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Prezidents pasniedz oficiāli
apstiprināto novada ģerboni
Pretī
2.
panākumiem
virza
dejotprieks

F: Toms Kalniņš

Valsts Prezidenta
kanceleja

Valsts prezidents
Andris Bērziņš
Iecavas
pašvaldības
vadītājam
Jānim Pelsim
pasniedz oficiālu
apliecinājumu
novada ģerboņa
saskaņojumam.

A: Anta Kļaveniece

Pēc Valsts prezidenta Andra
Bērziņa pērnā gada oktobrī
ieviestās tradīcijas uz Rīgas pili

29. martā tika aicināti to novadu
un pagastu pārstāvji, kuriem ir
izstrādāti un likumā noteiktajā
kārtībā saskaņoti savas pašvaldības ģerboņi. Šoreiz ģerboņus

saņēma desmit novadi: Alojas,
Ādažu, Auces, Iecavas, Inčukalna, Kocēnu, Pārgaujas, Preiļu,
Rucavas un Siguldas, kā arī Kārķu pagasts.
3.lpp.

«Drostalu»
kumeliņam
pirmais
pavasaris

4.
5.

Bērni spēlē
teātri

6.

Meža īpašniekus aicina uzlabot sava meža ekonomisko vērtību
LLKC Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs aicina
meža īpašniekus izmantot
iespēju izkopt savas
jaunaudzes un veikt
mazvērtīgo mežaudžu
nomaiņu ar ES finansiālu
atbalstu, tādā veidā
paaugstinot sava meža
ekonomisko vērtību.
Ar 1. aprīli stāsies spēkā tik
ļoti gaidītie grozījumi Ministru

kabineta (MK) 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr.1145
«Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība
pasākuma «Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana» īstenošanai», tas ir, jaunaudžu kopšanai
un neproduktīvo audžu nomaiņai.
Tas nozīmē, ka meža īpašnieks varēs iesniegt projektu un
saņemt atbalstu arī par pašrocīgi

veikto jaunaudžu kopšanu vai
mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu.
Atbalsta apmērs noteikts, pamatojoties uz standarta izmaksām
par atbalsta saņēmēja paša veikto darbu.
Projekta iesniegumā, pamatojoties uz maksājuma dokumentiem, var iekļaut arī vispārējās izmaksas – gan meža apsaimniekošanas plāna izstrādi, gan
skices sagatavošanu.
Aktivitātes ietvaros var iegā-

dāties arī jaunus instrumentus
un aprīkojumu jaunaudžu kopšanai un mežaudžu nomaiņai, ja
to veiks vismaz divu ha platībā.
Visa saistošā informācija par
dokumentu sagatavošanu pieejama interneta vietnēs:
www.mkpc.llkc.lv , www.lad.gov.lv, kā arī informatīvajā lapā
«Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana», kas pieejama Meža
konsultāciju pakalpojumu centra nodaļās visā Latvijā.

Priecīgas LIELDIENAS!
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Panākumiem pretī virza
dejotprieks un neatlaidīgs darbs
A: Ginta Cera

kultūras nama mākslinieciskās
daļas vadītāja
Kultūras nama šovdeju grupa
«Matrix» ar vadītāju Kitiju
Cerusu aktīvi piedalās
mūsdienu deju konkursos,
iegūstot godalgotas vietas.
Pirmais konkurss, kurā
piedalījās mūsdienu deju
grupas no visas Latvijas,
norisinājās pavisam nesen,
24. martā, Tukumā.
Konkursā «Tukuma kauss
2012» Iecavas dejotāji ieguva divas trešās vietas: pirmsskolas
vecuma grupā un 5.-9. klašu
grupā, pārvedot mājās ne tikai
kausu, bet arī veicināšanas balvas. Labu rezultātu uzrādīja arī
1.-4. klašu grupa, ierindojoties
4. vietā.
Iespējams, ka konkurss Tukumā deva vēl lielāku vēlmi un
stimulu jaunajiem censoņiem, jo
pēc nepilnas nedēļas šovdeju
grupa «Matrix» devās uz Īslīci, lai
piedalītos Zemgales reģiona
mūsdienu deju kolektīvu radošajā konkursā, kuru rīkoja
Valsts izglītības satura centrs.
No konkursa dejotāji atgriezās ar
3. pakāpes diplomu un daudzu
skatītāju simpātijām.

Jaunākās grupas
dalībnieces: Tīna Naguraviča
(no kreisās), Anna Hofmane
un Katrīna Klāsupa ar
sacensību kausu.
Šovdeju grupas «Matrix» vadītāja Kitija Cerusa saka lielu paldies vecākiem par atbalstu un
bērniem par dejotprieku un neatlaidīgu darbu. Lielākie konkursi
gan vēl tikai priekšā: 21. aprīlī
Baložos norisināsies mūsdienu
deju festivāls «Dejas pērle»,
27. aprīlī Jaunpils muižā notiks
kustību festivāls, uz kuru dejotāji dodas jau vairākus gadus, bet
5. maijā Ogrē norisināsies devītais popdziesmu un deju festivāls
«Tusiņš trīs priedēs», un arī uz šo
festivālu deju grupa dosies jau
otro gadu pēc kārtas.

Starp labākajiem arī
iecavnieces vides plakāts
A: Anta Kļaveniece
F: no skolas albuma

27. martā tika noskaidroti
uzvarētāji Latvijas Zaļā
punkta, vides reklāmas
operatora JCDecaux Latvija,
reklāmas aģentūras MOOZ, kā
arī Gētes institūta
organizētajam plakātu
konkursam «Neizmet. Šķiro!».
No 105 iesūtītajiem skolēnu
darbiem tika izvēlēti labākie plakāti, kas būs skatāmi vides reklāmas stendos Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Iecavas internātpamatskolas 9.c klases skolnieces Madaras Ivanovas darbs bija
viens no tiem, informē skolas radošās pašizpausmes pulciņa vadītājs Bruno Bahs. Viņš uzsver,
ka finālam žūrija izvēlējās tikai
22 darbus. Madaras darbs viņas
vecuma grupā palika nākošais

pēc lielā trijnieka - pēc ģimnāziju
un tehnikumu audzēkņu darbiem. «Prieks, ka mazā Iecavas
internātpamatskola spēja būt
viena no tām skolām, kas iekļuva
finālā. Tas ir pierādījums tam, ka
laba ideja izdzīvos vienmēr, neatkarīgi no vides un pieejamajiem
resursiem,» tā Bruno.
Konkursa laureātus izvēlējās
žūrija, savukārt skatītāju simpātiju balvas palīdzēja noteikt interneta lietotāji, balsojot Gētes
institūta mājaslapā. Internetā
par saviem favorītiem apmeklētāji atdeva vairāk nekā 25 000
balsu. Madara publiskajā interneta balsojumā palika 2. vietā.
«Paldies tiem, kas juta līdz un
kaut reizi nobalsoja,» teic Bruno
Bahs, piebilstot, ka kopumā šis ir
izcils rezultāts gan skolai un radošajam pulciņam, gan skolotājam un Madarai, jo šādā konkursā startēts pirmo reizi.

F: Artūrs Jaunzems

Šovdeju grupas «Matrix» visu trīs vecuma grupu dejotāji.

2012. gada 5. aprīlī

Prezidents pasniedz oficiāli
apstiprināto novada ģerboni
1.lpp.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Valsts prezidents, kultūras
ministre Žaneta JaunzemeGrende un Heraldikas komisijas
pārstāvji. Pašvaldības klātesošajiem īsi prezentēja savu novadu gan dziedot un muzicējot, gan
stāstot par ģerboņa tapšanas
gaitu un video prezentācijās
iepazīstinot ar sava novada
skaistākajām vietām. Savukārt
Valsts prezidents pašvaldību vadītājiem pasniedza oficiālu apliecinājumu ģerboņa saskaņojumam. Pasniedzot ģerboņus,
A. Bērziņš uzsvēra piederības savai zemei nozīmi ikviena cilvēka
dzīvē un nepieciešamību savu
identitāti apzināties un ar to lepoties.
«Karogs, ģerbonis, himna – tie

Emblēmu, ko uzzīmēja Edijs
Arājs, Iecavas pagasta
padome apstiprināja
1996. gada jūlijā. Uz tās
attēlota luterāņu baznīca,
lielceļš (t.i., šoseja, kas vijas
cauri Iecavai) un vārpa, kas
simbolizēja tolaik galveno
tautsaimniecības nozari
Iecavā - lauksaimniecību.
Laikraksta «Iecavas Ziņas»
galviņā E. Arāja zīmēto emblēmu
jaunais ģerbonis nomainīja
2001. gada 21. decembrī, gada
pēdējā izdevumā.
Ar 2004. gada 1. janvāri tika
izveidots Iecavas novads, kas ir
pagasta tiesību un saistību pārņēmējs, un ģerbonis palika
iepriekšējais. Taču Ģerboņu likums nosaka, ka, mainoties
pašvaldības juridiskajam statusam, kaut robežas nemainās un
novads paliek vecajos «rāmjos»,
jāapstiprina jauns ģerbonis. Saglabāt veco ģerboni var, pievienojot tam kādu jaunu elementu.
Populārākais veids, kā to izdarīt,
ir pavedienapmales izmantošana. Tas nozīmē, ka ģerbonis it kā
tiek uzlikts uz lielāka vairoga,
bet pats zīmējums nemainās.
Atšķiras arī dažādu adminis-

ir simboli un zīmes, kas vieno
nāciju, veicinot un nostiprinot
piederību savai valstij. Ikviens
īstens patriots dzimtenes sajūtu,
pirmkārt, saista ar savu pagastu, novadu, pilsētu, ar savām
dzimtajām mājām. Lai jaundibinātie Ģerboņu svētki kalpo par
cieņas apliecinājumu visām tām
Latvijas pašvaldībām, kas kopj
un godā lokālpatriotisma tradīcijas,» iedibinot tradīciju, sacījis
Valsts prezidents. «Liels gods, ka
uz šiem ģerboņu svētkiem ir sanākušas vienpadsmit pašvaldības, tas nozīmē, ka pasākums
uzņēmis apgriezienus. Prieks, ka
varam satikties, paskatīties
viens uz otru un novērtēt jūsu
ieguldījumu sava novada attīstībā un atpazīstamībā,» viņš sacīja
svinīgā pasākuma dalībniekiem.

Iecavas pagasta ģerboni
izstrādāja viena no retajām
profesionālajām heraldikas
kanonu pārzinātājām Latvijā
- māksliniece Ilze Lībiete.
2001. gada 12. jūnija Domes
sēdē to akceptēja
pašvaldības deputāti, bet
2002. gada 7. maijā to
apstiprināja Valsts
Heraldikas komisija.
tratīvo teritoriju ģerboņu forma –
pagastu ģerboņiem tas ir taisnstūris ar pēdas daļā noapaļotiem
abiem apakšējiem stūriem un
smailu galu uz leju, bet novadiem - taisnstūra vairoga forma
ar noapaļotu pēdas daļu.
Iecavas novada ģerboni izstrādāja mākslinieki Ilze Lībiete
un Jānis Ivanovs. Šā gada
14. februāra Domes sēdē deputāti ģerboni apstiprināja, bet
martā to apstiprināja arī Heraldikas komisija un reģistrēja Kultūras ministrija. Mākslinieku sagatavoto mapi ar ģerboņa heraldisko aprakstu un attēliem parakstījis Valsts prezidents Andris Bērziņš, kultūras ministre
Žaneta Jaunzeme-Grende un
Heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs.

Heraldiskais apraksts
Zilā laukā sudraba šķērskrusts, pēdā zelta zvans; sudraba šaurapmale.

Iecavas novada ģerboņa
leģenda
Iecavas novada ģerbonī attēloti: sudraba šaurais šķērsu
krusts zilā laukā – simbolizē
Iecavas atrašanās vietu jau no
seniem laikiem nozīmīgu ceļu
krustojumā: ziemeļu-dienvidu
virzienā to šķērso maģistrāle VIA
Baltica, kas ir viens no deviņiem
nozīmīgākajiem Eiropas transporta koridoriem, bet rietumuaustrumu virzienā no Vecum

niekiem Jelgavas virzienā novadam cauri izvijas Zemgales josta,
kas savienojas ar Sēliju. Zilā –
debesu, tāluma un ūdens krāsa godina zemgaļu gara cildenumu
un ataino saistību ar novadu
šķērsojošo Lielupes labā krasta
pieteku Iecavas upi.
Ģerboņa pēdā ir zelta zvans ļoti ietilpīgs simbols: pirmkārt,
tas saistīts ar Iecavas vēsturi:
17. gadsimtā hercoga Jēkaba laikā Dzelzāmurā darbojās dzelzsceplis, vara kaltuve un čuguna
lietuve. Divi tajā laikā gatavotie
lielgabali vēl tagad apskatāmi
Iecavas centrā; kopš 1641. gada
joprojām stalta stāv un ar dzidrām zvana skaņām caurbraucējus sveicina Iecavas luterāņu
baznīca, kura gadsimtu gaitā
gan godā celta, gan pelta nu gaida savu atjaunotni; otrkārt, asociācija ar skolas zvanu uzsver izglītības nozīmi, norādot uz
daudzajām – kopskaitā astoņām
- izglītības iestādēm (Iecavas vidusskola, Iecavas internātpamatskola, Dzimtmisas pamatskola, Zālītes speciālā internātpamatskola, divas pirmsskolas
izglītības iestādes – «Cālītis» un
«Dartija», kā arī mūzikas skola
un sporta skola); treškārt, zvans
simbolizē tautas modinā-šanu
darbam, un, visbeidzot, tas akcentē vēlmi - lai novada labā slava tālu skan!

Kāds bijis MARTS
Martā Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā salaulājušies pieci
pāri, izsniegtas desmit miršanas un piecas dzimšanas apliecības,
informē nodaļas vadītāja Edīte Jančone. Jaundzimušajam zēnam
dots vārds Matīss, bet meitenēm – Nikola Līga, Monta Sofija, Anna
un Elīza.

Melnās ziņas
- 29. martā plkst. 9.00 ceļa
Iecava-Emburga 3. kilometrā pie
upes atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
- 29. martā plkst. 15:10 Rīgas
ielā 1960. gadā dzimusi sieviete,
vadot automašīnu Toyota RAV 4,
pagaidām nenoskaidrotu apstākļu dēļ iebrauca pretējā
braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar automašīnu Fiat Ducato un automašīnu VW Caravelle. Ceļu satiksmes negadījumā
miesas bojājumus guva automašīnas Toyota vadītāja un Fiat Ducato pasažiere; bojātas ceļa aizsargbarjeras.
- 31. martā laika posmā no
plkst. 00:00 līdz plkst. 6:05 Tirgus ielā, izsitot loga rūti, iekļūts
dzīvoklī un nozagts fotoaparāts
un dažādas citas mantas. Uz aizdomu pamata aizturēts kāds

1979. gadā dzimis vīrietis. Uzsākts kriminālprocess.
- 31. martā laika posmā no
plkst. 00:00 līdz plkst. 15:40 kādai mājai Zemgales ielā izsists
logs, no tās nozagta melna soma
un sabojāta slēdzene. Uzsākts
kriminālprocess.
- 1. aprīlī plkst. 19:16 saņemts ziņojums, ka trīs hektāru
platībā deg kūla.
- 2. aprīlī plkst. 16:40 DUS
«Astarte Nafta» automašīnas Audi A6 vadītājs aizmirsa izņemt no
bākas degvielas uzpildes pistoli
un uzsāka kustību, bojājot uzpildes pistoli.

Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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«Drostalu» kumeliņam pirmais pavasaris
A: Elīna Arāja
F: no personīgā albuma

Tieši pirms trijiem gadiem
Lieldienās satikās Linda
Drieka un Kristaps Arājs. Pēc
gada Lieldienu sestdienā viņi
jau svinēja kāzas. Tagad
«Drostalās» līdz ar
saimniekiem ik gadus
pavasari sagaida bariņš zirgu,
kas našķojas ar tikko
uzziedējušajām
sniegpulkstenītēm.
Starp ikdienas steigu - stalli,
bērnu audzināšanu un citiem
darbiem - «Drostalu» saimniece
Linda Arāja piesēžas iedzert kafiju, lai parunātos un atvilktu elpu. «Drostalās» saimnieko Linda
un Kristaps Arāji ar bērniem Matīsu, Pēteri, Jēkabu un meitiņu
Katrīnu.
Kā nokļuvāt Zorģu ciema
«Drostalās»?
Pirms trijiem gadiem Lieldienās ar Kristapu izdomājām satikties. Tas bija aklais randiņš.
Es toreiz dzīvoju netālu no Ogres, bet Kristaps - Iecavā. Abi bijām tā pārguruši, es ar zirgiem
un Kristaps Amatas laivošanas
sacensībās, ka neviens negribējām tik tālu līdz otram braukt.
Nolēmām satikties kādā loģiskā
ceļa viduspunktā pie Ķekavas
apļa. Nu mūsu draugiem ir joks Arāji satikās Ķekavas aplī!
Toreiz steidzami vēlējos iegādāties kādu lauku īpašumu, kurā varētu turēt arī zirgus. Kristaps brauca līdzi skatīties piedā-

vātos variantus un visus izbrāķēja - gan Vidzemes pusē, gan aiz
Bauskas. Tad kādā augusta vakarā viņš man piezvanīja un aicināja apskatīt «Drostalas». Aizbraucām apskatīties - zāle līdz
padusēm, māja bēdīgā stā-voklī,
jau sešus gadus kā pames-ta, un
kūts, kas tik tikko turas. Bet bija
arī liels šķūnis, ko varēja pārbūvēt par pagaidu stalli.
«Iecava taču ir Latvijas centrs,
loģiski, ka te ir vislabāk!» sarunai
pievienojas jaunais saimnieks.
Viss notika ātri: māju nopirkām, Kristaps izpļāva aizaugušās pļavas, ierīkojām pirmos aplokus un atvedām zirgus. Uz ziemu šķūņa vienā pusē izbūvējām
zirgiem boksus, bet atlikušo šķūņa daļu atstājām, kur glabāt sienu un salmus. Dzīvniekiem viss
bija labi, bet mājas bēdīgā stāvokļa dēļ nebija īsti apdzīvojamas. Tomēr viens skurstenis ar
krāsni bija lietojams, varēja vismaz divas istabas apsildīt. Gribējām īrēt kādu dzīvokli, kamēr savestu māju kārtībā, bet nodomājām: ja reiz ir pašiem savas mājas, tad tur arī dzīvosim, gan jau
tik traki nebūs. Kā par spīti, tajā
ziemā sals sasniedza mīnus 32
grādus. Neapsildāmajā daļā, kur
atradās virtuve un vannas istaba, kādu rītu bija pat mīnus seši.
Izrādījās, ka zem apmetuma
kārtas apmestajām sienām ir pavisam izpuvuši un kukaiņu izēsti
frēzētie guļbaļķi. Paspējām rudenī bērnu istabai nomainīt logus,
bet, gatavojoties nākamajai ziemai, sākām pārmūrēt ēkas
sienas.
Cik liels ir jūsu zirgu ga-

Zirgi harmonizē un nomierina. Ir bijuši brīži,
kad tieši viņi palīdzējuši Lindai izturēt dzīves grūtības.
nāmpulks? Nesen tam pievienojās kumeliņš.
Pašreiz «Drostalās» ir astoņi
zirgi - seši mūsējie un divi ciemiņi. Divus iedevām uz laiku skoloties Ķeguma pusē.
2010. gada rudenī nopirkām
viegli grūsnu ķēvi un 2011. gada
septembrī pēc vairāku nedēļu
dežūrām stallī sagaidījām zirgu
meitenīti Andoru. Izvēloties vārdu Latvijas šķirnes zirgiem, ir
pieņemts, ka pirmais burts ņemams no tēva vārda pirmā burta
(tēvs Aksels), bet mātes vārda
pirmajam burtam jābūt kumeļa
vārdā (māte Rasika). Traķēnes
šķirnei ir otrādi. Andoras vārda
izvēlē piedalījās visa ģimene, un
lēmums tika pieņemts balsojot.
Kopš pirmajām dzīves dienām
Andora tika radināta pie cilvēka
pieskārieniem, apaušiem, ievadāšanas, kāju pacelšanas. Latvijas šķirnes zirgus parasti iejāj
trīs līdz četru gadu vecumā.

Kā par zirgiem rūpējas
«Drostalās»?
Brokastīs zirgiem dodam auzas un vakarā putru. Ziemā viņiem īpaši daudz vajag sienu,
ūdeni un sāli. Ūdeni dodam remdenu, lai vairāk var izdzert. Aplokos zirgus laižam katru dienu,
pat ziemas salā, jo zirgiem nepieciešams daudz svaiga gaisa un
kustību. Ir aplams priekšstats,
ka zirgus ziemā tur stallī siltumā
un tikai pavasarī ved ārā. Kad
termometra stabiņš tuvojas mīnus desmit grādiem, zirgiem uzvelkam ziemas mētelīšus. Reizi
gadā zirgiem tiek pārbaudīti zobi
un reizi ešās līdz astoņās nedēļās
zirdziņiem kalējs kopj nagus. Iecavā šo pienākumu lieliski veic
Aigars Grīnbergs. Viņš prot sarunāt arī ar tādiem zirgiem, kuriem nereti citi amata brāļi pirmreizējos pedikīra pakalpojumus
piekristu sniegt vien pielietojot
5.lpp.
medikamentus.

F: Alex Belokopitovs

Lindai šķiet, ka jātnieks zirgā ir lielāks virtuozs,
nekā pasaules slavenākais pianists.

Mēnesi vecā
ķēvīte Andora.
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5.
4.lpp.

Tu esi piedalījusies Latvijas
čempionātos jāšanā. Kā iepazinies ar zirgiem? Vai joprojām
piedalies sacensībās?
Manas attiecības ar zirgiem
sākās 1984. gadā, kad man bija
seši gadi, Grobiņas jāšanas
sporta bāzē «Priedulāji». Mammīte bija medicīnas māsiņa, tādēļ
vakaros tiku pasoļot kādam
skaistulim mugurā. Padomju
laikā jāšanas sports bija valsts
apmaksāts, tādēļ gribētāju bija
daudz, bet no 30 entuziastiem
pēc pāris mēnešiem palika vien
kādi pieci, arī es. Bet tas, ka tur
strādāja mana māmiņa, turpmāk noteikti nebija atvieglojošs
faktors, reizēm gluži pretēji. Pārnākot mājā no treniņiem, dabūju
pa mizu arī no mammas, kas bija
saklausījusies, ko treneris teicis.
Nekādas atlaides nebija. Pēc četriem gadiem bija pirmās sacensības, bet sporta klasi neieguvu.
Ar otro piegājienu 12 gadu vecumā tomēr ieguvu trešo sporta
klasi (zemāko). Toreiz sacensībās arī iesācējiem bija jāpārvar
metru augsti šķēršļi. Tagad jaunie sportisti un jaunie zirgi var
sākt ar 50-80 centimetrus augstiem šķēršļiem. Treniņos bija
stingrība un disciplīna: ja nenokārtoja voltizēšanu (vingrošanu
uz zirga), pie jāšanas nemaz nepielaida. Kā vienu no pazemojošākajiem darbiem atceros, kā
bija ar nazīti jāizgriež zāle starp
betona plāksnītēm, kas klāja celiņu. Toties jaunajiem jātnieciņiem bija iespēja trenēties ar zirgiem-vecmeistariem. Tie bija zirgi, kas dažādu iemeslu dēļ bija
beiguši lielā sporta karjeru. Es
katram jaunajam jātniekam varu vien novēlēt izbaudīt, kā tas
ir, - mācīties jāt ar ļoti labi iestrādātu zirgu!
Laikā, kad pati piedalījos sacensībās, man ir bijuši ļoti labi
zirgi un treneri, rezultātā guvu
godalgotas vietas. Pēdējos gadus
savu laiku esmu vairāk veltījusi
bērnu audzināšanai un hobija
zirgu sagatavošanai: zirgus apmācām un sakārtojam dokumentus to pārdošanai aiz Latvijas robežām. Bet nekas - esmu
izaudzinājusi pa kādam ļoti
daudzsološam zirgam un ceru,
ka sacensības vēl būs.
Kādus pakalpojumus piedāvājat jātgribētājiem?
Mēs piedāvājam gan bērnu
un pieaugušo jāšanas apmācību, gan izjādes cilvēkiem bez jāšanas iemaņām. Mums ģimenē
zirga mugurā bijuši visi, pat mazā Katrīna. Labu līdzsvara izjūtu
zirgā izkopis arī Pēterītis, kas ir
bērns ar īpašām vajadzībām. Uz
vasaru uzņemsim jaunu mācību
grupu bērniem un pieaugušajiem, bet būs pieejami arī individuālas jāšanas apmācības no-

darbības.
Tu esi vedusi zirgā vidusskolas skolotāju Militu Pīlādzi
uz audzināmās klases pēdējo
zvanu cauri visai Iecavai. Vai
šādi pasākumi sagādā prieku?
Protams! Toreiz mēs bijām
sajūsmā par Pīlādzes kundzes
audzēkņu ideju. Ir liels gandarījums apzināties, ka esam izaudzējuši un izskolojuši zirgus tā,
lai šādi pasākumi vispār būtu iespējami un droši. Mēs organizējam arī kāzu eskortus jaunajiem
pāriem, bet jūnijā esam uzaicināti piedalīties Jāņu ielīgošanas
pasākumā Iecavas novada «Kveriņos».
Vai ir viegli saprasties ar
zirgiem?
Katrs zirgs ir personība: viņiem, līdzīgi kā mums, ir labas
un ne tik labas dienas. Ir tādi jūtīgāki un atsaucīgāki, bet ir arī
slinkāki. Daudz par zirga psiholoģisko noskaņojuma vēsta tā
acis, ausis un aste. Jātnieka komanda zirgam ir kā stimuls, kam
seko zirga reakcija. Tātad pat
pirmajā izjādē mūsu, instruktoru, uzdevums ir iemācīt jātniekam dot šos impulsus zirgam saprotamā veidā un sagaidīt zirga
pozitīvu reakciju. Katrā izjāžu
vietā būtu jāstrādā instruktoram, kas savu darbu sāk ar elementāru zirgu sakopšanu un sagatavošanu izjādēm, jāšanai piemērota un zirgam atbilstoša inventāra izvēli. Zirgu ietekme uz
mūsu fizisko un emocionālo stāvokli ir milzīga, mums atliek vien
pareizi ļauties tā kustībām.
Kur notiek treniņi un izjādes?
Mums «Drostalās» ir ļoti veicies ar dabisku smilšu kalniņu,
kur esam izveidojuši jāšanas
laukumu. Šeit no agra pavasara
līdz vēlam rudenim ir iespējami
arī šķēršļu pārvarēšanas treniņi.
Tas ir ļoti būtisks faktors, jo laukuma segums nedrīkst būt nedz
dubļains, nedz pārāk ciets. Maijā
pabeigsim laukuma labiekārtošanas darbus: būs 20×60 metru
liels iejādes laukums un konkūra laukums šķēršļu pārvarēšanai. Ļoti vēlos drīzumā izveidot
arī piknika vietu ar lapeni, kur
viesi varētu atpūsties vai svinēt
kādas jubilejas.
Apvidus izjādēs dodamies pa
dažādiem maršrutiem: ir soļojama taka uz mežu jātniekiem bez
īpašas pieredzes un ir garāki
posmi, kur ar pieredzes bagātākiem jātniekiem jājam arī rikšos
un lēkšos.
Mēs esam sapņotāji un domājam, ka «Drostalās» kādreiz
būs atjaunota māja ar taciņām,
parku un dārzu, kur augtu arī vīnogas. Zirgiem, protams, gribētos skaistu stalli un ceru, ka izdosies īstenot projektu: uzbūvēt

Lindai un Kristapam ar Lieldienām saistās īpašas atmiņas...

«Drostalās» izjādes piedāvā
gan jāšanas laukumā, gan apvidū.

Linda ar sertificēto vaislas ērzeli Remarku
veiksmīgi startējusi vairākās sacensībās.
manēžu, kurā notiktu arī reitterapijas nodarbības cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Atkal ir klāt drostaliešiem
tik zīmīgās Lieldienas. Kā svinat šos svētkus?
Iepriekšējā vakarā pirms Lieldienām krāsojam olas, bet svētku rītā meklējam, kur zaķis tās
paslēpis. Saimnieks Kristaps cep
tādas mazmazītiņas smalkmai-

zītes. Mums īpaši garšo rauga
mīklas maizītes pēc maizniekmeistara Edgara Grāvīša receptes. Pēc Lieldienu brokastīm visi
kopā dodamies izbraukumā
kaut kur pie dabas. Un, protams, neiztrūkstoša ir Lieldienu
šūpošanās. Izšūpojamies arī par
mājā palicējiem, lai knauši mazāk kož gan mums, gan zirdziņiem.
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Bērni spēlē teātri
A: F: Anta Kļaveniece

Pagājušo piektdien kultūras
nama skatuvi piepildīja
aktieri. Atzīmējot Teātra
dienu, lomās iejutās gan
pirmsskolas iestāžu audzēkņi,
gan pedagogi. Skatītājus viņi
pārsteidza ar krāšņiem
tērpiem, asprātīgiem un
pamācošiem uzvedumiem, un
skanīgām dziesmām.
Ieceres autore, pirmsskolas
metodiskās apvienības vadītāja

6.

Vairāk fotogrāfiju
skatiet
www.iecava.lv

Aija Sietiņa pastāstīja, ka agrāk
šāds pasākums noritējis katrā
bērnudārzā, taču tagad nolemts
uz kultūras nama skatuves kāpt
visiem kopā. Bērniem tās ir pavisam citādākas izjūtas: gaismas,
mikrofoni, pilna zāle skatītāju un
iespēja sevi parādīt uz lielās
skatuves. Prieks arī par to, ka
ieguldīto darbu spēj novērtēt lielāks skatītāju skaits. Un ieguldīts tiešām ir daudz - gan bērniem mācoties tekstus, gan vecākiem un audzinātajām gādājot
tērpus un dekorācijas.
PII «Cālītis» skatītājiem rādīja muzikālo izrādi «Diskotēka
pīļu dīķī». Paldies metodiķei Ainai Grasei par piedalīšanos
pasākuma organizēšanā, «Zīļuku» grupiņas skolotājām Ilzei
Blaumanei un Diānai Krikščūnei par izrādes iestudēšanu,
mūzikas skolotājai Rūtai Maksimai par bērnu muzikālo
sagatavošanu un vecākiem par skaistajiem tērpiem. Paldies
arī pasākuma atraktīvajām vadītājām:
Vistai - Antrai Bāgantei un Zaķim - Jeļenai Pērkonei.

Dzimtmisas pamatskolas pirmsskolas grupiņas skolotāja
Inta Ozoliņa un mūzikas skolotāja Sintija Leimane ar
bērniem iestudēja izrādi «Kā lauku pele brauca ciemos pie
pilsētas peles». Paldies viņām un dekorāciju meistariem Marsela Dubrovska mammai un Agneses Tokmačovas tētim,
kā arī pārējiem vecākiem par tērpu un masku sarūpēšanu.
Paldies Zālītes
speciālās
internātpamatskolas speciālo
pirmsskolas
grupiņu
skolotājām:
uzveduma
«Aizmāršīgā pīle»
režisorei Aigai
Štālei, dekorāciju
zīmētājai Anitai
Lesauskai, tērpu
māksliniecei
Evija Lasmanei un šuvējai Iveta Ozoliņai. Paldies grupiņas
«Ezīši» skolotājām Ilutai Veltensonei un Lienei Eriņai par
piedalīšanos izrādes tapšanā un vecākiem par tērpiem.

PII «Dartija» kolektīvam paldies par pamācošo un jautro
izrādi, kā jāuzvedas uz ielas: Inesei Čudarei, Inesei
Lapkovskai, Diānai Streļcovai, Indrai Kraujai, Aijai
Krūmiņai, Ilzei Ansonei, Andai Tauriņai, Žannai Trihonovai,
Inesei Darbeniecei un Vitai Dombrovskai. Par cirka izrādi
paldies sporta skolotājai Svetlanai Lejniecei, «Zaķīšu»
grupas vingrotājiem, trika numuru iestudētājām, kā arī
jautras noskaņas radītājai - mūzikas skolotājai Kristīnei
Zabarovskai. Paldies visiem vecākiem, kas parūpējās par
tērpiem un atrada laiku atnākt uz kultūras namu.

Lieldienas rekordu zīmē jeb SK «FORTE IECAVA WPC»
«bliež» ar projektu «Neturi sveci zem stieņa» Latvijas mērogā
Nule kā noslēdzies novada
Domes izsludinātais
«Nevalstisko organizāciju
projektu līdzfinansēšanas
konkurss». Biedrības projekts
«Neturi sveci zem stieņa» tiks
realizēts sacensību veidā,
kuras norisināsies 7. un
8. aprīlī sporta namā
«Dartija».
2012. gada WPC atklātais
Latvijas čempionāts spēka trīscīņā un svaru stieņa spiešanā gu-

ļus, vīriešiem un sievietēm visās
vecuma grupās un svara kategorijās ekipējuma divīzijai ietvaros:
7. aprīlī no plkst. 10.00 sacensības spēka trīscīņā;
8. aprīlī no plkst 10.00 sacensības svara stieņa spiešanā
guļus.
Projekta un sacensību mērķis
ir Latvijas profesionālo spēka
trīscīņas sacīkšu gara kultivēšana un profesionālā sporta popularizēšana Iecavas novadā un

valstī.
Lieldienās novada iedzīvotājiem būs vienreizēja iespēja ne tikai klātienē redzēt pietupienus,
spiešanu guļus un vilci ar 300 un
vairāk kilogramu smagu stieni,
bet arī pašiem piedalīties sacensībās. Sacensību dalībnieku
sportisko garu uzturēs īpašais
muzikālais un emocionālais noformējums. Sporta pasākumā
apmeklētājiem būs iespēja sekot
līdzi sacensību norisei, piedalī-

ties konkursos, degustācijās un
just līdzi sportistiem, īpaši iecavniekiem.
Apvienojot novada smagatlētikas sportistus, mēs ceram, ka
spēsim popularizēt jaunu sporta
veidu Iecavas dzīvē – spēka trīscīņu.
Andis Kaspars,
sporta kluba
«FORTE IECAVA WPC»
valdes priekšsēdētājs

7.
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Veido Ēnu dienas aprakstus

IZ

Sporta ziņas

Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas pirmo pusfināla
izslēgšanas spēli BK «Dartija» aizvadīja 3. aprīlī sporta namā
«Dartija». Iecavniekiem pretī stājās sporta klubs «Limbaži». Tā kā
pusfinālā jāspēlē līdz divām uzvarām, tad otru spēli komandas
aizvadīs 11. aprīlī plkst. 20 Limbažos. Šajā reizē līdzjutējiem atkal
ir iespēja doties līdzi komandai un atbalstīt to. Lielais autobuss no
sporta nama aties plkst. 17:00. Ja būs nepieciešama vēl trešā
spēlē, tās norise ieplānota 16. aprīlī plkst. 20:30 sporta namā
«Dartija». LBL 3 otrā pusfinālā tiksies Bauskas «Kvēle» un
Valmieras «ViA». Ceturtdaļfinālā «Kvēle» pārspēja Saulkrastu
komandu, bet «ViA» - Carnikavas komandu.
Sestdien, 31. martā, Talsos norisinājās Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas minispēles. Sacensībās piedalījās arī sporta
skolas «Dartija» U-13 vecuma grupas sportisti.
Iecava-Liepāja 64:33 (R. Mežsargs – 18 punkti, E. Špīss – 15 p.,
K. Ozoliņš – 13 p.)
Iecava-Talsi 48:53 (R. Mežsargs – 15 p., E. Špīss – 12 p.)
Iecava-Rīdzene 58:36 (R. Mežsargs – 18 p., K. Ozoliņš un
M. Kačerauskis – pa 12 p.)
Konkursa dalībnieki kopā skolotājām Ivetu Ceru,
Velgu Ērgli, Elīnu Klāsupu un Sandru Sūnu.
A: F: Solvita Lauzēja

vidusskolas sociālo zinību
skolotāja
Nedēļā no 15. līdz
18. februārim Latvijas skolēni
devās Ēnu dienā iepazīt sev
interesējošo profesiju:
intervēja, uzzināja, iepazina
un atklāja kaut ko nebijušu.
Iecavas novada skolēniem
bija iespēja pēc Ēnu dienas
sociālajās zinībās veidot
aprakstu par notikumiem un
ieguvumiem Ēnu dienā.
Līdz marta sākumam labākos aprakstus saņēma novada
Izglītības nodaļa, kas izvērtēja
darbus. 26. marta pēcpusdienā
Iecavas internātpamatskolas atpūtas telpā notika noslēguma
pasākums.
Ronalds Boreika un Sandra
Zarāne no Iecavas internātpamatskolas apmeklēja profesionālās skolas un iepazina profesijas, kas varētu būt viņu nākotnes darbs. Raivo Vorona no
Dzimtmisas pamatskolas Ēnu
dienā apmeklēja zemnieku saimniecību «Roņi» un pie saimnieka
Jāņa Bračkas iepazina uzņēmējdarbību zemkopībā. Elvita Ērgle
ieguva nomināciju par vērtīgākajām atziņām Ēnu dienā, jo,
viesojoties pie veterinārārstes
Marutas Saudorgas, praktiski
iepazina veterinārijas nozari. Izsmeļošākais vēstījums bija Iecavas vidusskolas skolēnam Uvim
Dredželam, kas Ēnu dienā ap-

meklēja Latvijas Republikas Saeimu, ēnojot Saeimas deputāti
Ingu Vanagu. Interesantākais
piedzīvojumu apraksts Doloresai Onzulei un Kerijai Jančevskai, kas viesojās restorānā «Vincents» pie šefpavāra Mārtiņa Rītiņa. Veiksmīgākais un apjomīgākais ēnu dienas apraksts izdevās Zālītes speciālās internātpamatskolas meitenēm - Lolitai
Emsiņai, Mārai Čužinskai un
Laurai Zuikinai, kas kopā apmeklēja viesu namu «Bērzkalni»,
lai uzzinātu par tūrisma un viesnīcu biznesu. Veikalā «Ciku Cakas» par Ēnu bija Annija Elizabete Goldmane; viņai ir arī labākais
apraksts par to, ko iemācījās
Ēnu dienā. Annija praktiski apgleznoja stiklu un iemācījās veidot dažādas rotas. Zane Gita
Grase pastāstīja par Ēnu dienu
Iecavas policijā. Kopā ar klasesbiedrenēm, iepazīstot policista
profesiju, Zane uzzināja interesantus izmeklēšanas elementus.
Šajā pēcpusdienā par savu
profesiju pastāstīja arī kulturoloģijas skolotāja un floriste Iveta
Cera. Katram bija iespēja apgleznot īpašu Ēnu dienas maisiņu.
Katrs dalībnieks ieguva Ivetas
Ceras īpaši veidotu pavasara
putnu, kā arī pašmāju recepti
garšīgajām konfektēm «Gotiņa».
Ēnu dienas uzdevums ir ļaut
skolēnam saprast, vai viņš varētu mācīties un strādāt šajā profesijā, un šāds aprakstu konkurss dod lielisku iespēju izprast
savu profesiju.

Līdzjūtība
Gan asni zilie, kas laukus segs,
Gan ābele baltā, kas ziedus bārstīs
Par labu, darbīgu cilvēku stāstīs.

Ziņas lauksaimniekiem
·
fotogrāfijai apliecības noMācības augu aizsardzības
formēšanai.
zināšanu minimuma
Aicinu visus lauksaimniekus
apgūšanai (apliecības
pārbaudīt savas augu aizsardzīderīguma termiņa
pagarināšanai) notiks otrdien, bas apliecības derīguma termiņu, jo pēc derīguma termiņa bei11. aprīlī, pulksten 10.00
gām nevarēs iegādāties augu aizIecavas novada Domes zālē.
Ierodoties uz mācībām, līdzi sardzības līdzekļus to tirgošanas
vietās. Sīkāku informāciju var
jābūt:
saņemt pa tālr. 63941764 vai
·
pārskatam par pēdējos tri26328446.
jos gados izlietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem;
Stepans Drozdovs,
·
maksājuma uzdevumam,
lauksaimniecības organizators
kas apliecina veikto samaksu;
Rekvizīti apmaksai:
Iecavas luterāņu
baznīcā
Valsts augu
aizsardzības dienests
6. aprīlī
pl.16.00
Juridiskā
adrese:
Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006
Nodokļu
maksātāja reģ. nr. 90000042982
LIELĀS
PIEKTDIENAS
Valsts kase reģ. nr. 90000050138
DIEVKALPOJUMS.
Konts
Nr. LV47TREL2160320005000
Koncertēs Rīgas
Latviešu
biedrības nama
kase, kods TRELLV22
koris Valsts
«ERELBE».
apmaksai Ls 10,50
8. aprīlīSumma
pl. 11.00
Iemaksas mērķis:
augu aizsardzības apliecības derīguma
LIELDIENU
DIEVKALPOJUMS.
termiņa
pagarināšana
par zināšanu
Dziedās
draudzes ansamblis
un minimuma apgūšanu.
Norādīt vārdu,
uzvārdu,
obligāti norādīt - ieskaitīt kodā 21360.
Elizabete
Gulbe.

Līdzjūtības
Bet dienas skrien. Un vēji aizlauž spārnus.
Ar vienu vēzienu, kam salnas raksts,
Ar bērzu šalkām, sēru ziņu pārnes:
Vairs tēva nav, vairs nav...
/A. Tabūne/
Visdziļākā līdzjūtība Inetai Zvirgzdai-Šebinai,
tēti kapu kalniņā guldot.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

/O. Vācietis/

Izsakām līdzjūtību Inetai Zvirgzdai-Šebinai,
aizvadot tēvu mūžībā.
PII «Dartija» kolektīvs
/Z. Purvs/

Dalāmies bēdās ar Inetu un ģimeni,
mīļu cilvēku aizvadot.
«Zaķīšu» grupas darbinieki

Aizsaulē aizgājuši
Jānis Ņemnahajevs (03.11.1944. - 02.04.2012.)
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Kultūras namā

IZ
zāģmateriālus, dēļus, latas,
plēvju līstes, nomaļu malku un
skaldītu malku.
Tālr. 26064677.
skaldītu malku.
Tālr. 25929586.

Vēlas strādāt : : :
Tīra skursteņus, rok zemi,
skalda malku un veic arī citus
darbus.
Tālr. 29364165 (Jānis).
SIA «Lielzeltiņi»
PĒRK LOPBARĪBAS UN
PĀRTIKAS KVIEŠUS.
Transports. Ātra apmaksa.
Telefoni uzziņām: 29413959, 63960776.

Vēlas iepazīties : : :
Vēlos veidot nopietnas
attiecības ar 40-50 gadus
jaunu sievieti bez bērniem un
bez kaitīgiem ieradumiem, kas
gatava laist pasaulē
mantinieku un kura vēlētos
saimniekot skaistā lauku sētā.
Esmu jauks, mierīgs un
saprotošs 65 gadus jauns
vīrietis bez kaitīgiem
ieradumiem (1,72 m, pēc
horoskopa - zivs). SMS nesūtīt.
Tālr. 26024838.

Atradums : : :
Svētdien, 1. aprīlī, ceļā uz
Ķesterkalna dārziņiem atrasts
atslēgu saišķis ar zilu breloku,
uz kura ir uzraksts «Dārzs».
Interesēties novada Domes
kancelejā, Skolas ielā 4.

A kategorijas kursi

Ls 30
(tiek komplektēta grupa)

l
Smilts, grants, šķembas

Svētdien,
22. aprīlī, plkst. 11
Baložu kapu
sakopšanas talka.

l
Kūtsmēsli

Lauku sēta «Drostalas»
pārdod ZIRGU MĒSLUS
ar piegādi:

l
Būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m

3

ar iekrāvēju.

Tālr. 28288822.

turpmākajiem mēnešiem!

Iecavas luterāņu baznīcā
6. aprīlī pl.16.00
LIELĀS PIEKTDIENAS DIEVKALPOJUMS.
Koncertēs Rīgas Latviešu biedrības nama
koris «ERELBE».
8. aprīlī pl. 11.00
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS.
Dziedās draudzes ansamblis un
Elizabete Gulbe.
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·
tīri zirgāboli - Ls 2 maiss
·
kūtsmēsli - Ls 20 vieglās
automašīnas piekabe.
Tālr. 26657942.
Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.
Tālr. 27876637.
Licence Nr. CS12ME0003.

11. aprīlī pl. 18:00
skaņu diska
«STIPRI VĀRDI»
koncerttūre
«ES BŪŠU»
Muzicē:
Iluta Lāce, Dita Lāce un
Dana Indāne - balss
Gundega Graudiņa - klasiskā
ģitāra.
Ieejas maksa - ziedojumi.

Parka estrādē
8. aprīlī
pl.13:00
kopā
svinēsim
LIELDIENAS.
13:00 Lieldienu darbnīcas:
·
Olu ripināšana,
krāsošana, knaulēšanās un
stafetes;
·
Šūpoļu pušķošana;
·
Radošā darbnīca;
·
Dziesmu darbnīca
14:00 Folkloras kopas
«Tarkšķi» koncerts
14:20 Rotaļas kopā ar
«Tarkšķiem»
Bērniem - gardumi un
cukurvate,
visiem svinētājiem - iespēja
paēst pusdienas, ko būs
sarūpējis ēdināšanas
uzņēmums «Strīķeri».
Dodoties uz Lieldienu
pasākumu, ģērbsimies
atbilstoši laika apstākļiem,
līdzi ņemsim dabas materiālus
olu krāsošanai un labu
garastāvokli!
Sliktos laika apstākļos pasākums
notiks kultūras namā.

Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 16. aprīlī.
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