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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Motociklistu vasara sākusies
Daļa
Iecavas
motociklistu
vispirms
satikās
laukumā pie
baznīcas.
Ne viens vien
garāmgājējs,
sadzirdējis
rūkoņu,
ar interesi
nopētīja
iespaidīgos
braucamrīkus.
Domubiedru
kopā
pulcinātājs
Juris Zaķis
(priekšplānā)
sezonas
atklāšanas
braucienā
devās kopā
ar meitu
Laimu.

A: F: Anta Kļaveniece

A: F: Beata Logina

Motobraucēji savu
sezonu atklāja
sestdien, 25. aprīlī.

Vairāki tūkstoši dalībnieku no
Latvijas un kaimiņvalstīm plūda
uz Rīgu. Pēc pulcēšanās pie televīzijas torņa Zaķusalā parādes
brauciens virzījās līdz Līvu akvaparkam Jūrmalā.

Sezonas atklāšanas braucienā
piedalījās arī iecavnieki. Daļa turp
devās vienotā grupā, citi - individuāli vai kopā ar domubiedriem no
oficiāliem motoklubiem.
6.lpp.

01.05.2009.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Filmē
Juniors TV

2.

Sestdienās
pieņems
dežūrārsts

3.

Labās
prakses
piemēri arī
Latvijā

5.

«Tarkšķi»
ir malači!

7.

Iecavas pašvaldības vēlēšanās Konkursā muzicēja
startē septiņi saraksti
29 koklētāji
A: Beata Logina

Iecavas novada vēlēšanu
komisija 17. aprīlī reģistrēja
divus, 23. aprīlī - trīs un
27. aprīlī - vēl divus
deputātu kandidātu
sarakstus pašvaldību
vēlēšanām, kas notiks
6. jūnijā.
Jau pagājušajā numurā rakstījām par abiem sarakstiem, kurus
pieņēma pirmajā dienā.
LSDSP savu sarakstu iesnie-

dza 22. aprīlī, taču komisija to nepieņēma, jo iesniegtie dokumenti
bija nepilnīgi noformēti, informē
komisijas sekretāre Gunta Šulca.
Nākamajā dienā kļūda bija izlabota un LSDSP saraksts tika reģistrēts. Lai gan 23. aprīlī pirmais rindā uz saraksta pieteikšanu bija
«Jaunais laiks», tā iesniegto dokumentu elektroniskā forma neatbilda rakstiskajai, tādēļ partijas pārstāvjiem bija jānovērš neatbilstība
un līdz darba laika beigām jāvēršas pie komisijas atkārtoti, kas arī
tika veiksmīgi izdarīts.
3.lpp.

A: Anda Šteina

Iecavas mūzikas skolas direktore

23. aprīlī Iecavas mūzikas
skolā notika 2. Latvijas
mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu
kokles klašu audzēkņu
konkurss. Tā iniciatore ir
mūsu skolas kokles
skolotāja Alise Veisa.
Šogad, atzīmējot komponista
Viļņa Salaka 70 gadu jubileju,

konkursa programmā obligāts bija
V. Salaka skaņdarba atskaņojums. Komponists bija arī konkursa žūrijas loceklis, kopā ar pazīstamo kokles spēles pedagoģi Teiksmu Jansoni vērtējot jauno mūziķu uzstāšanos.
Konkursā uzstājās 29 dalībnieki no 10 mūzikas skolām. Tālu
ceļu bija mērojušas koklētājas no
Madonas, Saldus, Cēsīm, Engures. Piedalījās arī tuvākie kaimiņi
no Vecumniekiem, Babītes, Jūrmalas, Baldones un Salaspils.
2.lpp.

2009. gada 1. maijā

IZ

Skolu ziņas

2. aprīlī Rīgas A. Dombrovska
mūzikas skolā notika mūzikas
skolu sitaminstrumentu spēles
audzēkņu valsts konkurss. Iecavas mūzikas skolu pārstāvēja
1. klases audzēknis Mārtiņš Murāns un 6. klases audzēknis Emīls
Sietiņš. Mārtiņam šis bija pirmais
konkurss, bet Emīls apliecināja,
ka ir labi sagatavojies mūzikas
skolas beigšanas eksāmenam.
Iecavas mūzikas skolas bērni
un skolotāji 30. aprīlī pie novada
Domes rīko akciju «Iestādi ideju»,
lai popularizētu ideju par mūzikas
izglītības nepieciešamību Iecavā
un Latvijā. Akcija vienlaicīgi notiek
visā Latvijā, piedalās visas Latvijas
mūzikas un mākslas skolas.
Iecavas vidusskolas bibliotēka un novada Bērnu bibliotēka jau
13. gadu atzīmēja Bibliotēku nedēļu. Pasākumu programmā tradicionāli tiek iekārtotas grāmatu,
bērnu zīmējumu izstādes, notiek
ekskursijas pa bibliotēku, bibliotekārās stundas un jaunāko grāmatu apskati, tikšanās ar populāriem
cilvēkiem.
Viens no centrālajiem pasākumiem šogad notika 20. aprīlī, kad
26 abu bibliotēku čaklākie lasītāji
devās ekskursijā uz Bauskas bērnu, 1. un 2. vidusskolas bibliotēkām, lai apskatītu, novērtētu, salīdzinātu citu iestāžu grāmatu krātuves, tiktos ar bibliotekāriem.
Mājup braucot, izraisījās spraiga
diskusija par iespaidiem. Skolēni
izteica savas domas par redzēto;
mājās rakstīja atsauksmes. IZ

Konkursā muzicēja
29 koklētāji

2.
Visi
konkursa
dalībnieki
tikās
noslēguma
sarīkojumā
Iecavas
evaņģēliski
luteriskajā
baznīcā.
Viņu vidū
arī
žūrijas
loceklis,
komponists
Vilnis
Salaks.

1.lpp.
Konkursa dalībnieki uzstājās
četrās grupās, un žūrija katrā grupā piešķīra laureātu titulus 1.3. vietu ieguvējiem, bet visiem pārējiem dalībniekiem - atzinību par
piedalīšanos.
1. grupā piedalījās 14 koklētāji
un 1. vietu dalīja Līva Krūziņa no
Baldones MS un Dzintars Lipors
no Babītes MS. Mūsu Līgai Puriņai
tas bija pirmais konkurss, un viņa
saņēma atzinību par veiksmīgu

Filmē Juniors TV

piedalīšanos. 3. un 4. grupā tika
piešķirtas trīs otrās vietas un viena
no tām - mūsu Annai Čonkai.
2. grupā, kur piedalījās 10 koklētājas, par laureāti kļuva Alise Bukovska no Salaspils MMS.
Visi konkursa dalībnieki tikās
noslēguma sarīkojumā Iecavas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
kur saņēma laureātu diplomus,
balvas un konkursa piemiņas veltes. Laureāti atskaņoja savus izvē-

Aizritējusi Bibliotēku nedēļa

A: Solvita Lauzēja

A: Ludmila Šteinberga,

Iecavas vidusskolas jaunieši
(Raivita Lauciņa-Veinere, Meldra
Madžule, Sindija Mežsarga, Ritvars
Māsāns, Eduards Cers, Anda Vaičekone, Evelīna Vasiļjeva, Ieva
Straujā, Laura Berenfelde un Kristiāna Kalnciema), kā arī Dzimtmisas pamatskolas trīs skolēni (Ritvars Priede, Normunds Graudiņš
un Sintija Kavosa) piedalījās biedrības «Papardes zieds» komiksu
konkursa «Pirmais randiņš Latvijā
un citviet pasaulē» LTV1 raidījuma
JUNIORS TV ierakstā.
Konkursa dalībnieki, veidojot
skices saviem komiksiem, palūkojās uz līdzībām un atšķirībām jauniešu attiecībās, kuras ietekmē
dzīves vieta - Latvija, Eiropa, Āzija
vai Āfrika, tautu tradīcijas un paražas, piemēram, meitenes un zēna
loma dažādās kultūrās, dzīves apstākļi un citas lietas.
Ieraksta laikā jaunieši zīmēja
un stāstīja savas idejas par to,
kāds varētu būt pirmais randiņš

No 22. līdz 26. aprīlim Latvijā
notika Bibliotēku nedēļa, kuras
laikā bibliotēkas popularizēja savus grāmatu krājumus, elektroniskos resursus, pakalpojumus,
sniedza informāciju par darba formām un saturu, rīkoja dažādus
pasākumus.
Iecavas novada bērnu bibliotēka tradicionāli rīkoja PII «Cālīts»
audzēkņu ekskursiju «Mana bibliotēka». Tā ir topošo lasītāju padziļināta iepazīšanās ar bibliotēku, tās krājumu un iespējām pavadīt brīvo laiku.
21. aprīlī interesenti bija aicināti uz tikšanos ar grupas «Brīvdiena» solistu Mareku Pelsi.
Visu nedēļu apmeklētājiem
sniedzām konsultācijas un veicām
pārrunas par drošības pasākumiem internetā. Lietotājus
iepazīstinājām ar saitēm
www.drossinternets.lv,
www.draudzigsinternets.lv,
www.dzimba.lv.

Zoja Stūrmane

Evelīna Vasiļjeva stāsta
žurnālistam Aināram par
savu komiksu un iereri, kāds
varētu būt interesants un
neaizmirstams randiņš
ārpus Latvijas.
Vairāk - www.iecava.lv
Latvijā un ārzemēs. Katram bija
sava ideja un piemērs.
Konkursā var iesaistīties jebkurš jaunietis vecumā no 12 līdz
16 gadiem. Sīkāka informācija
jauniešu portālā www.zieds.lv. IZ

les skaņdarbus, un, pateicoties
par iespēju piedalīties šādā konkursā, visi šķīrāmies ar vēlējumu
tikties pēc diviem gadiem atkal
Iecavā. Konkursa organizatoru un
dalībnieku vārdā paldies ziedu salonam «Avēnija» par telpu noformējumu, baznīcas draudzes pārstāvjiem par iespēju izmantot telpas un Iecavas novada Domei par
skaistajām piemiņas veltēm konkursa dalībniekiem. IZ

Īpaša apmeklētāju uzmanība
tika veltīta publisko bibliotēku
jaunajam piedāvājumam. Lai piesaistītu skolas vecuma bērnu un
jauniešu interesi kvalitatīvu elektronisko resursu izmantošanai internetā, v/a «Kultūras informācijas sistēmas» sadarbībā ar EBSCO
Publishing projekta «Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām» ietvaros piedāvā visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām divu EBSCO datu bāzu Middle Online Package for Middle
Schools un Primary Online Package™ for Elementary Schools bezmaksas izmēģinājumu līdz
07.07.2009. Datu bāzu mērķauditorija ir pamatskolu un vidusskolu
audzēkņi, kā arī studenti un skolotāji. Aicinām visus interesentus izmantot iespēju iepazīties ar minētajām datu bāzēm, kuras ārpus
bibliotēku tīkla bez maksas nav
pieejamas. Šīs datubāzes satur aktuālu un kvalitatīvu informāciju,
kas lieti noder gan mācībās, gan citās dzīves jomās. Vairāk info meklējiet www.iecava.lv. IZ

3.

2009. gada 1. maijā

Novada Domē
Turpinām informēt par
Domes 14. aprīļa sēdes
lēmumiem:
- par saistošajiem
noteikumiem «Par
dzīvokļa pabalstu»
2009. gada 3. martā pieņemti
MK noteikumi Nr. 214 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu», saskaņā ar šiem noteikumiem un izvērtējot esošo situāciju, nepieciešamas izmaiņas
Iecavas novada Domes saistošajos noteikumos «Par dzīvokļa pabalstu». Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta trešajā daļā noteikts,
ka «pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un
dzīvokļa pabalsta».
Dome vienbalsīgi nolēma apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 5 «Par dzīvokļa pabalstu», kuru projektu 24. marta sēdē bija
izskatījusi Veselības un sociālā
komiteja un 31. marta sēdē - Finanšu komiteja. Šie noteikumi
stāsies spēkā nākamajā dienā
pēc to pilna teksta publicēšanas
laikrakstā «Iecavas Ziņas», un ar
to dienu tiks atcelti iepriekš apstiprinātie saistošie noteikumi
Nr. 28 «Par dzīvokļa pabalstu».
Pēc Domes lēmuma pieņemšanas jaunie noteikumi ir nosūtīti
akceptēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

- par nekustamā
īpašuma nodokļa
atvieglojumu
piešķiršanas kārtību

Domes 10.03.2009. sēdē, izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu fiziskām personām, deputāti lēma, ka saistošie
noteikumi «Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām personām
Iecavas novadā» būtu papildināmi, lai atvieglojumus varētu saņemt arī noteikumos minētais
personu loks, kas dzīvo dzīvokļu
īpašumos.
Šis jautājums tika izskatīts
Finanšu komitejas 31.03.2009.
sēdē, un komiteja nolēma virzīt
izskatīšanai Domē precizētos
saistošos noteikumus, kuru
2.3. punkts ir papildināts ar frāzi: «..vai daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kurā atrodas dzīvokļa īpašums».
Dome vienbalsīgi apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6
«Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām personām Iecavas
novadā» un noteica, ka tie stājas
spēkā ar 2009. gada 1. jūliju.
Tad spēku zaudēs iepriekšējie
tāda paša nosaukuma noteikumi Nr. 23, kas bija apstiprināti
2007. gada 13. novembrī.

- par projekta
iesniegšanu
25.03.2009. ir izsludināts
projektu konkurss jaunatnes
politikas valsts programmas
2009. gadam īstenošanai «Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībā».
Iecavas novada Dome jau vairākus gadus sadarbojas ar r/o
«Pestīšanas Armija», slēdzot līgumu par sociālo pakalpojumu
pirkšanu bērnu un jauniešu dienas centra darbības nodrošināšanai. Domei kā sociālā pakalpo-

Sestdienās pieņems dežūrārsts
Pašvaldības aģentūras
«Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs»
(IVSAC) darbībā
no 1. maija paredzētas
dažas izmaiņas, informē
Aleksandrs Prokopenko,
direktores vietnieks
finanšu un saimniecības
jautājumos.
Sestdienās no plkst. 8:30 līdz
13:00 «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā» būs pieejams dežūrārsts. Pacienta iemaksa - Ls 1.00, ja pacients nepieder
nevienai grupai, kuras atbrīvotas
no pacienta iemaksas. Drīkst vēr-

sties visi pacienti, neatkarīgi no ģimenes ārsta prakses atrašanas
vietas, ar akūtām saslimšanām.
Endokrinoloģei dr. Īrisai Vīnšteinei ir mainīts darba laiks:
- pirmdienās 10:00-14:00;
- otrdienās

10:00-14:00;

- trešdienās

11:00-13:00;

- ceturtdienās 10:00-14:00;
- piektdienās NEPIEŅEMS;
- sestdienās
9:00-12:00.
IVSAC apmeklētājiem der zināt
arī, ka logopēde Vanda Korbe nepieņems 6. maijā, bet 13. maijā
pieņems no plkst. 12:00 līdz 17:00
un 20. maijā pieņems no plkst
9:00 līdz 13:00. IZ

juma pircējam ir iespējas piedalīties šajā konkursā, lai radītu un
veicinātu labvēlīgus apstākļus
jauniešu intelektuālai un radošai
attīstībai centrā un nodrošinātu
jauniešiem lietderīga brīvā laika
izmantošanas iespējas. Deputāti
vienbalsīgi nolēma iesniegt Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijā projekta «Atbalsts bērnu un jauniešu
dienas centra darbības nodrošināšanai Iecavas pašvaldībā» pieteikumu finansējuma LVL 1500
apmērā saņemšanai. Par projekta realizāciju atbildīgā persona ir
Domes projektu vadītāja I. Bramane.

- par dzīvokļa
pārņemšanu
09.03.2009. Domē saņemts

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras iesniegums ar lūgumu pārņemt Iecavas novada pašvaldības īpašumā
dzīvojamā mājā «Smiltaiņi» esošo
neizīrēto dzīvokli Nr. 3. Šo dzīvokli pārņemt ir lietderīgi, jo pašvaldībai trūkst dzīvojamā fonda
un minētajā īpašumā pēc tā pārņemšanas būtu iespējams iekārtot vismaz vienu sociālo dzīvokli.
Tāpēc Dome vienbalsīgi atbalstīja dzīvokļa pārņemšanu un
nolēma, ka līdz MK rīkojuma «Par
valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā» pieņemšanai uzdot SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» piedāvāt šo dzīvokli
izīrēšanai.
Visi lēmumi - www.iecava.lv. IZ

Iecavas pašvaldības Deputātu
vēlēšanās startē
sēdes maijā
Otrdien, 5. maijā,
septiņi saraksti
plkst. 8.00 Izglītības,
1.lpp.
Partijas «Sabiedrība citai politikai» dokumentus komisija 23. aprīlī pieņēma bez iebildēm.
Pēdējā dienā, 27. aprīlī, vēlēšanu komisija saņēma divus sarakstus. Visi iesniegtie dokumenti
bija aizpildīti pareizi, un komisija
nolēma reģistrēt gan politisko partiju apvienības «Saskaņas Centrs»
sarakstu, gan partijas «LPP/LC»
sarakstu.
Tātad pavisam Iecavas novada
Domes vēlēšanām reģistrēti septiņi saraksti (iesniegšanas secībā):
1. Apvienība «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK, «Centriskā partija
Latvijas Zemnieku savienība» - 18
kandidāti;
2. «Pilsoniskā savienība» - 15
kandidāti;
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija - 18 kandidāti;
4. «Sabiedrība citai politikai» 14 kandidāti;
5. «Jaunais laiks» - 18 kandidāti;
6. politisko partiju apvienība
«Saskaņas Centrs» - pieci kandidāti;
7. partija «LPP/LC» - viens kandidāts.
Pagaidām detalizētāk sarakstus var skatīt Centrālās vēlēšanu
komisijas interneta mājaslapā
www.cvk.lv.
G. Šulca skaidro, ka saraksti ir
jau pārbaudīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un konstatēta visu kandidātu atbilstība likumā noteiktajām prasībām. Pašlaik
iesniegtie dati tiek pārbaudīti arī
Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā un Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra Sodu reģistrā.
Pēc atbilžu saņemšanas komisija
lems, vai kāds no kandidātiem ir
jāsvītro. IZ

kultūras un sporta
komitejas sēde
Otrdien, 12. maijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 19. maijā,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālās komitejas sēde
Otrdien, 26.maijā,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde
Zemgales plānošanas reģionā
izsludināts Valsts
Kultūrkapitāla fonda
finansētās Zemgales Kultūras
programmas 2009. gada
projektu konkurss,
kurā aicinātas piedalīties kā
juridiskas, tā fiziskas personas.
Vairāk info: www.zemgale.lv.
Tālrunis: 63027549.

Melnās ziņas
25. aprīlī ap plkst. 16:00 Skolas ielā kādā saimniecībā no degošas kūlas aizsvilās un nodega šķūnis, siltumnīca un apdega pirts.
Uzsākts kriminālprocess, informē
Linda Zubāne, Bauskas RPP
priekšnieka palīdze.
Savukārt VUGD ziņo, ka līdz
27. aprīlim Bauskas rajonā
ugunsdzēsēji devušies 99 izbraukumos. No tiem Iecavas novadā bijuši 27 izbraukumi:
- glābšanas darbi - 2;
- maldinājumi - 7;
- ugunsgrēki - 5;
- kūlas ugunsgrēki - 11;
- palīdzības sniegšana blakus
rajoniem - 2. IZ

2009. gada 1. maijā

IZ

Internātpamatskolai - 50

Skolēni pēta skolas vēsturi
Šajā mācību gadā visi skolēnu
projektu darbi bija saistīti ar gaidāmo skolas 50. jubileju, ko svinēsim maija beigās. 1984. gada
6. oktobra skolas 25 gadu jubilejas
viesu grāmatā ir ieraksts: Skolas
gadu atmiņas krājas īpašā atmiņu
kamolā, kuru katrs skolēns sāk tīt
jau skolas gados. Mūsu projekta
darbos veiktais palīdzēs daudziem
jo daudziem atmiņas atbrīvot no
atmiņu kamola, un tās atdzīvosies
skolas 50 gadu jubilejas svinībās.
Pārlaposim nedaudzus skolēnu projektu darbus, kas veltīti
skolas vēstures izpētei.

Skolēni un skolas
absolventi
Skolēnu skaita dinamiku pētīja
3.a klases skolēni. 1959. gadā,
skolu atverot, tajā mācījās 159
skolēni piecās klasēs. Šobrīd skolā
16 klašu komplektos zinības apgūst 264 skolēni.
1.a klases skolēni skolotājas
Dzintras Pavāres vadībā pētīja
skolas pirmā izlaiduma absolventu gaitas. Pirmais izlaidums notika
1963. gada 16. jūnijā. No 1.a klases projekta: «Ar lielu interesi aplūkojām pirmā izlaiduma fotogrāfiju - uz mums raugās 10 meitenes,
10 zēni un 10 skolotāji. Mums patika gājiens uz pastu, aplokšņu un
marku iegāde. Vēstuļu nosūtīšana
astoņiem absolventiem bija interesantākie brīži projekta laikā. Saņēmām vēstuli arī no pirmā izlaiduma absolventes Spodras Bindules.
Ļoti ceram, ka viņa un pārējie uzaicinātie absolventi ieradīsies uz
skolas svētkiem, lai kavētos atmiņās un priecātos par atkalredzēšanos.»
9. c klases skolēni veica visu
skolas absolventu sarakstu apkopošanu, skolēnu skaita salīdzināšanu un secināja, ka absolventu
skaits gadu gaitā ir ļoti mainīgs.
Pieci bijušie skolas absolventi
dažādos amatos strādā mūsu skolā. Ar viņu atmiņu stāstījumu
iepazinās 5.a klases skolēni. Uz
sarunu tika aicināti mājturības
skolotāja Valija Lukstiņa, skolotāja Dale Oškalne, medmāsa Jolanta
Vanaga, apkopīte Gaļina Trofimčuka un autobusa vadītājs Aivars
Krauklis.
«Mūsu lepnums - absolvents
Rihards Šķeltiņš» - tāds ir 4.a klases projekta nosaukums. Viņš
skolas gaitas Iecavas internātpamatskolā uzsāka 1993. gadā 6.
klasē, bijis ļoti centīgs un pieklājīgs. Skolu beidza ar labām sekmēm un jau 7. klasē bija nolēmis
izvēlēties militāro karjeru. Ar Rihardu Šķeltiņu skolēni tikās
26. februāra pēcpusdienā. No skolēnu projekta darba: «Rihards ir
saņēmis vairākus apbalvojumus:
par dienestu Irākā, par nopelniem
Latvijas Valsts labā Viestura orde-

ni. Priecājamies, ka viņš veltīja
mums savu brīvo laiku un pastāstīja arī par karjeras iespējām, beidzot internātskolu.» «Ejot garām
skolai, vienmēr gribas iegriezties,
jo palikušas ļoti labas atmiņas,» tā
Rihards par skolu.

Skolas vadība
Nopietnu pētījumu par skolas
vadību gadu gaitā veica 3.c, 5.c un
6.c klase. Direktores Marijas Dumbres un Solveigas Zembergas dzīves gājumu un darba ieguldījumu
Iecavas internātpamatskolā pētīja
6. c klase skolotājas Rūtas Mucenieces vadībā. Katra no šīm direktorēm ir bijusi personība, kas uzkrāto pieredzi ir veltījusi skolas izaugsmei. Katra strādājusi savā laikā un katrai ir savs skatījums uz
šajā amatā aizvadītajiem gadiem.
Marijas Dumbres atziņas:
·
skola priecājas par katru absolventu, kas labi dara savu darbu, ir priekšzīmīga māte vai tēvs,
bet skumst, ja bijušā skolēna dzīvē
ir kļūmes un nelaimes;
·
skolotājiem novēlu optimismu, prasmi izvirzīt stingras prasības audzēkņiem, apvienojot tās ar
iejūtību un smalkjūtību.
Direktore skolu vadīja no
1959. gada 1. jūlija līdz 1983. gada
1. augustam.
Solveiga Zemberga bija skolas
direktore no 1983. gada līdz
2000. gadam. «Strādāju ar mērķi,
lai katrs bērns šajā mācību iestādē
justos labi, lai mums izdotos uzturēt ģimeniski labvēlīgu vidi, lai
audzēkņi rūpētos par to, ko kopējiem spēkiem esam izveidojuši, lai
skolā būtu gan garīgi, gan fiziski
droša vide,» tā saka bijusī direktore Solveiga Zemberga.
Par šo drošo vidi no 2000. gada
rūpējas un gādā pašreizējā skolas
direktore Judīte Rubina. No 5.c
klases skolēnu apkopotā materiāla: «Viņas vadībā skola ar labiem
atzinumiem akreditēta 2002. un
2008. gadā. Skola saņēmusi atzinības dažādās nominācijās:
·
«Labākā skola» 2002. gadā;
·
«Par skolēnu sasniegumiem» 2003./2004. m. g.;
·
Par sasniegumiem nominācijā «Skolas darba organizācija»
2005./2006. m. g. un 2007./2008.
m. g.
·
Par sasniegumiem izglītības kvalitātes vērtēšanas jomā
«Izglītības iestādes vide»
2006./2007. m. g.
Līdztekus direktorēm ilgus
darba gadus mācību darbu vadījušas tikai divas mācību pārzines:
Inta Ceiziņa no 1959. līdz 1984.
gadam un Dzidra Miezere no
1984. gada.
No Intas Ceiziņas atmiņu stāsta: «Mēs sākām no nulles pamata.
Katrs stūrītis telpā, dārzā izgājis
caur rokām, domām un sirdi. Var-

Trīs direktores:
Marija Dumbre (no labās),
Judīte Rubina un
Solveiga Zemberga.
būt tādēļ internātskolai manā dvēselē atvēlēts pats siltākais, drošākais kaktiņš.»
Cik saspringta un noslogota
darba diena ir tagadējai mācību
pārzinei Dzidrai Miezerei, vēroja un
projektu prezentācijas dienā attēloja 3.c klase skolēni. No direktores
vietnieces izglītības jomā Dzidras
Miezeres vēlējuma: «Katram skolēnam ir jādod iespēja mācīties atbilstoši viņa spējām, jāradina pie
apzinīgas sava pienākuma - mācīšanās - veikšanas. Skolēniem censties pēc iespējas labāk apgūt
mācāmo vielu, būt ieinteresētiem
savu zināšanu pilnveidošanā, skolotājiem - prast ieinteresēt skolēnus sava mācāmā priekšmeta apguvē, apgūt jaunās tehnoloģijas,
ieviest tās savā darbā, būt radošiem.»
1.c, 2.a un 8.c klases skolēni
pētīja pedagogu kolektīva izmaiņas
gadu gaitā. 1.c klases skolēniem
projekta laikā bija dota iespēja
iepazīt skolotāju, kura mūsu skolā
nostrādājusi kopš skolas atvēršanas 1959. gadā - tātad 50 gadu. Tā
ir skolotāja Zigrīda Zviedre. Viņai
šeit pagājuši jaunības, brieduma
gadi, te viņa pavadījusi darbīgu
mūžu, vadot korus, ansambļus un
gūstot neskaitāmas atzinības par
savu darbu. No 1.c klases projekta
par skolotāju Zigrīdu Zviedri:
«Iepazinām skolotāju kapelā, kur
viņa garīgās dziesmas māca gan
skolotājiem, gan bērniem. Skolotā-

4.

ja ir ļoti precīza, kārtīga, iejūtīga un
atsaucīga.»
«Mūžs veltīts skolai» - šos vārdus un pētījumu 8.c klase kopā ar
skolotāju Dali Oškalni velta skolotājiem: Annai Taurenei, Rūtai Muceniecei, Marijai Zepai, Vilim Zepam, Austrai Šteinbergai, Vijai Čivčišai, kuri joprojām ir «ierindā».
Skolotāju un skolēnu atmiņu pieraksti veltīti skolotājai Ainai Jansonei, kurai 2008. bija pēdējais
dzīves gads. Arī tas tika aizvadīts
darbā mūsu skolā.
Ilgus darba gadus skolā nostrādājuši Edvīns Ceiziņš, Aina
Kaufmane, Monika Mičule, Biruta
Matuse, Lidija Šauberga, Austra
Bokmeldere, Mudīte Kalniņa, Emīlija Ķepule, Virgīnija Gedroviča,
Baiba Gāga, Modra Pētersone.
Rakstnieks-dramaturgs Harijs
Gulbis ir strādājis skolā par audzinātāju un ģeogrāfijas skolotāju no
1959. līdz 1967. gadam. Par šiem
pedagogiem vairāk uzzināja 2.a
klase skolotājas Sarmītes Ignatjevas vadībā.

Mācību bāzes izaugsme
7.c klase saskaitīja, ka pašlaik
skolā ir 57 datori, interaktīvā tāfele, kurus izmanto, apgūstot dažādus mācību priekšmetus.
4.c kopā ar skolotāju Gintu Kopeiku noskaidroja, kā savu veidolu
gadu gaitā pilnveidojusi skolas bibliotēka, bet 8.a klase skolotāja Viļa
Zepa vadībā iepazinās ar skolas arhīva materiāliem par skolēnu un
absolventu ieguldījumu skolas apkārtnes labiekārtošanā.
2.c klase apkopoja materiālus
par zviedru draugu bagātīgo devumu skolai.
6.a klase iepazinās ar skolas
muzeja plašajiem materiāliem, kas
atspoguļo skolas sporta tradīcijas
no pašiem pirmsākumiem. Bijušo
sporta skolotāju J. Garkalna,
U. Krīgera, A. Pīrāgas, O. Eniņa,
B. Gāgas, V. Gailuma vadībā skolēni guvuši ievērojamus sasniegumus un rezultātus ne tikai valsts,
bet arī Vissavienības mērogā.
Aizverot šī mācību gada projekta pēdējo lappusi, fragments no
1971. gada absolventa Aivara
Kraukļa vēlējuma savai skolai:
«Būt nevis vienai no daudzajām,
bet vienai no iecienītākajām, labākajām, interesantākajām, ne tikai
ar garu vēsturi, bet ilglaicīgām un
bagātām tradīcijām.»
Dzintra Kraukle, skolēnu
projektu darbu koordinatore,
Inga Čipena, direktores vietniece

Vadot
korus un
ansambļus,
50 gadus
Iecavas
internātpamatskolā
nostrādājusi
skolotāja
Zigrīda
Zviedre.
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Labās prakses piemēri arī Latvijā
A: F: Valda Liekne

Iecavas novada Domes
pieaugušo izglītības speciāliste

Liels izaicinājums un
uzdrošināšanās Iecavas
novada Domei šogad bija
starptautiskā mācību
brauciena organizēšana
no 19. līdz 24. maijam.
Akadēmisko programmu aģentūrā iesniegtais pieteikums mācību braucienam «Starpkultūru
dialogs multikulturālā sabiedrībā»
tika apstiprināts, un sākās mēnešiem ilgs starptautiskā pasākuma
organizēšanas laiks. Pasākuma tēma sasaucās ar faktu, ka 2008.
gads bija noteikts kā Eiropas Savienības Starptautiskā dialoga
gads.
Pierasts, ka Latvijas izglītības
darbinieki dodas pieredzes apmaiņas vizītēs uz citām Eiropas Savienības valstīm, šoreiz bija otrādi septiņi izglītības darbinieki no sešām valstīm (Francijas, Itālijas, Vācijas, Nīderlandes, Lielbritānijas
un Dānijas) izraudzījās šo programmu, lai iepazītos ar Latvijas
pieredzi. Šādi mācību braucieni
Latvijā notiek tikai četras reizes
mācību gadā.
Brauciena organizēšana pati
par sevi bija radošs process - bez
tēmas pārzināšanas bija jāatrod
atsaucīgi cilvēki iestādēs, kuras
bija paredzēts apmeklēt šīs vizītes
laikā.

Mācību
brauciena
dalībnieki
(no kreisās),
viesojoties
pirmsskolas
izglītības
iestādē
«Cālītis».
«Cepļos» viesi
iepazina
latviskos
rituālus un
iesaistījās
rotaļās.

Mācību brauciena
dienasgrāmata
19.04. Mācību brauciena dalībniekus sagaidīju Rīgas viesnīcā
«Monte Kristo». Iepazīšanās notika
neformālā gaisotnē, tas visus septiņus grupas dalībniekus satuvināja, un veidojās vienota, radoša grupa. Uzzināju, ka viesi ir ļoti pieredzējuši ģimnāziju, koledžu un izglītības ministriju darbinieki, kuru
darbs lielā mērā saistīts ar
imigrantu izglītošanu. Viņi bija ļoti
ieinteresēti, kā starpkultūru izglītības jautājumi risinās Latvijā.
20.04. Pirmā mācību diena sākās ar Izglītības un zinātnes ministrijas apmeklējumu, kur dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas
izglītības sistēmu un mazākumtautību izglītību. Kaut gan mūsu
viesi bija saģērbušies Latvijas pavasarim neatbilstoši, visus izglāba
Francijas Izglītības ministrijas pārstāves Karolīnas dāvātās vēja jakas, kas ļāva mums visiem justies
no vēja aizsargātiem un izskatīties
kā piederīgiem vienai ģimenei. Gida pavadībā pastaigājām pa Vecrīgas šaurajām ieliņām. Pirmās pusdienas «Lido»” restorānā mūsu viesiem sagādāja īstu garšas baudījumu, un arī turpmākajās dienās, izvēloties ēdienu, viņi pieturējās pie
principa: «actiņas divas, vēderiņš

Edvarta
Virzas
Iecavas
bibliotēkā
ārzemnieku
sajūsmu
izpelnījās
iecavnieku
rokdarbi
izstādē
«Dvēseles
varavīksne».
viens». Pēcpusdienā viesojāmies
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā, kur mūs iepazīstināja ar šīs
iestādes darbu un projektiem, kuri
bijuši veltīti starpkultūru dialoga
tēmai. Bija iespēja arī noklausīties
lekciju par Latvijas starpkultūru
izglītības vēsturiskajiem aspektiem.
21.04. Šī diena pilnībā tika veltīta Iecavas apmeklējumam. Domes priekšsēdētājs iepazīstināja ar
pašvaldības darbību izglītības un
kultūras jomā, ko viesi arī ļoti atzinīgi novērtēja, kad bija iepazinu-

šies ar pirmsskolas izglītības
iestādi «Cālītis», sākumskolu «Dartija», Iecavas vidusskolu un Iecavas kultūras namu. Raksturīgi
mums - visās iestādēs tikšanās ar
ārzemju viesiem bija ļoti labi organizētas. Tās deva ieskatu, kā notiek izglītības un kultūras darbs,
un, protams, brīnišķīgi bija visi nelielie, sajūsmu izraisošie koncerti,
ko demonstrēja no pašiem mazākajiem - divgadīgo mazuļu kolektīva - līdz senioru dejotājiem.
«Tarkšķi» tik ļoti iepatikās Itālijas
pārstāvim, ka mūsu folkloras an-

samblis nekavējoties tika uzaicināts piedalīties festivālā Itālijā.
Vakarpusē Lieldienu rituālā mācību brauciena dalībniekiem bija
iespēja iepazīties ar latviskajām
tradīcijām olu krāsošanā un ripināšanā; šūpošanās, rotaļas un
latviskie ēdieni sasildīja mūs ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Par
to rūpējās «Cepļu» mājas saimniece un folkloras ansamblis «Rija».
22.04. Šajā dienā apmeklējām
Rīgas ukraiņu un Rīgas igauņu vidusskolu, kur viesi tika sagaidīti
ar dejām un dziesmām nacionālajā
valodā, iepazīstināti ar bilingvālo
apmācību. Pievakarē devāmies uz
Bērnu un jauniešu centru «Altona», kur apmeklējām dažādas interešu grupas un tikāmies ar līvu
biedrības pārstāvjiem. Kā vienmēr,
arī šoreiz jautājumi bira līdz pat
vēlam vakaram, kad pārguruši,
bet apmierināti viesi devās uz vakariņām.
23.04. Visi dalībnieki, bet īpaši
dienvidu valstu pārstāvji sajūsminājās par Baltijas jūru, ko rīta pusē skatījām Jūrmalā. Pēc tam
mūs gaidīja Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs (VJIC), kur mūs
iepazīstināja ar interešu izglītības
sistēmu Latvijā, ko ārzemju viesi
atzina par teicamu un savās zemēs
ieviest vērtu.
Pēc neskaitāmiem jautājumiem VJIC jau bija laiks steigties
uz Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociāciju,
tur mūs sagaidīja pats asociācijas
prezidents Rafi Haradžanjans. Viesi bija tik ieinteresēti, ka, jautājumus uzdodot, gandrīz aizmirsa par
operas «Nāra» apmeklējumu... Tomēr paspēja arī uz operu, par kuru
pēc tam bija brīnišķīgas atsauksmes.
24.04. Pēdējā dienā bija ieplānota tikšanās Akadēmisko programmu aģentūrā, kas ir Eiropas
Mūžizglītības programmas administrējošā iestāde Latvijā. Aģentūras direktora vietniece B. Sermuliņa iepazīstināja mūs ar iestādes
darbību.
Sprādzienam līdzīga bija
A. Strazda prezentācija projektam
«Zīmes», kurā viesi iepazinās ar
jaunāko tehnoloģiju iespējām senatnes vērtības - Lielvārdes jostas - veidošanā. Visi dalībnieki izteica vēlmi veidot paši savu un arī
grupas kopējo Lielvārdes jostu.
Diskusijas par šo tēmu notika vēl
ilgi pēc tam, arī pie pusdienu
galda.
Vēl noritēja pamatīga diskusija
ar LU pasniedzēju I. Margeviču par
starpkultūru izglītību Latvijas
augstskolās. Beidzot arī pienāca
laiks apliecību pasniegšanai, kad
visi sajuta - jāšķiras. Šajās dienās
bijām tā saraduši, reizēm - gan
dziedot, gan dancojot, ka šinī brīdī
neizpalika arī asaras. Šķiršanās izjūtas mazināja stingra apņemšanās visiem veidot kopīgu projektu.
IZ
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Liepas turpina darboties
A: Agita Hauka

«Liepu» valdes priekšsēdētāja

Iecavas sieviešu klubam
«Liepas» aprīlis bija ļoti
darbīgs mēnesis - Lielā talka,
atkārtotas Lieldienas un
informatīvie pasākumi.
24. aprīlī tika uzsākta 2009. gada 1. mentoringa programma, kurā
piedalās divas iecavnieces. Mentorings ir atbalsta programma jaunajiem uzņēmējiem (sīkāka informācija biedrības «Līdere» mājas lapā
www.lidere.lv). Mentors sabiedriskā kārtā viena gada garumā ir jaunā uzņēmēja trešais plecs.
25. aprīlī notika Vislatvijas sieviešu konference «Sieviete ekonomikā, politikā, sabiedrībā - pakļaujot pārmaiņas». Savu viedokli par
pašreizējo situāciju izteica biedrības «Līdere» valdes priekšsēdētāja
Aiva Vīksne un Valsts kontroliere
Inguna Sudraba. Kvalitātes vadības eksperte, auditore Sanita Stelpe runāja par to, kā sievietei biz-

nesā gūt panākumus un pārspēt
konkurentes. Konferences otrajā
daļā Bauskas lauku sieviešu kluba
«Apvārsnis» valdes priekšsēdētāja
Raimonda Ribikauska stāstīja par
mikrokredītu grupu sasniegtajiem
rezultātiem. Mikrokredīta grupa tās ir trīs sievietes, kuras viena par
otru galvo un saņem aizdevumu
biznesa uzsākšanai vai attīstībai.
«Liepām» ir mikrokredīta grupa
«Saulespuķe», un ar lepnumu varu
teikt, ka aizdevums ir izlietots paredzētajiem mērķiem un nauda
tiek regulāri atmaksāta.
No 26. līdz 28. aprīlim piedalījāmies seminārā-forumā «Kvalitatīva
līdzdalības mehānisma attīstība
politikas plānošanas procesos», ko
organizēja Sieviešu tiesību institūts (www.stinstituts.lv). NVO speciālisti dalījās pieredzē par naudas
piesaistes iespējām un sadarbību
ar pašvaldībām, uzņēmējiem un
sabiedriskajām organizācijām. Arī
«Liepu» pieredze pārējām 90 foruma dalībniecēm likās interesanta
un motivējoša. Patiesi liels bija
prieks, ka Staiceles sieviešu klubs

Semināra-foruma dalībnieces pieredzes apmaiņā.
ir mācījies no iecavniecēm un tagad arī organizē ziedojumu vākšanu, lai atbalstītu ģimenes, kurām
iet ļoti grūti. Forumā bija iespēja
iepazīties un uzzināt, kā šajā «dižķibeles» laikā veicas citām dalībniecēm. Katrs emocionāli pozitīvs

pasākums ir atbalsts šodienas izdzīvošanas procesā, un tikai kopā,
vienam otru atbalstot, mēs varam
pilnvērtīgi dzīvot un strādāt.
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas, zvaniet - tālrunis
29432338. IZ

Motociklistu vasara sākusies
F: no Jura Zaķa albuma

1.lpp.
Starp ādās tērptajiem iecavniekiem, kuri pulcējās baznīcas laukumā, nevarēja nepamanīt sirmo
kungu Imantu Strēli (attēlā no
labās). Kā izrādās, viņš ir motociklists ar 50 gadu stāžu! Savulaik
kopā ar dzīvesbiedri izbraukājis
Krimu un citas attālākas vietas,
tagad - tepat pa Latviju vizinoties
ar 1986. gadā ražotu braucamo.
«Galvenais ir neatrast no kustības.
Tāpēc der ik pa laikam pabraukt
pa Rīgu, piemēram, lavierēt starp
automašīnām pa Brīvības ielu,»
spriež pieredzes bagātais braucējs. Viņam samērā bieži esot jānokļūst Jūrmalā, tad nu vasarā to
noteikti darot ar motociklu - viens
stiepiens, un esi galā! Par čupoša-

nos ar citiem baikeriem sirmais
vīrs gan tikai nosmej: «Man sieva
neļauj šņabi dzert, bet bez tā jau
tajos klubos un brālībās nevar...»
Pēc atklāšanas pasākuma
dzirdētās atsaukmes ir labas. Arī
Juris Zaķis apliecina, ka brauciens izdevies un bijis interesanti
vērot, kā lielās masas dodas pāri
tiltiem. «Tikai skūteristi mazliet
maisījās pa kājām un to kustību
jauca,» viņš atzīst.
Tie, kam braukšana ar motociklu ir dzīvesstils un aizraušanās,
jau ar nepacietību gaida šīs vasaras lielo notikumu - gadskārtējo
Harley Davidson starptautisko
motobraucēju salidojumu, kas notiks Jūrmalā. IZ

Pirms brauciena uz Jūrmalu motociklisti pulcējās pie
televīzijas torņa.

7.

2009. gada 1. maijā
Iecavas novada Dome
aicina visus interesentus
projekta «EDU for ALL»
ietvaros apmeklēt
bezmaksas kursus

DZIMTMISAS
PAMATSKOLA
piedāvā individuālu pieeju
katram skolēnam.

(lektore I. Mikiško)

Aicinām pieteikt bērnus
mūsu izglītības iestādē.

5. maijā un 8. maijā
plkst. 10.00-15.00.

Sīkāka informācija pa tālruņiem:
63946129; 63946975.

Aicinām uz

1. maijā - Darba svētkos un 4. maijā LR Neatkarības
deklarācijas
pasludināšanas dienā -

«No idejas līdz projektam»

Iecavas mūzikas skolas
jaunāko klašu audzēkņu
KONCERTIEM
MĀMIŅAS dienai
skolas zālē
ceturtdien, 7.maijā, pl. 18.00
un sestdien, 9.maijā, pl.12.00.

«Tarkšķi» ir malači!

neaizmirsti

izkārt KAROGU
A: F: Kristīne Karele

Folkloras kopas «Tarkšķi» vadītāja
Atgādinām, ka Iecavas novada Domes Sociālais dienests
pieņem iesniegumus brīvpusdienu piešķiršanai
2009./2010. mācību gadā 5.-12. klašu skolēniem un
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
Dokumenti jāiesniedz līdz šī gada 10.maijam.

Maijā lūgsim par ģimenēm
A: Iveta Salgrāve

Baltās svētdienas
dievkalpojums Iecavas
evaņģēliski luteriskajā
baznīcā pavisam
neparedzēti pārvērtās
par svētkiem.
Svētku sajūtu vispirms jau radīja pati baznīcas telpa, kas savus
ļaudis sagaidīja, uzposusies baltos
ziedos un lentēs. Par balto Dievnamu paldies sakām Ivetai Cerai. Bez
viņas īpašā redzējuma nebūtu īpašās baltuma sajūtas mūsos.
Izdzīvojot sevī kristību un
iesvētību rituālu, draudzei pievienojās pieci ticības biedri. Šajā
svētdienā notika arī jaunās draudzes padomes apstiprināšana.
Draudzes priekšnieka amatā ievēlēja Andri, bet par viņa vietnieci
kļuva Vanda. Jaunievēlētās padomes locekļi draudzes priekšā deva
zvērestu, apsolot kalpot draudzes
interesēs, gan savā darbībā, gan
dzīvē ievērojot baušļos noteiktos
principus.
Padomes locekļi labprāt uz-

klausīs katra draudzes biedra padomu vai ieteikumu. Īpaši tiek gaidīta palīdzība no iepriekšējo draudzes padomju locekļiem. Jaunā
padome, kas ievēlēta uz trīs gadiem, jau uzsākusi darbu un ir savā darbībā vienota, apņēmības pilna kalpot draudzei un Iecavai. Tāpat esam atvērti sadarbībai ar
Iecavas kristīgajām draudzēm,
pašvaldību, skolām un sabiedriskajām organizācijām.
Ir zināms, ka Latvijā viss maijs
tiek veltīts lūgšanām par ģimenēm, organizējot Lūgšanu naktis,
lai atsevišķos vakaros aizlūgtu par
bērniem, jauniešiem, vecākiem.
Iecavas luterāņu draudze visas
lūgšanas apvienos vienā Lūgšanu
nakts pasākumā, kas aizsāksies
piektdien, 8. maijā, pl. 22:00 mūsu
baznīcā. Lūgsim par bērniem, jauniešiem, vecvecākiem, mātēm, tēviem un ģimenēm.
Atgādinu, ka katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā pl.
17:00 notiek svētdienas skolas nodarbības bērniem, pēc tam pl.
18:30 notiek Bībeles stundas un
svētdienās pl. 11:00 notiek dievkalpojumi. Nāc un piedalies! IZ

Aizsaulē aizgājuši
Josifs Lipskis (18.04.1942.- 20.04.2009.)
Ausma Vinovska (07.09.1939.- 26.04.2009.)

Kāpēc? Tāpēc ka šis pavasaris,
tāpat kā iepriekšējie, bijis koncertiem, konkursiem un dažādiem
pasākumiem pārbagāts.

Konkursu laureāti
Iepriekšējās nedēļas beigās
«Tarkšķu» jaunākās grupas muzikanti (Katrīna, Anna, Kristija, Rebeka, Kristiāna, Evija, Elīza un Sigita) no Rīgas Latviešu biedrības
nama atgriezās ar zelta titulu un 1.
vietu. Mazās meitenes pirmo reizi
bija izcīnījušas iespēju pieda-līties
jauno tradicionālo muzikan-tu
konkursa «Klaberjakte» finālā, un
uzreiz jau zelts! Dubults prieks
tāpēc, ka šī konkursa laureāti piedalīsies arī vairākos īpašos koncertos 2010. gada skolēnu Dziesmu un Deju svētkos.
Lielajiem muzikantiem tāpat
kā pagājušajā gadā - sudrabs finālā! Arī atzīstams sasniegums.
Ļoti lepojamies arī ar mūsu tradicionālās dziedāšanas konkursa
«Dziesmu dziedu, kāda bija» finālistiem. Vislabāk šogad veicās Sigitai Blaumanei un Andai Vaičekonei - I pakāpes diploms kabatā.
Annai Karelei - II pakāpe. Man
īpašs prieks arī par III pakāpes
ieguvējiem - Robertu Veinbergu,
kas jau pirmajā gadā tika līdz finālam, un arī par Gintu Ceru un
Beatrisi Dzeni, kas pēc vairāku gadu atpūšanās šogad piedalījās atlasē un beidzot tika arī finālā.
Bet cik vēl tarkšķīšu dziedāja
pusfinālā, kas nedēļu pirms tam
risinājās Staļģenē, Jelgavas rajonā! Bijām (kā jau ierasts) viskuplāk pārstāvētā folkloras kopa.

Dažādi koncerti
Jau ap Lieldienām sākām savu
koncertu maratonu - vispirms
ieskandinājām Lielo dienu Iecavas
internātpamatskolā, tad Bauskas
pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaulīte», kur izdziedājāmies, izrotaļājāmies ar mazuļiem, kā arī krāsojām olas un mielojāmies uz nebēdu. «Pasaulītes» ķipari bija pat
katram tarkšķītim pagatavojuši

Tarkšķīši Zemgales novada
sarīkojumā.
dāvaniņu. Ļoti mīļi!
Vēl Pirmajās Lieldienās mūsējie ciemojās Staļģenē, kur Lauras
Arājas vadībā (kamēr skolotāja
Kristīne peldējās Īslandes karstajos avotos) «Tarkšķi» atklāja
audēju izstādi, apdziedājās pie šūpolēm un visādi citādi ielustināja
staļģeniešus.
Iecavas vidusskolā marta beigās notika Zemgales bērnu folkloras kopu sarīkojums. Sabrauca
ciemiņi no Bauskas, Ceraukstes,
Šķibes, Jelgavas, Līvbērzes, Rīgas.
Kopā dziedājām un dancojām, kā
arī izzinājām dažādas meža gudrības, jo šī gada folkloras festivāla
«Pulkā eimu, pulkā teku» tēma ir
«Mežs».
Tāpat arī kuplinājām vairākus
pasākumus: Aizkrauklē notika
VJIC organizēts lietišķās mākslas
izstādes noslēguma pasākums,
Iecavas vidusskolā - Junior
Achievement rīkotā ekonomisko
pasaku konkursa noslēgums.
21. aprīlī Iecavā projekta «Starpkultūru dialogs multikulturālā sabiedrībā» ietvaros ciemojās ārzemnieku grupa. Nupat notika
Iecavas vidusskolas vecāku konference. Visos šajos pasākumos
neiztikt bez «Tarkšķiem». Labprāt
dancojām, dziedājām, rotaļājāmies kopā ar pasākumu dalībniekiem.

Pavisam drīz
Bet «Tarkšķiem» nav miera.
Esam uzaicināti piedalīties Eiropas dienā Somijā, Helsinkos, maija
sākumā. Ar nelielu koncertiņu uzstāsimies Linnamaki atrakciju
parkā, kā arī ciemosimies Starptautiskajā skolā. Šoreiz mitināsimies Helsinkos dzīvojošu latviešu
ģimenēs, tā būs mums jauna pieredze.
Savukārt 23. un 24. maijā ar
lielu prieku dosimies uz Rēzekni,
kur notiks bērnu folkloras festivāls
«Pulkā eimu, pulkā teku». Lai
mums un jums izdodas! Vairāk
foto - www.iecava.lv. IZ

2009. gada 1. maijā
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Reklāma un sludinājumi : : :

Tikai lauksaimniekiem!
Lētāka
- DĪZEĻDEGVIELA
- MARĶĒTĀ APKURES
DĪZEĻDEGVIELA
- BENZĪNS
Vairumtirdzniecība
(Piegāde no 1000 litriem)
29 294979, 67 113040
ekoteks@ekoteks.lv

Pārdod : : :

Jūsu mazulim ir 1,5-3 gadi
un Jūs dzīvojat pa māju
vai strādājat?
Piedāvājam: pieaugušajiem izpausties, dalīties pieredzē,
uzzināt, iemācīties,
mazuļiem - jauki un saturīgi
pavadīt laiku vienaudžu
grupā. Mēs gaidām Jūs!
Tālrunis - 27195195.

apbūves gabalu satiksmei ērtā
vietā, Iecavā, Raiņa un E. Virzas
ielas stūrī, platība - 350 m² (tiek
izmantots kā dārzs, taču iespējama apbūve; teritorija ir
nožogta, tajā ir ūdens aka).
Tālr. 28353966; 26485784.
zāģmateriālus: brusas, dēļus,
līstes siltumnīcām; malku: klučos, skaldītu, nomaļus. Izzāģējam pēc pasūtījuma, impregnējam, ēvelējam. Iespējama
piegāde. Cenas elastīgas.
Tālr. 29675888; 29245515.

8.

Kultūras namā
15. maijā pl. 20:00
KONCERTS -

Olga Rajecka un
Lielvārdes Violetais koris.
Biļetes cena - Ls 5;
koncerta dienā - Ls 7.
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā katru darba
dienu pl.10:00-18:00;
tālr. 63941234;
29109156; 26666126.

smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.
agros sēklas kartupeļus
‘Karatops’ (0,15 Ls/kg) un
vidējos ‘Granolla’ (0,12 Ls/kg).
Tālr. 29264595.

pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

IECAVAS

atmaksāt,
ja pasūta

:

Ie
ska
V
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Veselības ministrija nolemj:

Siltumnīcas stabi,
zāģmateriāli, malka.
Tālr. 28392502.

Bauskas rajona sabiedrisko pakalpojumu regulatora
padomes lēmums Nr. 39
Bauskā, 2009. gada 24. aprīlī (sēdes protokols Nr. 39, 1.punkts)
Par SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
(reģ. Nr. 43603016206, juridiskā adrese: Ed. Virzas iela 21a,
Iecavas novads, Bauskas rajons), tarifu projekta
apstiprināšanu atkritumu apsaimniekošanas nozarē.
Pamatojoties uz likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» 2. panta 3. daļas 1. punktu, 9. panta pirmās daļas 1. un 3.
punktu, 9. panta otro daļu, padome nolemj apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Dzīvokļu komunālā saimniecība» tarifa projektu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
nozarē. Tarifs stājas spēkā 2009. gada 1. jūnijā, nosakot pakalpojumu lietotājiem vienotu maksu par 1 m3 sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu - 6,11 LVL/m3 bez PVN. Lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007) 30 dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas.
Bauskas rajona Sabiedrisko pakalpojumu
regulatora padomes priekšsēdētājs Aldis Smilga

Iznomā : : :
mazdārziņu E. Virzas ielā.
Tālr. 26008071.

Dažādi : : :
Ātra, kvalitatīva osteohondrozes,
mugurkaula un locītavu slimību
ārstēšana. Atlaides.
Ārsta licence Nr.10446.
Tālr. 26728477.
Visu veidu veļas mašīnu
remonts.
Tālr. 29105506; 26544450.
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts,
tirdzniecība un noma.
Remontējam motorzāģus, pļaujmašīnas, krūmgriežus, mauriņa traktorus, frēzes u. c. agregātus par saprātīgām cenām. Ja nepieciešams,
ir pieejams transports, 15 km radiusā bez maksas. Tālr.29683462.

Frēzēju zemi. Ātri, kvalitatīvi
un par saprātīgām cenām.
Tālr. 26029720.
Mazdārziņu apstrāde,
kultivēšana, frēzēšana.
Mazu birstošu kravu
pašizgāzēja pakalpojumi.
Tālr. 29360004.

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Zemes aršana un kultivēšana
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

Juridiskās palīdzības
administrācija
nodrošina juridisko palīdzību
trūcīgām un maznodrošinātām
personām un izmaksā valsts
kompensāciju tīšos vardarbīgos
noziedzīgos nodarījumos
cietušajiem.
Sīkāka informācija:
mājas lapā www.jpa.gov.lv un
pa tel. 80001801; 67514224.

SAKOPŠANAS TALKA
Baložu kapsētā
3. maijā no plkst. 11:00
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