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Sen gaidīts apbalvojums
A: F: Beata Logina,

Anta Kļaveniece

4. maijā, Latvijas
Republikas Neatkarības
deklarācijas
pasludināšanas dienā,
Valsts prezidents Valdis
Zatlers Rīgas pilī
pasniedza valsts augstākos
apbalvojumus.
Pasniedzot apbalvojumus,
Valsts prezidents sacīja:
«Šodien, šajā skaistajā un
saulainajā 4. maijā, man ir
tas gods un privilēģija
pasniegt jums Latvijas valsts
augstākos apbalvojumus. Šī
ir īpaša diena, un jūs esat
īpaši ļaudis. Valsts un
līdzcilvēki ir pamanījuši un
novērtējuši jūsu ikdienas
darbu. Katrs no jums savā
profesionālajā dzīvē ir
sasniedzis kaut ko īpašu.
Jūsu darbi un dzīves stāsti
ir kā mazas leģendas, kas
veido mūsu valsts tēlu, kas
palīdz rakstīt mūsu valsts
vēsturi.
Jūs veidojat ne tikai to tēlu,
par kuru raksta plašsaziņas

līdzekļi, bet arī to tēlu, kas ir
katra mūsu sirdī. Un šodien
man ir īpašs prieks, ka
varam pasniegt
apbalvojumus arī tiem,
kuriem pirms astoņpadsmit
gadiem nenodrebēja ne roka,
ne sirds, ne prāts, lai
izlemtu acumirklī – mēs
cīnāmies par brīvu Latviju.
Šis ir īpašs gadījums
un īpaša diena,
tāpēc gribu
pateikt savu
paldies jums par
ieguldījumu
Latvijas valsts
labā!» rakstīts
Latvijas
Valsts prezidenta
kancelejas
mājaslapā.

Par nopelniem
Latvijas valsts labā
IV šķiras Triju Zvaigžņu
ordeni 4. maijā saņēma
bijušie Bauskas milicijas
darbinieki, iecavnieki Didzis
Traumanis (attēlā), Agris
Kociņš, Gundars Bergs un
Māris Kļaviņš.
«Gaidīts šis apbalvojums
bija sen. Kā nekā kopš
1991. gada notikumiem
pagājuši jau 17 gadi,
bet kā sanāca,
tā sanāca,»
«Iecavas Ziņu»
redakcijai atzina
Didzis Traumanis.
«Gandarījums un
prieks, protams, ir,
jo ne jau
katru dienu
ordeni saņem.»

Par drošības 3.
jautājumiem
runājam jau
bērnudārzā
6.
Saistošie
7.
noteikumi
par sabiedrisko
kārtību

Gatavošanās 10.
dziesmu un 12.
deju svētkiem pirms 100
gadiem un
tagad
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Pēdējie mēneši Tarkšķiem pagājuši rosīgā gaisotnē
A: Kristīne Karele

«Tarkšķu» vadītāja
F: no personīgā arhīva

Koncerti, pasākumi,
konkursi - mēģināšu par visu
pēc kārtas nedaudz pastāstīt.

Zemgales bērnu folkloras
kopu sarīkojums
Marta beigās Iecavas vidusskolā kopā pulcējās visas Zemgales bērnu folkloras kopas - no
Jelgavas, Bauskas, Ceraukstes,
Šķibes, Līvbērzes un Iecavas. Gada garumā bērni kopā ar skolotājiem darbojušies un pētījuši tēmu «Maize», un tagad bija tā reize, kad visu uzzināto un iemācīto
parādīt. Bērni demonstrēja zināšanas par dažādiem seniem maizes gatavošanas veidiem, darbarīkiem - sākot ar spriguļiem,
akmens dzirnavām un beidzot ar
abrām, lizēm un maizes krāsnīm.
Tāpat katras folkloras kopas pārstāvji nelielajā konkursiņā, ko
vadīja mūsu Gatis un Eduards,
varēja demonstrēt savas spējas
maizes šķirnes noteikšanā ar aizsietām acīm. Mūsu Kristīnei un
Sigitai, starp citu, veicās ļoti labi.
Tomēr galvenā pasākuma daļa bija sagatavotās ansambļu

Dziedātāju konkursa «Dziesmu dziedu, kāda bija» finālā vislabāk no mūsējiem veicās Laurai
Arājai. Viņa ieguva visaugstāko
novērtējumu - diždižā dziedātāja.
Tas vairs mums nav pārsteigums, ka Laura ar savu skaisto
balsi un iekšējo dziļumu spēj aizkustināt jebkuru, arī dažādas žūrijas. Ļoti labi veicās arī strupdegunei Annai Karelei, kas bieži
skatītājus «ņem» ar savu bērnišķīgo šarmu, tomēr jāatzīst, šoreiz
arī tīri labi nodziedāja. Annai - dižās dziedātājas nosaukums.
Diemžēl iepriekšējās dienas rajona kross bija pieveicis Sigitas
Blaumanes balsi, taču viņa ļoti
braši turējās; arī viņas māsai
Kristiānai, kurai ir tikai seši gadi,
veicās ļoti labi.
Dejotāju konkursā mums veseli trīs zelta dejotāji: Alvis Līrums ar Renāti Zabarovsku un
Dziedātāju, dejotāju un
individuāli - skalu lekšanā
muzikantu konkursi
Eduards Cers. Savukārt
Aprīļa beigas, savukārt, ir «Tarkšķu» muzikantiem šogad
laiks, kad Latviešu Biedrības sudrabs. Ar to arī apsveicam!
nams piebirst pilns ar maziem un
lieliem bērniem no visām Latvijas Lielā Folkloras gada balva
malām - tur risinās dažādu folkŠis gads «Tarkšķu» vadītājai
loras konkursu fināli. Iepriekšē- nesis arī augstu valsts novērjos mēnešos, savos novadu pusfi- tējumu - Folkloras gada balvu
nālos uzvarējuši, bērni rāda savu par izglītības veicināšanu. Vēlmāku Rīgā.
reiz milzīgs paldies visiem sveicēprogrammiņas. Arī «Tarkšķi»
dziedāja maltuves dziesmas, cepa kukuļus, leca Beķerceptus
kliņģerīšus un Rupjmaizi.
Gribas dalīties ar labiem vārdiem, ko pēc pasākuma man atsūtīja Latvijas bērnu folkloras kopu festivāla režisore, filozofe Māra Mellēna, kas piedalījās mūsu
mazajos maizes svētkos. «Paldies
par jauko un sirsnīgo sarīkojumu. Tas bija viens no maniem
jaukākajiem piedzīvojumiem šogad. Īpašs prieks par mazajiem
un atbrīvotajiem iecaviešiem un
«Tarkšķiem», kas izauguši un nu
jau spēcīgi tur jauniešu galu. Kopumā pasākums atstāja tādu atbrīvotas gaisotnes iespaidu, ko
patiešām uzskatu par lielu veiksmi. Katrs bija savā ziņā izcils un
pelnījis uzslavu.»

«Tarkšķi» Folkloras gada balvas pasniegšanas pasākumā Rīgas Latviešu biedrības namā.

jiem! Šeit gribas citēt kultūras
menedžmenta «Lauska» direktori
Dainu Zalāni, kas man pēc balvas pasniegšanas Latviešu Biedrības namā atsūtīja šādas rindas: «Man likās ļoti atsvaidzinoši, kad pēc visiem tiem vecīšiem
no Otaņķiem, Upītēm un vēl kurienes pēkšņi piecēlās puse zāles - bērni dzeltenos krekliņos un «novālēja» tā, ka visi citi varēja palikt sēžot! Citādi jau tas
tāds pensionāru saiets tur izveidojas, un kur tad paliek folkloras nākotne?»
Vēl bijuši lielāki un mazāki
pasākumi: jauks danču pasākums Koknesē, kur «Tarkšķu»
muzikanti braši dancināja ap
Daugavu dzīvojošos folkloras interesentus; Iecavas vidusskolas
konference; dejotāju sadraudzības koncerts ar Valmieras mazajiem dancotājiem.
Ļoti ceram maija beigās saorganizēt gada noslēguma koncertu par prieku mūsu radiņiem
un draugiem, kā arī 24. un
25. maijā pošamies uz festivālu
«Pulkā eimu, pulkā teku», kas
šogad risināsies Rīgā, Brīvdabas muzejā, Rātslaukumā, Tehniskajā Universitātē, kā arī Salaspils Botāniskajā dārzā.
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Par drošības jautājumiem runājam jau bērnudārzā
A: F: Ingūna Lāce, vadītājas

vietniece metodiskajā darbā

Pirmsskolas izglītības
iestādē «Cālītis» viens no
aktualizētiem mācību
darba uzdevumiem ir
bērnu drošība.
Drošības jautājumu apguves
uzdevumi ir palīdzēt bērniem izprast to nozīmi savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanā.
Šo tēmu apguvē būtiskākais ir
sniegt bērniem zināšanas, veicināt izpratni, noteikumu ievērošanu un iegūto zināšanu pielietošanu atbilstīgās situācijās.
Drošības tematika ietver jautājumus dažādās sadzīves un
ekstremālās situācijās: drošību
ikdienā, satiksmes drošību,
elektrodrošību, ugunsdrošību,
personīgo drošību un aizsardzību pret vardarbību. Bērniem ir
jāzina, kādi varētu būt apdraudējumi uz ielas, satiekoties ar
svešiem cilvēkiem, atrodoties
bērnudārzā vai mājās; jāzina, kā
rīkoties, kad uzbrūk suns, kad
svešs cilvēks aicina kāpt mašīnā
un braukt līdzi, kad bērnu fiziski
aizskar, kad sāk kaut kas degt,
kad kāds svešs cilvēks zvana pie
durvīm, kad ierauga nokritušus
elektrības vadus un citos gadījumos. Iegūstot šādu informāciju,
bērnam rodas noteikti priekš-

IZ

stati, tāpēc var cerēt, ka, nokļūstot bīstamā situācijā, bērns
spēs izvairīties no apdraudējuma.
Šajā mācību gadā katra bērnu grupiņa kopā ar savām skolotājām un vecākiem ir sagatavojusi metodisku materiālu par
drošību un uzvedību dažādās situācijās. Tās ir lielformāta grāmatas ar ilustratīvo materiālu
un īsām instrukcijām, ko izmantojam, runājot par drošības jautājumiem.
Aprīlī Bauskas policijas pārvaldes inspektore Pārsla Dredžele ciemojās bērnudārzā un, demonstrējot filmu un attēlus uz
ekrāna, piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem stāstīja par
drošību uz ceļa un satiksmes noteikumu ievērošanu, kā arī par
nepieciešamību lietot atstarotājus tumšajā diennakts laikā.
Iepazīstinot bērnus ar ceļu satiksmes drošības noteikumiem,
mēs viņiem palīdzam veidot pirmās iemaņas uzvedībai uz ielas
un ceļu šķērsošanai. Atcerēsimies, ka bērni ir mazāki par pieaugušajiem un transportlīdzekļiem, viņiem ir grūti pilnībā pārredzēt ceļu, tādēļ mācīsim šķērsot ielas pie luksoforiem - labi
pārredzamās vietās. Tikšanās
noslēgumā bērniem uzdāvināja
atstarotājus. Paldies, bērni noteikti ilgi atcerēsies stāstīto un
rādīto!

Pirms pastaigas ārpus iestādes teritorijas skolotājas vēlreiz
pārrunā ar bērniem, kādi ir uzvedības noteikumi uz ielas, ceļa
brauktuves un tās tuvumā. Bērniem ir jāsaprot, kāpēc ceļa
brauktuve ir bīstama un kāpēc
tās tuvumā jābūt disciplinētiem.
Nesen Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs pasniedza dāvanas no draugiem Zviedrijā - bērniem un skolotājām vestes ar atstarotājiem, kuras vilksim mu-

gurā, ejot tālās pastaigās. Pirmo
reizi šādā izskatā devāmies ekskursijā uz Iecavas bērnu bibliotēku. Šoferiem un gājējiem tas
likās interesanti, bērniem tas
ļoti patika. Paldies par dāvanu!
Jāatceras, ka bērni mācās no
saviem vecākiem un citiem pieaugušajiem. Ievērosim noteikumus un domāsim līdzi tam, ko
mācām bērniem, kad esam kopā, jo bērni mācās nevis no mūsu vārdiem, bet no mūsu rīcības!

Melnās ziņas

Skolu ziņas

16. aprīlī Vangažu mūzikas
skolā valsts mūzikas skolu klavierspēles programmas jaunāko
klašu audzēkņi uzstājās konkursā. Iecavas mūzikas skolu pārstāvēja 1. klases audzēkne Sanda Fridberga-Fridenberga un
2. klases audzēkne Sabīne Bogdanova.
17. aprīlī Rīgas 2. mūzikas
skolā notika ikgadējais starptautiskais K. Štrāla jauno flautistu
konkurss. Šis bija pirmais starptautiskais konkurss mūsu skolas 2. klases flautistei Paulai
Roznerei.

Latvijas draugi Zviedrijā bērnudārza audzēkņiem un
audzinātājām ir uzdāvinājuši vestes ar atstarotājiem.

22. aprīlī Jelgavas kultūras
namā notika Zemgales reģiona
mūzikas skolu koklētāju ansambļu konkurss-skate, gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem.
Apsveicam koklētāju ansambli
«Uguntiņa» un skolotāju Alisi Veisu ar iegūto 1. pakāpes diplomu!
24. aprīlī Jelgavas mūzikas viduskolā notika valsts konkursa
ģitāras spēles audzēkņiem reģionālā kārta. Apsveicam Ritvaru
Māsānu un skolotāju Gati Priekuli ar iegūto 2. vietu! Ritvars ir
izvirzīts valsts konkursa finālam
Rīgā.

Sākumskola «Dartija» aicina
2005. gadā dzimušo bērnu vecākus
veikt pārreģistrāciju rindā
līdz 30. maijam.
Nepārreģistrēšanās gadījumā rinda
2008./2009. mācību gadā tiks anulēta.
Interesēties pa tālruni 63941698.

- 26. aprīlī no plkst. 00:00 līdz
8:00 Zorģos, atlaužot metāla garāžai atslēgu, nozagti 60 litri dīzeļdegvielas. Uzsākts kriminālprocess.
- 28. aprīlī plkst. 16:35 Rīgas
un Edvarta Virzas ielas krustojumā 1961. gadā dzimis vīrietis
vadīja traktoru John Deere ar
traktora piekabi un, noslāpstot
dzinējam, netika galā ar traktora
vadīšanu, nobrauca no ceļa
braucamās daļas, ietriecās ielas
aizsargbarjerā, apgāza pieminekli un izbraukāja puķu dobi.
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- Naktī uz 29. aprīli Skolas
ielā pretī kādai mājai automašīnai VW Transporter nozagti ārējie
atpakaļskata spoguļi un aizmugurējie miglas lukturi. Materiālais zaudējums - Ls 150 lati. Uzsākts kriminālprocess.
- 29. aprīlī plkst 10:17 Ozolu
ielā pretī kādai mājai tika konstatēts, ka automašīnai Audi 80
nozagti četri vieglmetāla diski ar

riepām Continental. Nodarīts
materiālais zaudējums Ls 600.
Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 24. aprīļa
plkst. 22:00 līdz 29. aprīļa plkst.
18:00 Tirgus ielā automašīnai
Audi 100 nozagti divi priekšējie
miglas lukturi, aizsargstieņa redele, četri disku skrūvju dekoratīvie aizsargi. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 1. marta līdz
1. maijam Dzimtmisā, atlaužot
durvis, no jaunbūves nozagts
jumta segums, metāla žoga pinumi, žoga stieņi, radiatori, metināmais aparāts, perforatori un
leņķa slīpmašīna. Uzsākts kriminālprocess.
- 4. maijā plkst. 21:30 vīrietis
(dzimis 1986. gadā), būdams alkohola reibumā, Dzimtmisā uz
A7 ceļa ar pudeli iemeta braucošai automašīnai Honda Prelude un bojāja automašīnu.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Debates ir nepieciešamas jebkuram cilvēkam
«Lai gan tēmu par ekonomiku
labi nepārzinu un mūsu
oponenti bija ļoti gudri, man
liekas, ka mums šoreiz gāja
diezgan labi. Iekļūt pusfināla
nacionālajā turnīrā, kurā
sacenšas visa Latvija nav
joka lieta. Pirms debatēm es
parasti uztraucos, un pirmais
riņķis nekad nav tas
labākais, bet tomēr dienas
beigās jūtos gandarīta par
jauniegūtajām zināšanām,»
atzīst Liene Krastiņa (attēlā
labajā pusē).

A: Mihails Haļitovs

debašu treneris un tiesnesis
F: Beata Logina

Jau otro reizi šī mācību gada
laikā Iecavas vidusskola
uzņēma labākos debatētājus
no visas Latvijas. Nacionālā
debašu turnīra tēma šoreiz
bija «Migrācija sekmē Eiropas
Savienības ekonomisko
attīstību».
Sestdien, 26. aprīlī, Iecavā
viesojās vairāk nekā 100 debatētāju un debašu treneru, 28 komandas latviešu un deviņas angļu valodā. Salīdzinot ar citiem
gadiem, šāds komandu skaits ir
samērā mazs, jo parasti nacionālie turnīri vienkopus apvieno ap
50 komandu. Šoreiz tam par
iemeslu bija debatētāju aktivitāte arī citās jomās - šajā pašā dienā Rīgā notika zinātniski pētniecisko darbu lasījumi.
Neskatoties uz to, debates izvērtās ļoti interesantas. Mūsējo
šoreiz bija divas komandas pirmie - mūsu debitanti Mārcis Vīnbergs, Krists Kozlovs un Māris
Lasenbergs, kas, būdami pamatskolas skolēni, mērojās spēkiem
ar daudziem vidusskolēniem un
pat uzvarēja vienu debati, kopumā parādīdami atzīstamu sniegumu - 23. vieta no 28 komandām latviešu turnīrā.
Otra komanda - jau pieredzējušās meitenes Jana Ādmine,
Liene Krastiņa un Ivita Puzo - angļu turnīrā, tikai pusfinālā līdzīgā cīņā piekāpjoties debatētājiem
no Liepājas, ieguva trešo vietu.
Otrā pusfinālā arī liepājniekiem
piekāpās debatētāji no Daugavpils. Angļu turnīra finālā spēkiem mērojās Liepājas 1. un 7. vidusskolas debatētāji, pēdējiem
esot nedaudz spēcīgākiem. Latviešu turnīrā finālā pārliecinošākas izrādījās meitenes no Bauskas 1. vidusskolas, otrajā vietā
atstājot debatētājus no Draudzī-

Debašu turnīra moto:

Jana Ādmine (attēlā no kreisās) visus nacionālos debašu turnīrus
vērtē kā patīkamus, jo ir iespēja satikt interesantus un erudītus
cilvēkus. Pamācoši tie ir no oratoriskā viedokļa. «Būtībā debates ir
nepieciešamas jebkuram cilvēkam, jo iegūtā pieredze par
runāšanu, uzstāšanos publikas priekšā, sava viedokļa
aizstāvēšanu noder jebkurā dzīves situācijā.» Savus sasniegumus
26. aprīļa turnīrā jauniete vērtē pēc principa - vienmēr var labāk.
Jana priecājos par savām komandas biedrēm Ivitu Puzo un Lieni
Krastiņu, jo viņas, par spīti nelielai debatēšanas pieredzei,
debatēja ļoti labi un pierādīja savu potenciālu un zināšanas.
gā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas. Arī trešo un ceturto vietu
ieguva debatētāji no Cēsīm.
Debatēs kopumā pašlaik notiek paaudžu maiņa - turnīrā varēja vērot daudz jaunu, perspektīvu komandu, kā arī enerģiskus
un apņēmības pilnus trenerus.
Tomēr nenoliedzami debašu līmenis arvien ir ļoti augsts, un arī
mūsu debatētāji pilnā mērā ir
spējīgi konkurēt ar citu skolu
pārstāvjiem.
Paldies skolas administrācijai
un čaklajam kolektīvam par atsaucību un palīdzību turnīra organizēšanā! Un, protams, arī
skolotājai Vitai Lauciņai-Veinerei par debatētāju sagatavošanu
un turnīra organizēšanu mūsu
skolā!
Pirms
debatēm
dalībnieki
(arī Mārcis
Vīnbergs,
no labās,
Krists
Kozlovs un
Māris
Lasenbergs)
zālē baudīja vidusskolas audzēkņu muzikālos priekšnesumus.

Debatēs labus panākumus
var gūt jebkurš; tā nav nodarbe
tikai gudrīšiem. Tās palīdz jauniešiem attīstīties vispusīgi gan
pilnveidojot savas runas prasmes un spēju uzstāties publikas
priekšā, gan attīstot loģisku un
ātru domāšanu un prasmi analizēt informāciju, gan palīdz izveidot savu viedokli par sabiedrībā apspriestām un aktuālām tēmām. Un, protams, debates ir

«Cilvēks ar stiprām
rokām uzvar vienu,
cilvēks ar lielām
zināšanām - tūkstoti.»
Kazahu sakāmvārds

lieliska iespēja iegūt jaunus, interesantus, vispusīgi talantīgus,
atraktīvus un vienkārši foršus
draugus.
Mūsu debatētājiem aktīvā sezona nu ir galā! Priekšā vēl vasaras debašu nometne Salacgrīvā jūnija beigās. Un tad jau atkal
sāksim debatēt ar jaunu sparu,
iespējams jau rudenī atkal pulcējot labākos debatētājus no visas Latvijas tepat Iecavas vidusskolā turnīrā «42 minūtes»!
Veiksmi, sparu un neatlaidību debatējot!

Ivita Puzo (no kreisās) un oponente no Daugavpils debatē
angliski.

5.
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Projekts maina pasaules uztveri
A: Dace Gargurne

sociālā darbiniece darbam ar
ģimenēm un bērniem
F: Sigma Strautmale

No 2007. gada 2. janvāra
līdz šī gada 30. aprīlim
Iecavas novada Domes
Sociālajā dienestā noritēja
SIF motivācijas projekts
«Saņemies un mainies!».
Projekts paredzēja ar dažādu
motivācijas programmu starpniecību rosināt izvēlētās mērķa
grupas dalībniekus (vecākus pēc
bērnu kopšanas atvaļinājuma)
iesaistīties vai atgriezties darba
tirgū. Projektu vadīja Iecavas novada Sociālā dienesta vadītāja
Sigma Strautmale, un tajā
iesaistījās 24 māmiņas vecumā
no 15 līdz 40 gadiem.
Var teikt, ka projekta mērķis - motivēt bezdarba situācijā
nonākušos pašiem uzņemties
atbildību par savu dzīvi, palīdzot
izprast un skaidri apzināties savas dzīves mērķus, lai mērķtiecīgi virzītu savu karjeru, - tika
veiksmīgi sasniegts. Māmiņas tika vedinātas tuvāk izpratnei par
krīzes pozitīvajiem resursiem,
pašizaugsmi, pilnveidojot sevi,
savu un savas atbalsta sistēmas
resursu izmantošanu.
Projekta laikā mērķgrupai bija iespēja iesaistīties piecos nodarbību ciklos jeb piecās motivācijas programmās. Vispirms ar
grupu dalībniecēm strādāja
psiholoģes Inga Grīnberga un
Andra Katkeviča. Projekta laikā
māmiņas apguva zināšanas arī
sociālajos un ginekoloģijas jautājumos, savukārt jurists Uldis
Zelmenis vadīja lekcijas «Civil-

spriedumu izpildes vispārējie nosacījumi», «Likumiskā mantošana, testamentālā mantošana»,
«Tiesu izpildītāju darbību reglamentācija likumdošanā» u. c.
Būtiski, ka šo motivāciju programmu ietvaros dalībniecēm bija iespēja izmantot individuālas
konsultācijas.
Sievietēm vistīkamākās šķita
vizuālās mākslas nodarbības. To
konsultante Evita Zeltiņa viņas
iepazīstināja ar dažādiem mākslas veidiem, to reālu pielietošanu dzīvē. Dalībnieces gatavoja
skices, kartītes, apgleznoja māla
podiņus, gatavoja stikla vitrāžas,
apgleznoja T-kreklus, veidoja
sveces, gatavoja gleznas salvešu
tehnikā, jaucot to ar krāsām.
Vislielāko prieku visām sagādāja
zīda apgleznošana.
Gatavos mākslas darbiņus
23. aprīlī varēja aplūkot īpaši sarīkotā izstādē Sociālā dienesta
telpās. Tā kā informācija par to
bija ievietota arī internetā, izstādei netrūka apmeklētāju. Bija interesanti vērot apmeklētāju izbrīnu, ka mākslas darbus radījuši cilvēki, kuri ikdienā ar to nenodarbojas.
Motivācijas programma bija
milzīgs atbalsts māmiņām bērnu
kopšanas atvaļinājuma laikā, tā
sacīja dalībniece Iveta Putniņa.
Viņa priecājas, ka ar grupas dalībniecēm strādāja pieredzējuši
speciālisti pēc izstrādātām motivācijas programmām. Minētās
aktivitātes paaugstināja mērķa
grupas izglītotības līmeni, vairoja vēlmi un gatavību meklēt darbu.
Dažām Iecavas novada sabiedrības grupām rūpes sagādā
bezdarbs un sociālās problēmas,
tādēļ Sigma Strautmale projekta
ietvaros vēlējās sekmēt cilvēku
resursu attīstību nodarbinātības

IZ Sporta ziņas
23. aprīlī Iecavas vidusskolā notika Iecavas novada
skolu 1. klašu olimpiāde.
1. vietu ieguva vidusskolas 1. komanda, kuras sastāvā startēja
Evelīna Grīnvalde, Annemarija Dukure, Beāte Jašuka, Mārtiņš
Murāns, Edijs Lācis un Georgijs Mihailovs.
2. vieta - sākumskolas Dartija komandai, kurā startēja Arta
Lauberga-Laukenberga, Anna Ansone, Rebeka Šostakoviča, Liāna
Ņikiforova, Toms Janeks, Toms Riekstiņš un Edvīns Milzers.
3. vietu izcīnīja Iecavas vidusskolas 2. komanda, kurā startēja Eva
Maculeviča, Anna Onzule, Gvido Valbe, Raits Liepa, Rihards Bitelis
un Ksenija Siliņa.
Iecavas novada sporta skola pateicas novada Domei par finansiālo
atbalstu balvu iegādei. IZ

Vizuālās mākslas darbu izstāde Sociālajā dienestā.
veicināšanā un līdztekus mazināt ekonomisko un sociālo atšķirtību. Projekts tā dalībniecēm
palīdzēja iegūt ticību saviem spēkiem, cēla iedzīvotāju pašapziņu

un līdz ar to arī vēlmi mainīties.
Taču projekts ne tikai mainīja
dalībnieču pasaules uztveri, tas
ir arī reāls ieguldījums novada
attīstībā. IZ

HJBL sezonu noslēguši
vecākās grupas basketbolisti
A: Beata Logina

No 24. līdz 27. aprīlim
Kandavā notika
Hansabankas Jaunatnes
basketbola līgas
finālsacensības A vecuma
grupas jeb
1989./1990. gadā
dzimušajiem spēlētājiem.
Astoņu labāko Latvijas komandu vidū bija arī vienība, kurā
apvienoti spēcīgākie basketbolisti no Iecavas, Vecumniekiem, Misas un Bauskas.
Mūsu novadnieki finālturnīrā
piedzīvoja trīs zaudējumus (pret
BS Rīga/1188 - 74:116; pret
BJBS Ķeizarmežs - 69:82; pret
Valmieru/Rūjienu/Strenčiem 76:107) un svinēja vienu uzvaru
(pret Talsiem/Roju 96:94), kopvērtējumā ierindojoties septītajā
vietā. Jāatgādina, ka pavisam
šosezon A vecuma grupā sacentās 45 komandas.
Bauskas rajona basketbolistu komandā viens no rezultatīvākajiem punktu guvējiem bija
Ivars Zemītis (minētajās fināltur-

nīra spēlēs attiecīgi 30 p., 18 p.,
19 p. un izcīnītas 8 atlēkušās
bumbas; 28 p. un 8 atl. b.). Gundars Brička guva 14 p., 27 p., 14
p., 21 p. un 5 atl. b. Genādijs
Meļņiks finālturnīra trešajā spēlē bija starp rezultatīvākajiem
spēlētājiem ar 14 gūtajiem punktiem. Īpaši jāuzteic Gundars
Baldiņš, kurš finālturnīrā izcēlās ar diviem double-double:
spēlē pret Ķeizarmežu viņa kontā bija 13 atlēkušo bumbu un 12
punktu, bet pēdējā spēlē - 17
punktu un 18 atlēkušo bumbu.
Komandā spēlēja arī Jānis
Ivanovs, Juris Ojāru, Jānis Saveļjevs, Krišjānis Zauers, Ruslans Mišukovskis un Jānis Lietavietis. Tas, ka puiši rāda atzīstamu sniegumu, šosezon
HJBL 2. divīzijas Centra grupā
izcīnot otro vietu un Latvijas mērogā ierindojoties uzreiz pēc lielo
pilsētu Rīgas, Ventspils un Valmieras basketbolistiem, ir vairāku treneru nopelns. Paldies
jāsaka gan iecavnieku skolotājiem Vilnim Gailumam un Voldemāram Pārumam, gan Jurim
Orinskim no Misas, gan baušķeniekam Zintim Alksnim. IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja 29. aprīļa
sēdē nolēma ieteikt Domei paaugstināt transporta pakalpojumu izcenojumus sporta skolas «Dartija»
mikroautobusiem Ford Transit un
VW Transporter, pamatojoties uz
skolas direktores iesniegumu par
degvielas cenu palielinājumu.
Tika akceptēts bibliotekāres
Dz. Maračkovskas lūgums atbalstīt Ziemeļu bibliotēkas darbu
«Bērnu žūrijas» programmā, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu Ls 75.
Deputāti iepazinās ar Finanšu
nodaļas sagatavoto informāciju
par visu Domes sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu apvienošanu vienā dokumentā. Lēmumprojekts vēl jāapstiprina Domes
sēdē.
Komiteja nolēma ieteikt Domei
izdarīt grozījumus Domes pamat-

budžeta izdevumu tāmēs, pamatojoties uz kancelejas pārzines
T. Šmites iesniegumu par papildu
līdzekļu piešķiršanu Domes arhivējamo lietu un dokumentu sakārtošanai, un pamatojoties uz
iepirkumu speciālistes Dz. Baltaces iesniegumu par papildu līdzekļu piešķiršanu bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai Zālītē, Zorģos
un Dimzukalnā.
No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem tika nolemts piešķirt
finansējumu dzīvojamās mājas
«Dartija-1» jumta remontam. Savukārt no sporta aktivitātēm paredzētajiem līdzekļiem līdz Ls 80 lielu finansējumu varētu izlietot futbola vārtu tīklu iegādei un ierīkošanai Zālītē, pamatojoties uz V. Sidorenkova iesniegumu.
Deputāti sprieda par vēlamajām izmaiņām nolikumā «Par Iecavas novada Domes naudas balvu»,
nosakot balvas maksimālo apjomu - Ls 150, bet 80 un 85; 90 un

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
11.03.2008. lēmumu
(protokols Nr. 3, 18. p.)
Izdoti saskaņā ar LR likuma
«Par pašvaldībām»
43.panta 1.daļas 4. un 6. punktu,
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
26. panta 2. daļu
I NOTEIKUMOS LIETOTIE
TERMINI
1.1. Noteikumu pārkāpums - par
noteikumu pārkāpumu atzīstama
prettiesiska, vainojama (ar nodomu
vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība
vai bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko kārtību vai sanitāro tīrību
novadā un par kuru noteikumos paredzēta administratīvā atbildība.
1.2. Noteikumu pārkāpējs - fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, par kurām šajos noteikumos ir paredzēta atbildība, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.
1.3. Nepilngadīga persona - persona, kura nav sasniegusi 18 gadu
vecumu.
1.4. Sabiedriska vieta - ikviena
novadā esoša publiski pieejama teritorija, telpa (ceļi - jebkura satiksmei
izbūvēta teritorija, kas sastāv no
braucamās daļas, ietves un nomales
sadalošās joslas), saliņas; tuneļi; laukumi; dzelzceļu stacija - tās zāles un
gaiteņi; autoosta - tās zāles un gaiteņi; sporta būves, kā arī parki; skvēri, namu pagalmi, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas; kā arī
neapbūvētas vai citādi neiekārtotas
valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.
1.5. Dzīvojamo ēku koplietošanas
telpas - ēku bēniņi, pagrabi, kāpņutelpas un gaiteņi.
1.6. Izklaides vietas - kafejnīcas;
bāri; restorāni; klubi; spēļu un deju
zāles; diskotēkas un tamlīdzīgi.

95 un 100 gadu jubilejā pasniedzamo balvas apmēru - attiecīgi
Ls 50, Ls 70 un Ls 100.
Iepazinusies ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu par ierosinājumu Domei izveidot Iecavas novada Izglītības nodaļu divu cilvēku sastāvā, Finanšu
komiteja sprieda par iespējām to
paveikt. Tā kā šī gada budžetā minētajam mērķim finanses nav paredzētas, ticamāk, ka nodaļu varētu veidot no nākamā gada sākuma. Taču deputāti nolēma atgriezties pie šī jautājuma izskatīšanas augustā.
Komiteja akceptēja izmaiņas
pašvaldības aģentūras «Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrs» maksas pakalpojumu sarakstā, kā arī lēma par grozījumiem Iecavas kultūras nama, sākumskolas «Dartija» pamatbudžeta tāmē un citiem jautājumiem,
par kuriem galīgais lēmums jāpieņem Domei. IZ

«PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU IECAVAS NOVADĀ»

(jaunā redakcijā)
1.7. Datorsaloni - vietas, kur par
samaksu tiek sniegti interneta, datorspēļu un tamlīdzīga rakstura pakalpojumi.
1.8. Publiskie pasākumi - dažādu
veidu atklāti pasākumi (sarīkojumi,
koncerti, sporta spēles u. c.), kas tiek
organizēti sabiedriskās vietās, neatkarīgi no zemes vai ēku piederības.
1.9. Zaļā zona - lielciema un citu
blīvi apdzīvoto vietu teritorijā esošie
apstādījumi, zālieni, parki un meži.
1.10. Apstādījumi - ar kokiem,
dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi vai joslas.
II VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Saistošo noteikumu mērķis
un uzdevumi.
2.1.1. Saistošie noteikumi «Par
sabiedrisko kārtību Iecavas novadā»,
turpmāk tekstā Noteikumi, tiek
ieviesti, lai Iecavas novada administratīvajā teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību.
2.1.2. Noteikumi paredz, kāda
kārtība ir jāievēro novada administratīvajā teritorijā un kāda ir atbildība
tās neievērošanas gadījumā.
2.2. Atbildība par Noteikumu
neievērošanu.
2.2.1. Noteikumi ir saistoši visā
Iecavas novada administratīvajā teritorijā visām fiziskām un juridiskām
personām, kas dzīvo, uzturas un darbojas Iecavas novadā. Nekustamā
īpašuma īpašniekiem noteikumi ir
saistoši neatkarīgi no tā, vai īpašums
ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā.
2.2.2. Personas, kuras pārkāpj
šos Noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās administratīvās atbildības, ja par viņu darbību konkrētā
gadījumā nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā atbildība.
2.3. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt administra-

tīvo pārkāpumu protokolu par Noteikumu pārkāpšanu:
2.3.1. policisti - laikā, kad veic
dienesta pienākumus;
2.3.2. Domes kārtībnieks;
2.3.3. Iecavas novada Domes deputāti;
2.3.4. Iecavas novada Domes izpilddirektors;
2.3.5. SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» valdes priekšsēdētājs.
2.4. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība.
2.4.1. Sodu par šo Noteikumu
pārkāpšanu uzliek robežās, kurās
paredzēta atbildība par izdarīto šo
noteikumu pārkāpumu.
2.4.2. Administratīvos protokolus
izskata un sodu uzliek Iecavas novada Domes administratīvā komisija.
Administratīvās komisijas lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
2.5. Par Noteikumu pārkāpšanu
iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta
Iecavas novada Domes budžetā un izlietota sanitārās tīrības uzlabošanas
izdevumiem.
III ATBILDĪBA
3.1. Par uzvedību sabiedriskās
vietās.
3.1.1. Par ielu un citu sabiedrisko
vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem
u. tml.) - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.
3.1.2. Par ielu un citu sabiedrisko
vietu piegružošana ar sadzīves vai citiem atkritumiem - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50
latiem.
3.1.3. Par jebkura dzēriena ienešanu un lietošanu stikla pudelēs
publisko pasākumu laikā - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 50 latiem.

6.

«Iecavas Ziņas» jau rakstīja, ka
11. marta sēdē Dome lēma par
saistošo noteikumu Nr. 7 «Par
sabiedrisko kārtību Iecavas
novadā» apstiprināšanu jaunā
redakcijā.
Dome, atklāti balsojot, «par» - 10
(G. Arājs, A. Avots, S. Drozdovs,
A. Grīnbergs, A. Grundmanis,
J. Krievs, A. Mačeks, S. Mašiņenkovs, J. Pelsis, A.Zaķe-Fridrihsone),
«pret» - nav, «atturas» - nav, nolēma:
1. Apstiprināt Iecavas novada
Domes saistošos noteikumus Nr.7
«Par sabiedrisko kārtību Iecavas novadā» jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi
Nr.7 «Par sabiedrisko kārtību Iecavas
novadā» stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
«Iecavas Ziņas».
3. Atcelt Iecavas pagasta padomes 13.02.1996. saistošos noteikumus Nr.9 «Par sabiedrisko kārtību
Iecavas pagastā», kas apstiprināti ar
Iecavas pagasta padomes
13.02.1996. lēmumu (prot. Nr. 2, 10.
p.).
4. Atcelt 08.05.2007. Iecavas novada Domes lēmumu «Par Iecavas
novada Domes 08.05.2007. saistošo
noteikumu Nr.7 «Par sabiedrisko
kārtību Iecavas novadā» apstiprināšanu», prot. Nr. 6, 5. p.
Jaunā noteikumu redakcija pēc
apstiprināšanas Domē ir akceptēta
Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijā.

3.1.4. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no
30 līdz 50 latiem.
3.2. Par spļaušanu sabiedriskās vietās.
3.2.1. Par spļaušanu uz ielas,
koplietošanas telpās vai citās sabiedriskās vietās - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
5 latiem.
3.2.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no
5 līdz 10 latiem.
3.3. Par peldēšanos aizliegtās
vietās.
3.3.1. Par peldēšanos vietās, kur
tas ir aizliegts, - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.
3.3.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 15
līdz 30 latiem.
3.4. Par naktsmiera traucēšanu.
3.4.1. Par naktsmiera traucēšanu (skaļu muzicēšanu, mūzikas
atskaņošanu, remonta veikšanu,
automašīnu signalizāciju, cilvēku
un mājdzīvnieku radītu troksni u.
tml.) dzīvokļos, koplietošanas telpās
un uz ielām, kas traucē iedzīvotāju
naktsmieru laikā no plkst.2300 līdz
600, izņemot pasākumus publiskā
vietā, kuriem pašvaldība ir izsniegusi atļauju, - izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.
3.4.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 30
līdz 250 latiem.
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3.5. Par pārkāpumiem dzīvojamo māju koplietošanas telpās.
3.5.1. Par koplietošanas telpu nolaidīgu ekspluatāciju, nesaudzīgu attieksmi pret sanitārtehniskām un citām iekārtām, izraisot to bojāšanos,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 100 latiem.
3.5.2. Par antisanitāru apstākļu
radīšanu koplietošanas telpās - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.5.3. Par koplietošanas telpu vai
malkas šķūņa izmantošanu tam neparedzētiem mērķiem - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
50 latiem.
3.5.4. Par koplietošanas telpu bojāšanu un citu darbību veikšanu, ja
tās traucē mājas iedzīvotāju mieru,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 250 latiem.
3.5.5. Par koplietošanas telpu
piegružošanu ar sadzīves atkritumiem, izsmēķiem, saulespuķu sēklām u. c., nakšņošanu koplietošanas telpās, - izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.5.6. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 30
līdz 100 latiem.
3.5.7. Par veļas žāvēšanu daudzdzīvokļu māju balkonos un lodžijās
virs balkona vai lodžijas augšējās malas līmeņa - izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 5 latiem.
3.6. Par pārkāpumiem apsaimniekojamās teritorijās.
3.6.1. Par namīpašumu, citu būvju neuzturēšanu kārtībā saskaņā ar
sanitārās kopšanas un īpašuma uzturēšanas noteikumiem - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 50 latiem, juridiskām personām - līdz 500 latiem.
3.6.2. Par zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu kārtībā
saskaņā ar sanitārās kopšanas un
īpašuma uzturēšanas noteikumiem,
savlaicīgu zāles nenopļaušanu līdz
ielas (brauktuves) malai, apaudzēšanu ar kokiem un krūmiem, kas bojā
skatu un traucē ielu krustojumu pārredzamību, apdraudot satiksmes
drošību, un ierobežo gājēju pārvietošanās iespējas, - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 50 latiem, juridiskām personām - līdz 500 latiem.
3.6.3. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu: fiziskām personām no 50 līdz 100 latiem,
juridiskām personām - no 250 līdz
1000 latiem.
3.6.4. Par ielu malu un ietvju nesakopšanu (sīko atkritumu, zāles,
smilšu nenovākšana), sniega nenotīrīšanu no ietvēm, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.6.5. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 30
līdz 50 latiem.
3.6.6. Par kiosku, veikalu un kafejnīcu apkārtnes nesakopšanu 10 m
attālumā no attiecīgā objekta, tirdzniecības vietu nesakopšanu, - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:
fiziskām personām līdz 50 latiem, juridiskām personām - līdz 250 latiem.
3.6.7. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada

laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu: fiziskām personām no 30 līdz 50 latiem,
juridiskām personām no 50 līdz 250
latiem.
3.6.8. Par ziemā un atkušņa laikā
sniega un ledus periodisku nenotīrīšanu no ēku jumtiem, lai nepieļautu
ledus un sniega krišanu, apdraudot
gājēju un transporta līdzekļu drošību, - izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu: fiziskām personām līdz
50 latiem, juridiskām personām - līdz
250 latiem.
3.6.9. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu: fiziskām personām no 30 līdz 100 latiem,
juridiskām personām - līdz 250 latiem.
3.6.10. Par malkas, būvmateriālu vai citu priekšmetu glabāšana pie
daudzdzīvokļu mājām ārpus malkas
šķūņa (ja dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam ir malkas šķūnis) vai vietās,
kas nav saskaņotas ar pašvaldību vai
arī uz ielu apmalēm, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50
latiem.
3.6.11. Par ēkas fasādes (tai skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu),
žogu, vārtu netīrību, bojātu krāsojumu vai apmetumu, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50
latiem.
3.6.12. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no
30 līdz 50 latiem.
3.6.13. Par dzīvojamo māju un
sabiedrisko ēku, saimniecības ēku,
žogu un citu būvju, kā arī dažādu
iekārtu bojāšanu (tai skaitā ar uzrakstiem un zīmējumiem), - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 50 latiem.
3.6.14. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 30
līdz 50 latiem.
3.6.15. Par aploku, būru (ārpus
slēgtām telpām) putniem un mājdzīvniekiem, kuru ekskrementi apkārtējā vidē izdala cilvēku labsajūtai kaitīgas smakas, ierīkošanu pie kopīgā
žoga bez kaimiņu piekrišanas, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.6.16. Par ceļa seguma bojāšanu, izmantojot ceļa klātni kā apgrieziena joslu blakus esošā lauka apstrādāšanai, izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.6.17. Par sabiedriskās vietās
un privātīpašumā esošo apstādījumu vai zālienu bojāšanu vai izbraukāšanu, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.6.18. Par transporta līdzekļu
mazgāšanu vai to profilaktisko apkopi zaļajā zonā, publisko ūdeņu aizsargjoslā vai citā šim nolūkam neparedzētā vietā, - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.6.19. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 30
līdz 50 latiem.
3.7. Par alkoholisko dzērienu,
tajā skaitā alus vai citu apreibinošo
vielu, lietošanu.
3.7.1. Par alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošu vielu lietošanu
dzīvojamo ēku pagrabos, bēniņos,
koplietošanas telpās, kā arī atstātās
bez uzraudzības un nepabeigtās ēkās
un būvēs, - izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.
3.7.2. Par tādām pašām darbī-

bām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 25
līdz 50 latiem.
3.7.3. Par atrašanos dzīvojamo
māju koplietošanas telpās tādā alkoholisko dzērienu vai apreibinošo
vielu izraisītā reibuma stāvoklī, kas
aizskar apkārtējo cilvēku cieņu un
traucē viņu mieru, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50
latiem.
3.7.4. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 30
līdz 50 latiem.
3.8. Par nepilngadīgo personu un
vispārizglītojošo skolu skolēnu smēķēšanu.
3.8.1. Par nepilngadīgo personu
un vispārizglītojošo skolu skolēnu
smēķēšanu sabiedriskās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 10 latiem nepilngadīgās
personas vecākiem vai viņus aizstājošām personām.
3.8.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 10
līdz 50 latiem nepilngadīgās personas vecākiem vai viņus aizstājošām
personām.
3.9. Par nepilngadīgo personu atrašanos ārpus mājas novada teritorijā.
3.9.1. Par nepilngadīgās personas līdz 6 gadu vecumam atrašanos
uz ielas un citās sabiedriskās vietās
bez pieaugušo vai gados vecāku bērnu, sākot no 16 gadu vecuma, pavadības no plkst. 2300 līdz 600 izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 10 latiem nepilngadīgās personas vecākiem vai viņus aizstājošām
personām.
3.9.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 10
līdz 20 latiem nepilngadīgās personas vecākiem vai viņus aizstājošām
personām.
3.9.3. Par nepilngadīgās personas līdz 16 gadu vecumam ilgstošu
atrašanos uz ielas un citās sabiedriskās vietās bez vecāku vai viņus aizstājošo personu pavadības no plkst.
2300 līdz 600 - izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 10 latiem nepilngadīgās personas vecākiem vai
viņus aizstājošām personām.
3.9.4. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 10
līdz 50 latiem nepilngadīgās personas vecākiem vai viņus aizstājošām
personām.
3.9.5. Par nepilngadīgās personas līdz 16 gadu vecumam atrašanos
interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās līdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta
un datorspēļu pakalpojumus, mācību gada laikā no plkst. 8.00 līdz
16.00 bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas un
nakts laikā: vasaras mēnešos (jūnijs,
jūlijs un augusts no plkst. 2300 līdz
600 un pārējos mēnešos no plkst.2300
līdz 600) bez vecāku vai personu, kas
viņus aizstāj, pavadības, - uzliek
naudas sodu līdz 100 latiem iestādes
īpašniekiem vai iestādes atbildīgajām personām vai viņus aizstājošām
personām.
3.9.6. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 50
līdz 250 latiem iestādes īpašniekiem

vai iestādes atbildīgajām personām
vai viņus aizstājošām personām.
3.10. Par bērnu rotaļāšanos uz
ielas braucamās daļas un būvlaukumos.
3.10.1. Par bērnu rotaļāšanos
uz ielas braucamās daļas, būvlaukumos vai būvobjektos, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 5 latiem bērnu vecākiem vai viņus aizstājošām personām.
3.10.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 5
līdz 10 latiem bērnu vecākiem vai viņus aizstājošām personām.
3.11. Par vizināšanos ar skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem
pa novada ielām, ietvēm, laukumiem.
3.11.1. Par vizināšanos ar skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem u. tml. pa novada ielām, ietvēm, laukumiem, ja tas traucē gājēju vai transporta satiksmi, - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 5 latiem.
3.11.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 5
līdz 10 latiem bērnu vecākiem vai viņus aizstājošām personām.
3.12. Par iekšējās kārtības
noteikumu neievērošanu.
3.12.1. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, izglītības, sporta, atpūtas, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.12.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 30
līdz 50 latiem.
3.13. Par novada sabiedrisko labiekārtojuma objektu, autotransporta pieturu, mazo arhitektonisko
formu bojāšanu.
3.13.1. Par novada sabiedrisko
labiekārtojuma objektu (skvēru,
laukumu), autotransporta pieturu,
mazo arhitektonisko formu bojāšanu, - uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.13.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 20
līdz 50 latiem.
3.14. Par koku sulu tecināšanu,
koku mizas graizīšanu, uzrakstu vai
vadu piestiprināšanu pie kokiem,
veļas žāvēšanu koku zaros.
3.14.1. Par koku sulu tecināšanu, koku mizas graizīšanu, uzrakstu
vai vadu piestiprināšanu pie kokiem, veļas žāvēšanu koku zaros zaļajā zonā, apstādījumos un sabiedriskās vietās, - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.
3.14.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no
30 līdz 50 latiem.
IV NOBEIGUMA NOTEIKUMI
4.1. Ar šo Noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē:
Iecavas pagasta padomes
13.02.1996. saistošie noteikumi Nr.
9 «Par sabiedrisko kārtību Iecavas
pagastā», apstiprināti ar Iecavas pagasta padomes 13.02.1996. lēmumu
(prot.nr. 2,10.p.).
Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
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«Es varu palīdzēt bērniem izaugt...»
A: F: Anta Kļaveniece

Daina Pluce par savu dzīvi
saka - «kā pa viļņiem». Viņas mātei izaudzināt trīs bērnus bija par
grūtu. Kādu vasaru viņa Dainu
aizveda paciemoties pie sava
brāļa ģimenes, bet atpakaļ tā arī
neatveda. «Pie krustvecākiem
man tiešām nekā netrūka, ja nu
vienīgi mīlestības. Ļoti sāpēja
sirds,» atceras Daina un joprojām valda asaras, lai gan saka,
ka mātes rīcību pilnībā saprotot.
Savus trīs bērnus Daina arī
audzināja viena, taču nevienam
nesūdzējās un neko neprasīja.
Kad viņi izauga, kļuva vieglāk,
taču pārņēma sajūta, ka nevienam vairs neesi vajadzīga. Izrauties no bezcerības un tukšuma
palīdzēja baznīca, tur viņa satika
arī savu tagadējo vīru Jāni. Trešo
gadu viņi saimnieko mantotajā
lauku mājā Iecavas pusē un jau
gandrīz divus gadus dod tajā patvērumu arī saviem audžubērniem, šobrīd četriem. «Lai mazāk
ir bērnu, kas uzauguši bez mīlestības,» teic apņēmības pilnā Daina. Viņa uzskata, ka tas, kurš
pats ar grūtībām nav saskāries,
nevar izprast citu dzīves sarežģījumus. Savulaik izjutusi mīlestības trūkumu, tagad viņa to dāvā
ne tikai saviem audžubērniem
un diviem mazbērniem, bet arī
krīzes centra «Māras centrs»
iemītniekiem, pie kuriem dodas
katru trešo dienu. «Māras centrā» īslaicīgu psiholoģisku un cita veida palīdzību saņem bērni
no trīs līdz 18 gadu vecumam, kā
arī mātes ar mazgadīgiem bērniem. Parasti viņi ir nonākuši
krīzes situācijās, kuras izraisa
vecāku šķiršanās, alkoholisms,
jaunas ģimenes izveidošana, kurā ienāk cits bērns u. tml.
Bērnu aizstāvību Daina uzskata par savas dzīves misiju un
šo izvēli uztver ļoti nopietni. Pirmais solis ceļā uz to bija darbs
bērnu namā «Annele» un studijas Latvijas Kristīgajā akadēmijā, bet vieni no pēdējiem sasniegumiem - sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas «Attīstība» diploma iegūšana šī gada
martā un audžuvecāku kursos
iegūtās zināšanas. Tas viss lieti
noder ikdienā, jo to, ka audzināt
bērnus viegli un bez raizēm nav
iespējams, saprot ikviens. Gan
savus, gan pieņemtus. Īpaši tad,
ja līdz pusaudža gadiem nācies
uzaugt ar apziņu, ka nevienam
tā īsti neesi vajadzīgs, esi svaidīts no vienas iestādes uz otru,
bet, lai būtu mazāk ievainojams,
esi paspējis uzaudzēt sirdij bru-

«Ir izmēģināts
dzīvot dzīvi ar
Dievu un bez.
Ar noteikti ir
vieglāk, jo šķiet,
ka lietas
nokārtojas it kā
pašas no sevis,
sapņi piepildās.»

8.

Dainas Pluces
vizītkarte:
· Strādā par sociālo
aprūpētāju latviešu
samariešu apvienības
krīzes centrā «Māras
centrs»
· Bauskas ev. lut.
draudzes diakonijas
darba vadītāja
· Absolvējusi Latvijas
Kristīgo akadēmiju
· Šī gada martā
absolvējusi sociālā
darba un sociālās
pedagoģijas augstskolu
«Attīstība»
· Audžumamma četriem
bērniem vecumā no
diviem līdz 17 gadiem

Daina
kopā ar
savu
mazdēlu
Kevinu.

AUDŽUĢIMENE bārenim vai bez vecāku
gādības palikušam bērnam nodrošina
aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var
atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav
iespējams, tiek adoptēts vai viņam
nodibināta aizbildnība.
ņas. Kā lai liek vairākkārt vilšanos piedzīvojušam pusaudzim
saprast, ka var dzīvot citādāk?
Arī Dainas un Jāņa audžubērni
ir izmēģinājuši daudz ko: apzagušies, bēguši prom no mājām
un ko tikai ne. Paziņas vairākkārt teikuši - ja jau neklausa, vajag dod atpakaļ uz bērnu namu,
taču Daina tā nedomā. «Es nevaru viņus piemānīt, ja jau esmu
paņēmusi. Arī pašu bērni neizaug bez problēmām, bet vai tādēļ
viņi ir mazāk mīļi?» viņa vaicā.
«Ja man būtu teikšana, es par
bērnu pamešanu vecākus sodītu, jo tā nedrīkst rīkoties. Nesaprotu, kurp vispār ejam. Kas iz-

na, «nav laika un vietas vienai
kaut kur nolīst, jo viņi visu laiku
ir apkārt, taču sajūta, ka esmu
kādam vajadzīga, man ir daudz
svarīgāka. Nevaru pat iedomāties, kā būtu, ja mājās neviena
nebūtu.»
Kad vaicāju, kur ģimene
smeļas spēku, Daina atbild, ka
to gūst Bībelē. «Lūdzam Dievu.
Katru svētdienu sakāpjam pilna
mašīna un dodamies uz baznīcu
Bauskā, Salgalē vai Iecavā. Bērni apmeklē svētdienas skolu,
mēs dziedam luterāņu draudzes
korī. Kopā ar lūgšanu grupu piedalāmies lūgšanās par problēmu
risinājumu. Mēs lūdzam, un

«Mana misija ir aizstāvēt
bērnus. Cīnos par taisnību.»
augs no bērniem, kuri kopš mazotnes ir mētāti pa pasauli? Kā
viņi audzinās savus bērnus, ja
viņu sirdīs ir naids?»
Ātrāk mīlestībai un audzināšanai ļaujas bērni līdz desmit gadu vecumam, novērojusi Daina,
taču nu jau ģimenē pienācis brīdis, kad viņas klēpī grib ierausties arī tie lielākie… «Savas dzīves būtībā vairs nav,» saka Dai-

lūdz par mums. Varu ar pārliecību teikt - ir izmēģināts dzīvot
dzīvi ar Dievu un bez. Ar noteikti
ir vieglāk, jo šķiet, ka lietas nokārtojas it kā pašas no sevis,
sapņi piepildās.»
Gandarījumu ģimenē sniedz
arī citi notikumi. Prieks par mazbērniem - četrgadīgo Kevinu un
divus gadus jauno Robertu, kurš
pasaulē ieradies kā liels brī-

nums, un jūnijā gaidāmo vēl vienu mazbērniņu. Prieks par bērnu atbalstu, kuri neiebilst pret
mammas apņemšanos audzināt
audžubērnus. Prieks par sevis
pārvarēšanu, augstskolas noslēguma darbu rakstot. Prieks par
audžubērnu sasniegumiem.
Pirmie audžubērni Pluču ģimenē bija mazs zīdainītis un viņa nepilngadīgā mamma. Daina
abus iepazina, strādājot bērnu
namā «Annele», abi ar Jāni kļuva
par mazulīša krustvecākiem, tādēļ nevarēja pieļaut, ka bērniņu
atdod nezin kur. Bērniņa mamma ar laiku izveidoja savu ģimeni, pameta savus audžuvecākus,
taču jaunā ģimene izrādījās nespējīga rūpēties par bērniem, un
krustdēls nonāca atpakaļ pie
audžuvecākiem. «Kad puiku atdeva mums atpakaļ, viņš vairs
nerunāja kā iepriekš, jo bija cietis no vardarbības. Baznīcā aizlūdzām par viņu, un neizsakāms
bija mūsu prieks, kad viņš pēkšņi kādu dienu atsāka runāt tekošā valodā,» sajūsmas asaras
nespēj slēpt Daina. Vienīgi ar divējādām izjūtām Daina gaida
iespējamo audžudēla adopciju,
jo adopcijas pieprasījums uz tik
maziem bērniem esot liels, īpaši
no ārzemniekiem. Protams, būtu labi, ja puisēns nonāktu kārtīgā ģimenē, taču par iespējamo
šķiršanos jau tagad sirds sāp.
Daina skaidro, ka viņas ģimene
var tikai palīdzēt bērniem izaugt
līdz adopcijai vai pilngadībai, taču nevar atļauties viņus adoptēt,
kas nozīmētu pilnu atbildības
uzņemšanos par bērnu tālāko izglītību, mājokļa iegādi un citām
materiāli ietilpīgām lietām. Šķiršanās no bērniem un viņu palaišana lielajā dzīvē audžuģimenei
ir visgrūtākā. IZ
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Pēdējie mēneši Tarkšķiem
pagājuši ļoti rosīgā gaisotnē
koncerti, pasākumi, konkursi.
Mēģināšu par visu pēc kārtas
nedaudz pastāstīt.

Gribas dalīties ar labiem
mums nav pārsteigums, ka
vārdiem, ko pēc pasākuma
Laura ar savu skaisto balsi un
man atsūtīja Latvijas bērnu
iekšējo dziļumu spēj
folkloras kopu festivāla
aizkustināt jebkuru, arī
režisore, filozofe Māra Mellēna,
dažādas žūrijas. Ļoti labi veicās
kas piedalījās
mūsu
mazajos
Aicinām piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir izzināt JŪSU
domas un
ieteikumus,
laiarīvisiem
kopā mums
strupdegunei
Annai Karelei,
Zemgales bērnu folkloras kopu
maizes saistošu,
svētkos. „Paldies
parmājā gaidītu.
kas
bieži
skatītājus
„ņem” ar
izdotos veidot
sava
novada
avīzi
interesantu,
ikvienā
sarīkojums
jaukokā
un desmit
sirsnīgo minūtes
sarīkojumu.
Anketas
aizpildīšana
laika.savu bērnišķīgo šarmu, tomēr
Marta beigās
Iecavas prasīs ne vairāk
Tas bija viens no maniem
jāatzīst, šoreiz arī tīri labi
vidusskolā kopā pulcējās visas
jaukākajiem piedzīvojumiem
nodziedāja. Annai dižās
Zemgales bērnu folkloras kopas
šogad. Īpašs prieks par
dziedātājas nosaukums.
mazajiem
atbrīvotajiem
6.
Vai un
laikrakstā
nepieciešams
maksas
1. Laikrakstu «Iecavas Ziņas»: no Jelgavas, Bauskas,
Diemžēlpublicēt
kaut arī iepriekšējās
Ceraukstes, Šķibes, Līvbērzes
iecaviešiem un Tarkšķiem,
kas
sludinājumus
un reklāmu?
dienas
rajona
kross
bija
abonēju
un Iecavas. Visa gada garumā
izaugušijāun nu jau spēcīgi tur
pieveicis Sigitas Blaumanes
pērku
bērni kopā ar skolotājiem
jauniešunē
galu. Kopumā
balsi, viņa ļoti braši turējās, arī
izlasu bibliotēkā
darbojušies un pētījuši tēmu
pasākums atstāja tādu
viņasesmu
māsaiizmantojis/usi:
Kristiānai, kam ir
7.
Reklāmas
un
sludinājumu
sadaļu
aizņemos
„Maize”, un tagad bija tā reize,
atbrīvotas gaisotnes iespaidu,
tikai
6
gadi,
veicās
ļoti labi.
ievietojot
reklāmu
kad visu uzzināto un iemācīto
nelasu
ko patiešām
uzskatu
par lielu
Dejotāju
konkursā
mums veseli
Bērni demonstrēja
uz reklāmu
cits variants (ierakstiet)parādīt.
___________________
veiksmi.atsaucoties
Katrs bija savā
ziņā
trīs zelta dejotāji Alvis Līrums
zināšanas
par
dažādiem
seniem
izmantojis/usi ar Renāti Zabarovsku un
2. «Iecavas Ziņas» lasu:
izcils unneesmu
pelnījis uzslavu.”
maizes gatavošanas veidiem,
8. Neskaitot «Iecavas Ziņas», vēl lasu/abonēju
laikrakstu:
kopš avīzes izdošanas pirmsākumiem
individuāli skalu
lekšanā
darbarīkiem sākot ar
Dziedātāju,
dejotāju un
«Diena»
pēdējos divus-trīs gadus
Eduards
Cers.
spriguļiem, akmens dzirnavām
muzikantu
konkursi Rīta Avīze» Savukārt „Tarkšķu”
«Neatkarīgā
beidzamajā laikā
un beidzot ar abrām, lizēm un
Aprīļa beigas
savukārt
ir laiks,
muzikantiem šogad sudrabs. Ar
«Latvijas
Avīze»
kādreiz lasīju, tagad vairs
ne
maizes krāsnīm. Tāpat katras
kad
Latviešu
Biedrības
nams
to arī apsveicam!
«Bauskas Dzīve»
ļoti neregulāri, šad tadfolkloras kopas pārstāvji
piebirst pilns ar maziem un
Citu
(ierakstiet)
___________________________
3. Laikraksta abonēšanas/ tirdzniecības
cena:
nelielajā konkursiņā,
ko vadīja
lieliem bērniem no visām
Lielā Folkloras gada balva
9.
Jūsu malām tur risinās
mūsu Gatis un Eduards, varēja
ir pieņemama
Latvijas
Šis gads Tarkšķu vadītājai
nodemonstrēt savas spējas
vārds uzvārds
____________________________
mani neapmierina
dažādu folkloras
konkursu
nesis arī augstu valsts
maizes
šķirnes
noteikšanā
ar
tālr. Nr. __________________________________
4. Vislabprātāk laikrakstā lasu par:
fināli. Iepriekšējos
mēnešos,
novērtējumu folkloras gada
aizsietām acīm. Mūsu Kristīnei
Domes sēdēm un lēmumiem
savos novadu
pusfinālos
vecums:
līdz 18
balvu par izglītības
un Sigitai, starp citu, veicās ļoti
uzvarējuši, bērni 18-25
rāda savu
aktualitātēm pašvaldībā
veicināšanu. Vēlreiz milzīgs
labi.
māku tagad te Rīgā.
paldies visiem sveicējiem! Šeit
izglītības iestāžu aktivitātēm
26-33
Tomēr galvenā pasākuma daļa
Dziedātāju konkursa „Dziesmu
gribas citēt kultūras
lauksaimniecību
34-41
bija sagatavotās ansambļu
dziedu, kāda bija” finālā
menedžmenta „Lauska”
uzņēmējdarbību
programmiņas. Arī Tarkšķi
42-49
vislabāk no mūsējiem
veicās
direktori Dainu Zalāni, kas
sportu
dziedāja maltuves dziesmas,
50-57
Laurai Arājai. Viņa ieguva
man pēc balvas pasniegšanas
cepa kukuļus, leca Beķerceptus
ceļojumiem
58 un vairāk
visaugstāko novērtējumu
Latviešu Biedrības namā
kliņģerīšus
un
Rupjmaizi.
interesantiem cilvēkiem
diždižā dziedātāja. Tas vairs
atsūtīja šādas rindas: „Man

Laikraksta «Iecavas Ziņas» aptauja
V

citu (ierakstiet) ______________________________
5. Laikrakstā pietrūkst rakstu par
(ierakstiet) _________________________________________

Paldies par atsaucību!
Aizpildītās anketas gaidīsim līdz 23. maijam
laikraksta redakcijā vai sūti pa pastu:
Iecavā, Skolas ielā 4, LV-3913, vai e-pastu:
avize@iecava.lv (aptaujas anketas elektronisko versiju meklē portālā www.iecava.lv)
vai iemet aptaujas kastē Narvesen kioskā.

Piedalies un gūsti papildu gandarījumu pieciem aptaujas dalībniekiem dāvināsim
pārsteiguma balvas ar «Iecavas Ziņu» logo!

IZ

Kāds bijis APRĪLIS
Aprīlī Iecavas novada iedzīvotājiem pievienojušies
12 jaundzimušie - septiņas meitenītes un pieci puikas,
informē Domes kancelejas pārzine Tamāra Šmite.
Mazuļiem izraudzīti šādi vārdi: Laura, Šarlīna, Poļina,
Anna Keita, Leila, Keita, Una, Mārtiņš, Rihards Toms,
Arsēnijs, Markuss Kristaps un Gvido.
Pagājušajā mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā arī izsniegtas
11 miršanas apliecības un reģistrētas viena pāra laulības.

IZ

Pateicība
Liels paldies Annai Markunai
un Zentai Kalvišai par man
sniegto palīdzību, iejūtību un
sirsnību. Pateicos arī Iecavas
neatliekamās medicīniskās
palīdzības dežūrārstei,
medicīnas māsai un šoferim
par ātro rīcību 30. martā.
A. Pūce

indekss
3077

Mums jautā

«Agrāk pie acu dakteres
Bauvertes varēja
pierakstīties, piezvanot pa
telefonu, tagad jāiet uz pasta
ēku stāvēt dzīvajā rindā,»
redakcijai neapmierinātību
pauda kāda paciente, turklāt
jautājot: ko darīt ārkārtas
gadījumos?
30. aprīļa rītā «Iecavas Ziņas»
pārliecinājās, ka Initas Bauvertes privātpraksi nevar sazvanīt,
tālruņa signāls paziņo - līnija aizņemta. Ierodoties Iecavas optikas telpās Rīgas ielā 12, nevienu
apmeklētāju gan nemanīja, taču
telefons zvanīja bez mitas. Zvanu
starplaikos optikas darbiniece
Dana Traumane skaidroja, ka
priekšroka tiek dota dzīvajai rindai, bet joprojām pieņem arī pacientu pieteikumus pa telefonu.

Cita lieta, ka sazvanīt optiku ir
grūti, jo pieteikties gribētāju ir
daudz, cilvēki gatavi šurp braukt
arī no Bauskas. Pašlaik vizīte pie
dakteres Bauvertes jāgaida aptuveni divus mēnešus (aprīļa pēdējā dienā varēja pierakstīties uz
26.-27. jūniju). Steidzamos gadījumos ārste pieņem ārkārtas
stundā sava darba laika sākumā.
Situācijā, kad vispār trūkst
acu ārstu, pieprasītā speciāliste
nespēj apkalpot visus gribētājus.
Daktere pieņem pacientus savu
iespēju robežās, jo jāatlicina arī
laiks profesionālās kvalifikācijas
celšanai, jāapmeklē nodarbības
un jāseko līdzi nozares jaunumiem, atzīst D. Traumane.
Beata Logina
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Uz XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu un XIV Deju svētkiem
jūlijam - mēģinājumi un koncerti. Pārējie kolektīvi brauks uz
Rīgu 6. jūlijā, lai dotos svētku
gājienā, bet pēc tam pavadītu
dienas mēģinājumos un vakarus
koncertos, dāvājot prieku visiem
svētku baudītājiem.
Mēs varam būt lepni, ka mūsu novadu pārstāvēs tik daudzi
kultūras nama kolektīvi:
- Folkloras kopa «Tarkšķi»,
vadītāja Kristīne Karele;
- Jauniešu deju kolektīvs,
vadītāja Solveiga Lineja;
- Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Iecava», vadītājs Gun-

tars Jansons;
- Senioru deju kolektīvs
«Iecavnieks», vadītāja Aija Krolle;
- Jauktais koris «Iecava», diriģenti Linda un Uģis Matveji;
- kā arī sākumskolas «Dartija» bērnu deju kolektīvs «Dārtiņa», vadītāja Aija Krolle;
- Iecavas mūzikas skolas
koklētāju ansamblis «Uguntiņa»,
vadītāja Alise Veisa;
- Iecavas vidusskolas 5.-9.
klašu koris, vadītāja Milita Pīlādze.
Kopā tie ir 207 dalībnieki, no
tiem 112 - bērni. IZ

Fragmentus no svētku
speciāliem izdevumiem
publicēšanai sagatavoja
B. Logina. Pateicoties
sadarbībai ar Rasmu
Mažāni un Mirdzu Celmiņu,
materiāli ņemti no Iecavas
vidusskolas muzeja.

1910. gada 29. marta sēdē komitejas priekšnieks Grosvalds
ziņo, ka svētku būves komisija 26. martā biedrības pilnvarā
un vārdā noslēguse ar mazāksolitaju namdari Eizenberģi
līgumu par svētku ēkas būvi. Pēc šī līguma Eizenbergs
apņemas par 31,343 rbļ. 95 kap. uzcelt svētku ēku tādos
apmēros, kādi apzīmēti drukatā darbu sarakstā. Latviešu
biedribai tiesiba ēku lietot līdz 15. julijam kā savu īpašumul
tikai pēc minetās dienas Eizenbergs var ēku noplēst un ņemt
atpakaļ savu būvmateriālu.

V vispārējie Latviešu dziesmu
svētki Rīgā 1910. gada
19., 20. un 21. jūnijā
(svētku komitejas uzdevumā
brošūru sarakstījis
Jānis Kreicbergs,
izdota Rīgā 1913. g.)
«Rigas Latviešu biedribā bija
radušās pirmās domas par vispārejo dziedamo svētku sarīkošanu; viņa ari bija šīs domas izveduse dzīvē, sarīkodama vienus
pakaļ otriem trīs vispārejus
dziesmu svētkus 1873. gadā,
1880. gadā un 1888. gadā.
Svētku sekmes tautiskā, estētiskā un materjelā ziņā bij tik
kuplas un svētīgas, ka izdevuse
vislabako liecibu par rīkotājas

sapratibu, izveicibu un uzticamību. Tautas, plašu aprindu sajūsmināšanas priekš dziesmu svētkiem visas trīs reizes bija visai liela un intensīva. Latviešu tautas
veselīgais gars un mākslas ģēnijs, un kulturas tieksme tanīs
parādijas ar katru reizi spēcigaki, plašaki un spožaki. Tautiskā
pašsajūta un apziņa, tautiskā
īpatnība, tautas un tēvijas mīlestība augtin auga, plestin pletas, spēcinajas un spodrinajas.
[..]
Ceturtie vispārigie dziesmu
svētki noriteja jauki un ar labiem
panākumiem visādā ziņā. Tas
notika 1895. gadā.
Bija pagājuši apmēram 8 ga-

diriģenti. Izrādas, ka jau pieteikušies 197 kori ar 7342 dziedatajiem. [..]
2. maija sēdē komiteja dibina
trīs godalgas par labakām kompozicijam svētku koncertu programmai; liek dziedamo dziesmu
notis 8000 eksemplaros iespiest;
stājas sakarā ar Rigas pilsētas
valdi laukuma dēļ svētku ēkas
celšanai; nolemj iegādaties ērģeles, pieņemt instrumental-vokalam koncertam lielu mākslas
orķestri; ieceļ apģērbu komisiju,
kurai jāgādā par tautisko apģērbu zīmējumiem priekš dziedatajam; ieceļ dzīvokļu komisiju
korteļu apgādāšanai lauku dziedatajiem; ieceļ ekspertu komisiju iesūtīto kompoziciju apspriešanai resp. godalgošanai.
[..]
Lai veicinatu dziesmu pareizu iemācīšanos, prof. Vītols sastāda «pamācību, kā V latv. visp.
dziesmu svētku dziesmas jamāca». [..]
Svētku komitejai lielas pūles
atrast derīgu laukumu svētku
ēkas celšanai, tadēļ ka pilsētas
valde negrib dot noderigako vietu - Esplanades laukumu. Notes
tiek naigi izsūtitas, un kori sāk
iemācīties dziesmas. Te pašā
karstā svētku priekšdarbu laikā
atnāk negaidīta, pārsteidzoša
vēsts, ka japāņi, ar kuriem bija
cerības izlīgt, slepeni uzbrukuši
krievu flotei Port-Arturas ostā,
un tā izsaukuši krievus uz sīvu
cīņu. No iesākuma bija stipras
cerības, ka karš drīz beigsies un
dziesmu svētki varēs tad jo līgsmi izdoties, tomēr turpmākie
kara notikumi pārliecinaja svētku rīkotajus, ka karš tik drīz nebeigsies un ka tadēļ smagi piemekletai tēvijai nebūs ne maza-

A: Alma Spale, Iecavas kultūras nama

mākslinieciskās daļas vadītāja
2008. gads ir Dziesmu un
deju svētku gads. Kolektīvi
no sirds ir gatavojuši svētku
repertuāru, labi sevi
parādījuši skatēs, ir šūdināti
jauni tērpi, apavi, kā arī jau
gada sākumā pieteikti
autobusi, kuri vedīs mūsu
kolektīvus uz svētkiem un
būs kopā visu šo svētku
laiku. Izmaksas ir ļoti lielas.
Svētku dalībnieku sarakstu

Vēl tikai pāris mēneši
atlikuši līdz XXIV
Vispārējiem latviešu
dziesmu un XIV Deju
svētkiem. Sekojot līdzi, kā
norit organizatoru un
dalībnieku gatavošanās
grandiozajam pasākumam,
«Iecavas Ziņas» piedāvā
saviem lasītājiem
palūkoties vēstures
lappusēs. Pat neliels
ieskats gadsimtu senā
pagātnē ļauj spriest par
daudzām līdzībām dziesmu
svētku pirmsākumos un
pašlaik.

veidošana šogad ir datorizēta.
Lai saņemtu identifikācijas karti,
katrs dalībnieks drīkst būt tikai
viena kolektīva sarakstā.
Tā kā vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Iecava» ir plānojis dejot divās programmās - XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV
Deju svētku koncertuzvedumā
«No sirsniņas sirsniņai» (Ķīpsalā)
un deju svētku lieluzvedumā «Izdejot laiku» (Daugavas stadionā),
viņiem uz Rīgu būs jādodas jau
4. jūlijā, dienas paies mēģinājumos Ķīpsalā un no 7. jūlija arī
Daugavas stadionā, tā līdz 11.

di, kad Rigas Latviešu biedribas
vaditaji šķita pienākuši laiku
saukt atkal tautu uz kopīgiem
diženiem dziesmu svētkiem tautas gara, tautas mākslas un kultūras vārdā; kas slāpst un nīkuļo, ja laiku pa laikam nenāk
par viņu dižs, svētigs, dzīvību radošs sajūsmibas vilnis. [..]
1903. gada 4. februāri Rigas
Latviešu biedrības priekšnieks
ziņo runas vīru sapulcei, ka saņēmis paziņojumu no gubernatora kga, ka iekšlietu ministris
atļāvis izrīkot 1904. g. jūnijā latviešu dziesmu svētkus.[..]
11. aprilī 1903. g. notiek
svētku komitejas paplašināta
sēde, kurā ņem dalibu 58 koru

11.lpp.

11.
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kās sajūsmas uz svētkiem.
13. aprilī 1904. gadā svētku komiteja nolemj: ievērojot karu,
kura gals neparedzams, atlikt V
vispārejo latviešu dziesmu svētku svinešanu uz nenoteiktu laiku.
Kad karš ar japāņiem un pēc
tam revolūcijas negaiss un rūkoņa 1905. un 1906. gados aprāva jau iesāktos darbus V dziesmu svētku sarīkošanai, tad daži
tautas kulturas dziedašanas
mākslas draugi mazticīgi atmeta
ceribas uz svētku notikšanu. Bet
nesalauztais tautas gars, atkratijies no drūmām pagātnes
ainam un spiedošām tumšu padebešu atmiņam, pēc rūgtā pārbaudijuma, posas un rosas ar
jaunu spirgtumu, lūkodamies ticībā un ceribā, tikai uz priekšu,
nākotnē. [..] Lai gan daži no runas vīriem aizrādija, ka vēl neesot īstais laiks tādus svētkus
svinet un būtu par riskantu Latviešu biedribai uzņemties milzigo darbu, kas, prasidams visai
lielus materielus upurus, varetu
satricinat viņas mantas stāvokli,
tomer lielakā daļa bija pārliecināta par svētku labu izdošanos
un 1908. gada 21. oktobrī nolēma: V vispārejos latviešu dziesmu svētkus sarīkot 1910. gadā,
par piemiņu tam, ka 1710. gadā
Vidzeme pievienota Krievijai, un
uzdeva priekšniecibai izlūgt no
valdības vajadzīgo atļauju. [..]
1909. gada 26. maijā biedribas priekšnieks ziņo, ka no Iekšlietu Ministra saņemta atļauja V
vispārejo latviešu dziesmu svētku sarīkošanai 1910. gadā. [..]
1910. gada 13. apriļa komitejas sēdē nolemj, ka svētkiem jānorisinās sekošā kārtībā:
Piektdien, 18. jūnijā:
1) dziedataju sapulcēšanās, ja iespējams, plkst. 1 p. p.
Rigas Latviešu biedribas namā;
2) svētku gājiens gar pili
uz svētku ēku;
3) dziedataju apsveikšana;
4) koru sacensība.
Sestdien, 19. jūnijā:
1) priekšpusdienas mēģinajums;
2) garigs koncerts apm.
plkst. 5 pēcpusdienas.
Svētdien, 20. jūnijā:
1) priekšpusdienas mēģinajums;
2) laicīgs koncerts apm.
plkst. 3 pēcpusdienas;
3) goda mielasts plkst. 9
vakarā.
Pirmdien, 21. jūnijā:
1) i n s t r u m e n t a l - v o k a l
koncerts plkst. 3 pēcpusdienas;
2) svētku balle plkst. 9
vakarā.
V vispārejo latviešu dziesmu
svētku koru sarakstos pieminēti
arī Grienvaldes dziedātaji un
viņu diriģents M. Jegermans.»

«Vai nu tas ir sakarā ar pirmo
dziesmu svētku 60 gadu atceri
šogad, vai arī aiz kaut kāda cita
iemesla, bet dziesmu gars
Latvijā atkal no jauna sāk
mosties. Ne tik vien kā varens
viņš parādījās pirms pāris
dienām mūsu sirmajā
metropolē, bet lai atceramies
arī diženos Bauskas novada
dziesmu svētkus Skaistkalnē.
Un tagad, ziedoņa svētkiem
Jāņiem tuvojoties, dzirdam
atkal par dziesmu dienām gan
Ogrē, gan pie Staburaga, gan
pie Gaujas, gan romantiskajos
Iecavas krastos.
Šie skaistie Iecavas krasti! Kur
tik ilgi valdījušas svešas varas,
kur Latvijas atbrīvošanas cīņās
mūsu varoņi-partizāņi tik
drošsirdīgi cīnījušies pret melnā
bruņinieka kalpiem, tos
pirmajos gaiļos aiztrenkdami
pāri Lielupei, tur tagad, visai
dabai ziedonī krāšņi rotājoties,
Iecavas Brīvības parkā pirmo
reizi koru kopkoncertā lai
atskan pērkondimdoši varenā
dziesma: «...tā zeme ir mūsu, to
nedos vairs citam...», un kā
maigas ziedoņa vēsmiņas lai
glāsta klausītāju mūsu daiļās
tautas dziesmu skaņas,
vēstīdamas par mūsu tautas
brīnišķīgo senatni un
modinādamas katrā īstā latvietī
nacionālu sajūsmu un jaunu
sparu strādāt vienotiem
spēkiem mūsu mīļās, dārgās
Latvijas un visas apvienotās
latvju tautas labklājības un
saulainas nākotnes labad.
Uz to lai sveicināti visi Iecavas
pirmajā dziesmu dienā!»
L. J. S. Kr. Iecavas apvienotās
jaunatnes pulciņš
24. jūnijā 1933. g.

Iecavas pirmās
dziesmu dienas
tapšanas gaita
Gatavojot dziesmas Bauskas
novada I dziesmu svētkiem,
Iecavas apvienotās jaunatnes
pulciņa dalībniekiem radās
doma rīkot Jāņos Iecavā
1. dziesmu dienu. Sākumā tas
izlikās ļoti vienkārši izdarāms,
jo dziesmas, kuras visi Bauskas
novada kori jau prot, var taču
atkārtot arī Iecavā. Tomēr,
stājoties pie darba, bija
jāsaskaras ar daudz grūtībām.
Vispirms jau par Iecavas
dziesmu dienu taču nevarēja
runāt pirms Skaistkalnes
dziesmu svētkiem, lai
netraucētu Bauskas novada
1. dziesmu svētku labu

izdošanos. Otrkārt no Bauskas
novada 1. dziesmu svētkiem
Skaistkalnē līdz Iecavas 1.
dziesmu dienai ir tikai nepilnas
trīs nedēļas starplaika, kas ir
pārāk īss laiks plašāka
izrīkojuma sarīkošanai.
Treškārt Iecavas apvienotās
jaunatnes pulciņš, kuru
apstākļi aicināja būt par šīs
dziesmu dienas rīkotāju, sastāv
pa lielākai daļai no jauniem,
nepiedzīvojušiem sabiedriskiem
darbiniekiem, kuriem gan ir
sajūsma un drosme, bet trūkst
piedzīvojumu. Tomēr pēc trīs
nedēļu nervoza, steidzīga darba
dienām un daudzām
negulētām, darbā pavadītām
naktīm darbs ir veikts tā, kā
tas šodien redzams - Latv.
Jaunatnes Sarkanā Kr. Iecavas
apvienotās jaunatnes pulciņš
lūdz nekritizēt pārāk bargi, ja ir
kaut kur redzamas kādas
nepilnības (un tādas, bez
šaubām, ir), jo kas kaut ko
dara, tas spēj arī kļūdīties
nekļūdās tikai tas, kas neko
nedara.
Rīkotāji izsaka pateicību
visiem, kas viņus viņu grūtajā
un atbildīgajā darbā ir
atbalstījuši: dziedātājām un
dziedātājiem, kas uzņēmušies
tādas pūles, arī dziedātāju
vecākiem, kuri savas meitas un
dēlus laiduši tik daudzas
dienas, vakarus un tumšas,
aukstas, lietainas naktis iet uz
dziedāšanas mēģinājumiem,
mājā dažkārt strādādami savu
dēlu un meitu vietā. Pateicība
arī visām organizācijām un
sabiedriskiem darbiniekiem,
kas rīkotājus pabalstījuši gan
materiālā, gan morāliskā ziņā.
Sevišķi te jāatzīmē Iecavas
aizsardzes un aizsargi, Iecavas
Dziedāšanas biedrība, Iecavas
un apk. brīvības cīnītāju

piemiņas biedrība, Iecavas
kultūras veicināšanas biedrība,
Iecavas brīvprātīgie
ugunsdzēsēji, Bauskas skautu
pulciņš un, vispār, Jelgavas
novada skauti, Iecavas un
Zālītes pagastu valdes.
Pateicība arī visām
privātpersonām, kas kaut kā
veicinājuši svētku labu
izdošanos. Beidzot pateicība arī
visiem apmeklētājiem, jo bez
viņu piedalīšanās dziesmu
diena nemaz nebūtu varējusi
notikt.
Nobeidzot šo īso rakstu, rīkotāji
paliek cerībā, ka darbs, kas
šinīs trīs nedēļās ir veikts,
neies zudumā: organizācijas un
privātpersonas kopīgā darbā
būs tuvinājušās, būs mācījušās
cits citu labāki saprast un
vairāk cienīt, un tā ir drošākā
ķīla latvju tautas visu šķiru
kopīgai sadarbībai nākotnē.

Svētku dienas programma
- plkst. 15 Iekšlietu ministra
G Mīlberga sagaidīšana.
Piedalīsies L. J. S. Kr. Iecavas
apvienotās jaunatnes pulciņš,
aizsargi, skauti, ugunsdzēsēji.
- plkst. 16 Dziesmu dienas
atklāšanas akts. Runās
iekšlietu ministrs G. Mīlbergs.
Pēc atklāšanas akta koru
kopkoncerts virsdiriģenta
komponista A. Salaka vadībā:
I - Gaismas pils (J. Vītola),
Birzēm rotāts (V. Dārziņa), Kā
gulbji (K. Kažociņa), Mēness
starus stīgo (E. Dārziņa), Latvju
himna (A. Kalniņa);
II - Ver vārtus (E. Melngaiļa),
Pūt, vējiņi (A. Jurjāna), Trīcēj'
kalni (J. Graubiņa), Man sajāja
trīs tautieši (V. Ozoliņa);
III Trīs putniņi (E. Melngaiļa),
Cekulaina zīle (Jēk. Mediņa),
Es maza meitiņa (V. Dārziņa),
Kurš putniņis (J. Kalniņa),
Tautiešami roku devu (A.
Jurjāna), Jāņu vakars (E.
Melngaiļa).
Piedalās Bauskas baznīcas
koris, Brunavas apvienotais
koris, «Fortissimo» jaukts koris,
Iecavas Dziedāšanas biedrības
koris (diriģents Nikolajs
Vidulejs), Iecavas Jaunatnes
pulciņa koris (diriģents R.
Šūmanis), Īslīces Kult. veic.
biedrības koris, JaunsaulesBudbergas apvienotais koris,
Krusas koris, Kurmenes
dziedātāju koris, Kurmenes
«Dailes» koris, Rundāles jaukts
koris, Rundāles Izglītības
biedrības koris, Skaistkalnes
Izglītības biedrības koris un
Svītenes skolas koris.»
Turpinājums sekos.
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12.

Maija brīvdienās atrādās žūrijai
A:

Alma Spale

Skaistās, garās maija
brīvdienas Iecavas
kultūras nama
mākslinieciskās
pašdarbības diviem
kolektīviem īsināja skates.
2. maijā vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Iecava» piedalījās skatē Jelgavā, kur bargās
žūrijas vērtējumam atrādīja
dejas no XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku
koncertuzveduma «No sirsniņas sirsniņai».
Žūrijas locekļi uzslavēja
mūsu deju kolektīva meitas,
teikdami, ka skaistākas un
daiļākas meitas Zemgales novadā neatrast, taču puišiem
būšot jāšūdina jaunas balles
vestes un jāgādā kurpes, lai varētu godam meitas dancināt.
Jau 14. maijā uzzināsim rezultātus, kuri kolektīvi izturējuši konkurenci un būs gatavi
jūlijā dejot Dziesmu un deju

svētku krāšņajā koncertuzvedumā Ķīpsalā.
Bet 3. maija saulainajā pēcpusdienā visi rajona kori devās
uz Bauskas pilsētas tautas namu, lai mērotos spēkiem dziesmā rajona koru skatē.
Jaukto koru B grupā, pēc
manām domām, vislabākais
bija mūsu - Iecavas novada
jauktais koris, jo skanēja lieliski, taču nedaudz vairāk punktu žūrija piešķīra Bauskas pilsētas tautas nama jauktajam
korim «Dzīle», kuru vada Jānis
Āboliņš.
«Iecavas» diriģenti Linda un
Uģis Matveji un dziedātāji ir
priecīgi par paveikto, jo 1. pakāpes diploms - tas ir augsts
vērtējums, nopelnīts godam.
Skates noslēgumā, kad žūrijas vadītājs, diriģents Māris
Sirmais visus rajona korus,
kuri piedalījās skatē, uzaicināja šovasar piedalīties XXIV
vispārējos latviešu dziesmu un
XIV Deju svētkos, atskanēja
nepārspējamas ovācijas. IZ

Mazie dziesmu un deju svētki
31. maijā Iecavas estrādē
Pl.17: 40 Svētku dalībnieku gājiens no novada Domes

Pl.18:00 Svētku koncerts

Koncertā piedalās:
Jauniešu deju kolektīvi:
* Īslīces vidusskolas jauniešu deju
kolektīvs
* Codes pagasta jauniešu deju kolektīvs
* Jauniešu deju kolektīvs „Aiva" (Īslīce)
* Iecavas kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs

Senioru deju kolektīvi:
* „Ozols" (Vecumnieki)
* „Šurpu turpu" (Svitene)
* „Ozolnieki" (Ozolnieki)
* „Iecavnieks" (Iecava)

Vidējās paaudzes deju kolektīvi:
*„Bandava" (Saldus)
* „Biguļi" (Bauska)
* „Līdums" (Īslīce)
* „Greizie rati" (Rīga)
* „Saime" (Jumprava)
* „Iecava"

Bērnu deju kolektīvi:
* „Dārtiņa" (Iecava)
* „Adatiņa" (Vecsaule)
* „Mēmelīte" (Bauska)
* „Vēja zirdziņš" (Jelgava)

Biļetes cena - Ls 2;
* Pūtēju orķestris „Auseklītis"
(Rīga)

bērniem un pensionāriem - Ls 1.
Pasākumu atbalsta Iecavas novada Dome
un Bauskas rajona Padome.

Jauktie kori:
* „Dzīle" (Bauska)
* Bauskas 1.vidusskolas jauktais koris
* „Mēmele" (Code)
* „Kamarde" (Gailīši)
* „Četri vēji" (Īslīce)
* „Maldugunis" (Vecumnieki)
* Mežotnes pagasta jauktais koris
* „Grenctāle" (Brunavas, Ceraukstes
pag.)
* Iecavas novada jauktais koris
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Pirmie panākumi šovdejās
A: Sabīne Valijeva

šovdeju studijas
«Horizonts» vadītāja
F: Alma Spale

Beidzot, pēc ilgiem
mēģinājumiem, studijas
«Horizonts» deju grupas,
tai skaitā Iecavas kultūras
nama divas grupas un
Bauskas deju grupa, ir
sākušas savus braucienus
uz šovdeju konkursiem.
Pirmās uzstāšanās, pirmie
uztraukumi ir jau aiz muguras,
palikuši tikai gūtie iespaidi un
spriedumi par kļūdām un sasniegto. Savā pirmajā konkursā
Rīgā, Starptautiskajā populārās
mūzikas izpildītāju konkursāfestivālā «Aprīļa pilieni - 2008»,
piedalījās grupas un izpildītāji
no Latvijas un Lietuvas, visi ar
lielu pieredzi un sasniegumiem.
Mēs kā iesācējas nemaz neļāvām
viņiem nojaust, ka esam strādājušas tikai nedaudz ilgāk par gadu. Vislielākais prieks un uzslava mazajām meitenēm, kuras
uzstājās konkursā pirmās. Visi
taču zina, cik tas ir grūti. Vēl gribas piebilst, ka žūrijas locekļi bija ne tikai no Latvijas, bet arī no
Polijas, Lietuvas un pat Vācijas.
Neskatoties uz nogurumu,
meitenes no konkursa atgriezās
gandarītas par paveikto. Kaut
iesācēju ceļš uz lauriem ir caur
ērkšķiem, meitenes bija priecīgas par iespēju piedalīties šādā
konkursā, parādīt un pierādīt
sevi. Sacensības gars un konkursa atmosfēra deva jaunu spē-

ku darbam mēģinājumos.
Redzot pieredzējušo grupu
uzstāšanos, domāju, ka mūsu
meitenes «salūzīs», tomēr tā nenotika. Meitenes ar interesi vēroja citu uzstāšanos, bet nenobijās un ar dzirksteli acīs uzstājās
arī nākamajā konkursā «Liepājas
kauss - 2008». Mūsu meitenes
startēja divās vecuma grupās: 911 gadi un 15-25 gadi. Mazās
meitenes ieguva 10. vietu, bet vecākās - 15. vietu. Šis konkurss
no iepriekšējā atšķīrās ar to, ka
bija daudz vairāk deju grupu katrā vecuma grupā ap 20 grupu, atkal liela konkurence un sacensības gars. Bauskas grupa,
kura dejo jau septiņus gadus, vecuma grupā no 11 līdz 15 gadiem
ieguva 4. vietu.
Jau sešpadsmito reizi tiek rīkots konkurss «Olgas konkurssdisenīte bērniem un jauniešiem».
Tas norisinās trīs kārtās. 1. kārta notiek Latvijas pilsētās: Salaspilī, Cēsīs, Bauskā, Ventspilī,
Zvejniekciemā, Līvānos un Valkā. Konkursā aicināti piedalīties
dziedātāji - solisti, dueti, trio,
kvarteti, popgrupas un deju grupas.
Konkursa 2. kārta jeb pusfināls būs svētdien, 18. maijā,
plkst. 12.00 Mārupes kultūras
namā, kur tiks atlasīti labākie
dalībnieki konkursa finālam. Arī
mūsu dejotājas vecuma grupā
13-18 gadi tika izvirzītas uz pusfinālu. Apsveicam un priecājamies par pirmajiem sasniegumiem!
3. kārta jeb konkursa-disenītes fināls notiks svētdien, 1. jūnijā, TC «MOLS».
Daudz ir padarīts, bet vēl

Aiz Latvijas robežām

daudz ir jāpadara, atliek tikai
turpināt tikpat uzcītīgi strādāt.
Šobrīd gatavojamies Olgas disenītes pusfinālam, bet jau nākamajā sezonā gaidīsim jaunus dalībniekus.

Paldies dejotāju vecākiem,
Iecavas kultūras nama un
Iecavas vidusskolas darbiniekiem par izturību un atbalstu. Uz tikšanos nākamajā
sezonā!

Šovdeju izpildītājas Olgas konkursā-disenītē.

A: Ginta Cera

F: Didzis Purmalis

Aprīļa pēdējā sestdienā
Iecavas kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs
kopā ar vadītāju
Solveigu Lineju un
kultūras nama
mākslinieciskās daļas
vadītāju Almu Spali devās
uz Lietuvu, kur norisinājās
ikgadējais Starptautiskais
bērnu un jauniešu deju
festivāls «101 PAS».

dzēt, kā dejo citi un citur, jo šis
bija pirmais jauniešu koncerts
ārpus Latvijas robežām.
Mūsu kolektīva dejotāju uzmanību ar interesantiem tērpiem
un deju stilu piesaistīja Pasvales
kultūras nama deju grupa «Kosmoss». Arī mēs nevarējām sūdzēties par uzmanības trūkumu,
jo pirms katra priekšnesuma ar
skaļiem aplausiem mūs atbalstīja skatītāji zālē.
Protams, lai draudzība būtu
spēcīgāka, pēc koncerta notika
maza ballīte, kur festivāla dalībnieki varēja iepazīties, iztrakoties un jauki pavadīt laiku.
Ar jaunas dienas sākšanos
bija jāatvadās no jauniegūtajiem
draugiem un jādodas atpakaļ uz
Latviju gatavoties Dziesmu un
deju svētkiem.

Festivālā piedalījās Pasvales
dejotāji, kolektīvi no kaimiņu pilsētām, viesi no Latvijas - Iecavas
jauniešu deju kolektīvs - un kolektīvs no Igaunijas ziemeļiem.
Kolektīvi sevi parādīja ne tikai tautas dejā, bet arī mūsdienu
dejā. Tā bija lieliska iespēja re-
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Bibliotēku nedēļas ekskursijā izpēta
zemnieku saimniecību, muižu un pasaku mežu
A: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotēkas bibliotekāre
Kājiņas nogura - nopūšas
jaunākās Bibliotēku nedēļas
ekskursijas dalībnieces, kad vaicāju par iespaidiem 23. aprīļa
braucienā uz Zemgales sirdi Dobeles rajonu. Čaklajiem grāmatu mīļotājiem, kas bija atlikuši steidzamos pavasara darbus,
ne mirkli neļāva garlaikoties naskā gide Elīna Jegorova, pat autobusā sarīkojot ceļojuma testu lasījumus no Annas Brigaderes
darbiem.

Kazas rindā
Zemnieku saimniecības Līcīši
saimniece Māra Liepiņa izrādīja
savu saimniecību - kazas ir tik
gudras, ka uz slaukšanu pašas
stājas kārtīgā rindā, vērtīgā piena savākšanas process nav vienkāršs, un nogaršošana vilina nopirkt tā vairāk kazas siera grieķu
salātiem. Uzzinājām, ka kazas
piens ārstē astmu, tuberkulozi,
kuņģa čūlu, aknu un žultspūšļa
slimības, ekzēmu, migrēnu, u. c.
«Ja katrs cilvēks aprūpētu divas
kazas un piecas bišu saimes, tad
viņš bez bēdu nodzīvotu līdz 100
gadu vecumam,» nosmej M. Liepiņa.

Trakais spoks
Blankenfeldes muižā namamāte mūs sagaidīja visā savā godībā, pie muižkunga galda cienājot ar varenām senlaiku stila
pusdienām. Šī muiža pirmo reizi
rakstītos avotos minēta 1689.
gadā un lepojas ar visbriesmīgākajiem spoku stāstiem. Pirms
Ernsts fon Mēdems XVII gadsimtā uzcēla mūra kungu māju, Livonijas ordeņa laikos te atradusies koka muiža. Tajā mitis kāds
patiesi ļauns spoks, kas pat galvas mēdzis nošņāpt! Baisa leģenda stāsta par kāda kunga pavestu kalponi, kas, sastapusi neganto spoku, sajukusi prātā, un
tāds pats liktenis piemeklējis arī
viņas izmantotāju.
Labā vēsts - muižā drīzumā
sāksies rekonstrukcija, kuru finansēt pieteikušies turīgi ļaudis.
Pēc dažiem gadiem te varēs redzēt skaisti atjaunotu kultūras
pieminekli.

Pasaku gurdums
Mūsu ceļojums turpinājās
pasaku mežā - Tērvetes dabas
parkā, kur netrūkst jaunumu.
Pasaku bānītis patlaban ir vienīgais šāds vilcieniņš Latvijā,
Meža mātes valstībā ar Meža mātes taku daudz jaunu pietur-

Gide no
Bauskas
tūrista
Elīna
Jegorova un
bibliotēkas
apmeklētāja
Ieva Ērgle
Tērvetes
dabas
parkā.
vietu. Te Meža māte māca lasīt
Dabas grāmatu un iepazīstina ar
Meža dzīvi, Rūķīšu mežā meklējām tā mazos iemītniekus, apciemojām Meža ķēniņu, neizpalika
Raganu sils un Sprīdītis ar Lutausi. Pati skaistākā dāvana bija
prieks acīm un dvēselei no zilo
un balto vizbulīšu paklāja.
Kājiņas gan tai mežā nogura,
un vecākie brauciena dalībnieki

nereti bija pat naskāki nekā jaunākie. Taču, kad nogurām, mundrumu atjaunoja vingrošana pie
joku dzejoļa:
Sila zvani zvanīja,
Dundurs govis ganīja,
Un to visu manīja
Ods, kas galvu klanīja...
Ja ikdienas gaitās pagurstat,
pamēģiniet arī jūs - tas palīdz!

Stāstu un foto autori gaida konkursa «Zoom in!» rezultātus
A: F: Solvita Lauzēja

«Zoom in!»
ir radošs
fotogrāfiju
UZZIŅAI
projekts,
kas aicina
jauniešus
paust savu
viedokli par seksuālo
un reproduktīvo
veselību un tiesībām
kā globālās attīstības
jautājumu.

sociālo zinību skolotāja

Projekta «Zoom in» dalībvalstis ir Anglija, Nīderlande, Latvija, Bangladeša, Meksika, Pakistāna, Ķīna, Uganda, Vjetnama, Zambija un Zimbabve. Latviju projektā pārstāv divas skolas - Iecavas vidusskola un Rīgas
Teikas vidusskola.
Projekta mērķis ir paaugstināt zināšanu līmeni, kā arī rosināt pārdomas un diskusijas
Eiropas jauniešu vidū par aktualitātēm, kas saistītas ar seksualitāti, seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām
tiesībām.
Iecavas vidusskolā konkursam tika iesūtītas vairāk nekā 35
bildes un stāsti. Paši labākie tika
izvirzīti tālāk, lai konkurētu ar
otras skolas fotogrāfijām un
stāstiem. Septiņi darbu autori Raivita Lauciņa-Veinere (7.a),
Sintija Zeltiņa (9.a), Līga Lasmane (10.a), Raimonds Šastakovičs

Konkursa darbu izstāde Iecavas vidusskolā.
(10.c), Kristīne Avota (10.c), Elīna Rubina (12.a) un Marika Buņķe (12.a) - 18. septembrī dosies
uz Latvijas Republikas Saeimu,
kur tiks izstādītas viņu fotogrāfijas un stāsti. Paldies skolotājam
Jānim Beķerim, kas palīdzēja
realizēt konkursu vidusskolas
klasēs.

Tiek plānots, ka Latvijas stāsti un bildes tiks izstādītas Nīderlandes un arī Anglijas parlamentā, bet pieci labākie darbi no
abām Latvijas skolām tiks izvirzīti uz izstādi Eiropas Parlamentā - viens dalībnieks no Latvijas
tiks aicināts novembrī toties uz
Briseli. Gaidīsim rezultātus!

Projekts tapis
sadarbībā
ar vairākām
organizācijām:
LĢPSVA «Papardes
zieds» (Latvija),
«Marie Stopes
Internatonal»
(Lielbritānija),
«World Population
Foundation« un «YouAct»
(Nīderlande).
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādi

PĀRDOD dvīņu māju
Tirgus ielā 1,
Iecavas upes krastā

170 m²;
pilsētas
komunikācijas - gāze,
kanalizācija;
pilna apdare;
terase;
Ls 135 000
viens
korpuss.
Bez
starpniekiem.
Palīdzība
kredīta
noformēšanā.
Tālr.
29718091;
26670098.

SIA «ASSET investīciju birojs», reģ. nr. 40003901114, paziņo, ka,
pamatojoties uz 2008. gada 8. aprīļa Iecavas novada Domes lēmumu
«Par Domes lēmumu atcelšanu un detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Iecavas novada «Virzīši», «Zaļlauki»,
«Airīši»» (prot. nr. 4; 17.1. p.), ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem «Virzīši», kad. nr. 40640100809, «Zaļlauki»,
kad. nr. 40640103260, un «Airīši», kad. nr. 40640101837, un pieguļošo ceļu teritorijai.
Izstrādes vadītājs - SIA «ASSET investīciju birojs» pārstāvis Igors
Čašins, tālr. 28358385.
Īpašumi «Virzīši» un «Zaļlauki» pirms detālplānojuma izstrādes
iekļauti Iecavas novada teritorijas plānojumā kā lauku apbūves teritorijas, īpašums «Airīši» - kā savrupmāju apbūves teritorija. Detālplānojuma izstrādes mērķis: izstrādāt detālplānojumu, paredzot teritorijas
sadalīšanu parcelēs dzīvojamo ēku apbūvei.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 2008. gada 23. maijam lūdzu
iesniegt Iecavas novada Domes kancelejā, Skolas ielā 4, 2. stāvā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, pārtraukums 12.30-13.30, norādot:
- fiziskām personām - vārdu, uzvārdu un dzīves vietas adresi,
- juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktpersonu.

Apsveikums
Tu - no tiem cilvēkiem,
Kuriem putni
Sēžas uz pleca,
Kuri ziedu un bišu
Valodu prot,
Kuru dvēseles dārzos
Neienāk vecums
Tāpēc, dāsni ka citiem
Mīļumu dod. (K. Apškrūma)

Vai arī Tev patīk dziedāt, klausīties mūziku un
Tu vēlētos iemācīties spēlēt kādu mūzikas
instrumentu? Muzicēt gan solo, gan
ansamblī,uzstāties koncertos un spēlēt savai
ģimenei un draugiem? Nāc un piesakies!
IECAVAS MŪZIKAS SKOLA
UZŅEM AUDZĒKŅUS
2008./09. mācību gadam:
1.klasē
klavierspēle
vijoles spēle
kora klase
kokles spēle
flautas spēle
ģitāras spēle
akordeona spēle
sitaminstrumentu spēle

8-9 g.v.

sagatavošanas klasē

Vissirsnīgākie
sveicieni
ILGAI SVIĶEI
dzīves jubilejā!
Veselību,
optimismu
un draugu plecu ikdienā!
Maija, Rasma, Dzidra

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
A. Paklons pieņems
apmeklētājus Iecavas novada
Domē, 3. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
pirmdien, 12. maijā,
no plkst. 10 līdz 12.

IECAVA , Rīgas 14c,
Tel.: 67876888
EĻĻAS
SMĒRVIELAS
ATF ŠĶIDRUMI

VISU VEIDU FILTRI

VID nodokļu inspektore
Aina Lazdiņa
pieņems apmeklētājus Iecavas
novada Domes 5. stāva zālē
15. maijā
no plkst. 10 līdz 16.

6-7 g.v.

Līdzjūtība
9-10 g.v.

8-9 g.v.

Pirmsskolas vecuma bērniem 4-5 g. v. un 6 g. v.
piedāvājam muzikālās dotības attīstošas nodarbības grupā.

Pieteikumus pieņemam:
No 6. maija līdz 3. jūnijam darba dienās
pl.13.00-18.00 Iecavas mūzikas skolā,
Raiņa ielā 3, tālr. 63942469.
Konsultācijas - 2. un 3. jūnijā no pl. 17.00.
Noklausīšanās - 4. jūnijā pl. 10.00.

Cilvēka mūžs ir tik līdzīgs koklei Pārtrūkst stīgas, un viss paliek kluss... /Ā. Elksne/

Skumju brīdī esam kopā ar Juri Drizļionoku,
no tēva atvadoties.
SIA «Iecavas siltums» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Arnis Lapiņš (26.09.1937. - 27.04.2008.)
Viktors Drizļionoks (12.04.1930. - 04.05.2008.)
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11.maijā ziedu salons «Avēnija»
rīko MĀTES DIENAI veltītu

GERBERU
IZSTĀDI
(ziedi, pušķi, kompozīcijas).

APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā
APSARDZES PAKALPOJUMUS:

· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze sākot, no Ls 10;
· fiziskā apsardze un
trauksmes poga;
· visi apsardzesugunsdrošības veidi
Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 67341845; 26004614

pārdevējai (-am) apģērbu
veikalā. Tālr. 26383617.
Aicina darbā
istabeni-apkopēju un pavāru.
Tālr. 29251290.
Frizētava «Visai ģimenei»,
Skolas ielā 4-45, aicina darbā
manikīri (ar izdevīgiem
nosacījumiem).
Tālr. 29557386.

A/S „BALTICOVO” konkursa kārtībā aicina darbā
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU.
PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:
vidējā izglītība; augstākā izglītība tiks uzskatīta par
priekšrocību;
labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
prasme strādāt ar datoru;
precizitāte un augsta atbildības sajūta;
komunikabilitāte.
DARBA PIENĀKUMI:
darbs ar esošajiem klientiem;
jaunu klientu piesaiste.
MĒS PIEDĀVĀJAM:
darbu lielā un stabilā uzņēmumā;
sociālās garantijas;
labus darba apstākļus;
motivējošu atalgojumu;
profesionālās izaugsmes iespējas.

Iepērk stikla taru Iecavas tirgū
trešdienās un piektdienās.
Pakalpojumi zemes apstrādē.
Mazdārziņu frēzēšana. Zemes
sagatavošana piemājas zālienu
izveidei.
Tālr. 29555118.
Piegādā granti, smilti, šķembas,
melnzemi. Ekskavatoraiekrāvēja pakalpojumi.
Tālr. 29296742; 26528025.

CV un pieteikuma vēstuli elektroniski ar norādi “konkursam”
lūdzam nosūtīt 10 dienu laikā uz adresi personaldala@balticovo.lv

Piedāvā autoceltņa
pakalpojumus.
Tālr. 29153766.
Veicam jumtu segumu
remontu un maiņu.
Tālr. 27075188.
Jumtu darbi, darbs ar skārda
detaļām.
Tālr. 29884534; 29929188.
30. aprīlī Baldones ielā, veikala
«Pie Tatjanas» tuvumā pazudis
brūns maks ar dokumentiem.
Tālr. 29189505.

Vēlas strādāt : : :
Apzinīga, mīļa auklīte
(skolniece) ar pieredzi vasaras
mēnešos vēlas pieskatīt Jūsu
bērniņu. Tālr. 28682609
(Maija, pēc plkst. 15.00).

2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29151125.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 26871890; 28359135.
Līvānu tipa māju un
saimniecības ēku Dzimtmisā.
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 26010872.
mucu (5 m3) uz Mercedes Benz
808 bāzes. Tālr. 29263283.

«Iecavas Ziņu»
abonēšana Latvijas Pasta nodaļās.
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