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5.

Kultūras namā
Izrāde «DZEJNIEKI, NAKTS,
BOHĒMA»
30. aprīlī - ATCELTA!

9 771691 205005

17

Cena - Ls 0,25

Mazdārziņu apstrāde:
kultivēšana, frēzēšana...
Tālr. 29360004.
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus.
Tālr. 26821053.

! medicīnisko palīdzību,
! atbilstošas telpas,
! profesionālu pedagoģisko personālu,
Skola nodrošina:

Zālītes speciālā internātpamatskola uzņem
bērnus diennakts pirmsskolas audzināšanas
grupā bērniem ar speciālajām vajadzībām.

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

filma «VAI VIEGLI..?»
Ieejas maksa - Ls 1.
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.
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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Kopdarbs ar šova elementiem

29. maijā pl. 20:00 KINO
PUNKTA AKCIJAS filma
«Laimīgajiem veicas».
Ieejas maksa - 1 santīms.

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

Virszemes un
satelīttelevīzijas
iekārtu pārdošana
un uzstādīšana.

Atslēgu izgatavošana un
elektroinstrumentu remonts.
SIA «ARKĀDIJS», Rīgas ielā 16
tālr. 63963237, 28864504.

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).
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AKTUĀLI

Kalna priedīšu
stādīšanā pie
daudzdzīvokļu
mājas Zorģi 4
piedalījās visu
astoņu dzīvokļu
iemītnieki – lieli,
mazi un arī pavisam
mazi. Uz Dainas
Rudzītes jautājumu,
vai talciniekiem
nešķiet, ka Lielā
talka pārāk tiek
pārvērsta par šovu,
Jānis Nudiens
atbildēja: «Ja vajag
iekustināt cilvēkus,
lai tas būtu kaut vai
ar šova palīdzību.
Galvenais, lai vide,
kurā dzīvojam, top
tīrāka un
sakoptāka.»

27. maijā pl. 18:00
Mūzikas skolas audzēkņu
izlaidums - absolventu
koncerts.

F: Beata Logina
A: Daina Rudzīte

Lielās talkas 2010 koordinatore
Iecavas novadā

Lielā talka ar strādāšanu
lietū, vējā un krusā nu ir
garām. Vēl tikai jāaizved
uz poligonu pēdējās
atkritumu kaudzes.

Kopumā Iecavas novadā talkoja 486 cilvēki, tika pielasīti
1862 baltie atkritumu maisi. Daļēji tos gan kāds aktīvs putnu
mēslu pārdevējs bez sirdsapziņas pārmetumiem izbēra zemē
un maisus paņēma sev...
Iecavas novadā talkoja koordinatores norādītajās vietās,
pašiniciatīvu izrādīja tikai dažas

Četras stundas radošuma
A: Beata Logina

Dienā, kad visa Latvija
vienojās dažnedažādās
Lielās talkas norisēs,
jaunieši Iecavā piedāvāja
savu pasaules redzējumu kā stereotipus var uzturēt
vai lauzt sadarbībā
ar fotoaparātu un
videokameru.
2. Latvijas jauniešu īsfilmu
un foto festivāls Iecavas kultūras

namā ritēja četras stundas. Žūrija - kinokritiķe Zane Dzene, stiliste Liene Allere, režisors Miks
Ozoliņš un fotogrāfs Mikus Fomins - vērtēja sešu radošo kino
apvienību un astoņu fotogrāfu
darbus. Skatītāji uz lielā ekrāna
varēja vērot konkursantu piedāvātās īsfilmas, mūzikas klipus
un fotogrāfijas, uzklausīt autoru
pamatojumus un skaidrojumus,
kā arī žūrijas brīžiem skarbo, tomēr konstruktīvo kritiku.
2.lpp.

30.04.2010.

ģimenes, sakopjot Ģedules krastus, daļu no Puķu lejas, novadgrāvi pie Bērzu, Lauku un Kļavu
ielas, ievedot kārtību Dievdārziņā un Sila ielas garāžās, kā arī
novācot makšķernieku atstātās
«šmuces» gar Iecavas upi.

4.lpp.

Šajā numurā:
2.
Angļu
valodu apgūst
rotaļājoties

Parādu dēļ 3.
brīdina par
liftu slēgšanu
Plaša
6.
programma
Bibliotēku
nedēļā
Iecavniekiem 7.
panākumi
smagatlētikā

Maijs atnāks ar izmaiņām
autobusu sarakstā
A: Beata Logina

1. maijā stāsies spēkā
izmaiņas autobusu
kustības sarakstā
maršrutā Rīga-Bauska.
«Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, bijām spiesti samazināt reisu skaitu maršrutā
nr. 7480 Rīga-Bauska,» informē
Ginta Rublovska no SIA «B-Bus».

«Tiks slēgti deviņi reisi, kuri
seko viens aiz otra ar 10 minūšu
intervālu un kuru vidējā noslodze ir 15-18 pasažieri. Atvērsim
vienu jaunu reisu un četriem reisiem tiks pamainītas izpildes
dienas, nosakot, ka sestdienās
un svētdienās attiecīgie reisi
vairs nekursēs.»
Autobusu kustības sarakstu
jaunajā redakcijā skatiet interneta mājaslapā www.iecava.lv. IZ

Iecavas
A 1A1
IecavasZinas
Ziņas12-2005
17-2010

! ēdināšanu 4 reizes dienā.
! mācību līdzekļus, rotaļlietas,

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Pamatojoties uz SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
ekonomisko situāciju, kas radusies iedzīvotāju maksātnespējas
dēļ, no 2010. gada 1. maija SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
mainīts kases darba laiks:
- otrdienās no plkst. 800 līdz 1700;
- trešdienās no plkst. 800 līdz 1800;
- ceturtdienās no plkst. 800 līdz 1700;
- pusdienas pārtraukums no plkst. 1200- 1300.

Zorģus tīra
mazi un lieli

Aicinām vecākus pieteikt 5 - 7 gadus vecus bērnus.
Tālruņi: 83041719, 29483699, 63945319.
Lai baltās sveces siltu gaismu
Mīlestības salā lej,
Lai baltām domām izauklēti
Dzīvē pretim bērni skrej! /V. Kokle-Līviņa/

1.lpp.

Sakarā ar iedzīvotāju parādu par lifta pakalpojumiem
no 2010. gada 1. jūnija tiks atslēgti lifti
Tirgus ielā Nr. 3 III sekcijā
un Tirgus ielā Nr. 5 III sekcijā.

Apsveikums : : :

A: Aina Ezergaile
Zorģu bibliotekāre

Reklāma
ü
Krāšņu podnieka profesiju (1 gads)
Audzēkņi saņem valsts un arī ESF stipendiju. Skola piedāvā
dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta
viesnīca.
Uzņemšana no 16.jūnija. Atestātu konkurss.
Iepriekš piesakoties, ir iespēja iepazīties ar skolu.
Kontakti: Pils 1, Apgulde, Dobeles nov., LV-3724, tālr. 63720982
vai 29332912, e-pasts: apguldesavs@apollo.lv

nepieciešama, bet lai to bez liekiem šova elementiem un pamācībām «no augšas» vienkārši nosaka vietējā pašvaldība. Tad viss
būtu daudz tuvāk un konkrētāk.
Novēlu turpmāk visiem dzīvot
«zaļi» - mēslus likt tur, kur tiem
pienākas būt, nedarot pāri mūsu
zemītei. Vairāk foto - mājas lapas
www.iecava.lv galerijā.

Poļi un lietuvieši
iepazīst Latvijas
lauku aktualitātes

Biedrība «Kalna svētību
kopiena» Bruknā pērk
lauksaimniecības tehniku.
Tālr. 29633291.

Dažādi : : :

Ar vidusskolas izglītību:

Žēl, ka maza bija pašu iecavnieku iniciatīva, informējot par
nesakoptajām vietām, arī talcinieku no daudzdzīvokļu mājām
bija maz. Mani mazliet izbrīna arī
lielās naudas summas (aptuveni
100 tūkstoši latu), kas izdotas
talkas norisei visā valstī (tā ziņoja
26. aprīļa laikraksts «Diena»). Nenoliedzami, talka arī citugad ir

A: Anta Kļaveniece

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

ü
Apdares darbu tehniķa profesiju (4 gadi)
ü
Saimniecības vadītāja profesiju (4 gadi)

Talkas
koordinatore Daina
Rudzīte
novērtē, kā
sokas darbs
parkā, kur
strādāja
Kultūras
nama
darbinieki
un
amatierkolektīvu
dalībnieki.

Ar pamatskolas izglītību:
ü
Ēku celtnieka profesiju (4 gadi)

Pašā Lielās talkas rītā Zorģu
ciematnieki sapulcējās zemnieku saimniecībā «Bērziņi», kur
saimnieks Jānis Pastars pēc paša sagatavotā plāna sadalīja darbus.
Mazākie talkotāji cītīgi tīrīja
ceļmalas. Neviens nebija mudināms pacelt ne nomestās pudeles, ne papīrus. Prieks, ka jaunā
paaudze ģimenēs iemācās sakopt aiz sevis un dzīvot glītā vidē.
Kopā dažādās Zorģu vietās strādājām ap 40 cilvēku, savācām
vairāk nekā 50 maisu atkritumu.
«Bērziņu» saimniece Dzintra
un 4. mājas iemītnieki pievērsās
jaunu kociņu stādīšanai, lai mūsu ciemats būtu vēl košāks un
zaļāks.
Pēc lielās rosības visi kopā
nedaudz atpūtāmies «Labirintos», pārrunājot arī nākamā gada ieceres. Jauniešiem ļāva
iemēģināt aktīvās atpūtas ierīces - batutus un velokartus.
Paldies visiem, kas piedalījās!
Gaidām jaunas idejas nākamajām tikšanās reizēm! IZ

Otrdien, iepazīstot Iecavas
novada minizoo «Dobuļi»
aktivitātes lauku tūrisma
jomā un viesojoties
sieviešu klubā «Liepas»,
savu vizīti Latvijā uzsāka
Lietuvas Lauksaimniecības
konsultāciju dienesta un
Polijas Podlaskas
Lauksaimniecības
konsultāciju dienesta
speciālisti.

Pērk : : :

Apguldes arodvidusskola

Talka Iecavā sākās jau 22. aprīlī, kad 54 internātpamatskolas
audzēkņi un skolotāji tīrīja VAS
«Latvijas valsts meži» teritoriju
Zālītes pusē. 23. aprīlī talkoja Zālītes speciālā internātpamatskola, sakopjot savu plašo teritoriju
un Jelgavas šosejas malu. Savai
iestādei tuvos ceļus un grāvmalas tīrīja Dzimtmisas skolas bērni
un skolotāji, bet 24. aprīlī Iecavas silu no atkritumiem Anda
Kavosa vadībā atbrīvoja Iecavas
vidusskolas un «Dartijas» sākumskolas skolēni un darbinieki, kā arī VSAC «Zemgale» Iecavas
filiāles iemītnieki. Līdz vēlai pēcpusdienai Zālītes mežus tīrīja
Iecavas sieviešu klubs «Liepas».
Tāpat ar lielu prieku un atbildību
rosījās ļaudis Zorģos. Mājas Zorģi 4 iedzīvotāji iestādīja 30 kalnu
priedes, lai mazliet apturētu mūžīgā vēja skrējienu un ziemā priecētu ar košo zaļumu. Arī Rosmē
un Dimzukalnā talkoja. Tikai
Dimzukalnā labāk tomēr vajadzētu iegādāties konteinerus atkritumiem, citādi krūmos pa gadu krātie mēsli vienalga talkas
dienā ir jāsavāc.
Atpūtas vieta «Spirtnieki» ar
Domes darbinieku gādību tika
pie jaunas ugunskura vietas, atjaunotas ģērbtuves, tīrāka zāliena un tīrāka upes krasta. Cēsnieku dzīvojamā rajona iedzīvotāja, deputāta Sergeja Mašiņenkova vadībā tika sakopts Iecavas
vecupes stūrītis. Talcinieku gan
šeit varēja būt vairāk.
Ļoti liels paldies visiem, kas
talkoja! Paldies tā sauktajiem
simtlatniekiem, ka Iecavas centrs
un parks bija tīrs «no ziemas
miega» jau līdz talkai.

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

1 istabas dzīvokli (3/2. stāvā,
42 m², 370 Ls/m²) un 2 istabu
dzīvokli (3/3. stāvā, 51 m²,
400 Ls/m²) Iecavas centrā.
Zvanīt vakaros pēc plkst. 18
pa tālr. 29785824.

2010./2011.m.g. piedāvā apgūt:

ISSN 1691-2055

4. maijā plkst. 20:00

kūdras briketes (no 60 Ls/t),
skaidu briketes un sausu
skaldītu malku maisos.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26567195.

teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Zorģos veicamie pienākumi
bija sadalīti, tāpēc ātri vien
tuvējās ceļmalas un mežiņš
bija sakopts. Vislielāko
piepūli prasīja šīfera
atkritumu savākšana, kas
pēc jumta nomaiņas bijušā
veikala ēkai bija sakrauti
pie šķūnīša. Tagad tie ir
savākti un bīstamā krava
tiks nogādāta atkritumu
poligonā Dobelē.

Tālr. 29484578

zāģmateriālus, dēļus, bruses,
latas, līstes, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Iecavas
parkā
ieradās arī
Latvijas
Televīzijas
filmēšanas
grupa, taču
tiešraidei
nofilmētās
intervijas
ar
talkotājiem
tehnisku
iemeslu dēļ
palika
«gaisā
karājaAtjaunojot estrādes soliņus, vīri tiem ilgu mūžu
mies»...
neprognozēja, jo «atkal nāks siltās dienas, kad
jaunieši te atpūtīsies un rādīs, ko nu kurš spēj...»

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

Pārdod : : :

8.

Liepu un domubiedru veikums

Reklāma un sludinājumi : : :

F: A. Hauka

Latvijā viņus uzņēma Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Leonardo da
Vinci partnerības projekta «Baltijas reģiona valstu lauku attīstības konsultantu tālākizglītība»
ietvaros.
Trīs dienu garā mācību brauciena laikā viesi tika iepazīstināti
ar aktualitātēm lauku konsultantu darbā, jaunākajām attīstībās tendencēm Latvijas lauksaimniecībā, pastāstīja LLKC
projektu un attīstības daļas vadītājs Andrejs Briedis. Lauksaimniecības konsultanti apmeklēja LLKC centrālo biroju
Ozolniekos, viesojās Viduslatvijas Lauku konsultāciju birojā
Jēkabpilī, apmeklēja lauku tūrisma un strausu audzēšanas
saimniecību «Amli» Mežārē, iepazinās ar vienu no progresīvākajām Latvijas piena lopkopības
saimniecībām - zemnieku
saimniecību «Kalna Dambrāni»
Viesītē, kā arī apmeklēja vairākas saimniecības Vecumnieku
novadā.
Leonardo da Vinci ir ES profesionālās izglītības programma,
kas veicina inovācijas, sekmējot
cilvēku zināšanu un prasmju attīstību. IZ

IZ
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ataino daudz un dažādos veidos.
Atbilstoši piemeklētie krāsainie
dabas un ziedu fotoattēli lieliski
papildināja dzejas lasījumus, ko

izpildīja L.Ozoliņa un A. Rācenāja. Laiks pagāja nemanot, ļāva
klausītājiem kaut nedaudz nolikt ikdienas rūpes, dažam atce-

21. aprīļa pēcpusdiena
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā ienāca ar
narcišu smaržu, sveču
liesmiņām, klusinātu
mūziku un 100 gadus
senām atklātņu
reprodukcijām uz ekrāna.

rēties jaunībā iemīļoto dzeju un
iejusties klusinātajā romantikas
gaisotnē. No bibliotēkas darbiniecēm katrs pasākuma viesis
saņēma pavasarīgu sveicienu ar
pateicības vārdiem. Klausītāji
vienbalsīgi secināja, ka šai steidzīgajā pasaulē mums atkal jāiemācās ilgoties pēc dabas skaistuma, mīlēt smilgas un rasas lāsi, jāsaprot putnu un vēja balss.
Te nu mūsu skolotājs var būt
dzejnieks Fricis Bārda. Lasīsim
un neaizmirsīsim to! IZ
(F. Bārda)
Zaļu tauriņu pilniem matiem.
sveicienu šalc
Līkst bērzi vēsmā un

zagšanas gadījumā iedzīvotājam
jāuzrāda dokumenti, kas apliecina velosipēda piederību.
Tāpat ir ļoti svarīgi, ja iedzīvotājs var nosaukt velosipēda
rāmja reģistrācijas numuru vai
arī kādu no speciālām velosipēda
atpazīšanas zīmēm, piemēram,
velosipēda rāmī kaut kas speciāli
iegravēts. Labi, ja ir velosipēda
fotogrāfija, jo meklēšanas gadījumā var atsaukties kāds aculiecinieks un sniegt svarīgu informāciju, kas sekmētu tā atrašanu. IZ

Sargājiet savus velosipēdus!

ratiem.
na Vītoliņa, Una Nille, Jana Zapoļskiha) paši izvēlējās iemīļotās
pasakas. Aizklātā balsošanā tika
noskaidrots labākais stāstnieks.
Ar vienādu punktu skaitu par labākajiem tika atzīti Gatis Žvirblis
un Simona Vītoliņa.
Interneta apmeklētāji Bibliotēku nedēļā tika iepazīstināti ar
datu bāzes Primary Online
Package for Elementary Schools
daudzpusīgo saturu. Bibliotēka
datu bāzes bezmaksas izmēģinājumā piedalās no 6. aprīļa līdz
6. jūnijam. Pilnu tekstu lasiet
www.iecava.lv. IZ

Finanšu komiteja
27. aprīļa sēdē izskatīja
vairākus SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
iesniegumus.

Bibliotēku nedēļā daudzveidīga programma
jaunākajiem lasītājiem

A: Beata Logina

Novada Domē

2010. gada 30. aprīlī

6.

2010. gada 30. aprīlī

3.

atmosfēra bija kā «fotografē vai
filmē ar zvaigzni», kad radošo
darbību vērtē žūrija, turklāt vērtē reālistiski! Tā bija ļoti vērtīga
mācībstunda visiem radošajiem - ko un kā labāk nedarīt un
ko darīt! Prieks, ka biju daļa no
tā vakara. Paldies organizatoriem par doto iespēju! Šis vakars
man ļāva ieraudzīt amatieru kino un foto industriju citā līmenī.
Tiešām fantastiski, ko var paveikt jaunieši, un gandarījums,
ka pasākums notika tieši Iecavā».
Jādomā, ka festivāla ideja
būs ilgtspējīga un sagaidīsim līdzīgu pasākumu arī nākamgad organizatoriski vēl noslīpētāku
un pārdomātāku, atkal ar jauniem radošiem izaicinājumiem. IZ

nu, notika literārā pēcpusdie-na
«Ciemos nāk pasaku Andersens». Tā bija organizēta UNESCO projekta «Stāstu bibliotēkas»
ietvaros, kurā turpina piedalīties bilbiotēka. Pasākumā viesojās internātpamatskolas 3.a
klases audzēkņi un skolotāja
Sarmīte Ignatjeva. Skolēni bija
sagatavojuši pasakas «Princese
uz zirņa» lasījumu lomās.
Pēcpusdienu kuplināja
stāstnieku (attēlā), bibliotēku lasītāju, sagatavoto Andersena
pasaku stāstījumi. Bērni (Gatis
Žvirblis, Harvijs Žvirblis, Simo-

Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
un būdams alkohola reibumā.
- Laikā no 24. aprīļa plkst.
00:00 līdz 26. aprīļa plkst. 12:00
no SIA iežogotas teritorijas Rīgas
ielā mehāniskajām iekārtām nozagti četru elektromotoru statori. Uzsākts kriminālprocess.

Melnās ziņas
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
Otrdien, 25. maijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
Ceturtdien, 20. maijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 18. maijā,
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 13. maijā,
plkst. 14.00 Administratīvās komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Trešdien, 12. maijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Otrdien, 11. maijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Vītola, S. Mašiņenkovs,
I. Vaičekone, B. Mīlgrāve, I. Freimane, A. Grundmanis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Pirmdien, 10. maijā,
Trešdien, 5. maijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki maijā

I2g

biem aizpildīja muzikāli priekšnesumi. 5. klases skolniece no
Olaines Viktorija Jansone ar savu balsi apbūra tik ļoti, ka pat
Miks Ozoliņš nevarēja atturēties
no komentāra un solīja kaut kad
nākotnē speciāli atbraukt no
ASV uz Latviju, lai nofilmētu muzikālu klipu ar Viktorijas piedalīšanos.
Festivāla apmeklētājus priecēja arī Marikas Purenas dziedājums un iecavnieku Lauras Pastares un Edgara Ērgļa izpildītās
sporta dejas.
«Jutos tiešām valstiski svarīgā pasākumā,» jautāta par spilgtākajiem iespaidiem festivālā,
sajūsmu neslēpa Līga Lasmane.
«Lai gan žūrija neizteica komentārus fotogrāfiju māksliniekiem,

vas un dabas objekti, pie kuriem
atgriežos vēl un vēl. Un katru
reizi tie izskatās citādi. Man patīk skatīties un notvert to brīdi,
kad ierasto izmaina agra rīta vai
vēla vakara gaisma, samilzis mākonis vai vēja brāzma. Iecavā ir
daudz «fotogēnisku» vietu: parks,
upe, baznīca, dzirnavas,» stāsta
fotogrāfe.
No 19. līdz 21. aprīlim iepazīšanas ekskursijā «Mana bibliotēka» tika aicināti PII «Cālītis» sagatavošanas grupu «Rūķīši», «Zaķīši» un «Pūcītes» audzēkņi. Bērni
uzzināja, kas ir bibliotēka, kā var
kļūt par tās lasītāju. Ar interesi
klausījās Zojas Stūrmanes stāstījumu par bērnu grāmatu
daudzveidību. Mazie apmeklētāji
aktīvi piedalījās sarunā, atbildēja uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, jokainos sakāmos mežģīja
mēli, spēlē tēloja stārķus. Vislielāko pārsteigumu sagādāja pasaku feju uzburtais «konfekšu
koks». Ceram, ka lielākā daļa
bērnu kļūs par grāmatu draugiem un bibliotēkas apmeklētājiem.
20. aprīlī, atzīmējot dāņu pasaku meistara Hansa Kristiana
Andersena 205. dzimšanas die-

- 20. aprīlī ap plkst. 13 Iecavas novada teritorijā atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
- 20. aprīlī ap plkst. 22:30 Rīgas ielā nenoskaidrota persona
ar stikla pudeli izdauzīja mājai
loga rūti. Uzsākts kriminālprocess.
- 24. aprīlī ap plkst. 19:30
aizturēts 1981. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja automašīnu
VW Golf bez vadītāja apliecības

Iecavas Zinas
B B1
1
Iecavas
Ziņas12-2005
17-2010

action gabalu kopēšanai; no
neizpratnes un izbrīna līdz melnajam humoram un gaumīgam
latviešu tautiskās erotikas atainojumam utt., u.tjp.
Iecavas Jauniešu padomes
organizētajā festivālā mūsu novadu pārstāvēja foto eksperimentētāja Līga Lasmane un fotogrāfs
ar trīs gadu stāžu Edgars Bukovskis, kā arī BB kino kompānija.
Par labāko foto mākslinieku
žūrija atzina Oskaru Cirsi no Jūrmalas, kurš ieguva pasākuma
Grand Prix foto jomā, bet no
filmējumiem kā izcilākā ar Grand
Prix tika atzīta baušķenieka, LKA
studenta Artūra Šlosberga organizētās domubiedru grupas
veidotā «Jaunava».
Pauzes starp konkursa dar-

Dzejas pēcpusdienā atceramies Frici Bārdu

rādu dēļ to ekspluatācija var tikt
apturēta.
Spēkā esošā likumdošana
nosaka, ka lifts ir daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašuma
daļa un visu dzīvokļu īpašnieku
pienākums ir piedalīties kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
Diemžēl reālajā dzīvē notiek citādi, jo pirmo trīs stāvu iemītnieki par liftu pakalpojumu nemaksā, jo vertikālais transports
šajos stāvos pasažierus neuzņem, tādējādi liftu ekspluatācijas nodrošināšana rada zaudējumus SIA «DzKS», bet izcenojuma pārskatīšanas gadījumā pārējiem abu māju iedzīvotājiem
tas izmaksātu vēl dārgāk.
Saprotot, cik svarīga ir lifta
pakalpojumu pieejamība augšējos stāvos dzīvojošajiem, īpaši
pensionāriem, ģimenēm ar maziem bērniem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības
un ugunsdzēsēju savlaicīgai nokļūšanai, deputāti atkal pārrunāja jau pērn izdiskutētos variantus, kā saglabāt liftu pakalpojumu (tostarp arī par priekšapmaksu ar kartēm vai monētām). Taču efektīvu risinājumu
nav izdevies rast, jo Iecavas gadījumā, kad jāuztur liftu saimniecība tikai divās mājās, pakalpojums iznāk neadekvāti dārgs un
arī pašvaldības dotācija nav glābiņš, kā to rāda pagājušā gada
pieredze.
SIA «DzKS» solīja maijā vēl
aktivizēt darbu ar parādniekiem,
bet, ja neizdosies iekasēt noteiktās naudas summas, liftu darbība tiks apturēta.
Par citiem jautājumiem, ko sēdē izskatīja komiteja, lasiet nākamajā numurā. IZ

Neapstrīdams dalībnieku
ieguvums - dzirdēt profesionāļu
uzslavas un ieteikumus, kā arī
redzēt publikas reakciju, kā skatītāji zālē - dažādu paaudžu cilvēki - uztver viņu darbus.
Lai gan meistarības ziņā neviendabīgs, konkursantu piedāvājums nelika garlaikoties un
ļāva izbaudīt plašu emociju gammu. No aktualitātēm, kas varētu
būt daļa sociālā kampaņā, līdz
muzikālām fantāzijām izklaidei;
no vizualizētiem sapņiem un
cerībām līdz latviešu nacionālās
identitātes fiksējumiem un reāliem stāstiem par ilūziju sabrukumu un aplaušanos; no spilgtiem aktierdarbiem un filigrāniem specefektiem līdz trulāko

Caur birzi brauc ziedonis -

Pašvaldības kapitālsabiedrība lūdza Domi piešķirt papildu
finansējumu Ls 2400 novada teritorijas uzturēšanai. Šī gada budžetā dārzkopības nozarei (degvielai, puķu stādiem, instrumentu un tehnikas remontam) ir piešķirti Ls 1356, tātad - Ls 113
mēnesī, kas ir gaužām maz, lai
sakoptu līdz 20 ha lielu platību
(ieskaitot 14 kapsētas, peldvietu,
parku un citas teritorijas), skaidroja SIA «DzKS» valdes loceklis
Alvis Feldmanis.
Komiteja nolēma ieteikt Domei izdarīt grozījumus novada
budžetā, palielinot prasīto finansējumu pašvaldības teritorijas
apsaimniekošanai no līdzekļiem,
kas rezervēti izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
A. Feldmanis informēja deputātus, ka liftu saimniecība rada
zaudējumus, jo liela daļa deviņstāvu māju iedzīvotāju Tirgus
ielā 3 un Tirgus ielā 5 par lifta
pakalpojumiem nemaksā. Tā kā
SIA «DzKS» nav iespējas segt liftu
ekspluatācijas radītos zaudējumus, nepieciešama pašvaldības
dotācija Ls 4000 apmērā.
Tādu summu Dome piešķīra
jau pagājušajā gadā, un, ņemot
vērā šo dotāciju, tika noteikts izcenojums lifta lietošanai - Ls
5,05 (ar PVN). Bez tam pašvaldība pērn finansēja arī lifta
kapitālo remontu. Divus liftus
vajadzēs remontēt nakamgad,
bet pašlaik visi lifti ir tehniskā
kārtībā, diemžēl iedzīvotāju pa-

I. Lāce izstrādājusi apmācību
programmu, ieguvusi privātprakses skolotājas sertifikātu.
Viņa māca angļu valodu trim
grupām, kurās ir piecus un sešus gadus veci bērni. Pēc nodarbības Ogres novada pirmsskolas
izglītības iestādes «Zelta sietiņš»

Četras stundas radošuma
1.lpp.

mirdzošs un balts

Semināra iesākumā pirmsskolas skolotājas vēroja angļu
valodas nodarbību Ingūnas Lāces vadībā. «Šajā vecumā
svešvalodu bērni apgūst līdzīgi kā dzimto – redzot, saklausot,
runājot, darbojoties. Mācīšanās norit caur atdarināšanu un
rotaļāšanos,» skaidro pasniedzēja. Ar katru angļu valodas
apmācības grupu viņa strādā divas reizes nedēļā, un
nodarbība ilgst 30 minūtes.
pašlaik tiek pielietotas, strādājot
fakultatīvi. Mācību metodika
darbam ar bērniem agrīnā vecumā atšķiras no tās, pēc kuras
strādā skolotāji jau ar lielākiem
bērniem.
Lai varētu vadīt angļu valodas
nodarbības pirmsskolas iestādē,

Dzeltainiem pieneņziedu

Pēc tam nodarbības vadītāja,
iestādes metodiķe Inguna Lāce,
viešņām stāstīja par savu pieredzi, izmantotajiem materiāliem
un metodiku.
Seminārs bija veltīts angļu
valodas apmācībai tieši agrīnā
vecumā un paredzēts bērnudārzu audzinātājām, kas jau māca
angļu valodu vai vēlas ieviest
angļu valodas apmācību savā
mācību iestādē. Savukārt Rita
Kursīte darbojas Eiropas Savienības darba grupā Briselē, kas
veic pētījumu par valodu agrīno
apguvi. Iespējams, ka pēc kāda
laika arī Latvijā svešvalodu apguve tiks ieviesta mācību programmā jau no 1. klases (tagad
no 3. klases). Lai ieviestu svešvalodu apguves programmu, ir svarīgi iepazīties ar pedagogu pieredzi un darba metodēm, kuras

A: F: Anda Rācenāja
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas vadītaja

Iepriekšējā nedēļā
pirmsskolas izglītības
iestāde «Cālītis» uzņēma
viesus. Pirmsskolas
skolotājas no Ādažiem,
Jelgavas, Ogres, Jūrmalas
un Apes, kā arī Valsts
Izglītības satura centra
pārstāve Rita Kursīte te
bija ieradušās, lai vērotu
atklāto angļu valodas
nodarbību.

skolotāja Vita Kravale atzina, ka
«šis ir mans labākais pēdējā laika
vērojums». Arī pārējās semināra
dalībnieces sacīja, ka redzētais
lieti noderēs, organizējot nodarbības savā mācību iestādē. Viņas
uzteica arī pašas I. Lāces veidoto
darba lapu krājumu, kuru rosināja izdot grāmatā.
Optimālais vecums, lai sāktu
mācīties angļu valodu, ir pieci gadi. Šajā vecumā bērni kļūst komunikatīvi, pieaug viņu spēja
koncentrēties, tāpēc tas ir pats
labākais laiks interesantā formā
saņemt jaunas zināšanas. Viņi
nemācās gramatiku un valodu
kā sistēmu, bet ar rotaļu palīdzību apgūst leksiku, sarunvalodu,
attīsta klausīšanās iemaņas.
Valodas apguvei agrīnā vecumā (no piecu gadu vecuma) ir
daudz pozitīvu iezīmju. Pētījumi
liecina, ka bērni, kuri agri sāk apgūt svešvalodu, labāk attīsta pareizu intonāciju un izrunu. Bērni
nekautrējas lietot svešvalodu.
Jaunas valodas mācīšanās process ļauj bērniem izzināt jaunas
kultūras, kā arī jaunus domāšanas un darbošanās veidus. Svešvalodas mācīšanās šodien paplašina bērna nākotnes izglītības un
karjeras iespējas. Zinātnieki ir
veikuši pētījumus un secinājuši,
ka IQ līmenis tiem bērniem, kuri
sākuši svešvalodu apguvi piecu
gadu vecumā, ir daudz augstāks
nekā tiem, kas pirmos pamatus ir
ieguvuši tikai skolā. IZ

A: Ludmila Šteinberga,
Zoja Stūrmane

- neatstājiet velosipēdu uz
balkona, ja dzīvojat pirmajā stāvā;
- nestāstiet mazpazīstamām
personām par velosipēda iegādi
un par vietu, kur to novietojat;
- nedodiet pavizināties ar velosipēdu mazpazīstamām personām.
Par zādzības faktu nekavējoties jāziņo policijai - jo operatīvāk
tiks uzsākta izmeklēšana, jo ātrāk varēs aizturēt noziedzīgo personu un atgūt savu velosipēdu.
Atcerieties, ka velosipēda no-

A: F: Anta Kļaveniece

No 19. līdz 24. aprīlim
Latvijā noritēja ikgadējā
Bibliotēku nedēļa, kad tiek
rīkoti dažādi pasākumi un
popularizēti bibliotēku
pakalpojumi.

kās ir metāla U veida slēdzenes;
visefektīvākais veids, kā nosargāt velosipēdu, ir saslēgt abus riteņus, kā arī pieslēgt velosipēdu
pie kāda objekta);
- zagļi spēj un var rīkoties arī
savādāk, ja nav iespējams nozagt velosipēdu, tad mēģina nozagt vērtīgāko, neatstājiet uz velosipēda vērtīgas mantas;
- ja velosipēdu atstājat bez
uzraudzības, būtiski to novietot
pārredzamā, apgaismotā vietā,
nekādā gadījumā neatstājiet to
ārā pa nakti;

Angļu valodu apgūst rotaļājoties

Daudzveidīga programma tika piedāvāta Bērnu bibliotēkas
apmeklētājiem. Visu aprīli bibliotēkā ir apskatāma iecavnieces
Agras Svikles uzpirksteņu kolekcija un foto izstāde «Iecava fotoattēlos».
Agra Svikle ir kaislīga ceļotāja. Uzpirksteņu kolekciju veido
suvenīri no visiem pasaules nostūriem, ko viņa ir apmeklējusi.
Apskatei izlikti 70 eksponāti. Tie
ir no dažādiem materiāliem: metāla, porcelāna, māla un koka.
Uzpirksteņus rotā valsts karogi,
nacionālie simboli, dabas un
ievērojamu vietu attēli. Krāšņā
un neatkārtojamā kolekcija rada
neviltotu sajūsmu.
Savukārt izstādē «Iecava fotoattēlos» apkopotajās fotogrāfijās
fiksēta Iecavas daba dažādos gadalaikos. «Man ir iemīļotas aina-

Iestājoties siltajam laikam,
iedzīvotāji aizvien biežāk izmanto velosipēdus. Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvalde atgādina, kas būtu darāms, lai pasargātu velosipēdu no nozagšanas:
- neriskējiet, atstājot to bez
uzraudzības;
iegādājieties velosipēdam drošības slēdzeni; neizmantojiet nekvalitatīvu drošības slēdzeni, jo pārsvarā zog velosipēdus, kuri nav bijuši nodrošināti
pareizi (visdrošākās un efektīvā2.

Atceroties latviešu dzejnieka,
sapņotāja un romantiķa Friča
Bārdas 130. dzimšanas dienu,
ko atzīmējam šogad, pasākumā
stāstījums veidojās kā dzīves un
dzejas varavīksne.
Klausoties Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenās bibliogrāfes Laimdotas Ozoliņas vārdos, apmeklētāji dziļāk iepazina
F. Bārdas biogrāfiju, pasaules izpratni, saudzējošo attieksmi pret
mīlestību, liriķa dabu, kurš savu
prieku, bēdas, skumjas un ilgas
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Smagatlētika - smags, bet aizraujošs sporta veids
A: Andis Kaspars
F: no A.Kaspara albuma

17. un 18. aprīlī
Dobelē norisinājās
World PowerLifting
Championship Latvijas
čempionāts celšanā un
stieņa spiešanā guļus, kurā
spēkiem mērojās Latvijas
spēcīgākie vīri.
Viesos bija ieradušies arī lietuviešu cīņu biedri. Ar Iecavas
novada Domes atbalstu čempionātā piedalījās iecavnieki Andis
Kaspars, Māris Rāzmanis un
Sandris Preimanis.
Pirmajā sacensību dienā notika sacensības pauerliftingā.
Pauerliftings jeb spēka trīscīņa ir
smagatlētikas veids, kurā ietilpst
pietupieni ar svara stieni uz pleciem, spiešana guļus un stieņa
celšana no zemes. Šīs trīs kustības smagatlētiem pazīstamas jau
sen. Kā sporta veids tas sāka veidoties pagājušā gadsimta 60.70. gados.
Latvijā spēka trīscīņa parādījās pagājušā gadsimta 80. gados,
kad Latvijas kultūrisma un bodibildinga federācija organizēja
bodybuilding (kultūrisma) sacensības, kur nācās izpildīt minētos
trīs vingrinājumus.
Čempionāta laikā sportisti laboja gan vairākus Latvijas, gan
personīgos rekordus. Iecavnieku
starts bija veiksmīgs - tika laboti
vairāki personīgie rekordi. Pauerliftinga sacensībās Andis Kaspars izcīnīja otro vietu svara kategorijā līdz 110 kg (open grupā),

IZ

Attēlā no kreisās: Andis Kaspars, Andrejs Mūrnieks, Sandris
Preimanis, priekšā - Māris Rāzmanis.
bet Māris Rāzmanis - otro vietu
svara kategorijā līdz 90 kg (junioru grupā). Komandu sacensībās piedalījās 14 komandas.
Iecavas komanda kopvērtējumā
ierindojās devītajā vietā, apsteidzot sīvākos konkurentus no
Bauskas.
Emocijas trīscīņā ir no sportiskā niknuma un maksimālas
koncentrēšanās līdz platam
smaidam pēc veiksmīgi izpildīta
vingrinājuma. Šīs sacensības bi-

Sporta ziņas

Pārspēles par iekļūšanu Jaunatnes basketbola līgas 1. divīzijā
22. aprīlī Iecava/Vecumnieki - BJSS Jugla
1996. g. dz. 54:66 (T. Šķipars 27, J. Pelēcis 18)
1995. g. dz. 48:70 (R. Lindavs 19, L. Jaunzems 15)
1994. g. dz. 73:77 (G. Zaļmežs 22, E. Lapkovskis 10)
1993. g. dz. 53:51 (J. Eiduks 21, R. Bicons 11)
1991./92. g. dz. 73:99 (R. Tūmanis 31 (8 trīspunktu metieni),
K. Onzuls 15 (4 trīsp. metieni), E. Avots 13)
Izmaiņas ABL spēļu kalendārā.
28. aprīlī Iecavas sporta namā BK Dartija spēlēja ar Beverīnu.
Plānots, ka arī otra abu komandu spēle notiks Iecavā, bet par
konkrētu tās norises laiku vēl ziņosim, informē BK Dartija
menedžeris Māris Ozoliņš. Ja izdosies veiksmīgi aizvadīt atlikušās
spēles, iecavnieki var pretendēt uz bronzas medaļām.
Finansiālu iemeslu dēļ no cīņas par 1.-8. vietu Amatieru
basketbola līgā izstājusies Lielvārdes komanda, tai ieskaitīti
tehniskie zaudējumi, un arī 5. maijā paredzētā spēle Iecavā
atcelta. IZ

ja kā atspēriena punkts tālākai
sportiskajai izaugsmei un attīstībai. Rezultāts sniedz stimulu
turpināt un neapstāties pie sasniegtā.
Otrajā dienā norisinājās sacensības stieņa spiešanā guļus.
Svaru stieņa spiešana guļus ir
viena no tehniski viskaprīzākajām kustībām. Atlēts noceļ stieni
no atbalstiem (viņam drīkst palīdzēt to izdarīt kāds asistents)
un gaida tiesneša signālu sākt

kustību. Stienim ir jāpieskaras
krūtīm ar kustības pilnīgu apstāšanos. Atlētam, izspiežot stieni atpakaļ, jāgaida tiesneša signāls to nolikt. Mēģinājums netiek ieskaitīts, ja nav apstāšanās
uz krūtīm, stienis nepieskaras
krūtīm, kustības laikā no atbalsta virsmas tiek atrauta kāja
vai kāda cita ķermeņa daļa.
Neskatoties uz iepriekšējās
dienas nogurumu, mūsu sportisti spēja uzrādīt labus rezultātus. Sevišķi interesanta cīņa izvērtās par 1. vietu svara kategorijā līdz 140 kg (open grupā), kur
sacentās iecavnieks Sandris
Preimanis un Iecavā dzīvojošais
Andrejs Mūrnieks, kas sacensībās pārstāvēja Dobeles komandu. Mēģinot pacelt 240 kg smagu
stieni Sandris guva muguras
traumu un no turpmākās cīņas
izstājās, samierinoties ar otro
vietu. Turpretim sāncensim izdevās pacelt 245 kg smagu stieni
un iegūt pirmo vietu.
Uzteicams ir Māra Rāzmaņa
sniegums svara kategorijā līdz
90 kg (junioru grupā) - paceļot
145 kg, izcīnīta otrā vieta, bet
Andim Kasparam otrā vieta, paceļot 160 kg smagu stieni svara
kategorijā līdz 110 kg.
Kopvērtējumā, kurā piedalījās 11 komandas, iecavnieki
ierindojās godpilnajā piektajā
vietā, apsteidzot komandas no
Rīgas, Dobeles, Bauskas, Tukuma, Jelgavas, Saldus.
Sportisti pateicas Iecavas novada Domei par iespēju piedalīties čempionātā. Nākamās sacensības mums būs Lido kauss,
kur atkal centīsimies likt Iecavas
vārdam skanēt republikas mērogā. IZ

Vai viegli...?
1986. gadā tapa leģendārā
filma «Vai viegli būt jaunam?», ko
veidoja Juris Podnieks. Filma bija tā laika spēcīgs attēlojums,
kurā caur atsevišķu jauniešu
dzīves stāstiem varēja perfekti
nolasīt padomju sistēmas «mašinēriju». 1998. gadā tapa filma
«Vai viegli būt...? Pēc 10 gadiem».
Tagad, pēc 20 gadiem, šie cilvēki
nofilmēti atkal. Filma «Vai viegli...?» ir atgriešanās pie pirmās
filmas varoņiem, kur runa ir par

laiku, valsti un nu jau filmas varoņu kā vecāku skatījumu uz
jauniešiem un, no otras puses,
viņu bērnu vērtējums. Filmabūs
skatāma Iecavas kultūras namā
4. maijā plkst. 20. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Arnolds Kamerovskis (18.03.1928. - 25.04.2010.)

ataino daudz un dažādos veidos.
Atbilstoši piemeklētie krāsainie
dabas un ziedu fotoattēli lieliski
papildināja dzejas lasījumus, ko

izpildīja L.Ozoliņa un A. Rācenāja. Laiks pagāja nemanot, ļāva
klausītājiem kaut nedaudz nolikt ikdienas rūpes, dažam atce-

rēties jaunībā iemīļoto dzeju un
iejusties klusinātajā romantikas
gaisotnē. No bibliotēkas darbiniecēm katrs pasākuma viesis
saņēma pavasarīgu sveicienu ar
pateicības vārdiem. Klausītāji
vienbalsīgi secināja, ka šai steidzīgajā pasaulē mums atkal jāiemācās ilgoties pēc dabas skaistuma, mīlēt smilgas un rasas lāsi, jāsaprot putnu un vēja balss.
Te nu mūsu skolotājs var būt
dzejnieks Fricis Bārda. Lasīsim
un neaizmirsīsim to! IZ
(F. Bārda)
Zaļu tauriņu pilniem matiem.
sveicienu šalc
Līkst bērzi vēsmā un

Iestājoties siltajam laikam,
iedzīvotāji aizvien biežāk izmanto velosipēdus. Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvalde atgādina, kas būtu darāms, lai pasargātu velosipēdu no nozagšanas:
- neriskējiet, atstājot to bez
uzraudzības;
iegādājieties velosipēdam drošības slēdzeni; neizmantojiet nekvalitatīvu drošības slēdzeni, jo pārsvarā zog velosipēdus, kuri nav bijuši nodrošināti
pareizi (visdrošākās un efektīvā-

kās ir metāla U veida slēdzenes;
visefektīvākais veids, kā nosargāt velosipēdu, ir saslēgt abus riteņus, kā arī pieslēgt velosipēdu
pie kāda objekta);
- zagļi spēj un var rīkoties arī
savādāk, ja nav iespējams nozagt velosipēdu, tad mēģina nozagt vērtīgāko, neatstājiet uz velosipēda vērtīgas mantas;
- ja velosipēdu atstājat bez
uzraudzības, būtiski to novietot
pārredzamā, apgaismotā vietā,
nekādā gadījumā neatstājiet to
ārā pa nakti;

- neatstājiet velosipēdu uz
balkona, ja dzīvojat pirmajā stāvā;
- nestāstiet mazpazīstamām
personām par velosipēda iegādi
un par vietu, kur to novietojat;
- nedodiet pavizināties ar velosipēdu mazpazīstamām personām.
Par zādzības faktu nekavējoties jāziņo policijai - jo operatīvāk
tiks uzsākta izmeklēšana, jo ātrāk varēs aizturēt noziedzīgo personu un atgūt savu velosipēdu.
Atcerieties, ka velosipēda no-

zagšanas gadījumā iedzīvotājam
jāuzrāda dokumenti, kas apliecina velosipēda piederību.
Tāpat ir ļoti svarīgi, ja iedzīvotājs var nosaukt velosipēda
rāmja reģistrācijas numuru vai
arī kādu no speciālām velosipēda
atpazīšanas zīmēm, piemēram,
velosipēda rāmī kaut kas speciāli
iegravēts. Labi, ja ir velosipēda
fotogrāfija, jo meklēšanas gadījumā var atsaukties kāds aculiecinieks un sniegt svarīgu informāciju, kas sekmētu tā atrašanu. IZ

Sargājiet savus velosipēdus!

ratiem.
2.
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rādu dēļ to ekspluatācija var tikt
apturēta.
Spēkā esošā likumdošana
nosaka, ka lifts ir daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašuma
daļa un visu dzīvokļu īpašnieku
pienākums ir piedalīties kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
Diemžēl reālajā dzīvē notiek citādi, jo pirmo trīs stāvu iemītnieki par liftu pakalpojumu nemaksā, jo vertikālais transports
šajos stāvos pasažierus neuzņem, tādējādi liftu ekspluatācijas nodrošināšana rada zaudējumus SIA «DzKS», bet izcenojuma pārskatīšanas gadījumā pārējiem abu māju iedzīvotājiem
tas izmaksātu vēl dārgāk.
Saprotot, cik svarīga ir lifta
pakalpojumu pieejamība augšējos stāvos dzīvojošajiem, īpaši
pensionāriem, ģimenēm ar maziem bērniem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības
un ugunsdzēsēju savlaicīgai nokļūšanai, deputāti atkal pārrunāja jau pērn izdiskutētos variantus, kā saglabāt liftu pakalpojumu (tostarp arī par priekšapmaksu ar kartēm vai monētām). Taču efektīvu risinājumu
nav izdevies rast, jo Iecavas gadījumā, kad jāuztur liftu saimniecība tikai divās mājās, pakalpojums iznāk neadekvāti dārgs un
arī pašvaldības dotācija nav glābiņš, kā to rāda pagājušā gada
pieredze.
SIA «DzKS» solīja maijā vēl
aktivizēt darbu ar parādniekiem,
bet, ja neizdosies iekasēt noteiktās naudas summas, liftu darbība tiks apturēta.
Par citiem jautājumiem, ko sēdē izskatīja komiteja, lasiet nākamajā numurā. IZ

- 20. aprīlī ap plkst. 13 Iecavas novada teritorijā atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
- 20. aprīlī ap plkst. 22:30 Rīgas ielā nenoskaidrota persona
ar stikla pudeli izdauzīja mājai
loga rūti. Uzsākts kriminālprocess.
- 24. aprīlī ap plkst. 19:30
aizturēts 1981. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja automašīnu
VW Golf bez vadītāja apliecības

Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
un būdams alkohola reibumā.
- Laikā no 24. aprīļa plkst.
00:00 līdz 26. aprīļa plkst. 12:00
no SIA iežogotas teritorijas Rīgas
ielā mehāniskajām iekārtām nozagti četru elektromotoru statori. Uzsākts kriminālprocess.

Melnās ziņas
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
Otrdien, 25. maijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
Ceturtdien, 20. maijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 18. maijā,
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 13. maijā,
plkst. 14.00 Administratīvās komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Trešdien, 12. maijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Otrdien, 11. maijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Vītola, S. Mašiņenkovs,
I. Vaičekone, B. Mīlgrāve, I. Freimane, A. Grundmanis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Pirmdien, 10. maijā,
Trešdien, 5. maijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki maijā

I2g

Angļu valodu apgūst rotaļājoties
A: F: Anta Kļaveniece

Iepriekšējā nedēļā
pirmsskolas izglītības
iestāde «Cālītis» uzņēma
viesus. Pirmsskolas
skolotājas no Ādažiem,
Jelgavas, Ogres, Jūrmalas
un Apes, kā arī Valsts
Izglītības satura centra
pārstāve Rita Kursīte te
bija ieradušās, lai vērotu
atklāto angļu valodas
nodarbību.
Pēc tam nodarbības vadītāja,
iestādes metodiķe Inguna Lāce,
viešņām stāstīja par savu pieredzi, izmantotajiem materiāliem
un metodiku.
Seminārs bija veltīts angļu
valodas apmācībai tieši agrīnā
vecumā un paredzēts bērnudārzu audzinātājām, kas jau māca
angļu valodu vai vēlas ieviest
angļu valodas apmācību savā
mācību iestādē. Savukārt Rita
Kursīte darbojas Eiropas Savienības darba grupā Briselē, kas
veic pētījumu par valodu agrīno
apguvi. Iespējams, ka pēc kāda
laika arī Latvijā svešvalodu apguve tiks ieviesta mācību programmā jau no 1. klases (tagad
no 3. klases). Lai ieviestu svešvalodu apguves programmu, ir svarīgi iepazīties ar pedagogu pieredzi un darba metodēm, kuras

Semināra iesākumā pirmsskolas skolotājas vēroja angļu
valodas nodarbību Ingūnas Lāces vadībā. «Šajā vecumā
svešvalodu bērni apgūst līdzīgi kā dzimto – redzot, saklausot,
runājot, darbojoties. Mācīšanās norit caur atdarināšanu un
rotaļāšanos,» skaidro pasniedzēja. Ar katru angļu valodas
apmācības grupu viņa strādā divas reizes nedēļā, un
nodarbība ilgst 30 minūtes.
pašlaik tiek pielietotas, strādājot
fakultatīvi. Mācību metodika
darbam ar bērniem agrīnā vecumā atšķiras no tās, pēc kuras
strādā skolotāji jau ar lielākiem
bērniem.
Lai varētu vadīt angļu valodas
nodarbības pirmsskolas iestādē,

I. Lāce izstrādājusi apmācību
programmu, ieguvusi privātprakses skolotājas sertifikātu.
Viņa māca angļu valodu trim
grupām, kurās ir piecus un sešus gadus veci bērni. Pēc nodarbības Ogres novada pirmsskolas
izglītības iestādes «Zelta sietiņš»
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Smagatlētika - smags, bet aizraujošs sporta veids

skolotāja Vita Kravale atzina, ka
«šis ir mans labākais pēdējā laika
vērojums». Arī pārējās semināra
dalībnieces sacīja, ka redzētais
lieti noderēs, organizējot nodarbības savā mācību iestādē. Viņas
uzteica arī pašas I. Lāces veidoto
darba lapu krājumu, kuru rosināja izdot grāmatā.
Optimālais vecums, lai sāktu
mācīties angļu valodu, ir pieci gadi. Šajā vecumā bērni kļūst komunikatīvi, pieaug viņu spēja
koncentrēties, tāpēc tas ir pats
labākais laiks interesantā formā
saņemt jaunas zināšanas. Viņi
nemācās gramatiku un valodu
kā sistēmu, bet ar rotaļu palīdzību apgūst leksiku, sarunvalodu,
attīsta klausīšanās iemaņas.
Valodas apguvei agrīnā vecumā (no piecu gadu vecuma) ir
daudz pozitīvu iezīmju. Pētījumi
liecina, ka bērni, kuri agri sāk apgūt svešvalodu, labāk attīsta pareizu intonāciju un izrunu. Bērni
nekautrējas lietot svešvalodu.
Jaunas valodas mācīšanās process ļauj bērniem izzināt jaunas
kultūras, kā arī jaunus domāšanas un darbošanās veidus. Svešvalodas mācīšanās šodien paplašina bērna nākotnes izglītības un
karjeras iespējas. Zinātnieki ir
veikuši pētījumus un secinājuši,
ka IQ līmenis tiem bērniem, kuri
sākuši svešvalodu apguvi piecu
gadu vecumā, ir daudz augstāks
nekā tiem, kas pirmos pamatus ir
ieguvuši tikai skolā. IZ

Četras stundas radošuma
1.lpp.

biem aizpildīja muzikāli priekšnesumi. 5. klases skolniece no
Olaines Viktorija Jansone ar savu balsi apbūra tik ļoti, ka pat
Miks Ozoliņš nevarēja atturēties
no komentāra un solīja kaut kad
nākotnē speciāli atbraukt no
ASV uz Latviju, lai nofilmētu muzikālu klipu ar Viktorijas piedalīšanos.
Festivāla apmeklētājus priecēja arī Marikas Purenas dziedājums un iecavnieku Lauras Pastares un Edgara Ērgļa izpildītās
sporta dejas.
«Jutos tiešām valstiski svarīgā pasākumā,» jautāta par spilgtākajiem iespaidiem festivālā,
sajūsmu neslēpa Līga Lasmane.
«Lai gan žūrija neizteica komentārus fotogrāfiju māksliniekiem,

nu, notika literārā pēcpusdie-na
«Ciemos nāk pasaku Andersens». Tā bija organizēta UNESCO projekta «Stāstu bibliotēkas»
ietvaros, kurā turpina piedalīties bilbiotēka. Pasākumā viesojās internātpamatskolas 3.a
klases audzēkņi un skolotāja
Sarmīte Ignatjeva. Skolēni bija
sagatavojuši pasakas «Princese
uz zirņa» lasījumu lomās.
Pēcpusdienu kuplināja
stāstnieku (attēlā), bibliotēku lasītāju, sagatavoto Andersena
pasaku stāstījumi. Bērni (Gatis
Žvirblis, Harvijs Žvirblis, Simo-

na Vītoliņa, Una Nille, Jana Zapoļskiha) paši izvēlējās iemīļotās
pasakas. Aizklātā balsošanā tika
noskaidrots labākais stāstnieks.
Ar vienādu punktu skaitu par labākajiem tika atzīti Gatis Žvirblis
un Simona Vītoliņa.
Interneta apmeklētāji Bibliotēku nedēļā tika iepazīstināti ar
datu bāzes Primary Online
Package for Elementary Schools
daudzpusīgo saturu. Bibliotēka
datu bāzes bezmaksas izmēģinājumā piedalās no 6. aprīļa līdz
6. jūnijam. Pilnu tekstu lasiet
www.iecava.lv. IZ

Pašvaldības kapitālsabiedrība lūdza Domi piešķirt papildu
finansējumu Ls 2400 novada teritorijas uzturēšanai. Šī gada budžetā dārzkopības nozarei (degvielai, puķu stādiem, instrumentu un tehnikas remontam) ir piešķirti Ls 1356, tātad - Ls 113
mēnesī, kas ir gaužām maz, lai
sakoptu līdz 20 ha lielu platību
(ieskaitot 14 kapsētas, peldvietu,
parku un citas teritorijas), skaidroja SIA «DzKS» valdes loceklis
Alvis Feldmanis.
Komiteja nolēma ieteikt Domei izdarīt grozījumus novada
budžetā, palielinot prasīto finansējumu pašvaldības teritorijas
apsaimniekošanai no līdzekļiem,
kas rezervēti izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
A. Feldmanis informēja deputātus, ka liftu saimniecība rada
zaudējumus, jo liela daļa deviņstāvu māju iedzīvotāju Tirgus
ielā 3 un Tirgus ielā 5 par lifta
pakalpojumiem nemaksā. Tā kā
SIA «DzKS» nav iespējas segt liftu
ekspluatācijas radītos zaudējumus, nepieciešama pašvaldības
dotācija Ls 4000 apmērā.
Tādu summu Dome piešķīra
jau pagājušajā gadā, un, ņemot
vērā šo dotāciju, tika noteikts izcenojums lifta lietošanai - Ls
5,05 (ar PVN). Bez tam pašvaldība pērn finansēja arī lifta
kapitālo remontu. Divus liftus
vajadzēs remontēt nakamgad,
bet pašlaik visi lifti ir tehniskā
kārtībā, diemžēl iedzīvotāju pa3.

action gabalu kopēšanai; no
neizpratnes un izbrīna līdz melnajam humoram un gaumīgam
latviešu tautiskās erotikas atainojumam utt., u.tjp.
Iecavas Jauniešu padomes
organizētajā festivālā mūsu novadu pārstāvēja foto eksperimentētāja Līga Lasmane un fotogrāfs
ar trīs gadu stāžu Edgars Bukovskis, kā arī BB kino kompānija.
Par labāko foto mākslinieku
žūrija atzina Oskaru Cirsi no Jūrmalas, kurš ieguva pasākuma
Grand Prix foto jomā, bet no
filmējumiem kā izcilākā ar Grand
Prix tika atzīta baušķenieka, LKA
studenta Artūra Šlosberga organizētās domubiedru grupas
veidotā «Jaunava».
Pauzes starp konkursa dar-

mirdzošs un balts
vas un dabas objekti, pie kuriem
atgriežos vēl un vēl. Un katru
reizi tie izskatās citādi. Man patīk skatīties un notvert to brīdi,
kad ierasto izmaina agra rīta vai
vēla vakara gaisma, samilzis mākonis vai vēja brāzma. Iecavā ir
daudz «fotogēnisku» vietu: parks,
upe, baznīca, dzirnavas,» stāsta
fotogrāfe.
No 19. līdz 21. aprīlim iepazīšanas ekskursijā «Mana bibliotēka» tika aicināti PII «Cālītis» sagatavošanas grupu «Rūķīši», «Zaķīši» un «Pūcītes» audzēkņi. Bērni
uzzināja, kas ir bibliotēka, kā var
kļūt par tās lasītāju. Ar interesi
klausījās Zojas Stūrmanes stāstījumu par bērnu grāmatu
daudzveidību. Mazie apmeklētāji
aktīvi piedalījās sarunā, atbildēja uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, jokainos sakāmos mežģīja
mēli, spēlē tēloja stārķus. Vislielāko pārsteigumu sagādāja pasaku feju uzburtais «konfekšu
koks». Ceram, ka lielākā daļa
bērnu kļūs par grāmatu draugiem un bibliotēkas apmeklētājiem.
20. aprīlī, atzīmējot dāņu pasaku meistara Hansa Kristiana
Andersena 205. dzimšanas die-

A: Beata Logina

6.

Neapstrīdams dalībnieku
ieguvums - dzirdēt profesionāļu
uzslavas un ieteikumus, kā arī
redzēt publikas reakciju, kā skatītāji zālē - dažādu paaudžu cilvēki - uztver viņu darbus.
Lai gan meistarības ziņā neviendabīgs, konkursantu piedāvājums nelika garlaikoties un
ļāva izbaudīt plašu emociju gammu. No aktualitātēm, kas varētu
būt daļa sociālā kampaņā, līdz
muzikālām fantāzijām izklaidei;
no vizualizētiem sapņiem un
cerībām līdz latviešu nacionālās
identitātes fiksējumiem un reāliem stāstiem par ilūziju sabrukumu un aplaušanos; no spilgtiem aktierdarbiem un filigrāniem specefektiem līdz trulāko

Atceroties latviešu dzejnieka,
sapņotāja un romantiķa Friča
Bārdas 130. dzimšanas dienu,
ko atzīmējam šogad, pasākumā
stāstījums veidojās kā dzīves un
dzejas varavīksne.
Klausoties Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenās bibliogrāfes Laimdotas Ozoliņas vārdos, apmeklētāji dziļāk iepazina
F. Bārdas biogrāfiju, pasaules izpratni, saudzējošo attieksmi pret
mīlestību, liriķa dabu, kurš savu
prieku, bēdas, skumjas un ilgas

21. aprīļa pēcpusdiena
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā ienāca ar
narcišu smaržu, sveču
liesmiņām, klusinātu
mūziku un 100 gadus
senām atklātņu
reprodukcijām uz ekrāna.

Dzeltainiem pieneņziedu
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas vadītaja

Caur birzi brauc ziedonis -

A: F: Anda Rācenāja

Dzejas pēcpusdienā atceramies Frici Bārdu
Daudzveidīga programma tika piedāvāta Bērnu bibliotēkas
apmeklētājiem. Visu aprīli bibliotēkā ir apskatāma iecavnieces
Agras Svikles uzpirksteņu kolekcija un foto izstāde «Iecava fotoattēlos».
Agra Svikle ir kaislīga ceļotāja. Uzpirksteņu kolekciju veido
suvenīri no visiem pasaules nostūriem, ko viņa ir apmeklējusi.
Apskatei izlikti 70 eksponāti. Tie
ir no dažādiem materiāliem: metāla, porcelāna, māla un koka.
Uzpirksteņus rotā valsts karogi,
nacionālie simboli, dabas un
ievērojamu vietu attēli. Krāšņā
un neatkārtojamā kolekcija rada
neviltotu sajūsmu.
Savukārt izstādē «Iecava fotoattēlos» apkopotajās fotogrāfijās
fiksēta Iecavas daba dažādos gadalaikos. «Man ir iemīļotas aina-

No 19. līdz 24. aprīlim
Latvijā noritēja ikgadējā
Bibliotēku nedēļa, kad tiek
rīkoti dažādi pasākumi un
popularizēti bibliotēku
pakalpojumi.
Zoja Stūrmane
A: Ludmila Šteinberga,

Finanšu komiteja
27. aprīļa sēdē izskatīja
vairākus SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
iesniegumus.

Bibliotēku nedēļā daudzveidīga programma
jaunākajiem lasītājiem

Novada Domē

2010. gada 30. aprīlī

atmosfēra bija kā «fotografē vai
filmē ar zvaigzni», kad radošo
darbību vērtē žūrija, turklāt vērtē reālistiski! Tā bija ļoti vērtīga
mācībstunda visiem radošajiem - ko un kā labāk nedarīt un
ko darīt! Prieks, ka biju daļa no
tā vakara. Paldies organizatoriem par doto iespēju! Šis vakars
man ļāva ieraudzīt amatieru kino un foto industriju citā līmenī.
Tiešām fantastiski, ko var paveikt jaunieši, un gandarījums,
ka pasākums notika tieši Iecavā».
Jādomā, ka festivāla ideja
būs ilgtspējīga un sagaidīsim līdzīgu pasākumu arī nākamgad organizatoriski vēl noslīpētāku
un pārdomātāku, atkal ar jauniem radošiem izaicinājumiem. IZ

A: Andis Kaspars
F: no A.Kaspara albuma

17. un 18. aprīlī
Dobelē norisinājās
World PowerLifting
Championship Latvijas
čempionāts celšanā un
stieņa spiešanā guļus, kurā
spēkiem mērojās Latvijas
spēcīgākie vīri.
Viesos bija ieradušies arī lietuviešu cīņu biedri. Ar Iecavas
novada Domes atbalstu čempionātā piedalījās iecavnieki Andis
Kaspars, Māris Rāzmanis un
Sandris Preimanis.
Pirmajā sacensību dienā notika sacensības pauerliftingā.
Pauerliftings jeb spēka trīscīņa ir
smagatlētikas veids, kurā ietilpst
pietupieni ar svara stieni uz pleciem, spiešana guļus un stieņa
celšana no zemes. Šīs trīs kustības smagatlētiem pazīstamas jau
sen. Kā sporta veids tas sāka veidoties pagājušā gadsimta 60.70. gados.
Latvijā spēka trīscīņa parādījās pagājušā gadsimta 80. gados,
kad Latvijas kultūrisma un bodibildinga federācija organizēja
bodybuilding (kultūrisma) sacensības, kur nācās izpildīt minētos
trīs vingrinājumus.
Čempionāta laikā sportisti laboja gan vairākus Latvijas, gan
personīgos rekordus. Iecavnieku
starts bija veiksmīgs - tika laboti
vairāki personīgie rekordi. Pauerliftinga sacensībās Andis Kaspars izcīnīja otro vietu svara kategorijā līdz 110 kg (open grupā),

IZ

Attēlā no kreisās: Andis Kaspars, Andrejs Mūrnieks, Sandris
Preimanis, priekšā - Māris Rāzmanis.
bet Māris Rāzmanis - otro vietu
svara kategorijā līdz 90 kg (junioru grupā). Komandu sacensībās piedalījās 14 komandas.
Iecavas komanda kopvērtējumā
ierindojās devītajā vietā, apsteidzot sīvākos konkurentus no
Bauskas.
Emocijas trīscīņā ir no sportiskā niknuma un maksimālas
koncentrēšanās līdz platam
smaidam pēc veiksmīgi izpildīta
vingrinājuma. Šīs sacensības bi-

Sporta ziņas

Pārspēles par iekļūšanu Jaunatnes basketbola līgas 1. divīzijā
22. aprīlī Iecava/Vecumnieki - BJSS Jugla
1996. g. dz. 54:66 (T. Šķipars 27, J. Pelēcis 18)
1995. g. dz. 48:70 (R. Lindavs 19, L. Jaunzems 15)
1994. g. dz. 73:77 (G. Zaļmežs 22, E. Lapkovskis 10)
1993. g. dz. 53:51 (J. Eiduks 21, R. Bicons 11)
1991./92. g. dz. 73:99 (R. Tūmanis 31 (8 trīspunktu metieni),
K. Onzuls 15 (4 trīsp. metieni), E. Avots 13)
Izmaiņas ABL spēļu kalendārā.
28. aprīlī Iecavas sporta namā BK Dartija spēlēja ar Beverīnu.
Plānots, ka arī otra abu komandu spēle notiks Iecavā, bet par
konkrētu tās norises laiku vēl ziņosim, informē BK Dartija
menedžeris Māris Ozoliņš. Ja izdosies veiksmīgi aizvadīt atlikušās
spēles, iecavnieki var pretendēt uz bronzas medaļām.
Finansiālu iemeslu dēļ no cīņas par 1.-8. vietu Amatieru
basketbola līgā izstājusies Lielvārdes komanda, tai ieskaitīti
tehniskie zaudējumi, un arī 5. maijā paredzētā spēle Iecavā
atcelta. IZ

ja kā atspēriena punkts tālākai
sportiskajai izaugsmei un attīstībai. Rezultāts sniedz stimulu
turpināt un neapstāties pie sasniegtā.
Otrajā dienā norisinājās sacensības stieņa spiešanā guļus.
Svaru stieņa spiešana guļus ir
viena no tehniski viskaprīzākajām kustībām. Atlēts noceļ stieni
no atbalstiem (viņam drīkst palīdzēt to izdarīt kāds asistents)
un gaida tiesneša signālu sākt

kustību. Stienim ir jāpieskaras
krūtīm ar kustības pilnīgu apstāšanos. Atlētam, izspiežot stieni atpakaļ, jāgaida tiesneša signāls to nolikt. Mēģinājums netiek ieskaitīts, ja nav apstāšanās
uz krūtīm, stienis nepieskaras
krūtīm, kustības laikā no atbalsta virsmas tiek atrauta kāja
vai kāda cita ķermeņa daļa.
Neskatoties uz iepriekšējās
dienas nogurumu, mūsu sportisti spēja uzrādīt labus rezultātus. Sevišķi interesanta cīņa izvērtās par 1. vietu svara kategorijā līdz 140 kg (open grupā), kur
sacentās iecavnieks Sandris
Preimanis un Iecavā dzīvojošais
Andrejs Mūrnieks, kas sacensībās pārstāvēja Dobeles komandu. Mēģinot pacelt 240 kg smagu
stieni Sandris guva muguras
traumu un no turpmākās cīņas
izstājās, samierinoties ar otro
vietu. Turpretim sāncensim izdevās pacelt 245 kg smagu stieni
un iegūt pirmo vietu.
Uzteicams ir Māra Rāzmaņa
sniegums svara kategorijā līdz
90 kg (junioru grupā) - paceļot
145 kg, izcīnīta otrā vieta, bet
Andim Kasparam otrā vieta, paceļot 160 kg smagu stieni svara
kategorijā līdz 110 kg.
Kopvērtējumā, kurā piedalījās 11 komandas, iecavnieki
ierindojās godpilnajā piektajā
vietā, apsteidzot komandas no
Rīgas, Dobeles, Bauskas, Tukuma, Jelgavas, Saldus.
Sportisti pateicas Iecavas novada Domei par iespēju piedalīties čempionātā. Nākamās sacensības mums būs Lido kauss,
kur atkal centīsimies likt Iecavas
vārdam skanēt republikas mērogā. IZ

Vai viegli...?
1986. gadā tapa leģendārā
filma «Vai viegli būt jaunam?», ko
veidoja Juris Podnieks. Filma bija tā laika spēcīgs attēlojums,
kurā caur atsevišķu jauniešu
dzīves stāstiem varēja perfekti
nolasīt padomju sistēmas «mašinēriju». 1998. gadā tapa filma
«Vai viegli būt...? Pēc 10 gadiem».
Tagad, pēc 20 gadiem, šie cilvēki
nofilmēti atkal. Filma «Vai viegli...?» ir atgriešanās pie pirmās
filmas varoņiem, kur runa ir par

laiku, valsti un nu jau filmas varoņu kā vecāku skatījumu uz
jauniešiem un, no otras puses,
viņu bērnu vērtējums. Filmabūs
skatāma Iecavas kultūras namā
4. maijā plkst. 20. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Arnolds Kamerovskis (18.03.1928. - 25.04.2010.)

Iecavas Zinas
B B1
1
Iecavas
Ziņas12-2005
17-2010

Reklāma

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Aicinām vecākus pieteikt 5 - 7 gadus vecus bērnus.
Tālruņi: 83041719, 29483699, 63945319.
! ēdināšanu 4 reizes dienā.
! mācību līdzekļus, rotaļlietas,

IZ

Latvijā viņus uzņēma Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Leonardo da
Vinci partnerības projekta «Baltijas reģiona valstu lauku attīstības konsultantu tālākizglītība»
ietvaros.
Trīs dienu garā mācību brauciena laikā viesi tika iepazīstināti
ar aktualitātēm lauku konsultantu darbā, jaunākajām attīstībās tendencēm Latvijas lauksaimniecībā, pastāstīja LLKC
projektu un attīstības daļas vadītājs Andrejs Briedis. Lauksaimniecības konsultanti apmeklēja LLKC centrālo biroju
Ozolniekos, viesojās Viduslatvijas Lauku konsultāciju birojā
Jēkabpilī, apmeklēja lauku tūrisma un strausu audzēšanas
saimniecību «Amli» Mežārē, iepazinās ar vienu no progresīvākajām Latvijas piena lopkopības
saimniecībām - zemnieku
saimniecību «Kalna Dambrāni»
Viesītē, kā arī apmeklēja vairākas saimniecības Vecumnieku
novadā.
Leonardo da Vinci ir ES profesionālās izglītības programma,
kas veicina inovācijas, sekmējot
cilvēku zināšanu un prasmju attīstību. IZ

Otrdien, iepazīstot Iecavas
novada minizoo «Dobuļi»
aktivitātes lauku tūrisma
jomā un viesojoties
sieviešu klubā «Liepas»,
savu vizīti Latvijā uzsāka
Lietuvas Lauksaimniecības
konsultāciju dienesta un
Polijas Podlaskas
Lauksaimniecības
konsultāciju dienesta
speciālisti.
A: Anta Kļaveniece

Poļi un lietuvieši
iepazīst Latvijas
lauku aktualitātes

Sakarā ar iedzīvotāju parādu par lifta pakalpojumiem
no 2010. gada 1. jūnija tiks atslēgti lifti
Tirgus ielā Nr. 3 III sekcijā
un Tirgus ielā Nr. 5 III sekcijā.

! logopēdu,
! medicīnisko palīdzību,
! atbilstošas telpas,
! profesionālu pedagoģisko personālu,
Skola nodrošina:

Zālītes speciālā internātpamatskola uzņem
bērnus diennakts pirmsskolas audzināšanas
grupā bērniem ar speciālajām vajadzībām.

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

8.

2010. gada 30. aprīlī

ISSN 1691-2055

Kultūras namā

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, bruses,
latas, līstes, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Izrāde «DZEJNIEKI, NAKTS,
BOHĒMA»
30. aprīlī - ATCELTA!

9 771691 205005

17

Cena - Ls 0,25

4. maijā plkst. 20:00
Siltumnīcas stabi, skaldīta
malka, zāģmateriāli. Ar piegādi.
Tālr. 20034885.
kūdras briketes (no 60 Ls/t),
skaidu briketes un sausu
skaldītu malku maisos.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26567195.
1 istabas dzīvokli (3/2. stāvā,
42 m², 370 Ls/m²) un 2 istabu
dzīvokli (3/3. stāvā, 51 m²,
400 Ls/m²) Iecavas centrā.
Zvanīt vakaros pēc plkst. 18
pa tālr. 29785824.

Pērk : : :
teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Apguldes arodvidusskola
2010./2011.m.g. piedāvā apgūt:
Ar pamatskolas izglītību:
ü
Ēku celtnieka profesiju (4 gadi)

demontē un pērk krāsainā un
melnā metāla konstrukcijas
(angāri, fermas, torņi,
dzirnavas, lauksaimniecības un
kravas tehnika, vieglās
automašīnas); attīra teritoriju.
Tālr. 26200989.
Biedrība «Kalna svētību
kopiena» Bruknā pērk
lauksaimniecības tehniku.
Tālr. 29633291.

ü
Apdares darbu tehniķa profesiju (4 gadi)
ü
Saimniecības vadītāja profesiju (4 gadi)

Zorģos veicamie pienākumi
bija sadalīti, tāpēc ātri vien
tuvējās ceļmalas un mežiņš
bija sakopts. Vislielāko
piepūli prasīja šīfera
atkritumu savākšana, kas
pēc jumta nomaiņas bijušā
veikala ēkai bija sakrauti
pie šķūnīša. Tagad tie ir
savākti un bīstamā krava
tiks nogādāta atkritumu
poligonā Dobelē.
Pašā Lielās talkas rītā Zorģu
ciematnieki sapulcējās zemnieku saimniecībā «Bērziņi», kur
saimnieks Jānis Pastars pēc paša sagatavotā plāna sadalīja darbus.
Mazākie talkotāji cītīgi tīrīja
ceļmalas. Neviens nebija mudināms pacelt ne nomestās pudeles, ne papīrus. Prieks, ka jaunā
paaudze ģimenēs iemācās sakopt aiz sevis un dzīvot glītā vidē.
Kopā dažādās Zorģu vietās strādājām ap 40 cilvēku, savācām
vairāk nekā 50 maisu atkritumu.
«Bērziņu» saimniece Dzintra
un 4. mājas iemītnieki pievērsās
jaunu kociņu stādīšanai, lai mūsu ciemats būtu vēl košāks un
zaļāks.
Pēc lielās rosības visi kopā
nedaudz atpūtāmies «Labirintos», pārrunājot arī nākamā gada ieceres. Jauniešiem ļāva
iemēģināt aktīvās atpūtas ierīces - batutus un velokartus.
Paldies visiem, kas piedalījās!
Gaidām jaunas idejas nākamajām tikšanās reizēm! IZ
Zorģu bibliotekāre
A: Aina Ezergaile

2010. gada 30. aprīlī

Dažādi : : :

Ar vidusskolas izglītību:

nepieciešama, bet lai to bez liekiem šova elementiem un pamācībām «no augšas» vienkārši nosaka vietējā pašvaldība. Tad viss
būtu daudz tuvāk un konkrētāk.
Novēlu turpmāk visiem dzīvot
«zaļi» - mēslus likt tur, kur tiem
pienākas būt, nedarot pāri mūsu
zemītei. Vairāk foto - mājas lapas
www.iecava.lv galerijā.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Pamatojoties uz SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
ekonomisko situāciju, kas radusies iedzīvotāju maksātnespējas
dēļ, no 2010. gada 1. maija SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
mainīts kases darba laiks:
- otrdienās no plkst. 800 līdz 1700;
- trešdienās no plkst. 800 līdz 1800;
- ceturtdienās no plkst. 800 līdz 1700;
- pusdienas pārtraukums no plkst. 1200- 1300.
5.

ü
Krāšņu podnieka profesiju (1 gads)
Audzēkņi saņem valsts un arī ESF stipendiju. Skola piedāvā
dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta
viesnīca.
Uzņemšana no 16.jūnija. Atestātu konkurss.
Iepriekš piesakoties, ir iespēja iepazīties ar skolu.
Kontakti: Pils 1, Apgulde, Dobeles nov., LV-3724, tālr. 63720982
vai 29332912, e-pasts: apguldesavs@apollo.lv

Talkas
koordinatore Daina
Rudzīte
novērtē, kā
sokas darbs
parkā, kur
strādāja
Kultūras
nama
darbinieki
un
amatierkolektīvu
dalībnieki.
Žēl, ka maza bija pašu iecavnieku iniciatīva, informējot par
nesakoptajām vietām, arī talcinieku no daudzdzīvokļu mājām
bija maz. Mani mazliet izbrīna arī
lielās naudas summas (aptuveni
100 tūkstoši latu), kas izdotas
talkas norisei visā valstī (tā ziņoja
26. aprīļa laikraksts «Diena»). Nenoliedzami, talka arī citugad ir

4.

Mazdārziņu apstrāde:
kultivēšana, frēzēšana...
Tālr. 29360004.
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus.
Tālr. 26821053.
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts, tirdzniecība
un noma. Ir pieejams
transports, 15 km rādiusā bez
maksas. Tālr. 29683462.

Apsveikums : : :

F: A. Hauka

Iecavas
parkā
ieradās arī
Latvijas
Televīzijas
filmēšanas
grupa, taču
tiešraidei
nofilmētās
intervijas
ar
talkotājiem
tehnisku
iemeslu dēļ
palika
«gaisā
karājaAtjaunojot estrādes soliņus, vīri tiem ilgu mūžu
mies»...
neprognozēja, jo «atkal nāks siltās dienas, kad
jaunieši te atpūtīsies un rādīs, ko nu kurš spēj...»
Liepu un domubiedru veikums

Talka Iecavā sākās jau 22. aprīlī, kad 54 internātpamatskolas
audzēkņi un skolotāji tīrīja VAS
«Latvijas valsts meži» teritoriju
Zālītes pusē. 23. aprīlī talkoja Zālītes speciālā internātpamatskola, sakopjot savu plašo teritoriju
un Jelgavas šosejas malu. Savai
iestādei tuvos ceļus un grāvmalas tīrīja Dzimtmisas skolas bērni
un skolotāji, bet 24. aprīlī Iecavas silu no atkritumiem Anda
Kavosa vadībā atbrīvoja Iecavas
vidusskolas un «Dartijas» sākumskolas skolēni un darbinieki, kā arī VSAC «Zemgale» Iecavas
filiāles iemītnieki. Līdz vēlai pēcpusdienai Zālītes mežus tīrīja
Iecavas sieviešu klubs «Liepas».
Tāpat ar lielu prieku un atbildību
rosījās ļaudis Zorģos. Mājas Zorģi 4 iedzīvotāji iestādīja 30 kalnu
priedes, lai mazliet apturētu mūžīgā vēja skrējienu un ziemā priecētu ar košo zaļumu. Arī Rosmē
un Dimzukalnā talkoja. Tikai
Dimzukalnā labāk tomēr vajadzētu iegādāties konteinerus atkritumiem, citādi krūmos pa gadu krātie mēsli vienalga talkas
dienā ir jāsavāc.
Atpūtas vieta «Spirtnieki» ar
Domes darbinieku gādību tika
pie jaunas ugunskura vietas, atjaunotas ģērbtuves, tīrāka zāliena un tīrāka upes krasta. Cēsnieku dzīvojamā rajona iedzīvotāja, deputāta Sergeja Mašiņenkova vadībā tika sakopts Iecavas
vecupes stūrītis. Talcinieku gan
šeit varēja būt vairāk.
Ļoti liels paldies visiem, kas
talkoja! Paldies tā sauktajiem
simtlatniekiem, ka Iecavas centrs
un parks bija tīrs «no ziemas
miega» jau līdz talkai.
1.lpp.

Kopdarbs ar šova elementiem

Zorģus tīra
mazi un lieli
2010. gada 30. aprīlī

Lai baltās sveces siltu gaismu
Mīlestības salā lej,
Lai baltām domām izauklēti
Dzīvē pretim bērni skrej! /V. Kokle-Līviņa/

filma «VAI VIEGLI..?»
Ieejas maksa - Ls 1.
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.
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Kopdarbs ar šova elementiem
Kalna priedīšu
stādīšanā pie
daudzdzīvokļu
mājas Zorģi 4
piedalījās visu
astoņu dzīvokļu
iemītnieki – lieli,
mazi un arī pavisam
mazi. Uz Dainas
Rudzītes jautājumu,
vai talciniekiem
nešķiet, ka Lielā
talka pārāk tiek
pārvērsta par šovu,
Jānis Nudiens
atbildēja: «Ja vajag
iekustināt cilvēkus,
lai tas būtu kaut vai
ar šova palīdzību.
Galvenais, lai vide,
kurā dzīvojam, top
tīrāka un
sakoptāka.»

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.

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

Virszemes un
satelīttelevīzijas
iekārtu pārdošana
un uzstādīšana.

F: Beata Logina

Atslēgu izgatavošana un
elektroinstrumentu remonts.
SIA «ARKĀDIJS», Rīgas ielā 16
tālr. 63963237, 28864504.

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.

A: Daina Rudzīte
Lielās talkas 2010 koordinatore
Iecavas novadā

Lielā talka ar strādāšanu
lietū, vējā un krusā nu ir
garām. Vēl tikai jāaizved
uz poligonu pēdējās
atkritumu kaudzes.

Kontaktpersona - Baiba Gāga
(tālrunis 29413982).

Kopumā Iecavas novadā talkoja 486 cilvēki, tika pielasīti
1862 baltie atkritumu maisi. Daļēji tos gan kāds aktīvs putnu
mēslu pārdevējs bez sirdsapziņas pārmetumiem izbēra zemē
un maisus paņēma sev...
Iecavas novadā talkoja koordinatores norādītajās vietās,
pašiniciatīvu izrādīja tikai dažas

Četras stundas radošuma
A: Beata Logina

Dienā, kad visa Latvija
vienojās dažnedažādās
Lielās talkas norisēs,
jaunieši Iecavā piedāvāja
savu pasaules redzējumu kā stereotipus var uzturēt
vai lauzt sadarbībā
ar fotoaparātu un
videokameru.

Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Juris Ludriķis, Arnis Grundmanis, Mihails Haļitovs.
Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1100 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

2. Latvijas jauniešu īsfilmu
un foto festivāls Iecavas kultūras

namā ritēja četras stundas. Žūrija - kinokritiķe Zane Dzene, stiliste Liene Allere, režisors Miks
Ozoliņš un fotogrāfs Mikus Fomins - vērtēja sešu radošo kino
apvienību un astoņu fotogrāfu
darbus. Skatītāji uz lielā ekrāna
varēja vērot konkursantu piedāvātās īsfilmas, mūzikas klipus
un fotogrāfijas, uzklausīt autoru
pamatojumus un skaidrojumus,
kā arī žūrijas brīžiem skarbo, tomēr konstruktīvo kritiku.
2.lpp.

ģimenes, sakopjot Ģedules krastus, daļu no Puķu lejas, novadgrāvi pie Bērzu, Lauku un Kļavu
ielas, ievedot kārtību Dievdārziņā un Sila ielas garāžās, kā arī
novācot makšķernieku atstātās
«šmuces» gar Iecavas upi.

4.lpp.

30.04.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
2.
Angļu
valodu apgūst
rotaļājoties

Parādu dēļ 3.
brīdina par
liftu slēgšanu
Plaša
6.
programma
Bibliotēku
nedēļā
Iecavniekiem 7.
panākumi
smagatlētikā

Maijs atnāks ar izmaiņām
autobusu sarakstā
A: Beata Logina

1. maijā stāsies spēkā
izmaiņas autobusu
kustības sarakstā
maršrutā Rīga-Bauska.
«Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, bijām spiesti samazināt reisu skaitu maršrutā
nr. 7480 Rīga-Bauska,» informē
Ginta Rublovska no SIA «B-Bus».

«Tiks slēgti deviņi reisi, kuri
seko viens aiz otra ar 10 minūšu
intervālu un kuru vidējā noslodze ir 15-18 pasažieri. Atvērsim
vienu jaunu reisu un četriem reisiem tiks pamainītas izpildes
dienas, nosakot, ka sestdienās
un svētdienās attiecīgie reisi
vairs nekursēs.»
Autobusu kustības sarakstu
jaunajā redakcijā skatiet interneta mājaslapā www.iecava.lv. IZ

Iecavas
A 1A1
IecavasZinas
Ziņas12-2005
17-2010

Reklāma

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Aicinām vecākus pieteikt 5 - 7 gadus vecus bērnus.
Tālruņi: 83041719, 29483699, 63945319.
! ēdināšanu 4 reizes dienā.
! mācību līdzekļus, rotaļlietas,

IZ

Latvijā viņus uzņēma Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Leonardo da
Vinci partnerības projekta «Baltijas reģiona valstu lauku attīstības konsultantu tālākizglītība»
ietvaros.
Trīs dienu garā mācību brauciena laikā viesi tika iepazīstināti
ar aktualitātēm lauku konsultantu darbā, jaunākajām attīstībās tendencēm Latvijas lauksaimniecībā, pastāstīja LLKC
projektu un attīstības daļas vadītājs Andrejs Briedis. Lauksaimniecības konsultanti apmeklēja LLKC centrālo biroju
Ozolniekos, viesojās Viduslatvijas Lauku konsultāciju birojā
Jēkabpilī, apmeklēja lauku tūrisma un strausu audzēšanas
saimniecību «Amli» Mežārē, iepazinās ar vienu no progresīvākajām Latvijas piena lopkopības
saimniecībām - zemnieku
saimniecību «Kalna Dambrāni»
Viesītē, kā arī apmeklēja vairākas saimniecības Vecumnieku
novadā.
Leonardo da Vinci ir ES profesionālās izglītības programma,
kas veicina inovācijas, sekmējot
cilvēku zināšanu un prasmju attīstību. IZ

Otrdien, iepazīstot Iecavas
novada minizoo «Dobuļi»
aktivitātes lauku tūrisma
jomā un viesojoties
sieviešu klubā «Liepas»,
savu vizīti Latvijā uzsāka
Lietuvas Lauksaimniecības
konsultāciju dienesta un
Polijas Podlaskas
Lauksaimniecības
konsultāciju dienesta
speciālisti.
A: Anta Kļaveniece

Poļi un lietuvieši
iepazīst Latvijas
lauku aktualitātes

Sakarā ar iedzīvotāju parādu par lifta pakalpojumiem
no 2010. gada 1. jūnija tiks atslēgti lifti
Tirgus ielā Nr. 3 III sekcijā
un Tirgus ielā Nr. 5 III sekcijā.

! logopēdu,
! medicīnisko palīdzību,
! atbilstošas telpas,
! profesionālu pedagoģisko personālu,
Skola nodrošina:

Zālītes speciālā internātpamatskola uzņem
bērnus diennakts pirmsskolas audzināšanas
grupā bērniem ar speciālajām vajadzībām.

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

8.

2010. gada 30. aprīlī

ISSN 1691-2055

Kultūras namā

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, bruses,
latas, līstes, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Izrāde «DZEJNIEKI, NAKTS,
BOHĒMA»
30. aprīlī - ATCELTA!

9 771691 205005

17

Cena - Ls 0,25

4. maijā plkst. 20:00
Siltumnīcas stabi, skaldīta
malka, zāģmateriāli. Ar piegādi.
Tālr. 20034885.
kūdras briketes (no 60 Ls/t),
skaidu briketes un sausu
skaldītu malku maisos.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26567195.
1 istabas dzīvokli (3/2. stāvā,
42 m², 370 Ls/m²) un 2 istabu
dzīvokli (3/3. stāvā, 51 m²,
400 Ls/m²) Iecavas centrā.
Zvanīt vakaros pēc plkst. 18
pa tālr. 29785824.

Pērk : : :
teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Apguldes arodvidusskola
2010./2011.m.g. piedāvā apgūt:
Ar pamatskolas izglītību:
ü
Ēku celtnieka profesiju (4 gadi)

demontē un pērk krāsainā un
melnā metāla konstrukcijas
(angāri, fermas, torņi,
dzirnavas, lauksaimniecības un
kravas tehnika, vieglās
automašīnas); attīra teritoriju.
Tālr. 26200989.
Biedrība «Kalna svētību
kopiena» Bruknā pērk
lauksaimniecības tehniku.
Tālr. 29633291.

ü
Apdares darbu tehniķa profesiju (4 gadi)
ü
Saimniecības vadītāja profesiju (4 gadi)

Zorģos veicamie pienākumi
bija sadalīti, tāpēc ātri vien
tuvējās ceļmalas un mežiņš
bija sakopts. Vislielāko
piepūli prasīja šīfera
atkritumu savākšana, kas
pēc jumta nomaiņas bijušā
veikala ēkai bija sakrauti
pie šķūnīša. Tagad tie ir
savākti un bīstamā krava
tiks nogādāta atkritumu
poligonā Dobelē.
Pašā Lielās talkas rītā Zorģu
ciematnieki sapulcējās zemnieku saimniecībā «Bērziņi», kur
saimnieks Jānis Pastars pēc paša sagatavotā plāna sadalīja darbus.
Mazākie talkotāji cītīgi tīrīja
ceļmalas. Neviens nebija mudināms pacelt ne nomestās pudeles, ne papīrus. Prieks, ka jaunā
paaudze ģimenēs iemācās sakopt aiz sevis un dzīvot glītā vidē.
Kopā dažādās Zorģu vietās strādājām ap 40 cilvēku, savācām
vairāk nekā 50 maisu atkritumu.
«Bērziņu» saimniece Dzintra
un 4. mājas iemītnieki pievērsās
jaunu kociņu stādīšanai, lai mūsu ciemats būtu vēl košāks un
zaļāks.
Pēc lielās rosības visi kopā
nedaudz atpūtāmies «Labirintos», pārrunājot arī nākamā gada ieceres. Jauniešiem ļāva
iemēģināt aktīvās atpūtas ierīces - batutus un velokartus.
Paldies visiem, kas piedalījās!
Gaidām jaunas idejas nākamajām tikšanās reizēm! IZ
Zorģu bibliotekāre
A: Aina Ezergaile

2010. gada 30. aprīlī

Dažādi : : :

Ar vidusskolas izglītību:

nepieciešama, bet lai to bez liekiem šova elementiem un pamācībām «no augšas» vienkārši nosaka vietējā pašvaldība. Tad viss
būtu daudz tuvāk un konkrētāk.
Novēlu turpmāk visiem dzīvot
«zaļi» - mēslus likt tur, kur tiem
pienākas būt, nedarot pāri mūsu
zemītei. Vairāk foto - mājas lapas
www.iecava.lv galerijā.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Pamatojoties uz SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
ekonomisko situāciju, kas radusies iedzīvotāju maksātnespējas
dēļ, no 2010. gada 1. maija SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
mainīts kases darba laiks:
- otrdienās no plkst. 800 līdz 1700;
- trešdienās no plkst. 800 līdz 1800;
- ceturtdienās no plkst. 800 līdz 1700;
- pusdienas pārtraukums no plkst. 1200- 1300.
5.

ü
Krāšņu podnieka profesiju (1 gads)
Audzēkņi saņem valsts un arī ESF stipendiju. Skola piedāvā
dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta
viesnīca.
Uzņemšana no 16.jūnija. Atestātu konkurss.
Iepriekš piesakoties, ir iespēja iepazīties ar skolu.
Kontakti: Pils 1, Apgulde, Dobeles nov., LV-3724, tālr. 63720982
vai 29332912, e-pasts: apguldesavs@apollo.lv

Talkas
koordinatore Daina
Rudzīte
novērtē, kā
sokas darbs
parkā, kur
strādāja
Kultūras
nama
darbinieki
un
amatierkolektīvu
dalībnieki.
Žēl, ka maza bija pašu iecavnieku iniciatīva, informējot par
nesakoptajām vietām, arī talcinieku no daudzdzīvokļu mājām
bija maz. Mani mazliet izbrīna arī
lielās naudas summas (aptuveni
100 tūkstoši latu), kas izdotas
talkas norisei visā valstī (tā ziņoja
26. aprīļa laikraksts «Diena»). Nenoliedzami, talka arī citugad ir

4.

Mazdārziņu apstrāde:
kultivēšana, frēzēšana...
Tālr. 29360004.
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus.
Tālr. 26821053.
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts, tirdzniecība
un noma. Ir pieejams
transports, 15 km rādiusā bez
maksas. Tālr. 29683462.

Apsveikums : : :

F: A. Hauka

Iecavas
parkā
ieradās arī
Latvijas
Televīzijas
filmēšanas
grupa, taču
tiešraidei
nofilmētās
intervijas
ar
talkotājiem
tehnisku
iemeslu dēļ
palika
«gaisā
karājaAtjaunojot estrādes soliņus, vīri tiem ilgu mūžu
mies»...
neprognozēja, jo «atkal nāks siltās dienas, kad
jaunieši te atpūtīsies un rādīs, ko nu kurš spēj...»
Liepu un domubiedru veikums

Talka Iecavā sākās jau 22. aprīlī, kad 54 internātpamatskolas
audzēkņi un skolotāji tīrīja VAS
«Latvijas valsts meži» teritoriju
Zālītes pusē. 23. aprīlī talkoja Zālītes speciālā internātpamatskola, sakopjot savu plašo teritoriju
un Jelgavas šosejas malu. Savai
iestādei tuvos ceļus un grāvmalas tīrīja Dzimtmisas skolas bērni
un skolotāji, bet 24. aprīlī Iecavas silu no atkritumiem Anda
Kavosa vadībā atbrīvoja Iecavas
vidusskolas un «Dartijas» sākumskolas skolēni un darbinieki, kā arī VSAC «Zemgale» Iecavas
filiāles iemītnieki. Līdz vēlai pēcpusdienai Zālītes mežus tīrīja
Iecavas sieviešu klubs «Liepas».
Tāpat ar lielu prieku un atbildību
rosījās ļaudis Zorģos. Mājas Zorģi 4 iedzīvotāji iestādīja 30 kalnu
priedes, lai mazliet apturētu mūžīgā vēja skrējienu un ziemā priecētu ar košo zaļumu. Arī Rosmē
un Dimzukalnā talkoja. Tikai
Dimzukalnā labāk tomēr vajadzētu iegādāties konteinerus atkritumiem, citādi krūmos pa gadu krātie mēsli vienalga talkas
dienā ir jāsavāc.
Atpūtas vieta «Spirtnieki» ar
Domes darbinieku gādību tika
pie jaunas ugunskura vietas, atjaunotas ģērbtuves, tīrāka zāliena un tīrāka upes krasta. Cēsnieku dzīvojamā rajona iedzīvotāja, deputāta Sergeja Mašiņenkova vadībā tika sakopts Iecavas
vecupes stūrītis. Talcinieku gan
šeit varēja būt vairāk.
Ļoti liels paldies visiem, kas
talkoja! Paldies tā sauktajiem
simtlatniekiem, ka Iecavas centrs
un parks bija tīrs «no ziemas
miega» jau līdz talkai.
1.lpp.

Kopdarbs ar šova elementiem

Zorģus tīra
mazi un lieli
2010. gada 30. aprīlī

Lai baltās sveces siltu gaismu
Mīlestības salā lej,
Lai baltām domām izauklēti
Dzīvē pretim bērni skrej! /V. Kokle-Līviņa/

filma «VAI VIEGLI..?»
Ieejas maksa - Ls 1.
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.
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Kopdarbs ar šova elementiem
Kalna priedīšu
stādīšanā pie
daudzdzīvokļu
mājas Zorģi 4
piedalījās visu
astoņu dzīvokļu
iemītnieki – lieli,
mazi un arī pavisam
mazi. Uz Dainas
Rudzītes jautājumu,
vai talciniekiem
nešķiet, ka Lielā
talka pārāk tiek
pārvērsta par šovu,
Jānis Nudiens
atbildēja: «Ja vajag
iekustināt cilvēkus,
lai tas būtu kaut vai
ar šova palīdzību.
Galvenais, lai vide,
kurā dzīvojam, top
tīrāka un
sakoptāka.»

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.

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

Virszemes un
satelīttelevīzijas
iekārtu pārdošana
un uzstādīšana.

F: Beata Logina

Atslēgu izgatavošana un
elektroinstrumentu remonts.
SIA «ARKĀDIJS», Rīgas ielā 16
tālr. 63963237, 28864504.

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.

A: Daina Rudzīte
Lielās talkas 2010 koordinatore
Iecavas novadā

Lielā talka ar strādāšanu
lietū, vējā un krusā nu ir
garām. Vēl tikai jāaizved
uz poligonu pēdējās
atkritumu kaudzes.

Kontaktpersona - Baiba Gāga
(tālrunis 29413982).

Kopumā Iecavas novadā talkoja 486 cilvēki, tika pielasīti
1862 baltie atkritumu maisi. Daļēji tos gan kāds aktīvs putnu
mēslu pārdevējs bez sirdsapziņas pārmetumiem izbēra zemē
un maisus paņēma sev...
Iecavas novadā talkoja koordinatores norādītajās vietās,
pašiniciatīvu izrādīja tikai dažas

Četras stundas radošuma
A: Beata Logina

Dienā, kad visa Latvija
vienojās dažnedažādās
Lielās talkas norisēs,
jaunieši Iecavā piedāvāja
savu pasaules redzējumu kā stereotipus var uzturēt
vai lauzt sadarbībā
ar fotoaparātu un
videokameru.

Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Juris Ludriķis, Arnis Grundmanis, Mihails Haļitovs.
Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1100 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

2. Latvijas jauniešu īsfilmu
un foto festivāls Iecavas kultūras

namā ritēja četras stundas. Žūrija - kinokritiķe Zane Dzene, stiliste Liene Allere, režisors Miks
Ozoliņš un fotogrāfs Mikus Fomins - vērtēja sešu radošo kino
apvienību un astoņu fotogrāfu
darbus. Skatītāji uz lielā ekrāna
varēja vērot konkursantu piedāvātās īsfilmas, mūzikas klipus
un fotogrāfijas, uzklausīt autoru
pamatojumus un skaidrojumus,
kā arī žūrijas brīžiem skarbo, tomēr konstruktīvo kritiku.
2.lpp.

ģimenes, sakopjot Ģedules krastus, daļu no Puķu lejas, novadgrāvi pie Bērzu, Lauku un Kļavu
ielas, ievedot kārtību Dievdārziņā un Sila ielas garāžās, kā arī
novācot makšķernieku atstātās
«šmuces» gar Iecavas upi.

4.lpp.
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Maijs atnāks ar izmaiņām
autobusu sarakstā
A: Beata Logina

1. maijā stāsies spēkā
izmaiņas autobusu
kustības sarakstā
maršrutā Rīga-Bauska.
«Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, bijām spiesti samazināt reisu skaitu maršrutā
nr. 7480 Rīga-Bauska,» informē
Ginta Rublovska no SIA «B-Bus».

«Tiks slēgti deviņi reisi, kuri
seko viens aiz otra ar 10 minūšu
intervālu un kuru vidējā noslodze ir 15-18 pasažieri. Atvērsim
vienu jaunu reisu un četriem reisiem tiks pamainītas izpildes
dienas, nosakot, ka sestdienās
un svētdienās attiecīgie reisi
vairs nekursēs.»
Autobusu kustības sarakstu
jaunajā redakcijā skatiet interneta mājaslapā www.iecava.lv. IZ

Iecavas
A 1A1
IecavasZinas
Ziņas12-2005
17-2010

ataino daudz un dažādos veidos.
Atbilstoši piemeklētie krāsainie
dabas un ziedu fotoattēli lieliski
papildināja dzejas lasījumus, ko

izpildīja L.Ozoliņa un A. Rācenāja. Laiks pagāja nemanot, ļāva
klausītājiem kaut nedaudz nolikt ikdienas rūpes, dažam atce-

rēties jaunībā iemīļoto dzeju un
iejusties klusinātajā romantikas
gaisotnē. No bibliotēkas darbiniecēm katrs pasākuma viesis
saņēma pavasarīgu sveicienu ar
pateicības vārdiem. Klausītāji
vienbalsīgi secināja, ka šai steidzīgajā pasaulē mums atkal jāiemācās ilgoties pēc dabas skaistuma, mīlēt smilgas un rasas lāsi, jāsaprot putnu un vēja balss.
Te nu mūsu skolotājs var būt
dzejnieks Fricis Bārda. Lasīsim
un neaizmirsīsim to! IZ
(F. Bārda)
Zaļu tauriņu pilniem matiem.
sveicienu šalc
Līkst bērzi vēsmā un

Iestājoties siltajam laikam,
iedzīvotāji aizvien biežāk izmanto velosipēdus. Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvalde atgādina, kas būtu darāms, lai pasargātu velosipēdu no nozagšanas:
- neriskējiet, atstājot to bez
uzraudzības;
iegādājieties velosipēdam drošības slēdzeni; neizmantojiet nekvalitatīvu drošības slēdzeni, jo pārsvarā zog velosipēdus, kuri nav bijuši nodrošināti
pareizi (visdrošākās un efektīvā-

kās ir metāla U veida slēdzenes;
visefektīvākais veids, kā nosargāt velosipēdu, ir saslēgt abus riteņus, kā arī pieslēgt velosipēdu
pie kāda objekta);
- zagļi spēj un var rīkoties arī
savādāk, ja nav iespējams nozagt velosipēdu, tad mēģina nozagt vērtīgāko, neatstājiet uz velosipēda vērtīgas mantas;
- ja velosipēdu atstājat bez
uzraudzības, būtiski to novietot
pārredzamā, apgaismotā vietā,
nekādā gadījumā neatstājiet to
ārā pa nakti;

- neatstājiet velosipēdu uz
balkona, ja dzīvojat pirmajā stāvā;
- nestāstiet mazpazīstamām
personām par velosipēda iegādi
un par vietu, kur to novietojat;
- nedodiet pavizināties ar velosipēdu mazpazīstamām personām.
Par zādzības faktu nekavējoties jāziņo policijai - jo operatīvāk
tiks uzsākta izmeklēšana, jo ātrāk varēs aizturēt noziedzīgo personu un atgūt savu velosipēdu.
Atcerieties, ka velosipēda no-

zagšanas gadījumā iedzīvotājam
jāuzrāda dokumenti, kas apliecina velosipēda piederību.
Tāpat ir ļoti svarīgi, ja iedzīvotājs var nosaukt velosipēda
rāmja reģistrācijas numuru vai
arī kādu no speciālām velosipēda
atpazīšanas zīmēm, piemēram,
velosipēda rāmī kaut kas speciāli
iegravēts. Labi, ja ir velosipēda
fotogrāfija, jo meklēšanas gadījumā var atsaukties kāds aculiecinieks un sniegt svarīgu informāciju, kas sekmētu tā atrašanu. IZ

Sargājiet savus velosipēdus!

ratiem.
2.
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rādu dēļ to ekspluatācija var tikt
apturēta.
Spēkā esošā likumdošana
nosaka, ka lifts ir daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašuma
daļa un visu dzīvokļu īpašnieku
pienākums ir piedalīties kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
Diemžēl reālajā dzīvē notiek citādi, jo pirmo trīs stāvu iemītnieki par liftu pakalpojumu nemaksā, jo vertikālais transports
šajos stāvos pasažierus neuzņem, tādējādi liftu ekspluatācijas nodrošināšana rada zaudējumus SIA «DzKS», bet izcenojuma pārskatīšanas gadījumā pārējiem abu māju iedzīvotājiem
tas izmaksātu vēl dārgāk.
Saprotot, cik svarīga ir lifta
pakalpojumu pieejamība augšējos stāvos dzīvojošajiem, īpaši
pensionāriem, ģimenēm ar maziem bērniem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības
un ugunsdzēsēju savlaicīgai nokļūšanai, deputāti atkal pārrunāja jau pērn izdiskutētos variantus, kā saglabāt liftu pakalpojumu (tostarp arī par priekšapmaksu ar kartēm vai monētām). Taču efektīvu risinājumu
nav izdevies rast, jo Iecavas gadījumā, kad jāuztur liftu saimniecība tikai divās mājās, pakalpojums iznāk neadekvāti dārgs un
arī pašvaldības dotācija nav glābiņš, kā to rāda pagājušā gada
pieredze.
SIA «DzKS» solīja maijā vēl
aktivizēt darbu ar parādniekiem,
bet, ja neizdosies iekasēt noteiktās naudas summas, liftu darbība tiks apturēta.
Par citiem jautājumiem, ko sēdē izskatīja komiteja, lasiet nākamajā numurā. IZ

- 20. aprīlī ap plkst. 13 Iecavas novada teritorijā atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
- 20. aprīlī ap plkst. 22:30 Rīgas ielā nenoskaidrota persona
ar stikla pudeli izdauzīja mājai
loga rūti. Uzsākts kriminālprocess.
- 24. aprīlī ap plkst. 19:30
aizturēts 1981. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja automašīnu
VW Golf bez vadītāja apliecības

Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
un būdams alkohola reibumā.
- Laikā no 24. aprīļa plkst.
00:00 līdz 26. aprīļa plkst. 12:00
no SIA iežogotas teritorijas Rīgas
ielā mehāniskajām iekārtām nozagti četru elektromotoru statori. Uzsākts kriminālprocess.

Melnās ziņas
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
Otrdien, 25. maijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
Ceturtdien, 20. maijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 18. maijā,
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 13. maijā,
plkst. 14.00 Administratīvās komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Trešdien, 12. maijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Otrdien, 11. maijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Vītola, S. Mašiņenkovs,
I. Vaičekone, B. Mīlgrāve, I. Freimane, A. Grundmanis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Pirmdien, 10. maijā,
Trešdien, 5. maijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki maijā
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Angļu valodu apgūst rotaļājoties
A: F: Anta Kļaveniece

Iepriekšējā nedēļā
pirmsskolas izglītības
iestāde «Cālītis» uzņēma
viesus. Pirmsskolas
skolotājas no Ādažiem,
Jelgavas, Ogres, Jūrmalas
un Apes, kā arī Valsts
Izglītības satura centra
pārstāve Rita Kursīte te
bija ieradušās, lai vērotu
atklāto angļu valodas
nodarbību.
Pēc tam nodarbības vadītāja,
iestādes metodiķe Inguna Lāce,
viešņām stāstīja par savu pieredzi, izmantotajiem materiāliem
un metodiku.
Seminārs bija veltīts angļu
valodas apmācībai tieši agrīnā
vecumā un paredzēts bērnudārzu audzinātājām, kas jau māca
angļu valodu vai vēlas ieviest
angļu valodas apmācību savā
mācību iestādē. Savukārt Rita
Kursīte darbojas Eiropas Savienības darba grupā Briselē, kas
veic pētījumu par valodu agrīno
apguvi. Iespējams, ka pēc kāda
laika arī Latvijā svešvalodu apguve tiks ieviesta mācību programmā jau no 1. klases (tagad
no 3. klases). Lai ieviestu svešvalodu apguves programmu, ir svarīgi iepazīties ar pedagogu pieredzi un darba metodēm, kuras

Semināra iesākumā pirmsskolas skolotājas vēroja angļu
valodas nodarbību Ingūnas Lāces vadībā. «Šajā vecumā
svešvalodu bērni apgūst līdzīgi kā dzimto – redzot, saklausot,
runājot, darbojoties. Mācīšanās norit caur atdarināšanu un
rotaļāšanos,» skaidro pasniedzēja. Ar katru angļu valodas
apmācības grupu viņa strādā divas reizes nedēļā, un
nodarbība ilgst 30 minūtes.
pašlaik tiek pielietotas, strādājot
fakultatīvi. Mācību metodika
darbam ar bērniem agrīnā vecumā atšķiras no tās, pēc kuras
strādā skolotāji jau ar lielākiem
bērniem.
Lai varētu vadīt angļu valodas
nodarbības pirmsskolas iestādē,

I. Lāce izstrādājusi apmācību
programmu, ieguvusi privātprakses skolotājas sertifikātu.
Viņa māca angļu valodu trim
grupām, kurās ir piecus un sešus gadus veci bērni. Pēc nodarbības Ogres novada pirmsskolas
izglītības iestādes «Zelta sietiņš»
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Smagatlētika - smags, bet aizraujošs sporta veids

skolotāja Vita Kravale atzina, ka
«šis ir mans labākais pēdējā laika
vērojums». Arī pārējās semināra
dalībnieces sacīja, ka redzētais
lieti noderēs, organizējot nodarbības savā mācību iestādē. Viņas
uzteica arī pašas I. Lāces veidoto
darba lapu krājumu, kuru rosināja izdot grāmatā.
Optimālais vecums, lai sāktu
mācīties angļu valodu, ir pieci gadi. Šajā vecumā bērni kļūst komunikatīvi, pieaug viņu spēja
koncentrēties, tāpēc tas ir pats
labākais laiks interesantā formā
saņemt jaunas zināšanas. Viņi
nemācās gramatiku un valodu
kā sistēmu, bet ar rotaļu palīdzību apgūst leksiku, sarunvalodu,
attīsta klausīšanās iemaņas.
Valodas apguvei agrīnā vecumā (no piecu gadu vecuma) ir
daudz pozitīvu iezīmju. Pētījumi
liecina, ka bērni, kuri agri sāk apgūt svešvalodu, labāk attīsta pareizu intonāciju un izrunu. Bērni
nekautrējas lietot svešvalodu.
Jaunas valodas mācīšanās process ļauj bērniem izzināt jaunas
kultūras, kā arī jaunus domāšanas un darbošanās veidus. Svešvalodas mācīšanās šodien paplašina bērna nākotnes izglītības un
karjeras iespējas. Zinātnieki ir
veikuši pētījumus un secinājuši,
ka IQ līmenis tiem bērniem, kuri
sākuši svešvalodu apguvi piecu
gadu vecumā, ir daudz augstāks
nekā tiem, kas pirmos pamatus ir
ieguvuši tikai skolā. IZ

Četras stundas radošuma
1.lpp.

biem aizpildīja muzikāli priekšnesumi. 5. klases skolniece no
Olaines Viktorija Jansone ar savu balsi apbūra tik ļoti, ka pat
Miks Ozoliņš nevarēja atturēties
no komentāra un solīja kaut kad
nākotnē speciāli atbraukt no
ASV uz Latviju, lai nofilmētu muzikālu klipu ar Viktorijas piedalīšanos.
Festivāla apmeklētājus priecēja arī Marikas Purenas dziedājums un iecavnieku Lauras Pastares un Edgara Ērgļa izpildītās
sporta dejas.
«Jutos tiešām valstiski svarīgā pasākumā,» jautāta par spilgtākajiem iespaidiem festivālā,
sajūsmu neslēpa Līga Lasmane.
«Lai gan žūrija neizteica komentārus fotogrāfiju māksliniekiem,

nu, notika literārā pēcpusdie-na
«Ciemos nāk pasaku Andersens». Tā bija organizēta UNESCO projekta «Stāstu bibliotēkas»
ietvaros, kurā turpina piedalīties bilbiotēka. Pasākumā viesojās internātpamatskolas 3.a
klases audzēkņi un skolotāja
Sarmīte Ignatjeva. Skolēni bija
sagatavojuši pasakas «Princese
uz zirņa» lasījumu lomās.
Pēcpusdienu kuplināja
stāstnieku (attēlā), bibliotēku lasītāju, sagatavoto Andersena
pasaku stāstījumi. Bērni (Gatis
Žvirblis, Harvijs Žvirblis, Simo-

na Vītoliņa, Una Nille, Jana Zapoļskiha) paši izvēlējās iemīļotās
pasakas. Aizklātā balsošanā tika
noskaidrots labākais stāstnieks.
Ar vienādu punktu skaitu par labākajiem tika atzīti Gatis Žvirblis
un Simona Vītoliņa.
Interneta apmeklētāji Bibliotēku nedēļā tika iepazīstināti ar
datu bāzes Primary Online
Package for Elementary Schools
daudzpusīgo saturu. Bibliotēka
datu bāzes bezmaksas izmēģinājumā piedalās no 6. aprīļa līdz
6. jūnijam. Pilnu tekstu lasiet
www.iecava.lv. IZ

Pašvaldības kapitālsabiedrība lūdza Domi piešķirt papildu
finansējumu Ls 2400 novada teritorijas uzturēšanai. Šī gada budžetā dārzkopības nozarei (degvielai, puķu stādiem, instrumentu un tehnikas remontam) ir piešķirti Ls 1356, tātad - Ls 113
mēnesī, kas ir gaužām maz, lai
sakoptu līdz 20 ha lielu platību
(ieskaitot 14 kapsētas, peldvietu,
parku un citas teritorijas), skaidroja SIA «DzKS» valdes loceklis
Alvis Feldmanis.
Komiteja nolēma ieteikt Domei izdarīt grozījumus novada
budžetā, palielinot prasīto finansējumu pašvaldības teritorijas
apsaimniekošanai no līdzekļiem,
kas rezervēti izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
A. Feldmanis informēja deputātus, ka liftu saimniecība rada
zaudējumus, jo liela daļa deviņstāvu māju iedzīvotāju Tirgus
ielā 3 un Tirgus ielā 5 par lifta
pakalpojumiem nemaksā. Tā kā
SIA «DzKS» nav iespējas segt liftu
ekspluatācijas radītos zaudējumus, nepieciešama pašvaldības
dotācija Ls 4000 apmērā.
Tādu summu Dome piešķīra
jau pagājušajā gadā, un, ņemot
vērā šo dotāciju, tika noteikts izcenojums lifta lietošanai - Ls
5,05 (ar PVN). Bez tam pašvaldība pērn finansēja arī lifta
kapitālo remontu. Divus liftus
vajadzēs remontēt nakamgad,
bet pašlaik visi lifti ir tehniskā
kārtībā, diemžēl iedzīvotāju pa3.

action gabalu kopēšanai; no
neizpratnes un izbrīna līdz melnajam humoram un gaumīgam
latviešu tautiskās erotikas atainojumam utt., u.tjp.
Iecavas Jauniešu padomes
organizētajā festivālā mūsu novadu pārstāvēja foto eksperimentētāja Līga Lasmane un fotogrāfs
ar trīs gadu stāžu Edgars Bukovskis, kā arī BB kino kompānija.
Par labāko foto mākslinieku
žūrija atzina Oskaru Cirsi no Jūrmalas, kurš ieguva pasākuma
Grand Prix foto jomā, bet no
filmējumiem kā izcilākā ar Grand
Prix tika atzīta baušķenieka, LKA
studenta Artūra Šlosberga organizētās domubiedru grupas
veidotā «Jaunava».
Pauzes starp konkursa dar-

mirdzošs un balts
vas un dabas objekti, pie kuriem
atgriežos vēl un vēl. Un katru
reizi tie izskatās citādi. Man patīk skatīties un notvert to brīdi,
kad ierasto izmaina agra rīta vai
vēla vakara gaisma, samilzis mākonis vai vēja brāzma. Iecavā ir
daudz «fotogēnisku» vietu: parks,
upe, baznīca, dzirnavas,» stāsta
fotogrāfe.
No 19. līdz 21. aprīlim iepazīšanas ekskursijā «Mana bibliotēka» tika aicināti PII «Cālītis» sagatavošanas grupu «Rūķīši», «Zaķīši» un «Pūcītes» audzēkņi. Bērni
uzzināja, kas ir bibliotēka, kā var
kļūt par tās lasītāju. Ar interesi
klausījās Zojas Stūrmanes stāstījumu par bērnu grāmatu
daudzveidību. Mazie apmeklētāji
aktīvi piedalījās sarunā, atbildēja uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, jokainos sakāmos mežģīja
mēli, spēlē tēloja stārķus. Vislielāko pārsteigumu sagādāja pasaku feju uzburtais «konfekšu
koks». Ceram, ka lielākā daļa
bērnu kļūs par grāmatu draugiem un bibliotēkas apmeklētājiem.
20. aprīlī, atzīmējot dāņu pasaku meistara Hansa Kristiana
Andersena 205. dzimšanas die-

A: Beata Logina

6.

Neapstrīdams dalībnieku
ieguvums - dzirdēt profesionāļu
uzslavas un ieteikumus, kā arī
redzēt publikas reakciju, kā skatītāji zālē - dažādu paaudžu cilvēki - uztver viņu darbus.
Lai gan meistarības ziņā neviendabīgs, konkursantu piedāvājums nelika garlaikoties un
ļāva izbaudīt plašu emociju gammu. No aktualitātēm, kas varētu
būt daļa sociālā kampaņā, līdz
muzikālām fantāzijām izklaidei;
no vizualizētiem sapņiem un
cerībām līdz latviešu nacionālās
identitātes fiksējumiem un reāliem stāstiem par ilūziju sabrukumu un aplaušanos; no spilgtiem aktierdarbiem un filigrāniem specefektiem līdz trulāko

Atceroties latviešu dzejnieka,
sapņotāja un romantiķa Friča
Bārdas 130. dzimšanas dienu,
ko atzīmējam šogad, pasākumā
stāstījums veidojās kā dzīves un
dzejas varavīksne.
Klausoties Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenās bibliogrāfes Laimdotas Ozoliņas vārdos, apmeklētāji dziļāk iepazina
F. Bārdas biogrāfiju, pasaules izpratni, saudzējošo attieksmi pret
mīlestību, liriķa dabu, kurš savu
prieku, bēdas, skumjas un ilgas

21. aprīļa pēcpusdiena
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā ienāca ar
narcišu smaržu, sveču
liesmiņām, klusinātu
mūziku un 100 gadus
senām atklātņu
reprodukcijām uz ekrāna.

Dzeltainiem pieneņziedu
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas vadītaja

Caur birzi brauc ziedonis -

A: F: Anda Rācenāja

Dzejas pēcpusdienā atceramies Frici Bārdu
Daudzveidīga programma tika piedāvāta Bērnu bibliotēkas
apmeklētājiem. Visu aprīli bibliotēkā ir apskatāma iecavnieces
Agras Svikles uzpirksteņu kolekcija un foto izstāde «Iecava fotoattēlos».
Agra Svikle ir kaislīga ceļotāja. Uzpirksteņu kolekciju veido
suvenīri no visiem pasaules nostūriem, ko viņa ir apmeklējusi.
Apskatei izlikti 70 eksponāti. Tie
ir no dažādiem materiāliem: metāla, porcelāna, māla un koka.
Uzpirksteņus rotā valsts karogi,
nacionālie simboli, dabas un
ievērojamu vietu attēli. Krāšņā
un neatkārtojamā kolekcija rada
neviltotu sajūsmu.
Savukārt izstādē «Iecava fotoattēlos» apkopotajās fotogrāfijās
fiksēta Iecavas daba dažādos gadalaikos. «Man ir iemīļotas aina-

No 19. līdz 24. aprīlim
Latvijā noritēja ikgadējā
Bibliotēku nedēļa, kad tiek
rīkoti dažādi pasākumi un
popularizēti bibliotēku
pakalpojumi.
Zoja Stūrmane
A: Ludmila Šteinberga,

Finanšu komiteja
27. aprīļa sēdē izskatīja
vairākus SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
iesniegumus.

Bibliotēku nedēļā daudzveidīga programma
jaunākajiem lasītājiem

Novada Domē

2010. gada 30. aprīlī

atmosfēra bija kā «fotografē vai
filmē ar zvaigzni», kad radošo
darbību vērtē žūrija, turklāt vērtē reālistiski! Tā bija ļoti vērtīga
mācībstunda visiem radošajiem - ko un kā labāk nedarīt un
ko darīt! Prieks, ka biju daļa no
tā vakara. Paldies organizatoriem par doto iespēju! Šis vakars
man ļāva ieraudzīt amatieru kino un foto industriju citā līmenī.
Tiešām fantastiski, ko var paveikt jaunieši, un gandarījums,
ka pasākums notika tieši Iecavā».
Jādomā, ka festivāla ideja
būs ilgtspējīga un sagaidīsim līdzīgu pasākumu arī nākamgad organizatoriski vēl noslīpētāku
un pārdomātāku, atkal ar jauniem radošiem izaicinājumiem. IZ

A: Andis Kaspars
F: no A.Kaspara albuma

17. un 18. aprīlī
Dobelē norisinājās
World PowerLifting
Championship Latvijas
čempionāts celšanā un
stieņa spiešanā guļus, kurā
spēkiem mērojās Latvijas
spēcīgākie vīri.
Viesos bija ieradušies arī lietuviešu cīņu biedri. Ar Iecavas
novada Domes atbalstu čempionātā piedalījās iecavnieki Andis
Kaspars, Māris Rāzmanis un
Sandris Preimanis.
Pirmajā sacensību dienā notika sacensības pauerliftingā.
Pauerliftings jeb spēka trīscīņa ir
smagatlētikas veids, kurā ietilpst
pietupieni ar svara stieni uz pleciem, spiešana guļus un stieņa
celšana no zemes. Šīs trīs kustības smagatlētiem pazīstamas jau
sen. Kā sporta veids tas sāka veidoties pagājušā gadsimta 60.70. gados.
Latvijā spēka trīscīņa parādījās pagājušā gadsimta 80. gados,
kad Latvijas kultūrisma un bodibildinga federācija organizēja
bodybuilding (kultūrisma) sacensības, kur nācās izpildīt minētos
trīs vingrinājumus.
Čempionāta laikā sportisti laboja gan vairākus Latvijas, gan
personīgos rekordus. Iecavnieku
starts bija veiksmīgs - tika laboti
vairāki personīgie rekordi. Pauerliftinga sacensībās Andis Kaspars izcīnīja otro vietu svara kategorijā līdz 110 kg (open grupā),

IZ

Attēlā no kreisās: Andis Kaspars, Andrejs Mūrnieks, Sandris
Preimanis, priekšā - Māris Rāzmanis.
bet Māris Rāzmanis - otro vietu
svara kategorijā līdz 90 kg (junioru grupā). Komandu sacensībās piedalījās 14 komandas.
Iecavas komanda kopvērtējumā
ierindojās devītajā vietā, apsteidzot sīvākos konkurentus no
Bauskas.
Emocijas trīscīņā ir no sportiskā niknuma un maksimālas
koncentrēšanās līdz platam
smaidam pēc veiksmīgi izpildīta
vingrinājuma. Šīs sacensības bi-

Sporta ziņas

Pārspēles par iekļūšanu Jaunatnes basketbola līgas 1. divīzijā
22. aprīlī Iecava/Vecumnieki - BJSS Jugla
1996. g. dz. 54:66 (T. Šķipars 27, J. Pelēcis 18)
1995. g. dz. 48:70 (R. Lindavs 19, L. Jaunzems 15)
1994. g. dz. 73:77 (G. Zaļmežs 22, E. Lapkovskis 10)
1993. g. dz. 53:51 (J. Eiduks 21, R. Bicons 11)
1991./92. g. dz. 73:99 (R. Tūmanis 31 (8 trīspunktu metieni),
K. Onzuls 15 (4 trīsp. metieni), E. Avots 13)
Izmaiņas ABL spēļu kalendārā.
28. aprīlī Iecavas sporta namā BK Dartija spēlēja ar Beverīnu.
Plānots, ka arī otra abu komandu spēle notiks Iecavā, bet par
konkrētu tās norises laiku vēl ziņosim, informē BK Dartija
menedžeris Māris Ozoliņš. Ja izdosies veiksmīgi aizvadīt atlikušās
spēles, iecavnieki var pretendēt uz bronzas medaļām.
Finansiālu iemeslu dēļ no cīņas par 1.-8. vietu Amatieru
basketbola līgā izstājusies Lielvārdes komanda, tai ieskaitīti
tehniskie zaudējumi, un arī 5. maijā paredzētā spēle Iecavā
atcelta. IZ

ja kā atspēriena punkts tālākai
sportiskajai izaugsmei un attīstībai. Rezultāts sniedz stimulu
turpināt un neapstāties pie sasniegtā.
Otrajā dienā norisinājās sacensības stieņa spiešanā guļus.
Svaru stieņa spiešana guļus ir
viena no tehniski viskaprīzākajām kustībām. Atlēts noceļ stieni
no atbalstiem (viņam drīkst palīdzēt to izdarīt kāds asistents)
un gaida tiesneša signālu sākt

kustību. Stienim ir jāpieskaras
krūtīm ar kustības pilnīgu apstāšanos. Atlētam, izspiežot stieni atpakaļ, jāgaida tiesneša signāls to nolikt. Mēģinājums netiek ieskaitīts, ja nav apstāšanās
uz krūtīm, stienis nepieskaras
krūtīm, kustības laikā no atbalsta virsmas tiek atrauta kāja
vai kāda cita ķermeņa daļa.
Neskatoties uz iepriekšējās
dienas nogurumu, mūsu sportisti spēja uzrādīt labus rezultātus. Sevišķi interesanta cīņa izvērtās par 1. vietu svara kategorijā līdz 140 kg (open grupā), kur
sacentās iecavnieks Sandris
Preimanis un Iecavā dzīvojošais
Andrejs Mūrnieks, kas sacensībās pārstāvēja Dobeles komandu. Mēģinot pacelt 240 kg smagu
stieni Sandris guva muguras
traumu un no turpmākās cīņas
izstājās, samierinoties ar otro
vietu. Turpretim sāncensim izdevās pacelt 245 kg smagu stieni
un iegūt pirmo vietu.
Uzteicams ir Māra Rāzmaņa
sniegums svara kategorijā līdz
90 kg (junioru grupā) - paceļot
145 kg, izcīnīta otrā vieta, bet
Andim Kasparam otrā vieta, paceļot 160 kg smagu stieni svara
kategorijā līdz 110 kg.
Kopvērtējumā, kurā piedalījās 11 komandas, iecavnieki
ierindojās godpilnajā piektajā
vietā, apsteidzot komandas no
Rīgas, Dobeles, Bauskas, Tukuma, Jelgavas, Saldus.
Sportisti pateicas Iecavas novada Domei par iespēju piedalīties čempionātā. Nākamās sacensības mums būs Lido kauss,
kur atkal centīsimies likt Iecavas
vārdam skanēt republikas mērogā. IZ

Vai viegli...?
1986. gadā tapa leģendārā
filma «Vai viegli būt jaunam?», ko
veidoja Juris Podnieks. Filma bija tā laika spēcīgs attēlojums,
kurā caur atsevišķu jauniešu
dzīves stāstiem varēja perfekti
nolasīt padomju sistēmas «mašinēriju». 1998. gadā tapa filma
«Vai viegli būt...? Pēc 10 gadiem».
Tagad, pēc 20 gadiem, šie cilvēki
nofilmēti atkal. Filma «Vai viegli...?» ir atgriešanās pie pirmās
filmas varoņiem, kur runa ir par

laiku, valsti un nu jau filmas varoņu kā vecāku skatījumu uz
jauniešiem un, no otras puses,
viņu bērnu vērtējums. Filmabūs
skatāma Iecavas kultūras namā
4. maijā plkst. 20. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Arnolds Kamerovskis (18.03.1928. - 25.04.2010.)
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ataino daudz un dažādos veidos.
Atbilstoši piemeklētie krāsainie
dabas un ziedu fotoattēli lieliski
papildināja dzejas lasījumus, ko

izpildīja L.Ozoliņa un A. Rācenāja. Laiks pagāja nemanot, ļāva
klausītājiem kaut nedaudz nolikt ikdienas rūpes, dažam atce-

21. aprīļa pēcpusdiena
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā ienāca ar
narcišu smaržu, sveču
liesmiņām, klusinātu
mūziku un 100 gadus
senām atklātņu
reprodukcijām uz ekrāna.

rēties jaunībā iemīļoto dzeju un
iejusties klusinātajā romantikas
gaisotnē. No bibliotēkas darbiniecēm katrs pasākuma viesis
saņēma pavasarīgu sveicienu ar
pateicības vārdiem. Klausītāji
vienbalsīgi secināja, ka šai steidzīgajā pasaulē mums atkal jāiemācās ilgoties pēc dabas skaistuma, mīlēt smilgas un rasas lāsi, jāsaprot putnu un vēja balss.
Te nu mūsu skolotājs var būt
dzejnieks Fricis Bārda. Lasīsim
un neaizmirsīsim to! IZ
(F. Bārda)
Zaļu tauriņu pilniem matiem.
sveicienu šalc
Līkst bērzi vēsmā un

zagšanas gadījumā iedzīvotājam
jāuzrāda dokumenti, kas apliecina velosipēda piederību.
Tāpat ir ļoti svarīgi, ja iedzīvotājs var nosaukt velosipēda
rāmja reģistrācijas numuru vai
arī kādu no speciālām velosipēda
atpazīšanas zīmēm, piemēram,
velosipēda rāmī kaut kas speciāli
iegravēts. Labi, ja ir velosipēda
fotogrāfija, jo meklēšanas gadījumā var atsaukties kāds aculiecinieks un sniegt svarīgu informāciju, kas sekmētu tā atrašanu. IZ

Sargājiet savus velosipēdus!

ratiem.
na Vītoliņa, Una Nille, Jana Zapoļskiha) paši izvēlējās iemīļotās
pasakas. Aizklātā balsošanā tika
noskaidrots labākais stāstnieks.
Ar vienādu punktu skaitu par labākajiem tika atzīti Gatis Žvirblis
un Simona Vītoliņa.
Interneta apmeklētāji Bibliotēku nedēļā tika iepazīstināti ar
datu bāzes Primary Online
Package for Elementary Schools
daudzpusīgo saturu. Bibliotēka
datu bāzes bezmaksas izmēģinājumā piedalās no 6. aprīļa līdz
6. jūnijam. Pilnu tekstu lasiet
www.iecava.lv. IZ

Finanšu komiteja
27. aprīļa sēdē izskatīja
vairākus SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
iesniegumus.

Bibliotēku nedēļā daudzveidīga programma
jaunākajiem lasītājiem

A: Beata Logina
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3.

atmosfēra bija kā «fotografē vai
filmē ar zvaigzni», kad radošo
darbību vērtē žūrija, turklāt vērtē reālistiski! Tā bija ļoti vērtīga
mācībstunda visiem radošajiem - ko un kā labāk nedarīt un
ko darīt! Prieks, ka biju daļa no
tā vakara. Paldies organizatoriem par doto iespēju! Šis vakars
man ļāva ieraudzīt amatieru kino un foto industriju citā līmenī.
Tiešām fantastiski, ko var paveikt jaunieši, un gandarījums,
ka pasākums notika tieši Iecavā».
Jādomā, ka festivāla ideja
būs ilgtspējīga un sagaidīsim līdzīgu pasākumu arī nākamgad organizatoriski vēl noslīpētāku
un pārdomātāku, atkal ar jauniem radošiem izaicinājumiem. IZ

nu, notika literārā pēcpusdie-na
«Ciemos nāk pasaku Andersens». Tā bija organizēta UNESCO projekta «Stāstu bibliotēkas»
ietvaros, kurā turpina piedalīties bilbiotēka. Pasākumā viesojās internātpamatskolas 3.a
klases audzēkņi un skolotāja
Sarmīte Ignatjeva. Skolēni bija
sagatavojuši pasakas «Princese
uz zirņa» lasījumu lomās.
Pēcpusdienu kuplināja
stāstnieku (attēlā), bibliotēku lasītāju, sagatavoto Andersena
pasaku stāstījumi. Bērni (Gatis
Žvirblis, Harvijs Žvirblis, Simo-

Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
un būdams alkohola reibumā.
- Laikā no 24. aprīļa plkst.
00:00 līdz 26. aprīļa plkst. 12:00
no SIA iežogotas teritorijas Rīgas
ielā mehāniskajām iekārtām nozagti četru elektromotoru statori. Uzsākts kriminālprocess.

Melnās ziņas
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
Otrdien, 25. maijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
Ceturtdien, 20. maijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 18. maijā,
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 13. maijā,
plkst. 14.00 Administratīvās komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Trešdien, 12. maijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Otrdien, 11. maijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Vītola, S. Mašiņenkovs,
I. Vaičekone, B. Mīlgrāve, I. Freimane, A. Grundmanis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Pirmdien, 10. maijā,
Trešdien, 5. maijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki maijā

I2g

biem aizpildīja muzikāli priekšnesumi. 5. klases skolniece no
Olaines Viktorija Jansone ar savu balsi apbūra tik ļoti, ka pat
Miks Ozoliņš nevarēja atturēties
no komentāra un solīja kaut kad
nākotnē speciāli atbraukt no
ASV uz Latviju, lai nofilmētu muzikālu klipu ar Viktorijas piedalīšanos.
Festivāla apmeklētājus priecēja arī Marikas Purenas dziedājums un iecavnieku Lauras Pastares un Edgara Ērgļa izpildītās
sporta dejas.
«Jutos tiešām valstiski svarīgā pasākumā,» jautāta par spilgtākajiem iespaidiem festivālā,
sajūsmu neslēpa Līga Lasmane.
«Lai gan žūrija neizteica komentārus fotogrāfiju māksliniekiem,

vas un dabas objekti, pie kuriem
atgriežos vēl un vēl. Un katru
reizi tie izskatās citādi. Man patīk skatīties un notvert to brīdi,
kad ierasto izmaina agra rīta vai
vēla vakara gaisma, samilzis mākonis vai vēja brāzma. Iecavā ir
daudz «fotogēnisku» vietu: parks,
upe, baznīca, dzirnavas,» stāsta
fotogrāfe.
No 19. līdz 21. aprīlim iepazīšanas ekskursijā «Mana bibliotēka» tika aicināti PII «Cālītis» sagatavošanas grupu «Rūķīši», «Zaķīši» un «Pūcītes» audzēkņi. Bērni
uzzināja, kas ir bibliotēka, kā var
kļūt par tās lasītāju. Ar interesi
klausījās Zojas Stūrmanes stāstījumu par bērnu grāmatu
daudzveidību. Mazie apmeklētāji
aktīvi piedalījās sarunā, atbildēja uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, jokainos sakāmos mežģīja
mēli, spēlē tēloja stārķus. Vislielāko pārsteigumu sagādāja pasaku feju uzburtais «konfekšu
koks». Ceram, ka lielākā daļa
bērnu kļūs par grāmatu draugiem un bibliotēkas apmeklētājiem.
20. aprīlī, atzīmējot dāņu pasaku meistara Hansa Kristiana
Andersena 205. dzimšanas die-

- 20. aprīlī ap plkst. 13 Iecavas novada teritorijā atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
- 20. aprīlī ap plkst. 22:30 Rīgas ielā nenoskaidrota persona
ar stikla pudeli izdauzīja mājai
loga rūti. Uzsākts kriminālprocess.
- 24. aprīlī ap plkst. 19:30
aizturēts 1981. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja automašīnu
VW Golf bez vadītāja apliecības
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action gabalu kopēšanai; no
neizpratnes un izbrīna līdz melnajam humoram un gaumīgam
latviešu tautiskās erotikas atainojumam utt., u.tjp.
Iecavas Jauniešu padomes
organizētajā festivālā mūsu novadu pārstāvēja foto eksperimentētāja Līga Lasmane un fotogrāfs
ar trīs gadu stāžu Edgars Bukovskis, kā arī BB kino kompānija.
Par labāko foto mākslinieku
žūrija atzina Oskaru Cirsi no Jūrmalas, kurš ieguva pasākuma
Grand Prix foto jomā, bet no
filmējumiem kā izcilākā ar Grand
Prix tika atzīta baušķenieka, LKA
studenta Artūra Šlosberga organizētās domubiedru grupas
veidotā «Jaunava».
Pauzes starp konkursa dar-

Dzejas pēcpusdienā atceramies Frici Bārdu

rādu dēļ to ekspluatācija var tikt
apturēta.
Spēkā esošā likumdošana
nosaka, ka lifts ir daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašuma
daļa un visu dzīvokļu īpašnieku
pienākums ir piedalīties kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
Diemžēl reālajā dzīvē notiek citādi, jo pirmo trīs stāvu iemītnieki par liftu pakalpojumu nemaksā, jo vertikālais transports
šajos stāvos pasažierus neuzņem, tādējādi liftu ekspluatācijas nodrošināšana rada zaudējumus SIA «DzKS», bet izcenojuma pārskatīšanas gadījumā pārējiem abu māju iedzīvotājiem
tas izmaksātu vēl dārgāk.
Saprotot, cik svarīga ir lifta
pakalpojumu pieejamība augšējos stāvos dzīvojošajiem, īpaši
pensionāriem, ģimenēm ar maziem bērniem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības
un ugunsdzēsēju savlaicīgai nokļūšanai, deputāti atkal pārrunāja jau pērn izdiskutētos variantus, kā saglabāt liftu pakalpojumu (tostarp arī par priekšapmaksu ar kartēm vai monētām). Taču efektīvu risinājumu
nav izdevies rast, jo Iecavas gadījumā, kad jāuztur liftu saimniecība tikai divās mājās, pakalpojums iznāk neadekvāti dārgs un
arī pašvaldības dotācija nav glābiņš, kā to rāda pagājušā gada
pieredze.
SIA «DzKS» solīja maijā vēl
aktivizēt darbu ar parādniekiem,
bet, ja neizdosies iekasēt noteiktās naudas summas, liftu darbība tiks apturēta.
Par citiem jautājumiem, ko sēdē izskatīja komiteja, lasiet nākamajā numurā. IZ

Neapstrīdams dalībnieku
ieguvums - dzirdēt profesionāļu
uzslavas un ieteikumus, kā arī
redzēt publikas reakciju, kā skatītāji zālē - dažādu paaudžu cilvēki - uztver viņu darbus.
Lai gan meistarības ziņā neviendabīgs, konkursantu piedāvājums nelika garlaikoties un
ļāva izbaudīt plašu emociju gammu. No aktualitātēm, kas varētu
būt daļa sociālā kampaņā, līdz
muzikālām fantāzijām izklaidei;
no vizualizētiem sapņiem un
cerībām līdz latviešu nacionālās
identitātes fiksējumiem un reāliem stāstiem par ilūziju sabrukumu un aplaušanos; no spilgtiem aktierdarbiem un filigrāniem specefektiem līdz trulāko

Caur birzi brauc ziedonis -

Pašvaldības kapitālsabiedrība lūdza Domi piešķirt papildu
finansējumu Ls 2400 novada teritorijas uzturēšanai. Šī gada budžetā dārzkopības nozarei (degvielai, puķu stādiem, instrumentu un tehnikas remontam) ir piešķirti Ls 1356, tātad - Ls 113
mēnesī, kas ir gaužām maz, lai
sakoptu līdz 20 ha lielu platību
(ieskaitot 14 kapsētas, peldvietu,
parku un citas teritorijas), skaidroja SIA «DzKS» valdes loceklis
Alvis Feldmanis.
Komiteja nolēma ieteikt Domei izdarīt grozījumus novada
budžetā, palielinot prasīto finansējumu pašvaldības teritorijas
apsaimniekošanai no līdzekļiem,
kas rezervēti izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
A. Feldmanis informēja deputātus, ka liftu saimniecība rada
zaudējumus, jo liela daļa deviņstāvu māju iedzīvotāju Tirgus
ielā 3 un Tirgus ielā 5 par lifta
pakalpojumiem nemaksā. Tā kā
SIA «DzKS» nav iespējas segt liftu
ekspluatācijas radītos zaudējumus, nepieciešama pašvaldības
dotācija Ls 4000 apmērā.
Tādu summu Dome piešķīra
jau pagājušajā gadā, un, ņemot
vērā šo dotāciju, tika noteikts izcenojums lifta lietošanai - Ls
5,05 (ar PVN). Bez tam pašvaldība pērn finansēja arī lifta
kapitālo remontu. Divus liftus
vajadzēs remontēt nakamgad,
bet pašlaik visi lifti ir tehniskā
kārtībā, diemžēl iedzīvotāju pa-

I. Lāce izstrādājusi apmācību
programmu, ieguvusi privātprakses skolotājas sertifikātu.
Viņa māca angļu valodu trim
grupām, kurās ir piecus un sešus gadus veci bērni. Pēc nodarbības Ogres novada pirmsskolas
izglītības iestādes «Zelta sietiņš»

Četras stundas radošuma
1.lpp.

mirdzošs un balts

Semināra iesākumā pirmsskolas skolotājas vēroja angļu
valodas nodarbību Ingūnas Lāces vadībā. «Šajā vecumā
svešvalodu bērni apgūst līdzīgi kā dzimto – redzot, saklausot,
runājot, darbojoties. Mācīšanās norit caur atdarināšanu un
rotaļāšanos,» skaidro pasniedzēja. Ar katru angļu valodas
apmācības grupu viņa strādā divas reizes nedēļā, un
nodarbība ilgst 30 minūtes.
pašlaik tiek pielietotas, strādājot
fakultatīvi. Mācību metodika
darbam ar bērniem agrīnā vecumā atšķiras no tās, pēc kuras
strādā skolotāji jau ar lielākiem
bērniem.
Lai varētu vadīt angļu valodas
nodarbības pirmsskolas iestādē,

Dzeltainiem pieneņziedu

Pēc tam nodarbības vadītāja,
iestādes metodiķe Inguna Lāce,
viešņām stāstīja par savu pieredzi, izmantotajiem materiāliem
un metodiku.
Seminārs bija veltīts angļu
valodas apmācībai tieši agrīnā
vecumā un paredzēts bērnudārzu audzinātājām, kas jau māca
angļu valodu vai vēlas ieviest
angļu valodas apmācību savā
mācību iestādē. Savukārt Rita
Kursīte darbojas Eiropas Savienības darba grupā Briselē, kas
veic pētījumu par valodu agrīno
apguvi. Iespējams, ka pēc kāda
laika arī Latvijā svešvalodu apguve tiks ieviesta mācību programmā jau no 1. klases (tagad
no 3. klases). Lai ieviestu svešvalodu apguves programmu, ir svarīgi iepazīties ar pedagogu pieredzi un darba metodēm, kuras

A: F: Anda Rācenāja
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas vadītaja

Iepriekšējā nedēļā
pirmsskolas izglītības
iestāde «Cālītis» uzņēma
viesus. Pirmsskolas
skolotājas no Ādažiem,
Jelgavas, Ogres, Jūrmalas
un Apes, kā arī Valsts
Izglītības satura centra
pārstāve Rita Kursīte te
bija ieradušās, lai vērotu
atklāto angļu valodas
nodarbību.

skolotāja Vita Kravale atzina, ka
«šis ir mans labākais pēdējā laika
vērojums». Arī pārējās semināra
dalībnieces sacīja, ka redzētais
lieti noderēs, organizējot nodarbības savā mācību iestādē. Viņas
uzteica arī pašas I. Lāces veidoto
darba lapu krājumu, kuru rosināja izdot grāmatā.
Optimālais vecums, lai sāktu
mācīties angļu valodu, ir pieci gadi. Šajā vecumā bērni kļūst komunikatīvi, pieaug viņu spēja
koncentrēties, tāpēc tas ir pats
labākais laiks interesantā formā
saņemt jaunas zināšanas. Viņi
nemācās gramatiku un valodu
kā sistēmu, bet ar rotaļu palīdzību apgūst leksiku, sarunvalodu,
attīsta klausīšanās iemaņas.
Valodas apguvei agrīnā vecumā (no piecu gadu vecuma) ir
daudz pozitīvu iezīmju. Pētījumi
liecina, ka bērni, kuri agri sāk apgūt svešvalodu, labāk attīsta pareizu intonāciju un izrunu. Bērni
nekautrējas lietot svešvalodu.
Jaunas valodas mācīšanās process ļauj bērniem izzināt jaunas
kultūras, kā arī jaunus domāšanas un darbošanās veidus. Svešvalodas mācīšanās šodien paplašina bērna nākotnes izglītības un
karjeras iespējas. Zinātnieki ir
veikuši pētījumus un secinājuši,
ka IQ līmenis tiem bērniem, kuri
sākuši svešvalodu apguvi piecu
gadu vecumā, ir daudz augstāks
nekā tiem, kas pirmos pamatus ir
ieguvuši tikai skolā. IZ

A: Ludmila Šteinberga,
Zoja Stūrmane

- neatstājiet velosipēdu uz
balkona, ja dzīvojat pirmajā stāvā;
- nestāstiet mazpazīstamām
personām par velosipēda iegādi
un par vietu, kur to novietojat;
- nedodiet pavizināties ar velosipēdu mazpazīstamām personām.
Par zādzības faktu nekavējoties jāziņo policijai - jo operatīvāk
tiks uzsākta izmeklēšana, jo ātrāk varēs aizturēt noziedzīgo personu un atgūt savu velosipēdu.
Atcerieties, ka velosipēda no-

A: F: Anta Kļaveniece

No 19. līdz 24. aprīlim
Latvijā noritēja ikgadējā
Bibliotēku nedēļa, kad tiek
rīkoti dažādi pasākumi un
popularizēti bibliotēku
pakalpojumi.

kās ir metāla U veida slēdzenes;
visefektīvākais veids, kā nosargāt velosipēdu, ir saslēgt abus riteņus, kā arī pieslēgt velosipēdu
pie kāda objekta);
- zagļi spēj un var rīkoties arī
savādāk, ja nav iespējams nozagt velosipēdu, tad mēģina nozagt vērtīgāko, neatstājiet uz velosipēda vērtīgas mantas;
- ja velosipēdu atstājat bez
uzraudzības, būtiski to novietot
pārredzamā, apgaismotā vietā,
nekādā gadījumā neatstājiet to
ārā pa nakti;

Angļu valodu apgūst rotaļājoties

Daudzveidīga programma tika piedāvāta Bērnu bibliotēkas
apmeklētājiem. Visu aprīli bibliotēkā ir apskatāma iecavnieces
Agras Svikles uzpirksteņu kolekcija un foto izstāde «Iecava fotoattēlos».
Agra Svikle ir kaislīga ceļotāja. Uzpirksteņu kolekciju veido
suvenīri no visiem pasaules nostūriem, ko viņa ir apmeklējusi.
Apskatei izlikti 70 eksponāti. Tie
ir no dažādiem materiāliem: metāla, porcelāna, māla un koka.
Uzpirksteņus rotā valsts karogi,
nacionālie simboli, dabas un
ievērojamu vietu attēli. Krāšņā
un neatkārtojamā kolekcija rada
neviltotu sajūsmu.
Savukārt izstādē «Iecava fotoattēlos» apkopotajās fotogrāfijās
fiksēta Iecavas daba dažādos gadalaikos. «Man ir iemīļotas aina-

Iestājoties siltajam laikam,
iedzīvotāji aizvien biežāk izmanto velosipēdus. Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvalde atgādina, kas būtu darāms, lai pasargātu velosipēdu no nozagšanas:
- neriskējiet, atstājot to bez
uzraudzības;
iegādājieties velosipēdam drošības slēdzeni; neizmantojiet nekvalitatīvu drošības slēdzeni, jo pārsvarā zog velosipēdus, kuri nav bijuši nodrošināti
pareizi (visdrošākās un efektīvā2.

Atceroties latviešu dzejnieka,
sapņotāja un romantiķa Friča
Bārdas 130. dzimšanas dienu,
ko atzīmējam šogad, pasākumā
stāstījums veidojās kā dzīves un
dzejas varavīksne.
Klausoties Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenās bibliogrāfes Laimdotas Ozoliņas vārdos, apmeklētāji dziļāk iepazina
F. Bārdas biogrāfiju, pasaules izpratni, saudzējošo attieksmi pret
mīlestību, liriķa dabu, kurš savu
prieku, bēdas, skumjas un ilgas
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Smagatlētika - smags, bet aizraujošs sporta veids
A: Andis Kaspars
F: no A.Kaspara albuma

17. un 18. aprīlī
Dobelē norisinājās
World PowerLifting
Championship Latvijas
čempionāts celšanā un
stieņa spiešanā guļus, kurā
spēkiem mērojās Latvijas
spēcīgākie vīri.
Viesos bija ieradušies arī lietuviešu cīņu biedri. Ar Iecavas
novada Domes atbalstu čempionātā piedalījās iecavnieki Andis
Kaspars, Māris Rāzmanis un
Sandris Preimanis.
Pirmajā sacensību dienā notika sacensības pauerliftingā.
Pauerliftings jeb spēka trīscīņa ir
smagatlētikas veids, kurā ietilpst
pietupieni ar svara stieni uz pleciem, spiešana guļus un stieņa
celšana no zemes. Šīs trīs kustības smagatlētiem pazīstamas jau
sen. Kā sporta veids tas sāka veidoties pagājušā gadsimta 60.70. gados.
Latvijā spēka trīscīņa parādījās pagājušā gadsimta 80. gados,
kad Latvijas kultūrisma un bodibildinga federācija organizēja
bodybuilding (kultūrisma) sacensības, kur nācās izpildīt minētos
trīs vingrinājumus.
Čempionāta laikā sportisti laboja gan vairākus Latvijas, gan
personīgos rekordus. Iecavnieku
starts bija veiksmīgs - tika laboti
vairāki personīgie rekordi. Pauerliftinga sacensībās Andis Kaspars izcīnīja otro vietu svara kategorijā līdz 110 kg (open grupā),

IZ

Attēlā no kreisās: Andis Kaspars, Andrejs Mūrnieks, Sandris
Preimanis, priekšā - Māris Rāzmanis.
bet Māris Rāzmanis - otro vietu
svara kategorijā līdz 90 kg (junioru grupā). Komandu sacensībās piedalījās 14 komandas.
Iecavas komanda kopvērtējumā
ierindojās devītajā vietā, apsteidzot sīvākos konkurentus no
Bauskas.
Emocijas trīscīņā ir no sportiskā niknuma un maksimālas
koncentrēšanās līdz platam
smaidam pēc veiksmīgi izpildīta
vingrinājuma. Šīs sacensības bi-

Sporta ziņas

Pārspēles par iekļūšanu Jaunatnes basketbola līgas 1. divīzijā
22. aprīlī Iecava/Vecumnieki - BJSS Jugla
1996. g. dz. 54:66 (T. Šķipars 27, J. Pelēcis 18)
1995. g. dz. 48:70 (R. Lindavs 19, L. Jaunzems 15)
1994. g. dz. 73:77 (G. Zaļmežs 22, E. Lapkovskis 10)
1993. g. dz. 53:51 (J. Eiduks 21, R. Bicons 11)
1991./92. g. dz. 73:99 (R. Tūmanis 31 (8 trīspunktu metieni),
K. Onzuls 15 (4 trīsp. metieni), E. Avots 13)
Izmaiņas ABL spēļu kalendārā.
28. aprīlī Iecavas sporta namā BK Dartija spēlēja ar Beverīnu.
Plānots, ka arī otra abu komandu spēle notiks Iecavā, bet par
konkrētu tās norises laiku vēl ziņosim, informē BK Dartija
menedžeris Māris Ozoliņš. Ja izdosies veiksmīgi aizvadīt atlikušās
spēles, iecavnieki var pretendēt uz bronzas medaļām.
Finansiālu iemeslu dēļ no cīņas par 1.-8. vietu Amatieru
basketbola līgā izstājusies Lielvārdes komanda, tai ieskaitīti
tehniskie zaudējumi, un arī 5. maijā paredzētā spēle Iecavā
atcelta. IZ

ja kā atspēriena punkts tālākai
sportiskajai izaugsmei un attīstībai. Rezultāts sniedz stimulu
turpināt un neapstāties pie sasniegtā.
Otrajā dienā norisinājās sacensības stieņa spiešanā guļus.
Svaru stieņa spiešana guļus ir
viena no tehniski viskaprīzākajām kustībām. Atlēts noceļ stieni
no atbalstiem (viņam drīkst palīdzēt to izdarīt kāds asistents)
un gaida tiesneša signālu sākt

kustību. Stienim ir jāpieskaras
krūtīm ar kustības pilnīgu apstāšanos. Atlētam, izspiežot stieni atpakaļ, jāgaida tiesneša signāls to nolikt. Mēģinājums netiek ieskaitīts, ja nav apstāšanās
uz krūtīm, stienis nepieskaras
krūtīm, kustības laikā no atbalsta virsmas tiek atrauta kāja
vai kāda cita ķermeņa daļa.
Neskatoties uz iepriekšējās
dienas nogurumu, mūsu sportisti spēja uzrādīt labus rezultātus. Sevišķi interesanta cīņa izvērtās par 1. vietu svara kategorijā līdz 140 kg (open grupā), kur
sacentās iecavnieks Sandris
Preimanis un Iecavā dzīvojošais
Andrejs Mūrnieks, kas sacensībās pārstāvēja Dobeles komandu. Mēģinot pacelt 240 kg smagu
stieni Sandris guva muguras
traumu un no turpmākās cīņas
izstājās, samierinoties ar otro
vietu. Turpretim sāncensim izdevās pacelt 245 kg smagu stieni
un iegūt pirmo vietu.
Uzteicams ir Māra Rāzmaņa
sniegums svara kategorijā līdz
90 kg (junioru grupā) - paceļot
145 kg, izcīnīta otrā vieta, bet
Andim Kasparam otrā vieta, paceļot 160 kg smagu stieni svara
kategorijā līdz 110 kg.
Kopvērtējumā, kurā piedalījās 11 komandas, iecavnieki
ierindojās godpilnajā piektajā
vietā, apsteidzot komandas no
Rīgas, Dobeles, Bauskas, Tukuma, Jelgavas, Saldus.
Sportisti pateicas Iecavas novada Domei par iespēju piedalīties čempionātā. Nākamās sacensības mums būs Lido kauss,
kur atkal centīsimies likt Iecavas
vārdam skanēt republikas mērogā. IZ

Vai viegli...?
1986. gadā tapa leģendārā
filma «Vai viegli būt jaunam?», ko
veidoja Juris Podnieks. Filma bija tā laika spēcīgs attēlojums,
kurā caur atsevišķu jauniešu
dzīves stāstiem varēja perfekti
nolasīt padomju sistēmas «mašinēriju». 1998. gadā tapa filma
«Vai viegli būt...? Pēc 10 gadiem».
Tagad, pēc 20 gadiem, šie cilvēki
nofilmēti atkal. Filma «Vai viegli...?» ir atgriešanās pie pirmās
filmas varoņiem, kur runa ir par

laiku, valsti un nu jau filmas varoņu kā vecāku skatījumu uz
jauniešiem un, no otras puses,
viņu bērnu vērtējums. Filmabūs
skatāma Iecavas kultūras namā
4. maijā plkst. 20. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Arnolds Kamerovskis (18.03.1928. - 25.04.2010.)

Kopdarbs ar šova elementiem
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! logopēdu,

2010. gada 30. aprīlī

5.

Kultūras namā
Izrāde «DZEJNIEKI, NAKTS,
BOHĒMA»
30. aprīlī - ATCELTA!

9 771691 205005

17

Cena - Ls 0,25

Mazdārziņu apstrāde:
kultivēšana, frēzēšana...
Tālr. 29360004.
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus.
Tālr. 26821053.

! medicīnisko palīdzību,
! atbilstošas telpas,
! profesionālu pedagoģisko personālu,
Skola nodrošina:

Zālītes speciālā internātpamatskola uzņem
bērnus diennakts pirmsskolas audzināšanas
grupā bērniem ar speciālajām vajadzībām.

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

filma «VAI VIEGLI..?»
Ieejas maksa - Ls 1.
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.
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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Kopdarbs ar šova elementiem

29. maijā pl. 20:00 KINO
PUNKTA AKCIJAS filma
«Laimīgajiem veicas».
Ieejas maksa - 1 santīms.

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

Virszemes un
satelīttelevīzijas
iekārtu pārdošana
un uzstādīšana.

Atslēgu izgatavošana un
elektroinstrumentu remonts.
SIA «ARKĀDIJS», Rīgas ielā 16
tālr. 63963237, 28864504.

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).
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Kalna priedīšu
stādīšanā pie
daudzdzīvokļu
mājas Zorģi 4
piedalījās visu
astoņu dzīvokļu
iemītnieki – lieli,
mazi un arī pavisam
mazi. Uz Dainas
Rudzītes jautājumu,
vai talciniekiem
nešķiet, ka Lielā
talka pārāk tiek
pārvērsta par šovu,
Jānis Nudiens
atbildēja: «Ja vajag
iekustināt cilvēkus,
lai tas būtu kaut vai
ar šova palīdzību.
Galvenais, lai vide,
kurā dzīvojam, top
tīrāka un
sakoptāka.»

27. maijā pl. 18:00
Mūzikas skolas audzēkņu
izlaidums - absolventu
koncerts.

F: Beata Logina
A: Daina Rudzīte

Lielās talkas 2010 koordinatore
Iecavas novadā

Lielā talka ar strādāšanu
lietū, vējā un krusā nu ir
garām. Vēl tikai jāaizved
uz poligonu pēdējās
atkritumu kaudzes.

Kopumā Iecavas novadā talkoja 486 cilvēki, tika pielasīti
1862 baltie atkritumu maisi. Daļēji tos gan kāds aktīvs putnu
mēslu pārdevējs bez sirdsapziņas pārmetumiem izbēra zemē
un maisus paņēma sev...
Iecavas novadā talkoja koordinatores norādītajās vietās,
pašiniciatīvu izrādīja tikai dažas

Četras stundas radošuma
A: Beata Logina

Dienā, kad visa Latvija
vienojās dažnedažādās
Lielās talkas norisēs,
jaunieši Iecavā piedāvāja
savu pasaules redzējumu kā stereotipus var uzturēt
vai lauzt sadarbībā
ar fotoaparātu un
videokameru.
2. Latvijas jauniešu īsfilmu
un foto festivāls Iecavas kultūras

namā ritēja četras stundas. Žūrija - kinokritiķe Zane Dzene, stiliste Liene Allere, režisors Miks
Ozoliņš un fotogrāfs Mikus Fomins - vērtēja sešu radošo kino
apvienību un astoņu fotogrāfu
darbus. Skatītāji uz lielā ekrāna
varēja vērot konkursantu piedāvātās īsfilmas, mūzikas klipus
un fotogrāfijas, uzklausīt autoru
pamatojumus un skaidrojumus,
kā arī žūrijas brīžiem skarbo, tomēr konstruktīvo kritiku.
2.lpp.

30.04.2010.

ģimenes, sakopjot Ģedules krastus, daļu no Puķu lejas, novadgrāvi pie Bērzu, Lauku un Kļavu
ielas, ievedot kārtību Dievdārziņā un Sila ielas garāžās, kā arī
novācot makšķernieku atstātās
«šmuces» gar Iecavas upi.

4.lpp.

Šajā numurā:
2.
Angļu
valodu apgūst
rotaļājoties

Parādu dēļ 3.
brīdina par
liftu slēgšanu
Plaša
6.
programma
Bibliotēku
nedēļā
Iecavniekiem 7.
panākumi
smagatlētikā

Maijs atnāks ar izmaiņām
autobusu sarakstā
A: Beata Logina

1. maijā stāsies spēkā
izmaiņas autobusu
kustības sarakstā
maršrutā Rīga-Bauska.
«Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, bijām spiesti samazināt reisu skaitu maršrutā
nr. 7480 Rīga-Bauska,» informē
Ginta Rublovska no SIA «B-Bus».

«Tiks slēgti deviņi reisi, kuri
seko viens aiz otra ar 10 minūšu
intervālu un kuru vidējā noslodze ir 15-18 pasažieri. Atvērsim
vienu jaunu reisu un četriem reisiem tiks pamainītas izpildes
dienas, nosakot, ka sestdienās
un svētdienās attiecīgie reisi
vairs nekursēs.»
Autobusu kustības sarakstu
jaunajā redakcijā skatiet interneta mājaslapā www.iecava.lv. IZ

Iecavas
A 1A1
IecavasZinas
Ziņas12-2005
17-2010

! ēdināšanu 4 reizes dienā.
! mācību līdzekļus, rotaļlietas,

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Pamatojoties uz SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
ekonomisko situāciju, kas radusies iedzīvotāju maksātnespējas
dēļ, no 2010. gada 1. maija SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
mainīts kases darba laiks:
- otrdienās no plkst. 800 līdz 1700;
- trešdienās no plkst. 800 līdz 1800;
- ceturtdienās no plkst. 800 līdz 1700;
- pusdienas pārtraukums no plkst. 1200- 1300.

Zorģus tīra
mazi un lieli

Aicinām vecākus pieteikt 5 - 7 gadus vecus bērnus.
Tālruņi: 83041719, 29483699, 63945319.
Lai baltās sveces siltu gaismu
Mīlestības salā lej,
Lai baltām domām izauklēti
Dzīvē pretim bērni skrej! /V. Kokle-Līviņa/

1.lpp.

Sakarā ar iedzīvotāju parādu par lifta pakalpojumiem
no 2010. gada 1. jūnija tiks atslēgti lifti
Tirgus ielā Nr. 3 III sekcijā
un Tirgus ielā Nr. 5 III sekcijā.

Apsveikums : : :

A: Aina Ezergaile
Zorģu bibliotekāre

Reklāma
ü
Krāšņu podnieka profesiju (1 gads)
Audzēkņi saņem valsts un arī ESF stipendiju. Skola piedāvā
dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta
viesnīca.
Uzņemšana no 16.jūnija. Atestātu konkurss.
Iepriekš piesakoties, ir iespēja iepazīties ar skolu.
Kontakti: Pils 1, Apgulde, Dobeles nov., LV-3724, tālr. 63720982
vai 29332912, e-pasts: apguldesavs@apollo.lv

nepieciešama, bet lai to bez liekiem šova elementiem un pamācībām «no augšas» vienkārši nosaka vietējā pašvaldība. Tad viss
būtu daudz tuvāk un konkrētāk.
Novēlu turpmāk visiem dzīvot
«zaļi» - mēslus likt tur, kur tiem
pienākas būt, nedarot pāri mūsu
zemītei. Vairāk foto - mājas lapas
www.iecava.lv galerijā.

Poļi un lietuvieši
iepazīst Latvijas
lauku aktualitātes

Biedrība «Kalna svētību
kopiena» Bruknā pērk
lauksaimniecības tehniku.
Tālr. 29633291.

Dažādi : : :

Ar vidusskolas izglītību:

Žēl, ka maza bija pašu iecavnieku iniciatīva, informējot par
nesakoptajām vietām, arī talcinieku no daudzdzīvokļu mājām
bija maz. Mani mazliet izbrīna arī
lielās naudas summas (aptuveni
100 tūkstoši latu), kas izdotas
talkas norisei visā valstī (tā ziņoja
26. aprīļa laikraksts «Diena»). Nenoliedzami, talka arī citugad ir

A: Anta Kļaveniece

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

ü
Apdares darbu tehniķa profesiju (4 gadi)
ü
Saimniecības vadītāja profesiju (4 gadi)

Talkas
koordinatore Daina
Rudzīte
novērtē, kā
sokas darbs
parkā, kur
strādāja
Kultūras
nama
darbinieki
un
amatierkolektīvu
dalībnieki.

Ar pamatskolas izglītību:
ü
Ēku celtnieka profesiju (4 gadi)

Pašā Lielās talkas rītā Zorģu
ciematnieki sapulcējās zemnieku saimniecībā «Bērziņi», kur
saimnieks Jānis Pastars pēc paša sagatavotā plāna sadalīja darbus.
Mazākie talkotāji cītīgi tīrīja
ceļmalas. Neviens nebija mudināms pacelt ne nomestās pudeles, ne papīrus. Prieks, ka jaunā
paaudze ģimenēs iemācās sakopt aiz sevis un dzīvot glītā vidē.
Kopā dažādās Zorģu vietās strādājām ap 40 cilvēku, savācām
vairāk nekā 50 maisu atkritumu.
«Bērziņu» saimniece Dzintra
un 4. mājas iemītnieki pievērsās
jaunu kociņu stādīšanai, lai mūsu ciemats būtu vēl košāks un
zaļāks.
Pēc lielās rosības visi kopā
nedaudz atpūtāmies «Labirintos», pārrunājot arī nākamā gada ieceres. Jauniešiem ļāva
iemēģināt aktīvās atpūtas ierīces - batutus un velokartus.
Paldies visiem, kas piedalījās!
Gaidām jaunas idejas nākamajām tikšanās reizēm! IZ

Otrdien, iepazīstot Iecavas
novada minizoo «Dobuļi»
aktivitātes lauku tūrisma
jomā un viesojoties
sieviešu klubā «Liepas»,
savu vizīti Latvijā uzsāka
Lietuvas Lauksaimniecības
konsultāciju dienesta un
Polijas Podlaskas
Lauksaimniecības
konsultāciju dienesta
speciālisti.

Pērk : : :

Apguldes arodvidusskola

Talka Iecavā sākās jau 22. aprīlī, kad 54 internātpamatskolas
audzēkņi un skolotāji tīrīja VAS
«Latvijas valsts meži» teritoriju
Zālītes pusē. 23. aprīlī talkoja Zālītes speciālā internātpamatskola, sakopjot savu plašo teritoriju
un Jelgavas šosejas malu. Savai
iestādei tuvos ceļus un grāvmalas tīrīja Dzimtmisas skolas bērni
un skolotāji, bet 24. aprīlī Iecavas silu no atkritumiem Anda
Kavosa vadībā atbrīvoja Iecavas
vidusskolas un «Dartijas» sākumskolas skolēni un darbinieki, kā arī VSAC «Zemgale» Iecavas
filiāles iemītnieki. Līdz vēlai pēcpusdienai Zālītes mežus tīrīja
Iecavas sieviešu klubs «Liepas».
Tāpat ar lielu prieku un atbildību
rosījās ļaudis Zorģos. Mājas Zorģi 4 iedzīvotāji iestādīja 30 kalnu
priedes, lai mazliet apturētu mūžīgā vēja skrējienu un ziemā priecētu ar košo zaļumu. Arī Rosmē
un Dimzukalnā talkoja. Tikai
Dimzukalnā labāk tomēr vajadzētu iegādāties konteinerus atkritumiem, citādi krūmos pa gadu krātie mēsli vienalga talkas
dienā ir jāsavāc.
Atpūtas vieta «Spirtnieki» ar
Domes darbinieku gādību tika
pie jaunas ugunskura vietas, atjaunotas ģērbtuves, tīrāka zāliena un tīrāka upes krasta. Cēsnieku dzīvojamā rajona iedzīvotāja, deputāta Sergeja Mašiņenkova vadībā tika sakopts Iecavas
vecupes stūrītis. Talcinieku gan
šeit varēja būt vairāk.
Ļoti liels paldies visiem, kas
talkoja! Paldies tā sauktajiem
simtlatniekiem, ka Iecavas centrs
un parks bija tīrs «no ziemas
miega» jau līdz talkai.

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

1 istabas dzīvokli (3/2. stāvā,
42 m², 370 Ls/m²) un 2 istabu
dzīvokli (3/3. stāvā, 51 m²,
400 Ls/m²) Iecavas centrā.
Zvanīt vakaros pēc plkst. 18
pa tālr. 29785824.

2010./2011.m.g. piedāvā apgūt:

ISSN 1691-2055

4. maijā plkst. 20:00

kūdras briketes (no 60 Ls/t),
skaidu briketes un sausu
skaldītu malku maisos.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26567195.

teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Zorģos veicamie pienākumi
bija sadalīti, tāpēc ātri vien
tuvējās ceļmalas un mežiņš
bija sakopts. Vislielāko
piepūli prasīja šīfera
atkritumu savākšana, kas
pēc jumta nomaiņas bijušā
veikala ēkai bija sakrauti
pie šķūnīša. Tagad tie ir
savākti un bīstamā krava
tiks nogādāta atkritumu
poligonā Dobelē.

Tālr. 29484578

zāģmateriālus, dēļus, bruses,
latas, līstes, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Iecavas
parkā
ieradās arī
Latvijas
Televīzijas
filmēšanas
grupa, taču
tiešraidei
nofilmētās
intervijas
ar
talkotājiem
tehnisku
iemeslu dēļ
palika
«gaisā
karājaAtjaunojot estrādes soliņus, vīri tiem ilgu mūžu
mies»...
neprognozēja, jo «atkal nāks siltās dienas, kad
jaunieši te atpūtīsies un rādīs, ko nu kurš spēj...»

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

Pārdod : : :

8.

Liepu un domubiedru veikums

Reklāma un sludinājumi : : :

F: A. Hauka

Latvijā viņus uzņēma Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Leonardo da
Vinci partnerības projekta «Baltijas reģiona valstu lauku attīstības konsultantu tālākizglītība»
ietvaros.
Trīs dienu garā mācību brauciena laikā viesi tika iepazīstināti
ar aktualitātēm lauku konsultantu darbā, jaunākajām attīstībās tendencēm Latvijas lauksaimniecībā, pastāstīja LLKC
projektu un attīstības daļas vadītājs Andrejs Briedis. Lauksaimniecības konsultanti apmeklēja LLKC centrālo biroju
Ozolniekos, viesojās Viduslatvijas Lauku konsultāciju birojā
Jēkabpilī, apmeklēja lauku tūrisma un strausu audzēšanas
saimniecību «Amli» Mežārē, iepazinās ar vienu no progresīvākajām Latvijas piena lopkopības
saimniecībām - zemnieku
saimniecību «Kalna Dambrāni»
Viesītē, kā arī apmeklēja vairākas saimniecības Vecumnieku
novadā.
Leonardo da Vinci ir ES profesionālās izglītības programma,
kas veicina inovācijas, sekmējot
cilvēku zināšanu un prasmju attīstību. IZ

IZ

2010. gada 30. aprīlī

