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Lielās Talkas dienā savāc gandrīz desmit tonnas atkritumu AKTUĀLI
A: Anta Kļaveniece

Šajā numurā:

F: Elīna Arāja

Sestdien, 21. aprīlī,
iecavnieki izrādīja lielu
aktivitāti, piedaloties Lielajā
Talkā. Kā ziņo talkas
koordinatore Daina Rudzīte,
talkā piedalījušies 750
Iecavas novada iedzīvotāji,
kopā savācot 9,86 tonnas
atkritumu, kas nogādāti
Grantiņu izgāztuvē.
Taču talkošana neaprobežojās tikai ar atkritumu vākšanu.
Daudzviet talkotaji rūpējās par
vides labiekārtošanu. Tā, piemēram, Iecavas silā sadarbībā ar
VAS «Latvijas Valsts meži» akcijas «Ziemeļu sarkanie ozoli»
ietvaros talkoja gan jaunsargi,
gan SOS jauniešu mājas iemītnieki. Viņi gar ceļu pretī Sila kapiem iestādīja aptuveni 20 sarkano ozolu stādus. Tā ir daļa no
Iecavas silā īstenojamā projekta,
kura gaitā tas tiks izveidots par
atpūtas un pastaigu vietu, pastāstīja LVM Bauskas iecirkņa

Pašvaldības 3.
vadītājam
pasniegs Triju
Zvaigžņu ordeni
Noskaidro
stiprākos

vadītājs Lauris Ropājs. Silā jau
apzināti vairāki dižkoki – priedes, kuru apkārtmērs ir lielāks
4.lpp.
par trim metriem.

Sadarbība palīdz
uzlabot dienesta darbu
A: Sigma Strautmale

Sociālā dienesta vadītāja
Ar noderīgiem pieredzes
apmaiņas braucieniem un
izzinošiem semināriem
Iecavas novada pašvaldības
iestādes «Iecavas novada
Sociālais dienests»
darbiniekiem ir uzsācies
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas
2007.-2013. gadam projekts
«Psihosociālā darba
uzlabošana, veidojot
sadarbību starp sociālajiem
dienestiem».
29. februārī visu projekta
partneru (Iecavas, Rundāles un
Pakrojas pašvaldības) sociālo

dienestu pārstāvji tikās Pakrojā
(Lietuva), lai iepazītos ar kaimiņvalsts sociālo pakalpojumu klāstu.
Iepazināmies ar projekta
ietvaros esošajiem dalībniekiem
no Lietuvas, apmeklējām patversmes tipa sociālo centru, kas
kalpo peronām/ģimenām kā apmešanās vieta uz laiku, ja tām
kādu apstākļu dēļ nav pastāvīgas dzīves vietas. Klovaiņos (Klovainiai) mūs iepazīstināja ar sociālo centru, kurā darbojas jaunieši ar garīgo atpalicību. Saistoši bija redzēt, kā norit darbs ar
šiem jauniešiem. Ikdienā viņus
iesaista visdažādākajos rokdarbu pasākumos. Linkuvā apmeklējām sociālo centru - gados ve3.lpp.
ciem cilvēkiem.

Ozolus stāda jaunsargs Toms
Timofejevs (no kreisās),
Lauris Ropājs un Kaspars
Šteins no jauniešu mājas.

5.

Līdz svētkiem
21. jūlijā 85 dienas

Iecavas Gada sportists
iemēģina Olimpisko stadionu
A: Elīna Arāja

Dainis Upelnieks veiksmīgi
aizvadījis Pasaules kausa
posmu stenda šaušanā
Londonas Olimpiskajā
stadionā.
Parasti pirms olimpiskajām
spēlēm Olimpiskajā stadionā rīko kādu no pasaules kausiem,
kas kalpo kā sagatavošanās sacensības olimpiādei. Šogad tādas notika no 17. līdz 29. aprīlim
šaušanas stadionā, kur pulcējās
pasaules labākie sportisti.
Dainis Upelnieks šajās sacensībās bija vienīgais, kurš pārstāvēja Baltijas valstis, lai gan
piedalīties varēja trīs labākie šāvēji no katras valsts. Šķērslis
sportistiem ir finansējums. Viss

trīs dienu pasākums Dainim izmaksājis vairāk nekā tūkstoš latu, tādēļ viņš ir pateicīgs par finansiālu atbalstu sponsoriem,
arī Iecavas novada Domei.
Dainis stenda šaušanā uzstādīja savu labāko rezultātu Pasaules līmeņa sacensībās un ar
iegūtajiem 111 punktiem ierindojās 64. vietā, no čempiona atpaliekot vien par 12 punktiem.
Sacīkstes norisinājās piecās
sērijās trīs dienas, kur vienā sērijā jāveic 25 šāvieni. Pēc pirmās
dienas Dainis ierindojās 65. vietā, bet otrajā dienā rezultāts kritās. Taču trešajā dienā sportists
jau tā bija apradis ar situāciju
un ielāgojis šķīvīša trajektoriju,
ka sašāva 47 no 50 mērķiem,
dienas vērtējumā sasniedzot
4.lpp.
19. vietu.
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Konference rosina izvirzīt dzīves mērķus
A: Diāna Špoģe

12. aprīlī jau sesto gadu
Iecavas vidusskolā notika
Vides konference vidusskolu
skolēniem un skolotājiem.
Šādas konferences ir kļuvušas par skolas tradīciju. Katra no
tām tiek līdz pēdējai niansei izplānota skolotāju M. Čudares,
S. Knāķes un I. Selickas vadībā.
Kā līdzorganizētāji šoreiz darbojās 11. klašu audzēkņi. Piedalīties konferencē tika aicināti arī
skolēni no Skaistkalnes, Misas,
Pilsrundāles vidusskolas, Rīgas
3. ģimnāzijas un, protams, no
Iecavas vidusskolas.
Katru gadu konferencei tiek
izvēlētas interesantas un tajā
brīdī aktuālas tēmas; šogad tēma bija «Mans veiksmes stāsts».
Izvēlējāmies šo tēmu, balstoties
uz iepriekšējo gadu ieteikumiem. Mūsu konferences mērķis

bija rosināt cilvēkos pozitīvu domāšanu un izvirzīt sev dzīves
mērķus.
Šogad mēs ciemos aicinājām
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātes lektori, psiholoģijas maģistri Maiju Dūku,
kura stāstīja par skolēnu depresiju, tās cēloņiem un novēršanas
iespējām. Viņas runas mērķis bija rosināt skolēnos pozitīvu domāšanu. Vēl pie mums atbrauca
skolas absolvents, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks,
politiskais direktors, vēstnieks
Andris Razāns, kas mums izstāstīja savu veiksmes stāstu par
to, kā viņš kāpa pa karjeras kāpnēm un nonāca līdz savam esošajam amatam. Mums šķita apbrīnojami tas, ka Andra profesija
ir arī viņa mūža sapnis. Strādājot
šādu darbu, viņš ir apguvis septiņas valodas, kā arī iepazinis citu tautu kultūru. Trešais viesis
bija dziedātājs un šovbiznesa

Konferences
viesi psiholoģijas
maģistre
Maija Dūka
un skolas
absolvents,
Ārlietu
ministrijas
valsts
sekretāra
vietnieks
Andris
Razāns.
pārstāvis Roberto Meloni, kas visus aizrāva ar savu stāstu. Roberto mums prezentēja savu jaunāko mūzikas klipu, ar kuru
viņš ļoti lepojas, jo tajā filmējies
dzimtajā salā Sardīnijā kopā ar
savu ģimeni. Auditorijai tas patika, jo viesis to stāstīja tā, it kā
mēs visi jau sen būtu bijuši

IZ

Ciemos pie Grāmatu rūķa

29. martā Iecavas
pirmsskolas izglītības
iestādes «Cālītis» otrās
jaunākās grupas «Pīlītes»
bērni kopā ar vecākiem un
skolotājām Laumu Remerti
un Līgu Gūtmani devās
ciemos pie Grāmatu rūķa.
Šāds pasākums kļuvis par
tradīciju - Iecavas bērnu
bibliotēku apciemojām trešo
gadu.
Mūs laipni sagaidīja bibliotekāres Ludmila Šteinberga un Zoja Stūrmane, kas iejutās Grāmatu rūķa lomā. Rūķis iepazīstināja bērnus ar lielo grāmatu
daudzveidību. Bērni un vecāki ar
aizrautību klausījās stāstījumā;
mazie bija ieinteresēti par grāmatiņām, vēlējās tās aplūkot tuvāk.
Rūķis aicināja mazos grāmatu draugus uz rotaļu. Bibliotēkā

starp grāmatām bija paslēpušies
mazie rūķi, tos bērni gāja meklēt. Pēc tam bērni rūķus izkrāsoja, un visi kopā izveidojām rūķu
izstādi. Kamēr mazie krāsoja rūķus, bibliotekāres aicināja bērnu vecākus atcerēties savu mīļāko bērnības grāmatiņu un pastāstīt par to saviem bērniem.
Pasākuma nobeigumā skolotājas mudināja bērnus un vecākus iemācīt Grāmatu rūķim latviešu tautas rotaļu «Parād', mazais balodīti».
Sirsnīgs paldies bibliotekārēm par atsaucību pasākuma organizēšanā un sirsnību. Paldies
par sarūpēto pārsteigumu bērniem. Mēs, skolotājas, ļoti ceram, ka pēc šādiem pasākumiem
bērni kļūs par grāmatu draugiem un bibliotēkas apmeklētājiem.
Līga Gūtmane,
grupas «Pīlītes» skolotāja

draugi. Tāpēc varam teikt, ka
konference noritēja veiksmīgi un
pēc tās visi bija ļoti apmierināti.
Paldies organizatoriem, kas
parūpējās par šo dienu un radīja
skolēniem prieku! Paldies arī visiem atbalstītājiem! Cerēsim, ka
arī nākamgad tā izdosies tikpat
labi kā šogad. IZ

Skolu ziņas

20. un 21. aprīlī Iecavas vidusskolas 12.a klases skolniece
Marija Vinogradova prezentēja
savu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) «Termiskās apstrādes
ietekmes izpēte uz litija ortosilikāta pulvera sastāvu gaisa atmosfērā ar infrasarkanās spektroskopijas metodi» (darba vadītājs Dr. paed. M. Gorskis) Latvijas 36. skolēnu zinātniskajā
konferencē un ieguva Valsts izglītības satura centra (VISC)
II pakāpes diplomu.
Pēc Jelgavas Valsts ģimnāzijas uzaicinājuma 20. aprīlī Dārta
Arāja (12.a) piedalījās piektajos
Jāņa Grestes lasījumos ar savu
ZPD «Grāfa Pālena atstātais
mantojums Iecavas upes krastos» (darba vadītāja skolotāja Sanita Kozlova). Dārtas lasījums izpelnījās lielu interesi par radošumu un prasmīgu sniegumu.
20. aprīlī 10.b klases skolēni

ar skolotāju V. Lauciņu-Veineri
apmeklēja Rīgas Biržas Ārzemju
mākslas muzeju, bet 5.-10. klašu skolēni ar skolotāju V. Prokopenko un M. Buņķi piedalījās
bērnu un jauniešu teātra festivālā «Ziedīte spēlē teātri».
24. aprīlī 9.b klases skolēni
ar skolotāju M. Čudari un
M. Buņķi savas zināšanas un
prasmes anatomijā nostiprināja
anatomikumā.
25. aprīlī 10.b klases skolēni
ar skolotāju S. Kozlovu piedalījās
«Zelta boulinga» turnīrā, bet 1.4. klašu koris ar skolotāju M. Pīlādzi piedalījās starpnovadu koru skatē Bauskas kultūras centrā.
26. aprīlī plkst. 18.00 - skolas
vecāku konference, koncerts un
skolēnu darbu izstāde.
Sveicam 5.-9. klašu kori ar
iegūto I pakāpes diplomu starpnovadu koru skatē! IZ

Skolēni iepazīst Iecavas vēsturi
Tuvojoties Iecavas
520. gadadienai,
internātpamatskolas
6.a klases skolēni ar skolotāju
Tatjanu Kapusto iepazina
Iecavas vēsturi. Bērni ar
aizrautību centās atminēt
Iecavas pils, mācītājmuižas
un citu kādreizējo ēku
atrašanās vietas.

Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe, novadpētniece Laimdota Ozoliņa 19.
aprīlī Bērnu bibliotēkā viesojās
ar lekciju par Iecavas vēsturi.
L. Ozoliņa uz lielā ekrāna rādīja
senās fotogrāfijas. To ir daudz, jo
Iecavā atradusies Teodora Bidega fotodarbnīca, kuras ēku var
aplūkot vēl šodien blakus veikalam «Florentīna». Ļoti daudz foto-

grāfiju ir ar karavīriem, jo Iecavā
atradies aizsargu bataljons.
Novadpētniece palīdz vākt fotogrāfijas Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projektam «Zudusī Latvija». Šis projekts aizsācies 2007. gadā un apkopo gan senās fotogrāfijas, gan
zīmējumus no 19. gadsimta līdz
mūsdienām.
L. Ozoliņa lūdz iedzīvotājus
papildināt šo bilžu klāstu. Fotogrāfijas var ieskanēt paši un nosūtīt uz e-pastu zudusilatvija@lnb.lv vai nogādāt Bauskas
Centrālajai bibliotēkai, kuras rīcībā ir kvalitatīvs skeneris, kas
spēj iemūžināt fotogrāfijas, zīmējumus, negatīvus un pat stikla
plates, kuras kādreiz kalpoja kā
fotoaparāta filmiņa. IZ
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Sadarbība palīdz
uzlabot dienesta darbu
1.lpp.

Nākamā tikšanās risinājās
Latvijā, 14. un 15. martā apgūstot pieredzi Rundāles un Iecavas
novadā. Rundālē semināru atklāja un atzinīgus vārdus teica
Rundāles pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Šajā dienā apmeklējām pirmskolas izglītības iestādi «Mārpuķīte»,
Saulaines Sociālo centru, iestādi
bērniem ar īpašām vajadzībām
«Saulespuķe», kā arī SOS bērnu
ciematu. Rundāles novadā
mums interesanta šķita redzētā
drāmas terapija cilvēkiem ar garīgo atpalicību. Savukārt lietuviešu partneru interesi piesaistīja SOS ciemats, jo nākamajā dienā, ciemojoties Iecavas novadā,
projekta dalībnieki apmeklēja
SOS jauniešu māju.
15. marta pieredzes apmaiņas diena Iecavā sākās ar mūsu
novada Domes priekšsēdētāja
Jāņa Pelša uzrunu un apsveikumu. Viņš atzinīgi novērtēja šāda
projekta iespējamību, savukārt
mūsu Sociālajā dienestā viesi atzinīgi novērtēja iespēju novada
cilvēkiem nepieciešamības gadījumā bez maksas lietot tehniskos palīglīdzekļus. Visiem ievērības vērta šķita tikko atvērtā Sāls
istaba Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā. Dalībnieki
šajā dienā iepazinās ar «Aizupiešu» iemītniekiem, apjautājās par
viņu dzīvi jaunuzbūvētajā ēkā.
Silta uzņemšana notika
VSAC «Zemgale» filiālē «Iecava»,
kur projektā iesaistītie iepazinās
ar iemītniekiem un klausījās viņu muzicēšanu.
27. martā Lietuvā notika pirmais seminārs sociālā darba
speciālistu apmācībai. Tā mērķis
bija mācīties komandas darbu,
strādājot ar dažādām mērķgrupām. Galvenais nosacījums - veidojot komandu, tajā iesaistītajiem jābūt ar gribu risināt sociālās problēmas, jābūt motivētiem
to darīt, jādarbojas koleģiāli. Lai
labāk iepazītu sociālo darbu Lietuvā, 11. aprīlī devāmies vēl vienā pieredzes apmaiņas braucienā uz Šauļu rajonu. Tur apskatī-

jām vairākus sociālos centrus
dažādām sociālajām grupām. Interesanta šķita sociālā māja, kurā cilvēki krīzes situācijā var ne
tikai dzīvot, bet arī apgūt dažādas dzīvei nepieciešamas iemaņas.
Nākamais seminārs notika
Valgundes pagasta «Mauriņos»
(Jelgavas novadā), kur divu dienu garumā psihoterapeits Artūrs Šulcs vadīja teorētiskas un
praktiskas nodarbības par tēmu
«Personīgo un profesionālo mērķu un uzdevumu formulēšana».
Ieguvām vērtīgas zināšanas, kas
noderēs katra dalībnieka sevis
izzināšanā, pilnveidošanā. Ja
cilvēks mīl un izprot sevi, tad
viņš var mīlēt un izprast citus.
Projekts tiek īstenots ar mērķi uzlabot psihosociālo darbu ar
sociālā riska personām, attīstot
sadarbību starp projektā iesaistīto partnerpašvaldību sociālajiem dienestiem. Tā ietvaros tiks
veicināta sociālo darbinieku sadarbība un pieredzes apmaiņa,
tādējādi uzlabojot esošo sociālo
pakalpojumu kvalitāti un attīstot jaunus pakalpojumus (krīzes
istabiņas sociālā riska personām). Tiks uzlabota sociālā infrastruktūra un iegādāts nepieciešamais aprīkojums dažādu
sociālo pakalpojumu realizācijai.
Lai uzlabotu psihosociālo atbalstu sociālā riska personām, tiks
organizētas sociālo darbinieku
apmācības, apgūstot jaunas un
inovatīvas zināšanas par psihosociālā darba metodēm. Savukārt sociālā riska personām pašvaldībās tiks organizētas nodarbības dažādu sociālo prasmju
apguvei. Projekta ietvaros tiks īstenoti arī informatīvie pasākumi
- uzlabota mājas lapa un izdots
informatīvais buklets par iespējām saņemt sociālo palīdzību.
Projekta ilgums - no 01.02.2012.
līdz 30.06.2013.
Projekta ietvaros Iecavas novada Domes plānotajām aktivitātēm paredzētais budžets ir
31 625 eiro (22 226 lati), no kuriem 85% finansējuma nodrošina ERAF. IZ

Jānim Pelsim pasniegs
Triju Zvaigžņu ordeni
Ordeņu kapituls 13. aprīlī
nolēmis par nopelniem Latvijas
valsts labā Triju Zvaigžņu ordeni
piešķirt ilggadējam Iecavas novada Domes priekšsēdētājam,
Latvijas Pašvaldību savienības
domes loceklim Jānim Pelsim,
vēstīts Valsts prezidenta inter-

neta mājas lapā president.lv.
Ordeni pašvaldības vadītājam Valsts prezidents Andris
Bērziņš pasniegs 4. maija pieņemšanā. Par dažādiem nopelniem Latvijas labā augsto apbalvojumu šajā dienā saņems vēl
19 kandidāti. IZ
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Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki maijā
Pirmdien, 7. maijā,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Otrdien, 8. maijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 14. maijā,
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Bundule,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 15. maijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 16. maijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 17. maijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 22. maijā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 24. maijā,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 29. maijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Melnās ziņas
- 19. aprīlī plkst. 18:10 Sila
ielā pie tilta 1968. gadā dzimis
automašīnas MAZ vadītājs neizvēlējās pareizu braukšanas ātrumu, netika galā ar vadāmību un
uzbrauca uz ietves, bojājot barjeras.
- Laika posmā no 14. aprīļa
plkst. 17:00 līdz 21. aprīļa plkst.
14:40 Zālītē no mājas pagalma
Dārza ielā nozagta metāla konstrukcija. Uzsākts kriminālprocess.
- 21. aprīlī plkst. 20:17 ceļa
Iecava-Baldone-Daugmale 2. kilometrā aizturēts 1991. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu bez vadītāja apliecības un būdams alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,68 promiles.
- 22. aprīlī plkst. 9:38 Ozolu
ielā aizturēts 1957. gadā dzimis
vīrietis, kurš vadīja velosipēdu,
būdams alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā
gaisā 0,86 promiles.
- 23. aprīlī Tirgus ielas
pagalmā tika atrasta iepriekš
Baložos nozagta automašīna VW
Golf. Uzsākts kriminālprocess.
- 24. aprīlī aizdomās par nar-

kotiskās vielas realizēšanu ZRP
Bauskas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas darbinieki Iecavas
novadā aizturējuši 1992. gadā
dzimušu vīrieti. Aizturēšanas
brīdī pie vīrieša atradās divi iepakojumi - divi grami narkotiskās
vielas kanabiss (marihuānas).
Uzsākts kriminālprocess pēc
Krimināllikuma 253. 1 panta
1. daļas «Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par
narkotisko vai psihotropo vielu
neatļautu realizēšanu», kas paredz sodu ar brīvības atņemšanu
uz laiku no pieciem līdz desmit
gadiem, konfiscējot mantu vai
bez mantas konfiskācijas, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz
trim gadiem.
Izmeklēšanas laikā tiks pārbaudīta aizturētās personas
saistība citu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Iecavas Gada sportists iemēģina Olimpisko stadionu

Dainis Upelnieks šaušanas laukuma pirmajā
pozīcijā, padevis balss signālu, ar nepieplecotu bisi
gaida izlidojam šķīvīti. Dainim aiz muguras atrodas
būris ar lūku, pa kuru izlido šķīvītis. Priekšā
balss uztvērējs un tvertne tukšajām čaulām.
1.lpp.

«Esmu apmierināts ar savu
rezultātu, īpaši čempionāta izskaņā. Sapratu, ka esmu konkurētspējīgs,» stāsta Dainis.
Iepriekšējais labākais Daiņa

rezultāts ir 109 punkti Pasaules
čempionātā Kiprā 2003. gadā.
Bet šoreiz no olimpiskā normatīva Daiņa rezultātam pietrūka
vairs tikai trīs punkti. Šāda mēroga sacensības viņam ir jau

septītās. Tās ir neatsverams treniņš, galvenokārt psiholoģiskajai noturībai. «Pirms šāviena rokas trīc un kājas ir kā vate,» atzīstas sportists. Tādēļ arī, dodoties uz šīm sacensībām, Dainim
bijis mērķis izjust olimpisko noskaņu, jo šaušanā starp konkurentiem noteicošā ir psiholoģiskā cīņa: «Trāpīt pārsvarā māk
visi, bet trāpīt atbildīgā brīdī nav
tik vienkārši». Nākamās četrgades plāns Dainim ir kvalificēties
olimpiskajām spēlēm Brazīlijā,
bet pagaidām viņš ir noskaņojies
uzvarēt šī gada Latvijas olimpiādē 7. un 8. jūlijā.
Stadionā ir trīs šaušanas laukumi. Interesants ir šaušanas
stadiona fons: caurspīdīga, aptuveni 30 metrus augsta, zaļa
siena, kas apslāpē skaņu un aptur skrotis - tās nobirst gar sienu.
Apaļā stenda šaušana ir
iekļauta olimpiskajās spēlēs, un
tajā sportisti šauj ar bisi pa lidojošu šķīvīti, kas ir vien apakštasītes lielumā. Šķīvītis ir ļoti
trausls. Pasaules kausa posmā
Londonā šķīvīši bija koši sarkani, un, tos sašaujot, izdalījās
kvalifikācijā zaļi, bet finālā sarkani dūmi, lai vieglāk saskatītu
trāpīgo šāvienu. Bet ne vienmēr
trāpa tā, ka parādās dūmi. Tad ir
jāsaskata atlecoša šķemba, ko
grūti pamanīt, tādēļ pēc savas
šaušanas sērijas sportists pārtop par tiesneša palīgu.

Pirms šaušanas šāvējs ar
balss signālu iedarbina taimeri,
kas trīs sekunžu laikā kādā brīdī
palaiž gaisā šķīvīti. Šāvējs šauj
no astoņām laukuma pozīcijām,
kurās šķīvīši lido atšķirīgi, piemēram, ceturtajā pozīcijā šķīvīši
lido no abām pusēm: sākumā pa
vienam, pēc tam pa diviem. Šķīvīšu palaišanas aparāti ir dažādi, tādēļ katrās sacensībās šķīvīša lidojuma ātrums un trajektorijas ir pavisam atšķirīgas.
Viena šaušanas sērija ilgst
pusstundu, un starp sērijām
starpbrīdis - ap trim stundām.
Šāda līmeņa sacensības parasti
ir slēgtas skatītājiem, piemēram,
tikko aizvadītajās Londonas sacensībās varēja iekļūt tikai ar
akreditācijas kartēm.
Dainis ar otrās vietas ieguvēju Mikolu Miļčevu no Ukrainas,
kas ir arī Sidnejas olimpiskais
čempions, jau sarunājis apmaiņas treniņnometnes. Paredzēts,
ka apmēram pieci Latvijas sportisti brauks uz Odesu, bet sportistu delegāciju ar pasaulslaveno
šāvēju varēsim satikt mūsu pusē. «Ir ļoti vērtīgi trenēties ar šādiem čempioniem,» stāsta Dainis. Arī Londonā viņš ieguvis ļoti
daudz informācijas, jo atrasties
starp pasaules labākajiem šāvējiem ir neatsverama pieredze.
Nākamās sacensības ieplānotas 12. maijā Īslīces šautuvē,
kur norisināsies Latvijas kausa
posms stenda šaušanā. IZ

Lielās Talkas dienā savāc gandrīz desmit tonnas atkritumu
1.lpp.

Savukārt kultūras nama darbinieki un daži kolektīvu vadītāji
talkoja pie Ģedulītes ietekas
Iecavas upē – līdzināja zemi un
iesēja krastmalā zāli. Jau pirmdien krastā tika iebūvētas koka
kāpnes, lai atvieglotu piekļuvi
avotiņam. Trepes uzmeistarojis
Edgars Rudzītis, bet novietot tās
īstajā vietā palīdzējis SIA DzKS
darbinieks Raitis, stāsta Daina
Rudzīte
Čakli pastrādāja izglītības
iestāžu skolotāji un izglītojamie.
Ceturtdien vidusskolas skolēni
sakopa skolas apkārtni un parku, internātpamatskolas skolēni
- Iecavas silu. Ceturtdien talkoja
arī PII «Dartija» divas sešgadīgo
grupiņas ar audzinātājām Andu
Tauriņu, Ritu Krauzi un auklītēm Gražinu Lideiķi un Ilgu Grasi. Bērni, kā jau katru gadu, gaida šo notikumu un ar prieku sacenšas lielākās zaru un atkritumu kaudzes vākšanā, stāsta bērnudārza lietvede Lāsma Brunere. Šogad bērni piedalījās upes
kreisā krasta sakopšanā.

Pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības un aprūpes centrs»
Lielās Talkas ietvaros līdzināja
zemi, sēja zālienu, puķu dobēs
atjaunoja zemi, stāsta direktora
vietnieks Aleksandrs Prokopenko.
Kā ierasts, daudz talcinieku
bija Zorģos un Dievdārziņā. Katrā vietā strādāja aptuveni 30 talcinieku. Dievdārziņu sakopa gan
sieviešu kluba dalībnieces, gan
jaunieši un SAC Zemgale iemītnieki. Sastapām tur arī novadpētniekus Ē. Kivilandu un A. Kopeiku, kā arī sporta veterāni
V. Bruci. Talcinieki sakopa Dievdārziņu, kā arī iztīrīja krastmalu
no atkritumiem un krūmiem, atbrīvojot vietu pastaigu mīļotājiem.
Talkas aktivitātes turpinājās
arī pirmdien: jaunieši sakopa
skeitparku, jo piektdien darbu
iztraucēja lietus; talkoja arī
Dzimtmisas pamatskolas skolēni.
Iesaistās korķīšu akcijā
Lielā Talka, sadarbībā ar Latvijas Radio 2, rīkoja akciju, kurā
iedzīvotāji tika aicināti sakrāt un

Ar nepacietību Lielās Talkas dienu gaida Zorģu bērni,
jo viņi zina, ka pēc čaklas darbošanās saņems gandarījuma
balvu - iespēju no sirds izvizināties ar velokartiem
Pastaru ģimenes kempingā «Labirinti».
nodot pēc iespējas vairāk plastmasas pudeļu korķīšus, no kuriem
izveidot pasaules karti. No Iecavas
kartes veidošanai Daina Rudzīte
nodeva ap 5700 korķīšu. Visaktīvākie akcijas dalībnieki bija pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Dartija» un «Cālītis», savācot attiecīgi
3100 un 2464 PET pudeļu korķī-

šus. Par rekordistu Iecavā kļuvis
Mārtiņš Puļķis no «Cālīša» grupas
«Ziediņi», savācot 811 korķīšus.
Krietnu daudzumu savākusi arī
Sintija Dzeņuševa (214 korķīši) no
grupas «Zaķīši». Savukārt bērnudārzā «Dartija» visvairāk korķīšus
bija savācis Raiens Mors (150 korķīši) no grupas «Zvaniņi». IZ
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Lieldienās noskaidro stiprākos Latvijā jeb...
A: Andis Kaspars

sporta kluba «FORTE IECAVA
WPC» valdes priekšsēdētājs
«Sajūtas kā 2011. gada WPC
Pasaules čempionātā Rīgā,» tā
par sacensību organizāciju un
norisi izteicās atbraukušie sportisti. Iecavas novada Domes izsludinātajā nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas
konkursā biedrība «Sporta klubs
«FORTE IECAVA WPC»» guva
iespēju realizēt projektu «Neturi
sveci zem stieņa».
Organizējām sacensības, kuras norisinājās 7. un 8. aprīlī
sporta namā «Dartija» kā šī gada
WPC atklātais Latvijas čempionāts spēka trīscīņā un svaru
stieņa spiešanā guļus vīriešiem
un sievietēm visās vecuma grupās un svara kategorijās ekipējuma divīzijai. Sacensībās startēja 130 sportistu no dažādām
Latvijas pilsētām. Dalībnieki tika
sadalīti pa svara un vecuma kategorijām. Tā kā bija atbraucis
neredzēti liels skaits sportistu,
kas vēlējās startēt spēka trīscīņā, tad sacensības šajā disciplīnā tika sadalītas divās dienās.
7. aprīlī uz starta izgāja spēka
trīscīņas pārstāvji svara kategorijā līdz 90 kg, kuru vidū bija arī
iecavnieks Arnis Štrauss. Arnim
starts izdevās lielisks - tika laboti
vairāki personīgie rekordi, un rezultātā izcīnīta 2. vieta. 8. aprīlī
iecavnieki startēja jau kuplākā
skaitā - 19 sportistu vidū bija arī
daiļā dzimuma pārstāve Madara
Bērziņa.
Pirmie savu meistarību demonstrēja sportisti svara stieņa
spiešanā guļus. Rezultāti bija

augstāki nekā cerēts. 1. vietu un
čempiona titulu WPC versijā izcīnīja: Madara Bērziņa (līdz 56 kg
junioru vecuma grupā), Normunds Graudiņš (līdz 60 kg 1315 gadu jauniešu vecuma grupā), Andis Rozenfelds (līdz 60 kg
OPEN vecuma grupā), Mārtiņš
Jurkovskis (līdz 67,5 kg 13-15
gadu jauniešu vecuma grupā),
Arvis Kalnenieks (līdz 67,5 kg junioru vecuma grupā), Mārtiņš
Kļaviņš (līdz 82,5 kg 18-19 gadu
jauniešu vecuma grupā), Armands Skuja (līdz 100 kg 18-19
gadu jauniešu vecuma grupā),
Rihards Lacs (līdz 100 kg junioru
vecuma grupā), Jevgēnijs Artemjevs (līdz 110 kg OPEN grupā),
Maksims Selickis (līdz 125 kg
OPEN grupā) un Andrejs Mūrnieks (līdz 140 kg OPEN grupā),
kas uz sacensībām bija ieradies
tieši no Norvēģijas. 2. vietu izcīnīja Artūrs Ikše (līdz 82,5 kg junioru vecuma grupā), Jānis Vīgants (līdz 100 kg junioru vecuma grupā), Māris Rāzmanis (līdz
90 kg OPEN grupā), Andis Kaspars (līdz 110 kg OPEN grupā).
3. vietu ieguva Normunds Kačanovs (līdz 90 kg OPEN grupā).
Andrejs un Maksims priecēja
skatītājus ar paceltiem 300 un
310 kg, bet Jevgēnijs pacēla
290 kg. Iecavas komandā startēja arī Andis Šķensbergs, bet pirmā piegājiena laikā gūtais rokas
sastiepums liedza veiksmīgi pabeigt sacensības.
Absolūtajā vērtējumā OPEN
grupā visu pjedestālu ieņēma
sportisti no Iecavas: Maksims
Selickis, Jevgēnijs Artemjevs,
Andrejs Mūrnieks, kā arī absolūtajā vērtējumā jauniešu 18-19

gadu vecuma grupā 1. vietu izcīnīja Mārtiņš Kļaviņš, 1. vieta jauniešu 13-15 gadu vecuma grupā
Normundam Graudiņam, 2. vietu sieviešu absolūtajā vērtējumā
izcīnīja Madara Bērziņa. Labie
rezultāti sacensībās Iecavas komandai deva 1. vietu komandu
vērtējumā, tika pārspētas komandas no Liepājas, Ventspils,
Jūrmalas, Bauskas, Rundāles,
Rīgas, Priekules, Talsiem, Kuldīgas, Tukuma.
Uzreiz pēc svara stieņa spiešanas sacensībām stiprākos noskaidrot devās spēka trīscīņas
pārstāvji. Iecavas komandu spēka trīscīņā pārstāvēja Andis Kaspars, Armands Skuja un Uvis
Gudļevskis, kuram šāda mēroga
sacensības bija debija. Turpinot
debitantu lieliskās tradīcijas, arī
šoreiz tika izcīnīta 2. vietas medaļa (kopsummā pacelti 690 kg),
zaudējot vienīgi titulētākam
sportistam no Dobeles Atim
Zembaham, kas ir izcīnījis godalgotas vietas gan Pasaules, gan
Eiropas čempionātos. Pie čempiona titula tika un 2. vietu absolūtajā vērtējumā jauniešiem 1819 gadu vecuma grupā izcīnīja
Armands Skuja (kopsummā pacelti 490 kg). Ļoti spraiga un interesanta cīņa līdz pat pēdējam
vingrinājumam, kur tad arī noteica uzvarētāju, risinājās svara
kategorijā līdz 110 kg OPEN grupā. Savu čempiona titulu spēja
aizstāvēt Andis Kaspars, kas savu sāncensi no Lietuvas pārspēja par 10 kg, kopsummā paceļot
760 kg. Spēka trīscīņas komandu konkurencē dominēja komandas no Dobeles un Saldus.
Projekta un sacensību mēr-

Uzsāks rakšanas darbus Edvarta Virzas ielā
A: Anta Kļaveniece

26. aprīlī tiks uzsākti un
aptuveni trīs nedēļas
turpināsies rakšanas darbi
Edvarta Virzas ielas posmā
no Baldones ielas līdz
Dzintaru ielai.
Rakšanas darbi tiks veikti
būvprojekta «Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un kanalizācijas
sūkņu staciju rekonstrukcija
Iecavas novadā», informē SIA
«DzKS» projektu vadītājs Jānis
Feldmanis. Iedzīvotājiem būs jārēķinās ar neērtībām, ko radīs
satiksmes kustības ierobežojumi
šajā ielas posmā.
Pārējos rakšanas darbus dažādos ielu posmos iecerēts veikt
pakāpeniskā secībā tā, lai ciema
teritorijā neparalizētu kustību
pavisam un nodrošinātu māju
īpašniekiem piekļuvi savām mā-

jām. Tos veiks Edvarta Virzas,
Rīgas, Dzintaru, Pļavu un Baldones ielā, taču satiksmes ierobežojumus radīs arī ar tām saistītās ielās. Plānots, ka projektā
paredzētie rakšanas darbi tiks
pabeigti līdz 1. septembrim.
Ar visām ceļu satiksmes organizācijas shēmām un provizoriskiem rakšanas darbu izpildes
termiņiem var iepazīties interneta vietnes www.iecava.lv sadaļā
Pašvaldība>Projekti>Ūdenssaim
-niecības attīstība vai izmantojot
sākumlapas kreisās puses baneri «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā». Sūdzību
un neskaidrību jautājumos, kas
saistīti ar ūdenssaimniecības
projekta norisi, lūgums zvanīt
J. Feldmanim pa tālr. 29124408.
Par konkrētu ielu posmu
slēgšanu, tur notiekošajiem darbiem un izpildes termiņiem informēsim arī turpmāk. IZ

1. vietas ieguvējs
Rihards Lacs un 2. vietas
ieguvējs Jānis Vīgants.
ķis bija Latvijas profesionālo
spēka trīscīņas sacīkšu gara kultivēšana un profesionālā sporta
popularizēšana Iecavas novadā
un valstī. Ar lieliskajiem sasniegumiem sportā mēs motivējam
savus līdzcilvēkus izvirzīt un sasniegt augstus un tālejošus mērķus arī dzīvē. Neatsverams ir arī
radu, draugu un paziņu emocionālais atbalsts sacensību laikā.
Sportisti un organizatori pateicas par Iecavas novada Domes
finansiālo atbalstu, bez kura šīs
sacensības nevarētu notikt. Paši
labākie vēlējumi arī mūsu un šī
sporta veida atbalstītājiem SIA
«Latfert», IU «Tornis», kafejnīcai
«Sombrero», SIA «ASA Baseini»
un SIA «Viduļi serviss». IZ
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Muzeju naktī iecavniekiem
nebūs laika garlaikoties
A: Anta Kļaveniece

Biedrība «Arhīvs» jau otro
gadu akcijas Muzeju nakts
ietvaros rīkos atraktīvu
pasākumu, kurā plāno
iesaistīt dažādu interešu un
vecumu iedzīvotājus, informē
biedrības valdes loceklis
Dzintars Zaumanis.
Pasākums šogad notiks
19. maijā.
Jau no plkst. 19 uz Krāmu
tirgu tiks aicināti gan pārdot,
gan pirkt gribētāji. Paralēli tam
iecavniekus gaida visdažādākās
nodarbes: Solo Basketbola turnīra 1. posms (ar nolikumu var
iepazīties interneta vietnē www.iecava.lv ), biedrību «Sporta
klubs «Forte Iecava WPC»» un
«Sieviešu klubs «Liepas» organi-

zētās aktivitātes, izsole, soda
metienu trenažieri, zolītes turnīrs, jauniešu deju kolektīva uzstāšanās un citas. «Arhīva» sporta un vēstures ekspozīcijas telpās ar ceļojošo izstādi viesosies
Latvijas Sporta muzejs, bet uz
lielā ekrāna būs iespēja vērot šī
muzeja piedāvāto filmu.
Pasākuma organizēšanai
biedrība piesaistījusi arī pašvaldības līdzekļus, piedaloties Domes izsludinātajā NVO projektu
līdzfinansēšanas konkursā.
Konkursā tika atbalstīti divi
biedrības «Arhīvs» projekti: «Iecavas vēsturiskās ekspozīcijas atjaunināšana un Muzeju nakts»
(piešķirtais finansējums Ls 975)
un arī «Iecavas Baltā nakts» (piešķirtais finansējums Ls 981), kura galvenās aktivitātes ieplānotas vasaras otrajā pusē. IZ

Aicina animēt dzīvi
Jaunieši no 15 līdz 25 gadu
vecumam vēl var pieteikties
dalībai pasākumā «Animē
dzīvi», kas 30. aprīlī no
plkst. 9:00 notiks Zorģu
bibliotēkā, pateicoties
projektam «Jaunatne darbībā»,
informē pasākuma iniciators
Reinis Pastars.
Pasākuma mērķis ir izglītot
jauniešus par HIV/AIDS un
iemācīt viņus veidot animācijas
filmas. Grupās pa četri jaunieši
no plastilīna veidos animācijas

filmu par šo tēmu. Pašlaik ir pieteikušies astoņi jaunieši, taču
vēl ir iespēja piesaistīt četrus dalībniekus. Pieteikties iespējams
interneta vietnē www.draugiem.lv/animedzivi. Dalība pasākumā ir bez maksas.
Pasākuma dienā organizatoriskās lietas Reinim piepalīdzēs
risināt Zorģu bibliotekāre Aina
Ezergaile. Ja animācijas filmiņu
veidošana neievilksies, pasākuma norise ieplānota līdz aptuveni plkst. 20:00. IZ

Kāds ir Latvijas demogrāfiskais stāvoklis?
Sestdien, 21. aprīlī, Iecavas
vidusskolā kārtējo reizi
notika Nacionālais K. Popera
debašu turnīrs par tēmu
«Demogrāfiskais stāvoklis
ir/nav nopietna problēma
Latvijas valsts attīstībai».
Tā kā šajā dienā notika gan
Lielā talka, gan Valsts skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana, uz debatēm bija ieradušās tikai spēcīgākās komandas – 41 komanda no 19 Latvijas
skolām. Iecavas vidusskolu turnīrā pārstāvēja Liene Krastiņa,
Reinis Vesers, Mārcis Vīnbergs,
Eduards Cers, Anda Vaičekone,
Diāna Špoģe, Kristiāna Kalnciema, Arta Briede, Elvis Stačkuns,
Anna Zaķe, Kerija Jančevska,
Beatrise Krūmiņa un Iluta Logina. Spēcīgā konkurencē uzreiz
aiz lielajām ģimnāzijām Lienes,
Reiņa un Mārča komandai godam nopelnītā 8. vieta, bet Andas, Eduarda un Diānas komandai – 9. vieta. Reinis Vesers un
Eduards Cers kļuva arī par labākajiem turnīra runātājiem. Finālā gan latviešu, gan angļu turnīrā uzvaru ieguva komandas no
Cēsīm. Liels paldies nu jau bijušajai Iecavas vidusskolas debatētājai Solveigai Veismanei par
palīdzību tiesāšanā angļu turnīrā.
Gatavojoties Nacionālajam
debašu turnīram, divos reģionālajos turnīros 24. martā Bauskā
un 14. aprīlī Jelgavā Eduarda
Cera, Andas Vaičekones, Diānas
Špoģes un Kristiānas Lauciņas–Veineres komanda ieguva
2. vietu, piekāpjoties tikai Nacionālā turnīra finālistiem – Jelga-

Žigulīši parāda izturību
A: Iveta Kaminska

sacensību organizatore
Sestdien, 21. aprīlī, ar
interesantām un spraigām
cīņām karjeru
«Akmenscūciņas» un «DSG
karjeri» teritorijā norisinājās
sacensību «AutoEuro 6H un
4H Kauss 2012» pirmais
posms. Sacensībās piedalījās
arī divi mūspuses
autobraucēji – Bauskas
uzņēmējs Valdis Vilks un
Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis ar
dēliem.
VAZ Historic Open klasē
«Rencēnu autoklubs» komandas
ekipāža Valdis Vilks, Jānis Vilks
un Didzis Kalnietis, spēja pierādīt, ka šobrīd joprojām ir ātrākie
starp žigulīšu braucējiem, otrajā
vietā atstājot Jāni Pelsi, kurš
startēja vienā ekipāžā kopā ar
saviem trim dēliem Mareku, Indaru un Ervīnu.
Valda Vilka ekipāža gandrīz

četrus kilometrus garajā trasē
veica 46 apļus, bet, braucot ar
standarta žigulīti, Jāņa Pelša
ekipāža veica 38 apļus. Trešajā
vietā ekipāža Ilvars Unāms, Edijs
Zimza, Edgars Pētersons un
Ivars Pētersons, kuriem šis bija
pirmais mēģinājums šādās sacensībās. Pēc finiša viņi atzina,
ka guvuši ievērojamu pieredzi un
jau nākošajā posmā ir nolēmuši
cīnīties par augstāku vietu.
Pagājušā gada rudenī notika
pirmais mēģinājums noorganizēt
Latvijā izturības braucienu, bet
šogad tiek jau rīkots «6H un 4H
Kausa» seriāls, kas sezonā notiks četros posmos.
Sacensības «AutoEuro 6H un
4H Kauss 2012» ir unikālas ar to,
ka tajās vienlaicīgi trīs dažādās
trasēs par uzvaru cīnās gan pilnpiedziņas 4x4 automašīnas, gan
vieglās mašīnas, tajā skaitā pat
standarta «žigulīši», gan motocikli un kvadricikli. Tas ir līdzīgi
kā slavenajā maratonrallijā «Dakara», tikai šoreiz tepat, Latvijā! IZ
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27. aprīlī plkst. 15:30
kultūras namā notiks
Iecavas mūzikas skolas
organizēts pasākums –
TIKŠANĀS KOMPONISTU
VALTU PŪCI.
Skanēs mūzikas skolas kora
un koklētāju ansambļa
iestudētie komponista
skaņdarbi, būs iespēja
piedalīties sarunās ar pašu
komponistu.
Laipni gaidīti!

Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā apskatāma jauna
Bauskas Tautas fotostudijas
dalībnieku darbu izstāde
«GAISTOŠIE MIRKĻI».
Tos savās fotogrāfijās
iemūžinājuši Arnis Indriks,
Līva Jasote, Linda Kaufmane,
Inese Kužuma, Laimdota
Neikšāne, Nikolajs Ševirjovs
un Laimonis Šulcs.

vas Valsts ģimnāzijas komandai.
Uzkrājot starptautisku debatēšanas pieredzi, četri Iecavas vidusskolas debatētāji - Reinis Vesers, Kerija Jančevska, Linda
Šteinberga un Iluta Logina - ar
debašu treneriem Vitu LauciņuVeineri un Mihailu Haļitovu no
30. marta līdz 1. aprīlim piedalījās starptautiskā mācību turnīrā
IDEA Exchange 2012 Viļņā. Tur
kopā ar gandrīz 200 jauniešiem
no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas,
Baltkrievijas un Ukrainas pieredzējušu starptautisko treneru
vadībā angļu valodā apgūti
World Schools un Britu parlamentāro debašu formāti. Jāuzsver, ka kopā ar trim jauniešiem
no Cēsīm iecavnieki bija vienīgie
Latvijas pārstāvji šajā prestižajā
starptautiskajā turnīrā.
Debašu sezona vēl nav galā,
jo maijā paredzēti divi debašu
turnīri par tēmu «Latvijas studenti ir/nav sagatavoti izglītības
apmaiņas programmām» ar lielo
superfinālu 24. maijā Eiropas
Savienības mājā Rīgā.
Izsakām lielu pateicību Iecavas vidusskolas kolektīvam, administrācijai un direktorei Agrai
Zaķei, kā arī Iecavas novada Domei par debašu kustības atbalstīšanu!
Vita Lauciņa-Veinere,
Mihails Haļitovs,
vidusskolas debašu treneri

Pateicības
Iecavas evaņģēliski luteriskā
draudze izsaka pateicību
Guntai Zellei un Andrim
Bitem par brīnišķīgo zaļo
dāvanu - skujeņu stādiem,
kas greznos baznīcas dārzu.
Pateicība arī Mārim, kurš
vadīja stādu izvietošanu,
Andrim Kopeikam,
Romualdam Latkovskim un
Valteram Kopem par bedrīšu
rakšanu un stādīšanas
darbiem.
Sirsnīgs paldies vidusskolas
korim, skolotājai Militai
Pīlādzei un koncertmeistarei
Inetai Pilvertei par Iecavas
jubilejas dienām veltīto
ieskaņas koncertu, kurā
skanēja audzēkņu dzejas
Iecavai un Iecavas koka
tiltiņam veltītās dziesmas
pirmatskaņojums.
Pateicamies Aleksandram
Meļņikam par atsaucību un
sadarbību.
Sociālā dienesta
darbinieki
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Sporta ziņas

Iecavas novada pavasara krosa sacensībās 18. aprīlī
piedalījās gan novada skolu izglītojamie, gan pieaugušie,
pavisam 538 dalībnieki. Krosā piedalījās visas novada skolas,
izņemot Dzimtmisas pamatskolu.
Rezultāti pa klašu grupām:
2.-3. kl. (500m) meitenes
1. vieta Amanda Gromova (internātpamatsk.) 1:44,8
2. vieta Amanda Jakobi (internātpamatsk.) 1:52,5
3. vieta Beatrise Plukasa (vsk.) 1:54
3. vieta Samanta Kampāne (internātpamatsk.) 1:54
2.-3. kl. (500m) zēni
1. vieta Rūdis Pēteris Lasmanis (vsk.) 1:40,9
2. vieta Eduards Geks (vsk.) 1:44,9
3. vieta Gvido Miezers (vsk.) 1:45,5
3.-4. kl. (500m) meitenes
1. vieta Enia Tīna Šusta (vsk.) 1:34,2
2. vieta Annemarija Dukure (vsk.) 1:38,2
3. vieta Undīne Čekstere (internātpamatsk.) 1:44
3.-4.kl.(500m) zēni
1. vieta Roberts Jānis Stančiks (vsk.) 1:35,1
2. vieta Jēkabs Ķurbe (vsk.) 1:35,2
3. vieta Kaspars Polis (internātpamatsk.) 1:35,3
6.-7.kl. (500m) meitenes
1. vieta Annija Pļaviņa (vsk.) 1:32,2
2. vieta Jeļena Alfjorova (vsk.) 1:38,9
3. vieta Džūlija Rodenkirhena (vsk.) 1:43
6.-7. kl. (1000m) zēni
1.vieta Kristaps Anspoks (vsk.) 3:23
2.vieta Daniels Fjodorovs (vsk.) 3:24
3.vieta Česlavs Rakovskis (vsk.) 3:27
8.-9. kl. (1000m) meitenes
1. vieta Sintija Raginska (vsk.) 4:08
2. vieta Ieva Straujā (vsk.) 4:11
3. vieta Sintija Kavosa (vsk.) 4:15
8.-9. kl. (1000m) zēni
1. vieta Kristaps Prokopovičs (internātpamatsk.) 2:50
2. vieta Ivars Porietis (vsk.) 2:59
3. vieta Daniels Špoģis (vsk.) 3:02
10.-12. kl. (1000m) meitenes
1. vieta Malvīne Kreņģele (vsk.) 3:56,3
2. vieta Indra Manceviča (vsk.) 3:57
3. vieta Meldra Madžule (vsk.) 3:59
10.-12. kl. (1500m) zēni
1. vieta Pauls Ķurbe (vsk.) 5:02
2. vieta Mārcis Vīnbergs (vsk.) 5:50
3. vieta Arkādijs Bataļins (vsk.) 6:10
Pieaugušie (500m) sievietes
1. vieta Aija Krūmiņa1:53,7
2. vieta Gita Vītola 1:55,2
3. vieta Iveta Bartašaviča 2:03
Pieaugušie (1000m) vīrieši
1. vieta Vilnis Goldmanis 5:29,9.
Sestdien, 21. aprīlī, norisinājās Dobeles novada atklātās
sacensības galda tenisā, kurās ar labiem panākumiem piedalījās
arī Iecavas sportisti. Vīriešu konkurencē 1. vietu izcīnīja Roalds
Cildermanis, bet sieviešu konkurencē 2. vieta Dārtai Ozoliņai un
3. vieta Ludmilai Bulahai. IZ

Parka estrādē
26. maijā
SEZONAS ATKLĀŠANA
IECAVAS ESTRĀDĒ
11:00 - svētku gājiens no
kultūras nama uz estrādi
11:30 koncerts «SADEJ
LIELS UN SADEJ MAZS»
Atrakcijas un gardumi
bērniem!
22:00 balle kopā
ar Māri Sevastjanovu
Ieeja - Ls 2.
(Darbosies bufete).

Sporta namā
Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
26. aprīlī pl. 20:30
Dartija - ViA
Nākamo spēli par 1./2. vietu
komandas aizvadīs
Valmierā 3. maijā.
Basketbola kluba «Dartija»
līdzjutēji aicināti pievienoties
braucienam.
Plkst. 17:00 no sporta nama
aties lielais autobuss.

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
m
cena no Ls 80
m
piegāde visā Latvijā.
m
www.eko-briketes.lv
ijas
aun
g
Tel. 28828288.
I
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Tālr. 63080034, 25540055.

Sporta namā
* Kredīts
bez ķīlas
līdz11:00
Ls 200
28. martā
plkst.
15
minūšu laikā.
Zemgales
reģiona bērnu
* Kredīts
pret
ķīlu ardiena
namu
sporta
atmaksas termiņu līdz
12 mēnešiem.
* Kredīts pret transporta
līdzekli.
* Hipotekārais kredīts.
Tirgus ielā 7a, Iecavā.
Mob. tel. 27814797;
e-pasts: iecava@lombards24.lv
Aizņemies atbildīgi, izvērtējot
savas iespējas!

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

Negatīvi
- Dārziņā, kas atrodas pavisam
netālu no mūzikas skolas,
rudenī sastādīju ap 40
hiacinšu. Otrdien iegriezos,
lai papriecātos par ziedošo
krāšņumu, taču diemžēl kāds
bija manas hiacintes izracis.
Varbūt zaglis var atnest uz
mūzikas skolu vismaz kādu
ziediņu pasmaržot. Un vēl der
ielāgot senu patiesību - zagta
manta laimi nenes!
/Puķu saimniece/

turpmākajiem mēnešiem!
Iecavas pensionāru un
invalīdu biedrība «Rūķītis»
organizē ekskursiju uz
Lietuvu 18. maijā.
Brauksim baudīt pavasari un
tulpju laukus Burbišķu
muižā, pabūsim arī citās
interesantās vietās.
Aicināti visi interesenti!
Sīkāka informācija pa
tālr. 29441205 vai
26808288.
Atgādinām, ka braucienam
nepieciešamas pases, kas
izdotas, sākot no 2002. gada.

PIEMINEKĻI, PLĀKSNES, APMALES.
Visu veidu uzraksti marmorā un granītā, vecu uzrakstu atjaunošana.
Iecavas nov. ‘’Jaun-Billes’’, Iecava-Jelgava 6 km kreisajā pusē

Cienījamie lasītāji!
Nākamais «Iecavas Ziņu» numurs iznāks 11. maijā.

Līdzjūtība
Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj cilvēka mūžu.

/M. Bičuka/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vasilijam
Lobzinam, māsu smiltājā pavadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Anna Husenbajeva (14.11.1939. - 17.04.2012.)
Juris Štelmahers (10.01.1944.-18.04.2012.)
Vilija Millere (27.01.1923.-22.04.2012.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
KONTAKTLĒCAS - lētāk kā INTERNETĀ!

4,50 Ls/gab.

4,00 Ls /gab.

3,65 Ls/gab.

Mūsu adrese: Rīgas 12, Iecava, tālr. 63941808
Darba laiks: P.-P. 10-17; S. 10-14
Pasūtījums pa e-pastu artoptika@ltk.lv - 24h diennaktī
SIA «Lielzeltiņi»
PĒRK LOPBARĪBAS UN
PĀRTIKAS KVIEŠUS.
Transports. Ātra apmaksa.
Telefoni uzziņām: 29413959, 63960776.

Kokzāģētava Plakanciemā
izpārdod skaldītu lapkoku malku un
sagarinātu skujkoku šāļu malku,
sakrautu kastēs 110x110x110 cm:
skaldīta malka 25 Ls/kaste,
šāļu malka Ls17 (rupjā) un
Ls 15 (smalkā).
Piedāvājam arī dažāda izmēra zāģmateriālus.
Tālr. 29196238.

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, latas,
plēvju līstes, nomaļu malku un
skaldītu malku.
Tālr. 26064677.
3 istabu dzīvokli Iecavā.
Tālr. 26179813.
sēklas un lopbarības
kartupeļus (lēti).
Tālr. 26179813.

Dažādi : : :
Visu veidu zemes apstrāde.
Mazdārziņu frēzēšana. Augsnes
sagatavošana piemājas zālienu
izveidošanai. Teritorijas
appļaušana. Planēšana ar
buldozeru. Transporta
pakalpojumi ar traktoru.
Tālr. 29555118.
Veic jumtu remontu, jumtu
seguma maiņu. Mūrēšanas
darbi. Fasādes koka apdare.
Dzīvokļu remonts un citi
remontdarbi.
Tālr. 26060411.
Sertificēta masiere
(starptautiskais sertifikāts
masāžā 2012. gadā) piedāvā:
ārstniecisko, segmentāro,
relaksējošo, zīdaiņu masāžu.
Masāžas veicu arī pie klienta
mājās. Tālr. 28353966.

(mācību sākums 14.05. un 18.06.)

A kategorijas kursi

Ls 30

Frēzē zemi mazdārziņos.
Motorzāģa pakalpojumi. Veic
iekšējās apdares darbus.
Tālr. 20509392.

(mācību sākums 4.05.)

Vēlas īrēt : : :
1 istabas dzīvokli ar malkas
apkuri.
Tālr. 26990895.

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli
l
Būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m

3

ar iekrāvēju.

Tālr. 28288822.

Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.
Tālr. 27876637.
Licence Nr. CS12ME0003.

Kultūras namā
No 25. līdz 27. aprīlim
mazajā zālē BĒRNU
MĀKSLAS DARBU IZSTĀDE.
Ieeja - bez maksas
27. aprīlī pl.10:00
pirmsskolas izglītības
iestāžu koncerts
«MĒS, MAZIE, - IECAVAI»
Ieeja - bez maksas.
28. aprīlī pl.19:00
Bauskas Tautas teātra
izrāde «SLIEKSNIS»
Ieeja - Ls 1.
5. maijā pl. 16:00
Viktora Zemgala un
muzikālās apvienības «Lelles»
jaunā koncertprogramma
«NO ROKA KLASIKAS LĪDZ
ZELTA ŠLĀGERIM...»
Ieeja: Ls 3 un Ls 4
Biļešu iepriekšpārdošana Iecavas
kultūras namā.

11. maijā pl. 14:00
mazajiem skatītājiem būs
iespēja noskatīties Daugavpils
teātra iestudējumu,
pazīstamo pasaku meistara
Samuila Maršaka lugu
«KAĶU NAMS».
Ieeja - bez maksas
(Finansējums no LR Kultūras
ministrijas piešķirtās dotācijas
valsts un pašvaldības
kultūrkapitālsabiedrību sniegto
profesionālās mākslas
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai Zemgales
plānošanas reģionā)

11. maijā pl.18:00
pazīstamā angļu dramaturga
Kena Ludviga komēdija
divās daļās
«MĪLESTĪBA VAI NAUDA?»
Ieeja - Ls 3.
12. maijā pl.11:00
konkurss/koncerts
«IECAVAS CĀLIS 2012»
Īpašais viesis - Nikolajs
Puzikovs.
Ieeja - bez maksas.

SIA «Baltijas moteļu grupa»
pavāram un pavāra palīgam.
Tālr. 29251290.

Līdz 10. maijam
biedrības
«Meistars Gothards»
GLEZNOŠANAS STUDIJAS
DARBU izstāde.
Ieeja - bez maksas.

Z.s. «Smilgas» strādniekiem
lauku darbos.
Tālr. 22030173.

Sestdien,
28. aprīlī, plkst. 16
Upuru kapsētas
sakopšanas talka.

Piedāvā darbu : : :
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