāmeni kopumā nokārtoti

ļoti labi,» stāsta 12.a klases
audzinātāja Gita Zaķe. Arī 12.b
un 12.c klases audzinātāja Dina
Mediņa piekrīt: «Manuprāt, eksāmenu rezultāti ir labi, jo no visiem eksāmenu kārtotājiem, tikai vienam skolēnam vienā
priekšmetā ir F līmenis.»
A līmeņa vērtējumu jeb izcilas
zināšanas parādījuši vairāki skolēni: Elīna Rubina - latviešu valo-

dā, literatūrā, ķīmijā; Diāna Jokste – krievu valodā; Uldis Burkevics – angļu valodā; Aleksandrs
Redkins – matemātikā; Ksenija
Šahurova un Raimonda Vesere –
matemātikā, latviešu valodā, literatūrā un ķīmijā. Skolēni lielākoties izvēlējušies kārtot eksāmenus šādos priekšmetos: latviešu valoda, literatūra, vēsture,
angļu valoda, matemātika.

Koncerts izskanējis. Karuselis būs!

Pasākumā bija klāt arī rotaļu laukuma
pārveides autore, ainavu arhitekte Ingūna
Šternberga ar savu ģimeni.

A: F: Anta Kļaveniece

1.lpp.

Ļoti iepriecinātas un pateicīgas par iecavnieku ziedojumiem
ir gan akcijas rīkotāja Līga Grīnberga, gan internātpamatskolas
direktore Judīte Rubina. Iecavnieki ir bijuši visai dāsni, un, atverot ziedojumu kastīti, izrādījās, ka saziedoti 433 lati.
Lai gan iecerētajam pirkumam - karuselim - naudiņas ir
nedaudz par maz, skolas direktore cer, ka līdz mācību gada sākumam tomēr izdosies to iegādāties un ierīkot. Varbūt cēlā mērķa īstenošanai vēlas pievienoties

Ņemot vērā pastāvīgi pieaugošo neprecīzo, nepareizo vai
neeksistējošo adrešu skaitu un
gatavojoties nākamā gada preses
abonēšanas kampaņai, Latvijas
Pasts aicina ikvienu Latvijas
iedzīvotāju uzņēmuma mājaslapā www.pasts.lv pārbaudīt savas
dzīvesvietas adresi – vai tāda ir
reģistrēta datu bāzē un vai tā ir
precīza, kā arī papildināt to ar reāli eksistējošu adresi. Īpaši aicināti atsaukties ir jauno dzīvojamo māju un ciematu iedzīvotāji,
kā arī juridiskās personas, kuru
biroji atrodas biroja kompleksos.
Piegādes adrešu koriģēšana atvieglos pastnieku darbu, uzlabos
abonētās preses un citu sūtījumu piegādes kvalitāti, ļaus ātrāk
veikt abonēšanas procesu.

Kad vētrainie aplausi izskanējuši, gandarījumu par koncerta izdošanos
neslēpj pasākuma galvenie vaininieki: internātpamatskolas direktore
Judīte Rubina (no kreisās), kamerorķestra Sinfonietta Rīga vadītājs un
diriģents Normunds Šnē un ziedu salona Avēnija īpašniece Līga Grīnberga.

vēl kāds labdaris, uzņēmums vai
organizācija?
Jāatgādina, ka labdarības
koncerts Senās mūzikas festivāla
ietvaros Iecavā notiek jau trešo
gadu. L. Grīnberga teic, ka acīmredzot visi gaišie spēki viņai un
iecerētajam projektam ir palīdzējuši, jo viss līdz šim izdevies bez
jelkādas aizķeršanās, neviens
uzrunātais nav pagriezis muguru, gluži otrādi - visapkārt valdījusi labvēlība un pretīmnākšana.
Orķestra Sinfonietta Rīga diriģents Normunds Šnē, atsaucoties uz faktu, ka orķestra mūziķu
vidējais vecums pat nesasniedz
30 gadu robežu, atzinis, ka tā da-

lībnieku galvenais darbības stimuls ir ideja. Ne velti viņu radošais moto ir būt atvērtiem dažādai mūzikai – no baroka līdz
mūsdienu skaņumākslas ekstrēmākajām izpausmēm; būt gataviem eksperimentēt akadēmiskos un neakadēmiskos mūzikas
virzienos, spēlēt frakā un
T-kreklā!
Domāju, ka dalība labdarības
koncertā bija viens no šādiem orķestra mūziķu izaicinājumiem,
kura pamatā ir laba ideja un pēc
kuras īstenošanas gandarījuma
sajūta ir neizbēgama. Laikam
jau vietā ir teiciens - dots devējam atdodas!

IZ

Vērtējam kopā

«IZ» redakcija gaida arī tavus
pozitīvos un negatīvos vērtējumus!

Pozitīvi : : :
- jauki un oriģināli sēžamie
pa ceļam uz bibliotēku un
Dzīvokļu komunālās
saimniecības biroja telpām
3. stāvā. Tagad ir kur piesēst
un atpūtināt nogurušās kājas.
/Kāpēja/
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Gatavojas Rūpniecības ielas asfaltēšanai
A: Anta Kļaveniece

Beatrise Dzene

Rūpniecības ielā ir
sākušies sagatavošanās
darbi sen gaidītam
notikumam - drīzumā
šķembu ceļa segumu
nomainīs asfalts.
Plānoto darbu pasūtītājs ir
Iecavas novada Dome, bet darbu
izpildītājs - akciju sabiedrība Ceļu pārvalde, kas tiesības veikt
ielas asfaltēšanu ieguva atklāta
konkursa kārtībā. Pavisam tika
saņemti pieteikumi no astoņiem
pretendentiem, taču minētās akciju sabiedrības piedāvājums izrādījās nosacījumiem atbilstošākais.
Jūlija sākumā starp abām
pusēm noslēgts līgums, kas paredz nepieciešamos būvdarbus
paveikt līdz 15. augustam. Līgumā paredzēto darbu izmaksas ir

Ls 37 417,16 (bez PVN).
Darba uzdevumā noteikts, ka
būvniekiem vispirms jāveic liekā
apauguma novākšana brauktuves malās, esošās šķembu segas
profilēšana, šķembu segas izbūve un komunikāciju skataku
vāku augstuma regulēšana.
Asfalta segums tiks ieklāts
ielas posmā no Pļavu ielas krustojuma līdz Atmodas ielas krustojumam 4,20 - 4,50 metru platumā. Savukārt, no Rūpniecības
ielas uz V. Plūdoņa, Ceriņu, Putnu un Atmodas ielu krustojumos
tiks izbūvēti asfaltēti pieslēgumi
sešu metru garumā un četru
metru platumā.
Nobrauktuves no Robežu
ielas uz pieguļošajiem īpašumiem paredzēts veidot ar dolomītu šķembu segumu līdz īpašumu nožogojumiem. Gar ieklātajiem asfaltbetona segumiem tiks
izbūvētas šķembotas nomales
0,5 metru platumā.

16. augustā
Iecavas estrādē

ZIEDU SVĒTKI
Pl. 12:00 - 16:00 BĒRNU PILSĒTIŅA «Gaiļbiksis»
Radošās darbnīcas (floristikas, mākslas, dejošanas)
Pl. 13:00 vokālā studijas «Saulīte» solistu un
popgrupiņas sveicieniņš svētkos (Bauska)
Rotaļas un dejas
Piepūšamās atrakcijas un velokarti
Pl. 15:00 radošo darbu izstāde, dalībnieku
apbalvošana
Jelgavas Jauniešu centra «Junda» koncerts

Pl. 16:00 - 19:00 RADOŠĀS DARBNĪCAS
PIEAUGUŠAJIEM «Ziedošie pirksti»
Pl. 16:00 - 18:00 BRĪVĀ SKATUVE
«Skanīgais ziedu klēpis!»
(Jūsu priekšnesuma pieteikumu gaidīsim līdz 12. augustam
kultūras namā vai pa tālr.: 63941234; 26666126)

Pl. 19:00 RADOŠO DARBU VĒRTĒŠANA, DALĪBNIEKU
SUMINĀŠANA
Konkursa «Skaistākais daiļdārzs un lauku sēta
Iecavas novadā» uzvarētāju apbalvošana
Vokālo ansambļu koncerts

VISAS DIENAS GARUMĀ
Lielā andele :
«Izvēlies Latvijas preci»
SIA «Skujenieki» - dekoratīvo koku un krūmu stādi
«Zaļenieku kokaudzētava» potēti dekoratīvo koku
un krūmu stādi
Juris Strods ziemcietes (stādi)
Jūsu vēdera baudai z.s. «Strīķeri» bufete

Pl. 22:00 BALLE
Muzicēs Gunārs Meijers un Jānis Bauvars
Ieeja uz balli - Ls 3
Svētku informācija vēl tiks precizēta
Sekojiet reklāmai!

Rūpniecības ielā ne tikai gatavojas asfaltēšanas
darbiem. Te, tāpat kā visā Iecavā nesen parādījušās
jaunas ielu norādes. To ierīkošana pavisam noritēs
trīs kārtās; šobrīd pašvaldība realizējusi pirmo,
kurā izvietotas 84 ielu un astoņas objektu norādes,
izlietojot gandrīz trīsarpus tūkstošus latu. Otrajā
kārtā līdz septembrim Iecavā tiks izvietotas vēl 89
ielu un 11 objektu norādes.

Melnās ziņas
- 18. jūlijā ap plkst. 10:40
ceļa A-7 Rīga-Bauska-Lietuvas
robeža 51. kilometrā automašīnas Fiat Coupe vadītājs, 1987.
gadā dzimis Lietuvas republikas
iedzīvotājs, virzienā uz Rīgu apbraucot ceļu satiksmes negadījuma vietu, (motocikla Suzuki
vadītājs, 1979. gadā dzimis Igaunijas Republikas iedzīvotājs,
notrieca meža dzīvnieku – stirnu)
iebrauca pretējā braukšanas joslā un sadūrās ar pretīm braucošo automašīnu Hyndai Getz,
kura ietriecās automašīnā BMW.
Savukārt automašīna BMW,
mainot virzienu, iebrauca automašīnā Ford Mondeo, kuru vadīja 1977. gadā dzimis vīrietis. Ne-

gadījuma rezultātā bojātas visas
automašīnas. Sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols.
- 18. jūlijā ap plkst. 11:30
motocikla BMW vadītājs, 1984.
gadā dzimis vīrietis, veicot apdzīšanas manevru, nepārliecinājās
par manevra drošību un izraisīja
sadursmi ar pretī braucošo
automašīnu Škoda, kuru vadīja
1986. gadā dzimis Ukrainas
iedzīvotājs. Negadījuma rezultātā
cieta motocikla vadītājs, kurš tika
nogādāts Bauskas pilsētas slimnīcā. Sastādīts Administratīvā
pārkāpuma protokols.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Maģiskais vārds

KARJERA
A: Beatrise Dzene

Skolās jāpaplašina karjeras
izvēles konsultācijas un tās
jāveic jau kopš 9. klases,
lai skolēni veidotu izpratni
par karjeru, iepazīstoties
ar pētījumu par 12. klašu
skolēnu plāniem, secinājuši
Saeimas Izglītības, kultūras
un zinātnes komisijas
deputāti.
Savlaicīga profesijas un mācību priekšmetu izvēle vidusskolā, sekmēs karjeras iespējas nākotnē, uzsvēris komisijas priekšsēdētājs Jānis Strazdiņš. Pētījums liecina, ka puse vidusskolēnu savu profesiju izvēlas
pēdējā pusgada laikā pirms skolas beigšanas.
Šobrīd skolēnus interesē profesionālās darbības jomas: ekonomika, finanses, būvniecība,
komunikācijas un mediji. Pozitīvi ir tas, ka palielinās arī to jauniešu skaits, kas izvēlas studijas
vadības un administrēšanas jomā un gatavi uzņemties atbildību kā darba devēji, akcentējis
deputāts Dzintars Ābiķis (TP).
Savukārt mazinās interese par
sociālajām un tiesību zinātnēm,

kā arī veselības aprūpi. Diemžēl
arī pedagoga profesija nav starp
desmit populārākajām.
Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras pakalpojumu departamenta direktore Dita Lūka
norāda, ka bez adekvāta atalgojuma interesi par konkrētām
profesijām būs grūti palielināt.
Turklāt skolēni neizvēlas studēt
arī medicīnu un informācijas
tehnoloģijas, jo šajās nozarēs
daudz jāmācas un arī pēc studijām jāpilnveido savas zināšanas.
Centos noskaidrot, kādas ir
karjeras izziņas iespējas Iecavas
vidusskolā. Šajā mācību iestādē
jau ilgāku laiku darbojas Karjeras centrs, kuru vada vēstures
skolotāja Iveta Cera. «Karjeras
centrā kopīgi ar skolēnu apspriežam to labāko iespēju nākotnes
profesijai. Te ir arī dažādas grāmatas, bukleti, plakāti, testi, kurus skolēns var pētīt, pildīt un
saprast, ko īsti vēlas,» stāsta
I. Cera.
Karjeras centra vadītāja pienākums ir arī stāstīt par karjeras
iespējām audzināšanas stundās,
bet, ja klasē ir 25-30 skolēni, tad
ir grūti sniegt priekšstatu par
vienu profesiju, jo katrs vēlas ko
citu, atzīst skolotāja. Vaicāju

Jānis
Cielava

Daudzus jauniešus satrauc jautājumi, par ko
kļūt, kā pareizi izvēlēties profesionālo ceļu,
lai pēc tam to lepni varētu dēvēt par karjeru.
Personības pašrealizācija mūsdienu sabiedrībā
visbiežāk notiek trīs jomās ģimenē, darbā un
vaļaspriekā. Tā kā darbā mēs pavadām ļoti
daudzas stundas, pret karjeras izvēli jāizturas
ar lielu atbildības sajūtu.
Ivetai Cerai, vai skolotājs un skola ietekmē skolēnu izvēlēties kādu noteiktu profesiju. «Ja skolēnam vēl nav izveidojies savs viedoklis, tad skolotājs var viņu pamudināt izvēlēties kādu noteiktu
profesiju, kura skolēnam varētu
labi padoties, taču, ja skolēns ir
jau savu izvēli izdarījis, tad skolotājam mainīt viņa viedokli ir
gandrīz neiespējami. Nākas sastapties arī ar gadījumiem, kad
izvēli izdara vecāki, piespiežot
bērnu iet mācīties uz noteiktu

9. un 12. klašu skolēni
atbildēja uz šādiem jautājumiem
1. Vai esi jau izvēlējies savu nākotnes profesiju? Ja esi,
tad kuru?
2. Kādu iemeslu dēļ tu izvēlējies tieši šo profesiju? Kad
saprati, ka šī profesija ir domāta tev?
3. Kas tevi pamudināja uz šādu izvēli? Kur un no kā tu
ieguvi priekšstatu par šo profesiju?
4. Kurā mācību iestādē šo profesiju apgūsti vai apgūsi?
5. Kādas tavuprāt ir šīs profesijas perspektīvas,
izaugsmes iespējas?
6. Cik liela loma profesijas izvēlē ir skolai un
skolotājiem?

Linda
Mežsarga

19 gadi

15 gadi

1. Mans mērķis ir kļūt par
armijas virsnieku.
2. Jau bērnībā nolēmu savu
nākotni saistīt ar militāro jomu, jo ļoti aizrāva šī tēma un viss, kas
ap to saistīts.
3. Priekšstatu par militāro karjeru guvu, skatoties televīzijas
raidījumu «Laiks vīriem» un lasot žurnālu «Tēvijas sargs».
4. Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.
5. Ceru, ka nākotnē šīs profesijas pārstāvjiem būs labs
atalgojums, tuvākajā laikā tam, manuprāt, vajadzētu tikai pieaugt;
sociālās garantijas; iespēja ceļot pieredzes apmaiņas nolūkos.
Protams, militārais dienests arī prasa rūpes par veselību un fizisko
formu.
6. Es domāju, ka viss ir atkarīgs tikai no paša; skolotājs un skola
var tikai palīdzēt paskaidrot, kas un kā, un arī tikai tajā gadījumā,
ja pašam skolotājam ir tuva šī profesija, t.i., viņš tajā ir strādājis
vai mācījies. Profesija ir jāizvēlas pašam, nevis pakļaujoties citu
ietekmei, spiedienam.

skolu. Taču, ja skolēnu šī izvēle
neapmierina, viņš mācīsies ar
nepatiku un kļūs par sliktu darbinieku, jo vienkārši šis darbs un
profesija viņam neiet pie sirds.
Savukārt, ja skolēnam patīk izvēlētā profesija, tad beigās viņš
kļūs par labu darbinieku ar plašām izaugsmes iespējām,» tā Iveta Cera.
Ko par savas nākamās profesijas izvēli domā paši jaunieši,
vaicāju vairākiem vidusskolas
9. un 12. klašu absolventiem.

1. Jā, esmu nolēmusi kļūt par
iespieddarbu maketētāju.
2. Es izvēlējos šo profesiju, jo
tajā varu izpaust savu radošo
garu. Par profesijas izvēli
domāju jau sen, bet par labu
tieši šai profesijai izlēmu tikai šogad.
3. Es vēlējos iegūt gan vidējo izglītību, gan profesiju. Šī skola likās
ļoti piemērota man. Interesējos par to internetā, bet lielāku
priekšstatu guvu, aizbraucot uz atvērto durvju dienām.
4. RVT - Rīgas Valsts tehnikums.
5. Šajā skolā uzzināju, ka manā profesijā ir lielas perspektīvas un
tā ir ļoti pieprasīta darba tirgū.
6. Manā skatījumā nekāda, jo lēmumu par profesijas izvēli
pieņēmu es pati.

5.

2008. gada 25. jūlijā

Eva
Magone
19 gadi

1. Apgūšu vadītājas, organizatores prasmes.
2. Šī profesija visvairāk atbilst man, manam raksturam un
manām vēlmēm. Domāju, ka es šajā profesijā varētu tā pa īstam
izpausties.
3. Lēmumu pieņēmu pati, meklēju informāciju presē un internetā.
4. Banku augstskolā, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskolā vai Latvijas Universitātē.
5. Labs speciālists vienmēr ir vajadzīgs. Domāju, ka pašlaik šīs
profesijas ir ļoti populāras.
6. Skola un skolotāji iedod pašus pamatus. Pārējais jau ir atkarīgs
no paša cilvēka, viņa spējām un vēlmēm.

Harijs Gūtmanis
15 gadi
1. Šobrīd esmu nolēmis savu nākotni saistīt ar mūziku.
2. Iestājoties Iecavas mūzikas skolā, es izvēlējos sitamo
instrumentu nodaļu. Ar laiku spēlēšana sāka padoties, mani
sāka sūtīt uz konkursiem. Izpelnījos arī atzinību un skolotāju
atbalstu. Kad pabeidzu mūzikas skolu, nolēmu, ka turpināšu
spēlēt līdz pamatskolas 9. klases beigšanai. Piedalījos
neskaitāmos koncertos, sāku justies brīvāk, bija arī izdevība ar
spēlēšanu nopelnīt naudu. Tā nu tas viss aizgāja, joprojām
muzicēšanu negribas pamest, tādēļ tagad, pēc 9. klases
beigšanas, vēlos šo aizraušanos turpināt, iegūt arī jaunu pieredzi.
Tad jau redzēs, kurp tas viss mani vēl aizvedīs.
3. Iestāties mūzikas skolā mani pamudināja vecāki, bet
ierosinājumam turpināt mācības - pievienojās arī draugi un
paziņas. Priekšstats, protams, tika gūts no koncertu
apmeklējumiem un skolotāja Gundara padomiem. Ir pazīstami
arī vienaudži, kuri iet, mācās, un dara visu pašmācības ceļā.
Tas nozīmē, ka šajā vecumā daudziem sāk rasties šis priekšstats.
4. Mācības esmu izlemis turpināt Jelgavas mūzikas vidusskolā.
5. Man liekas, ja pret to visu attiecas nopietni, tad izaugsmes
iespējas ir diezgan augstas.
6. Viens no iemesliem, kāpēc izvēlējos doties uz šo skolu ir tas,
ka lielākoties nodaļas nodarbības pasniegs mans bijušais bērnu
mūzikas skolas skolotājs - Gundars Lintiņš. Pazīstu viņu jau
vairākus gadus, tādēļ iejusties jaunās skolas ritmā būs
daudz vieglāk. Līdz šim skolotājs ir palīdzējis ļoti daudz un
ceru, ka palīdzēs arī turpmāk. Tas liecina, ka skolotājam ir liela
loma nākotnes profesijas izvēlē!

1. Jā, tā ir tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks.
2. Skatos, cik es pēc tam varēšu nopelnīt, man tas ir ļoti svarīgi.
Piedevām šajā profesijā ir daudz jāzina vēsture un ģeogrāfija, kas
man šķiet ļoti interesanti priekšmeti. Es sapratu to, ka tā ir mana
profesija, 9. klases pirmajā pusgadā.
3. Pamudināja tas, ka šajā profesijā varēšu būt lietišķa un veidot
savu biznesu. Uzzināju par šo profesiju un skolu no savas
draudzenes, kas arī tur mācīsies. Infoemācija internetā arī
palīdzēja.
4. Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola.
.

5. Ļoti lielas. Es apgūšu daudzus priekšmetus, piemēram,
grāmatvedības pamatus, tas nozīmē, ka varēšu sākt strādāt arī kā
sekretāre vai grāmatvede. Un šādā veidā kāpšu pa karjeras
kāpnēm. Galvenais ir tas, ka kļūšu par komercdarbinieku un
varēšu veidot savu aģentūru.
6. Manā gadījumā nekāda. Bija skolotāji, kuri teica, lai palieku
Iecavas vidusskolā, jo šeit, iespējams, būs labāk, bet neviens
neizlems par manu nākotni, to darīšu tikai un vienīgi es pati.

Madara
Krūmiņa

16 gadi
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Puķu draugi tiekas Ziemeļkurzemes
krāšņākajā pilsētā - Talsos
A: F: Anta Kļaveniece

1.lpp.

Uzņēmuma «Kurzemes sēklas» teritorijā jau daudzus gadus
tiek veidotas puķu un dārzeņu
paraugdemonstrējumu dobes.
Galvenokārt tādēļ, lai pārliecinātos, vai no ārzemēm ievesto sēklu
augi ir Latvijas klimatam piemēroti. Šogad par godu puķu draugu saietam vairāk vietas atvēlēts
tieši puķēm. Piedevām vasaras
puķes sastādītas nevis tradicionālajos kvadrātiņos, bet stādījumi veido saules loku ar dažādu
krāsu un toņu košiem stariem.
Ierodoties Laucienes pagasta
Ilvijas un Viļņa Neilandu mājās
«Vijas», bija grūti iedomāties, ka
pirms desmit gadiem viņi te sākuši saimniekot uz kaila paugura lauka vidū. Taču šobrīd redzamais ir lielisks apliecinājums cilvēka varēšanai, ja kaut ko ļoti vēlas. Viss izplānots un realizēts
pašu spēkiem tā, lai atbilstu nevis ainavu arhitektūras, bet pašu skaistuma principiem un izjūtām. Pārsteidza gan augu
daudzveidība, gan mājīguma,
harmonijas un miera klātbūtne.
Tā vien gribējās piesēst un izbaudīt mirkli šajā stūrītī paradīzes.
Viesojoties selekcionāra Vara
Baņģiera dienliliju dārzā «Mierkalni», nokļuvām šķietami nebeidzamā krāsu pasaulē, jo te
apskatāmas aptuveni divtūkstoš
dažādu šķirņu un hibrīdu dienlilijas; aptuveni deviņsimt no tām
var arī iegādāties. Daudzas ārzemju skaistākās dienliliju šķirnes nav piemērotas audzēšanai
Latvijā, tādēļ V. Baņģieris uzsācis selekcijas darbu. Pirms vairākiem gadiem viņš iegādājies dažādas vislabākās pasaules vadošo selekcionāru veidotas šķirnes, un tagad «Mierkalnos» ar
ziediem priecē jaunie hibrīdi.
Selekcionāra dienliliju kolekcija ir uzskatāma par lielāko
Austrumeiropā. «Līdz Berlīnei
man līdzīgus selekcionārus neatrast!» lepni teic V. Baņģieris.
Jau brīdī, kad jautāju, kura no
dienliliju šķirnēm ir vismīļākā
pašam selekcionāram, saprotu,
ka konkrētu vienu viņš nenosauks. Nu kā lai tēvs atbild, kurš
no paša bērniem ir vismīļākais?
Toties viņš atklāj, ka mīļākie esot
ziedu gaišie toņi - dzeltenie un
rozīgie.
Kārojot pēc kāda savam dārzam piemērota stāda, daudzus
pārņēma izmisums - kad visapkārt tāda stādu daudzveidība,
grūti izvēlēties. Piedevām jāizvē-

las ir ne tikai starp dažādajiem
krāsu toņiem, bet arī starp tik
daudzām, pirmajā mirklī pat nepamanāmām, niansēm, kuras
sāku ievērot tikai pēc selekcionāra norādes - šai šķirnei ziedlapiņas krokotākas, bet šai - zieda
kauss garāks; šai izvērstās ziedlapas veido milzīgu, plaši atvērtu
ziedu, bet šai - ierullējušās ziedlapu maliņas veido ziedu kā kroni. Jā, gandrīz piemirsu, ka jāizvēlas ir arī sev pieņemama cena,
jo tā svārstās no viena līdz piecdesmit latiem par stādu... Un vēl.
Ja ir slinkums braukt uz «Mierkalniem» (lai gan dienliliju ziedēšanas laikā - jūlijā un augustā tas ir to vērts), ar V. Baņģiera kolekciju var iepazīties interneta
mājaslapā www.daylilie.lv. Turpat iespējams pasūtīt arī stādus,
kurus pavasarī nosūta pa pastu.
Pajautāju arī brauciena dalībniekiem, kā viņi vērtē gadskārtējo puķu draugu pasākumu. Rita Fišere: «Dārzs «Vijās» patika
vislabāk. Tiešām skaisti, patika
tur pilnīgi viss. Pirms diviem gadiem biju puķu draugu saietā
Madonā – tur gan bija daudz
skaistāk, jo redzējām vairāk
dārzu. Arī pasākuma organizācija bija daudz augstākā līmenī.»
Līvija Vītola: «Man ļoti patika
gan pati pilsēta, gan viss pārējais. Mazliet citādāk organizēts
pasākums nekā parasti, taču
man tas tieši patika. Redzējām
dažādus objektus, nevis tikai
dārzus.»
Ināra Bogviļone: «Pēc redzētā
gribas teikt, ka dārzam jākalpo
cilvēka priekam, nevis tā saimniekam jākļūst par vergu.»
Baiba Slimbaha: «Tādā braucienā esmu pirmo reizi, man ir
grūti salīdzināt. Gribējās redzēt
vairāk daiļdārzu. Taču kopumā
man patika – skaista diena, varēja gūt labas idejas. Secināju arī
to, ka mazāk jālāpa slinkums un
vairāk laika jāatvēl dārzam, jo
manā dārzā līdz šodien redzētā
līmenim vēl tālu. Zinu, ka tas
prasa milzīgu darbu un materiālos ieguldījumus, taču rezultāts
noteikti sniedz gandarījumu.
«Vijās» varēja redzēt, ka dārzs ir
visa dārza saimnieces dzīve.
Rudīte Tentere: «Man patika
pati pilsēta – tīra un sakopta, kā
arī daiļdārzs «Vijās», kas priecēja
ar milzīgo puķu un krāšņumaugu bagātību. Apbrīnojams ir
saimnieku uzņēmīgums un spēja
ar labu gribu un mīlestību pret
savu mājvietu panākt tik daudz.»

Paguvām aplūkot ne tikai skaisto pilsētu un dārzus, bet
izbaudīt arī daļu no Talsu dzimšanas dienas aktivitātēm:
gan retro automobiļu parādi, gan spēkavīru sacensības.

Nākamgad daudzu iecavnieku
dārzus rotās selekcionāra Viļa
Baņģiera dienziedes.

F: Rita Bogdanova
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AICINA DARBĀ
noliktavas pārzini

SIA „Izoteps” konkursa kārtībā

(ar papildu pienākumiem sekretāres amatā)
Pienākumi:
-

preču pieņemšana noliktavā
preču izsniegšana no noliktavas
preču uzskaite un kontrole gatavās produkcijas noliktavā
nepieciešamo dokumentu sagatavošana

Prasības:
-

pieredze noliktavas uzskaites darbā
labas iemaņas darbā ar datoru
latviešu un krievu valodu zināšanas
augstākā, vidējā vai vidējā-profesionālā izglītība

Piedāvājam:
Košās demonstrējumu dobes uzņēmumā «Kurzemes sēklas».

- konkurētspējīgu atalgojumu
- sociālās garantijas
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@izoteps.lv
Informācijai zvanīt pa tālr. 6 39 42 941

Līdzjūtības
Tas vienīgais ir mūžīgs mierinājums Kad aizejam, aiz mums vēl paliek citi
Un paliek pasaule, kur viss ir vienā laikā. /M. Čaklais/

Esam skumju brīdī kopā ar Ligitu Putniņu, tēvu
mūžībā pavadot.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs

Mātes sāpju smeldzi sirdī
tikai debesis spēj saprast...
Vijās izbaudījām harmonijas un miera klātbūni.

Skumstam līdzi Olgai Kalniņai, dēlu pavadot
mūžībā.
Tonīte, Rasma, Maija, Vija

Katram mūžam balss ir savējā,
Atbalss - gadi, kuri nāk un iet.
Šodien dzīves pļavā tavējā
Balss un atbalss vienuviet.

/K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību Sanitai Kozlovai, no vectēva uz
mūžu atvadoties.
Kaimiņi no Ozolu ielas 5

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds.
Tas neizzūd. Tas paliek. Un mirdz.

Iecavas puķu mīļi ekskursijā pa pilsētu.
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
no 28. jūlija līdz 1. septembrim rīko vienreizēju akciju par komunālo
maksājumu parādu nomaksu.
Visi iedzīvotāji, kuri parādu samaksu veiks minētajā laikā,
tiks atbrīvoti no līgumsoda.
Iedzīvotāji, kuri šajā laikā ieradīsies DzKS, lai vienotos par parādu samaksas
termiņiem un veiks maksājumus noteiktajos termiņos,
arī tiks atbrīvoti no aprēķinātā līgumsoda.
Iedzīvotājiem, kuri parādu par komunālajiem pakalpojumiem nesamaksās,
pēc 1. septembra bez brīdinājuma pakāpeniski tiks pārtraukta komunālo
pakalpojumu sniegšana, kā pirmais - tiks pārtraukta aukstā ūdens padeve.
DzKS administrācija

/V. Egle/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Silvijai Šnepstei, brāli
mūžībā pavadot.
Sākumskolas Dartija kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Modris Navarskis (14.01.1962. - 15.07.2008.)
Edgars Potašs (17.04.1945. - 20.07.2008.)
Staņislavs Rudzinskis (05.04.1949. - 22.07.2008.)
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IZ
zemi 1194 m2 pie Iecavas parka.
Ir asfaltēts ceļš, gāze, elektrība,
zemesgrāmata. Ls 20 000.
Tālr. 29242757.
siltu un saulainu 2 istabu
dzīvokli Sila ielā 12.
Komplektam varam pievienot
garāžu un mazdārziņu turpat
pie mājas. Par cenu
vienosimies! Tālr. 29508810.

·
Piedāvājam - aviobiļešu rezervācija, vīzu noformēšana,
apdrošināšana, viesnīcu rezervācija, individuālie ceļojumi,
čarteri - saule, jūra, slēpošana, eksotiskie ceļojumi,
ģimenes ceļojumi, kāzu ceļojumi, SPA ceļojumi,
ceļojumi ar autobusu, kruīzi, lidojumi.
·
Brauc šodien maksā rīt! (kredīts)
·
Dāvanu kartes
Kontakti: Pionieru iela 1/1-5; 2.stāvs, Bauska, LV- 3901
Tel./fax.: +37163920520, mob.tel. +37129335043
e-mail:info@aventour.lv; http://www.aventour.lv

Skārdnieku darbnīca
Iecavā, Rīgas ielā 2
Izgatavo dažādus
skārda izstrādājumus:
q
jumta segumus
q
palodzes
q
ūdensnoteku sistēmas
q
skursteņu cepures u.t.t.
Tālr. 29884534 (Tele 2)
22048809 (LMT)

3 istabu dzīvokli labā stāvoklī
Ķekavā, skaistā vietā upītes
krastā. Var iegādāties arī garāžu
netālu no mājas.
Tālr. 29862917.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 26871890.
1 istabas dzīvokli Iecavas
centrā, Dārza ielā 4, 3 stāvu
mājas 2. stāvā, ar ērtībām.
Tālr. 29785825.
3 istabu dzīvokli ar garāžu
Iecavā, Dārza ielā 4.
Tālr. 29225808.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija). Ir iespējama
piegāde. Tālr. 26112140.

Vēlas strādāt : :
jauna sieviete labprāt auklēs
jūsu bērnu Iecavā.
Tālr. 26044449.
APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā
APSARDZES PAKALPOJUMUS:

Visi, kam mīļas atmiņas
par skolas gaitām bijušajā
Zālītes (Grienvaldes) skolā,
pulcēsimies pie vecā ozola
svētdien,
27. jūlijā, plkst. 14.
Bijušie skolēni

Iecavas katoļu draudze rīko

BRAUCIENU uz
AGLONU
14. un 15. augustā.
Pieteikšanās pa tālruni
26851965.

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze, sākot no Ls 10;
· fiziskā apsardze un
trauksmes poga;
· visi apsardzesugunsdrošības veidi
Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 67341845; 26004614

aicina darbā apkopēju, istabeni
un pavāra palīgu.
Tālr. 29251290.

Pateicība
Vissiltākie pateicības vārdi
visiem maniem mīļajiem gan radiem, gan draugiem
par skaistajiem
apsveikumiem
un laba vēlējumiem!
Laima Vēberga
Paziņojums
Iecavas internātpamatskola
izsludina pieteikšanos uz divu mazgātuvju telpu remontu
internāta ēkā.
Tālr. 29469185.

Pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta komitejas rīkotie

KAPU SVĒTKI
3. augustā:
pl. 11.00
pl. 12.00
pl. 13.00
pl. 14.00

Gruzduļu kapos
Upuru kapos
Jaunkalniņu kapos
Baložu kapos

9. augustā
tiek organizēta
ekskursija pa Jelgavas
rajonu.
Skatīsim Jelgavas dzelzceļa
muzeju, psihoneiroloģiskās
slimnīcas muzeju, Valgundes
klosteri, Ziemassvētku kauju
vietas - Ložmetējkalnu,
savvaļas zirgus.
Izbraukšana
no Iecavas plkst. 8.
Maksa par braucienu Ls 6-7.
Pieteikties un samaksāt
dalības maksu līdz
1. augustam Laimdotai
Vēbergai (tālr. 63941516) vai
sociālajā dienestā IVSAC
telpās lietvedei Līvijai
Jansonei (tālr. 63942241).
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