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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Apbalvojums par drosmi
un augsti profesionālu dienestu
Par ieguldījumu
Nacionālo bruņoto spēku
Militārās policijas
attīstībā, pašaizliedzīgu
un augsti profesionālu
dienestu, par drosmi un
varonību četrās
starptautiskajās miera
uzturēšanas operācijās
un Latvijas valsts
armijas teicamu
pārstāvēšanu ārvalstīs
ar Viestura ordeņa
Sudraba goda zīmi
1. maijā tika
apbalvots iecavnieks,
NBS Militārās policijas
Kurjeru nodaļas kurjers,
seržants Edgars Kukutis.
Attēlā kopā ar Valsts
prezidentu Valdi Zatleru.
A: Anta Kļaveniece

Valsts prezidenta kancelejas
Ordeņu kapituls saistībā ar Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas
dienu valsts augstākos apbalvo-

F: Toms Kalniņš, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

jumus piešķīra 102 personām sabiedriskajiem darbiniekiem,
māksliniekiem, mediķiem, iekšlietu struktūru pārstāvjiem,
sportistiem, tiesu sistēmas dar-

Uz pārupi vairs nav jāmēro apkārtceļš
A: F: Beata Logina

Pateicoties zemessargu
pūlēm, no Iecavas centra
uz Pārupes ielu atkal var
nokļūt pa taisnāko ceļu aiz deviņstāvu mājām
pāri upei ierīkots pagaidu
pontonu tilts.
Martā, ceļoties ūdens līmenim Iecavas upē, peldošu koku
stumbri, sanesas un ledus gabali stipri sabojāja vecā gājēju tilta
metāla konstrukcijas. Lai neapdraudētu iedzīvotāju drošību un

nepieļautu tilta konstrukciju aizskalošanu ar palu ūdeņu straumi, Iecavas novada pašvaldība
bija spiesta tiltu demontēt, atstājot neskartus vienīgi vecos tilta
betona balstus.
Ņemot vērā ārkārtas situācijas apstākļus, kamēr notiek jaunā tilta izgatavošana un uzstādīšana, pašvaldība vērsās pēc atbalsta pie NBS Zemessardzes un
lūdza 54. inženiertehniskā bataljona palīdzību. 3. maijā zemessargi pie upes strādāja visu dienu (attēlā), un vakarpusē abus
krastus savienoja pontonu tilts.
5.lpp.

biniekiem, karavīriem u. c. Augstie apbalvojumi tradicionāli tika
pasniegti Rīgas pilī trīs svinīgās
ceremonijās - 1., 3. un 4. maijā.
6.lpp.

07.05.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Aktuālais
2.
Iecavas internātpamatskolā
Jāmeklē
3.
risinājumi
sociāli
neaizsargātu
cilvēku dzīves
uzlabošanai
Bibliotēku
4.
nedēļā
5.
lasītāji brauca
ekskursijās

2010. gada 7. maijā

2.

Iecavas internātpamatskola - tepat līdzās!
A: F: Inga Čipena

direktores vietniece
Aprīlis ir ļoti rosīgs mēnesis,
kad visa tauta Latviju uzpoš tīru
un košu. Arvien lielāku atsaucību gūst aicinājums iesaistīties
Lielajā talkā. Iecavas internātpamatskolā apkārtnes sakopšanas
tradīcijas veidojušās 50 gadu garumā. Ikviena klase rūpīgi uzkopj sev atvēlēto teritoriju skolas
apkārtnē. Šogad skolas apkārtne
jau saposta, un ar entuziasmu
esam iesaistījušies arī novada rīkotajās aktivitātēs. 22. aprīlī
skolas lielais talcinieku pulks 48 skolēni - devās uz Latvijas
mežu saimniecību, kur saņēmām uzdevumu savākt atkritumus gar ceļa malu astoņu kilometru garumā. Skolēni kopā ar
skolotājām godprātīgi veica uzticēto pienākumu un kā pateicību saņēma dāvanas no Latvijas
mežu saimniecības darbiniekiem.
Projektu nedēļa
Rosība skolā sākās jau tūlīt
pēc Lieldienu brīvdienām, kad
notika ikgadējais projektu nedēļas darbs. Aktivitātes sākās ar
krāsainu Lieldienu olu izstādi.
Šogad projektu nedēļa tika veltīta mācību gada garumā ilgušajam klašu konkursam «Klases
dzīve» kur iespējas izpausties radoši bija ļoti plašas. Katra klase
par galvenajiem notikumiem īsi
pastāstīja internātskolas avīzei
«Skolas Logā». Sākumskolas klašu galvenās aktualitātes bija
saistītas ar Iecavas teritorijas
iepazīšanu. Pamatskolas klases
vairāk laika veltīja informācijas
ieguvei par darbu dažādos Iecavas uzņēmumos.
Vairākas klases apmeklēja
SIA «Iecavnieks», kur iepazinās
ar ražošanas procesu. Daudzi
skolēni ar prieku iepazinās ar
darbu «Ciku cakās». 6. c klase
nopietni pētīja poliklīnikas darbu, bet 8.c apmeklēja auto remonta darbnīcu. 9.c klases
skolēni apguva profesijas izvēles
un personiskās izaugsmes iespējas, projektu nedēļā iepazīstoties
gan ar SIA «Iecavnieks», gan ar
Vecumnieku kokapstrādes «Pakāpiens» un tiekoties ar Iecavas
novada Domes priekšsēdētāju
Jāni Pelsi. 9.a klase projektu nedēļu izmantoja, lai turpinātu savu darbu pie skolas augļu dārza
atjaunošanas. Skolotāja Viļa Zepa vadībā top vērienīgs projekts,
kas ilgus gadus paliks kā neaizmirstama dāvana pēc absolventu došanās lielajā dzīvē. Darbi
jaunajā augļu dārzā turpinājās
arī Lielās talkas un brīvajā laikā.

8.c klases skolēni būvē un izzina Gaismas pili.
Visas klases iesaistījās «Labo
darbu akcijā», kur skolēni un
skolotāji apkopoja spēkus, vācot
makulatūru (tika savāktas divas
tonnas) un ziedojumus kā palīdzību četrkājainajiem draugiem
Slokas dzīvnieku patversmē. Visi
tika aicināti ziedot dažādus dzīvnieciņiem noderīgus priekšmetus: sedziņas, rotaļlietas un dzīvnieku barību. Bērni ar sirsnību
atsaucās procesam, un 20. aprīlī
visi ziedojumi tika nogādāti adresātiem - suņiem un kaķiem,
kuru mājas šobrīd ir patversmē.
Nozīmīga projektu nedēļas
daļa tika atvēlēta arī skolēnu lasītprasmes aktualizēšanai, izlasīto atspoguļojot dažādos veidos krustvārdu mīklās, mazos uzvedumos, atstāstījumos un citādi.
Projektu nedēļa vainagojās ar
klašu prezentācijām, kur atraktīvi tika atgādināti galvenie notikumi klases dzīvē mācību gada
laikā un projektu nedēļā.
9. klašu prezentācija
Marta beigās skolā notika kas
līdz šim nebijis - 9. klašu skolēnu
prezentāciju pasākums «Sev un
savai nākotnei». Laiks ir īpaša
vērtība - tas ir jāizdzīvo. Dienas,
stundas, minūtes, kas mums
piešķirtas, jātur pašiem savās rokās tā, lai dzīve būtu interesanta.
Jau skolas solā sēžot, katram jāapgūst prasme parādīt savas
spējas, talantus; citiem vārdiem
sakot - jāprot sevi prezentēt. Tieši
tāpēc zālē pulcējās 9. klašu skolēni, lai rādītu, ko katrs prot.
Pirms pasākuma katram bija jāsagatavo īpaši mājas darbi un jābūt gataviem arī negaidītiem uzdevumiem. Mājas darbos bija
darba lapas izveide «Par sevi un
savu nākotni», mēmā šova sagatavošana - savas profesijas at-

ainojums, un, lasot preses izdevumus skolas bibliotēkā, jāsagatavojas erudīcijas konkursam.
Dalībniekiem bija jādemonstrē
arī spēja izteiksmīgi lasīt tekstu
un jāsastopas ar negaidītu uzdevumu - pogas piešūšana. Katrā
uzdevumā tika apbalvoti uzvarētāji. Balvas saņēma arī skolēni,
kuri guvuši labus rezultātus
līdzšinējā mācību darbā, olimpiādēs un konkursos.
Bibliotēka
Aktīva pasākumu organizēšana, kā vienmēr, notiek mūsu
skolas bibliotēkā. Laikā no 19.
līdz 25. aprīlim visā valstī notika
Bibliotēku nedēļa. Tās ietvaros
mazie lasītāji tika aicināti lasīt
Andersena pasakas, atceroties
pasaku teicēja 205. gadskārtu,
un iepazīties ar jaunajām grāmatām.
Tradicionāli tiek rīkotas gleznu un fotogrāfiju izstādes, kas šī
mācību gada laikā organizētas
vairākkārt, sniedzot iespēju
starpbrīžos vai pēcpusdienās
veldzēties skaistos mirkļos gan
skolēniem, gan skolotājiem. Šogad eksponētas Jurģa Skulmes,
Andreja Lazdiņa un Maijas Staņulānes gleznas. Pašlaik bibliotēkā apskatāma internātskolas
bijušās audzēknes Ritas Bogdanovas fotogrāfiju izstāde.
Laiku pa laikam skolu apciemo grāmatu izdevniecību pārstāvji, kas piedāvā iegādāties
grāmatas par draudzīgākām cenām. Aprīlī mūs iepriecinājusi
grāmatu izdevniecība «Avots»,
gaidām ciemos arī «Anneli», kuras izdevumi pieejami ik pavasari. Šobrīd, kad tuvojas izlaidumu
laiks, laba grāmata dāvanai noder ikvienam.
Kopš 26. aprīļa skolas biblio-

tēkā tiek eksponēts Gaismas pils
makets, ko piedāvā LNB Bērnu
literatūras centrs. Makets viesojies arī citviet Latvijā. Skolēniem
tiek organizētas interaktīvas nodarbības, kuru laikā bērniem ir
iespēja pašiem būvēt Gaismas
pili, jo makets veidots no klucīšiem, to var izjaukt un salikt.
ZZ čempionāts
Aprīlī 7.a klase devās uz «Zelta Zivtiņas» čempionāta sacensībām, kur daudzu dalībnieku vidū sastapās ar nopietniem uzdevumiem, kas aptver visdažādākās dzīves jomas - erudīcijas
konkursiem, sporta un dzīvesprasmju sacensībām. Lai iegūtu
tiesības piedalīties interesantajā
pasākumā, skolēni rūpīgi gatavojās vairākus mēnešus. Sniegā
tika veidots atraktīvs uzraksts
«Rādi klasi» un tā fotoattēls nosūtīts konkursa veidotājiem.
Skolotājas Valijas Lukstiņas vadībā skolēni veidoja skaistas
stikla mozaīkas, izmantojot skolas ģerboņa attēlu.
Radot atbilstošus apstākļus
aizraujošu pozitīvu interešu realizēšanai, skolēni tiek lietderīgi
nodarbināti, paplašinās viņu redzesloks.
Skolēnu dome
Kā ik pavasari, arī šogad
ievēlēta jaunā Skolēnu dome,
kas aktīvi darbosies dažādās jomās. Skolā darbojas sešas ministrijas (izglītības, kultūras,
sporta, preses, tīrības un kārtības), kā arī īpašie sektori (skolas
muzejs, bibliotēka un apkārtne).
Katrai jomai ir skolotājs konsultants un atbildīgais vai atbildīgie
Skolēnu domes pārstāvji.
Jaunās Skolēnu domes prezidente līdz nākamā gada pavasarim ir 7.c klases skolniece Linda
Kalniņa. Prezidentes vietnieces
pienākumi uzticēti 6.c klases
skolniecei Kristīnei Voroņenkovai.
Informācija par
skolas dzīvi
Tuvojas laiks, kad septiņgadīgo bērnu vecākiem jāizdara izvēle, kurā skolā un kāpēc sūtīt
savu bērnu. Svarīgāko informāciju par Iecavas internātpamatskolu varat atrast mūsu skolas
interneta mājas lapā
www.iecavainternatskola.lv vai
zvanīt pa tālruni 63941183.

Mīļie vecāki! Aicinām
apmeklēt skolēnu darbu
izstādi un Mātes dienai
veltīto koncertu «No sirds
uz sirdi!» 14.maijā 11:45. IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

27. aprīļa sēdē Finanšu
komiteja izskatīja deputātu
A. Vītolas, B. Mīlgrāves, S. Mašiņenkova, A. Grundmaņa, I. Freimanes, I. Vaičekones un A. Avota
iesniegumu, kurā ierosināts atbalstīt lauku attīstības speciālista pakalpojumu nodrošināšanu
Iecavas novadā, rīkojot konkursu par konkrēta darbinieka pieņemšanu darbā, un likvidēt

Iecavas novada Domes štata vietu «lauksaimniecības organizators». Pamatojums - tā tiktu nodrošināta novada lauku teritoriju attīstība, t. sk. netradicionālās lauksaimniecības un tūrisma
attīstība, kā arī tiktu ieekonomēti līdzekļi, kas pašlaik plānoti
lauksaimniecības organizatora
atalgojumam, jo lauku attīstības
speciālistu algotu Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs.
Dome jau iepriekš izskatīja

Jāmeklē risinājumi
sociāli neaizsargātu
cilvēku dzīves uzlabošanai
A: Anta Kļaveniece

Aptuveni pirms gada Sociālā
dienesta speciālisti aktualizēja
ideju par veco ļaužu pansionāta
izveidi Iecavas novadā, taču tā
netika realizēta. Galvenais šķērslis – trūkst telpu, kur pansionātu izvietot, skaidro Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale. Jautājums joprojām ir aktuāls, jo pieprasījums pēc šī pakalpojuma nemazinās, bet tikai
pieaug.
Sociālā darba organizatore
Zanda Zelle un sociālā darbiniece Anda Krūmiņa teic, ka gandrīz katru nedēļu dienestā
iegriežas kāds novada iedzīvotājs, kurš interesējas par iespējām ievietot pansionātā savu tuvinieku. Nesamazinās arī vientuļo un veco pensionāru skaits,
par kuriem jārūpējas pašvaldībai. Pansionāta izmaksas tiek
segtas no 90% klienta pensijas,
bet pārējo sedz pašvaldība, kas
ir vidēji 200 latu par katru klientu mēnesī. Iespējams, ka, izveidojot pansionātu pašu novadā
un pārdodot šo pakalpojumu
klientiem arī no citām pašvaldībām, izmaksas izdotos samazināt.
Vērtīgi būtu arī citi ieguvumi: jaunas darbavietas un tas,
ka vecie cilvēki, kas mūžu pavadījuši Iecavā, netiktu vesti kaut
kur tālu projām no ierastās vides. Bieži vien tieši šis faktors ir
psiholoģiski visgrūtāk pieņemams. Pašlaik 16 bijušie iecavnieki izvietoti dažādos pansionātos: septiņi - Derpelē (Codes pa-

gasts), seši – Atvasarā (Vecumnieku novads), pa vienam Raudā
(Tukuma novads), Laucienē (Talsu novads) un Iecavā.

Piedāvā sadarboties
Sociālā dienesta pienākumos ir ļoti daudz funkciju, lai palīdzētu cilvēkiem, kurus piemeklējušas sociālas problēmas. Taču
dzīve pierāda, ka ne vienmēr sociālie darbinieki var palīdzēt. Ar
to diezgan bieži jāsaskaras ikdienā. Dzīvē ir situācijas, kuras sociālajam darbiniekam nav pienākums risināt, piemēram, ar grūtībām staigājošai tantei nepieciešama pases fotogrāfija, bet tuviniekiem nav iespēju viņu pie fotogrāfa aizvest. Vai arī kāds cits
gadījums – vecam vīram ar lauztu kāju jānokļūst poliklīnikā pie
ķirurga, bet strādājošie tuvinieki
nevar atļauties kavēt darbu, lai
viņu turp nogādātu.
Pieaug iedzīvotāju skaits,
kuri vēršas pie Sociālā dienesta
darbiniekiem ar lūgumu aizvest
viņus pie medicīnas speciālista
Rīgā. Cilvēks būtu ar mieru šo
pakalpojumu pirkt par nelielu
samaksu. Tomēr pastāvīgi šādu
pakalpojumu Sociālais dienests
nevar piedāvāt, jo transports ikdienā ir noslogots dienesta vajadzībām. Iespējams, šādu maksas
pakalpojumu – cilvēka aizvešanu
uz vajadzīgo iestādi un viņa pavadīšanu - varētu piedāvāt kāds
privātuzņēmējs. Sociālā dienesta
speciālisti ir gatavi sadarboties.
Interesēties pie Sociālā dienesta
vadītājas S. Strautmales pa tālr.
63942240, 26354768, e-pasts:
sigma.strautmale@iecava.lv. IZ

centra piedāvājumu, taču neatbalstīja to, jo pašvaldībai nav likumīga pamata nodrošināt darba vietu, auto un pārējos darbam nepieciešamos resursus
personai, kuru algo cita institūcija. Turklāt šāda speciālista
amata pienākumos prioritāte
būtu statistikas aptauju un tamlīdzīgu centra noteikto funkciju
izpilde, nevis vietējo lauksaimnieku konsultēšana, kā tas ir
pašlaik, kad lauksaimniecības
organizatora darba devējs ir Dome. Iecava ir lauksaimniecības
novads, te darbojas daudz zemnieku saimniecību, tāpēc pašvaldība jau ilgus gadus uztur
lauksaimniecības organizatora
štata vietu (kopš pagājušās vasaras - 0,5 slodzes). Tāpēc arī
Finanšu komiteja, atklāti balsojot - ar četrām balsīm «par» un
vienu «pret», noraidīja šo iniciatīvu, apliecinot, ka lauksaimniecības organizatora štata vieta ir
saglabājama.
Konceptuāli tika atbalstīts
iepriekš minētās deputātu grupas cits ierosinājums - par nevalstisko organizāciju (NVO)
līdzfinansēšanu. Lai veicinātu
novada attīstību un sabiedrības
aktivizēšanu, apstiprināšanai
Domē iesniegts NVO līdzfinansēšanas konkursa nolikuma projekts. To jau atbalstījusi Attīstības komiteja; līdz apspriešanai
Domē projekts jāizskata arī pārējām deputātu komitejām.
Sākumskolas «Dartija» direktore I. Freimane informēja, ka šī
gada bargā ziema nodarījusi postījumus āra noliktavai un tā nav

izmantojama, jo jumts ir caurs,
brūk fasādes apmetums, atsedzot ķieģeļu sienu. Deputāti nolēma ieteikt Domei veikt budžeta
grozījumus un piešķirt saimniecības ēkas jumta nomaiņai nepieciešamo finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Domes projektu vadītāja
I. Bramane lūdza komiteju atbalstīt finansējuma (aptuveni 2000
latu) piesķiršanu Zālītes ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrādei.
Ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas sistēmas Zālītē, ko apsaimnieko SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība», ir novecojušas un tehniski
nolietojušās, tajās regulāri tiek
konstatēti sistēmu darbības
traucējumi un pārrāvumi. Lai izbūvētu jaunu ūdensvadu, atdzelžošanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, paredzēts
iesniegt projekta pieteikumu aktivātes Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000 ietvaros, bet pieteikuma
kvalitatīvai izstrādei nepieciešams TEP. Deputāti nolēma
ieteikt Domei piešķirt nepieciešamo finansējumu (precīza summa būs zināma pēc iepirkuma
procedūras) no dabas resursu
nodokļa.
Komiteja izskatīja arī citus
jautājumus, par kuriem vēl jālemj Domes sēdē vai tiks organizētas atsevišķas prezentācijas
un apspriedes. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 28. aprīļa plkst.
21:30 līdz 29. aprīļa plkst. 7:15
no mājas pagalma Rīgas ielā nozagta automašīna VW Golf
(1992. g.). Uzsākts kriminālprocess.
- 29. aprīļa rītā, veicot lauku
darbus, atrasta nesprāgusi
Otrā pasaules kara mīnmetēja
mīna.
- 30.aprīlī ap plkst. 20:45
Upes ielā kāds 1964. gadā dzimis
vīrietis sabiedriskā vietā atradās
tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu.
Bet ap plkst. 23:45 Rīgas ielā alkohola reibumā aizturētas divas
personas (1990. un 1989. g. dz.).
- 1. maijā ap plkst. 13:30
Skolas ielā kāds 2002. gadā dzimis zēns ar velosipēdu uzbrauca
1926. gadā dzimušai sievietei,
kura ar galvas sasitumu nogādāta Jelgavas slimnīcā.
- 2. maijā ap plkst. 3:30 Robežu ielā trīs jaunieši (1988.,
1987. un 1992. g. dz.), būdami

alkohola reibumā, skaļi atskaņoja mūziku un traucēja apkārtējiem iedzīvotājiem naktsmieru.
- Naktī no 2. maija uz 3. maiju
no lauku mājas teritorijas nozagta 400 litru tilpuma alumīnija
muca. Uzsākts kriminālprocess,
un tiek pārbaudīta trīs vīriešu
saistība ar šo zādzību.
- 3. maijā ap plkst. 19:50 Rī-gas ielā aizturēts 1994. gadā dzimis jaunietis, kurš atkārtoti gada laikā sabiedriskā vietā atradās tāda alkohola reibumā, kas
aizskar apkārtējo cieņu.
- 4. maijā ap plkst. 8:20 automašīnas VW Passat vadītājs (dzimis 1992. gadā), Dartijā nobrauca no ceļa uz ietriecās koka
balstā. Satiksmes negadījumā
bojāta automašīna un koka
balsts.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Garīgi bagāta diena pie Likteņupes
A: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotekāre
F: Anda Rācenāja

Kopīgā Bibliotēku nedēļas
ekskursijā šogad Edvarta
Virzas Iecavas bibliotēkas
un Zorģu bibliotēkas
42 čaklākie lasītāji
apmeklēja latviešu
dvēseles mītnes vietas
Daugavas krastos Skrīverus, Koknesi un
Likteņdārzu.
Laiks no rīta izbraucot bija
stipri aizdomīgs, tomēr visi sapulcējāmies labā noskaņā, silti
saģērbušies, nodrošinājušies ar
tēju un plēves mētelīšiem, lai nebaidītos no lietus vai pat meteorologu solītā slapjā sniega.
Mūsu pirmā pieturas vieta bija «Skrīveru saldumu» ražotne,
kur mūs sagaidīja smaidošā Dace - pavadone saldumu pasaulē.
Videomateriālu par latviskā salduma - Skrīveru gotiņas - receptūru un vēsturi papildināja Daces stāstījums. Visi ar prieku degustējām dažādās gotiņas, atminoties bērnību un brīnoties par
modīgajām piedevām pie ierasti
piensaldās konfektes. Pēc iestiprināšanās Dace mūs lika pie
darba. Katram bija sagatavota
darba vieta ar konfekšu ietinamo
papīru, gabaliņos sadalītām
konfektēm, dažādām piedevām:
rozīnēm, dzērvenēm, riekstiem,
sēkliņām. Kad Dace bija ierādījusi, kā tas darāms, konfektes
veidojām un tinām katrs saviem
mājās palicējiem un darbā aizņemtajiem, īpaši piemeklējot
piedevas un uzrakstot saņēmēja
vārdu uz iesaiņotā garduma. Gatavo ciemkukuli Dace katram
ielika papīra maisiņā, ko aizzīmogoja ar Skrīveru logo uzlīmi,
lai līdz mājām netaisītu vaļā.
Kokneses atpūtas un mācību
centrā «Mazā kāpa» - baltajā pilī
Pērses upes krastā - mūs sagaidīja smaidīgā saimniece Inese.
Jaunās, mājīgās telpas ar gleznām un iekurto kamīnu kā viesmīlības simbolu radīja sajūtu, ka
esam īpaši gaidīti un radīja siltuma sajūtu arī sirdī. Inese sīki

«Skrīveru saldumu» ražotnē katrs varēja izpētīt un izbaudīt konfekšu tīšanas procesu ļoti pamācoši un aizraujoši!
stāstīja un rādīja ādas priekšmetu tapšanas gaitu. Pārsteigums
bija lašādas izmantošana aksesuāru veidošanā līdz ar ierasto
liellopu vai cūkādu. Visi aizrautīgi iemēģināja roku suvenīra gatavošanā. Inese ierādīja, kā ar
amatu centra darbarīkiem izspiest atslēgu piekariņa formu,
izveidot uz tās savus iniciāļus vai
horoskopa zīmi, sastiprināt ar
kniedēm un apdarināt piekariņu
gatavu. Daži darināja oriģinālu
dāvanu tuviniekam vai draugam. Mājīgajās telpās iebaudījām piedāvāto tēju un iestiprinājāmies ar līdzpaņemtajām maizītēm, lai būtu spēks ceļot tālāk.
Pie Kokneses mūra pils drupām iejutāmies gides stāstījumā
par rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa skrīvera darba laiku Kokneses muižā, kur noskatīti leģendārā mīlasstāsta «Ugunī» prototipi. Īpašu izpēti prasīja vāciešu

Kāds bijis APRĪLIS
Iepriekšējā mēnesī Iecavas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas piecu
pāru laulības, izsniegtas astoņas miršanas apliecības un septiņas
dzimšanas apliecības. Iecavnieku ģimenes kļuvušas bagātākas ar
pieciem puikām un divām meitenēm. Mazuļiem doti šādi vārdi:
Martins, Rūdolfs, Jānis, Marats, Artūrs, Baiba un Alise. IZ

dāvātais te agrāk stāvējušās viduslaiku pils makets ar visiem
tornīšiem, tiltiņiem, arkām un
velvēm - ļoti filigrāni un iespaidīgi
paveikts darbs. Vecākajiem cilvēkiem, kas agrāk redzējuši Kokneses mūra pils drupas neappludinātas, šis apmeklējums raisīja
skumjas, taču jaunākajiem tā
šķiet romantiska un leģendām
apvīta vieta.
Topošā latviešu nacionālās
atmiņas dvēsele Likteņdārzs
iespaidoja gan ar vietu - pussalu,
kas iesniedzas Daugavā, gan reizē vērienīgo un sirsnīgo ieceri.
Japānas arhitekts Šunmio Masuno (Shunmyo Masuno), kura
makets starp diviem desmitiem
citu tika atzīts par piemērotāko
mūsu nācijas dvēseļu piemiņai,
pirms tā tapšanas sīki izpētījis
latviešu kultūru un tradīcijas,
rodot daudz kopīga gan japāņu
un latviešu dzīvesziņā, gan dārzu
veidošanā. Mums visiem bija svarīgi sajust Likteņdārza auru, par
spīti tobrīd asajam vējam un lietum. Viena ceļotāja aizdedzināja
svecīti par svešumā uz mūžu palikušajiem. Zorģu bibliotēkas lasītāji saziedoja 15 latus, Iecavas
bibliotēkas - 10 latus tālākai Likteņdārza veidošanai. Bija arī privāti ziedojumi. Iespējams, jau

drīz varēsim braukt uz topošo
Likteņdārza amfiteātri vērot
saulrietu.
Atpakaļceļā iegriezāmies
Liepkalnu maiznīcā Daugavas
krastā, kur patiesu sajūsmu raisīja brīnišķīgais skats uz upi un
rūpīgi iekoptā vieta. Vēderpriekam iegādājāmies ciemkukuļus,
ko pacienāt mājniekus. Vasarā
vilinošs piedzīvojums būs stundu ilgs brauciens no Liepkalniem
ar vikingu laivu pa Daugavu - laiku saimnieki gan ieteica rezervēt
iepriekš.
Neplānotu līkumu izmetām
līdz Ķeguma Krusta kalnam ar
lūgšanu vietu alā. Seno zinšu
pētnieki šo vietu uzskata par
mūsu senču svētvietu. Pēc Intas
Brokānes ierosinājuma te pirmais krusts uzstādīts 1997. gadā, ik jūniju notiek krustagājiens.
Viena diena bija tik piesātināta ar radošu un latvisku
atmosfēru, bijām daudz uzzinājuši paši par savu zemi un kļuvuši garīgi daudz bagātāki. Atvadu
jautājums skanēja: «Kur brauksim nākamgad?!» Paldies par
jauko kompāniju lasītājiem. Īpaši tencinām «Bauskas tūrista» gidi Valentīnu un šoferi Pēteri par
laipnību un silto smaidu. IZ
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Lauku bibliotēku lasītāji iepazina Talsu apkārtni
Bibliotēku nedēļas
trešdienā Zālītes, Ziemeļu
un Rosmes bibliotēkas
čaklākie lasītāji un draugi
devās kopīgā ekskursijā
uz Talsu apkārtni.
Krāšņi rožu ziedi mūs priecēja «Rožulejās». Tā ir pati modernākā rožu audzētava Baltijā.
Akmens vates kubiņos, daudzreiz dienā piebaroti, krāšņi un
veselīgi augi ar lekniem dzinumiem un stingriem ziedpumpuriem. Dažu šķirņu stādi atceļoja
uz Iecavas dārziem.
Savu vietu ekskursantu mājās atradīs arī iegādātie Pūres
košumkrūmi un Stendes veselīgie graudi. Par plēkšņaino un
kailgraudu šķirņu īpašībām
mums bija sagatavots izsmeļošs
stāstījums. Degustējot salātus,
visi tos atzina par garšīgiem. Arī
maizīte garšoja mazliet savādāk
un bija sātīga.
Patīkamus brīžus sagādāja
Kukšu muiža, būvēta 1725. gadā, lai gan rakstos minēta jau
1530. gadā. Tā tiek uzskatīta par
izcilu Latvijas muižu arhitektūras paraugu. Muižā saglabājušies arī vairāki 19. gadsimta sienu gleznojumi. Greznie paklāji,
mirdzošās lustras, antīkās mēbeles, gleznas, logu dekori ieveda
neatkārojamā, savdabīgā pasaulē, kur katra telpa saglabājusi
aizgājušo laiku. Apmeklētājam
šeit ļauta vaļa iztēlei, lietojot senatnīgās un arīdzan vērtīgās mēbeles, vērot gleznu oriģinālus.
Talsi mūs sagaidīja ar saviem
pakalniem un ezeriem. Garām

piemineklim Latvijas brīvības cīnītāju piemiņai «Koklētājs», kura
sauklis ir «Latvijas saulei», devāmies uz ezera pusi. Ezera laukumā atrodas piemiņas vieta
1997. gada 28. jūnijā bojā gājušajiem bērniem.
Lielā iela - skaistākā Talsu
iela, kurā gandrīz neskarta saglabājusies 19. gadsimta apbūve. Senāk Talsu un Vilkmuižas
ezeri nebija atdalīti viens no otra
un šeit atradās pārceltuve. Vēlāk
ezera līmeni pazemināja un uz
pāļiem sāka celt mājas. 19. gadsimta beigās Lielā iela bija pilsētas galvenā maģistrāle, tā savienoja abas Talsu daļas.
Nepārspējamu optimisma devu sniedza z/s «Rūķīši» atraktīvais saimnieks. Mums bija jāiemācās pa jaunam kopt ābelītes,
griežot un aizlaužot zarus. Tas
tiek darīts, lai rudenī šos zarus
vēl sāpīgāk nelauztu raža. Pēdējie āboli no iepriekšējā rudens,
kraukšķīgas žāvēto ābolu šķēlītes un ābolrausis ar saldu, dzidru ābolu vīnu turpat ābeļdārzā.
Visus ražošanas stiķus meistars
neatklāja, taču savas trīs cepures parādīja - visas ar āboliem
pie hūtes malas. Viņš aicināja
ciemos rudenī vākt ražu lēnos un
apzinīgos - mūsu pensionārus.
Ar siltiem sklandraušiem
azotē mājās atgriezāmies tikai
vēlā vakarā. Paldies pašvaldībai
par atbalstu pasākuma organizēšanā, paldies ceļotājiem par
aktivitāti, «Bauskas tūristam»
par atsaucību un gidei par optimisma pilnajiem vēlējumiem.

Labam dārzniekam jāprot rīkoties ar āmuru un naglu prasmes atrāda Ņina Pavlova un Uldis Lasmanis.

Bibliotekāres

Uz pārupi vairs nav jāmēro apkārtceļš
1.lpp.

Iecavas zemessargi Daiņa
Kravala vadībā lika lietā savas
zināšanas un prasmes, lai
iepriekš citviet izmantotās tilta
konstrukcijas pārveidotu un
pielāgotu šai vietai. Tapa pusotru metru plats tilts, kurš
iecavniekiem kalpos līdz pat jaunā, pastāvīgā tilta ierīkošanai.
Pašlaik, kad ir sākusies dārziņu apstrādes sezona, nokļūšana no centra pārupē ir būtiska
ne tikai pārsimts tās puses iedzīvotājiem, bet arī aptuveni 400
mazdārziņu apsaimniekotājiem.
Vairums šo cilvēku ir pensionāri, kuriem ir grūti mērot trīs kilometru garāku apkārtceļu. Tā-

pēc daudziem šāda pagaidu tilta
izveide ir priecīgs notikums, jo
iespējams uz pārupi atkal doties
pa ierasti taisnāko un ērtāko ceļu.
Iecavas novada pašvaldības
izsludinātā iepirkuma procedūra par jauna tilta izgatavošanu
un uzstādīšanu vēl nav noslēgusies. Pieteikumus bija iesnieguši
pieci pretendenti, no trīs lētāko
piedāvajumu iesniedzējiem pašlaik tiek gaidītas atbildes par
darba uzdevuma izpratni, materiālu un būvdarbu izmaksu precizējumiem, informē Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.
Plānots, ka tilta būvniecība varētu notikt laikā no jūnija līdz
septembrim. IZ

F: Gita Kravala
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Apbalvojums par drosmi un
augsti profesionālu dienestu
1.lpp.
F: no personīgā arhīva

Par saņemto apbalvojumu,
kas ievērojami paspilgtinājis
svētku kopējo sajūtu, Edgars
teic: «Kopš 1996. gada esmu armijā, un uz kopējā gadu fona šis
sasniegums ir redzams. Domāju,
ka liela nozīme ir tam, ka esmu
pabijis četrās misijās: Kosovā,
Bosnijā, Irākā un Afganistānā.
Kopumā divi gadi misijās ir pavadīti. Pārējais dienests – tā ir ikdiena, kurā cenšos profesionāli
izpildīt to, kas man ir uzticēts.»
Vēlme kļūt par karavīru Edgaram bijusi jau kopš bērnības.
Ar smaidu viņš atceras, ka toreiz
«bija pilna māja dažādu rotaļu
ieroču, bet vēlāk neviena filma
par karu netika laista garām».
Mācoties vidusskolas beidzamajās klasēs, Edgaram jau bija
skaidrs, ka viņa nākotne būs
saistīta ar armiju. Pirms tam gan
bijis mēģinājums mācīties Saulaines tehnikumā, kurā viņš
iestājies, «skriedams līdzi labākajam draugam Artūram». Pieticis ar divarpus mēnešiem, lai Edgars saprastu, ka kļūt par agronomu viņš noteikti nevēlas.
Vēl tagad Edgars jūtas pateicīgs mammai, kas nepakļāvās direktora pierunāšanai nepamest
mācību iestādi, bet uzticējās dēla
izvēlei. Edgars gan apzinās, ka
būt karavīra mammai nav viegli.
Īpaši traks bijis 2004. gads, kad
brālis Ēriks atradies misijā Kosovā, bet Edgars – Irākā. «Irākas
misija palikusi atmiņā visspilgtāk, jo tā bija diezgan smaga.
Trāpījos otrajā rotācijā, kam nācās piedzīvot bēdīgi slaveno aprīļa sacelšanos. Gāja vaļā riktīgs
kariņš. Arī Kosovā, kur dienēja
brālis, toreiz bija nemieri. Varu
tikai iedomāties, kā te, Latvijā,
jutās mamma.»
Irāka mainījusi arī paša Edgara dzīves uztveri. «Tur es vairākkārt sastapos ar situāciju,
kad šķita – dzīve ir galā. Kad tiec
tam pāri, saproti, ka dzīves lielākā vērtība ir ģimene, draugi, paveiktie darbi, tas, kādu cilvēki
tevi atcerēsies.»
Vaicāju Edgaram, kā viņš
vērtē militāro misiju nozīmi, jo
bieži vien taču izskan viedoklis,
ka tās ir bezjēdzīgas. «Ja valdība
ir pieņēmusi lēmumu misijās
piedalīties, tad noteikti šis lēmums ir pareizs. Es esmu tikai

Kopš Edgars ir precējies, brīvo laiku viņš vislabprātāk
pavada sievas Lindas un dēliņa Raiena sabiedrībā.
Saskaņu ģimenē palīdz uzturēt spēja abiem respektēt otra
intereses. Piemēram, Edgars lepojas, ka Linda nesen
tikusi pie ilgi kārotajām šofera tiesībām, savukārt Linda
neiebilst, ka Edgars var stundām strinkšķināt ģitāru,
cenšoties pieslīpēt kāda skaņdarba skanējumu. «Varu būt
pateicīgs Lindai par viņas pacietību. Ja sieviete vīrieti sāk
ierobežot, sākas nesaskaņas, meli un atrunāšanās,»
ir pārliecināts Edgars.
Misijā Afganistānā

Iepriekš saņemtie apbalvojumi:
·
·
·
·

Četras NATO medaļas par dalību Starptautiskajās
miera uzturēšanas misijās Kosovā, Bosnijā, Irākā un
Afganistānā.
Četras LR NBS Piemiņas medaļas «Par piedalīšanos
starptautiskajās operācijās».
NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums —
goda zīme «Par nopelniem Militārās policijas
attīstībā», 2. pakāpe
NBS komandiera apbalvojums —
goda zīme «Par nopelniem» u. c.

karavīrs, kas pilda savu uzdevumu. Karavīrs par misijas mērķi,
ideju un jēgu daudz nefilozofē.
Kā savas profesijas pārstāvis es
varu tikai priecāties par iespēju

tur būt un ierakstīt savas pēdas
vēsturē. Atvaļinājumā uz Ēģipti
jau var aizbraukt visi,» tā Edgars. Viņš uzskata - kamēr ir dzinulis, ir jābrauc. Citiem dalība

misijās sniedz adrenalīna devu,
Edgars saka, ka viņam tā ir brīvības sajūta, izraušanās no ikdienas rutīnas, dzīvesveids, kurš
ļauj iepazīt pašam sevi daudz
dziļāk, nekā to ļauj dzīve miera
apstākļos. Viņš uzskata, ka labu
karavīru raksturo spēcīgs
raksturs, mērķtiecība, disciplīna, drosme, spēja vadīt un būt
vadītam, darboties kolektīvā un
individuāli. Karavīram vienmēr
jāatceras, ka bieži vien viņa lēmums var ietekmēt ne tikai paša,
bet arī citu karavīru iespēju
palikt dzīviem.
Kāda būtu Edgara reakcija,
ja vēlmi kļūt par profesionālu karavīru izrādītu Edgara un Lindas
ģimenē augošais dēls, tagad vēl
trīsgadnieks Raiens? «Neko viņam nepārmestu, jo katram pašam ir šī izvēle jāizdara. Taču
galvenais – es gribētu ieaudzināt
Raienam mērķtiecību,» spriež
Edgars. «Mērķis ir jāsasniedz un
jānoslīpē, jāpilnveido līdz profesionālismam, tikai tad var gūt
panākumus, un nav svarīgi,
kurā jomā. Diemžēl mūsdienu
sabiedrībā ir ļoti daudz cilvēku,
kas vispār neizvirza sev mērķi,
uz kuru tiekties.» IZ
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Sporta ziņas

27. aprīlī Iecavas internātpamatskolas stadionā notika
atklātās novada sacensības vieglatlētikā.
Paldies visiem sportistiem, kas nenobijās no stiprā lietus un,
spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, izturēja šo spēku
samērošanu.
100 m skrējiens
B vecuma grupa
1. vieta Dairis Feldmanis, 2. vieta Oskars Dudurs, 3. vieta Hugo
Zilberts
A vecuma grupa
1. vieta Emīls Sevastjanovs, 2. vieta Rihards Vētra,
3. vieta Kristaps Prokopovičs
Juniori
1. vieta Edgars Ērglis, 2. vieta Andris Geiba,
3. vieta Artūrs Voroškovs
Meitenes
1. vieta Una Šķipare, 2. vieta Anna Bugovecka,
3. vieta Lūcija Kalviša
Tāllēkšana
B vecuma grupa
1. vieta Dairis Feldmanis, 2. vieta Oskars Dudurs,
3. vieta Hugo Zilberts
A vecuma grupa
1. vieta Emīls Sevastjanovs, 2. vieta Artūrs Dambergs,
3. vieta Vitālijs Čemeris
Juniori
1. vieta Edgars Ērglis, 2. vieta Andris Geiba,
3. vieta Mārtiņš Ērglis
Meitenes
1. vieta Lūcija Kalviša, 2. vieta Una Šķipare,
3. vieta Anna Bugovecka
Lodes grūšana
B vecuma grupa
1. vieta Rūdolfs Tonigs, 2. vieta Rūdolfs Štāls,
3. vieta Māris Retiķis
A vecuma grupa
1. vieta Kristaps Gāga, 2. vieta Sandris Zvejs,
3. vieta Emīls Sevastjanovs
Juniori
1. vieta Ruslans Čemeris, 2. vieta Mārtiņš Ērglis,
3. vieta Edgars Ērglis
Meitenes
1. vieta Kintija Liepiņa, 2. vieta Lūcija Kalviša,
3. vieta Madara Bērziņa
Šķēpa mešana
B vecuma grupa
1. vieta Rūdolfs Tonigs, 2. vieta Rūdolfs Štāls,
3. vieta Žanis Sevastjanovs
A vecuma grupa
1. vieta Sandris Zvejs, 2. vieta Kristaps Gāga,
3. vieta Ronalds Boreika

Nobalso par savu iemīļoto veikalu!
HL Display Latvia,
vadošais tirdzniecības
aprīkojama piegādātājs
Latvijā, turpina ikgadējo
tradīciju un arī šogad rīko
reģionos jau iemīļoto
konkursu Mans veikals.
Konkursa noteikumi ir vienkārši: lai nobalsotu par savu
iemīļoto veikalu, jāaizpilda anketa, kura ir pieejama reģionālajos
laikrakstos, to mājaslapās un
uzņēmuma HL Display Latvia

mājas lapā www.hl-display.lv.
Tāpat kā citus gadus, veikalu
īpašnieki tiek laipni aicināti izvietot anketas arī savos veikalos.
Anketas, kā arī vēstules par
savu iemīļotāko veikalu, iespējams nosūtīt līdz 20. maijam uz
anketā norādīto pasta adresi, kā
arī elektroniski uz e-pastu vai pa
faksu.
Pēc anketu skaita tiks noteikts viens uzvarētājs katrā reģionā: Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. IZ

Amatieru basketbola līgas spēlē 28. aprīlī Dartija savā
laukumā piekāpās Beverīnai ar rezultātu 95:102 (pa
ceturtdaļām 24:30; 26:21; 18:20; 27:31).
«Kopumā mums mazliet pietrūka veiksmīgas aizsardzības,» spēles
iznākumu komentē iecavnieku galvenais treneris Voldemārs
Pārums. «Cīņā par atlecošajām bumbām, tāpat kā pārējos
rādītājos, it kā turējāmies līdzīgi, tomēr otrajā puslaikā grozu
nenovācām un viesi kļūdas nepiedeva, sodīja mūs par katru
paviršību.»
Beverīnas basketbolisti izpildīja divreiz vairāk soda metienu,
savukārt mājiniekiem šoreiz pagalam neveicās ar tālmetieniem
(piemēram, Gundaram Bričkam 9/2, Jānim Bērziņam 10/1).
Jānis Bērziņš: 21 punkts, 4 rezultatīvas piespēles;
Armands Švītiņš: 19 punkti, 12 izcīnītas bumbas;
Juris Brūveris: 19 punkti, 9 rezultatīvas piespēles;
Ģirts Hauks: 17 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Gundars Brička: 10 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Aldis Beitiņš: 5 punkti, 4 rezultatīvas piespēles;
Jānis Saveļjevs: 2 punkti;
Māris Gailums: 2 punkti;
Mārcis Eglītis: 4 izcīnītas bumbas;
Ivars Zemītis: 6 izcīnītas bumbas.
1.-8. vietas sadalīšanā Iecavas vienībai atlikusi vēl tikai viena
spēle - atkārtoti jātiekas ar Austrumu grupas līderkomandu
Beverīnu, bet spēles norises laiks vēl nav noteikts. Jācer, ka mūsu
spēlētājiem izdosies sezonu beigt uz pozitīvas nots.
Republikas skolu pavasara krosā, kurš 30. aprīlī risinājās
Anniņmuižā, mazo skolu grupā 1. vietu izcīnīja sākumskolas
«Dartija» komanda (Lība Madžule, Annija Liepiņa, Gerda Miezere,
Kārlis Ozoliņš un Artūrs Riekstiņš).
Individuāli ļoti veiksmīgi startēja arī Dzimtmisas pamatskolas
skolniece Lūcija Kalviša, kas ieguva 3. vietu.
Visi nosauktie skrējēji ir trenera Elmāra Gāgas audzēkņi. IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

Virszemes un
satelīttelevīzijas
iekārtu pārdošana
un uzstādīšana.

Atslēgu izgatavošana un
elektroinstrumentu remonts.

Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē no 2,90 Ls/m²
AR PVN.
Mob. 28809966, 28645305.

SIA «ARKĀDIJS», Rīgas ielā 16
tālr. 63963237, 28864504.

Pārdod : : :
Siltumnīcas stabi, skaldīta
malka, zāģmateriāli. Ar piegādi.
Tālr. 20034885.

Pērk : : :
demontē un pērk krāsainā un
melnā metāla konstrukcijas
(angāri, fermas, torņi,
dzirnavas, lauksaimniecības un
kravas tehnika, vieglās
automašīnas); attīra teritoriju.
Tālr. 26200989.

Dažādi : : :

8.

Kultūras namā
9. maijā pl. 11:00
- Mātes dienā Iecavas jauno vokālistu
KONKURSS «Cālis 2010»,
īpašais viesis - mūziķis Kaža
(Kārlis Būmeisters)
15. maijā pl. 18:00
Šovdeju grupas «MATRIX»
KONCERTS.
27. maijā pl. 18:00
Mūzikas skolas audzēkņu
izlaidums - absolventu
koncerts.
29. maijā pl. 20:00 KINO
PUNKTA AKCIJAS filma
«Laimīgajiem veicas».
Ieejas maksa - 1 santīms.

Mazdārziņu apstrāde:
kultivēšana, frēzēšana...
Tālr. 29360004.
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus.
Tālr. 26821053.
teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Iecavas novada Dome aicina uz semināru
«Septiņi domāšanas principi veiksmīgai dzīvei»
29. maijā no plkst. 9.00 līdz 15.00
Seminārs notiek projekta «EDU for ALL» ietvaros
un ir bezmaksas.
Semināra mērķis un ilgums: iemācīties dzīvot pilnvērtīgu un
bagātu dzīvi, maksimāli iesaistot un atverot savu potenciālu.
Ilgums atkarīgs no dalībniekiem (no 6 stundām).
Semināra tēmas:
1. Neizsīkstoša vēlme iepazīt pasauli
(esošo problēmu pārformulēšana mērķos, jautājumu uzstādīšana,
resursu un iespēju meklēšana)
2. Interese pārbaudīt iepazīto savā praksē
(dosimies ceļojumā, apgūstot jaunu pieredzi)
3. Pastāvīga savu sajūtu attīstība un pilnveidošana
(dažādi vingrinājumi sensitivitātes attīstībai)
4. Spēja pieņemt nenoteiktību, pretrunas un paradoksus
(mazliet pazīmēsim un attīstīsim toleranci)
5. Spēja līdzsvarot un izmantot dzīvē mākslu un zinātni
(vēlreiz par labo un kreiso smadzeņu puslodi)
6. Savas stājas un kustību pilnveidošana
(iekustināsim visu ķermeni un strādāsim vienlīdz veiksmīgi ar abām
rokām)
7. Sistēmiska domāšana
(savienojam apgūto un dodamies tālāk)
Metodes:
īsas mini lekcijas, pastaiga, zīmēšana un daudz vingrinājumu.

Par to visu - Sandra Pallo un Daina Romanovska
Pieteikties pa tālruni 63941601 līdz 24. maijam.

Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts, tirdzniecība
un noma. Ir pieejams
transports, 15 km rādiusā bez
maksas. Tālr. 29683462.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

8. maijā plkst. 11
Zorģos
LAMA MOTOKROSS.
Visi tiekat mīļi gaidīti!
Ieejas maksa - Ls 2;
bērniem, pensionāriem un
invalīdiem - bez maksas.
Domubiedru grupa, kas
vēlas izveidot Iecavas sporta
relikviju ekspozīciju, vēršas pie
sabiedrības ar aicinājumu
sniegt informāciju un dāvināt
visdažādākās lietas, kuras
stāsta par sporta jomas
attīstību Iecavā.
Kontaktpersona - Baiba Gāga
(tālrunis 29413982).

Estrādē
22. maijā Iecavas
MAZIE SKOLĒNU DZIESMU
UN DEJU SVĒTKI
pl. 13:00 svētku gājiens
no novada Domes
pl. 13:15 koncerts

Internātskolas
stadionā
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» atklātās
sacensības vieglatlētikā
C un D grupai
11. maijā pl. 15
Iecavas novada vasaras
sporta svētki
30. maijā pl. 10

Sporta namā
Treneru padomes sēde
17. maijā pl. 19
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