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Iedzīvotāji izrādījuši pārliecinošu
AKTUĀLI
atbalstu esošajai pašvaldības vadībai
Šajā numurā:

Anta Kļaveniece

Vēlēšanu rezultāti Iecavas novadā

Pašvaldību vēlēšanās
Vienotība
Iecavas novadā uzvarējusi
Nacionālā apvienība «Visu
17,29%
LSDSP
Latvijai!»-«Tēvzemei un
11,12%
Brīvībai/LNNK», «Centriskā
partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA», kuru atbalstījuši
Saskaņas
1668 vēlētāji (61,23%).
61,23%
centrs
Otrajā vietā palikusi parti8,66%
ja «Vienotība», kurai iekļūšanu
domē nodrošinājis 471 vēlētājs
(17,29%); trešajā vietā Latvijas
«Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un
Sociāldemokrātiskā strādnieku
Brīvībai/LNNK», «Centriskā partija
partija, par kuru nobalsojuši
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»
303 vēlētāji (11,12%), bet ceturtajā vietā - Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs», par
kuru nobalsojuši 236 (8,66%) tāti.
vēlētājiem vēlēšanās piedalījušies
vēlētāji, liecina Centrālās vēlēKopumā vēlētāju aktivitāte tikai 2728 vēlētāji jeb 41,31%.
šanu komisijas (CVK) publisko- Iecavas novadā bijusi diezgan Valstī kopumā tā bijusi nedaudz
tie provizoriskie vēlēšanu rezul- zema: no 6603 balsstiesīgajiem augstāka – 45,99%.
4.lpp.

Ko par
3.
pašvaldības
vēlēšanām
domā iecavnieki
Projekts
aizved
uz Itāliju

7.

Bērnudārzā 9.
vietas pietiks
visiem

Izdejo un izdzied
Mācību gadu noslēdz ar
uzcītīgāko skolēnu sumināšanu gada veikumu
31. maijā kultūras namā
suminājumus saņēma
Iecavas novada izglītības
iestāžu uzcītīgākie un
labākie skolēni. Viņus sveica
pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis un izglītības nodaļas
speciāliste Valda Liekne,
muzikālus priekšnesumus
sniedza Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi.
Svinīgajā pasākumā aicināti
piedalīties tie skolēni un kolektīvi, kuriem ir augsti sasniegumi
starpnovadu un valsts mēroga
mācību priekšmetu olimpiādēs,
zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un dažādos konkursos
un kuri tādējādi popularizē sko2.lpp.
las un novada vārdu.

Ginta Cera
kultūras nama ārējo
sakaru koordinatore

Pašvaldība skolēnu
sumināšanas pasākumu
rīko jau 17. gadu, taču
šogad pirmo reizi tika
pasniegta īpaša balva
nominācijā «Gada skolēns».
To saņēma 12. klases
skolniece Katrina Mertsa.

Saulainajā pirmā jūnija rītā
Iecavas estrādi pieskandināja
novada dejotāji un dziedātāji,
kā ik gadu pulcējoties Mazajos bērnu un skolēnu dziesmu
un deju svētkos.
Koncertā piedalījās folkloras
kopa «Tarkšķi», kultūras nama
pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvs, pirmsskolas izglītības
iestāžu «Cālītis» un «Dartija»,
vidusskolas, internātpamatskolas, Dzimtmisas pamatskolas,
un Zālītes speciālās internātpamatskolas dejotāji, kā arī kul-

tūras nama jauniešu deju kolektīvs. Skanīgas un sižetiskas
dziesmas izpildīja mazo vokālistu konkursa «Cālis» dalībnieki:
Alberts Karelis, Katrīna Casno,
Patrīcija Albuža, Lauma Potaša, Reinis Linejs, Adriana Krūzmane, Ance Krūze un konkursa «Dziedi ar mani» dalībnieces
Anna Karele un Kristija Čipena.
Dziesmu un deju svētkos dalībnieki izdejoja 27 dejas un izdziedāja 11 dziesmas, kuras viņi
apguvuši mācību gada laikā un
ar priekšnesumiem piedalījušies
ne tikai konkursos, bet arī skatēs, gūstot augstus rezultātus.
Pasākuma vadīšanā atraktīvi
iesaistījās Maija Krastiņa, Aelita
8.lpp.
Polenca un Arta Briede.
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Mācību gadu noslēdz
ar uzcītīgāko skolēnu sumināšanu
Līga Bosko

Šajā mācību gadā vidējā atzīme virs astoņi ir 16 skolēniem:
desmit vidusskolas 12. klašu
skolēniem, pieciem devīto klašu
skolēniem un vienai Mūzikas un
mākslas skolas audzēknei.
Iecavas vidusskola

Anta Kļaveniece
Elīna Arāja
1.lpp.
Katrina Mertsa šī mācību
gada laikā ir piedalījusies un ieguvusi godalgotas vietas desmit
mācību olimpiādēs. Arī Katrinas
vidējā atzīme ir augsta – 9,46,
kas šogad starp vidusskolas 12.
klašu skolēniem ir augstākā. Pēc
12. klases absolvēšanas Katrina Mertsa plāno studēt Latvijas
Universitātes Ķīmijas fakultātē.
Uz jautājumu, kas viņu motivē mācīties, Katrina atbild: «Es
pārbaudu sevi un protu novērtēt
savu laiku. Ar katru gadu arvien

Dace Greiža
vairāk centos, bet tā cītīgāk sāku
mācīties devītajā klasē. Citiem
novēlu arī noticēt sev un vienkārši darīt, tad viss izdosies!»
Pavisam pasākumā skolēniem un viņu skolotājiem tika
izsniegtas 297 pateicības, taču
sasniegumu ir vēl vairāk, jo viena pateicība bieži vien ietver vairākus sasniegumus.
Jau ceturto gadu skolēniem
un to kolektīviem sumināšanas
pasākumā tiek pasniegta naudas balva, kuras apmērs ir atkarīgs no sasniegtā un svārstās no
pieciem līdz 50 latiem. Kopumā
skolēnu un skolotāju apbalvošanai pašvaldība šogad atvēlēja
4990 latus.

9. klase

Pirmsskolas izglītības
iestādes «Cālītis»
sagatavošanas grupiņas
bērni ar audzinātājām Diānu
Krikšķūni un Ilzi Blaumani
piedalījās AS «Balticovo»
rīkotajā radošo darbu
konkursā.
AS «Balticovo» Lieldienu akcijas «Krāso! Sūti! Svini!» ietvaros organizēja klases zīmējumu
konkursu «Labākā klase 2013!»
Konkurss norisinājās no 1. marta līdz 29. aprīlim, tajā varēja
piedalīties visa klase ar kādu
kopdarbu. Diānas un Ilzes grupiņa iesniedza darbu «Es izšķīlos
no olas» un saņēma simpātiju
balvu no AS «Balticovo». Uzņēmums bērniem uzdāvināja ceļojumu uz Rīgas Zooloģisko dārzu. «Bērni ar nepacietību gaidīja
braucienu. Starp viņiem bija arī
tādi, kas nekad vēl nebija bijuši
zooloģiskajā dārzā. Liels paldies
AS «Balticovo» par šo iespēju,»
saka audzinātāja Ilze.
Bērni pēc savas balvas devās
14. maijā un kopā piecas stundas aizrautībā pavadīja, vērojot

dzīvniekus. «Laiks pagāja tik
ātri, ka likās, ka bērni varētu
tur dzīvoties vēl un vēl,» atceras
Ilze. Pirmos bērni ieraudzīja flamingo, kas plunčājās dīķī, bet jo
īpaši viņiem patika lauku sēta,
kur varēja pieiet klāt dzīvniekiem un viņus gan samīļot, gan
pabarot.
«Ieejot Zooloģiskajā dārzā,
katram iedeva karti, kuru bērni
cītīgi pētīja un lasīja, jo ir taču
iemācījušies lasīt. Viņi sajutās
kā lieli cilvēki. Ātri saprata, ka
savu atrašanās vietu kartē var
noteikt pēc uzzīmētā dzīvnieka, kas kartē. Arī nosaukumus
uz plāksnēm pie dzīvniekiem
viņi lasīja ar lielu interesi. Viena meitene izvēlējās, ka viņa no
redzētajiem dzīvniekiem mājās
gribētu balto pūci!» stāsta Ilze.
Visiem šis brauciens sagādāja
pozitīvas emocijas un nākamajā
dienā visi veidoja dzīvnieciņus
no plastilīna, domās kavējoties
zooloģiskajā dārzā.
Šajā grupiņā ir arī
individuāli talanti
Reinis Linejs Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
organizētajā bērnu un jauniešu
radošo darbu konkursā «Eiropa
skolā» 6-10 gadīgo bērnu grupā
ieguva 2. vietu. Viņš un grupiņas

9,43

Paula Roznere

8,87

Anna Paula
Svarinska

Pateicības rakstu no
pašvaldības vadītāja
Jāņa Pelša saņem Artūrs
Bogdanovičs. Viņš uzrādījis
labākos mācību sasniegumus
devītklasnieku vidū.

8,8

Ginters Plukass

8,73

Alise Pluce

8,67

Iluta Logina

8,53

Karīna Taranda

8,47

Sabīne Jaunzeme

Konkurss aizved
uz Zooloģisko dārzu
Elīna Arāja
Aina Grase
Iecavas PII «Cālītis» vadītājas
vietniece izglītības jomā

Artūrs Bogdanovičs

8,4

Doloresa Onzule

8,36

Olga Ieva Jēkabsone

8,27

12. klase
Katrina Mertsa

9,46

Asnate Kaupe

8,92

Diāna Špoģe

8,85

Elīna Zoltnere

8,55

Arvis Taurenis

8,5

Iecavas Mūzikas un
mākslas skola
Krista Dārziņa

8,5

Ieejot Zooloģiskajā dārzā, katram iedeva karti, kuru
bērni cītīgi pētīja un lasīja, jo ir taču iemācījušies lasīt.
biedrene Adriana Krūzmane bija
vieni no jaunākajiem konkursa
dalībniekiem. Adriana šajā konkursā ieguva atzinību, vienīgo
savā vecuma grupā. Konkursā
vairāk nekā 200 bērni un jaunieši no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem ar literāro vai
vizuālo darbu palīdzību pauda
savu skatījumu par tēmām: «Ko-

pīgais un atšķirīgais Eiropā un
Latvijā» un «Mana valsts - tava
valsts». «Eiropa skolā» ir ikgadējs starptautisks konkurss,
kas notiek Latvijā un citās Eiropas valstīs.
Savukārt Katrīna Klāsupa
ieguva 2. vietu «Mana Aptieka»
rīkotajā zīmējumu konkursā
«Mans pasakas varonis».
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Zālītes skolā īstenotais
projekts ir inovatīvs
labās prakses piemērs
Anta Kļaveniece
Zālītes speciālā
internātpamatskola
28. maijā uzņēma viesus
no Polijas pilsētas
Rava Mazovecka (Rawa
Mazowiecka), kas atrodas
80 kilometrus no valsts
galvaspilsētas Varšavas
Lodzas vojevodistē.
Partnerības «Kraina Rawki»
delegācijas mērķis bija iepazīties ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētajiem «LEADER»
programmas projektiem, kas
realizēti ar biedrības «Bauskas rajona lauku partnerība»
atbalstu. Zālītes speciālajā internātskolā šajā programmā
pērn īstenots projekts «Izglītības
programmu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšana», iegādājoties ārpusstundu
nodarbībām nepieciešamo aprīkojumu. Viesi ar interesi apskatīja projekta ietvaros izveidotās

Jautājam iecavniekiem
«Iecavas Ziņas» otrdien devās noskaidrot iecavnieku viedokli par pašvaldības vēlēšanām. Sastaptajiem cilvēkiem jautājām:
«Par ko balsojāt? Vai esat apmierināti ar vēlēšanu rezultātiem?
Kādas izmaiņas sagaidāt un ko vēlētos mainīt Iecavā?»
• Balsoju par Jāņa Pelša sarakstu.
• Esmu apmierināta!
• Nekā tāda īpaša, ko vēlētos mainīt, nav.
Izglītības joma, kurā strādāju, ir atbalstīta, interešu izglītība arī, un, kad lūdzu skolēniem
autobusu, tas vienmēr man tiek iedots. Gribētos tad drīzāk, lai tas nemainās!
Valda Prokopenko

ēdiengatavošanas, kokapstrādes
un māla veidošanas darbnīcas,
kas ļauj bērniem un jauniešiem
ar garīgās attīstības traucējumiem apgūt jaunas, sadzīvei
ļoti būtiskas prasmes, tādējādi
• Par ko vēlēju, neatklāšu.
sniedzot iespēju viņiem pēc sko• Vai esmu apmierināts? Nav jau ar ko salīlas absolvēšanas kļūt patstāvīdzināt! Neviens cits pie vadīšanas nav bijis. Kā
gākiem.
bija, tā tagad arī būs.
Sarunā ar Zālītes speciālās
• Kaut ko jau vajag uzlabot: noteikti ceļu tīinternātskolas direktoru Jāni
rīšanu ziemā, raitāku greiderēšanu siltajā sezoKārkliņu un pašvaldības projeknā – lai liek strādāt kaut vai vairākās maiņās.
tu koordinatori Inesi Bramani
Vēl nesaprotamas ir augstās siltuma cenas. Cik
poļu viesi apsprieda projektu iešo jomu pārzinu, tām bija jābūt zemākām.
viešanas birokrātiskās nianses, Rūdolfs
interesējās par internātskolu fi• Balsoju par Ata Avota sarakstu. Man šīs
nansēšanas principiem, pedagobija pirmās vēlēšanas.
gu darba samaksu un skolēnu
• Īsti apmierināta ar vēlēšanu rezultātiem
iespējām pēc skolas beigšanas.
neesmu.
Biedrības «Bauskas rajo• Mani ļoti neapmierina ceļi un gribētos,
na lauku partnerība» valdes
lai biežāk kursē autobusi uz attālākajām nopriekšsēdētāja Jolanta Lauva
vada apdzīvotajām vietām. Bet man ļoti patīk,
pastāstīja, ka Zālītes skolā īsteka pašvaldība atbalsta centīgākos skolēnus ar
notais projekts ir inovatīvs labās
naudas balvām. Tā tiešām ir motivācija mācīprakses piemērs darbā ar jau- Arta Vītoliņa
ties labāk. To noteikti vajadzētu saglabāt.
niešiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, tāpēc viesi izteikuši vēlēšanos paviesoties un
• Negāju vēlēt, jo esmu nepilsone.
gūt pieredzi tieši šeit.
• Kā ir, tā ir.
• Viss ir kārtībā, vienīgi pensijas varētu pacelt, lai var nomaksāt rēķinus par dzīvokli. Viss
pārējais ir labi.
Raisa Daškeviča
• Es balsoju par Jāni Pelsi.
• Protams, esmu apmierināta. Īpaši par
to, ka tika ievēlēta vidusskolas direktore Agra
Zaķe.
• Prieks, ka pašvaldība atbalsta skolu, ka
Iecava ir sakopta. Pārējais viss ir kārtībā.
Mārīte Čudare
• Man ir tikai 17 gadu, tāpēc vēlēšanās es
nepiedalījos. Ja man būtu 18, balsotu par «Vienotību».
• Ar vēlēšanu rezultātiem esmu apmierināts.
• Vispār viss apmierina. Ja nu vienīgi gribētos, lai uzlabotu ceļu kvalitāti. Galvenās ielas
ir labas, bet, piemēram, Skolas iela un vēl daudzas citas būtu jālabo. Gribētos, lai labi ceļi ir
arī ārpus Iecavas.

Polijas viesi ar interesi iemēģināja Zālītes skolas
metālapstrādes darbnīcā tapušo braucamrīku. To viņiem
demonstrēja darbnīcas pasniedzējs Arnolds Ziemelis un
skolas direktors Jānis Kārkliņš (pirmais no labās).

Valdis Kaptjugs

Vitālijs

• Balsoju par Saskaņas Centru, jo mans
paziņa Ušakovs sarakstā ir pirmais. Viņi jau
Latvijā visi kopā darbojas.
• Ar vēlēšanu rezultātiem esmu apmierināts.
• Esmu pensionārs, un pensionārs jau nekur nav vajadzīgs, bet es vēlētos, lai mums arī
būtu iespēja kaut ko darīt.
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1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas

Iedzīvotāji izrādījuši pārliecinošu
atbalstu esošajai pašvaldības vadībai
1.lpp.
Iecavas novada vēlēšanu komisijas vadītājs Tālrīts Krastiņš
spriež, ka vēlētāji tā pauduši
nevēlēšanos kaut ko mainīt,
jo ir apmierināti ar pašreizējās
domes darbu; tāpat daudzi ir
izbraukuši, vēl kādi labos laika
apstākļus izmantoja lauku darbiem, bet vēl kādiem ir vienalga,
kas notiek pašvaldībā. Pārsvarā
Iecavas iecirknī balsoja novadā
deklarētie iedzīvotāji, bet septiņi vēlētāji izvēlējušies balsot
Iecavā, jo šeit atrodas viņu īpašums.

Iecavas vēlēšanu iecirknī
darbs ritējis mierīgi, nekādu incidentu nav bijis. Vēlēšanās piedalījās 2728 vēlētāji, taču urnā
bija 2724 aploksnes. Tas nozīmē, ka četras aploksnes aiznestas mājās. No visām aploksnēm
derīgas bija 2678, jo 36 aploksnēs bija ievietota nevis viena, bet
vairākas vēlēšanu zīmes, desmit
aploksnes bija tukšas. Vienā
no tām bija ievietota piecu latu
naudas zīme ar uzrakstu «Cilvēku vienaldzība ir sekas nākotnē.
Ulvis».

Iepriekšējās
balsošanas
iespēju pirms 1. jūnija bija izmantojuši 399 vēlētāji.
Jaunajā domes sastāvā darbosies 15 deputāti: deviņi no
Nacionālās apvienības «Visu
Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», «Centriskā partija
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA» - Jānis Pelsis, Juris Krievs,
Guntis Arājs, Aivars Mačeks,
Agra Zaķe, Jānis Pastars, Juris
Ludriķis, Vilnis Gailums un Pēteris Bite; trīs no partijas «Vienotība» - Astrīda Vītola, Arnis

Grundmanis un Edvīns Circenis; divi no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas
– Atis Avots un Lāsma Četverga,
viens no Politisko partiju apvienības «Saskaņas Centrs» - Sergejs Pašukovs.
Uz pirmo sēdi jaunie deputāti sanāks 18. jūnijā.
Iecavas novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Tālrīts
Krastiņš teic lielu paldies komisijas locekļiem un pieaicinātajiem
darbiniekiem par izturību un labi
paveikto darbu.

Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs»
Derīgas zīmes: 236
Grozītas zīmes: 152
Negrozītas zīmes: 84
Nr.
kandidējot
1.
3.
5.
4.
2.

Vārds, uzvārds

Atzīmes
«+»

Svītrojumi

92
55
55
41
34

12
9
9
13
14

Sergejs Pašukovs
Juzefs Buiko
Arkadijs Serkovs
Jons Širvis
Pjotrs Vaņukovs

Nav
nekādu
atzīmju
48
88
88
98
104

Punkti
(balsu skaits)

Nr. sar.

Deputāti

316
282
282
264
256

1
2
3
4
5

Ievēlēts

Partija «VIENOTĪBA»
Derīgas zīmes: 471
Grozītas zīmes: 342
Negrozītas zīmes: 129
Nr.
kandidējot
1.
2.
15.
17.
11.
12.
5.
9.
14.
8.
4.
13.
3.
10.
16.
7.
6.

Vārds, uzvārds
Astrīda Vītola
Arnis Grundmanis
Edvīns Circenis
Ingus Ērglis
Aigars Skrastiņš
Armands Andersons
Inga Dreimane
Vēsma Balode
Imants Zīverts
Inta Krastiņa
Ruta Āboliņa
Karīna Līvmane
Uldis Maniks
Daiga Veismane
Oskars Sīga
Žanna Trihonova
Līga Stūre

Atzīmes
«+»

Svītrojumi

165
83
67
53
39
40
43
37
33
28
33
21
17
13
11
22
17

32
53
44
44
45
46
50
55
51
50
56
44
51
61
61
73
84

Nav
nekādu
atzīmju
145
206
231
245
258
256
249
250
258
264
253
277
274
268
270
247
241

Punkti (balsu
skaits)

Nr. sar.

Deputāti

604
501
494
480
465
465
464
453
453
449
448
448
437
423
421
420
404

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
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Nacionālā apvienība
«Visu Latvijai!» - «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»,
«Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»
Derīgas zīmes: 1668
Grozītas zīmes: 1256
Negrozītas zīmes: 412
Nr.
kandidējot

Vārds, uzvārds

Atzīmes
«+»

Svītrojumi

Nav
nekādu
atzīmju
335
861
931
824
710
892
939
991
993
993
994

Punkti (balsu
skaits)

Nr. sar.

Deputāti

2289
1791
1747
1746
1718
1716
1703
1689
1663
1659
1656

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts

1.
3.
4.
5.
2.
18.
6.
14.
15.
8.
12.

Jānis Pelsis
Juris Krievs
Guntis Arājs
Aivars Mačeks
Agra Zaķe
Jānis Pastars
Juris Ludriķis
Vilnis Gailums
Pēteris Bite
Mirdza Brazovska
Egils Druviņš

771
259
202
255
298
206
176
143
129
127
125

150
136
123
177
248
158
141
122
134
136
137

16.

Dzintars Zaumanis

149

163

944

1654

12

9.
7.
10.
11.
17.
13.

Kārlis Sinka
Jana Arāja
Solveiga Lineja
Alvis Orravs
Ruta Priede
Lidija Kudapa

98
132
149
86
73
72

140
177
197
174
188
202

1018
947
910
996
995
982

1626
1623
1620
1580
1553
1538

13
14
15
16
17
18

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Derīgas zīmes: 303
Grozītas zīmes: 249
Negrozītas zīmes: 54
Nr.
kandidējot
1.
2.
11.
17.
13.
9.
18.
7.
4.
6.
16.
10.
12.
14.
8.
5.
15.
3.

Vārds, uzvārds
Atis Avots
Lāsma Četverga
Jānis Siugalis
Didzis Traumanis
Guntis Pakalns
Aldis Beitiņš
Verners Rinkovičs
Agnese Stepanova
Andris Bents
Andrejs Tiščenko
Ingūna Lāce
Edžus Avots
Evija Lasmane
Arnis Melderis
Lolita Krēmere
Dzintra Lapiņa
Jānis Burcevs
Līga Gūtmane

Atzīmes
«+»

Svītrojumi

103
78
54
53
41
25
31
23
27
26
26
26
18
13
18
26
20
22

46
43
39
42
47
43
50
46
51
51
51
53
46
42
49
58
52
60

Nav
nekādu
atzīmju
100
128
156
154
161
181
168
180
171
172
172
170
185
194
182
165
177
167

Punkti
(balsu
skaits)
360
338
318
314
297
285
284
280
279
278
278
276
275
274
272
271
271
265

Nr. sar.

Deputāti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ievēlēts
Ievēlēts
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Ceļojuma piezīmes

Uz priekšu, uz priekšu - pretī priekam un lietum!
Anna Taurene
Lidija Gala
Pavasaris ir pilnā plaukumā,
tāpēc ir pienācis laiks doties
apskatīt Latvijas jaukumu,
šoreiz Līgatni,
Mori, Skrīverus.
Lai gan rīts ir apmācies, autobusā valda jautrība, jo Laimas
asprātības liek smiet visiem. Arī
bērni jautri tērzē. Rihards skaisti norunā dzejoli pie mikrofona.
Malacis, nebaidās!
Līgatne 25. maijā svin savu
20 gadu jubileju, kopš no strādnieku ciemata ir kļuvusi par
pilsētu, kas lepojas ar saviem
tiltiņiem, klintīm, klinšu pagrabiem un vecajām celtnēm. Acis
piesaista sarkano ķieģeļu celtnes, kas labi iekļaujas mūsdienu pilsētā. Lielākais uzņēmums
ir Līgatnes papīrfabrika, kas
savu darbu uzsāka 1830. gadā.
Tagad tur strādā 150 darbinieki. Visiem kalniem un tiltiem ir
vārdi. Ir seši kalni un deviņi brīnumi. Par Eiropas naudu renovēts kultūras centrs. 1910. gadā
Līgatne atzīta par skaistāko un
labāko strādnieku ciematu Eiropā. Pastaiga ir tiešām lieliska.
Apmeklējām galveno Latvijas PSR civilās aizsardzības objektu, kas bija paredzēts 250
galvenajām republikas personām. Viņi varēja dzīvot pazemē
trīs mēnešus bez palīdzības no
ārpasaules. Tas bija slepens
objekts. 2003. gadā to atslepenoja, un tagad to ir iespējams
apskatīt. Tas ir saglabājies neizpostīts, mašīnas darbojas arī šodien. Tur var apskatīt VEFā ražotu sakaru tehniku. Kombināts
«Daiļrade» ir izgatavojis kartes
ar visiem 70. gadu kolhoziem un
sovhoziem, uzraksti latviešu valodā, jo pasūtītājs ir bijusi Zemkopības ministrija. Aprīkojums
ir trūcīgs, jo bunkurs domāts
tikai darbam. Vienīgā gulta ir
Latvijas komunistiskās partijas
centrālkomitejas 1. sekretāram.
No aukstās pazemes ir patīkami atgriezties autobusā, lai
brauktu uz Mores kauju atceres pieminekli un muzeju. Mores kaujas ir Vidzemes asiņainākās kaujas. Tās sākās 1944.
gada 25. septembrī, un no 5. uz
6. oktobri tika saņemta pavēle
atkāpties. 6. oktobrī padomju
armijas daļas uzbruka tukšām

Mores muzejā var apskatīt kartes, šautenes, šāviņu šķembas un
citus priekšmetus, bet mūs sagaida arī Ērgļu kauju liecinieks - tanks.
tranšejām un svinēja grandiozu
uzvaru, jo More bija ieņemta.
Muzejā var apskatīt kartes,
šautenes, šāviņu šķembas un
citus priekšmetus, bet mūs sagaida arī Ērgļu kauju liecinieks
- tanks. Muzejs sadalīts it kā divās daļās: vienā daļā viss veltīts
latviešu leģionāriem, bet otrā padomju karavīriem.
Tālākais ceļš ved uz haskiju
audzētavu, kurā mīt 38 suņi,
un tos apsaimnieko divi cilvēki.
Suņi ir draudzīgi un dažādi. Edvards stāsta, ka tos suņus, kas
neder sacensībām, dāvina privātpersonām un arī Kuldīgas rehabilitācijas centra pacientiem.
Šie suņi spēj attīstīt ātrumu 50
kilometri stundā. Ir arī Latvijas čempioni. Gadā audzētavu
apmeklē 600 tūristu. Edvards
parāda, kā iejūdz suņus un kā
brauc. Pēc izbrauciena bērni fotografējās kopā ar visskaistāko
suni.
Atvadāmies no skaistā meža,
lai dotos uz ģimenes uzņēmumu
Skrīveros - saldējuma ražotni,
kas strādā jau sešus gadus. Saldējumu gatavo trīs dienas. Visas
izejvielas ir vietējās. Uzņēmums
radījis biezpiena saldējumu un
dažus sāļos saldējumus. Igaunijas prezidents Tomass Hendriks

Skaistajā Līgatnē, kas lepojas ar saviem tiltiņiem,
klintīm, klinšu pagrabiem un vecajām celtnēm.
Ilvess arī ir nobaudījis šos saldējumus. Mums arī ļoti garšoja.
Porcija bija liela, bet tā neatstāja smaguma sajūtu, jo saldējumam nebija pievienoti mākslīgie
cietinātāji.
Būt Skrīveros un neapmeklēt A. Upīša memoriālo muzeju
būtu grēks. Gide ļoti aizrautīgi
izstāstīja gan par A. Upīša mājas trīs skursteņiem, gan lietām,
kas saglabājušās no viņa dzīves
laikiem, gan par mistiskajiem
notikumiem muzejā, jo rakstnieka gars izstrādā dažādus
jokus. Ļoti aizrautīgs bija stāstījums par romāna «Zaļā zeme»

pirmo 40 lappušu attēlojumu uz
vienas istabas sienām.
Ekskursija ir beigusies, sācis
pamatīgi līt, bet mēs sēžam ērtā
autobusā un novērtējam redzēto
un dzirdēto. Tā bija jauka diena:
bija Līgatnes skaistums, Mores
skaudrās kara un pēckara dienas, atraktīvie haskiji, gardais
saldējums un A. Upīša apskaužami centīgais darbs.
Paldies visiem, kas šos jaukumus baudīja savām acīm un
ausīm, un it sevišķi - mūsu Laimai, kas to visu salika kopā,
lai mēs būtu garīgi bagātāki un
gudrāki.
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«Cycling Europe» turpinās Itālijā

Sirsnīgā uzņemšana skolā. No kreisās otrajā rindā: Arnita Kauķe, Marta Vilcēna, Jānis
Siugalis, Undīne Čekstere, Aija Semjonova, Oļegs Kovaļovs, Inga Čipena un Jēkabs Klīdzējs.
Inga Čipena,
Iecavas internātpamatskolas
direktores vietniece
izglītības jomā

No 13. līdz 17. maijam
Iecavas internātpamatskolas
komanda pārstāvēja Latviju
mūžizglītības programmas
«Comenius» projektā «Cycling
Europe» Itālijā.
Uz tālo Taranto pilsētu pašā
Itālijas garā «zābaka» papēdī Puglia provincē (kur, starp
citu, ir mājvieta arī slavenajam
itāļu dziedātājam Al Bano) devās skolas direktore Aija Semjonova, projekta koordinatore
Inga Čipena, datorspeciālists
Jēkabs Klīdzējs, sporta skolotājs Jānis Siugalis un projekta
grāmatvede Arnita Kauķe. Nozīmīgi uzdevumi bija veicami trim
6.c klases skolēniem – Undīnei
Čeksterei, Martai Vilcēnai un
Oļegam Kovaļovam, kuri, viesojoties Itālijā, dzīvoja vietējo
skolēnu ģimenēs. Šīs projekta
mobilitātes galvenie uzdevumi
skolēniem saistījās ar aktīvu
velobraucēju – sieviešu – apzināšanu, un bija jānoskaidro,
kā nepieciešams rūpēties par
savu divriteni. Skolēni veica

pētījumus un apkopoja datus,
lai veidotu prezentācijas angļu
valodā, kuras paši veiksmīgi
demonstrēja, uzstājoties plašas
publikas priekšā.
Trīs aktīvi izdzīvotajās projekta dienās Taranto priekšpilsētas Talsano Leonardo Sciascia sākumskolā tika organizēts
gan tradicionālais dalībnieku
velobrauciens, gan iepazīšanās ar skolu, tās tradīcijām un
skolēnu darbiem, gan folkloras
dejas un ģimeņu mājas ēdienu
degustācijas. Īpašu noskaņu
radīja tikšanās ar Taranto pilsētas mēru, kur sarunās, tāpat
kā citās projekta valstu pašvaldībās, tika akcentēta veloceliņu
un velonovietņu izbūves nozīme.
Kultūras programmas ietvaros tika sniegta iespēja apmeklēt Martas muzeju un iepazīt
vietējos arhitektūras pieminekļus, tostarp vareno Aragoniešu
pili. Taranto senās vēstures
liecības norāda arī uz ievērojamu grieķu kultūras ietekmi.
Turpinot kultūras izzināšanu,
dalībniekiem tika piedāvāts izbrauciens uz Alberobello apkaimi, kur visas ēkas izskatās pēc
mazām pilīm, jo ikkatrai telpai
namā tiek veidots atsevišķs konusveida jumts. Īpaši veidotos

namus sauc par I Trulli.
Skolēniem
tika
sniegta
iespēja pavadīt īpašus, speciāli
organizētus mirkļus viesģimenēs, kopā veicot dažādas interesantas nodarbes – dodoties ciemos, iepērkoties, spēlējot spēles vai vienkārši sarunājoties.

Par godu Undīnei viesģimene
bija sarūpējusi skaistu torti ar
meitenei līdzīgu figūriņu! Bērniem tika sniegta neatsverama
iespēja attīstīt sociālās prasmes
un pilnveidot svešvalodas zināšanas.
Visvairāk dalībnieki jutās
pārsteigti par itāļu bagātīgajām
ēšanas tradīcijām. Maltīšu ieturēšanai ik dienu tika veltītas
garas stundas, kur galvenais
ēdiens parasti sekoja tikai pēc
bagātīgām uzkodām jeb antipastiem. Pēc galvenā ēdiena,
kurš visbiežāk bija makaroni
vai pica, sekoja vēl pāris desertu. Turklāt brokastis itāļiem
nav cieņā, galvenā ēšana notiek
vakarā pēc 21:00...
Garajā un nogurdinošajā,
bet ļoti skaistajā ceļā, kurā skolas komanda devās ar Jēkaba
Klīdzēja profesionāli vadīto mikroautobusu, bija nepieciešams
«ievilkt elpu» vairākās valstīs,
tādējādi turpceļā gūstot iespēju apmeklēt Kārļa tiltu Prāgā,
pavērot kalnu ainavas Bavārijā,
doties ātrā ekskursijā pa Romu
un pat uzbraukt vulkānā Vezuvā pie Neapoles! Atpakaļceļš
veda gar Krimla ūdenskritumu
un Vīni Austrijā.
11 ceļojuma dienās tika
gūts daudz jaunu iemaņu. Paralēli svešvalodām, sociālajām
prasmēm un kultūras izziņai
skolēni mācījās galda kultūru, ģeogrāfiju, dabaszinības un
guva ne ar ko nesalīdzināmu

Direktore Aija Semjonova Alberobello ciemā, kur
visas ēkas izskatās pēc mazām pilīm, jo ikkatrai telpai
namā tiek veidots atsevišķs konusveida jumts.
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Luterāņu baznīcā skan dzeja un mūzika
Iecavas luterāņu baznīca
veidojas par vēl vienu
kultūras centru. Maijs bija
bagāts ar dažādiem svētkiem.
5. maijā Aldonija Gaveika
noorganizēja brīnišķīgu Imanta Ziedoņa atceres pasākumu,
kurā skanēja dzejnieka dzeja un
dziesmu ieraksti. Mūsu talantīgā ērģelniece Zaiga Lazdiņa šim
notikumam par godu atskaņoja
savu komponēto dziesmu ar I.
Ziedoņa vārdiem «Tik ir», kuru
pasākuma nobeigumā dziedāja
kopā visi klātesošie. Bija arī I.
Ziedoņa grāmatu izstāde.
12. maijā - Mātes un Ģimenes svētkos - notika Iecavas
Mūzikas un mākslas skolas
koncerts, kurā piedalījās koklētāju ansamblis «Uguntiņa», kā
arī diriģentes Kristīnes Circenes
un koncertmeistares Inetas Rozentāles apmācītie dziedātāji un
diriģenti.
Prieks, ka Iecavā ir tik talan-

tīgi bērni, kas spēj apgūt sarežģītas kompozīcijas un ar savām
dzidrajām balsīm pieskandināja
mūsu baznīcu.
Mēs esam ļoti pateicīgi draudzes priekšniecei Vandai Korbei
un mūsu enerģiskajai ērģelniecei Zaigai Lazdiņai, kas noorganizēja Vasarsvētku festivālu.
17. maijā koncertu baznīcā
sniedza Iecavas, Salgales, Mežotnes draudžu ansambļi, Iecavas jauniešu slavēšanas grupa,
Iļģuciema ansamblis «Krētas freska» un jaukā Seržānu ģimene
no Bauskas. Mazie eņģelīši no
šīs kuplās audžubērnu ģimenītes mūs dziļi aizkustināja. Šie
bērniņi aug mūzikas gaisotnē,
bet garīgā mūzika tiešām spirdzina dvēseli un sniedz prieku
un harmoniju.
18. maijs bija bagāts ar daudziem brīnišķīgiem koncertiem.
Patiesu baudījumu guvām no
Rīgas ansambļa «Matīss kvad-

Uzklausa
iecavnieku
veiksmes stāstus
Elīna Arāja
Sieviešu klubs «Liepas»
16. maijā uzņēma viešņas
no Rīgas: sieviešu biedrības
«Tīne» dalībnieces vēlējās
satikt uzņēmīgo liepu Agitu
Hauku.
Izbraukums Bauskas virzienā tika izvēlēts, lai iepazītos ar
mazajiem uzņēmumiem un sabiedrisko organizāciju darbību
laukos Zemgales pusē, uzklausot to vadītāju veiksmes stāstus. Pirmais pieturas punkts
bija Iecavas biedrība «Liepas».
A. Hauka pastāstīja par savu
pieredzi uzņēmējdarbībā, «Liepu» vēsturi un savu lomu tajā.
Viešņām patika, ka biedrībai ir
sabiedriskā labuma statuss un
«Liepas» aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē. A. Hauka sacīja:
«Darbojamies tā, lai pašām ir
interesanti!» Biedrība 15 gadu
laikā īstenojusi daudzus projektus. «Esam 20 liepu gudrumā,»
stāsta A. Hauka, skaidrojot, ka
katra dalībniece ir citādāka personība, tādēļ kopā vienmēr ro-

das daudz ideju un garlaicību
viņas nepazīst.
Par savu uzņēmējdarbību 20
gadu garumā pastāstīja arī Signe Potaša, kas savu nodarbošanos drīzāk dēvē par dzīvesstilu.
Ģimenes uzņēmums nav tikai
peļņas avots. Labākajos laikos
uzņēmumā, kas saistīts ar tirdzniecību, bijuši pat desmit algoti
darbinieki, taču nu veikala izaugsmi saimnieki vairs nesaredz, tādēļ ir izveidojuši viesu
māju, kurā rīko pasākumus un
dažādus izglītojošus un praktiskus kursus, lielu uzmanību
pievēršot ekoloģiskai saimniekošanai.
Organizācijas «Tīnes» dalībnieces ar lielu interesi klausījās
iecavnieču stāstos. Viņas atzina,
ka labprāt īstenotu pat vairākas
no dzirdētajām idejām. Tālāk
viešņas devās uz Codi un Bausku, lai Bauskas sieviešu kluba
«Apvārsnis» vadītājas Raimondas Ribikauskas vadībā tiktos
ar uzņēmējiem siera ražotnē,
vīna darītavā, saldumu ražotnē,
kosmētikas ražotnē un mākslas
salonā «Meistars Gothards».

rāts». Vēlāk bija daudzveidīgais
novada mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Īpaši lielus aplausus izpelnījās abi brašie marimbas spēlētāji.
Visus sajūsmināja brīnišķīgi skanošais Iecavas kultūras
nama jauktais koris, kas izpildīja garīgas dziesmas diriģentu
Lindas un Uģa Matveju vadībā ar
viņu ļoti talantīgo meitu - solisti
Leldi, kurai īpašus komplimentus izteica grupas «Laudetur»
solists Ilmārs Šnepsts, kurš pēc
koncerta vairākkārt sajūsminājās par šīs meitenes sniegumu.
Lai piepildās kora diriģenta
Uģa Matveja vārdi, ka pašvaldība piešķirs līdzekļus vēsturiskās
baznīcas atjaunošanai, lai tur
varētu skanēt daudzi skanīgi
koncerti…(No viņa mutes Dieva
ausī!)
Plkst. 19:00 visi tika aicināti
uzkāpt baznīcas tornī, lai klausītos renesanses mūziku, kuru

Zaiga Lazdiņa atskaņoja pašas
šūdinātā renesanses laika tērpā
un īpaši viņai izgatavotas lautas
pavadībā. Daudzi apmeklētāji
pirmo reizi mūžā redzēja senlaicīgo instrumentu lautu.
19. maijā notika Vasarsvētku dievkalpojums, kura laikā
skanēja Iecavas kultūras nama
vokālā ansambļa «Svētdiena»
dievišķi skanošās balsis. Paldies
ansambļa dalībniekiem un viņu
vadītājiem Aritai Orravai un viņas dzīvesbiedram Mārim!
Mīļš paldies visiem kolektīviem, kas piedalījās koncertos
un pasākumu organizētājiem.
Pateicamies arī laikrakstam «Iecavas Ziņas» un domes
priekšsēdētājam par atsaucību!
Ceram, ka iecavnieki arī
turpmāk apmeklēs mūsu baznīcā notiekošos pasākumus kuplā
skaitā.
Draudzes vārdā Silvija Kope

Izdejo un izdzied
gada veikumu
Marta Tamule

1.lpp.
Bērnus un jauniešus Mazajiem dziesmu un deju svētkiem
sagatavoja: Solveiga Lineja, Zane
Cera, Ginta Cera, Inese Jirgena, Inese Krīgena, Aija Krolle,
Ilze Blaumane, Kristīne Karele,
Dace Deņisova, Rūta Maksima
un Valda Prokopenko.
Vairāk fotogrāfiju
www.iecava.lv
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Bērnudārzā vietas pietiks visiem
Elīna Arāja

Lai mazinātu audzēkņu rindu
uz bērnudārzu, pašvaldība
īsteno projektu «Moduļtipa
piebūve trijām bērnudārza
grupām pirmsskolas izglītības
iestādē «Cālītis» Zemgales ielā
9a, Iecavā, Iecavas novadā».
Pašlaik iestādes pagalmā
notiek zemes darbi esošās ēkas
ziemeļrietumu pusē. Pāļu urbšana tiks pabeigta jau šonedēļ,
informē kapitālās celtniecības
galvenais speciālists Vladimirs
Skvorcovs. Izbūvēti arī ārējie inženiertīkli: siltumtrase, ūdensvads, kā arī lietus un sadzīves
kanalizācija. Pašlaik tiek veikta
metāla konstrukciju izgatavošana. Kad tās būs gatavas, notiks
strauja būvniecība - moduļu
montēšana. Paralēli pasūtītājs

ar projektētāju saskaņo apdares
materiālus un interjera dizainu,
ieskaitot mēbeles.
Pēc vecās sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas
būvnieki atjauno gājēju celiņu
jaunā kvalitātē, ieklājot bruģi.
Līdz ar bērnudārza ēkas paplašināšanu ir samazinājusies āra
rotaļu laukumu teritorija, tādēļ
pašvaldība 29. maija domes sēdē
nolēma izmantot pirmpirkuma
tiesības un iegādāties kaimiņu
zemesgabalu ar kopējo platību
682 m² Zemgales ielas pusē par
Ls 2500.
Būvniecības darbu dēļ piekļūšana bērnudārzam šobrīd
ir iespējama tikai no Zemgales
ielas puses. Tas varētu ilgt līdz
septembrim, jo par būvdarbu
veikšanu pašvaldība noslēgusi
līgumu ar SIA «NEWCOM Construction» par Ls 445 923,79 uz
laiku no 25. marta līdz 25. au-

PII «Cālītis» ziemeļrietumu pusē
top piebūve trijām bērnudārza grupām.
gustam.
Jāatgādina, ka pērnā gada
13. novembrī Iecavas novada
dome pieņēma lēmumu par pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem 2013. gadam. Par
prioritāti Nr.1 šajā gadā tika noteikta sporta kompleksa būvniecības 1. kārta, bet par prioritāti

Nr.2 - moduļtipa piebūves būvniecība pie PII «Cālītis». Izvērtējot pašvaldības budžeta finanšu iespējas, 4. februāra domes
ārkārtas sēdē būvniecība tika
akceptēta, nolemjot, ka projekta
īstenošanai pašvaldībai nepieciešams uzņemties ilgtermiņa
kredītsaistības.

Īsteno pirmo jauniešu apmaiņas projektu
Laine Baha
no biedrības albuma
Biedrība «Iecavas Jauniešu
padome» (IJP) no šā gada
1. maija īsteno divpusēju
Eiropas Komisijas programmas
Jaunatne darbībā jauniešu
apmaiņas projektu «Step in
latvian midsummer fest»,
kurā piedalīsies 12 Iecavas
novada jaunieši un 12 jaunieši
no Spānijas pilsētas Malagas.
IJP šis ir pirmais īstenotais
jauniešu apmaiņas projekts.
Projekta mērķis ir veicināt
Latvijas un Spānijas jauniešu
savstarpējo izpratni par Vasaras
saulgriežu nacionālajām tradīcijām, tādēļ projekta ietvaros no
20. līdz 27. jūnijam IJP uzņems
Spānijas brīvprātīgo studentu
organizācijas «Erasmus Student
Network Malaga» dalībniekus.
Projekta darba valoda būs angļu,
kas ļaus jauniešiem uzlabot savas pašreizējās svešvalodu prasmes.
Organizācija «Erasmus Student Network Malaga» nodrošina iespēju jauniešiem Spānijā attīstīt sevi pēc principa
- studenti palīdz studentiem.
Organizācija strādā ar aptuveni
160 000 starptautisku studentu,
kā arī šajā organizācijā ir aptuveni 12 000 aktīvu dalībnieku, kuri

pārstāv starptautisku studentu
intereses un viņu integrāciju vietējā teritorijā un kultūrā.
Programma «Jaunatne darbībā» dod iespēju piedalīties
jauniešu
apmaiņas
projektā
ikvienam jaunietim no 13 līdz
30 gadu vecumam. Programma
un IJP īstenotais projekts sniedz
iespēju jauniešiem iepazīt citu
valstu kultūru, piedalīties sabiedrības procesos, iegūt jaunas
zināšanas, prasmi un pieredzi
caur neformālo izglītību.
Projekta ietvaros Iecavas jaunieši izmantos neformālās izglītības metodes un dažādas citas
aktivitātes, lai sniegtu spāņu
jauniešiem priekšstatu par to, kā
Latvijā tiek svinēti Līgo svētki un
Jāņi, kādas ir latviešu tradīcijas.
Spāņu jauniešiem tiks dota iespēja apmeklēt Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, nopērties
īstā latviešu pirtī. Projekta koordinators Verners Jānis Trokšs
uzsver, ka būtiski, lai mūsu viesi
latviešu tradīcijas izjūt, ne tikai
tās apskatot no malas, bet arī
paši tajās iesaistoties, piemēram,
gatavojot tradicionālus latviešu
ēdienus, kopā ar mums iemācoties uzpīt kārtīgu Jāņu vainagu,
izbaudot skrējienu pa rasu un iemācoties kādu latviešu dziesmu,
kuru pēc tam kopā ar mums, apmeklējot Iecavas novada pašvaldību, nodziedāt priekšsēdētājam

IJP jaunieši kopā ar projekta dalībniekiem no Spānijas.
Jānim Pelsim.
Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti starpkultūru mācīšanās
procesā, spāņu jaunieši iepazīstinās Iecavas jauniešus ar savas
tautas Vasaras saulgriežu tradīcijām.
Projekta kopējais finansējums ir 18 464 eiro. Projekts tiek
īstenots ar Eiropas Komisijas
programmas Jaunatne darbībā
finansiālu atbalstu.
Šis projekts tiek finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Uzziņai
Programma «Jaunatne darbībā» sniedz iespēju darboties
neformāli, veidot un īstenot
projektus nacionālā un starptautiskā līmenī, sadarboties ar
citu valstu jauniešiem, iegūt
nozīmīgas prasmes un iemaņas,
attīstot jaunatnes jomu Eiropā
un Latvijā.
Programmas «Jaunatne darbībā» mērķis ir veicināt Eiropas
pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. Programmas
mērķis ir veicināt visu jauniešu
iekļaušanu neatkarīgi no viņu
izglītības, sociālā stāvokļa vai
kultūras vides. Papildu informācija: www.jaunatne.gov.lv

2013. gada 7. jūnijā 10.

Sporto lieli un mazi audrupieši
25. maijā notika III Audrupu
sporta spēles, kuras organizēja biedrība «Iecavas sieviešu
klubs «Liepas»». Medaļas uzvarētājiem un saldumus sarūpējām, pateicoties SIA «Abora»
ziedojumam sporta spēļu
organizēšanai.
Sporta spēlēs piedalījās lieli un mazi audrupieši. Ceļojošo
kausu šajā gadā ieguva Baltrušaitu ģimene, kura bija viskuplāk pārstāvētā un arī uzrādīja
labus rezultātus.
Īpašs prieks bija par mazajiem audrupiešiem, kuri aktīvi
piedalījās gan stafetē, gan citās
aktivitātēs. Labākie bija Alīna
Poluhina, Rendija Baltrušaite,
Daniels Poluhins, Dēvids Baltrušaitis, Ingus Baltrušaitis.
Spēka vingrojumos 1. vietu
ieguva Toms Buračevskis, 2. vietu - Emīls Buračevskis, 3. vietu
-Kristaps Baltrušaitis. Šautriņu
mešanā pieaugušajiem 1. vietu
ieguva Kristiāna Backāne, 2. vietu Kristaps Baltrušaitis, 3. vietu
Gatis Volkovs. Jauniešu grupā
līdz 18 gadiem šautriņu mešanā
1. vietu ieguva Inga Bajāre, 2.
vietu - Daniels Buračevskis, 3.
vietu - Ance Straujā.
Basketbola soda metienos 1.
vieta Santai Volkovai, 2. vieta
Maijai Krastiņai, 3. vieta Krista-

Iznāk jauns
mūzikas albums
«TARKŠĶI
GANOS»

Audrupu jaunākā paaudze ar azartu
iesaistījās dažādos pārbaudījumos. Iecavas bērnu folkloras kopai
«Tarkšķi», sadarbojoties ar
pam Baltrušaitim.
Iecavas kultūras namu un
Tāllēkšanā 1. vieta Kristapam
izdevniecību «Lauska», iznāk
Baltrušaitim, 2. vieta Tomam
pirmais disks – «GANOS»,
Buračevskim, 3. vieta Gatim Volinformē Daina Zalāne, KMC
kovam.
«Lauska» pārstāve.
Lēkšanā ar aukliņu 1. vieta
Albumā «Tarkšķi» iedziedājuši
Dacei Baltrušaitei, 2. vieta Krisdzīvespriecīgas ganu dziesmas,
tiānai Vackānei, 3. vieta Kristašūpuļdziesmas, putnu, dzīvnieku
pam Baltrušaitim.
dziesmas, ir arī danči un rotaļas.
Pateicamies tiem audrupieAlbumā iekļauts arī īpaši sagašiem, kuri piedalījās laukuma
tavots videoklips vienai no dziessakopšanā, lai sporta spēles vamām – «Cīrulis un pūcīte».
rētu notikt. Īpašs paldies Andrim
Folkloras kopa «Tarkšķi» jau
Bajāram par zāles nopļaušanu.
desmit gadus darbojas Iecavā.
Audrupu jaunie basketbolisti. Dalībnieki apgūst visdažādāko
mūzikas instrumentu (vijole, kokAstrīda Vītola,
Vairāk fotogrāfiju
le, stabule, cītara, mandolīna u.
Iecavas sieviešu klubs «Liepas»
www.iecava.lv
c.) spēli, tāpat arī dzied, danco,
valdes locekle
rīko un piedalās nometnēs, paši
sev darina tautastērpu elementus, gatavo tradicionālos mūzikas
instrumentus, ēdienus, rotājumus. «Tarkšķi» piedalās dažādos
pasākumos, festivālos, koncertos
gan Latvijā, gan ārpus tās.
«Tarkšķu» vadītāja Kristīne
Karele, pēc profesijas būdama angļu valodas un literatūras skolotāja, par savu sirdsdarbu uzskata
folkloras mācīšanu bērniem. Kristīne ieguvusi Lielo Folkloras gada
balvu 2007 par izglītības veicināšanu, kā arī kļuvusi par Iecavas
Gada cilvēku 2007.
Albuma ieskandināšana ar
koncertu un ganu rotaļām notiks
ceturtdien, 6. jūnijā, plkst.19.00
Iecavas novada «Līčupēs», viesmīlīgās Potašu ģimenes mājās.
«Līčupes» atrodas Iecavas–StelSporta skolas «Dartija» audzēkne Enia Tīna Šusta, izturot atlasi,
guva iespēju piedalīties skriešanas meistarklasē, ko vadīja Dmitrijs Miļkevičs. pes ceļa malā. Braucot no Rīgas,
pirms Hesburger jānogriežas pa
piešiem un Murjāņu Sporta piedalīties meistarklasēs. Meiskreisi uz Stelpes ceļu, tad jābrauc
ģimnāzijas vieglatlētikas tre- tarklases vadīja Ineta Radēviča taisni aptuveni 6 km. Mājas - diNo 3. maija starptautisko
neriem. Lai pieteiktos meistar- (tāllēkšana), Māris Urtāns (lodes vas guļbaļķu būves - redzamas
vieglatlētikas sacensību
klasēm, jaunajiem vieglatlētiem grūšana), Viktors Lācis (bar- labajā pusē, pretī pagriezienam
«Rīgas kausi 2013» ietvaros
bija jāaizpilda anketa, kurā jā- jerskriešana), Modris Liepiņš uz Vecumniekiem. Visus interetika rīkota kampaņa «Iesaki
uzrāda personīgie sasniegumi (soļošana), Dmitrijs Miļkevičs sentus, kam nav sava transportalantu!».
Tās mērķis – atrast un pie- vieglatlētikā. Šo iespēju izman- (skriešana) un Mārcis Štrobin- ta, pl.18:30 pie Iecavas kultūras
saistīt
talantīgus
jauniešus toja Iecavas novada sporta sko- ders (šķēpa mešana). Šāds pa- nama gaidīs autobuss, kas aizvivieglatlētikai, sniedzot iespēju las «Dartija» vieglatlētikas noda- sākums notika pirmo reizi, taču zinās līdz «Līčupēm» un atpakaļ.
piedalīties meistarklasēs kopā ļas izglītojamā Enia Tīna Šusta organizētāji cer, ka tas kļūs traSīkāka informācija pa tālruar Latvijas vieglatlētikas olim- un, izturot atlasi, guva iespēju dicionāls.
ni 26522510 (Kristīne Karele).

Piedalās vieglatlētikas
meistarklasē
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Sporta ziņas
28. maijā Iecavas novada sporta skolas «Dartija» vieglatlētikas
nodaļas audzēkņi Karīna Toniga, Linda Linka, Enia Tīna Šusta,
Amanda Gromova, Edijs Lācis un Rūdis Pēteris Lasmanis devās
uz Valmieru, kur piedalījās nozīmīgās sacensībās «Valmieras spēles 2013», cīnoties arī par iespēju piedalīties starpvalstu bērnu
sacensībās Polijā. Lielu gandarījumu trenerei sagādāja Rūdis Pēteris
Lasmanis, sacensībās uzrādot teicamus rezultātus, kas nodrošina
viņam iespēju 2013. gada 1. septembrī piedalīties starpvalstu bērnu
vieglatlētikas sacensībās Polijā.
Rezultāti:
Rūdis Pēteris Lasmanis – 1. vieta 300 metru skrējienā (47,53 sek.),
2. vieta 60 metru skrējienā; Enia Tīna Šusta – 2. vieta 600 metru
skrējienā (1 min. 51 sek.); Karīna Toniga – 4. vieta tāllēkšanā
(4,43 m), 4. vieta 60 metru skrējienā (8,81 sek.); Beatrise Plukasa –
4. vieta bumbiņas mešanā (36,16 m); Edijs Lācis – 4. vieta 300 metru
skrējienā.
29. maijā Jelgavā noritēja Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes
sporta spēles vieglatlētikā C un D grupas sportistiem.
D grupa
Beatrise Plukasa – 1. vieta lodes grūšanā (8,48 m), 1. vieta bumbiņas
mešanā (36,77 m), 2. vieta augstlēkšanā (1,10 m); Laine Novicka –
2. vieta 60 metru skrējienā (9,10 sek.), 3. vieta 300 metru skrējienā
(52,89 sek.); Emīlija Sofija Druviņa – 5. vieta 300 metru skrējienā
(56,42 sek.); Oskars Pudņiks – 1. vieta lodes grūšanā (7,36 m),
3. vieta augstlēkšanā (1,10 m); Artūrs Šteinbergs – 2. vieta tāllēkšanā
(3,98 m), 2. vieta 60 metru skrējienā (8,70 sek.), 3. vieta 300 metru
skrējienā (52,80 sek.); Rūdis Pēteris Lasmanis – 1. vieta 60 metru
skrējienā (8,60 sek.), 1. vieta 300 metru skrējienā (48,10 sek.), 4. vieta tāllēkšanā (3,88 m); Gvido Miezers – 2. vieta 600 metru skrējienā
(2 min. 6,10 sek.); Jānis Bilkevičs – 4. vieta augstlēkšanā (1,05 m).
C grupa
Amanda Visocka – 2. vieta 60 metru barjerskrējienā (11,00 sek.),
5. vieta tāllēkšanā (4,10 m), 5. vieta 60 metru skrējienā (8,86 sek.);
Kristīne Kārkla – 2. vieta lodes grūšanā (9,36 m); Undīne Čekstere
– 4. vieta lodes grūšanā (8,67 m); Enia Tīna Šusta – 2. vieta 300 metru skrējienā (48,42 sek.); Edijs Lācis – 1. vieta 300 metru skrējienā
(41,80 sek.), 2. vieta 60 metru barjerskrējienā (9,60 sek.), 2. vieta
60 metru skrējienā (8,00 sek.); Jēkabs Ķurbe – 5. vieta 60 metru barjerskrējienā (10,40 sek.); Matīss Mitrofanovs – 2. vieta augstlēkšanā
(1,25 m); Alekss Bezprozvannijs – 5. vieta augstlēkšanā (1,15 m); Karīna Toniga, Enia Tīna Šusta, Linda Linka, Amanda Visocka (Iecavas
vsk. komanda) – 1. vieta 4 x 50 metru stafetes skrējienā (31,42 sek.);
Edijs Lācis, Matīss Mitrofanovs, Jēkabs Ķurbe, Alekss Bezprozvannijs (Iecavas vsk. komanda) – 2. vieta 4 x 50 metru stafetes skrējienā
(31,00 sek.).
30. maijā Rīgā norisinājās tradicionālās starptautiskās vieglatlētikas sacensības «Rīgas kausi 2013», kurās piedalījās 27 valstu
vieglatlēti. Sacensībās jaunie sportisti guva lielisku pieredzi un iespēju mēroties spēkiem ar citu valstu spēcīgākajiem vieglatlētiem. Šajās
sacensībās Iecavas novada sporta skolas «Dartija» audzēknis Rūdolfs
Tonigs Latvijas Junioru izlases komandas sastāvā guva pārliecinošu
uzvaru 4x100 m stafetē.

Līdzjūtība
Ievu ziedi nobirst klusi,
Māmulīte aizmigusi,Baltā smilšu palagā
Savu dzīvi satinusi.

/N. Dzirkale/

Izsakām dziļu līdzjūtību Vladimiram Ņikitinam,
māti pēdējā gaitā izvadot.
Zorģu mājas nr. 2 iedzīvotāji

8. JŪNIJĀ
IECAVAS NOVADA
SPORTA SVĒTKI
SACENSĪBU PROGRAMMA
10:00
10:15-11:00

10:15-12:00
10:30-13:00
10:30
11:00
11:20-12:00

12:00-12:45
12:00-14:00
12:00-14:00
12:45-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

SACENSĪBU ATKLĀŠANAS PARĀDE
RITEŅBRAUKŠANAS SACENSĪBAS
(ar saviem velosipēdiem un aizsargķiverēm)
līdz 10 g. v. zēni un meitenes
11-13 g. v. jaunieši un jaunietes
14 g. v. un vecāki vīrieši un sievietes
SVĒRŠANĀS PA SVARA KATEGORIJĀM
SACENSĪBĀM SVARA STIEŅA SPIEŠANĀ
GUĻUS
ŠAUTRIŅU MEŠANA
sievietes un vīrieši
FUTBOLS, STRĪTBOLS, VOLEJBOLS 3:3
VIEGLATLĒTIKA
(STAFETES SKRĒJIENI 4 x 60 m)
VIEGLATLĒTIKA (30 m; 60 m; 100 m)
30 metru skrējiens
līdz 4 g. v. zēni un meitenes (vērtē kopā)
5-6 g. v. zēni un meitenes,
7-8 g. v. zēni un meitenes.
60 metru skrējiens
9-11 g. v. zēni un meitenes,
veterānes 30+ un veterāni 35+
100 metru skrējiens
12-13 g. v. zēni un meitenes,
14 g. v. un vecāki vīr. un siev.
VIEGLATLĒTIKA (400 m, 1500 m)
400 metru skrējiens sievietes
1500 metru skrējiens vīrieši
AUTO VEIKLĪBAS BRAUKŠANA
(ar savām automašīnām)
SVARA STIEŅA SPIEŠANA GUĻUS
VIEGLATLĒTIKA (TĀLLĒKŠANA)
līdz 15 g. v. jaunieši un jaunietes
vīrieši un sievietes
VIEGLATLĒTIKA (LODES GRŪŠANA)
vīrieši un sievietes
veterāni 35+ un veterānes 30+
BASKETBOLA SODA METIENI

Konsultēs par piemērotu fizisko aktivitāti
un veiks fizisko spēju eksprestestus
Iecavas novada sporta svētkos būs iespēja izmantot arī ko
jaunu. «Sporta laboratorijas» sporta ārsti konsultēs par veselīgu
dzīvesveidu un sporta traumu ārstēšanu, izmērīs pulsu, asinsspiedienu, zemādas tauku krokas, informē sacensību galvenā
tiesnese Baiba Gāga. Savukārt sporta treneri pastāstīs par ikvienam piemērotu fizisko aktivitāti un veiks fizisko spēju eksprestestus: ātrumam, spēkam, lokanībai, līdzsvaram un citām.
Interesenti varēs uzzināt par optimālu treniņu režīmu un iespējām sevi pārbaudīt kompleksajā slodzes testā. Interesējošos jautājumus varēs pārrunāt ar sporta ārsti Sandru Rozenštoku.
Saņemt «Sporta laboratorijas» konsultācijas varēs no
plkst. 11 līdz 14, taču, ja būs liela iedzīvotāju interese, konsultāciju laiks tiks pagarināts.

Aizsaulē aizgājuši
Jevdokija Jekimenkova (15.03.1927. - 29.05.2013.)
Helēna Putniņa (15.07.1926. - 03.06.2013.)
Jevgenija Ņikitina (06.10.1929. - 04.06.2013.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
ZEMGALES AUTO MOTO SKOLA

ZAMS

IELĪGO CENAS,
NENOKAVĒ!

A kat. (māc. sāk. 21.06. pl. 17)
B kat. (māc. sāk. 10.06. pl. 17)
BE kat. (māc. sāk. 08.06. pl. 9)
C kat. (māc. sāk. 29.06. pl. 8)
CE kat. (māc. sāk. 28.06. pl. 17)
95. kods (māc. sāk. 17.06. pl. 17)

Ls 25
Ls 20 Ls 10
Ls 30 Ls 25
Ls 65 Ls 55
Ls 65 Ls 55
Ls 50 Ls 45
Ls 30

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Zemes darbi ar traktoru T-82
Tālr. 29457686.

Tālr. 29452087.

SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Pārdod : : :
jaunu pļaujmašīnu KSF 2,1.
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 26228503 (Gunārs).
zemi Iecavas novada
Dimzukalnā (6 ha aramzeme
un 3 ha mežs).
Tālr. 26438586.

Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens bez maksas!
www.zams.lv
Tālr. 29121985

SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.

Pērk : : :

Aicina darbā : : :
Veikalam «Aibe» Grāfa laukumā 2 vajadzīga pārdevēja.
Tālr. 29288382.

Dažādi : : :
Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.

Izlaidumi Iecavas novada skolās
Iecavas internātpamatskolā
13. jūnijā plkst. 16.00

Dzimtmisas pamatskolā
14. jūnijā plkst. 18.00

Sporta skolā «Dartija»
18. jūnijā plkst. 18.00

Iecavas vidusskolā
15. jūnijā
- plkst. 15.00 – 9.c klase
- plkst. 17.00 – 9.a un 9.d klase
- plkst. 20.00 – 9.b klase
21. jūnijā
- plkst. 17.00 – 12.b klase
- plkst. 20.00 – 12.a un 12.c (v) klase

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Zemes apstrāde: aršana, kultivēšana, diskošana, vagošana,
mazdārziņu frēzēšana, teritorijas appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta pakalpojumi ar traktoru: iekraušana, izkraušana, melnzemes
piegāde. Zemes sagatavošana
piemājas mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
6. jūnijā, plkst. 19 notiks

mūzikas albuma
«Tarkšķi ganos»
atvēršanas
svētki.
CD ieskandināšana
notiks
Iecavas novada «Līčupēs».
Plkst. 18:30 interesentus
pie Iecavas kultūras nama
gaidīs autobuss.

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS

turpmākajiem mēnešiem.

Parka estrādē
14. jūnijā
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA
UPURU PIEMIŅAS DIENA.
Visas dienas garumā veidosim
tradicionālo Ziedu ceļu uz
Brīvības pieminekli.
23. jūnijā plkst. 23:00
LĪGO SVĒTKU BALLE.
Spēlē grupa «Vīzija»
Ieeja – bez maksas.
Darbosies bufete.
29. jūnijā plkst. 19:00
Ieskandinot XXV Vispārējos
latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkus - DZIESMU UN DEJU
SVĒTKI IECAVĀ.
Pēc koncerta - diskoballe
kopā Dj Ivaru.
Ieeja - bez maksas.
Darbosies bufete.
13. jūnijā
biedrība «Rūķītis» aicina
pensionārus un
biedrus doties
ekskursijā pa mazo
Kurzemes loku.
Izbraukšana plkst. 8:00
no kultūras nama. Par
braucienu jāsamaksā
līdz 11. jūnijam.
Tālrunis uzziņām
29441205 vai 63941117.
Latvijas Bērnu fonds
organizē un lūdz pieteikties
Iecavas novada bērnus ar
īpašām vajadzībām vecumā
no sešiem līdz 15 gadiem
dalībai vasaras
nometnē «Koks».
Nometne notiks «Mežezerā»,
Aizkraukles rajonā,
no 15. līdz 24. jūlijam.
Pieteikties Iecavas novada
pašvaldības iestādē «Iecavas
novada Sociālais dienests» pa
tālr. 63942243 vai personīgi
pie sociālajām darbiniecēm
ģimenēm ar bērniem – Ļudas
Belruses un Artas Manušas.
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