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Labām idejām ir vajadzīgs turpinājums AKTUĀLI
Izstādes
noslēgumā
dalībnieki
pastāstīja
par savu
darbu
tapšanu.
Daudzi
interesējās
par
Gintas
Zaumanes
(no labās)
darinātajām
rotām.

A: F: Anta Kļaveniece

Aprīļa nogalē Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem bija
lieliska iespēja iepazīt iecavnieku brīvā laika veikumu – vaļas-

prieku izstādi «Dvēseles varavīksne». Gandrīz divu nedēļu garumā apmeklētāji varēja skatīt
17 autoru darbus – gleznas, adījumus, tamborējumus, pinumus, audumus, ādas izstrādājumus, izšuvumus, rotas. Daudzi

Lai Iecavā vienmēr būtu
mūzikas skola!
A: Anda Šteina

Iecavas mūzikas skolas direktore
F: Anta Kļaveniece

30. aprīlī visas Latvijas
mūzikas un mākslas skolas
vienojās akcijā
«Iestādi ideju!».
Akcijas iniciators ir Kultūras
un radošo industriju iniciatīvas

centrs, kura pārziņā ir ap 145
mūzikas un mākslas skolas. Reformas izglītībā skar arī mūzikas
un mākslas skolas, un šobrīd
nav skaidri zināms, kā tieši tās
ietekmēs mūzikas pamatizglītību - vai samazināsies mērķdotācijas finansējums, vai pašvaldības šo skolu pastāvēšanu uzskatīs par svarīgu un nepieciešamu
bērniem un atbalstīs arī turpmāk.
3.lpp.

no 160 apmeklētājiem, kā arī paši izstādes dalībnieki, bija patiesi
pārsteigti par savu kaimiņu, paziņu, darbabiedru un citu līdzcilvēku varējumu, jo iepriekš par to
pat nebija nojautuši.
6.lpp.
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Sākumskola «Dartija» - iekļaujoša mācību iestāde
A: Dace Okolovska

direktores vietniece izglītības jomā,
mag. paed.

Šogad, tāpat kā katru
gadu, no 20. aprīļa līdz
25. aprīlim tika organizēta
nedēļa «Izglītība visiem»,
lai starptautiskā līmenī
pievērstu īpašu uzmanību
izglītības jautājumiem.
Šo pasākumu organizēja
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts speciālās izglītības centrs (VSIC). Šogad pasākuma tēma bija «Radošie risinājumi ceļā uz izglītību visiem»,
vislielāko vērību pievēršot tiešajai praksei un pirmsskolas labajiem piemēriem iekļaujošās izglītības jomā. Pasākumi bija plānoti astoņos rajonos vai pilsētās.
Zemgalē pasākumam bija pieteikušās trīs iestādes Jelgavā un
mēs pārstāvējām Bauskas rajonu.
Savā iestādē realizējam divas
programmas iekļaujošajā izglītībā. Ļoti aktuāla pašlaik ir nostādne agrīnās diagnostikas jomā. Mēs ar savu speciālistu psihologa, defektologa un logopēda - palīdzību jau savlaicīgi varam noteikt bērna speciālās vajadzības un nodrošināt atbilstošas, kvalitatīvas izglītības iespēju. Tādējādi palīdzība bērniem ar
speciālajām vajadzībām tiek

Pieredzes apmaiņas braucienā Valmierā.

sniegta pēc iespējas agrāk, jo novēlots atbalsts ierobežo bērna
personības attīstību, kas perspektīvā neveicinās cilvēka sociālo un ekonomisko izaugsmi.

SĀKUMSKOLAS «DARTIJA» PIRMSSKOLAS
PROJEKTS, IESAISTOTIES STARPTAUTISKAJĀ
NEDĒĻĀ «IZGLĪTĪBA VISIEM»
Bāze - Sākumskolas «Dartija» pirmsskolas grupas «Pie Ķūķa» un
«Zaķīši».
Norises laiks - 20. - 24. aprīlis
Projekta īstenošana
- veicināt radošu risinājumu iekļaušanu pedagoģiskajā procesā,
- nodrošināt bērnu vajadzību kvalitatīvai saskarsmes iespējai ar
vienaudžiem un pieaugušajiem,
- radīt bērniem nozīmīgu, saprotamu nodarbošanās vidi,
- rast iespēju bērnam izvēlēties individuālu mācību tempu un
atbilstošu darba izpildes ilgumu,
- veidot labi izplānotu iekļaujošu vidi bērnu daudzveidīgu
vajadzību apmierināšanai,
- inovēt radošus risinājumus bērnu vispusīgas attīstības
veicināšanai,
- dalīties pieredzē, popularizējot iekļaujošo izglītību kā procesu
bērnu daudzveidīgo vajadzību apmierināšanai,
- iesaistīt vecākus un sabiedrību,
- popularizēt aktīvās lasīšanas iespēju programmas īstenošanu
bērna runas aktivizēšanā un valodas attīstīšanā,
- iekārtot metodisko materiālu un izstrādņu izstādi.

Pasākuma norises nedēļā uz
mūsu iestādi bija pieteikušies
viesi no Rīgas, Dobeles, Izglītības un zinātnes ministrijas,
LVU, Zālītes un PII «Cālītis». Viesi

IZ

varēja vērot nodarbību logopēdiskajā grupā par tēmu
«Ziedu pasaule» ar dominanti runa un radošā darbība, pirmsskolas skolotāju I. Čudares,
I. Lapkovskas vadībā, un individuālo darbu pie logopēdes
I. Arājas. Savukārt PAA grupas
tēma bija «Čir- čir! Pavasaris ir!».
Darbu apakšgrupās vadīja speciālā pedagoģe I. Zvirgzda-Šebina. Atklātās darba formas demonstrēšana bija pedagogu liela
uzdrīkstēšanās, bet tā mēs pierādījām, ka ar godprātīgu, profesionālu pieeju varam veicināt
bērnu ar speciālām vajadzībām
attīstību viņiem nozīmīgā un saprotamā darbošanās vidē, radot
iespēju šiem bērniem harmoniski iekļauties apkārtējā sabiedrībā.
Ciemiņiem tika dota iespēja
iepazīties ar visu iestādi kopumā - telpām, pedagoģiskā procesa plānojumu, šajā mācību gadā
realizētajiem projektiem, metodiskajām izstrādnēm, bērnu radošajām aktivitātēm, izstādi pašgatavotās spēles bērnu attīstības veicināšanai. Ikviens varēja pārliecināties, ka atbilstam
iekļaujošas mācību iestādes
statusam.
Starptautiskā nedēļa «Izglītība visiem» noslēdzās Valmierā,
uz kurieni devāmies arī mēs astoņu cilvēku sastāvā, lai gūtu
iespaidus par citu iekļaujošo izglītības iestāžu darbu. IZ

Skolu ziņas

24. un 25. aprīlī Rīgā notika
skolēnu 33. zinātniski pētniecisko darbu konference. Bauskas
rajona 13 pārstāvju vidū bija pieci Iecavas vidusskolas skolēni.
Visaugstāko novērtējumu - II pakāpi - ieguva 11. klases skolnieces Evas Rampānes pētījums
Metaforu daudzveidība un
nozīmīgums Noras Ikstenas romānā «Jaunavas mācība». Darba
vadītāja - M. Lasmane.
Atzinīgi novērtēts arī Madaras Uzaites veikums Rundāles
pils hercogienes tualetes kabineta rekonstrukcija (12. kl., vad. I. Cera), Dāvja Mediņa pētījums
Latvijā audzēto ābolu ķīmiskā
sastāva izvērtēšana (11. kl., vad.
M. Gorskis, I. Jakobsone), Mārtiņa Vilanda darbs Litija ortosilikāta radiācijas defektu pētīšana
(11. kl., vad. - M. Gorskis, G. Ķizāne, A. Zariņš), kā arī Viktorijas

Gabrjunas pētījums Medicīniskās aprūpes vēsturiskā attīstība
Iecavā (12. kl., vad. - D. Greiža).
Sandra Serkova ar savu zinātniski pētniecisko darbu Rakstības attīstības vēsture un piktogrammu sastopamība mūsdienās ieguvusi 2. vietu LU Sociālo
zinātņu fakultātes konkursā
(vad. - A. Taurene).
Paldies skolēniem un vadītājiem par ieguldīto darbu! IZ

20.maijā plkst.18.00
Iecavas vidusskolas
zālē notiks
2009./2010.mācību
gada 1. klašu skolēnu
vecāku sapulce.

3.
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Pavasaris atnāk ar festivāliem
A: Dace Lisovska

Pavasaris saistās ar dabas
atmošanos, lieliem
darbiem, bet lielai daļai
Zālītes speciālās
internātskolas skolēnu un
skolotāju tas saistās arī ar
piedalīšanos festivālos.
Tikko kā izdejots festivāls
«Carnikavas ritmi 2009», dziedātāji piedalījušies festivālā «Nāc
un dziedi» Koknesē. Nākamais
pasākums, kurā piedalīsimies,
notiks Jelgavā - tur par dalību
noslēguma pasākumā «Nāc līdzās» 19. maijā VEF kultūras
pilī Rīgā sacentīsies Zemgales
reģiona un Rīgas reģiona speciālās skolas.
Maija beigās skolas pašdarbības kolektīvi piedalīsies festivālā Katvaru speciālajā skolā,
bet skolas rokdarbnieces kopā
ar skolotājām Mārīti Kokorieti
un Sigitu Lazbergu dosies uz
Palsmanes speciālo skolu, lai
piedalītos ikgadējā modes skatē.
Labas domas un labi darbi
palīdz dzīvot un strādāt - tieši
šāds vadmotīvs vijās cauri ikga-

dējam deju festivālam «Carnikavas ritmi 2009», kas notika Carnikavas speciālajā internātpamatskolā un tika organizēts bērniem un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām. Jau septīto reizi tajā piedalījās arī Zālītes speciālās
skolas dejotāji skolotāju Gundegas Velpas un Guntas Rumševičas vadībā.
Šogad uz pasākumu bija
aicināti arī viesi - dziedātāja
Aisha un grupa «Pirates of the
sea»; skatītāji varēja arī vērot sarīkojumu deju paraugdemonstrējumus.
Festivāls tiek rīkots ar mērķi
celt bērnu pašapziņu un veicināt bērnu komunikācijas prasmes. Šajā skolā rīkotie deju svētki ir kļuvuši par tradīciju, un dalībnieki ierodas no visiem Latvijas novadiem. Festivāls šogad
notika jau astoto gadu, laika
gaitā tas izaudzis par vērienīgu
pasākumu. Šoreiz tas bija pulcējis pārstāvjus no 14 mūsu
valsts speciālajām skolām.
Izdejojot netradicionālo deju,
sarīkojumu deju un līnijdeju soļus, festivāla izskaņā dalībnieki
ieguva vērtīgas balvas, pateico-

Festivālā
«Carnikavas
ritmi».

ties sponsoru atbalstam (a/s
«Laima», SIA «LIDO», «BITE», SIA
«Ādaži FOOD» u. c.). Lai pietiek

spēka un izturības skolotājiem
un pacietības skolēniem dalībai
arī citos festivālos! IZ

Lai Iecavā vienmēr būtu mūzikas skola!
1.lpp.

Tādēļ arī Iecavas mūzikas
skolas audzēkņi, skolotāji un vecāki ceturtdien devās uz novada
Domes ēkas pagalmu, lai atgādinātu par sevi, savu vēlmi mācīties, strādāt un būtu kopā ar visas Latvijas mūzikas un mākslas
skolu audzēkņiem, aizstāvot ideju par mūzikas izglītības nepieciešamību.
Lai mūsu skola augtu un attīstītos, bērni pagalmā iestādīja
ievu un izteica tai visdažādākos
novēlējumus. Pēc tam pulksten
16.00 visā Latvijā, arī mūsu balsīm piedaloties, bet kopumā lēšot
ap 25 tūkstošu dalībnieku liela
kora izpildījumā, skanēja latviešu tautas dziesma «Bēdu manu,
lielu bēdu». Tad gaisā pacēlās ap
50 krāsainu hēlija balonu ar kartītēm, kuras sūtīja mūsu bērni,
lai ikviens, kurš balonu saņemtu, zinātu par šo akciju un vēlmi
saglabāt mūzikas un mākslas
skolas Latvijā. Nobeigumā bērni
vēlēja: lai mūsu skolai būtu
daudz audzēkņu un jauna māja,
lai būtu daudz koncertu, lai skola augtu liela, lai Iecavā vienmēr
būtu mūzikas skola! IZ

Iecavas mūzikas skolas audzēkņi,
pedagogi un atbalstītāji akcijā «Iestādi
ideju!».
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Internātpamatskolai - 50

Skolas galvenais
uzdevums - mācīt!
Skola - tā ir vieta skolotāja un
skolēna sadarbībai. Skolotājs māca, un skolēns apgūst zināšanas,
prasmes un iemaņas. Skolēna
pienākums ir mācīties atbilstoši
savām spējām.
Vadot mācību darbu 25 gadus, ir interesanti atcerēties dažādās izmaiņas skolā: mācību gads
ir bijis iedalīts četros mācību ceturkšņos, tad trīs trimestros un
tagad divos semestros; skolēniem
visas zināšanas vērtēja ar atzīmēm no 1 līdz 5, bet tagad zināšanas vērtē 1-10 ballēs; sākumskola
bija no 1. līdz 4. klasei, vēlāk no
1. līdz 3. klasei, tagad ir atkal 1.4. klase; skolēni ieguva pamatizglītību septiņgadīgā, astoņgadīgā
un tagad deviņgadīgā skolā.
Mācību iestādē ir bijušas astoņas, deviņas klases, un tad
klašu skaits bijis pat 17. Šinī mācību gadā ir 16 klašu komplekti. Ir
bijušas pa vienai klasei, pa trijām
a, b, c paralēlklasēm, un tagad
esam divas paralēlklases - a un c
klases.
Mūsu skolā skolēni mācās pēc
divām pamatizglītības programmām. Skolēniem ar grūtībām mācībās klases tika atvērtas
1988./1989. mācību gadā; šajās
klasēs pašlaik mācās 97 skolēni.
Gadu gaitā ir izveidojušās
daudzas ar mācību darbu saistītas tradīcijas, pasākumi.
·
Katru mācību gadu februārī,
pirms 1. klašu skolēnu brīvdienām, tās svin Ābeces svētkus.
Pirmklasnieki rāda, ko viņi ir
iemācījušies. Katram bērnam ir
iespēja uzstāties. Svētku noslēgumā katrs pirmklasnieks saņem
skaistu grāmatiņu un klase svētku kliņģeri.
·
Tradicionālas ir mācību
priekšmetu metodiskās nedēļas.
Pēdējos gados katrā mācību gadā
notiek viena metodiskā nedēļa
1.- 4. klasēm. Šogad tā bija latviešu valodas nedēļa.
5.- 9. klašu grupā katrā semestrī ir viena metodiskā nedēļa,
šogad tās bija dabaszinību un
svešvalodu nedēļas.
Katrs skolotājs mācību gada
laikā strādā pie metodiskās tēmas. Šogad skolas tēma bija «Individuālais un diferencētais darbs
mācību stundās». Pavasara brīvdienās notiek metodiskā darba
konference, kurā no katras metodiskās komisijas kāds skolotājs
iepazīstina ar savu darbu pārējos
kolēģus. Skolotāji ir piedalījušies

arī rajona radošo darbu skatēs.
·
Tradicionāli ir mācību darba
konkursi «Esmu skolēns», kas gadu gaitā ir mainījušies. Pēdējos
mācību gados katru mēnesi notiek viens mācību darba konkurss, piemēram, «Darbs mācību
stundā», «Mācību līdzekļu sakārtotība», «Sporta tērpi», «Mācību
grāmatu sakārtotība» un citi.
Konkursantus vērtē četrās grupās: 1.- 2. klases, 3.- 4. klases, 5.6. klases, 7.- 9. klases. Mācību
gada noslēgumā katras klašu grupas uzvarētāju klase izmanto skolas autobusu ekskursijai, saņemot noteiktu naudas summu degvielas iegādei.
·
Mācību gada laikā tiek organizēti arī citi mācību darba konkursi, konkursi-izstādes, piemēram, «Augstākais vērtējums pārbaudes darbos», «Kārtīgākā dienasgrāmata», «Glītākais rokraksts», «Labākā liecība», «Sekmīgākā klase» un citi.
·
Laikā no decembra līdz aprīlim notiek mācību priekšmetu
olimpiādes. Olimpiādes notiek visos mācību priekšmetos 1.- 4.,
5.-9. klasēm a klašu un c klašu
grupā. Noslēgumā - aprīlī - olimpiāžu uzvarētāju pēcpusdienā
tiek sveikti uzvarētāji un notiek
tikšanās ar kādu cilvēku, kurš ir
ceļojis un pastāsta par savu ceļojumu. Šogad par saviem iespaidiem Ēģiptē stāstīja skolotāja
S. Zepa. Veiksmīgākie olimpiāžu
uzvarētāji šajā mācību gadā bija:
L. Olbika (6.a kl.), Dz. Krīgers (8.a
kl.), B. S. Žmurko (5.c kl.). Piedalāmies arī rajonā organizētajās
olimpiādēs un pasākumos. Mūsu
skolēni ir piedalījušies arī novada
un republikas olimpiādēs.
Šogad labus rezultātus konkursā-pētījumā «Dzīvesstāsts»
guva 8.c klases skolnieces K. Dalbe un B. Kanapecka skolotājas
D. Oškalnes vadībā.
Konkursa «Sekmīgākā klase»
uzvarētājs balvā klasei saņem datoru, kuru visu nākamo semestri
izmanto klasē.
9. klašu valsts pārbaudes darbus mūsu iestādes skolēni kārto
labi. Vērtējumi Latvijas un pasaules vēsturē ir daudzus gadus bijuši augstākie Bauskas rajonā, pateicoties ilggadējai vēstures skolotājai A. Jansonei. Augstākie rezultāti valsts ieskaitēs ir bijuši arī
sportā un krievu valodā (māca
skolotājas A. Rūsiņa un I. Jakušenoka). Pateicoties skolotāju iein-

4.

Mazs cilvēks nāks pie tevis, skolotāj,
Viņš tūkstoš «kur?» un «kāpēc?» gribēs zināt.
Un, kad pie dzīves kartes viņš jau stāj,
Tev jālīdz īsto ceļu izdibināt.
/I. Ziedonis/

1. klase Ābeces svētkos.

Skolotāju metodiskā darba konference.
teresētībai un profesionalitātei, labi mūsu skolas skolēni kārto arī
pārējos mācību priekšmetus.
Rudens un pavasara periodā
klases dodas mācību ekskursijās,
lai papildinātu un padziļinātu zināšanas par apgūto mācību vielu.
Šajā mācību gadā 264 skolēnus māca un audzina 52 skolotāji.
Skolēnu pienākums ir mācīties. Mainījusies ir skolēnu attieksme pret mācību darbu. Vienmēr
ir patīkami atcerēties skolēnus,
kuri mācību darbu veikuši apzinīgi: D. Gulbe, D. Vanaga, D. Uļanska, I. Oga, L. Uļanska, S. Švampāne, D. Akermane, L. Gogoļeva,
D. Dricka, J. Jakušenoka, S. Vīlande, Z. Zakarīte, M. Buņķe,
I. Nagle, K. Pauniņa, A. Vīnbergs
un daudzi citi.
Ilgus darba gadus skolēniem
latviešu valodu un angļu valodu
māca A. Taurene, sportu A. Rūsiņa, bioloģiju un ķīmiju V. Zeps,

vācu valodu M. Zepa, sākumskolas skolēnus Dz. Pavāre. Daudzi skolotāji savu darba mūžu ir
veltījuši internātskolai un tās skolēniem. Paldies skolotājiem par
darba mūžu skolēnu izglītošanā!
Skola ir guvusi daudzus apbalvojumus Bauskas rajona skolu
izglītības kvalitātes vērtēšanas jomās:
2002. g. «Labākā skola»,
2004. g. «Skolēnu sasniegumi»,
2005., 2006., 2008. g. «Izglītības iestādes darba organizācija»,
2004.g. «Labākā skola attīstībā»,
2007. g. «Izglītības iestādes vide».
Skola ar labām tradīcijām, noturīgām skolēnu zināšanām, pašaizliedzīgu skolotāju darbu ieiet
savā gadsimta otrajā pusē.
Dzidra Miezere,
direktora vietniece izglītības jomā

5.
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Pētām jauniešu valodu

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko
literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka.

Zinātniskā un uzziņu
literatūra

Iecavnieki
pēcsemināru
starpbrīdī.

Ar iegūtu pirmo vietu
7.-9. klašu grupā no
Latvijas Universitātes (LU)
Pedagoģijas un
psiholoģijas fakultātes
konkursa «Uzmanību!
Runā jaunieši» 24. aprīlī
Iecavā atgriezās
vidusskolas 7.a un 7.b
klases skolēni.
Projekta grupā darbojās
S. Arsjonova, A. Bluka,
G. Hvane, A. Konstantinova,
K. Kreiere, S. Pluta,
E. Sietiņš, S. Siliņa,
K. Stepanova, S. Tiesnese,
A. Vītoliņa, E. Zade un
S. Salmiņa.
Analizējot 158 Iecavas vidusskolas 5., 7. un 11. klašu
audzēkņu aizpildītās anketas, šī
grupa projektu nedēļā veica pētījumu «Iesaukas, personvārda ikdienas varianti, mīļvārdiņi un
niki Iecavas vidusskolā» un noformēja to atbilstoši zinātniski
pētnieciskā darba prasībām.
24. aprīlī LU fakultātē risinājās noslēguma konference, kurā
labāko darbu autori prezentēja
savus pētījumus. Vairāki darbi,
arī mūsu rajona Uzvaras vidusskolas skolnieces E. Liepas pētījums, bija veltīti ikdienas runas
un rakstu valodas īpatnībām
mūsdienu sabiedrībā, īpaši internetvidē. Jelgavas 1. ģimnāzijas skolniece S. Logina raksturoja stila ekspresivitāti un atkāpes
no literārās valodas normām
Jelgavas 1. ģimnāzijas skolotāju
valodā.

Pēc darbu prezentācijas un
pusdienām jauniešiem bija
iespēja darboties semināros pie
sabiedrībā pazīstamiem valodniekiem: konkursa mecenātes
Inas Druvietes, Ojāra Buša, Lilijas Jurģītes un konkursa «dvēseles» - organizētājas - LU docentes Lauras Tidriķes.
Apbalvošanā bijām pārsteigti
par lielo skaitu valodnieciska satura grāmatu, ko saņēma gan
skolēni, gan skolotāji; katra no
tām būs izmantojama latviešu
valodas stundās pamatskolā un
vidusskolā.
Ieskatam daži iespaidi no
septītklasnieku teiktā:
Emīls: 11:12 mēs prezentējām savu pētījumu. Uztraucāmies, un kādam arī drebēja rokas. Uztraukums palielinājās,
kad auditorijā ienāca TV pārstāvji un sāka mūs filmēt.
Kristīne: Savu projektu parādījām ļoti nopietni, bet beigās
daudzi smaidīja, jo mēs skolēnu
nikus internetā demonstrējām rotaļlietu un priekšmetu veidā, piemēram: saulīte, bota, zāģis, lietussargs, Pelnrušķīte, robots, cālis u. c. Klausoties citu skolēnu
pētījumus, aizdomājos, kā runāju
es pati. Secināju, ka jāpiedomā
par to, ko saka.
Stefānija: Ap pulksten 13
mums bija jāpiedalās semināros,
kur pazīstami valodnieki ar
mums runāja. Es seminārā pie
O. Buša uzzināju par slengu, tā
attīstību, piemēram, agrākā ''prikola'' vietā tagad biežāk saka
''priķis''.
Daži fakti un secinājumi no

septītklasnieku pētījuma:
·
Aptaujātie 158 skolēni nosauc kopumā 452 iesaukas, tātad vidēji trīs katram audzēknim.
·
Iesaukas bieži tiek izmantotas arī kā niki internetsaziņā, tātad tās viņiem patīk.
·
Iesaukas ir ne tikai mīļvārdiņu veidā, bet arī pretējā dzimtē
veidotas, ar izskaņām -iks, kā
arī tiek radīti jauni sugas vai
īpašvārdi, piemēram, Linda no
Lindavs, Arnis no Arsjonova,
Stepančiks no Stepanova, Pluķiks no Pluta, Rozīne no Roznere, Papīrs no Peipere, Gruzis
no Gruziņš, Lelle no Lele utt.
·
Visgarākā personvārda pārveidotā saīsinātā virkne (hipokoristika) ir vārdam Evija: Evī,
Evu, Evijušņiks, Evja, Evijs, bet
mīļvārdiņu virkne - vārdam Signija: Sigucītis, Sigucīte, Signiņa,
Siguce, Sigucēns.
·
Dažas neparastas iesaukas: Bukundurs, Česters, Dženīzers, Kaka6ka, Naudžiņš, RT
(rosoltantiņa), Rozā Chirmons,
Tef Tef, Zarucēns u. c.
Ir patiess prieks par septītklasnieku interesi, atsaucību,
radošumu un pētniecisko garu,
gan projektu izstrādājot, gan
aizstāvot LU. Noslēgumā Kristīnes sacītais: «Ko es varu teikt par
šo dienu? Maksimāli izglītojoša,
interesanta un aizraujoša.»
Materiālus publicēšanai
sagatavoja
projekta grupas vadītāja
Maruta Lasmane

v
Baņģieris V. «Dienlilijas»
v
Bīlova T. «101 padoms, kā
sievieti darīt laimīgu»
v
Briedis I. «Kā rīkoties ārkārtas situācijās»
v
«Es iepazīstu pasauli»
v
Geca E.M. «Dzīve ar kaķi»
v
Hārdinga Dž. «Kristāli»
v
Hegbergs D. «Dumpis Rīgas ostā»
v
«Konflikti un to risināšana»
v
Lapsa L. «Brīvības grāmata»
v
«Latvija skaitļos un faktos»
V
Laundesa L. «Slepenie
seksuālie signāli»
v
Mārenholca K. «Pašas rokām»
v
Medvedevs R. «Pasaules
ekonomikas globalizācija un
tās ietekme uz Latvijas ekonomiku»
v
Nīvens D. «100 vērtīgi padomi»
v
«Pārmaiņas»
v
«Pavasara ēdieni»
v
Vuds M. «Pirmo civilizāciju meklējumos»
v
Utināns A. «Romantiskā
mīlestība un psihiskie traucējumi»

Oriģinālliteratūra
v
Brīdaka L. «Sapņu roze»
v
Skujiņš Z. «Raksti» 7. S.
v
Svīre M. «Māsas»
v
Zālīte M. «To mēs nezinām»
v
Zīle M. «Trīs košas dāmas»
v
Žuravska Dz. «Saules stars
asaru lāsē»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Dirasa M. «Lol V. Štainas
sajūsma»
v
Gaskela E. «Krenforda»
v
Ivanauskaite J. «Placebo»
v
Kempbels G. «Pokers ar temīdu»
v
Kūntss S. «Arhivārs»
v
Mackoņīte B. «Septiņu
pulksteņu spēle»
v
Mensela Dž. «Romantiskās
spēles»
v
Morisone Dž. «Salauzto
siržu tango»
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6.

Labām idejām ir vajadzīgs turpinājums
1.lpp.

Izskanēja pat ierosinājums
atvērt kopīgu tirgotavu, kur visus šos darinājumus varētu
iegādāties, kā arī apspriesta
iecere par informācijas ievietošanu internetā. Vienam kaut ko uzsākt un uzturēt ir ļoti grūti, bet
kopā tas būtu paveicams.
Izstādes dalībniekus uz pasākuma izskaņas pasākumu
29. aprīlī kopā pulcēja tās organizatore, pašvaldības pieaugušo izglītības speciāliste Valda
Liekne (attēlā Nr. 1). Viņa izteica
gandarījumu par iecavnieku atsaucību. Tā stiprinājusi ieceri
par līdzīgu pasākumu organizēšanu arī turpmāk.
Vija Spalva (attēlā Nr. 5) izstādei bija iesniegusi vairākas savas
gleznas. Vizuālā māksla viņu aizrāvusi pēc trešā bērniņa piedzimšanas, un nu jau Vijai šajā
nodarbē ir četru gadu pieredze.
Viņa sākusi ar stikla un zīda apgleznošanu, bet tagad turpina ar
lielākiem darbiem. «Kad zīmēju,
tad aizmirstas problēmas un
darba lietas,» izstādes dalībniekiem sacīja Vija.
Divus gadus gleznošanas
kursos pie mākslinieces Īras Rozentāles un citiem pasniedzējiem
Bauskas salonā «Meistars Gothards» mācās Gita Kravala (attēlā Nr. 2). Zīmēšana Gitai padevusies jau skolas laikā, taču vēlme
gleznot radusies daudz vēlāk.

1.

«Kādu dienu pamodos ar domu,
ka man jāglezno. Ideja no manis
neatkāpās, un nācās vien meklēt
iespēju, kur to varu mācīties,»
stāstīja Gita.
Ainu Blumbergu (attēlā Nr. 3)
pieķerties adīšanai rosinājis bezdarbs. 55 gadu vecumā viņa kļu-

2.

vusi par bezdarbnieci, vajadzējis
domāt, kā iztikt un kā samaksāt
par apkuri. Uzzinājusi par Pestīšanas Armijas organizēto zeķu
adīšanas akciju, un tā tas arī sācies. Ainas kundzei ļoti patīk latviskie, skaistie un neatkārtojamie raksti, kurus viņa ieadījusi

neskaitāmos zeķu un cimdu pāros. Taču dažādības pēc gribējies pamēģināt arī ko jaunu, un
viņa nopirkusi igauņu rakstu
krājumu. Izstādē lieliski varēja
redzēt it kā līdzīgos, taču tomēr
atšķirīgos adījumus. «Lielākā atšķirība igauņu un latviešu etno-

3.

7.
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grāfiskajos izstrādājumos ir atrodama nevis rakstos, bet to sakārtojumā. Arī krāsas ir atšķirīgas. Ziemeļu puses kaimiņu
rakstos dominē melna, balta un
sarkana krāsa, bet kopumā tajos jaušams tāds īpašs trauslums,» savu veikumu demonstrēja A. Blumberga.
Īpašu sajūsmu ārvalstu delegācijas viesošanās laikā ieguva izstādē izliktās Veltas Palapas austās segas; viena no tām
pat aizceļoja uz Franciju. Ar
aušanu Veltas kundze nodarbojas jau ilgus gadus. «Audu jau
sen, bet, kad paliku viena, pārtraucu. Agrākie studijas biedri
mani urdīja: «Cik ilgi tā sēdēsi?»
Tā esmu aušanu atsākusi. Nupat mājās ir atvestas platās stelles, turpināšu aust savam priekam un iztikšanai,» sacīja Veltas
kundze.
Daudzus izstādes apmeklētājus priecēja Vilmas Kārklas
smalki iztamborētās sedziņas.
«Paldies manai māmiņai, kas
man piecu gadu vecumā iedeva
rokās koka tamboradatu un vilnas dziju, bet deviņos gados
ierādīja arī citus rokdarbus,» sacīja Vilmas kundze. Nu jau viņa
gadus divdesmit vairs netamborē, toties smalkie tamborējumi
daudzus priecē vēl šodien.
Savus adījumus izstādē
demonstrēja Gunta Baumane
(attēlā Nr. 4), taču vislielāko interesi izraisīja neparasta jaka,
kas ir uzadīta kā aplis un valkājama divos veidos – kā garā jaka un kā bolero. Guntas stāstījums atgādināja zināmu patiesību, ka par vērtību cilvēki visbiežāk uzskata tikai to, kas pašiem nav pieejams. Tā nu arī
prasmīgās adītājas mājās ar
adījumiem esot pilni skapji, bet
abi pašas puikas no adītiem
džemperiem vislabprātāk mūk.
«Adīt sāku, spēlējoties ar lellēm
un darinot viņām tērpus. Tā nu
sanācis, ka man tā leļļu slimība
ir ieilgusi,» smaidot atzina Gunta.
Gintu Zaumani rokdarbi aizrāvuši jau ilgāku laiku, taču
pērlīšu izšūšana ir viņas jaunākā aizraušanās. Kad piedzimusi
jaunākā meitiņa, Ginta sapratusi, ka nevar mājās sēdēt tāpat
vien, ir kaut kas jādara. Tā kā
mājās esot pilns skapis ar adījumiem un šuvumiem, viņa nolēmusi pievērsties kaut kam, kas
aizņem mazāk vietas. «Pērlīšu
izšūšana ir ļoti interesants process. Esmu atradusi sev īstu nodarbi sirdij,» stāstīja Ginta. Lai

4.

5.
apgūtu pērlīšu izšūšanu, viņa pāris
stundas apmeklējusi
kursus, bet tālāk esot
jādod vaļa rokām un
prātam. Gintas kolekcijā jau ir sešas lielas
kaklarotas, aptuveni
50 brošas un 20 rokassprādzes, arī
daudz citu izstrādājumu. Oriģinālas rotas
viņa darina ne tikai
sev, bet mēdz ar saviem pērļojumiem
iepriecināt arī māsu
un draudzenes. Iespējams, ka jau rudens
pusē viņa uzsāks dalīties savā pieredzē,
aicinot interesentus
uz pērlīšu izšūšanas
kursiem. IZ

Kāds bijis APRĪLIS
12 meitenītes un septiņi puikas pagājušajā mēnesī kuplinājuši
iecavnieku ģimenes, informē Edīte Jančone, Iecavas novada
Domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Divām mazulītēm izvēlēts
vārds Paula, bet pārējie jaudzimušie tikuši pie šādiem vārdiem:
Estere, Nikola, Alise, Alīna, Vanesa, Annija, Elizabete, Deimante,
Megija, Marija, Kristaps, Daniils, Roberts, Matīss Gustavs, Ģirts,
Ralfs, Arnolds.
Aprīlī Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas arī septiņas miršanas
apliecības un reģistrētas trīs pāru kāzas. IZ

Iecavas tirgus teritorijā
pieklīdis neliels, melns
sunītis, ap kaklu
siksniņa.
Interesēties tirgū vai
pa tālr. 29785824.
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Deputātu kandidātu saraksti Iecavas novada
Apvienība «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK, «Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība»
Vārds, uzvārds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dzimšanas
gads

Jānis Pelsis
Agra Zaķe-Fridrihsone
Juris Krievs
Aivars Mačeks
Kristīne Casno
Egils Druviņš
Guntis Arājs

1952
1951
1956
1971
1981
1976
1949

8. Stepans Drozdovs

1941

9. Pēteris Bite
10. Agris Skuja
11. Regīna Cibuļska
12. Mirdza Brazovska

1979
1963
1954
1955

Jana Arāja
Normunds Vāvers
Juris Ludriķis
Valdis Knāķis
Nadežda Bokova

1967
1970
1975
1960
1956

13.
14.
15.
16.
17.

18. Jānis Pastars

1957

Darba vieta

Amats

Iecavas novada Dome
Iecavas vidusskola
SIA «UNION ASPHALTTECHNIK»
Iecavas novada Domes zemes ierīcības dienests
SIA «Grupa 93»
zemnieku saimniecība «Liepziedi»
VAS «LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS»
Bauskas ceļu rajons Iecavas iecirknis
Iecavas novada Dome
zemnieku saimniecība «Jumis»
SIA «LATAGRA»
SIA «FLORENTINA»
Pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs»
Dzimtmisas pamatskola
SIA «Iecavnieks»
SIA «Rix Shipping»
SIA «Rakmente»
Lauksaimniecības agroservisa kooperatīvā
sabiedrība «Rosme»
zemnieku saimniecība «Bērziņi»

Izglītība

priekšsēdētājs
direktore
valdes loceklis
vadītājs
projektu vadītāja
vadītājs

augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā

darbu vadītājs
lauksaimniecības
organizators
vadītājs
Iecavas nodaļas vadītājs
valdes priekšsēdētāja

vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā

direktore
direktore
tehniskais direktors
galvenais grāmatvedis
valdes priekšsēdētājs

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

valdes priekšsēdētāja
vadītājs

vidējā
augstākā

Attīstības daļas vadītāja
valdes priekšsēdētāja
valdes loceklis
grāmatvede
īpašniece
valdes priekšsēdētāja
valdes priekšsēdētāja
ārsts psihoterapeits
prokurore
sporta skolotājs
valdes loceklis
direktore
pirmsskolas skolotāja
pārvaldnieks
projektu koordinatore

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā

Pilsoniskā savienība
1. Astrīda Vītola
2. Agnese Hauka
3. Reno Potašs
4. Velta Puža
5. Līga Stūre
6. Ruta Āboliņa
7. Kristīne Pauloviča
8. Antra Leice
9. Laija Riekstiņa
10. Vilnis Gailums
11. Zigmārs Meļķis
12. Biruta Vītoliņa
13. Žanna Trihonova
14. Vilnis Goldmanis
15. Beāta Mīlgrāve

1959
1984
1970
1959
1965
1951
1971
1962
1947
1960
1986
1961
1969
1963
1971

Ķekavas pagasta pašvaldība
SIA «Ceļojuma virpulis»
SIA «Rise»
Zemgales LLKC
IK «Veterinārārste Līga Stūre»
SIA «Kadiķis R»
SIA «KRIGOP»
«A.Leices ārsta prakse prihiatrijā un psihoterapijā»
Bauskas rajona prokuratūra
Dzimtmisas pamatskola
IK «ZKS ENTERTAINMENT»
SIA «RENE PLUS»
Sākumskola «Dartija»
Z/S «Gobas
Biedrība LĢPSVA «Papardes zieds»

Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
1.
2.
3.
4.

Atis Avots
Marina Vesere
Andrejs Tiščenko
Lolita Krēmere

1947
1964
1982
1956

5.
6.
7.
8.

Dace Vītola
Arnis Melderis
Arkādijs Okolovskis
Antra Bāgante

1972
1963
1946
1966

9. Aigars Novickis
10. Anžela Zikrataja
11. Jānis Siugalis
12. Dzintra Lapiņa
13. Guntis Pakalns
14. Ruta Priede
15. Aldis Beitiņš
16. Uģis Veips

1970
1962
1954
1956
1951
1969
1978
1973

17. Melita Januša
18. Valdis Šusts

1979
1977

SIA «Bauskas būvnieks un Co»
Pirmskolas izglītības iestāde «Cālītis»
Viesnīca «Radisson SAS Daugava»
Dzimtmisas pamatskola

galvenais grāmatvedis
skolotāja
auditors
direktora vietniece mācību
darbā, skolotāja
individuāli praktizējoša juriste
īpašnieks-biškopis

augstākā
augstākā
augstākā

augstākā
Pašnodarbinātā
augstākā
Z/s «Bites»
vidējā
pensionārs
augstākā
VID Personāla un stratēģiskās attīstības pārvalde
Stratēģijas un analīzes daļa
galvenā speciāliste
augstākā
mājsaimnieks
vidējā
Iecavas vidusskola
skolotāja
augstākā
A/s «Balticovo»
Zemgales reģiona tirdzniecības pārstāvis
augstākā
Iecavas novada Dome
sociālā darbiniece
augstākā
Sporta un atpūtas kooperatīvā sabiedrība «Dartija» valdes priekšsēdētājs
augstākā
SIA «Latagra»
tirdzniecības daļas vadītāja, agronome-konsultante
augstākā
SIA «KIILTO LATVIJA»
loģistikas speciālists
augstākā
Iecavas internātpamatskola
skolotājs, direktora vietnieks
informātikas jautājumos
augstākā
SIA «LatDrama»
izpilddirektore
vidējā
SIA «Forum Cinema»
ekspeditors
augstākā

9.
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pašvaldības vēlēšanām 6.jūnijā
Sabiedrība citai politikai
Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

1. Sergejs Mašiņenkovs
2. Vēsma Balode
3. Mihails Haļitovs
4. Irēna Indāne
5. Juris Jašuks
6. Inta Krastiņa
7. Jevgēnijs Gedertsons
8. Jūlija Rakovska
9. Tatjana Martiņenko
10. Eduards Šamarovs
11. Imants Zīverts
12. Tatjana Kapusto
13. Ilze Vaičekone
14. Inese Puriņa

1965
1976
1987
1954
1971
1966
1982
1977
1965
1972
1984
1963
1968
1965

Darba vieta

Amats

Izglītība

Iecavas novada Dome
domes deputāts
SIA «Bauskas slimnīca» NMP nodaļa,
ārsta palīgs, brigādes vadītājs
LU Ķīmijas fakultāte
students
SIA «MŪSAS APTIEKA 1»
farmaceite-asistente
LR VUGD BAUSKAS BRIGĀDES IECAVAS POSTENIS glābējs ugunsdzēsējs
Latvijas valsts universitāte Kvalitātes vadības un audita departamenta direktors
SIA «VIASTOR»
datoroperators
SIA «DOUGLAS LATVIA»
Iepirkumu daļas projektu vadītāja
SIA «MAR»
valdes locekle
SIA «SLO LATVIA»
tirdzniecības inženieris
Ķekavas pagasta pašvaldības būvvalde vadītāja vietnieks, būvinspektora palīgs
Zālītes speciālā internātpamatskola
dabaszinību skolotāja
I.Vaičekone ĢĀP
ģimenes ārsts
Iecavas novada pirmskolas izglītības iestāde «Cālītis» pirmsskolas skolotāja

augstākā
augstākā
vidējā
vidējā
vidējā
augstākā
vidējā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
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Jaunais laiks
1. Arnis Grundmanis
2. Andis Kaspars
3. Ginta Goldmane

1966
1976
1968

4. Edvīns Circenis
5. Irīna Freimane
6. Konrads Salietis
7. Karīna Līvmane
8. Laine Baha
9. Dzintars Zaumanis
10. Sanda Osemļjaka

1965
1965
1938
1969
1987
1972
1980

11. Armands Andersons
12. Juris Lapkovskis
13. Andris Teilans
14. Inga Dreimane
15. Aigars Skrastiņš
16. Ginta Orinska
17. Jānis Pārums
18. Bruno Bahs

1972
1969
1965
1961
1975
1984
1984
1986

SIA «Iecavas optika»
valdes loceklis
Juridiskā privātprakse
jurists
Finanšu ministrija, Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas
departamenta Valsts pārvaldes darba samaksas politikas nodaļas konsultante
Aizsardzības īpašumu Valsts aģentūra
Būvniecības nodaļas vadītājs
Sākumskola «Dartija»
direktore
Veterinārārsta prakse
veterinārārsts
SIA «APLIS.info»
valdes priekšsēdētāja
Iecavas internātpamatskola
mākslinieciskā noformētāja
SIA «TLM»
valdes loceklis
Veselības Statistikas un Medicīnas Tehnoloģiju Valsts Aģentūra Ārstniecības
personu un ārstniecības iestāžu reģistra nodaļas vadītāja
SIA «Viduļi serviss»
valdes priekšsēdētājs
Nodarbinātības Valsts Aģentūra
psihologs
Z/S «Upenieki»
vadītājs
A/S «BALTICOVO»
Ceha vadītāja
SIA «Viestarti»
valdes priekšsēdētājs
Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Fondu analītikas daļas vadošā pētniece
SIA «4 vara»
žurnālists
SIA «Konvents Rīga»
dizaineris
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Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs»

1.
2.
3.
4.
5.

Dzintra Kožujeva
Raitis Baltvilks
Anda Eniņa
Uģis Antonovičs
Aiva Mengote

1962
1980
1984
1972
1979

bezdarbniece
SIA «Renard Berk»
SIA «Renard Berk»
A/S «Balticovo»
mājsaimniece

valdes priekšsēdētājs
valdes locekle, struktūrvienības vadītāja
operators

augstākā
vidējā
vidējā
pamata
vidējā

Partija «LPP/LC»
1. Aigars Luntēns

1961

AS «G4S Latvia»

objektu vadītājs

vidējā

Saraksti un kandidātu dati: no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas
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Draudzējas ar stārķi
«Tā nu sanāk, ka visu mūžu
draudzējos ar stārķi,» ar
smaidu teic vecmāte Irēna.

A: F: Anta Kļaveniece

Irēna Langenfelde ir vecmāte
ar 26 gadu stāžu. Pēdējos divus
mēnešus viņa strādā Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā un paralēli grūtnieču konsultēšanai vada arī topošo vecāku skolu. «Man patīk, ka varu
savas zināšanas un prasmes nodot tālāk. Ir patiess gandarījums, ka varu sagatavot topošos
vecākus nozīmīgajam notikumam - dzemdībām. Es gan labāk
saku, ka tās ir bērniņa dzimšanas svinības, jo šī ir ļoti atbildīga
diena - pirmā tikšanās ar savu
bērniņu,» teic I. Langenfelde.
Nodarbību dalībniece Ina

Kalniņa ir ļoti priecīga, ka Iecavā
topošajiem vecākiem ir iespēja
saņemt tik vispusīgas konsultācijas. Lai arī Ina gatavojas jau
trešā bērniņa dzimšanai, viņa
labprāt izmanto šo iespēju.
«Kopš pēdējām dzemdībām ir
pagājuši pieci gadi, daudz kas ir
mainījies, daudz kas ir aizmirsies. It kā jau var lasīt attiecīgu
literatūru, daudz informācijas ir
arī internetā, taču klātienē pārrunātais labāk paliek atmiņā, ir
iespēja dalīties pieredzē ar citām
māmiņām. Arī maksa ir visai
simboliska - tikai viens lats par
nodarbību. Iepriekšējo grūtniecību laikā apmeklēju nodarbības Liepājā, taču te saņemtā in-

Topošo vecāku skola nodarbību cikls topošajiem vecākiem, kurā ietilpst piecas
nodarbības:
1) Grūtniecības gaita. Pārmaiņas sievietes organismā līdz
dzemdībām.
2) Viss par dzemdībām: priekšvēstneši, periodi, sarežģījumi.
Dzemdību somas saturs. Servisa pakalpojumi Bauskas
slimnīcas dzemdību nodaļā.
3) Kustību un pareizas elpošanas nozīme dzemdību periodā.
Dzemdību atsāpināšana. Jā vai nē ģimenes dzemdībām.
4) Jaundzimušais pirmajās stundās un dienās pēc
dzemdībām. Pēcdzemdību perioda īpatnības. Kontracepcija pēc
dzemdībām. Krūts barošana.
5) Bērna attīstība no dzimšanas līdz gadiņam. Handlings.
Mazuļa prasmīga aprūpe.

formācija ir daudz plašāka un
vispusīgāka, bet atmosfēra daudz sirsnīgāka. Jūtu, ka esmu
kļuvusi drošāka un pārliecinātāka.»
Vecmātes Irēnas Langenfeldes vadītajās nodarbībās topošās māmiņas uzzina, ko darīt, lai
pašai un bērniņam šis nozīmīgais process noritētu pēc iespējas vieglāk. Sagatavošanās
dzemdībām noteikti ļauj justies
daudz drošāk. Ne velti vecmāte
uzsver, ka dzemdības vispirms
norit galvā - kāda attieksme māmiņai būs pret dzemdībām, tādas tās arī būs. Zināšanas ļauj
izvairīties no nevajadzīga stresa
un neziņas izraisītām bailēm, rada pārliecību - es varu, es protu,
man izdosies. Ja attieksme ir pozitīva un uz lūpām ir smaids, būs
vieglāk visu paveikt, neskatoties
uz to, ka dzemdības ir smags
darbs gan māmiņai, gan bērniņam. Vecmāte Irēna ir pārliecināta, ka skoliņā iegūtās zināšanas ir ļoti noderīgas. Novērojumi
liecina, ka māmiņas, kuras apmeklējušas topošo vecāku skolu,
dzemdē labāk.
Uz jautājumu par profesijas
izvēli Irēna atbild, ka laikam jau
piedzimusi ar domu palīdzēt cilvēkiem. «Kad spēlējos ar lellēm,
vienmēr biju medicīnas māsiņa.
Varbūt dažreiz liekas, ka esmu

par daudz emocionāla, taču
dzemdību zālē vai grūtnieču
konsultācijā, manuprāt, cilvēks
bez emocijām nemaz nevar strādāt.
Vecmātes profesiju apguvu
Rīgas 1. medicīnas skolā un pēc
sadales nonācu Bauskā. Tur arī
aizvadīti gandrīz visi mani darba
gadi. Sākumā strādāju dzemdību nodaļā, vēlāk poliklīnikā,»
stāsta I. Langenfelde. Pirms dažiem gadiem viņa gan pamēģinājusi dzīvē kaut ko mainīt - pusotru gadu darbojusies farmācijas biznesā, taču sapratusi, ka,
lai arī labāk atalgots, tas nav viņas aicinājums un atgriezusies
medicīnā.
Ar bažām gan viņa seko statistikai, ko, visticamāk, ietekmē
šībrīža ekonomiskā situācija
valstī. Iecavā pašlaik uzskaitē ir
tikai 35 grūtnieces, bet martā
uzskaitē nav stājusies neviena...
«Situācija ir katastrofāla. Var
teikt, ka krīze ir atstājusi vislielāko ietekmi uz ģimenes plānošanu. Šādos ekonomiskajos apstākļos izlemt par labu ģimenes
pieaugumam noteikti ir grūti,» tā
I. Langenfelde.
Vecmāte novērojusi, ka tagad
māmiņas ir zinošākas, viņas grib
zināt vairāk, nekā tas bijis agrāk.
Viņai pašai patīkot māmiņas,
kas dzemdē atkārtoti ar vairāku
gadu starpību. Ja pirmajās
dzemdībās māmiņas vairāk uztraucas par savām izjūtām, tad
nākamajās vairāk domā par bērniņu.
Bērniņa nākšanu pasaulē
Irēna Langenfelde uzskata par
lielāko notikumu sievietes dzīvē.
Gatavība kļūt par vecākiem,
grūtniecības izdzīvošana un izbaudīšana, kā arī rūpīga sagatavošanās dzemdībām ir priekšnoteikumi, kas palīdz šim notikumam kļūt par īstiem bērniņa
dzimšanas svētkiem. IZ
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Mums patīk kopt un izzināt dabu
A: Velga Ērgle

Dzimtmisas pamatskolas
dabaszinību skolotāja

17. un 18. aprīlī, Latvijas
Lielās talkas dienās,
Dzimtmisas pamatskolas
skolēni sakopa Dzimtmisas
teritoriju, tuvējās
ceļmalas, automaģistrāles
A7 auto pieturas gan
Rīgas, gan Bauskas
virzienā, uzposa skolas
apkārtni un parku.
Aktīvi darbojās ikviens skolēns, nešķirojot darbus un steidzoties palīgā tiem, kam bija vel
daudz darāmā. Pēcpusdienā tuvējā apkārtne bija izmainījusies,
kļuvusi skaistāka. Par to talciniekiem liels prieks. Par talkā paveikto un padarīto vēlos pateikties Dzimtmisas pamatskolas
saimei, kā arī Latvijas Autoceļu
uzturētāja Bauskas ceļu rajona
Iecavas iecirknim par atkritumu
maisu savākšanu pēc talkām.

Pastāvīgu un vispusīgu
iespē-ju skolām tuvināt mācību
proce-su dabai sniedz
meistarklase Mammadaba. Tā
piedāvā skolē-niem apgūt vides
izglītības pro-grammu «Izzini
mežu», iesakot atpūtu
Mammadaba tūrisma objektos
un a/s «Latvijas valsts meži»
mežsaimniecībās. Lai piedalītos Mammadaba meistarklasē, skolas klasei vai interešu
pulciņam viena mācību gada laikā kopīgi jāveic noteiktas meža
izzināšanas aktivitātes, par kurām dalībnieki saņem meistarības punktus un balvas. Šīs aktivitātes regulāri ir jāatspoguļo
Mammadaba meistarklases kartē. Šādu darbu un vides izzināšanu veica arī Dzimtmisas pamatskolas skolēni. Viņi piedalījās dažādās Dabas muzeja mācību ekskursijās, gatavoja putnu
būrus, stādīja kokus skolas apkārtnē.
2008./2009. mācību gadā
5., 8. un 9. klases komandas
piedalījās konkursā par «Zaļākās klases» titulu. Trijās kon-

kursa kārtās sacentās 836 klases no 254 skolām. Dzimtmisas
pamatskolas 9. klases komanda, startējot 9.-12. klašu grupā,
3. kārtā uzrādīja labus rezultātus.
23. aprīlī Iecavas vidusskolā
notika 7.-8. klašu skolēnu konkurss «Bioloģijas diena». Lai tajā
piedalītos, skolēniem bija jābūt
zinošiem, erudītiem dažādos bioloģijas jautājumos un dabas aizsardzībā. Dzimtmisas pamatskolas meiteņu komanda (Elīza
Arāja, Una Šķipare, Maira Liepiņa, Agnese Purmale) šajā konkursā ieguva 1.vietu.
24. aprīlī Uzvaras vidusskolā
pulcējās skolēni, lai parādītu savas zināšanas ģeogrāfijas konkursā «Zinošākais ģeogrāfs».
Dzimtmisas pamatskolas komanda (Jānis Kozlovs, Agnese
Purmale, Rūdolfs Arājs, Elīza
Arāja) ar savām zināšanām un
sniegumu nedaudz atpalika no
līderiem, tādēļ šoreiz saņēma atzinību.
30. aprīlī centīgākās Dzimtmisas pamatskolas pētnieces -

A. Caune, L. Šķipare, K. Breiere,
J. Allere, E. Arāja un J. Kante apmeklēja SIA «Skujenieki» un
iepazinās ar egles dzīves ciklu no
sēklas līdz stādam. Meitenēm tika izrādīts audzētavas stādu
klāsts. Pēc interesantā stāstījuma meitenes dāvanā saņēma
pa egles stādam, kurus iestādīja
pie skolas. Paldies SIA «Skujenieki» par iespēju apmeklēt un
noklausīties interesanto lekciju!
Latvijas Ornitoloģija biedrības programmā «Putni un mēs»
Latvijā piedalās 53 skolas, arī
mūsējā. Skolas bērni jau ir veikuši pirmo darbiņu - gājputnu
reģistrāciju programmai «Dzīvais
pavasaris», kurā reģistrē pirmo
gājputnu novērojumu pavasarī.
Tas ir tikai sākums jaunam dabas izzināšanas posmam.
Īpašs paldies par palīdzību
visas nedēļas garumā lai aizskan
Edītei Šuplinskai! Viņa, prasmīgi savienojot tiešos darba pienākumus, paguva talciniekiem atvest maisus, cimdus, sulas, kā
arī precīzi nogādāt uz konkursiem skolēnu komandas. IZ

Gādā jaunu rotu mājām un dārziem

A: F: Beata Logina

2. un 3. maijā daudzus dārzkopjus varēja sastapt Jelgavas
pils parkā, kur notika tradicionālās Stādu dienas. Baudot brīvdienu saulaino laiku, cilvēki labprāt papriecēja acis, salīdzināja

cenas un nolūkoja jaunu stādāmmateriālu. Krīze ir ietekmējusi pirktspēju, taču nav mazinājusi interesi par zaļo un krāšņo
rotu, ko no audzētāju piedāvājuma pārcelt uz savu dārzu vai puķu kasti. Jau trešo gadu šajā pa-

sākumā piedalījās Geku ģimene
no Iecavas novada (attēlā pa kreisi) - viņu stendā par apmeklētāju
trūkumu nevarēja sūdzēties.
Piedāvājumā - vasaras puķes,
īpaši bagātīgs atraitnīšu sortiments, arī zemeņu stādi podi-

ņos. Tā kā vēl solītas salnas, pircēji tomēr piesardzīgi un izvēle
atkarīga no tā, cik kurš drosmīgs. Vilināja arī pašu audzēto
redīsu buntītes, kas cenas ziņā
gan nevar konkurēt ar tirgū nopērkamo, piemēram, poļu preci. IZ

2009. gada 8. maijā

12.

Pārvērtību projekts turpinās
A: F: Anta Kļaveniece

Šoreiz mūsu
pārvērtību dalībniece
ir Ilze Blaumane (50).
Pieteikties pārvērtībām un
saposties viņu rosinājuši gaidāmie izlaiduma svētki pirmsskolas
izglītības iestādē «Cālītis». Taču
Ilze ir ne tikai minētās iestādes
pirmsskolas skolotāja, bet arī
māmiņa divām jaukām meitām
un sieva savam vīram Jurim.
«Vispirms gan es vēlos izpatikt vī-

ram, kurš ir 12 gadus jaunāks
par mani,» neslēpj pārvērtību dalībniece. Viņai pašai saglabāt
jaunības dzirksti, visticamāk,
palīdzot darbs ar bērniem. «Ja
dienu dienā esi ar bērniem un vēl
pašai ir mazi bērni, nekas cits
neatliek, kā justies jaunai,» teic
Ilze. Arī citiem viņa novēl nečīkstēt un neraukt pieri, jo tas palīdz nenovecot. «Nevajag sūkstīties par grūto laiku, bet censties
ik dienu saskatīt labo sev līdzās;
ne jau viss ir tikai slikti,» tā Ilze.
Ierodoties uz pārvērtībām,
Ilze pastāstīja, ka savulaik viņai

bijuši gan pavisam blondi, gan
sarkani mati. Frizējoties nācies
piedzīvot arī vairākus negaidītus
pārsteigumus. Reiz, mēģinot
matus ietonēt maigi sārtā tonī,
rezultāts izdevies pavisam cits Ilze tikusi pie koši sarkaniem
matiem. Savukārt kādā citā reizē friziere aiz dusmām, ka kliente iegadījusies laikā, kad televīzijā rāda iemīļoto seriālu, nevis
nedaudz apgriezusi matu galus,
bet nogriezusi Ilzei tos pavisam
īsus. «Par to zēngalviņu gan biju
šokā,» tagad jau ar smaidu atceras Ilze.

Kosmētiku Ilze gandrīz nelieto, vien pa retam, dodoties uz kādu pasākumu, uzkrāso lūpas.
«Ja tā padomā, tad laikam ar to
krāsošanos esmu iztrakojusies
jaunībā. Bija pavisam traki viss, ko varēja salikt uz sejas, tur
arī bija.»
Šoreiz Ilze cerēja tikai uz patīkamiem pārsteigumiem. Vienīgās viņas vēlmes - nenogriezt
matus ļoti īsus un frizūru veidot
tā, lai mati sedz arī pieres daļu meistare ņēma vērā. Ilzes matiem meistare neveica kardinālu
krāsas maiņu, paskaidrojot, ka
brieduma gados tas var nevis nomaskēt, bet paspilgtināt vecuma
iezīmes. Par matu pamattoni tika
izvēlēts esošais, to spilgtinot ar
smalkām košāku krāsu šķipsniņām. Šāds krāsojums frizūrai
piešķir svaiguma un apjoma
efektu.
Veidojot meikapu, meistare
izvēlējās neitrālas, vēsi brūnas
acu ēnas, kas palīdz izcelt Ilzes
acu krāsu. Lai neradītu drūmu
iespaidu, ēnas nedrīkst būt pārāk tumšas. Ēnām, vaigiem un
lūpām Ilze var izmantot vēsu dūmakaini rozā toni. Nebūtu vēlams lietot pārāk gaišu vai pārāk
spilgtu lūpu krāsu. Lūpu vidus-

Matu sakārtojums un meikaps frizieru studija «Bon Vivant», Edvarta Virzas ielā 2a
(ieeja no Dzirnavu ielas), tālr. pierakstam 22114239.
Apģērbs un aksesuāri - veikals «Centrs»,
Edvarta Virzas ielā 21b, tālr. 63941876.

daļā meistare uzklāja lūpu spīdumu, lai sejai piešķirtu mirdzumu un vizuāli padarītu lūpas
apjomīgākas.
Tā kā Ilze ir vasaras tipa sieviete, apģērbā viņai vajadzētu izmantot dzīvas, taču ne pārāk intensīvas vēso toņu krāsas. Apģērba siluetam vajadzētu būt
taisnam, ne trapecveida, kas
piešķirtu tēlam vizuāli slaidāku
un garāku izskatu.
13.lpp.

«Iecavas Ziņas» sadarbībā ar frizieru studiju «Bon
Vivant» un atsaucīgiem apģērbu veikalu saimniekiem
aicina interesentus pieteikties pārvērtību projektam.
Par pirmajiem pārvērtību dalībniekiem rakstījām
17. aprīļa numurā.
Pārvērtību pretendentu fotogrāfijas un motivācijas
vēstules gaidīsim e-pastā:
iecavas_parvertibas@inbox.lv
vai nosūtītas pa pastu uz adresi: «Iecavas Ziņu»
redakcijai, Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3013.
Pārvērtību projektam veltīta sadaļa būs skatāma arī
interneta portālā www.iecava.lv.
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Pārvērtību projekts

Mamma saviem un bērnudārza bērniem
Pēc pirmās profesijas Ilze ir
kultūras darbiniece - režisore;
strādājusi Rīgas kinostudijā par
mākslinieka asistenti-rekvizitori. Nonākšanu pedagoga profesijā viņa uzskata par likumsakarīgu turpinājumu. Ilze bijusi vecākā septiņu bērnu ģimenē un, kamēr vecāki bijuši darbā, viņai nācies pieskatīt mazākos brāļus un
māsas. Toties mākslinieciskā
pieredze tagad ļoti noder darbā ar
bērniem. Arī iepazīšanās ar Juri
noritējusi mākslinieciskā gaisotnē - abi saskatījušies kultūras
namā, iekārtojot bērnu darbu izstādi.
Ilze atzīst, ka ģimenes dzīve
visvairāk ir pakārtota bērniem.
Abas meitas - Sigita (10) un
Kristiāna (7) - apmeklē mūzikas
skolu un darbojas folkloras kopā
«Tarkšķi». Ar koncertiem bieži
vien ir jādodas izbraukumos, un
tad vecāki cenšas braukt līdzi un
meiteņu darbošanos atbalstīt.
«Muzikalitāte meitenēm iedzimusi no tēta. Kādreiz viņš spēlēja ģitāru pie Edvīna Zariņa, vēl šur
tur. Ļoti žēl, ka tagad viņš ģitāru
nolicis skapī. Taču, kad atnāk
ciemiņi, tad gan ir jāspēlē,» stāsta Ilze. Pateicības vārdus viņa
velta «Tarkšķu» vadītājai Kristīnei Karelei. Meitenes tik daudz
dziesmu zinot, ka, aizbraucot
ciemos, koncerts vakara garumā
ir nodrošināts.
Brīvo laiku ģimene vislabprātāk pavada pie dabas. «Man patīk
vasarā svinami svētki, kad daba
ir atmodusies, viss ir saplaucis.
Arī Ziemassvētki, kad parasti aizbraucam uz mežu un zaķiem aizvedam burkānus. Žēl, ka nu jau
divus gadus esam palikuši bez
saviem laukiem. Bez tiem savā

4. stāva dzīvoklī jūtamies mazliet
iesprostoti,» stāsta Ilze.
Uz jautājumu, vai darbs bērnudārzā palīdz arī labāk audzināt savus bērnus, Ilze atbild, ka
bērnudārza bērniem viņa noteikti esot vairāk mamma, nekā savējiem. «Atnākot mājās, varbūt
reizēm pietrūkst tās enerģijas un
pacietības, kas ir iztērēta darbā.
Ne vienmēr gribas ar bērnu līmēt vai šūt, ja tas darīts jau visu
dienu. Taču meitenēm ir ļoti labs
tētis, kas ļoti mīl savas meitas.
Vakaros ar viņām izdīdās, izdraiskojas. Es ar viņām padaru
mierīgākas lietas, piemēram, palasu kādu grāmatu.»
Ilze uzskata, ka profesionālās
zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā arī pašas bērnu audzināšanā noteikti palīdz. Citādi nāktos vairāk paļauties uz savu intuīciju. Lai nu kā, Ilze cenšas saviem bērniem uzticēties, atbalstīt. Problēmas, ja tādas radušās, ģimenē cenšas atrisināt sarunu ceļā, nevis ar siksnas palīdzību. «Pērienu meitenes nav dabūjušas, lai gan kādreiz tā vien
šķiet, ka ir pelnījušas,» tā Ilze,
uzskatot, ka neviens bērns, tāpat kā pieaugušais, nevar būt
perfekts. Arī ģimenē izdevies iztikt bez lieliem skandāliem.
«Augstu vērtēju Jura godīgumu,
arī to, ka viņš mani ciena un atbalsta. Reizēm mēdz mani palutināt ar saldumiem, jo arī pašam tie ļoti garšo. Viņš ir fikso
ideju ģenerators. Saka - «braucam!» - un mūs visus kaut kur
aizved, tā ka garlaicīgi nekad
nav. Saskaņu palīdz uzturēt arī
mana māka piekāpties. Īpaši
pretī nestrīdos, ja arī reizēm domāju mazliet citādi.» IZ

Pēc pārvērtībām
Ilze: - Ar pārvērtību rezultātu esmu ļoti apmierināta. Vislabāk man patīk matu griezums un krāsa.
Pašai gan neizdevās tos saveidot tik labi kā meistarei, taču tik un tā izskatās labi. Varbūt jāpadomā
par matu taisnotāja iegādi. Interesanti, ka līdz šim
tīri intuitīvi biju izvēlējusies apģērbu krāsās, kuras
piestāv vasaras tipa sievietēm. Visiem, kas mani
sastapa pēc pārvērtībām, visneparastākais šķita
meikaps, jo ikdienā mani pieraduši redzēt bez kosmētikas. Meitas, kas mani sagaidīja pirmās, sacīja,
ka esot kā lelle; vīramāte teica, ka es izskatoties
jaunāka; vīrs nebija pārāk runīgs, taču kopumā
pārvērtības novērtēja pozitīvi. Kad pēc brīvdienām
ierados darbā, kolēģe ar atvieglojumu atzina, ka es
tomēr esot tā pati Ilze, tikai skaistāka. Viņa baidījusies, ka mani pārtaisīšot tik ļoti, ka nevarēšot
pazīt.
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14.

Lasītāju pārsteigumu diena Vidzemē
Lēdurgas
dendroparka
saimnieks
Karolis
Treijs
cienā
ekskursantus
ar tēju.

A: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotekāre
F: Regīna Fiļimonova

Ar brīnumainu debess
atspulgu Rīgas HES
ūdenskrātuvē agrā
23. aprīļa rītā sākās
ikgadējā Bibliotēku
nedēļas ekskursija.
Šoreiz erudītā un izdomas
bagātā Bauskas tūrista gide Veronika Puķe Zorģu, Zālītes, Rosmes un Ziemeļu bibliotēkas 32
dažāda gadagājuma lasītājiem lika aizmirst ikdienu Vidzemes
piejūras pagastos.
Retais dzimtās Latvijas lūkotājs bijis Carnikavas kapsētā
Dieva kalnā, kur guldīts Tautas
dzejnieks Ojārs Vācietis. Te tautas sirdsapziņas dzejdara vārsmas skanēja teiksmaini.
Mūsu tālākais ceļš veda pie
keramiķes Ingrīdas Žagatas Limbažu rajona Skultes pagasta
Cepļos. Meistares darbi top svēpētās melnās keramikas formās.
Bija aizraujoši izpētīt mākslinieces darbnīcu, vērot trauku tapšanu un iemēģināt roku pašiem.
Viduslaiku pretrunīgajā greznībā un manierīgumā, kad krāšņas parūkas piesedza utainus
matus, iejutāmies Liepupes pagasta Minhauzena muzejā Duntes muižā. Tā direktore Irīna No-

riņa leģendārā fantazētāja sirdsdāmas Jakobīnes lomā muzeja
bagātības izrādīja un viesu zināšanas vairoja aizraujošā spēlē, kas neļāva nevienam garlaikoties.
Jūra, saule un vējš pie Tūjas
sajūsmināja ar plašumu un svaigumu. Daudzveidīgi akmeņi sagūla ceļotāju somās, lai piemājas
dārzos izceltu augus, kalpotu
masāžai lauku pirtiņā vai par
neatkārtojamu dizaina
priekšmetu uz palodzes.
Pēc tam īpaši saviļņojošs šķi-

ta Latvijas himnas autora Baumaņu Kārļa atdusas vietas apciemojums Limbažu kapsētā.
Lēdurgas dendroparka saimnieks Karolis Treijs kā īsts koku
tēvs izrādīja arvien augošo dārzu
un pēdējos gados izveidoto plašo
stādaudzētavu. Septiņu zālīšu
tējai pie ugunskura bija brīnumaini spirdzinoša garša. To atminētāja - Sarmīte - balvā saņēma zāļu tējas paciņu. Lēdurgas
parkā putnu dziesmas netraucē
automašīnu troksnis, tāpēc
ceram, ka no turienes uz jaunām

mājām Zemgalē atvestie stādi
augs braši.
Ekskursijas noslēgums bija
kā dzirkstošs salūts - neplānots
nobrauciens ar rodeļiem Rāmkalnos! Katra nākamā pietura,
par spīti pret vakaru augošajam
nogurumam, uzlādēja mūs ar atšķirīgām sajūtām no smalka sentimenta līdz līksmai aizrautībai,
iedvesmojot ar domu, cik daudz
vēl pašu zemē apskatāmu krāšņu vietu, iepazīstamu garā, dvēselē un darba tikumā bagātu ļaužu. IZ

Eiropieši mācās viens no otra
A:

Lūcija Muceniece
Domes Sabiedriskās kārtības
dienesta vecākā inspektore

Projekta «Eiropas skola
ilgtspējīgai attīstībai»
ietvaros no 20. aprīļa līdz
25. aprīlim starptautisks
seminārs notika Vācijas
pilsētā Leipcigā.
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Gruntdvig
apakšprogrammas finansētā
projekta «European School for
Sustainable Development» 10
partnervalstu organizācijas prezentēja labās prakses piemērus

ilgtstpējīgas attīstības nodrošināšanā pašvaldībās. Iecavas novada Dome ir viena no projekta
dalībniecēm.
Vācijas pārstāvji bija sagatavojuši specifisku vizītes programmu, lai iepazīstinātu ar videi draudzīgu teritoriju attīstību
Saksijas reģionā. Īpašu vērību izpelnījās valsts un federālo zemju
kopīgais vides uzlabošanas projekts - kādreizējo brūnogļu raktuvju pārveidošana par rekreācijas teritoriju.
Arī citas valstis izklāstīja dažādas pieejas ekoloģiskas un ilgtstpējīgas attīstības projektu īstenošanā. Piemēram, Rumānijas
pārstāve prezentēja projektu, kurā tiek realizēta noplicināto

augšņu uzlabošana un izmantošana konkrētu arbūzu šķirņu
audzēšanai, tādējādi veicinot
nodarbinātību, reģiona ekonomisko augšupeju un vispārējās
nabadzības mazināšanu. Bulgārija vērsa uzmanību uz to, kā
gadsimtu garumā tiek izkoptas
dabai draudzīgās tehnoloģijas
augstvērtīgās rožu eļļas ieguvei,
savukārt Itālija prezentēja Dzirnavu ielejas atjaunošanas projektu, kas nodrošinās šī reģiona
ilgtspējīgu attīstību vēsturisko
papīra ražošanas tradīciju saglabāšanas un tūrisma jomā.
Vērtīgāko pieredzi izdevās
gūt no prezentācijas par aprūpes
saimniecībām Anglijā - tās sadarbībā ar dažādām valsts in-

stitūcijām bezdarbniekus, skolu
pametušos jauniešus, probācijas dienesta klientus, kā arī no
apreibinošām vielām atkarīgos
vasarā iesaista lauksaimniecības darbos, bet ziemas laikā
tiem nodrošina apmācības: datorzinības, amatu mācības utt.
Arī Latvijā ir aktuāli sociālās
atstumtības riska grupām piedāvāt iespēju darboties un būt
noderīgiem sabiedrībai, apmācīt
mērķgrupas dažādām prasmēm
un arodiem, tādējādi veicot preventīvos pasākumus potenciālā
noziedzības līmeņa mazināšanai, rosinot pašus pelnīt sev uzturlīdzekļus, lai nākotnē atslogotu pašvaldību un sociālo iestāžu budžetu. IZ
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Laba fiziskā sagatavotība ir
svarīga jebkuram sportistam

IZ

Sporta ziņas

A: Beata Logina

Pēdējo spēli Amatieru basketbola līgas sezonā BK Dartija
aizvadīja 30. aprīļa vakarā. Iecavnieki savā laukumā ar rezultātu
93:87 pārspēja Bauskas komandu Kvēle/BJSS.
Gundars Brička -32 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles;
Armīns Dīcis - 21 punkts, 6 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles;
Jānis Saveļjevs - 12 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Māris Gailums - 10 punkti, 6 izcīnītas bumbas;
Aldis Beitiņš - 9 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 9 rezultatīvas
piespēles;
Armands Švītiņš - 6 punkti, 6 izcīnītas bumbas;
Mārtiņš Ivanovs - 2 punkti;
Jānis Ivanovs - 1 punkts.
Toties iepriekšējā mačā, kuru 24. aprīlī Dartija spēlēja izbraukumā,
veiksmīgāki bija mājinieki - Jūrmalas basketbolisti ar 101:94.
G. Brička - 25 punkti, 8 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas piespēles;
J. Ojāru - 18 punkti;
J. Ivanovs - 15 punkti, 5 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles;
A. Beitiņš - 12 punkti, 9 izcīnītas bumbas, 10 rezultatīvas
piespēles;
A. Švītiņš - 10 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas piespēles;
A. Dīcis - 8 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas piespēles;
M. Gailums - 4 punkti, 9 izcīnītas bumbas;
M. Ivanovs - 2 punkti;
spēlēja arī J. Saveļjevs.

A: F: Anta Kļaveniece

Šo trešdien sporta namā
noritēja sporta skolas
«Dartija» organizēts
seminārs. Tajā savas
zināšanas treneriem no
Iecavas, Bauskas, Jelgavas
un Dobeles demonstrēja
Viktors Lācis, Latvijas
nacionālo basketbola
izlašu fiziskās
sagatavotības treneris.
Iecere sarīkot semināru radusies sporta skolas direktorei
Baibai Gāgai: «Neskatoties uz
daudziem sporta skolas audzēkņu sasniegumiem, jāsaka, ka viņu fiziskā sagatavotība ne vienmēr ir pietiekamā līmenī. Basketbola savienības mājas lapā
ieraudzīju informāciju par semināra iespējām, un man nebija
šaubu, ka mūsu treneriem tas
varētu ļoti noderēt.»
«Katram trenerim neatkarīgi
no sporta veida ir jābūt zināšanām par sportista kondīciju,
spēka un ātruma īpašībām, rehabilitāciju, arī farmakoloģiju
un uztura bagātinātājiem. Katrs

vingrinājums un treniņu process kopumā ir jāizpilda pareizi,
lai, nekaitējot sportista veselībai, spētu panākt iespējami labākus rezultātus,» paskaidroja
Viktors Lācis. Semināra gaitā
kopā ar sporta skolas audzēkņiem viņš demonstrēja, kā pareizi veikt izstaipīšanos, iesildīšanos, vēdera preses un muguras
vingrojumus, kā arī atsildīšanos.
Viktors Lācis savulaik ir
ieguvis izglītību ASV Vičitas štata universitātē un trenera gaitas
uzsācis Nebraskas universitātē.
V. Lācis ir Latvijas čempions 400
metru barjerskrējienā, 2000. gadā viņš pārstāvēja Latvijas izlasi
Olimpiskajās spēlēs Sidnejā.
Atgriezies Latvijā, četrus gadus viņš bijis futbola kluba
«Skonto» fiziskās sagatavotības
treneris, bet kopš 2008. gada šo
pašu pienākumu veic Latvijas
Basketbola savienības paspārnē, kā arī ir arī viens no mūsu
valsts vieglatlētikas izlases treneriem. Lielākos sasniegumus
guvuši viņa audzēkņi Dmitrijs
Miļkevičs un Ieva Zunda; abi bija
vasaras Olimpisko spēļu dalībnieki Pekinā. IZ

Visas sezonas laikā Iecavas komanda 28 spēlēs izcīnīja 16 uzvaras
un 12 reižu zaudēja. No 33 vienībām, kuras rudenī uzsāka čempionātu, Dartija kopvērtējumā ierindojās 11. vietā. «Varēja būt
labāk,» rezumē treneris Voldemārs Pārums. Pirmais posms pagāja kā
ieskrējiens, kamēr spēlētāji un treneris savstarpēji pieslīpējās. Arī
vēlāk - kā pa viļņiem, kad vairākām uzvarām pēc kārtas sekoja zaudējumu virknes. Ne vienmēr komanda bija pietiekami noskaņojusies
cīņai, taču kopumā treneris ir pateicīgs saviem basketbolistiem par
sniegumu aizvadītajā sezonā. Paldies viņš saka arī līdzjutējiem,
atbalstītājiem, Iecavas novada Domei.
Vēl maijā komandai paredzēts treniņdarbs vieglā režīmā, bet tad
sekos atpūta, cerot, ka komanda turpinās spēlēt arī nākamajā
sezonā. IZ

Iecavas novada 2009. gada VASARAS SPORTA
SVĒTKI notiks 30.maijā
Iecavas internātpamatskolas stadionā.
Sākums plkst. 10.00.
- Sporta svētkos var piedalīties Iecavas novada iedzīvotāji, viņu
ģimenes locekļi, strādājošie, skolēni un uzaicinātie sportisti.
- Sacensību programmā iekļautas vieglatlētikas disciplīnas, futbols, strītbols 3:3, basketbola soda metieni, volejbols 3:3, šaušana ar pneimatisko pistoli, šautriņu mešana, riteņbraukšana
un naglu sišana ar āmuru.
- Svētku nolikums lasāms interneta portālā www.iecava.lv.

Aizsaulē aizgājuši
Austra Valda Dauģe (06.06.1923.- 02.05.2009.)
Gunārs Buners (06.09.1935.- 06.05.2009.)
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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.
Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Zemes aršana un kultivēšana
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Veselības ministrija nolemj:
pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

:

IECAVAS

atmaksāt,
ja pasūta
Aicinām uz

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

VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 5. Stāva zālē
15. maijā plkst.10-16.

Ie
ska
V
istu isapk skatie
sārt
ms
!

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

Svētdien, 10. maijā,
pl.15.30
Iecavas ev. lut. baznīcā
KONCERTS
MĀMIŅAS DIENAI
Piedalās:
Iecavas mūzikas skolas koris,
Kora klases audzēkņi,
Koklētāju ansamblis
«Uguntiņa».
Mīļi aicinām klausīties!

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies
kaimiņiem, darba kolēģiem
un visiem, kas grūtajā brīdī
bija kopā ar mums, izvadot
mūžībā Andreju Serkovu.
Tuvinieki

LCD projektoru (lietots, darba
kārtībā, Ls 80) un Sony Play
Station 2 ar spēlēm (Ls 60).
Tālr. 29785824.
smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.
Siltumnīcas stabi, zāģmateriāli, malka. Tālr. 28392502.
zāģmateriālus: brusas, dēļus,
līstes siltumnīcām; malku: klučos, skaldītu, nomaļus. Izzāģējam pēc pasūtījuma, impregnējam, ēvelējam. Iespējama
piegāde. Cenas elastīgas.
Tālr. 29675888; 29245515.
apbūves gabalu satiksmei ērtā
vietā - Iecavā, Raiņa un E. Virzas ielas stūrī, platība - 350 m²
(tiek izmantots kā dārzs, taču ir
iespējama apbūve; teritorija norobežota ar žogu, tajā ir ūdens
aka). Tālr. 28353966;
26485784.

16.

Kultūras namā
9. maijā pl. 18:00
Deju grupas «Matrix»

KONCERTUZVEDUMS
«Māmiņ, lai Tev acīs
dzirkstī prieks!»
Koncerta viesi:
- popgrupas «Lai skan» puiši
(Jelgava);
- deju grupa «Tandēms»
(Valmiera).
Ieeja - brīva.

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.

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

Dažādi : : :
Mazdārziņu apstrāde,
kultivēšana, frēzēšana.
Mazu birstošu kravu
pašizgāzēja pakalpojumi.
Tālr. 29360004.
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.
Ātra, kvalitatīva osteohondrozes, mugurkaula un locītavu
slimību ārstēšana. Atlaides.
Ārsta licence Nr. 10446.
Tālr. 26728477.
Trimmera, krūmgrieža
pakalpojumi. Tālr. 27055085.

Izīrē : : :
Izīrē vai pārdod 1istabas
dzīvokli Iecavas centrā (42 m2).
Tālr. 29785824
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