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Rūpējas par iespēju dzīvot sakoptā vidē AKTUĀLI
Sila ielas
iedzīvotāji
30. aprīlī
kopā
darbojās,
lai pie
10. mājas
ierīkotu
vietu
veļas
žāvēšanai.

Šajā numurā:
2.
Gaidāmi
satiksmes
ierobežojumi

Sāks
parakstu
vākšanu

A: Anta Kļaveniece
F: Gita Kravala

Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms trim gadiem. Novērojumi liecina, ka vietām talkošanas entuziasms gājis mazumā,

taču redzētā rosība Iecavas novadā liek domāt, ka tā nav. Pagājušajā nedēļā sakopšanas un vides labiekārtošanas darbos
mūsu novadā iesaistījās teju
pustūkstotis iedzīvotāju. Un, lai
gan daļa talcinieku apgalvo, ka
šogad atkritumu ir ievērojami

Īkšķi tikai uz augšu
A: F: Beata Logina

Tautā iemīļotas latviešu
estrādes dziesmas, folkloristu
sniegums un iecavnieku jaunrade 29. aprīļa vakarā sadzīvoja
uz Iecavas kultūras nama skatuves. Pielaikojot sev populārā
televīzijas šova Dziedi ar zvaigzni
formātu, ar lielu prieku varējām
secināt: «Mums tas der!» Jo Iecavā ir gan savi dziedošie pusprofesionāļi, gan izaicinājumam gatavi muzikāli amatieri, gan azartiski līdzjutēji, gan jaunieši ar pa-

sākuma vadītāja potenciālu. Nespēja atteikt Kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītājas
Laimrotas Jaunzemes piedāvājumam un spēcīgais skatuves vilinājums bija galvenie dzinuļi,
kāpēc astoņi pāri piekrita piedalīties šovā «Dziedi ar mani».
Māris Sevastjanovs
(trešais no kreisās) un
Laura Arāja (blakus)
publiku izsmīdināja ar
teatralizētu dziesmas
«Seksuālie čiekuri»
iestudējumu.
6.lpp.

mazāk kā iepriekšējos gados, darāmā vēl noteikti ir gana. Talkas
koordinatore Daina Rudzīte teic,
ka patieso ainu būtu iespējams
redzēt tad, ja slēgtu simtlatnieku
programmu. Viņu ieguldījums
apkārtnes tīrības uzturēšanā
pašlaik ir liels.
5.lpp.

3.

Dzimtmisas 4.
pamatskolā
aizrautīgi
piedalās vides
izzināšanas
aktivitātēs

2011. gada 6. maijā

IZ

Gaidāmi
satiksmes
ierobežojumi

Skolu ziņas

A: Aija Sietiņa

Mag. paed.
F: no PII «Dartija» arhīva

Pirmsskolas izglītības
iestādes (PII) «Dartija»
logopēdiskā grupa «Pie Ķūķa»
27. aprīlī piedalījās
Bauskas BJC organizētajā
vizuālās un lietišķās mākslas
konkursa «Lietas un tēli»
vēsturiskajā Zemgales novada
noslēguma pasākumā.
Ekoskolu programmas ietvaros Ziemassvētku laikā iestādes
moto bija «Lai mana egle mežā
aug!». Pirmsskolas grupā «Pie
Ķūķa» bērni egli gatavoja no zaru
konusa, avīzēm un auduma. Tuvojoties pavasarim un uzzinot
par konkursu «Lietas un tēli»,
skolotāji un audzēkņi nolēma egli pārveidot par mājiņu grupas
simbolam Ķūķim. Bērni no dzijas
gatavoja ziedus, no zariem ligzdiņas un no auduma šuva putniņus. Darbs ar nosaukumu «Varbūt kāds zina, kur Ķūķim ir māja?» tika novērtēts ar II pakāpes
diplomu un izvirzīts uz teātra
mākslas festivālu Rīgā.
Noslēguma pasākumā dalībniekiem tika dota iespēja apskatīt citu bērnu darbus, iepazīties
ar Bērnu un jauniešu centra
darbnīcām, piedalīties rotaļās
un dejās, kā arī nobaudīt centra
darbinieču cepto maizi un vārīto
zupu.
Konkursā Iecavas novadu

A: Anta Kļaveniece

Ķūķa
mājiņa
eksponēta
Bauskas
novadpētniecības
un mākslas
muzejā.
pārstāvēja arī I. Arājas vizuālās
mākslas studijas «Dartija» 1.4. klašu audzēkņi. Studijas bērni bija sagatavojuši pasakas
«Mazā, sarkanā vistiņa» izrādi,
kuru parādīja uz Bauskas tautas
nama skatuves, apbalvošanas
pasākumā. Bērni paši gatavoja
izrādes rekvizītus: maskas, tērpus, dekorācijas, afišu un ielūgumus. Bērnu darbus pirms izrādes varēja aplūkot Bauskas
novadpētniecības un mākslas
muzeja izstāžu zālē.
Reizē ar II pakāpes diplomu
studija saņēma 1 x 5 m baltu
auduma gabalu no Japānas. Šī
auduma apgleznošana uzticēta,
lai pārstāvētu visu Zemgali
2012. gada Pasaules lielākā zīmējuma izveidošanai («The biggest painting in the world»), kurš
tiks demonstrēts 2012. gada
Olimpiskajās spēlēs.
28. aprīlī SAKS «Dartija» zālē
notika iestādes pavasara sporta
svētki septiņām pirmsskolas

grupām. Bērni piedalījās stafetēs un rotaļās, kā arī noskatījās
mazo šova dejotāju priekšnesumos.
29. aprīlī 12 pirmsskolas izglītības grupas «Pasaciņa»
audzēkņi devās uz Jaunpils pili,
lai piedalītos bērnu un jauniešu
kustību festivālā. Festivāla laikā
uzmanība tika pievērsta vides
aizsardzības un atkritumu šķirošanas tematikai, par ko gādāja
SIA «Zaļā josta».
Festivālā piedalījās ap 700
bērnu un jauniešu četrās vecuma grupās. Mūsu bērni izcēlās
ar oriģinālu iestudējumu «Jaunatklātā planēta», kas atbilda festivāla tēmai. Par vides un dabas
tēmām šīs grupas bērniem ir labas zināšanas, jo visu mācību
gadu pie tā cītīgi strādājušas
pirmsskolas skolotājas I. Darbeniece un Ž. Trihonova. Bērniem
bija iespēja pavadīt jauku dienu
svētku atmosfērā un mājās
atgriezties tikai vēlu vakarā. IZ

Šovasar Iecavā tiks realizēti
divi vērienīgi projekti – «Rīgas
ielas rekonstrukcija» un «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā». Iedzīvotājiem būs nepieciešama liela pacietība, jo abi paredz ievērojamus
satiksmes ierobežojumus.
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» projektu vadītājs
Jānis Feldmanis informē, ka
ūdenssaimniecības projekta
ietvaros rakšanas darbi vispirms
skars kvartālu vidusskolas rajonā: Lauku, Skolas, Zemgales,
Dzirnavu un arī Raiņa ielas posmos. Darbus plānots uzsākt
16. maijā.
Dokumentācijas un būvdarbu saskaņošanas procedūrai, kā
arī grunts izpētes darbiem sekos
rakšanas darbi arī Puškina,
Krasta, Dzintaru un Parka ielā.
Tos plānots sākt aptuveni
20. maijā.
Neskaidrību gadījumā vai novērojot kādas nekārtības būvniecības objektos, iedzīvotāji ir aicināti zvanīt projekta vadītājam
Jānim Feldmanim pa tālr.
29124408 vai rakstīt e-pastā:
udenss@apollo.lv.
Vairāk informācijas par projektiem meklējiet pašvaldības interneta vietnē www.iecava.lv. IZ

Projekts turpinās,
nozīmīgs skolotāju ieguvums - integratīva mācību metodika
A: F: Mudīte Strazdiņa

RPIVA Zemgales reì iona
koordinatore
Astoņas Iecavas internātpamatskolas pedagoģes šajā mācību gadā iesaistījušās ESF projektā «Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana
adaptācijai skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo
funkciju un kustību traucējumiem».
Šī projekta ietvaros aprīlī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) filiālē
Bauskas 2. vidusskolā notika seminārs skolotājiem, kuri projektā piedalās, kā arī citiem interesentiem. Projekta vadītāja, asoc.
prof. Dr. biol. D. Voita ar skolotā-

2.

jām pārrunāja projekta saturu
un norisi. Ar interesi dalībnieki
noklausījās Dr. J. Strautmaņa
un Dr. biol. J. Porozova stāstījumu par mācīšanās un uzvedības
traucējumu neiroloģiskajiem
iemesliem un galvas smadzeņu
pusložu anatomiskajām atšķirībām. Par matemātikas izraisīto
trauksmi un tās korekcijas
iespējām runāja Dr. psych. I. Tiltiņa-Kapele, bet A. Kļaviņa stāstīja, kā palīdzēt bērniem ar kustību traucējumiem un hiperaktīvajiem bērniem.
Semināra darbā piedalījās
vairāk nekā 40 skolotāju un
pirmsskolas iestāžu audzinātāju, darba diena bija pedagogiem
interesanta un jaunām atziņām
bagāta. IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Veselības un sociālo jautājumu komiteja 21. aprīļa sēdē
uzklausīja Veselības ministrijas
Sabiedrības veselības departamenta veselības veicināšanas
koordinatores Zemgalē S. Erbas
ziņojumu par sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011.2017. gadam. Deputāti tika iepazīstināti ar statistikas datiem
par mirstības cēloņiem un veselības veicināšanas situāciju Latvijā un Zemgalē. Ministrijas darbiniece uzsvēra, ka nedrīkst par
zemu novērtēt veselīga dzīvesveida nozīmi, tādēļ īpaši svarīgi ir
dažādi izglītojoši pasākumi, kas
popularizē kustīgu dzīvesveidu
un veselīgu pārtiku.

Lai apzinātu šīs jomas aktuālās problēmas tieši Iecavas novadā un publiskos pasākumos
iesaistītu iespējami plašu iedzīvotāju loku, komiteja nolēma izveidot darba grupu (B. Mīlgrāve,
M. Brazovska, S. Strautmale,
V. Liekne, B. Gāga, I. Freimane)
sabiedrības veselības veicināšanas stratēģijas izstrādei.
Sociālā dienesta vadītāja
S. Strautmale informēja par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2011. gada pirmajos trīs mēnešos, par Mobilās aprūpes grupas budžeta izlietojumu iepriekšējā gadā, kā arī par tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtību
projekta «Alternatīvo pakalpojumu pieejamības attīstība Iecavas
novadā» ietvaros. IZ

Panākumi
klavierspēles konkursā

Sāks parakstu vākšanu
No 11. maija līdz 9. jūnijam notiks parakstu vākšana
likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē»
ierosināšanai.
Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112. pantu, papildinot to
ar nosacījumu, ka «valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt
pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā», kā arī ierosina
pārejas noteikumu, nosakot, ka «ar 2012.gada 1.septembri visās
valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi,
mācības notiek valsts valodā».
Parakstu vākšanai noslēdzoties, likumprojekts «Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē» tiks iesniegts Saeimā, ja to atbalstīs ne
mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 153 232 vēlētāji. Ja Saeima
vēlētāju iesniegto Satversmes grozījumu projektu pieņems bez
satura labojumiem, tas stāsies spēkā. Ja Saeima to noraidīs vai
grozīs, būs jārīko tautas nobalsošana.
Savukārt parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai
par apturēto likumu «Grozījumi likumā «Par valsts pabalstu
izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012.gadam»»,
«Grozījums likumā «Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu»» un «Grozījumi likumā «Par apdrošināšanu
bezdarba gadījumam»» atcelšanu notiks no 18. maija līdz
16. jūnijam.
Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 37 Saeimas deputātu
ierosinājuma Valsts prezidents ir apturējis minēto likumu
publicēšanu uz diviem mēnešiem. Saskaņā ar likumu «Par tautas
nobalsošanu un likumu ierosināšanu» šajā laikā ir jānotiek
30 dienu parakstu vākšanai, kurā jānoskaidro, vai tautas
nobalsošanas sarīkošanu apturēto likumu atcelšanai atbalsta
ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb ne mazāk kā 153 232 vēlētāji.
Vēlēšanu komisija informē, ka Iecavas kultūras namā varēs
parakstīties:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst. 14:00 līdz 18:00, bet piektdienās, sestdienās un
svētdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem
Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši vismaz
18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam
nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase. IZ

Kāds bijis APRĪLIS
Pagājušajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas deviņas miršanas apliecības un reģistrēti astoņi
jaundzimušie četri puikas un četras meitenes. Mazuļiem doti šādi
vārdi: Megija Kristiāna, Roberts Džošs, Madara, Patriks, Ali,
Amanda, Marta, Dzintars.
Aprīli par savu laulību mēnesi bija izraudzījušies trīs pāri. IZ

Melnās ziņas
Konkursantes (no kreisās puses): Annemarija Dukure, Annija
Elizabete Goldmane un Eva Ķeruže.
A: F: Kristīne Vaičus

19. aprīlī Dobeles mūzikas
skolā notika V Mazpilsētu un
lauku mūzikas skolu 2.-4. klašu
audzēkņu konkurss, kurā no
Iecavas mūzikas skolas piedalījās divas 3. klases audzēknes Annija Elizabete Goldmane (skolotāja I. Pelše) un Eva Ķeruže
(skolot. K. Vaičus), kā arī 4. klases audzēkne Annemarija Dukure (skolot. K. Vaičus).

Konkursantus vērtēja žūrija:
Renē Salaks, Gunta Melbārde
(Rīgas Jāzepa Mediņa 1. mūzikas skola) un pārstāvis no Dobeles mūzikas skolas. Katra klašu
grupa tika vērtēta atsevišķi pēc
noteiktiem kritērijiem.
Konkursantes pēc žūrijas
vērtējuma saņēma diplomus un
dāvaniņas - E. Ķeruže ieguva
otro vietu, bet A. Goldmane un
A. Dukure trešo vietu. Apsveicam mūsu meitenes! IZ

- 14. aprīļa vakarā Iecavā,
Dārza ielā sankcionētas kratīšanas laikā konstatēts, ka 1968.
gadā dzimis vīrietis dzīvesvietā
uzglabā Latvijas Republikā nemarķētas 5440 cigaretes. Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
- Laikā no 26. aprīļa plkst. 22
līdz 27. aprīļa plkst. 9:33 Rosmē,
atlaužot durvis, no dzīvokļa nozagta paciņa rīsu, paciņa griķu
un paciņa kafijas. Sākts kriminālprocess.
- 27. aprīļa pēcpusdienā
15000 m2 platībā dega kūla pie
Iecavas stacijas.

- 29. aprīļa vakarā piekauts
1983. gadā dzimis vīrietis ievietots Jelgavas slimnīcas traumatoloģijas nodaļā.
- 30. aprīlī ap plkst. 00:05 kādam 1958. gadā dzimušam vīrietim dēls, būdams alkohola reibumā, nodarījis miesas bojājumus.
- 1. maija pēcpusdienā kūla
30000 m2 platībā dega ceļa
Iecava-Jelgava 8. km.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2011. gada 6. maijā

4.

Skolēni aizrautīgi piedalās vides izzināšanas aktivitātēs
A: F: Anta Kļaveniece

Par to, ka vides izglītības
aktivitātes var būt gana
interesantas un
aizraujošas, 27. aprīlī
pārliecinājās Dzimtmisas
pamatskolas Koku dienas
pasākuma dalībnieki.
Sešas Iecavas un Vecumnieku novada 5.-9. klašu komandas
no Misas un Skaistkalnes vidusskolas, Zālītes speciālās internātpamatskolas, Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas
pamatskolas piedalījās orientēšanās sacensībās, veica dažādus
uzdevumus, stādīja līdzatvestos
kokus, izveidojot Draudzības
aleju, un tikās ar mežu tīrības
aizstāvi Cūkmenu. Cūkmena vizīte skolā nopelnīta, piedaloties
programmas «Mamma Daba»
Meža olimpiādē, kurā dabaszinību cikla skolotāja Velga Ērgle saņēma atzinību, kā arī citās vides
aktivitātēs.
Orientēšanās sacensībās
katrai komandai bija jāapmeklē
astoņas izveidotas stacijas, kurās skolēnus gaidīja dažādi uzdevumi. Meža konsultāciju un
pakalpojumu centra (MKPC)
konsultantes Ritas Daščioras
vadībā ar dažādiem vienkāršiem
mērinstrumentiem skolēniem
bija iespējami precīzi jānosaka
koka garums. Stacijā «Atpazīsti
koku» komandām bija jāsaliek
kopā attēli ar viena koka sēklu,
lapu un augli. Sporta skolotāja
Viļņa Gailuma virsvadībā stacijā
«Čaklās rociņas» skolēniem no
dabas materiāliem bija jāsakur
ugunskurs tā, lai pēc iespējas ātrāk pārdegtu virs tā nostieptā
aukla. Patērētā laika atšķirība
starp komandām bija diezgan
liela: vieniem izdevās uzdevumu
veikt nepilnas minūtes laikā, savukārt kādiem citiem bija nepieciešamas teju sešas minūtes.
Izšķiroša loma uzdevumu
veikšanā bija ārpusstundu nodarbībās gūtajām zināšanām un
pieredzei. To atzina arī paši sacensību dalībnieki. Piemēram,
Misas vidusskolas pārstāvji ir
tūrisma pulciņa dalībnieki. «Šīs
sacensības mums ir kā izklaide,
jo tūrisma nodarbībās daudzas
lietas esam apguvuši un ikdienā
veicam arī daudz sarežģītākus
uzdevumus. Interesants, taču ne
pārāk grūts, mums šķita uzdevums stacijā «Greizās virves».
Starp kokiem bija novilktas virves un pa tām, neizmantojot sistēmas, vajadzēja noiet vairākus
posmus. Pulciņā, izmantojot
drošības sistēmas, esam rāpu-

Meža
konsultāciju un
pakalpojumu
centra (MKPC)
konsultantes
Ritas Daščioras
vadībā
ar dažādiem
vienkāršiem
mērinstrumentiem
skolēniem
bija
iespējami
precīzi
jānosaka
koka garums.

šies pa virvēm arī daudz augstāk, pat astoņu metru augstumā,» savos iespaidos dalījās Misas vidusskolas skolēni.
Arī Iecavas internātpamatskolas komandā darbojās Dabas
pulciņa dalībnieki - divi piektās
un trīs astotās klases skolēni.
Pulciņu pirmo gadu skolā vada
skolotāja Tatjana Kapusto. «Pulciņa nodarbības regulāri apmeklē desmit bērni. Man prieks, ka
viņiem ir patiesa interese par dabu. Viens no dalībniekiem nākotnē pat sapņo kļūt par mežsargu. Šogad nodarbībās lielāku uzmanību pievērsām botānikai vācām paraugus, ārstniecības
augus, mērījām kokus un noteicām resnāko koku skolas teritorijā. Bija nodarbība arī par maizi,» pastāstīja skolotāja.
Koku dienas pasākumā piedalījās arī Vides izglītības fonda
Ekoskolu programmas koordinators Daniels Trukšāns. Viņš
izteica gandarījumu, ka jau otro
gadu Dzimtmisas skola piedalās
Ekoskolu programmā: «Šodien
klātienē pārliecinājos, ka pati
skolas vide ir iespaidīga: gan

Vidusskolas zālē
Iecavas novada skolu
sacensības strītbolā
4.-5. klases
11. maijā pl. 15:00;
8.-9. klases
16. maijā pl. 15:00;
6.-7. klases
18. maijā pl. 15:00.
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

skolas ēkā līdz sīkumiem ir pārdomāts, kā lietderīgāk un ērtāk
izmantot katru stūrīti, gan arī
skolas apkārtne ar savu zaļumu
un tās izstaroto mieru. Priecē arī
ideja par Zaļās klases izveidi, par
ko liecina izveidotais makets. Ceru, ka nākamā mācību gada sākumā skola tiks pie Zaļā karoga.
Es kā koordinators skolai esmu
gatavs piešķirt visaugstāko novērtējumu, lai gan gala vārds pieder Ekoskolu programmas Nacionālajai žūrijai, kuras sastāvā
ir valsts un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji. Starptautiskā Zaļā
karoga balva ir Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj
demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Zīmīgi, ka šī balva tiek

Pie sporta nama
14. maijā plkst. 20
Stafetes bērniem, volejbols
un strītbols pieaugušajiem
«Muzeju nakts» ietvaros

Sporta namā
8. maijā
Latvijas 2011. gada
čempionāts galda tenisā
sievietēm, 2. līga
28. un 29. maijā
Atlases sacensības
basketbolā Latvijas
Jaunatnes olimpiādei

piešķirta uz vienu mācību gadu
un katru reizi jāizcīna no jauna.»
D. Trukšāns pastāstīja, ka
šobrīd Ekoskolu programmā
darbojas jau vairāk nekā simt
skolu. Programma iegūst arvien
lielāku popularitāti - šajā mācību gadā tai pievienojās aptuveni
20 jaunas skolas, bet Zaļais karogs šogad plīvo pie 42 mācību
iestādēm. «Lai to saņemtu, ir jāiegulda pamatīgs darbs, un es
redzu, ka Dzimtmisā ilgtspējīgas
attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības labā paveikts
tiešām daudz,» sacīja D. Trukšāns. «Arī šodienas pasākumā ar
aizraujošām un interesantām
aktivitātēm skolēni tiek rosināti
izzināt dabu un domāt par vidi.
Neatkarīgi no pasākuma finišā
iegūtās vietas jebkurš tā dalībnieks būs tikai ieguvējs.» IZ
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5.

Rūpējas par iespēju
dzīvot sakoptā vidē
1.lpp.

Priecē, ka novada iedzīvotāju
entuziasms neaprobežojas tikai
ar atkritumu savākšanu. Kur teritorija ir sakopta, viņi ķeras pie
citiem labiem darbiem: ierīko atpūtas vietas, gatavo putnu būrīšus, atjauno bērnu rotaļu laukumus, ierīko sporta laukumus, sēj
zālienu, stāda kokus un puķes.
Un ieguvums ir ne tikai sakopta
teritorija, bet arī pozitīvas emocijas, jauni draugi, kopīga atpūta
pēc strādāšanas.
Vienu no šādiem lieliskiem
piemēriem redzējām Zorģos. Te
iedzīvotāji talkas dienā stādīja
kokus: gan gar ceļu un apkārt
laukumam, gan tuvējā mežā.
«Kādreiz gar ceļu bija papeles.
Nu tās ir nozāģētas, un mēs nolēmām izveidot Latvijai raksturīgāku koku – bērzu un liepu – aleju,»
pastāstīja Ināra Dambe. Zorģu
iedzīvotāju talkas aktivitātes sākušās jau pāris dienas iepriekš,
kad izraktas bedres koku stādīšanai. Iecerēta arī dekoratīvo
augu stādījumu atjaunošana pie
rekonstruējamās bibliotēkas
ēkas. Stādus šim mērķim dāvinājusi daiļdārzniece Sarmīte
Avota. «Kopā padarītais ļauj
mums būt lepniem – te ir mūsu
apdzīvotā vieta Zorģi, nevis kaut
kāds sūnu ciems,» tā I. Dambe.
Rosmē talcinieki strādāja divās grupās. Viena ar kooperatīvās saimniecības vadītāju Na-

deždu Bokovu priekšgalā tīrīja
apdzīvotās vietas iebraucamā ceļa teritoriju, bet otra, kurā bija
apvienojušies vietējie iedzīvotāji,
sakopa nelegāli izveidotu atkritumu laukumu. Diemžēl daļa
iedzīvotāju joprojām neuzskata
par vajadzīgu noslēgt līgumu ar
atkritumu apsaimniekotāju un
izmet saimniecībā nevajadzīgās
lietas, kur pagadās. «Kādreiz te
bija liela atkritumu bedre. Pirms
kāda laika to satīrījām un aizbērām, bet atkal uzrodas kāds, kas
te met savus atkritumus,» pastāstīja talciniece Irina Žarko.
Raizes sagādājot arī blakus esošais sabrukušais šķūnis, taču, tā
kā tas esot privātīpašums, talciniekiem novākt graustu, kas bojā apdzīvotās vietas skatu, liegts.
Arī pāri ielai krājas vecu dēļu un
drazu kaudze, kas pieder privātīpašniekiem. «Viņi te dzīvo tikai
vasarās un uz pārējo iedzīvotāju
lūgumu novākt neglīto kaudzi
nereaģē jau divus gadus,» tā
I. Žarko.
Dievdārziņa teritorijā talkoja
ne tikai biedrības «Liepas» dalībnieces un viņu ģimenes locekļi,
bet arī novada vēstures entuziasti – Andris Kopeika un Ēvalds Kivilands. «Cik nu es savos gados
varu, tik daru,» kā vienmēr apņēmības pilns bija Ē. Kivilands.
«Darba te vēl ir daudz. Manuprāt,
vēl jāizzāģē daži koki, lai paveras
skats. Dievdārziņam jābūt kā
parkam, nevis džungļiem.» IZ

Sadarbojoties vietējiem ļaudīm, Zorģi gadu pēc gada top sakoptāki.
Te noder gan Jāņa Pastara (no labās) redzējums par apdzīvotās
vietas sakopšanu, gan viņa dzīvesbiedres Dzintras daiļdārznieces
zināšanas. Aina Ezergaile (vidū) atzīst, ka cilvēki labprātāk nāk kopā un darbojas, ja viņus uzrunā personīgi - sūtot e-pastus un telefona
īsziņas. Atsaucīgo iedzīvotāju vidū vienmēr ir Edgars Liepiņš, arī
šoreiz viņš atvēlējis koku stādus zaļās zonas atjaunošanai.

TALKAS STATISTIKA
27. aprīlī
pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Dartija» grupa «Zaķi» ar
audzinātāju un iestādes vadītāju - 13 cilvēki - lasīja zarus
Iecavas parkā.
28. aprīlī
- PII «Dartija» grupa «Pie Ķūķa» un «Pasaciņa» - 21 bērns un
četri pieaugušie - lasīja zarus Iecavas parkā;
- PII «Cālītis» grupas «Pūcītes», «Lācīši», «Rūķīši», «Ziediņi» ar
audzinātājām, auklītēm, logopēdi, metodiķi un saimnieciskās
daļas vadītāju - 67 talcinieki - lasīja zarus Iecavas parkā;
- Iecavas internātpamatskolas 54 talcinieki vāca atkritumus
ceļa Iecava-Plakanciems malās desmit kilometru posmā.
29. aprīlī
- Dzimtmisas pamatskolas 45 talcinieki stādīja mežu, vāca
atkritumus pie ceļa Iecava-Sarmas un sakopa Stīveru kapus.
30. aprīlī
- 25 cilvēki vāca atkritumus Rosmē;
- VSAC «Zemgale» Iecavas filiāles 53 talcinieki vāca atkritumus
Iecavas silā;
- biedrības «Liepas» dalībnieces un entuziasti - 17 talcinieki vāca atkritumus un izzāģēja kokus «Dievdārziņā»;
- Iecavas vidusskolas 25 talcinieki vāca atkritumus Iecavas silā;
- PII «Dartija» 31 talcinieks sakopa Ozolu aleju, iestādes
teritorijā stādīja ābeles, līdzināja zemi;
- Iecavas novada Domes administrācijas 26 talcinieki
sagatavoja vasaras sezonai atpūtas vietu «Spirtnieki»;
- biedrības «Marabella» 32 talcinieki vāca atkritumus un
sagatavoja vasaras sezonai skeitparku, sakopa teritoriju ap
luterāņu baznīcu;
- trīs talcinieki Zālītes centrā sagatavoja vietu futbola laukuma
izveidei;
- biedrība «Liepas» izveidoja bērnu rotaļu laukumu Audrupu
centrā;
- kapsētas «Jaunkalniņi» sakopšanas talka;
- veikala «Cento» 11 darbinieki sakopa teritoriju;
- Naļivaiko ģimenes četri cilvēki vāca atkritumus upes krastā
pie Puķulejas;
- savā teritorijā talkoja pašvaldības aģentūras IVSAC un Zālītes
internātpamatskolas kolektīvs;
- sakopta teritorija ap veco slimnīcu un vairākām pamestām
mājām.
Talkā piedalījās 468 talcinieki (t. sk. koordinatore, divi šoferi
un trīs krāvēji).
Pielasīti 1800 dzeltenie atkritumu maisi.
Uz poligonu aizvesti talkas laikā savāktie atkritumi:
- 3 kravas (12 t) ar DzKS atkritumu vedēju;
- 2 kravas (5 t) ar Scania;
- 1 krava (1,4 t) ar traktoru;
- 3 kravas (14 t) ar GAZ.

Talkotāji Rosmē.
Vairāk foto www.iecava.lv.
F: Beata Logina
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6.

Īkšķi tikai
uz augšu
1.lpp.

Iecavas jauktā kora diriģentei
Lindai Matvejai un koristam Jurim Beitiņam tā bija jauna pieredze - dziesmas «Es gribu tavu
foto» un «Rudacīte» dziedāt mikrofonā un rēķināties ar skaņas
pastiprināšanas faktoru. Mūzikas skolotāja Dace Deņisova sadziedāja ar savu bijušo skolnieci
Kristīnu Kugrēnu - abu sievišķīgais šarms atklājās dziesmās
«Ābols» un «Es tevi dzirdu». Savukārt otrs sieviešu duets Kristīne
Zabarovska un Indra Krauja izpildīja Kristīnes sarakstītas
dziesmas «Pēc salnām» un «Mana
sirds», bez tam priekšnesumu
papildināja autores ģitāras spēle. Ieva Zandere un Aivars Birzmalis bija vienīgie, kas uzstājās
gan latviski («Neskaties atpakaļ»), gan angliski («I told you
so»). Bet Almas Spales un Oskara
Pīlādža izpildījumā hītus «Nepārmet man» un «Pēc 100 gadiem
Piebalgā» ar ovācijām pavadīja
lieliem plakātiem bruņojušies atbalstītāji. Skatītāju balsojumā
šis pāris bija otrais mīlētākais.
«Tādi fani - super! Bija vērts tērēt
laiku mēģinājumiem,» pēc pasākuma atzina Oskars, priecādamies, ka šovs turpinājās ar lustīgu balli.
Vakara gaitā savs vārds bija
sakāms arī žūrijai: stīgu pavēlniekam Aigaram Krēslam, soļu
pavēlniecei Solveigai Linejai un
nošu pavēlniecei Inetai Pilvertei
(blakus attēlā). Lai gan pasākuma vadītāji Ginta Cera un Edvarts Šulcs mudināja žūriju izteikt vērtējumu dažādi - ar augšup, sāņus vai lejup vērstu īkšķi,
visi vērtējumi bija tikai pozitīvi.
Par uzdrošināšanos piedalīties,
skaistu balsu saskaņu, radošu
izdomu un dažādu emociju gammu. Kā īstā šovā dalībniekiem bija jāiztur arī iztaujāšana dziesmu starplaikos, ko visai meistarīgi no aizkulisēm «tiešraidē» va-

Vairāk foto www.iecava.lv.

Skatītāju balsojumā
vislielāko atsaucību
izpelnījās folkloras kopas
«Tarkšķi» vadītāja Kristīne
Karele un bijušais iecavnieks,
etnomuzikologs, LU folkloras
deju kopas «Dandari» vadītājs
Ilmārs Pumpurs (augšējā
attēla centrā). Viņu trumpis
bija ne tikai pārliecinošais
dziedājums priekšnesumā
«Sasala jūrina», bet arī
dažādu tautas instrumentu
pielietojums dziesmā «Sen
gadi pagājuši.»
Vidusskolniece Diāna Špoģe
un Brenča muzikants Uldis
Šteinbergs dziesmā «Meklējot
mežā riekstus» aizrāva
ar aktiermeistarību un
atjautību, dziesmas vārdu
špikeri paslēpjot groziņā.

dīja Beatrise Dzene. Uz intervētājas «mīkstā dīvāniņa» nonāca
vēl viens «pāris» - Ingus Ulmanis
un iecavnieks Aigars Voitišķis.
Abi slavenie Aigara Krēslas kolēģi skatītājiem sarūpēja muzikālu
saldo ēdienu, izpildot tādus savus meistarstiķus kā «Par rozēm»
un citus. Noskaņojums pēc pasākuma - gribas saukt: «Atkārtot!» IZ

14. maijā MUZEJU NAKTS Grāfa laukumā 3
No plkst. 19 iepazīšanās ar pasākuma norises vietu.
Plkst. 20 Iecavas Sporta muzeja-ekspozīcijas 1. kārtas
atklāšana: Iecavas novada sporta, novadpētniecības,
kultūras, kolektīvās saimniekošanas vēsture.
Pēc tam sporta un izklaides aktivitātes
visām iedzīvotāju vecuma grupām.

7.

IZ
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Starptautisks basketbols Vīnē

Sporta ziņas

28. aprīlī sporta namā «Dartija» notika pārspēles par iekļūšanu
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1. divīzijā.
Mājinieki atzina galvaspilsētas basketbolistu pārākumu un
samierinājās ar palikšanu 2. divīzijā.
Iecava/Vecumnieki - Rīga/Pārdaugava
U-14 29:50 (H. Meļķis 10)
U-15 82:84 (J. Pelēcis 42, T. Šķipars 22, M. Šteins 15)
U-16 71:83 (R. Lindavs 16, L. Jaunzems 13)
U-17 42:79 (I. Puļķis 16, A. Spangers 7)
U-19 64:90 (J. Eiduks 24, D. Kravals un E. Avots pa 20)
29. aprīlī notika Bauskas novada atklātās sacensības pavasara
krosā. Godalgotas vietas izcīnīja virkne iecavnieku, informē
trenere Dace Vizule.
2002. gadā dzimušo grupā 500 m distancē
Ralfam Vētram - 3. vieta
2001. gadā dzimušo grupā 500 m distancē
Kristai Lideiķei - 1. vieta
Eniai Tīnai Šustai - 2. vieta
2000. gadā dzimušo grupā 500 m distancē
Annemarijai Dukurei - 2. vieta
1999. gadā dzimušo grupā 1000 m distancē
Dāvim Lācim - 2. vieta
1998. gadā dzimušo grupā 1000 m distancē
Deividam Špoģim - 1. vieta
1996. gadā dzimušo grupā
2000 m distancē Danielam Špoģim - 1. vieta
1000 m distancē Sintijai Raginskai - 3. vieta
1995. gadā dzimušo grupā 2000 m distancē
Edgaram Beņķim - 1. vieta
Rūdolfam Tonigam - 2. vieta
1994. -1991. gadā dzimušo grupā 3000 m distancē
Kristapam Prokopovičam - 2. vieta
27. un 28. aprīlī Polijas pilsētā Dužumā risinājās
starptautiskās sacensības galda tenisā jauniešiem.
2000. gadā dzimušo un jaunāku sportistu grupā Iecavu pārstāvēja
Beāte Jašuka. Aizvadītajās vairāk nekā 10 spēlēs iecavniece
piedzīvoja tikai vienu zaudējumu - treneres Baibas Gāgas
audzēkne piekāpās sacīkšu uzvarētājai no Baltkrievijas un ieguva
otro vietu. Nākamnedēļ, no 10. maija, Beāte piedalīsies Eiropas
jauno talantu nometnē «Eirokids» Roterdamā.
30. aprīlī un 1. maijā Bauskā notika Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes galda tenisā A grupai - 1993. gadā dzimušiem
un jaunākiem sportistiem.
No daudz jaunākajām Iecavas pārstāvēm vislabāk veicās Alisei
Plucei, kas spēja iekļūt pirmajā finālā un starp20 dalībniecēm
ierindojās 8. vietā. Dubultspēlēs Alisei pārī ar Karīnu Tarandu
gan nepaveicās, spēlē par iekļūšanu labāko četriniekā iecavnieces
zaudēja pretiniecēm no Kuldīgas. IZ

Līdzjūtības
Visi koki līdumā,
Ozoliņa vien nebija;
Visi radi istabā,
Mūs' brālīša vien nebija. /L. t. dz./

Izsakām līdzjūtību Ivetai Ludiņai, brāli mūžībā
pavadot.
Pašvaldības aģentūras
«Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» kolektīvs
Mani sapņi paliek bērnos,
Tālāk būs jau viņu ceļš… /V. Brutāne/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inesei un Robertam
Beitiņiem, māmiņu zaudējot.
Iecavas Jauniešu padome

Finālspēles dalībnieki U-18 grupā.
A: Beata Logina
F: no V. Pāruma albuma

Jauniešu basketbola turnīrā
«Vīne 2011», kas risinājās no
19. līdz 23. aprīlim, Iecavas
novada sporta skolu «Dartija»
pārstāvēja četras komandas.
Trīs no tām iekļuva play-off
izcīņā.
Lieldienu laika turnīrā vecuma grupās no U-12 līdz U-20 sacentās aptuveni 500 komandu,
t. i., ap 5000 dalībnieku.
U-12 grupā spēlēja 47 komandas. Iecavnieki
ar vienu
zaudējumu apakšgrupā palika
otrajā vietā. Tālāk tika piecas labākās otro vietu ieguvējas, un.
«Dartijai» no tām bija vislabākā
punktu attiecība. T āpat kā
apakšgrupas spēlē, arī atkārtotajā cīņā Austrijas komandu
«Kammer» Voldemāra Pāruma
audzēkņi uzvarēja ar divu punktu starpību un iekļuva spēcīgāko astoņniekā. Tur gan latviešu
zēniem pārgāja pāri vācieši no
«SSV Ulm». «Mūsu puiši izdarīja
maksimumu, ko varēja,» rezumē
treneris un ir apmierināts ar komandas ierindošanos dalītā 5-8.
pozīcijā. Interesanti, ka šī grupa
play-off cīņas izspēlēja... uz
ūdens. Vienā no diviem blakus
novietotiem kuģiem ierīkotas
skolas mācību telpas, bet otrā sporta komplekss ar trīs basketbola laukumiem.
Arī U-14 grupā, kurā bija pieteikušās 49 komandas, Iecavas
un Vecumnieku novada apvienotā komanda dalīja 5.-8. vietu.
Trenera Viļņa Gailuma vadībā
puiši uzvarēja visus sāncenšus
apakšgrupā un aizspēlējās līdz
pat labāko astoņniekam, kur lielākiem sasniegumiem meistarības tomēr pietrūka.

U-16 grupā iecavniekiem nepaveicās - ar trīs uzvarām un vienu zaudējumu apakšgrupā nepietika, lai pretendētu uz tālākām cīņām. No 13 apakšgrupām
tikai trīs labākās otrās vietas tika tālāk. Tādējādi 64 komandu
konkurencē dalīta 17.-26. vieta.
Spožākie panākumi šoreiz
U-18 komandai, kuru vadīja treneris Juris Orinskis. Tāpat kā
pirms trīs gadiem U-20 komandai, izdevās turnīrā izcīnīt otro
vietu. «Apakšgrupā tika izcīnītas
divas ļoti vieglas uzvaras, viena
uzvara pagarinājumā un viena
līdzīgā spēlē +10. Tālāk pretī
nāca itāļi, vācieši,» stāsta V. Pārums. «Ta bija smaga diena - aizvadītas trīs spēles, visās rezultāta starpība ap 10 punktiem. Finālā spēlējām pret Vācijas komandu «Bayreuth» - sākums bija līdzīgs, otrajā puslaikā vācieši
izvirzījās priekšā ar 10 punktu
atrāvienu. Un, lai gan vēl pēdējā
minūtē mūsējie bija izrāvušies
vadībā ar +1, pretinieki iemeta
uzvaras tālmetienu - 62:60.»
Sudraba medaļnieku komandā
spēlēja Aivars Spangers, Gvido
Zaļmežs, Oskars Briņķis, Andis
Orravs, Ivars Puļķis, Linards
Jaunzems un Jānis Eiduks.
Starp citu, šīs vecuma grupas
komanda devās uz turnīru tikai
sešu spēlētāju sastāvā, un
iespējams, ka tādi panākumi būtu izpalikuši, ja ne treneru lēmums pastiprināt šo vienību,
aizņemoties L. Jaunzemu no
1995. gadā dzimušo komandas,
kurā uz turnīru devās deviņi
basketbolisti.
Treneri ir pateicīgi tiem basketbolistu vecākiem, kuri brauca līdzi un atbalstīja mūsu sportistus. Jāpiebilst, ka U-16 komanda tagad gatavojas Latvijas
Jaunatnes olimpiādes priekšsacīkstēm, kas notiks Iecavā. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Dzintra Beitiņa (21.01.1956. - 29.04.2011.)
Ivars Arbačevskis (15.09.1950. - 30.04.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
SIA”SKUJENIEKI”
piedāvā:

PAKALPOJUMI VISU VEIDU
ZEMES APSTRĀDĒ!

- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.

Frēzēšana
Teritoriju planēšana ar buldozeru
Appļaušana

Tālr. 29452087.

Transporta pakalpojumi ar traktoru
Tālr. 29555118.

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, līstes, apdares un grīdas
dēļus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Pērk : : :
metāllūžņus (no 1 kg).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus. Samaksa
tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.

8.

Kultūras namā
8. maijā plkst. 19:00
Varis Vētra KONCERTS
«MĪLESTĪBAI».
Aktiera un dziesminieka
pirmā albuma «Pārdodu vēju
un zirgu vēl klāt»
dziesmu prezentācija.
Biļetēm svētku cena - Ls 2.
10. maijā plkst. 10:00
Piedzīvojumiem bagāta
Rīgas Leļļu teātra izrāde
«KAS ZAĶĪTI PASARGĀS»
Ieejas maksa - Ls 1.
21. maijā plkst. 18:00

3. Latvijas jauniešu
īsfilmu un foto festivāls.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Centurions Lv» vajadzīgs
sargs darbam Iecavā un
cilvēks ar mašīnu darbam
Iecavā. Tālr. 25633322.

A un B kategorijas
autovadītāju apmācība.
Mācības notiek Iecavas centrā,
Edvarta Virzas ielā 21a.
Tālr. 28474913; 26974800.
www.unamiks.lv

A/S «Balticovo» aicina darbā
putnkopjus(-es).
Pieteikties pa tālr. 20237404.
Z. s. «Dižskudras» piedāvā
darbu strādniecēm(-kiem)
siltumnīcās. Tālr. 28683365.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 9. maijā
no plkst. 10 līdz 12.

Dažādi : : :
Kravas automašīnas
(pašizgāzējs ar iekrāvēju un
kausu) pakalpojumi beramo un
gabalkravu pārvadājumiem (12
m³). Tālr. 26329366.
Salonā «Leea», Rīgas ielā 25,
par pieņemamu cenu Jūs
apkalpos pieredzējušas vīriešu
un sieviešu frizieres.
Tālr. 63963471.
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus
u. c. Tālr. 26821053 (Ilvijs).
Veic jumta remontu, jumta
seguma maiņu, dzīvokļa
kosmētisko un kapitālo
remontu, mūrēšanas darbus.
Tālr. 26060411.

Pateicība

ASINS DONORU DIENA
12. maijā
plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru
centra specializētais
autobuss gaidīs donorus
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.

Paldies visiem Zorģu
iedzīvotājiem, kas Lielās
talkas dienā 30.aprīlī
piedalījās koku stādīšanā
ciemata centrā. Īpaši
pateicamies tiem, kuri
kopīgajā darbā piedalījās
pirmo reizi. Ceram, ka
aktīvo cilvēku skaits Zorģos
arvien pieaugs.
Zorģu bibliotekāre
Aina Ezergaile,
Atpūtas centra «Labirinti»
saimnieks Jānis Pastars

Vēlas strādāt : : :
Tīru, uzkopju mājas un
dzīvokļus. Daru to jau
13 gadus. Tīru arī logus.
Tālr. 26559016; 63942775.

Māmiņas, kuru bērni
piedalījās SIA «M» rīkotajā
zīmējumu konkursā «Mana
mamma», tiek laipni gaidītas
kopā ar bērnu ierasties veikalā
Grāfa laukumā 2 svētdien,
8. maijā, no plkst. 9 līdz 19.
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