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Plāno
izveidot
onkoloģisko
pacientu
rehabilitācijas
centru

A: F: Kristīne Karele

Ar skaistu koncertu un
jautrām atrakcijām
šo mācību gadu 7. jūnijā
noslēguši arī «Tarkšķi».

Šoreiz saviem vecākiem, radiem un draugiem par godu bijām sagatavojuši bērna auklēšanas, putras dziesmas, peļu,
kaķu sadziedāšanos, dažādus

Drīz skatīsim daiļdārzus
A: Daina Rudzīte

Neskatoties uz ieilgušo
sausumu, dārzos jo krāšņi
zied peonijas, īrisi, savās
vietās ieaugas vasaras puķes tātad vasara, un drīz būs klāt
arī daiļdārzu apskates laiks.
Tradicionāli skaistos dārzus
gribēs apskatīt arī Iecavas novada Izglītības, kultūras un sporta
komiteja, lai pateiktu savu paldies centīgajiem dārzu kopējiem.
Šajā braucienā 1. jūlijā jāpiedalās pašiem dārzu saimniekiem
un citiem interesentiem, jo
daudzreiz ir dzirdēts, ka svešos,

skaitāmpantus, rotaļas un dančus. Pēc koncerta no sirds izpriecājāmies «Labirintos».
Attēlā: 7. jūnija koncertā
4.lpp.
Iecavas vidusskolā.

Aizvadīta
sportiska
svētdiena

6.

Jaunajai
Brīvdienai
jauns disks

7.

Mācīsies lokalizēt gāzes avāriju

tālos zinām, bet paši sevi - nē.
Ar daiļdārziem tiešām esam
bagāti, tie ir it kā zināmi, bet noteikti klāt nākuši jauni, kas būtu
apskates vērti. Tādēļ - dārzu
saimnieki, kaimiņi, draugi, paziņas un vienkārši zinīgi cilvēki,
lūdzu, piesakiet jaunos objektus. Apskatīsim un priecāsimies
par skaistumu visi kopā!
Jau zināmo daiļdārzu saimnieki - gaidiet ciemiņus, paši piedalieties braucienā un piesakieties uz nopelnīto balvu - puķu
draugu dienas ekskursiju, kas
19. jūlijā vedīs uz Talsiem. Zvaniet pa tālruni 29419247.

A: Beata Logina

A/s «Latvijas Gāze» °
Bauskas iecirknis
praktiskās mācības rīkos
trešdien, 18. jūnijā,
pulksten 10. Avārijas
Sprādzienbīstama gāzes
koncentrācija
daudzdzīvokļu ēkas
pagrabā lokalizācija
tiks imitēta
Edvarta Virzas ielā 25.
Mācību saturā paredzēts, ka
avārijas brigāde ieradīsies izsaukuma vietā - daudzdzīvokļu mā3.lpp. jas pirmās kāpņu telpas pagra-

bā, kur jūtama spēcīga gāzes
smaka. Pēc gāzes koncentrācijas
mērījumiem jānorobežo bīstamā
zona un jāuzsāk pagraba, kāpņu
telpu un pirmā stāva dzīvokļu
vēdināšana, kā arī jānosaka bojājuma vieta, kas vidēja spiediena gāzesvadā radusies korozijas
rezultātā.
Mācību vietā jāierodas
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigādei, policijai, autoinspekcijai; jāpiedalās
arī SIA «Iecavas siltums», «Lattelekom», «Latvenergo» un «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
pārstāvjiem. IZ
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2.

IZ Skolu ziņas
4. jūnijā Iecavas mūzikas
skolā notika noklausīšanās
jauno audzēkņu uzņemšanai.
Pēc cītīga darba konsultācijās
2. un 3. jūnijā šogad mums bija
prieks noklausīties 16 audzēkņus, kuri visi rudenī sāks skolas gaitas mūsu skolā.
Nākamajā mācību gadā 12
audzēkņi mācīsies 1. klasē, 10
bērni - sagatavošanas klasē, bet
visvairāk, 18 bērni, savas muzikālās dotības attīstīs jau šogad
tik populārajā grupiņā pirmsskolas vecuma bērniem.
3. jūnijā koklētāju ansamblis «Uguntiņa» devās uz Dzintaru koncertzāli, kur kopā ar
vairākiem Rīgas un Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļiem piedalījās koncertā
«Kokļu skaņās, deju soļos».
Koncertā skanēja vairāku
ansambļu solo numuri, savukārt lielais kopansamblis izspēlēja skaņdarbus, kas būs dzirdami arī Dziesmu svētku Kokļu
mūzikas koncertā 12. jūlijā Lielajā Ģildē. Kā pašas ansambļa
dalībnieces atzina - tas bija
skaists piedzīvojums kopā sanākšanai un kā liels ģenerālmēģinājums gaidāmajam koncertam Dziesmu svētkos.
Koncertu krāsaināku darīja
un skatuves putekļiem griezties

«Uguntiņas» koklētājas muzicēja Dzintaru koncertzālē.

lika Jūrmalas deju kolektīvi. Izrādījās, koklētājas spēj priecāties ne tikai par pašu radītajām
kokļu skaņām, bet arī aktīvi līdzi just raitajam deju solim.
4. jūnijā pēdējoreiz visi kopā

šajā mācību gadā tikās arī skolas skolotāji, lai jau nākamnedēļ dotos atvaļinājumā. Bet
šogad mācību gada beigas bija
netradicionālas - mēs braucām
uz Jelgavu, lai mājās pie skolo-

F: Alise Veisa

tājas Gintas nosvinētu vasaras
jubilāru dienu un, mazliet
skumji, atvadītos no skolotājas
Gintas, kura pēc 15 gadu ilga
darba Iecavā turpmāk strādās
Jelgavas mūzikas vidusskolā. IZ

Iecavas internātpamatskolas mācību darba rezumējums
A: Dzidra Miezere

direktores vietniece
izglītības jomā

Noslēdzies vēl viens
mācību gads. Veiksmīgi
aizvadīta skolas
akreditācija, kurā skola
par veikto darbu saņēmusi
augstākos vērtējumus.
Viens no mācību darba virzieniem ir darbs ar talantīgajiem skolēniem. Skolā organizējām mācību priekšmetu olimpiādes trīs grupās un visos mācību priekšmetos. Mācību olimpiāžu noslēgumā bija pēcpusdiena visiem pirmo vietu ieguvējiem. Šinī pēcpusdienā uzvarētāji saņēma Atzinības rakstus
un balvas. Zināšanu pa-plašināšanai skolēni tiekas ar kādu,
kurš ir ceļojis un pabijis citās

zemēs. Šogad skolēni iepazina
Nīderlandi - tulpju, vējdzirnavu,
koka tupeļu un siera zemi.
Īpaši jāuzteic piecu pirmo
vietu ieguvējs 5.a-9.a klašu grupā A. Dzērve un I. Visocka, kura
ieguva četras pirmās vietas 5.c9.c klašu grupā.
Piedalījāmies gandrīz visās
rajona olimpiādēs un mācību
pasākumos. Labākie rezultāti
rajona olimpiādēs bija krievu
valodā - A. Losevam (8.c kl.) un
vēsturē - L. Skurulei (9.c kl.),
kuri saņēma atzinību.
Visa mācību gada laikā notika konkurss «Kārtīgākā dienasgrāmata». Klases audzinātājs katru mēnesi pārbaudīja
dienasgrāmatas un ielika novērtējumu. Semestra beigās
katrā klasē skolēns, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu,
saņēma balvu.
5.- 9. klašu skolēniem katru

semestri notika konkurss «Labākā liecība», semestra beigās
skolēns, kurš klasē ieguvis visaugstāko vidējo vērtējumu, saņēma grāmatu un balvu.
Katru mēnesi arī notika
mācību darba konkursi četrās
grupās. Gada noslēgumā uzvarētāju klases katrā grupā saņēma ekskursijai skolas autobusu un Ls 70 degvielas iegādei. Šogad uzvarēja 1.a, 3.a, 5.a
un 9.a klase.
Maijā 3. un 6. klases kārtoja
valsts ieskaites. Vislabāk nokārtoja dabaszinības un latviešu valodas ieskaites 3. klases.
5.a u 5.c klases skolēni kārtoja skolas ieskaiti sociālajās
zinībās, 7.a un 7. c klase - vēsturē un 8.c klase - angļu valodā. Labāk veicās sociālajās zinībās 5.a un 5. c klasei.
Mācību gadu noslēdzot,
skolēni, kuri bija ieguvuši opti-

mālu un augstu vērtējumu, saņem grāmatas un balvas. Bet
tie, kuri nav pietiekami nopietni veikuši mācību darbu, šogad
divas nedēļas turpina mācību
apguvi un noslēgumā kārtos
pēcpārbaudījumus. Taču gribas uzslavēt klases, kurās visi
skolēni rūpīgi strādājuši mācību gada laikā un tagad jau bauda skolēnu brīvdienas: 1.c, 2.a,
2.c, 4.a, 4.c un 7.a klase.
Visi 9.c klases skolēni sekmīgi kārto valsts ieskaites un
eksāmenus. Vēl tikai matemātikas eksāmens, un skolai var
teikt ardievas. Labi veicies un
augsts apguves koeficients ir
sportā, krievu valodā.
9.a klases skolēni gaida izlaiduma dienu, jo visi ir sekmīgi
beiguši mācību gadu un ir atbrīvoti no valsts pārbaudījumu
kārtošanas (mācās izglītības
programmu ar kodu 2105611). IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 3. jūnija sēdē vienojās, ka ikgadējā Iecavas novada sakoptāko sētu apskate notiks 1. jūlijā. Domes pārstāvju
komisijai līdzi aicināti pašmāju
daiļdārzu un lauku sētu īpašnieki, lai, viesojoties viens pie otra,
dalītos pieredzē. Interesenti
braucienam var pieteikties, zvanot pašvaldības dārzniecei
Dainai Rudzītei pa tālruni
29419247.
Kultūras nama direktore Biruta Švītiņa informēja komitejas
deputātus par organizatorisko
darbu, gatavojoties Vispārējiem
dziesmu un deju svētkiem Rīgā,
par 4. jūlijā gaidāmo Iecavas
kultūras nama izremontēto telpu atklāšanas pasākumu un
16. augustā plānotajiem Ziedu
svētkiem. Iepriekšējos gados rīkotā Gurķu festivāla vietā šoreiz
iecerēti Ziedu svētki parkā - ar
floristu paraugdemonstrējumiem, bērnu radošo darbnīcu,
vokālo ansambļu sadziedāšanos
un zaļumballi.
Komiteja pauda atbalstu
līdzfinansējuma piešķiršanai astoņu Iecavas vidusskolas skolēnu dalībai mājturības-vizuālās
mākslas nometnē «Raibās dienas Saulainē». Par 50% uzturēšanās izdevumu (kopējā summa - Ls 200) segšanu, kā tas
lūgts iesniegumā, vēl jālemj arī

Finanšu komitejai.
Deputāti pieņēma zināšanai
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas vēstuli par to, ka šī gada
valsts budžetā ir iekļauti finanšu
līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšanai 1. klašu skolēniem, sākot
ar 2008. gada 1. septembri, kā
arī izskatīja citus jautājumus.
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komiteja 27. maija
sēdē izskatīja iesniegumus par
nekustamo īpašumu sadalīšanu,
atdalīšanu, par zemes lietošanas
mērķa maiņu, grozījumiem darba uzdevumā un detālplānojuma
izstrādē u. c.
Deputāti arī pieņēma zināšanai iesniegumu par ieceri «Kamolos» celt tērauda apstrādes rūpnīcu. Kā informēja SIA «Baltic
Zinc Technics» pārstāvis K. Sanders, firma, kuras mātes uzņēmums atrodas Dānijā, piedāvās
rūsas noņemšanu metāla izstrādājumiem, cinkošanas un krāsošanas pakalpojumus. Projektējamā maksimālā rūpnīcas jauda
varētu būt 25 000 tonnas tērauda konstrukciju gadā, apbūves laukums - 6000 m2, biroja
telpas - 500 m2, paredzamais
darbinieku skaits - 100-120.
Tā kā iecerētā vieta Jelgavas
un Zālītes ceļu krustojuma apvidū atbilst teritorijas plānojumā
noteiktajai izmantošanai, komitejai nebija iebildumu pret šo
būvniecības ieceri. IZ

IECAVAS NOVADA DOMES 2008. GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12

PAR GROZĪJUMIEM IECAVAS NOVADA DOMES
2007. GADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 23
«NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA IECAVAS NOVADĀ»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām» 14. panta pirmās
daļas 3. punktu un likuma «Par
nekustamā īpašuma nodokli»
5. panta trešo un ceturto daļu
1. Izdarīt Iecavas novada Domes 2007. gada saistošajos noteikumos Nr. 23 «Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība fiziskām
personām Iecavas novadā» šādus grozījumus:

APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
13.05.2008. lēmumu
(prot.Nr.6, 18.p.)

1.1. Izteikt 2.2.2.punktu šādā redakcijā: «nekustamais īpašums vai tā daļa netiek izmantota saimnieciskajā darbībā».
Priekšsēdētājs
J. Pelsis

Saistošo noteikumu pilnu teksts atrodams internetā www.iecava.lv pašvaldības normatīvo aktu sadaļā.

Plāno izveidot onkoloģisko
pacientu rehabilitācijas centru
A: Beata Logina

10. jūnija sēdē Dome
vienbalsīgi nolēma
atbalstīt iesaistīšanos
projektā «Onkoloģisko
pacientu rehabilitācijas
centra izveide Iecavā».
Pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» (IVSAC) direktore
Mirdza Brazovska atgādināja deputātiem, ka šogad aprit 185 gadi, kopš Iecavā pastāv ārstniecības iestāde. Savulaik to dibinājis
grāfs Pālens. Šis gads atkal ir izšķiršanās gads, jo 2008. gada
31. decembrī beidzas līgums par
paliatīvās aprūpes nodaļas darbību IVSAC un iestādei jāmeklē
varianti, kā turpmāk būt noderīgai ar savām telpām, darbiniekiem, viņu zināšanām un prasmēm.
Tā kā pašlaik valstī tiek izstrādāta nacionālā vēža programma, tuvākajā nākotnē var
cerēt uz valsts finansējuma saņemšanu onkoloģisko pacientu
rehabilitācijai. Lai IVSAC ēkas
stacionāra daļu pārveidotu par
onkoloģisko pacientu rehabilitācijas centru, nepieciešami lieli
kapitālieguldījumi. Pilnīgi jārekonstruē telpas, jāuzceļ otrais
stāvs. Tam nepieciešamo finansējumu speciāli izstrādāta projekta ietvaros varētu saņemt no
Norvēģijas finanšu instrumenta,
taču tad vajadzīgs arī Iecavas novada pašvaldības līdzfinansējums.
Centra izveide ir Onkoloģisko
pacientu atbalsta biedrības «Dzī-

vības Koks» iniciatīva. Tā būtu
programma, kas palīdzētu
sadzīvot ar saslimšanu, pārvarēt
to un atgriezties dzīvē, skaidroja
biedrības pārstāve Gunita Berķe.
Iecavā varētu izveidot pansijas tipa centru ar 20 gultasvietām,
kur pacientiem no visas Latvijas
būtu iespēja iziet ārstniecisku
kursu nedēļas garumā, piedalīties grupu darbā, no pieaicinātiem speciālistiem saņemt galvenokārt psihosociālu palīdzību un
vadlīnijas turpmākajai dzīvei.
Tuvākajā laikā ieplānotā
IVSAC jumta rekonstrukcija
centra projekta īstenošanu neietekmēs, informēja Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.
Pašreiz paredzēts rekonstruēt
lielāko jumta daļu, bet atlikušais
būtu jābūvē līdz ar centra telpu
izveidi. Dome, atklāti balsojot,
«par» - astoņas balsis (A. Avots,
G. Arājs, S. Drozdovs, A. Grīnbergs, J. Krievs, A. Mačeks,
J. Pelsis, M. Šlihta,), «pret» - nav,
«atturas» - nav, nolēma:
1. Atbalstīt individuālā projekta «Onkoloģisko pacientu rehabilitācijas centra izveide Iecavā» realizāciju pašvaldības aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs».
2. Atbalstīt individuālā projekta iesniedzēja biedrības «Dzīvības Koks» projekta īstenošanas
aktivitātes.
3. Apstiprināt Iecavas novada
Domes kā finanšu partnera dalību individuālā projekta realizācijā un garantēt līdzfinansējumu
2009. un 2010. gadā 85 930 EUR
apmērā, kas ir 10,87% no individuālā projekta kopējām izmaksām. IZ

Melnās ziņas
- 6. jūnijā ap plkst. 14:30 ceļa
Rīga-Bauska-Lietuvas robeža un
Jelgava-Iecava krustojumā
automašīnas Opel Vectra vadītājs, 1949. gadā dzimis vīrietis,
kurš transporta līdzekli vadīja
alkohola reibumā, izbraucot no
mazāk svarīga ceļa uz galveno
ceļu, nepalaida pa to braucošo
automašīnu VW Multivan. Notika
sadursme, kurā bojātas automašīnas.
- 7. jūnijā ap plkst. 02:10
1985. gadā dzimis vīrietis,
atrodoties alkohola iespaidā,
vadīja automašīnu Audi 80.
Veicot atpakaļgaitas manevru,
viņš izraisīja sadursmi ar
aizmugurē stāvošo automašīnu
Audi 100, to bojājot.
- 7. jūnijā laika posmā no

plkst. 00:00 līdz 01:30 no mājas
pagalma Skolas ielā tika nozagta
automašīna Honda Civic. Mašīna
ir atrasta un nodota īpašniekam. Uzsākts kriminālprocess.
- 8. jūnijā ap plkst. 23:20
Edvarta Virzas un Dārza ielas
krustojumā 1993. gadā dzimis
jaunietis, pagrūžot 1947. gadā
dzimušu sievieti, izrāva no rokām somiņu. Jaunietis tika aizturēts, un par notikušo uzsākts
kriminālprocess.
- 10. jūnijā laika posmā no
plkst. 18:30 līdz plkst. 21:00, atlaužot kāda privātīpašuma ceha
durvis, no tā nozagta rokas urbjmašīna. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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4.

Izstrādā rokasgrāmatu grupu līderiem
A: Valda Liekne

Iecavas novada Domes
pieaugušo izglītības speciāliste
Pieaugušo izglītības
starptautiskais projekts
«Izglītība visiem», kas ar
partneru pirmo tikšanos
aizsākās februārī Helsinkos,
jūnija pirmajā nedēļā
turpinājās Latvijā, Jūrmalā.
Otrajā tikšanās reizē projekta partneri no Vācijas, Itālijas,
Somijas, Ungārijas, Apvienotās
Karalistes un Latvijas trīs dienu
garumā sprieda, diskutēja un
vienojās par materiāliem un informāciju, kas iekļaujama rokasgrāmatā grupu līderiem. Šī
rokasgrāmata būs Latvijā jauna
programma, kas dos iespēju dažādu nevalstisko un vēl neorganizēto grupu līderiem uzzināt
par metodēm, kuras tiek pielietotas dažās Eiropas valstīs, lai
pieaugušo izglītībai piesaistītu
aizvien vairāk cilvēku.
Projekta partneri ir eksperti
jautājumos, kas attiecas uz pieaugušo izglītību, bet bieži šādās
tikšanās reizēs partneri pārņem
vislabāko pieredzi jomā, kas
saistīta ar projekta tēmu. Arī tagad, tiekoties Latvijā, secinājām,
ka Apvienotā Karaliste un tieši
Devonas novada Dome jautājumos, kuri saistīti ar pašvaldības
sadarbību ar nevalstisko sektoru un dažādām sabiedrības
grupām, ir pieredzes bagātāka
par citām partneru organizāci-

Projekta darba grupa Jūrmalā izstrādā materiālus rokasgrāmatai.
jām. Ļoti svarīgi bija ieklausīties
un pieņemt to, kas cituviet jau ir
garu gadu gaitā iestrādāts. Tomēr katras projekta dalībnieku
valsts pārstāvis sniedza savu
ieguldījumu rokasgrāmatas izstrādē. Tā Iecavas novada Dome
ir atbildīga par pirmās nodaļas
materiālu apkopošanu, papildināšanu un rediģēšanu, kas veicama līdz vasaras beigām.
Starptautiskie izglītības pro-

jekti, kaut arī nav saistīti ar šo
tēmu, vienmēr kļūst arī par
starpkultūru dialogu. Arī šoreiz
atlicinājām laiku, lai iepazītos ar
Vecrīgu, jūgendstila pērli - Alberta ielu, tradicionālo Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgu un tajā iekļauto
kultūras programmu.
Partneri aizveda līdzi uz savām zemēm daudz fotogrāfiju un

pozitīvu emociju, kuras sniedza
labie laika apstākļi, kultūras
programmas aktivitātes un
skaistās pilsētas Jūrmala un Rīga.
Kā vienmēr šādās reizēs, arī
šoreiz pietrūka brīvā laika, tādēļ
pludmales prieki palika neizbaudīti, bet ieplānotais darbs tika
veikts, un par to ļoti apmierināta
bija projekta koordinatore Evelina Sittiga no Vācijas. IZ

Tarkšķi
Drīz skatīsim Viesojas Liepājas rajona
ielīgos Jāņus daiļdārzus kultūras darbinieki
1.lpp.

Tomēr gads vēl tā pa īstam
nav beidzies. Priekšā Jāņi 21. jūnijā laikraksta «Diena» akcijas «Piedzīvosim Jāņus» ietvaros braucam uz «Mārasmuižiņu»
Vircavas pagastā, Jelgavas rajonā, kur «Tarkšķu» vadībā ielīgosim Jāņus. Tāpat tiksimies arī
Iecavas tirgū 23. jūnija rītā.
Dziesmu svētkos «Tarkšķus»
varēsiet sastapt 6. jūlijā gājienā
un 12. jūlijā Brīvdabas muzejā
Zemgales sētā. Jūlija beigās savukārt dodamies uz folkloras festivālu Slovākijā, bet augustā
piedalāmies Rīgas svētkos - uzstāsimies ar pusstundas programmu pašā Rīgas sirdī - Rātslaukumā.
Gaišu vasaru! IZ

A: Beata Logina

1.lpp.

Atgādināšu, ka visi Latvijas
iedzīvotāji, kuri izveidojuši
skaistus daiļdārzus, vasarnīcu
dārzus vai iekopuši lauku sētas,
aicināti piedalīties konkursā
«Par skaistāko Latvijas daiļdārzu
un lauku sētu». Organizatori pieteikumus gaidīs līdz 30. jūnijam
Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrībā Zalves ielā 23-1,
Rīgā, LV-1046, pa e-pastu:
darzukonkurss@inbox.lv, pa tālruņiem 29489048, 29406600 vai
pa faksu 67615072. IZ

Sākot ar sieviešu klubu
«Liepas» un vakarpusē beidzot
ar izpriecām «Labirintu»
atrakcijās, Liepājas rajona
16 kultūras darbinieki
10. jūnijā iepazina
Iecavas novadu.
Apskatījuši renovētās telpas
un modernizētās gaismu iekārtas Iecavas kultūras namā, viesi
ieturēja pusdienas «Viestartos».
Pēc tam Iecavas novada bērnu
bibliotēkas un Edvarta Virzas
bibliotēkas vadītājas izrādīja sa-

vas iestādes un pastāstīja par
sadarbību ar pašvaldību. Kopā
ar dārznieci Dainu Rudzīti ciemiņi izstaigāja parku, novērtēja sakoptību Ābeļu ielā un Komisaru
ģimenes daiļdārzā. Pēc ekskursijas SIA «Iecavnieks» ražotnē liepājnieki tika arī pie uzņēmuma
produkcijas. «Par Iecavā redzēto
izskanēja ļoti pozitīvas atsauksmes,» teic Iecavas kultūras nama direktore Biruta Švītiņa. Viesi vizīti Bauskas rajonā turpināja arī 11. jūnijā. Mūsu kultūras
darbinieki jūnija beigās dosies
pieredzes apmaiņā uz Valku. IZ

No 30. jūnija līdz 10. jūlijam risināsies konkurss «Sakoptākais Latvijas pagasts»,
ko rīko Bauskas rajona Padome. Iecavas novadu komisija vērtēs 4. jūlijā.

Dome aicina iecavniekus jau laikus sakopt savus īpašumus.

5.
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«Cālīša» pirmsskolas skolotājas tiekas
ar Comenius projekta partneriem Spānijā
A: F: Ingūna Lāce

Pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» vadītājas vietniece
metodiskajā darbā
Comenius projekta «Darbs ar
mālu radošajai izglītībai
pirmsskolā» ietvaros
priecājamies par iespēju
astoņiem cilvēkiem, to skaitā
projekta vadītājai Valdai
Lieknei, maija beigās pabūt
Spānijas provinces Castilla la
Mancha pilsētiņā
Socuellamos un jau otrreiz
satikties ar projekta
partneriem.
Uz Spāniju, tāpat kā citas
projekta partnervalstis, vedām
sava bērnudārza bērnu gatavotos māla darbiņus kopīgai izstādei. Katras valsts (Spānijas, Turcijas, Bulgārijas un Latvijas)
pārstāvji bija sagatavojuši prezentāciju - īsumā par savu
valsti, bērnudārzu, bērnu darbošanos ar mālu un vietējām izstādēm. Interesanti bija uzzināt,
ka turku bērnudārzā bērni arī
sākuši veidot māla izstrādājumus ar rociņām, pirkstiņiem, šo
metodi pārņēmuši no mums partneriem. Iepriekšējā tikšanās
reizē viņi bija tikai sākuši darbu
ar mālu, izmantojot virpu.
Socuellamos skolā ir trīs
pirmsskolas grupiņas. Bērni tur
izglītojas, rotaļājas un darbojas
līdz plkst. 14.00, tad kopā ar vecākiem dodas uz mājām. Pēcpusdienā ir siesta - laiks, kad
spāņi atpūšas un guļ, bet pēc
tam atkal dodas uz darbu. Pa-

Māla izstrādājumi mēdz būt
arī tik amizanti...

Festivālā katra klase un bērnudārza grupiņa piedalījās ar
saviem priekšnesumiem - dziesmām, dejām, teātra izrādēm.
Skatuves noformējumā - projekta dalībvalstu karogi.
rasti viens no vecākiem paliek
mājās ar bērniem, bet, ja strādā
abi vecāki, tad tiek meklēta aukle. Bērnudārza grupiņās visapkārt redzami bērnu darbiņi - aplicējumi, zīmējumi, veidojumi.
Nodarbības notiek tāpat kā pie
mums: visiem kopā - frontālās
nodarbības, kā arī darbs grupās
un individuāli. Mācību priekšmetu sarakstā obligāta ir svešvaloda - angļu valoda, kuru bērni
apgūst no trīs gadu vecuma.
Katru gadu jūnija sākumā
skolā notiek festivāls, kurā pie-

Ar keramikas paraugiem «Cālīša» pedagoģes Rudīte Kupča (no
kreisās), Ināra Vēja un Liene Eriņa.

dalās bērni, vecāki, viesi. Gaidot
mūs, pasākums tika pārcelts uz
maiju, lai mēs gūtu priekšstatu
arī par māksliniecisko darbību.
Spānijā viss notiek ļoti mierīgi, bez steigas. Nav nekas neparasts, ja kāds noteiktais sākuma laiks tiek nokavēts, ja aizkavējas mūsu autobuss...
Spānijas partneri bija sagādājuši mums iespēju apmeklēt
Madridi, Prado mākslas galeriju,
seno pilsētu Toledo, kā arī mūsdienīgu vīna darītavu. Kā zināms, Spānija ir viena no lielā-

kajām vīna eksportētājām uz citām valstīm, ar ko arī lepojas.
Vienā no dienām bija pieņemšana Socuellamos pašvaldībā.
Savstarpējās sarunās izskanēja
prieks un atbalsts šim starptautiskajam projektam.
Braucot no Madrides, kalnaino ainavu nomainīja līdzenums.
Acis priecēja sakoptie vīnogu un
olīvu lauki, lai gan neredzējām
nevienu cilvēku tur strādājam.
Mums neierasti šķita tas, ka pilsētā mājas ir cieši vienkopus, pilsētas robeža krasi beidzas un tālāk nav atsevišķu māju, viensētu, kā tas parasti ir pie mums.
Aiz ciematiņa, pilsētiņas tūlīt sākas lauki. Bijām kāda keramiķa
darbnīcā, kur redzējām no māla
veidotus traukus, cilvēku statujas, pūšamos instrumentus.
Citu valstu pieredzi un idejas
realizēsim savā izglītības iestādē. Darbu ar mālu turpināsim
septembrī, kad īpašu uzmanību
pievērsīsim trauku veidošanai
un izveidoto izstrādājumu krāsošanai. Lai veiksmīgi turpinās
sadarbība! IZ

Apskatījām Traukus ar Spānijai raksturīgiem tautas rakstiem, krūkas ūdens pārnēsāšanai un mucas vīna glabāšanai.
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Aizvadīta sportiska svētdiena
A: F: Austra Voitišķe

Jau no paša rīta 8. jūnijā
Iecavas internātpamatskolas
stadionā pulcējās visi
enerģiskie un aktīvie
iecavnieki, lai pierādītu savu
sportisko sagatavotību un
labi pavadītu laiku.
Katrs varēja atrast sev piemērotāko sporta veidu, jo to
klāsts bija gana plašs. Programmā ietilpa: vieglatlētika, futbols,
strītbols, šaušana, šautriņu mešana, riteņbraukšana, frīsbijs,
basketbola soda metieni un biatlons. Visi pirmo trīs vietu ieguvēji nepalika bešā, jo organizatori
bija parūpējušies par medaļām
un balvām. To iegādi un stadiona īri finansēja Iecavas novada
Dome.
Pirmie sacentās riteņbraucēji
līdz 14 gadu vecumam. Policijas
automašīnu pavadībā viņi veica
kilometru garu distanci. 11 līdz
14 gadu vecu zēnu grupā pirmo
vietu izcīnīja Mārtiņš Petrens.
Viņam, lai sagatavotos sacensībām, vajadzējis vien dienu
iepriekš pāris reizes pabraukāties. Piedalīties sporta svētkos
Mārtiņam patīkot, jo tie ir interesanti, un viņš labprāt izmēģinātu spēkus vēl kādās sacensībās. No meitenēm visātrākā
šajā grupā bija Gita Vītola. Viņa
kopā ar savu draudzeni Elvīru
Āboliņu bija ieradusies, lai sacenstos ar citiem un saņemtu
medaļas. Gita jau nedēļu
iepriekš trenējusies, lai sporta

svētkos būtu pietiekami sagatavojusies.
Sporta svētkos netrūka arī atbalstītāju. Māra Circene ieradās
just līdzi kaimiņiem, taču dienas
gaitā viņa bija nolēmusi arī pati
piedalīties kādās sacensībās. Savukārt Agita Hauka atbalstīja savas ģimenes vīriešus. Sporta
svētkus viņa kuplināja, popularizējot zviedru kosmētiku. Viņa
uzskata, ka šie svētki ir vajadzīgi
obligāti, jo tie nav tikai sporta,
bet arī ģimenes svētki, kuros kopā piedalās visas paaudzes.
Liela piekrišana bija šautriņu
mešanai; daudzi izpildīja arī soda metienus, un visaktīvākie šajā pārbaudījumā bija vīrieši no
13 gadu vecuma.
Šogad jaunums bija biatlons,
basketbola soda metieni un frīsbijs, bet šajā sporta spēlē bija
pieteikušies samērā maz interesentu. Iespējams, cilvēki īsti nezināja, ka aiz šī vārda slēpjas
spēle ar lidojošo šķīvīti.
Atšķirībā no citiem gadiem bija iespēja saņemt arī pārsteiguma balvu no «Klondaikas». Tika
gaidīti arī sportisti no Iecavai
draudzīgās Pasvales, taču viesi
no Lietuvas neieradās.
Sacensību galvenā tiesnese
Baiba Gāga vērtē, ka pasākums
ir izdevies. Viss noritējis gludi, izņemot dažas sīkas traumas. Visvairāk priecē tas, ka ir ļoti liela
cilvēku atsaucība. Vieglatlētikas
stafetē piedalījās pat 13 komandas. Iecavas novada vasaras
sporta svētki ir nepieciešami, tie
ir sena tradīcija, ar kuru katrs

iecavnieks var lepoties,
saka Baiba Gāga.
Gan bērni, kuri saņēma savu pirmo medaļu, gan pieauguši
cilvēki ar lieliem panākumiem sportā - visi
bija patiesi priecīgi par
šo dienu. Neskatoties
uz karsto laiku, interesentu netrūka līdz
pat pulksten sešiem
vakarā. Visu dienu stadionā valdīja laba atmosfēra. Lai sajustu
sportisko garu, pietiek
ar to, ka cilvēkiem ir
vēlēšanās piedalīties
un izklaidēties, nodarbojoties ar sportu.

6.

Gita Vītola un Elvīra Āboliņa - 2. un
3. vietas
ieguvēja
šautriņu
mešanā.

Laureātu saraksts un vairāk foto - www.iecava.lv

Liela piekrišana šoreiz stafetes skrējieniem.
Cīņa par lidojošo šķīvīti.

Augstu meistarību vieglatlētikā, tāpat kā pagājušajā gadā,
demonstrēja Edgars Ērglis. Viņš saņēma Artūra Šuplinska piemiņas
balvu, jo bija ātrākais 100 m skrējienā, kā arī izcīnīja pirmo vietu
tāllēkšanā un stafetē. Edgars ar vieglatlētiku nodarbojas trīs gadus
un ir pārliecināts, ka šādi svētki ir nepieciešami un pat vairāk nekā
vienu reizi gadā. IZ

7.
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Jaunajai Brīvdienai jauns disks
A: Beata Logina

Tikko iznākušajā albumā ar
nosaukumu «Mākoņi baltie»,
ko izdevusi SIA «MAPLS»,
apvienotas 12 dziesmas.
Pārsvarā tās ir jaunas
kompozīcijas, kuru autors, kā
jau ierasts, - Mareks Pelsis.
Kopš iepriekšējā diska iznākšanas 2005. gada nogalē risinājušies vairāki būtiski notikumi,
kas devuši ierosmes citādai diska tapšanai. Pasaulē ieradies
Mareka dēls Emīls, un tēva jūtas
izpaudušās dziesmā «Labrīt, dēliņ!». No 2007. gada «Brīvdiena»
dēvējama par minigrupu, jo tajā
darbojas vairs tikai viens cilvēks - Mareks Pelsis. Ģitārists
Harijs Reisners muzicēšanai pielicis punktu, taču Mareks pastāvīgu viņa aizstājēju nemeklē,
vien nosaka - ja kāds pats pieteiktos, varētu pārrunāt sadarbības iespējas. Jaunajā diskā ģi-

tāras partijas iespēlējis iecavnieks Māris Sevastjanovs, turklāt divās dziesmās dzirdama arī
iecavnieces Danas Rodenkirhenas balss. Mareks dziesmām izmantojis ne vien savus, bet arī
DJ Dark tekstus.
Ja iepriekšējie darbi tapuši
svešās studijās, tad lielākā daļa
jaunā albuma dziesmu ierakstītas Iecavā, «Brīvdienas» skaņu
ierakstu studijā. Kaut gan līdz
šim īpaša studijas reklamēšana
nav notikusi, Mareks atklāj, ka
tajā iespējas ir lielas: no aranžējuma izveidošanas un balss
ieraksta līdz dziesmas māsterēšanai. Te jau darināti pavadījumi bērnu vokālajām grupām,
ierakstījušies daži mākslinieki.
Varbūt kādu no viņiem varēs sastapt «Mākoņu..» diska prezentācijā - Iecavas estrādē 5. jūlija
vakarā būs koncerts ar viesu
piedalīšanos. Pagaidām disku
meklējiet veikalos vai internetā:
www.doremi.lv. IZ

Paziņojums par detālplānojuma «Iecavas stacijas rajonā
SAS «Agrochema» īpašumu teritorijai»
grozījumu pirmo redakciju
Iecavas novada Dome 2008. gada 10. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu «Par detālplānojuma «Iecavas stacijas rajonā SAS «Agrochema» īpašumu teritorijai» grozījumu pirmās redakcijas nodošanu
sa-biedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai» (sēdes
protokols Nr. 7, 22. p.).
Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas no šī
paziņojuma publicēšanas «Latvijas Vēstnesī». Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma pirmā redakcija būs pieejama
Iecavas novada Domē, Skolas iela 4, Iecava, LV-3913, darba
dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, kā arī SIA «Grupa93» mājas lapā
www.grupa93.lv/sabiedriskā apspriešana. Detālplānojumu izstrādā SIA «Grupa93», plānojuma izstrādes vadītāja Kristīne Casno. Tālrunis informācijai 7217043. Pieņemamais laiks: pirm-dienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 SIA «Grupa 93» birojā Rīgā, Krišjāņa
Barona 3-4. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku
atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Iecavas novada Domei, norādot: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu,
reģistrācijas numuru, juridisko adresi.
Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē
2008. gada 27. jūnijā plkst. 15.00 Iecavas novada Domes zālē.

IZ

Sporta ziņas

4. jūnijā vieglatlēti mērojās spēkiem Valmieras spēlēs - 2008,
kas 1995.-1997. gadā dzimušajiem sportistiem bija arī atlases
sacīkstes dalībai starptautiskās sacensībās Polijā. No iecavniekiem
vienīgais Latvijas komandas sastāvā iekļuva sprinteris Rūdolfs
Tonigs. Jana Zamarina izcīnīja 2. vietu 60 m un 3. vietu 300 m
skrējienā, Alvis Līrums ieguva 2. vietu tāllēkšanā, bet Armands
Birģelis - 3. vietu augstlēkšanā.
1994. gadā dzimušo sportistu grupā Emīls Sevastjanovs bija otrais
ātrākais 200 m skrējienā. Savukārt Evelīna Traumane Bauskas
rajona komandas sastāvā izcīnīja 2. vietu 4x100 m stafetē 1995.
gadā dzimušo grupā.
6. un 7. jūnijā turpat Valmierā risinājās Latvijas čempionāts B
vecuma grupai. Pauls Ķurbe tika pie 2. vietas 4x100 m stafetē un
6. vietas tāllēkšanā, bet Emīls Sevastjanovs bija sestais
veiksmīgākais starp trīssoļlēcējiem.
Nākamnedēļ daļa Iecavas vieglatlētu - treneres Daces Vizules
audzēkņi - dosies uz nometni Aizputē. IZ

Pateicība : : :
Paldies santehnisko darbu
veicējam Aldim Valdovskim,
kurš, atšķirībā no iepriekšējā
meistara, ne tikai paskatījās,
bet prata sabojāto
kanalizāciju salabot.
Dzīvokļa iemītnieki
Ozolu ielā 15

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

Negatīvi : : :
- Posmam no Jelgavas ceļa uz
Zālītes staciju uzliktas
transporta kravu 7 t
ierobežojuma zīmes. Pavasarī
tās bija nogāztas, tagad
atjaunotas, taču šķembu,
smilšu vedēji ar divtik smagām
kravām kā braukuši, tā brauc
joprojām. Ceļš tiek izsists,
pastāvīgi ir putekļi, bet
galvenais - norādījumi tiek
pārkāpti. Kāpēc likt zīmes, ja to
ievērošanu neviens nekontrolē
un pārkāpējus nesoda?
/Neizpratne/

Uzņemšana
Iecavas vidusskolas
10. klasē notiks
17. jūnijā plkst. 9.
VID nodokļu inspektore
Aina Lazdiņa
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
5. stāva zālē
16. jūnijā
no plkst. 10 līdz 16.
Bauskas rajona
galvenais arhitekts
A. Paklons pieņems
apmeklētājus Iecavas
novada Domē, 3. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
pirmdien, 16. jūnijā,
no plkst. 10 līdz 12.

neaizmirsti

izkārt

KAROGU!

sēru noformējumā

Aizsaulē aizgājuši
Katažina Bogdanova (09.09.1922. - 04.06.2008.)
Jurijs Bogdanovs (10.02.1952. - 04.06.2008.)
Bernards Vitauts Rastausks (20.09.1927. - 08.06.2008.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Vēlas īrēt : : :
Iecavas novada Domes
Sociālais dienests meklē
izīrējamu dzīvokli vai istabu.
Tālr. 63942243; 63942240;
26354768.

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Pārdod : : :
vairumā smilti un visu veidu
zāģmateriālus.
Tālr. 29484578.
zemes gabalu Iecavā (3000 m²
privātmājas celtniecībai,
7 Ls/m²).
Tālr. 29521277; 28358385.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 29506075; 26871890.

8.

Piedāvā darbu : : :
pārdevējai(-am) Iecavā.
Tālr. 29960320.
Meklē auklīti 10 mēnešu vecai
meitenītei.
Tālr. 26056829.

Dažādi : : :
Piedāvā pļavu siena pļaušanai
(2 ha).
Tālr. 26620090.
Veicam jumtu remontu un
jumtu seguma maiņu.
Tālr. 27075188.
Namdaris celtnieks ar 30 gadu
stāžu veic dažādus celtniecības
un remontdarbus. Mērenas
cenas un laba darba kvalitāte.
Tālr. 29354887.
Mēbeļu meistars kvalitatīvi
samontēs jūsu jaunās mēbeles.
Tālr. 26774785.
Piegādā granti, smilti, šķembas,
melnzemi. Ekskavatoraiekrāvēja pakalpojumi.
Tālr. 29296742; 26528025.

SIA «Dentess
zobārstniecība»

ATVAINOJAS
apkārt esošo māju
iedzīvotājiem
par sagādātajām neērtībām
Rīgas ielas 25. namā
veikto remontdarbu dēļ.

PĀRDOD divstāvu dzīvokli
Tirgus ielā 1
Iecavas upes krastā

80 m²;
pilsētas
komunikācijas - gāze,
kanalizācija;
pilna apdare;
terase;
Ls 65 000.
Bez
starpniekiem.
Palīdzība
kredīta
noformēšanā.
Tālr.
29718091.

!

SIA «ŠBŠ» sniedz
JURIDISKUS pakalpojumus:
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

Civiltiesībās:
- Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Lietu tiesības
Saistību tiesības
Darba tiesībās u. c.
Administratīvajās tiesībās
Sniedz konsultācijas krimināltiesībās.
Bauskas raj. Iecavas novadā,
Tirgus ielā 6; otrajā stāvā.
Pieteikšanās
uz konsultācijām pa tālr.
26182623; 26336542;
29510875.
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