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Dzimtmisas
skola kļūst par
Mammadaba
vēstniecību

AKTUĀLI
Šajā numurā:
3.
Aicina
pieteikties
treniņgrupās

A: F: Anta Kļaveniece

1. septembris Dzimtmisas
pamatskolā bija divkārši
svētki. Izglītības iestādes
kolektīvs un skolēnu
vecāki ne tikai priecājās
par atkalredzēšanos
Zinību dienā, bet arī par
nopelnīto skolas titulu Mammadaba vēstniecība.
Tas ir īpašs goda
nosaukums, kas apliecina
skolas centību un darba
sparu meža izziņas
veicināšanā.
2.lpp.

09.09.2011.

Vecāku
iniciatīva
iepriecina
bērnus

Aktīvākie vides projektu dalībnieki ienes Mammadaba Zaļo
karogu, kas turpmāko gadu plīvos pie skolas ēkas.

4.

Iepazīstina 5.
ar Dievdārziņā
paveikto

Vēlēšanu iecirkņi jau strādā Sāk skatīt
A: Beata Logina

Gatavojoties 11. Saeimas
vēlēšanām, kas notiks
17. septembrī, vēlēšanu
iecirkņi darbu sākuši jau
šonedēļ.
Iecavas kultūras namā iekārtotais iecirknis Nr. 350 apmeklētājus gaida pirmdien, otrdien,
trešdien, ceturtdien no pulksten
14:00 līdz 18:00 un piektdien,
sestdien, svētdien no pulksten
10:00 līdz 14:00.
Šajā laikā iespējams pieteikt
mājas vizītes tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nevarēs ierasties balsošanas iecirknī, un viņu aprūpētājiem, kā arī

iepazīties ar deputātu kandidātu
sarakstiem un priekšvēlēšanu
programmām.
Informācijas bukleti būs pieejami arī visās novada bibliotēkās, norāda Iecavas vēlēšanu
iecirkņa priekšsēdētājs Tālrīts
Krastiņš.
Paredzēts, ka 17. septembrī
vēlēšanu iecirkņi balsotājiem
būs atvērti no pulksten 7:00 līdz
20:00. Taču 8. septembrī Saeima
vēl skatīs Ebreju kopienas ieteikumu pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku, un, ja lēmums
būs pozitīvs, tad arī Iecavas novada iecirknis būs starp tiem
124, kuros vēlētāji varēs balsot
līdz pat pulksten 22:00, piebilst
T. Krastiņš. IZ

budžeta iestāžu prioritātes
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras
un sporta komiteja
6. septembra sēdē izskatīja
pašvaldības budžeta
iestāžu priekšlikumus
par prioritārajiem
pasākumiem 2012. gadā.
Iecavas internātpamatskola
nākamajam gadam izvirzījusi
trīs prioritātes: skolas un internāta teritoriju ārējā seguma atjaunošana, stadiona skrejceļa,
sektoru un sporta spēļu lau-

kumu seguma atjaunošana, kā
arī meiteņu mājturības kabineta
remonts un rekonstrukcija.
Iecavas mūzikas skola kā
aktuālāko minējusi darbu pie
koncepcijas par jaunās Mūzikas
un mākslas skolas celtniecību
Grāfa laukumā 1. Akcentēta arī
mākslas klases atvēršana nākamajā mācību gadā, vairāku mūzikas instrumentu, mūsdienu
tehnoloģijām atbilstīgu mācību
līdzekļu un datortehnikas iegāde.
Pirmsskolas izglītības iestādei «Dartija» svarīgākā ir āra teri3.lpp.
torijas renovēšana.
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Dzimtmisas skola kļūst par Mammadaba vēstniecību
1.lpp.

2011./2012. mācību gadā
Mammadaba vēstniecības titulu
nesīs deviņas Latvijas skolas,
kuras iepriekšējā mācību gadā
piedalījušās AS «Latvijas valsts
meži» (LVM) īstenotajā vides izglītības programmā «Izzini mežu»
un meža izziņas aktivitātēs
iesaistījušas visvairāk skolēnu,
dodoties dabas sakopšanas talkās, izliekot putnu būrīšus, stādot mežu, piedaloties Meža olimpiādē, apciemojot Mammadaba
objektus un vispusīgi integrējot
vides izglītību skolas darbā
«Mammadaba Meistarklases»
ietvaros. Vien jāpiebilst, ka aizvadītā mācību gada laikā Mammadaba organizētajās aktivitātēs un Meistarklasē piedalījās visi Dzimtmisas skolas skolēni, visas klases un visi audzinātāji.
Svinīgajā sarīkojumā LVM
Vidusdaugavas mežniecības
pārstāvis Andris Neimanis sveica skolas kolektīvu un direktorei
Janai Arājai pasniedza vēstniecības akreditācijas rakstu; visi kopā deva «Zaļo Godavārdu», apsolot saudzēt mežu un popularizēt zaļās vērtības.
Mammadaba vēstnieku goda
lentes saņēma gan skolas direktore, gan klašu audzinātājas,

Dzimtmisas pamatskolas direktore Jana Arāja ar saņemto Mammadaba vēstniecības
akreditācijas rakstu un vēstnieces goda lenti. Lentes saņēma arī klašu audzinātājas, kuras
visaktīvāk iesaistījušās projektā - Iveta Salgrāve un Velga Ērgle.
kuras visaktīvāk iesaistījušās
projektā - Velga Ērgle un Iveta
Salgrāve. Skola saņēma arī unikālu Mammadaba vēstniecības
stendu bibliotēkai ar grāmatām

Mammadaba projekts tiek organizēts
jau trešo gadu, sadarbojoties
Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centram un
AS «Latvijas valsts meži».
Mammadaba vēstniecības
2011./2012. mācību gadā:
Rīga - Rīgas Teikas vidusskola
Austrumvidzeme - Gulbenes Bērzu
sākumskola
Rietumvidzeme - Saulkrastu vidusskola
Zemgale - Tukuma E. Birznieka-Upīša
1. pamatskola
Vidusdaugava - Dzimtmisas pamatskola
Dienvidkurzeme - Ēdoles pamatskola
Ziemeļkurzeme - Ventspils 4. vidusskola
Dienvidlatgale - Biržu pamatskola
Ziemeļlatgale - Eglaines pamatskola

par mežu, meža vērtībām un apkārtējās vides jautājumiem.
Turpmāk pie skolas plīvos
Mammadaba zaļais karogs, kuru
pasākumā svinīgi ienesa skolas

audzēkņi - aktīvākie zaļās
izglītības programmas dalībnieki. Mammadaba vēstniecība
iegūto titulu nesīs vienu mācību
gadu. IZ

Iecavas novads skaitļos
Izglītojamie Iecavas novadā 2011./2012. mācību gadā
Iecavas vidusskolā

676 (773)*

Dzimtmisas pamatskolā

125 (115)

Iecavas internātpamatskolā

251 (251)

PII «Dartija»

183 (176)

PII «Cālītis»

217 (213)

Zālītes speciālajā
internātpamatskolā

103 (96)
Kopā:

1555

* iekavās norādīti pagājušā mācību gada dati

Kāds bijis AUGUSTS
Vasaras pēdējā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
salaulāti deviņi pāri, izsniegtas 13 miršanas apliecības un
reģistrēti seši jaundzimušie - četri zēni un divas meitenes.
Mazajiem iecavniekiem vecāki devuši šādus vārdus: Armands,
Roberts, Emīls, Daniels Marks, Vintra un Kerija. IZ
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Sāk skatīt budžeta iestāžu prioritātes
1.lpp.

Nepieciešams arī ēdināšanas
bloka un pagraba telpu remonts,
veicot pamatu hidroizolācijas
darbus. Prioritāšu sarakstā nosaukta arī apģērbu žāvēšanas
skapja izbūve, drošības pasākumu ieviešana un traktora iegāde
zāles pļaušanai un sniega tīrīšanai.
Zālītes, Rosmes un Ziemeļu
bibliotēkā, gatavojoties 2012.
gadā gaidāmajai akreditācijai,
jāveic telpu remonts.
Iecavas vidusskolai visbūtiskākā ir stadiona celtniecība. Finanšu līdzekļi būtu jāparedz arī
ēdnīcas pamatu izolācijas remontam un ceļa seguma izbūvei
iekšpagalmā pie ēdnīcas. Joprojām aktuāla ir 2. korpusa renovācija, 3. korpusa kāpņu telpas
remonts, kā arī ēkas fasādes remonts un ārsienu krāsošana.
Pirmsskolas izglītības iestādei «Cālītis» svarīga ir iesāktā renovācijas-rekonstrukcijas projekta turpināšana, izveidojot piebūvi. Steidzami nepieciešama teritorijas atjaunošana un labiekārtošana atbilstīgi noteikumiem par bērnu drošību.
Dzimtmisas pamatskolai nepieciešama arhitekta konsultācija un projekts skolas galvenās
ēkas remonta secības noteikšanai. Kā nākamās prioritātes mi-

nētas mācību līdzekļu iegāde dabaszinību un matemātikas kabinetiem, 10 logu nomaiņa skolas
ēkā, kosmētiskais remonts vairākās telpās otrajā ēkā, kā arī
skolai piederošās zemes (aptuveni piecu hektāru) apstrāde. Tāpat atgādināts par nepieciešamību asfaltēt ceļa posmu no A7 līdz
skolai.
Iecavas novada sporta skola
«Dartija» par būtiskāko uzskata
iespēju nodrošināt audzēkņiem
līdzdalību starptautiskās sacensībās un nometnēs. Jāparedz arī
līdzdalība Latvijas Olimpiādē. Šī
iestāde joprojām ir ieinteresēta
vieglatlētikas stadiona izbūvē pie
Iecavas vidusskolas un jauna
mikroautobusa iegādē.
Zālītes speciālā internātpamatskola prioritāšu galvgalī ielikusi saimniecības ceļa, bērnu
rotaļu laukuma un sporta laukuma izbūvi renovētajā sākumskolas teritorijā Upes ielā 8. Skolas internāta ēkai «Strauta Brīviņos» nepieciešama iekštelpu renovācija, sākumskolā - ēdamzāles renovācija.
Iecavas kultūras nams nākamajā gadā plāno tautas tērpu
iegādi jauktā kora vīriem un
Iecavas novada tērpu iegādi vidējās paaudzes deju kolektīvam.
Neapšaubāmi prioritārs pasākums būs Iecavas 520 gadu svinību organizēšana.

Audzēkņu uzņemšana sporta skolā
Iecavas novada sporta skola «Dartija» aicina pieteikties:
Basketbola nodaļā
·
2002. un 2003. gadā dzimušus zēnus - otrdienās
un ceturtdienās no plkst. 15:00 līdz 16:00 sporta namā pie
trenera Voldemāra Pāruma;
·
2000. un 2001. gadā dzimušus zēnus - otrdienās
un ceturtdienās no plkst. 16:00 līdz 17:00 sporta namā
pie trenera Viļņa Gailuma.
Vieglatlētikas nodaļā
·
1998.-2002.. gadā dzimušus bērnus - pirmdienās
un trešdienās no plkst. 15:00 līdz 16:30 Iecavas vidusskolas
sporta laukumā pie treneres Daces Vizules.
Galda tenisa nodaļā
·
2002-2004. gadā dzimušas meitenes - otrdienās un
ceturtdienās no plkst. 16:30 līdz 17:30 sporta namā pie
treneres Baibas Gāgas.

Futbola klubs Iecava aicina pieteikties treniņgrupās
2003., 2004., 2005. un 2006. gadā dzimušus zēnus.
Nodarbības notiek Iecavas vidusskolas futbola laukumā
otrdienās un ceturtdienās pulksten 17:30.
Nodarbības vada pieredzējis treneris Raimonds Aleksandrovs.
Vairāk informācijas varat uzzināt,
zvanot trenerim pa tālruni 29285989.

Atbilstīgi Finanšu komitejas
26. jūlija lēmumam par budžeta
prioritāšu noteikšanu, komitejām līdz 15. oktobrim ir jāizvērtē
saņemtie priekšlikumi, īstenojamos projektus un pasākumus
sarindojot prioritārā secībā.
Komiteja izskatīja Ģ. Pēkala
iesniegumu par gaismas izkārtņu izvietošanas sakaņojumu Rīgas ielā 33. Lai gan izkārtnes,
kas svešvalodā vēsta par hoteļa
un citiem pakalpojumiem, jūlijā
saskaņotas ar Bauskas novada
būvvaldes galveno arhitektu,
Iecavas novada pašvaldības deputāti nolēma šādas izkārtnes
nesaskaņot, jo tās neatbilst
Valsts valodas likuma prasībām.
Tika izskatīts saistošo noteikumu «Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas
un izvietošanas kārtība Iecavas
novadā» projekts. Par apstiprināšanu nākamajā sēdē lems Dome.
Mākslas pasniedzēja Aina
Putniņa informēja komiteju par
ieceri iedzīvināt dabā mākslas
skolas ideju, atverot tēlotājas
mākslas klasi Iecavas mūzikas
skolā. Atbalsts šādai iecerei

pausts vēstulē, ko parakstījušas
256 personas. Zināms, ka daudz
bērnu dodas uz mākslas nodarbībām blakus novados, interesi
par šādām nodarbībām izrāda
arī pieaugušie, tāpēc virkne
iecavnieku iestājas par eksperimentālas mākslas klases izveidi
pašreizējā Iecavas mūzikas skolā. Deputāti pauda konceptuālu
atbalstu mākslas nodarbību
ieviešanai šogad interešu izglītības ietvaros.
Tika izskatīts Sarmītes Birkas iesniegums par finansiālā
atbalsta piešķiršanu Ēvaldam
Kivilandam un viņa tikko iznākušās grāmatas «Iecavas novads
daudzu ceļu krustojumā» pārizdošanu. Tā kā Ē. Kivilands nav
reģistrējis savas autortiesības,
tās pieder Iecavas novada Domei un tā var lemt par izdevuma
pavairošanu, ja sabiedrība par to
pastiprināti interesējas. Lai noskaidrotu, cik liels ir to cilvēku
loks, kas vēlētos šo grāmatu
iegādāties, lūdzam interesentus
līdz oktobra sākumam pieteikties Iecavas novada bibliotēkās.
Aptuvenā grāmatas cena varētu
būt septiņi lati. IZ

Melnās ziņas
- 31. augustā plkst. 18:53 Rīgas ielā aizturēts 1955. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā
(2,12 promiles).
- 1. septembrī sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli
par to, ka ap plkst. 11 nepabeigtā jaunbūvē Raiņa ielā trīs nepilngadīgie, dzimuši 1996. gadā,
lietoja alkoholisku dzērienu.
- 1. septembrī ap plkst. 14:30
Zemgales ielā automašīnas
Chevrolet Lacetti vadītājs, neievērojot drošu distanci ar priekšā
stāvošajām automašīnām VW
Passat un DAF, izraisīja sadursmi.
- 3. septembrī ap plkst. 8 medicīniskā palīdzība ārstniecības
iestādē sniegta kādam 1987. gadā dzimušajam, kurš Iecavā piekauts. Uzsākta administratīvā
lietvedība.
- 3. septembrī ap plkst. 19:35
ceļa Iecava-Baloži-Plakanciems
26. kilometrā konstatēts, ka
1966. gadā dzimis vīrietis ar
automašīnu VW Cady pārvadā
200 cigaretes «More» ar Krievijas
akcīzes markām. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 5. septembrī ap plkst. 21 ceļa A7 43. kilometrā, vadot auto-

mašīnu Scania R 124 4x2 ar piekabi Fruehauf, 1955. gadā dzimis vadītājs neizvēlējās drošu
braukšanas ātrumu un drošu
distanci ar priekšā braucošo
automašīnu Renault 19 un
ietriecās vieglajā automašīnā,
kas bija apstājusies pie ceļa remonta zonā uzstādītā luksofora
ieslēgtas sarkanās gaismas. Ceļu satiksmes negadījumā gāja
bojā Renault 19 vadītājs, bet pasažiere ar miesas bojājumiem sejas kaula, galvaskausa pamatnes un ribas lūzumu - nogādāta
Rīgas Gaiļezera slimnīcas reanimācijas nodaļā. Sākts kriminālprocess, nozīmētas ekspertīzes.
Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona,
kas vada transportlīdzekli, un ja
tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai
tā izraisījusi cilvēka nāvi, soda ar
brīvības atņemšanu uz laiku līdz
desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības
uz laiku līdz pieciem gadiem vai
bez tā.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Vecāku iniciatīva iepriecina bērnus
A: Anta Kļaveniece
F: no Igora Stepančenko

albuma

Rīgas ielas 41. nama bērni
tagad var spēlēties
jaunajās rotaļu ierīcēs.
Tās uzbūvētas, pateicoties
veiksmīgai dalībai
Iecavas novada Domes
un Nīderlandes fonda
Koninklijke Nederlandsche
Heide Maatschappij
(KNHM) izsludinātajā
projektu konkursā
«Iedzīvotāji veido savu
vidi 2011» un piešķirtajam
finansējumam 702 latiem.
«Mājā ir diezgan daudz bērnu, bet spēlēties bija jānāk uz
centru, kas ir tālu un bez vecāku
uzraudzības nav droši,» par
iemesliem, kas mudināja piedalīties konkursā, stāsta viens no
projekta iniciatoriem, piecgadīgā
Kirila un gadu vecā Renata tētis
Igors Stepančenko. Līdz šim bērnu izklaidei mājas pagalmā kalpojusi vien smilšu kaste un nolietojusies metāla konstrukcija

kāpelēšanai. Par dalību projektu
konkursā lēmuši mājas iedzīvotāju kopsapulcē, un visi ieceri atbalstījuši. Projekta rakstīšanā
aktīvi iesaistījās Aigars un Anna
Strēlnieki, Ints un Evija Kreicšteini, arī Igors.
Izpētīti vairāki rotaļu ierīču
piedāvājumi, kamēr atrasts kvalitātes un cenas ziņā pieņemamākais. Konstrukcija piegādāta
izjauktā veidā, tāpēc paši mājas
iedzīvotāji ķērušies klāt skrūvēšanai, montēšanai un pamatu
betonēšanai. Blakus rotaļu laukumam ierīkots arī soliņš, atkritumu urna, iestādīts dzīvžogs.
Lai viss būtu kā nākas, iepriekš
mājas iedzīvotāji konsultējušies
ar celtniecības un dārzkopības
speciālistiem. Par paveikto tagad
priecājas gan vecāki, gan bērni.
Jāatgādina, ka projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi»
tika atbalstītas desmit ieceres.
Kopumā to realizācijai piešķirti
Ls 5622,43. Īstenotos projektus
23. septembrī dosies apsekot
speciāli izveidota komisija. IZ

Plāno simtlatniekus
aizvietot ar algotajiem pagaidu
sabiedriskajiem darbiem
Lai sekmētu ilgstošo bezdarbnieku, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, iekļaušanu darba
tirgū, Labklājības ministrija (LM)
ar Eiropas Sociālā fonda (ESF)
atbalstu nākamgad plāno pašvaldībās atjaunot pasākumu Algotie pagaidu sabiedriskie darbi,
informē Liene Užule, labklājības
ministres preses sekretāre.
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) apkopotie dati liecina, ka 2011. gada jūlija beigās ilgāk par gadu nestrādāja 60 071
cilvēks jeb 43,6% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.
Līdz ar to nākamgad plānots
pašvaldībās atjaunot pasākumu
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi, kas aizvietos un uzlabos līdzšinējo simtlatnieku pasākumu.
Atšķirībā no simtlatniekiem jaunajā pasākumā noteikti citi kritē-

riji, proti, pašvaldība pati varēs
izvērtēt, kurus bezdarbniekus
virzīt iesaistei pasākumā. Tāpat,
īstenojot sabiedriskos darbus,
valstī daļēji atgriezīsies iemaksas
sociālajā budžetā, jo valsts veiks
iemaksas bezdarbnieku sociālajai apdrošināšanai.
Pagaidu darba vietas varēs izveidot tikai pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, tādējādi
nekropļojot darba tirgu un negatīvi neietekmējot uzņēmējdarbību.
Plānots, ka bezdarbnieks pasākumā tiks iesaistīts līdz četriem mēnešiem un par paveikto
darbu katru mēnesi saņems 100
latus uz rokas. Tāpat paredzēts
segt izdevumus par veselības
pārbaudes veikšanu, kā arī par
bezdarbnieka apdrošināšanu nelaimes gadījumiem. IZ

Līdz šim pie daudzdzīvokļu nama Rīgas ielā 41 bija vien
smilšu kaste un novecojusi metāla konstrukcija kāpelēšanai.
Tagad bērnu aktivitātes svaigā gaisā dažādo jaunā rotaļu
ierīce.

Mums jautā
Vairāki Iecavas iedzīvotāji ir
interesējušies, kad tiks
sakārtots apgaismošanas
režīms Iecavā. Pašlaik bieži
vien daudzos ielu posmos
apgaismojuma nav un
šī situācija rada
apgrūtinājumu gan gājējiem,
gan arī autobraucējiem.
«Apgaismojums bija jāatjauno 15. augustā, taču tehnisku
problēmu dēļ tas notika ar dažu
dienu novēlošanos. Diemžēl šobrīd Rīgas ielas rekonstrukcijas
un Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta īstenošanas darbu dēļ daudzviet ir
bojāti apgaismes kabeļi, tādēļ
vietām apgaismojums nedarbojas. Apgaismes tīklu apsaimnie-

kotājs SIA «Kvēle» šonedēļ bojājumus novērsīs, izņemot Rīgas
ielas posmus, kur vēl rit rekonstrukcijas darbi,» informē uzņēmuma direktora vietnieks Andrejs Leģis. «Tāpat Iecavā vēl turpinās Raiņa, Baldones un Skolas
ielas apgaismojuma līniju rekonstrukcijas darbi. Šo ielu atsevišķos posmos iespējami apgaismes traucējumi.
Šobrīd Iecavā, kā arī Zorģu,
Zālītes, Dimzukalna un Rosmes
ciemā ir spēkā šāds ielu apgaismošanas režīms: apgaismojums
tiek ieslēgts vakarā līdz ar tumsas iestāšanos un izslēgts pulksten 1 naktī; ieslēgts no rīta pulksten 5 un izslēgts līdz ar gaismas
iestāšanos.» IZ
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Iepazīstina ar Dievdārziņā paveikto
A: F: Anta Kļaveniece

Jau otro gadu iecavnieki sakopj un iekārto Iecavas novada
teritorijā esošo latviešu svētvietu
Dievdārziņu. Sestdien, 3. septembrī, tur pulcējās labiekārtošanas darbu veicēji, atbalstītāji
un citi interesenti, lai svinīgā gaisotnē iepazītos ar šajā gadā paveikto.
Dievdārziņā izvietoti divi Ulda
Sterģa latviešu zīmēm izkalti akmeņi un SIA «SMUX» izgatavotais
informatīvais stends, bet skatu
laukumu izbūvējis SIA «TLM».
Sakopšanas darbus veikusi neliela grupa brīvprātīgo iecavnieku, finansiālu atbalstu skatu
laukuma un informatīvā stenda
ierīkošanai sniegusi Iecavas novada Dome un Hipotēkas bankas
Klientu klubs «Mēs paši»; pašvaldība finansējusi arī akmeņu izgatavošanu un uzstādīšanu
Dievdārziņā. Finansējums piesaistīts, pateicoties biedrības
«Iecavas sieviešu klubs «Liepas»»
un Dievdārziņa labiekārtošanas
projekta vadītājas Beātas Mīlgrāves iniciatīvai.
Senāk piemirstais kultūrvēstures piemineklis atdzima

IZ Vērtējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī TAVUS
pozitīvos un negatīvos
vērtējumus!

Negatīvi
- Svētdien ar velosipēdu braucu
uz Zālītes pusi sēnēs. Aiz
dzirnavām, pārbraucot pāri
tiltam un tālāk cauri mežiņam,
paveras aizaudzis lauks, kuru
pārņēmuši krūmi un zāle
gandrīz pāri galvai. Sāp sirds,
skatoties uz tādu nevīžību.
Mums taču tagad ir biogāzes
ražotne, kas varētu lietderīgi
izmantot zaļo masu. Vai
īpašniekiem grūti parūpēties,
lai teritorija neaizaug?
/Sēņotāja/
- Kāds Rīgas ielas 21. nama
iemītnieks savu automašīnu
sācis regulāri novietot mazajā
zāliena pleķītī mājas galā uz
Tirgus ielas pusi. Redzot, ka
valda visatļautība, tagad blakus
parādījies vēl viens auto. Lietus
līst, zeme ir slapja, drīz vien
zāliens pārtaps par dubļu
slīkšņu.
/Novērotājs/

«Ļoti ceru uz iecavnieku atbalstu. Ja ne strādājot, tad
palīdzot Dievdārziņu uzturēt tādu, kā tas izveidots,»
informatīvā stenda un skatu platformas svinīgajā atklāšanā
vēlēja projekta vadītāja Beāta Mīlgrāve.
2010. gadā, kad, novadpētnieku
Andra Kopeikas un Ēvalda Kivilanda rosinātas, sieviešu kluba
«Liepas» dalībnieces uzsāka sakopšanas darbus Dievdārziņā.
Entuziastu grupa arī šajā vasarā
pulcējās uz vairākām talkām,
kopā nostrādājot vairāk nekā
100 stundas. Beidzamā talka noritēja 28. augusta svētdienā, kad
Iecavas luterāņu baznīca svinēja
Zvana svētkus. Kad baznīcas
tornī sākusi skanēt Skaistkalnes
pūtēju orķestra spēlētā mūzika,

talcinieki sastājušies uz jaunās
skatu platformas un ļāvušies
ekskluzīvai koncerta baudīšanai,
jo skats uz upi ar baltās baznīcas
siluetu rudenīgajās debesīs ir
īpaši gleznains.
Beāta Mīlgrāve uzskata, ka
paveiktais ir ļoti nozīmīgs ieguldījums Iecavas kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā. Divu
gadu laikā Dievdārziņš kļuvis par
iecavnieku un tūristu iemīļotu
apskates objektu. «Ļoti ceru uz
iecavnieku atbalstu. Ja ne strā-

dājot, tad palīdzot Dievdārziņu
uzturēt tādu, kā tas izveidots,»
vēlēja projekta vadītāja.
Arī pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis uzsvēra, ka rezultāts esot
daudz labāks par sākotnēji cerēto. Viņš arī piebilda, ka Dievdārziņa labiekārtošanai nepieciešams turpinājums. Tam piekrita arī B. Mīlgrāve un Ē. Kivilands, sakot, ka sakopšanas
darbus plānots turpināt ar pārdomātu stādījumu ierīkošanu un
gājēju takas izveidi no kāpņu lejasgala līdz Pārupes tiltiņam. Interesanti, ka šajā posmā atrodami arī trīs avoti, kas tek pret
sauli uz austrumiem.
Paldies par sabiedrībai nozīmīga objekta atjaunošanu čaklajiem Dievdārziņa kopējiem sacīja
gan Beāta Mīlgrāve, gan Anita
Kleina, Hipotēku bankas Bauskas filiāles vadītāja, sakot, ka nu
Iecavā būs par vienu sakoptu dabas stūrīti vairāk, kas priecēs
gan tūristu, gan vietējo iedzīvotāju acis.
Prieku par paveikto pauda arī
Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas Tūrisma informācijas centra
vadītāja: «Šajā ne tik vieglajā ekonomiskajā situācijā tūristu iecienīti ir objekti, kurus var baudīt
lēnām, nesteidzoties un bez maksas. Ceru, ka Dievdārziņš arī pašiem iecavniekiem kļūs par vietu,
ar ko lepoties. Būtiski, ka objektam ir arī vēsturiskais segums.» IZ

Reklāmas raksts

Lauku atbalsta dienests aicina mācību iestādes
pieteikties atbalsta programmā «Skolas auglis»
Mācību iestādēm, kuras
2011./2012. mācību gadā vēlas
piedalīties atbalsta programmā
«Skolas auglis», Lauku atbalsta
dienestā (LAD) jāpiesakās līdz
2011. gada 15. septembrim.
Šogad programmas ietvaros
augļus un dārzeņus trīs reizes
nedēļā saņems skolēni no
1. līdz 9. klasei.
Skolas var pieteikties, sūtot
informāciju uz e-pasta adresi
lad@lad.gov.lv, norādot skolas
nosaukumu, adresi, 1. klašu
un 2.- 9. klašu skolēnu skaitu,

kā arī kontaktinformāciju.
Atbalsta programmas darbības periodu un atbalsta likmi
2011./2012. mācību gadam noteiks Zemkopības ministrijā. Šī
informācija tiks publicēta laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un
LAD mājas lapā līdz š. g. 15. oktobrim.
Laikā no 5. septembra līdz
13. septembrim LAD organizē informatīvus seminārus par atbalsta programmas aktivitātēm un
darbību 2011./2012. mācību
gadā.

Iepriekšējā mācību gadā
programmā piedalījās 537 mācību iestādes, nodrošinot ar
augļiem un dārzeņiem vairāk
nekā 73 tūkstošus Latvijas iz-glītības iestāžu 1.- 6. klašu
audzēkņus.
Sīkāka informācija par atbalsta programmu, kā arī par
semināru norises vietu un laiku
pieejama LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Tirgus veicināšanas pasākumi. LAD Tirgus stabilizēšanas pasākumu daļa - tālrunis:
67027887, 67878958, mob.
tālr. 26328918; LAD Klientu
apkalpošanas daļa - tālrunis:
67027693, 67027684.
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Iedvesmo daba un vēlme saglabāt paaudžu mantojumu
A: F: Beata Logina

Dagniju
Lauvu
gleznošanai
iedvesmo
labās
sajūtas:
«Ja
pārņēmušas
sliktas domas,
tad gleznošana
nepadodas.
Nav vis tik
vienkārši
to pindzeli
vicināt,»
viņa atzīst.
«Ja nav
vajadzīgās
mūzas, tad
nesanāk. Šogad
puķu manās
gleznās tikpat
kā nav, tikai
viena narcise.»

Sestdien, 3. septembrī,
ar svinīgu pasākumu
noslēdzās iecavnieku
vaļasprieku izstāde
«Dvēseles varavīksne».
Interesenti vēl varēja apskatīt
Iecavas kultūras nama mazajā
zālē izliktos rokdarbus un pie vīna glāzes aprunāties ar eksponātu autoriem. Pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe Aldonija
Gaveika ar Elīnas Zālītes dzeju
rosināja izstādes dalībniekus
mazliet atklāt priekškaru uz katra individuālo daiļrades laboratoriju. Kas katru iedvesmo, kā rodas tik interesanti darbi?
«Tā ir mana ikdiena, kas prasa ļoti lielu pacietību,» par saviem austajiem izstrādājumiem
sacīja Velta Palapa. Bet Zigurdam Greižam, darbojoties ar metālu, kaut kas īpašs un interesants rodas, kad apnīk ikdienišķais. Ainai Blumbergai adīšana ir
sirdslieta un iespēja saglabāt
tautas mantojumu. «Mums laužas iekšā eiropeiskais, amerikāņu popkultūra, kas izsit ārā latvisko. Tāpēc jātiecas saglabāt
tautisko, skaisto, klasiskās vērtības, visu to, kas ir mūsu pašu,
nevis svešs,» tāda ir adītājas pārliecība.
«Salīdzinājumā ar nezāļu ravēšanu, kas atkal un atkal jāatkārto, rokdarbi ir kas paliekošs.
Piemēram, divās stundās top
viens pinums, kas iepriecina vēl
ilgi,» norādot uz pašas veidotajiem sienas dekoriem, teica Maija
Daugule.
Valērija Avota atzina, ka gleznu izšūšana krustdūrienā viņai
tā iepatikusies, ka nu jau esot
gluži kā slimība, kas prasa likt
lietā izdomu, saskaņojot krāsu
gammas. «Ja ar pindzeli var vienā
momentā piecu centimetru laukumu noklāt, tad, izšujot tādu
pašu laukumiņu, paiet pāris
stundas,» viņa atklāja, cik laikietilpīgs ir izšūšanas process.
Rokdarbnieces tikumu mantojusi no mammas, Valērija daudz
rokdarbu darinājusi jau vidusskolas laikā un pielocījusi bagātu
pūru ar izšuvumiem.
Vairākiem darbu autoriem
galvenais iedvesmotājs ir daba.
Sandra Filipsone ikdienā noskatītu skaistumu centusies ielikt
aplikācijas tehnikā darinātā paklājiņā. Līdzīgi ir arī Gitai Kravalai: «Ziemā kursos no glezniecības meistarēm kaut ko jaunu
iemācos, pēc tam vasarā paužu
to, ko esmu iemācījusies. Tad ik
puķīte dārzā iedvesmo - pujene,
īriss. Gleznošanas process tā
aizrauj, ka pat nepamanu, kā

Dāvinot rozes,
Aldonija Gaveika pateicās
visiem darbu autoriem,
arī Zigurdam Greižam,
un aicināja pēc laika
atkal tikties kādā
radošā pasākumā.
«Vienkārši skatīties
televizoru man liekas
garlaicīgi, gribas
knibināties,» saka Valērija
Avota (attēlā no kreisās),
kura aizrautīgi izšuj
krāsainas gleznas.
Pagājušajā ziemā tapuši
četri jauni darbi.
Savukārt Agnese Viļuma
pie rokdarbiem ķeras, kad
rodas kāda ideja, kuru
gribas izmēģināt un realizēt.
saulē piesvilusi mugura.»
Katrīnas Ķepules darbus komentēja viņas vecmāmiņa, jo pati autore pasākumā nepiedalījās:
«Kāpēc sāli bērt baltā trauciņā,
ja var bērt krāsainā? Tāpat bļodiņa - izēd un paskaties, kas
iekšpusē. Viņai noteikti bija
prieks, šīs rotas un traukus veidojot un krāsojot». Natālija Banka par sevi teica, ka tie ir gēni,
kas rosina radoši izpausties.
«Katrā Latgales mājā bija stelles,
pašu kaltas eņģes. Vērtīgi, ja
amatnieku prasmes tiek pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Sirds sāp par to, ka mazbērni ir
prom Anglijā, bet atmiņai mazu
daļiņu mīlestības esmu ielikusi
stikla apgleznojumos. Lai ap katru spieto ideju bites!» vēlēja darbīgā kundze. IZ
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Jāpalielina starptautisko
turnīru pieredze

A: Beata Logina
F: Daina Ročāne

Augusta nogalē Strasbūrā
risinājās Eiropas minikadetu
čempionāts, kurā piedalījās
arī Latvijas izlase - trīs zēni
un divas meitenes.
Galda tenisisti sacentās divās vecuma grupās: 1999. gadā
dzimušie un 2000. gadā dzimušie un jaunāki. Iecavniece Beāte
Jašuka (attēlā) otrajā grupā no
96 dalībniekiem ierindojās
44. vietā.
«Salīdzinot ar pagājušā gada
startu Eiropas čempionātā, progress ir, Beāte cīnījās un uzvarēja daudzus setus, stāsta trenere

Baiba Gāga. «Taču pieredzes trūkums neļāva izpausties meitenes patiesajām spējām, spriedze
darīja savu - it kā jau uzvarētas
spēles beigās tomēr zaudējām.
Latvijā viņai savā vecuma grupā
vairs nav nopietnu pretinieku,
nepieciešams daudz vairāk
starptautisku turnīru, lai krātu
tāda līmeņa spēļu pieredzi, kas
būs vajadzīga, startējot Eiropas
čempionātā arī nākamgad. Bet
dalība starptautiskos turnīros ir
atkarīga no finansiālajām iespējām.»
Iecavnieces čempionātā piedalījās, pateicoties sponsoriem:
Iecavas novada Domei, a/s «Balticovo» un individuālam Edgara
Liepiņa atbalstam. Baiba Gāga
pietiekami iepazinusi kaimiņu
pieredzi un ar labvēlīgi baltu
skaudību runā par lietuviešiem Lietuvā bijušajiem sportistiem,
kas nu kļuvuši par biznesmeņiem, ir goda lieta sponsorēt jaunatnes sportu, ieguldīt tajos jauniešos, kuriem jūtama perspektīva. «Paldies visiem mūsu sponsoriem, kas atbalsta, diemžēl,
salīdzinot ar kaimiņu valsti,
mums tādu mecenātu ir ļoti
maz.» IZ

MOBILITĀTES NEDĒĻA
Dalība visos pasākumos BEZ MAKSAS!
16.09. pl. 18.00-20.00 Velopārbrauciens (no sporta
nama «Dartija»)
18.09. pl. 11.30-14.00 Nūjošana (pie sporta nama
«Dartija»)
19.09. pl. 12.00-14.00 Veselības diena (Iecavas
veselības un sociālās aprūpes centrā)
20.09. pl. 18.00-20.00 Jogas pēcpusdiena (sporta
namā «Dartija»)
21.09. pl. 8.30-18.00 Iecavas novada rudens kross
(Iecavas parkā)
22.09. pl. 15.00 Spēka diena («Jautrajā apelsīnā»)

Līdzjūtība
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Tur, kurp tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpe, rūpes un bēdas. /B. Martuževa/

Skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem,
DZIDRU ZĪLI kapu kalnā izvadot.
SONIA aptiekas kolektīvs

Latvijas izlases pieci galda tenisisti kopā ar treneriem
iecavnieci Baibu Gāgu un kuldīdznieku Rolandu Berholcu.

Kultūras nama
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
sāk 2011./2012.g. sezonu
un gaida jaunus dalībniekus!
Pirmā tikšanās:
*) Folkloras kopa „Tarkšķi”, vadītāja Kristīne Karele 15. septembrī pl. 18:00 (visām grupām)
*) Jauktais ansamblis „Svētdiena”, vadītāji Arita Orrava un
Māris Drēviņš - 18. septembrī pl. 17:00
*) Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs (1,5 - 6 gadi),
skolotājas Solveiga Lineja un Ginta Cera 19. septembrī pl. 17:15 (maksas)
*) Vokālā studija pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērniem, vadītāja Dace Deņisova - 19. septembrī pl.18:15
(maksas)
*) Senioru deju kolektīvs „Iecavnieks”,
vadītāja Inga Paškevica - 21. septembrī pl. 19:00
*) Jauniešu deju kolektīvs „Jezga”, vadītāja Solveiga Lineja 23. septembrī pl. 19:30
*) Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Iecava”,
vadītājs Guntars Jansons - 4. oktobrī pl. 20:00
*) Jauktais koris „Iecava”, vadītāji Linda un Uģis Matveji 6. oktobrī pl. 19:00
*) Mākslas studija, vadītāja Aina Putniņa - 5. oktobrī pl. 17:00
(maksas)
*) Vācu valodas kursi, skolotāja Solveiga Lineja - 5. oktobrī
pl. 19:00 (ar un bez priekšzināšanām, maksas)
*) Teātra studija, vadītāja Aldonija Gaveika - 6. oktobrī
pl. 18:00

Aizsaulē aizgājuši
Jevgenijs Ņesterins (02.05.1955. - 30.08.2011.)
Anna Kuriļina (23.11.1933. - 01.09.2011.)
Lidija Grantsberga (28.06.1923. - 01.09.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku un malku.
Tālr. 26138299.

Iecavas autoskolā
Zemgales ielā 13-9

Pērk : : :
metāllūžņus (visu veidu).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
zemes ar mežu, zemes ar jaunu
un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr.
+37129829750,+37122114382.
automašīnas avārijas stāvoklī
(vieglās, kravas un
lauksaimniecības tehniku),
elektromotorus. Demontē un
izved metāla konstrukcijas un
citus metāllūžņus.
Tālr. 26200989.

Latvijas čempionāta
2. līgas spēles futbolā
Iecavas vidusskolas laukumā
15. septembrī pl. 19.00
FK IECAVA - FK JELGAVA
JUNIORS

Piedāvā darbu : : :

20. septembrī pl. 19.00
FK IECAVA JPFS/SPARTAKS

SIA «DLL Serviss» aicina darbā
automatizēto iekārtu
montieri, santehniķi
metinātāju. CV sūtīt uz
e-pastu: info@dllserviss.lv.
Tālrunis: +371 63081300.
Piemājas saimniecība
«Jaunzemdegas». aicina darbā
priekšstrādnieku, kas prot
celtnieku darbus, vēlams ar
traktorista tiesībām.
Tālr. 29244999.

Iecavas novada Dome aicina pieteikties
šādiem KURSIEM:
Angļu valoda (iesācējiem)
Angļu valoda (ar priekšzināšanām)
Spāņu valoda (iesācējiem)
Spāņu valoda (ar priekšzināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 akadēmiskās stundas
1 reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 18,15.
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 akadēmiskās stundas
1 reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 27,20.
Pieteikties pa tālruņiem: 63941601 vai 29428476
līdz 16. septembrim.

Kultūras namā
22. septembrī pl. 19:30
Bauskas Tautas teātra
IZRĀDE «Mans luteklītis»
(Margaretas Meijo
komēdija-farss).
Ieejas maksa - Ls 1.
27. septembrī pl. 9:30
Liepājas leļļu teātra
IZRĀDE «NEZINĪTIS IKO».
Ieejas maksa - Ls 1.
29. septembrī pl. 13:00
Dzejas dienu ietvaros Dzejas stunda,
vadīs Eduards Aivars.
9.-12. klašu jaunrades
konkursa noslēgums.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
18. septembrī
pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki Pļavnieku pamatskola
pl. 12:30
Iecava/Vecumnieki RSC «Sarkandaugava»
Jaunatnes basketbola līga
minispēles
24. septembrī pl. 11:00
Iecava - Vecumnieki

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

Dažādi : : :
Izgatavo dārzeņu konteinerus
pēc pasūtījuma.
Tālr. 26064677.
Veic pakalpojumus zemes
aršanā, frēzēšanā, ganību un
citu teritoriju appļaušanā.
Tālr. 29244999.

turpmākajiem mēnešiem!

8.

17. septembrī
L.A.M.A. motokrosa
turnīra NOSLĒGUMA
SACENSĪBAS 12. posms ZORĢOS,
"LATSVillas"
MOTOTRASĒ.
Pirmais starts - plkst. 11.

30. septembrī
Iecavas novada izglītības
iestādēs OLIMPISKĀ DIENA.
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