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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Pieprasījums pēc bibliotēkas
pakalpojumiem pieaug

AKTUĀLI
Šajā numurā:
2.
Dāvina
atstarotājus

A: F: Anta Kļaveniece

Bibliotēka ir iedzīvotājiem
atvērta iestāde, kurā var iegūt
daudzveidīgu informāciju
darbam, mācībām, pašizglītībai
un izklaidei. Lai bibliotēka
varētu pildīt savas funkcijas,
tai nemitīgi jāattīstās.

Kā uzlabot 3.
sociālo darbu?
Vērtīga
pieredze
Siguldā

Var izlasīt arī kaimiņu
novada bibliotēku
grāmatas
To, ka pieprasījums pēc bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem tikai pieaug, apstiprina arī
Anda Rācenāja (attēlā). Kopš
9. novembra viņa pilda Edvarta
Virzas Iecavas bibliotēkas vadītājas pienākumus.
Anda pauž prieku, ka pirmajā darba mēnesī bibliotēkai pievienojušies 39 jauni lasītāji. Tas
nozīmē, ka bažām par lasīšanas
ieraduma izsīkšanu neesot pamata. Tieši otrādi - pasliktinoties
ekonomiskajiem apstākļiem, cilvēki mazāk abonē preses izdevumus un retāk pērk grāmatas, bet

11.12.2009.

lasāmvielu meklē bibliotēkā. Edvarta Virzas bibliotēku dienā vidēji apmeklē 50-60 cilvēku, tostarp arī tie, kas sev nepieciešamo informāciju vēlas sameklēt
internetā. A. Rācenāja stāsta, ka

daudzi apmeklētāji izmanto
iespēju pasūtīt iespieddarbus no
citām bijušā Bauskas rajona bibliotēkām, ko nodrošina starpbibliotēku abonements (SBA).
4.lpp.

IJP rīkotais
labdarības
pasākums ir
klāt - izpēti
afišu un
6.
piedalies!

Talismans būs sunītis Darts Arī Iecavas bērni redzami
pazīstamu fotogrāfu darbos

A: Beata Logina

Zīmējumu konkursā, kuru
iepriekšējā mēnesī
skolēniem organizēja
Iecavas novada sporta
skola «Dartija», saņemti
vairāk nekā divi desmiti
darbu.
Vērtēšana notika divās grupās: līdz 13 gadu vecumam un
14 līdz 18 gadu veci dalībnieki.
Vairāk pretendentu bija vecākajā grupā, diemžēl divi no 14 iesūtītajiem darbiem neatbilda kon7.lpp.
kursa nolikumam.

A: Beata Logina

Vērtētāji nolēma, ka Iecavas
sporta skolas būtību vislabāk atpsoguļo sunītis Darts.

Otrajā Adventē,
6. decembrī, Sociālā
dienesta darbinieces
Arta Manuša un
Ļuda Belruse kopā ar
12 ģimenēm no Iecavas
novada piedalījās
fotoizstādes «Palīdzēsim!»
atklāšanā tirdzniecības
centrā «Spice».

Uz pasākumu Rīgā, vienlaikus ar citiem bērniem no visas
Latvijas, bija ieradušies 40 Iecavas bērni, kuriem nodibinājuma
Palīdzesim.lv direktore Ilzes Skuja un viņas komanda snieguši atbalstu veselības, sadzīves problēmu risināšanā un citos grūtos
brīžos. Izstādē redzami fotomākslinieku Gvido Kajona, Ilmāra
Znotiņa, Ivetas Vaivodes, Oļega
Zernova un citu pazīstamu fotogrāfu darbi.
6.lpp.

2009. gada 11. decembrī

Cienījamie lasītāji! Šī gada pēdējais «Iecavas Ziņu»
numurs iznāks 18. decembrī. Lūdzam laikus
plānot un iesniegt materiālus publicēšanai!

IZ

Skolu ziņas

28. un 29. novembrī Rīgā
norisinājās ikgadējais jauno
vokālistu festivāls «Putnu bērni»; tajā regulāri piedalās Iecavas mūzikas skolas kora klases audzēkņi.
Šogad skolotāja Kristīne
Circene konkursam sagatavoja
četras audzēknes: Andu Vaičekoni, Anniju Užuli, Kristu Dārziņu un Sigitu Blaumani. Apsveicam Andu Vaičekoni ar
veiksmīgu piedalīšanos konkursa finālā 5. decembrī!

6. decembrī mūsu koklētāju
ansamblis «Uguntiņa» piedalījās kokļu mūzikas festivāla
«Gaismas ceļā» reģionālajā
koncertā Tukuma kultūras namā. 13. decembrī Rīgā, Lielajā
ģildē, notiks šī festivāla noslēguma koncerts, kurā uzstāsies
arī mūsu koklētājas. Kopumā
festivālā piedalās ap 260 koklētājām no visas Latvijas, un
svētku koncerta viena no virsdiriģentēm ir mūsu skolotāja
Alise Veisa. IZ

Dāvina atstarotājus
A: F: Anta Kļaveniece

No 19. līdz 25. oktobrim
Latvijā noritēja portāla
palīdzēsim.lv ierosinātā
Labo darbu nedēļa. Tās
laikā ikviens tika aicināts
sniegt palīdzību
līdzcilvēkiem un vairot
palīdzēšanas kultūru
Latvijā.
Labo darbu nedēļas idejai
aktīvi līdzdarbojās dažādas organizācijas, iestādes, uzņēmumi un privātpersonas, kas pēc
savas iniciatīvas veica vairākus labos darbus. Aizvadītajā
nedēļā abu Iecavas pirmsskolas iestāžu bērni tika pie atsta-

rotājiem, kuru iegādei naudu
Labo darbu nedēļā bija saziedojuši novada Domes darbinieki.
Laba sadarbība ar portālu
palīdzēsim.lv izveidojusies
Iecavas Sociālajam dienestam,
pateicoties darbinieču Artas
Manušas un Ļudas Belruses
iniciatīvai. Viņas tad arī pasniedza atstarotājus iestāžu
vadītājām. Sākumskolas «Dartija» direktore Irīna Freimane,
saņemot dāvinājumu, sacīja,
ka atstarotāju pietiks visiem
144 iestādes pirmsskolas vecuma bērniem un arī desmit bērniem, kas apmeklē bērnudārzu
Zālītē. Dāvinājumu saņēma arī
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» bērni. IZ

Jaunie uzņēmējdarbības
līderi prezentē idejas
A: Vita Lauciņa-Veinere

debašu trenere Iecavas vidusskolā

4. decembrī Iecavas
vidusskolas debatētāji
piedalījās Jauno
uzņēmējdarbības līderu
forumā Rīgā, Latvijas
Kara muzejā.
Forumā savas prezentācijas
sniedza Ventspils Augstskolas
Inženierpētniecības centra direktors Valdis Avotiņš, portāla
«draugiem.lv» dibinātājs Lauris
Liberts, konsultāciju firmas
«Medicīnas Biznesa Akadēmija» valdes priekšsēdētājs Māris
Belte, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes
priekšsēdētājs Gunārs Valinks, Nodarbinātības valsts
aģentūras pakalpojumu departamenta attīstības nodaļas
EURES projektu vadītāja Antra
Ruiķe, Rīgas Uzņēmēju biedrības prezidents Andrejs
Šnepsts, SIA «GoFood» valdes
priekšsēdētājs Ivo Urbanovičs.
Pēc prezentācijām skolēni sadalījās grupās un bija iespēja
diskutēt ar šiem cilvēkiem par
dažādiem jautājumiem.
Pēc kafijas pauzes 15 skolas rādīja savas iepriekš sagatavotās prezentācijas par inovatīvu ideju uzņēmējdarbībā.

Skatītāju simpātijas balvu ieguva Iecavas vidusskolas komanda
ar ideju par minisensoru «Kevins», kas nosaukts filmas «Viens
pats mājās» galvenā varoņa vārdā. Minisensors tiek piestiprināts
pie lietām, kas visbiežāk zūd, piemērām, atslēgām, un, ja tās nozūd, ar mobilo tālruni iespējams
noteikt to atrašanās vietu.
Foruma beigās apbalvojums
tika pasniegts arī nominācijās
«Atraktīvākā ideja» un «Inovatīvākā ideja».
Paldies visiem debatētājiem:
Mārcim Vīnbergam, Lienei
Krastiņai, Reinim Pastaram,
Paulam Ķurbem, Kristiānai
Lauciņai-Veinerei, Laurai Arājai, Laurai Liepiņai, Beatrisei
Dzenei, Ievai Ērglei, Kerijai Jančevskai un debašu trenerim Mihailam Haļitovam. Mārci un
Lieni intervēja TV3 televīzija
«Bez Tabu» 7. decembra raidījumam.
Pēc pasākuma mēs ar Mihailu steidzāmies uz Valsts 1. ģimnāziju, kur norisinājās informatīvais seminārs Latvijas skolu skolotājiem «Mūsu skolēni
Eiropas Jauniešu parlamentā».
Semināru organizēja jauniešu
organizācija «Tellus» un informēja par nākamā semestra pasākumiem, kuros arī aktīvi piedalīsimies. Uz tikšanos un priecīgus svētkus! IZ

2.

Dartijas «Zaķīšu» diennakts grupas bērniem vislabāk
patika atstarotāji lidmašīnas formā. Atrodoties uz
ielas tumšajā diennakts laikā, viņi tagad būs daudz
labāk pamanāmi. Lai arī par atstarotāju
nepieciešamību daudz tiek runāts, ne visi vecāki līdz
šim ir parūpējušies, lai bērniem tie būtu. IZ

3.
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Pašvaldība ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms
A: Beāta Mīlgrāve
F: Jana Arāja

Pēdējā gada laikā
nepieciešamība pēc
sociālās palīdzības un
sociālajiem
pakalpojumiem pieaug
visā valstī. Iecavas novads
nav izņēmums.
Mūsu novads nav īpaši liels
un ir ļoti labi pārredzams ar konkrētām apdzīvotajām vietām,
iedzīvotāju skaitu, infrastruktūru un - tā vajadzētu būt - arī ar
sciālajām problēmām. Tomēr
Veselības un sociālo jautājumu
komitejas deputātiem sēdēs jau
atkārtoti nācies konstatēt, ka
Sociālais dienests sabiedrības
sociālās problēmas nerisina
kompleksi, jautājumu risināšana notiek no gadījuma uz gadījumu. Lai uzlabotu situāciju, komiteja ir ieplānojusi veikt vairākus nopietnus darbus, izvērtēt
Sociālā dienesta struktūru, darbinieku skaitu, amata pienākumu apjomu un darba organizāciju.
Lai rastu priekšstatu, kā sociālos jautājumus risina pašvaldībā, kuras darbus sociālajā jomā iedzīvotāji vērtē ļoti pozitīvi,
2. decembrī Veselības un sociālo
jautājumu komiteja pilnā sastāvā, Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale, sociālās palīdzības organizatore Zanda Zelle un
Iecavas novada Domes iekšējā
auditore Ina Eiduka pabija Siguldas pašvaldībā.
Tikšanās notika Siguldas novada Dienas centrā, kurā piedalījās Siguldas novada Sociālās
palīdzības komitejas priekšsēdētājs Jānis Zilvers, viņa vietniece
Eva Viļķena un Sociālās palīdzības pārvaldes darbinieki. Siguldas Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja Diāna Indzere ļoti
uzskatāmi sniedza analītisku
pārskatu par sociālā dienesta
darbu, kā arī par sadarbības
iespējām ar privātajiem uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām sociālo pakalpojumu
jomā.
Dienas centrs ir Sociālās palīdzības pārvaldes struktūrvienība, kurā savu mājvietu atradušas 23 Siguldas novada nevalstiskās organizācijas. Tā ir ne tikai regulāra šo organizāciju tikšanās vieta, bet arī vieta, kur Siguldas centrā jebkurš iedzīvotājs var saņemt sociālo atbalstu,
ienākt aprunāties, palasīt avīzi
un iedzert tēju.

Siguldas novada Dienas centrā (no kreisās): Ina Eiduka, Sigma Strautmale, Zanda Zelle,
Beāta Mīlgrāve un Eva Viļķena.
Pašvaldības sadarbību ar
privātajiem uzņēmējiem sociālajā jomā bija iespēja redzēt, apmeklējot Sociālās aprūpes māju
«Saullēkts», kurā savu mājvietu
atraduši deviņi pensionāri. Pašvaldība finansē bez apgādības
palikušu vecu ļaužu uzturēšanos šajā pansionātā.
Sociālā atbalsta biedrībā
«Aicinājums Tev» un Siguldas novada bērnu invalīdu un ģimeņu
biedrībā «Cerību spārni» redzējām, kā nevalstiskās organizācijas, kuras sākotnēji darbojās savu biedru interesēs, pārtapušas
par sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sabiedrībai piedāvā
dažādus sociālos pakalpojumus,
organizē radošās darbnīcas, apmācības personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālā darbinieka, psihologa, fizioterapeita
konsultācijas un citus pakalpojumus.
Visās apmeklētajās vietās, kā
arī no stāstītā kopumā varēja secināt, ka Sociālais dienests izprot iedzīvotāju vajadzības, atbalstu sniedz iespējami tuvu
iedzīvotāju dzīves vietai, savukārt iedzīvotāji zina - ja būs nepieciešams atbalsts un palīdzība, Sociālais dienests to sniegs.
Visu iepriekš redzēto apstiprināja Diānas Indzeres dienas noslēgumā teiktie vārdi: «Pašvaldība ir
tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms.»
Tiešām pārsteidzoša likās Siguldas novada iedzīvotāju aktivi-

tāte un pilsoniskā iesaistīšanās
savu un sabiedrības kopējo jautājumu risināšanā. Bet tas dzīvē
iespējams tikai un vienīgi ar pašvaldības izpratni, ieinteresētību
un atbalstu.
Vai visi Iecavas novada iedzīvotāji, kuriem sociālā palīdzība
ir nepieciešama, to saņem,
mums paliek atklāts jautājums,
uz kuru atbildi atrast vēlamies
ar jūsu palīdzību. Aicinām savus
un savu līdzcilvēku problēm-

jautājumus doties risināt uz
Iecavas novada Sociālo dienestu. Neskaidrību gadījumos, kā
arī sarežģītos, jūsuprāt, neatrisinātos gadījumos lūdzam nākt uz
Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēdēm, kas notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā no
pulksten 8:30 vai pie komitejas
priekšsēdētājas Janas Arājas,
kura Iecavas novada Domes telpās pieņem katra mēneša otrajā
otrdienā plkst. 16:00 -18:00. IZ

Melnās ziņas
- No medicīnas iestādes saņemta informācija, ka sniegta
medicīniskā palīdzība 1976. gadā dzimušam vīrietim, kurš
5. decembrī ap plkst. 3:30 Rīgas
ielā nenoskaidrotos apstākļos
guvis durtu brūci vēderā.
- 5. decembrī laikā no plkst.
17:00 līdz 20:30 Rīgas ielā nenoskaidrots vadītājs ar automašīnu Opel Combo uzbrauca stāvošai automašīnai Audi 80 Avant.
- Laikā no 25. oktobra līdz
6. decembrim, Zālītē, Dārza ielā,
atlaužot durvju piekaramo atslēgu, no saimniecības ēkas nozagti
gāzes baloni (divi 50 litru un
viens 35 litru), kalnu velosipēds
«Speed» un četras krāsu bundžas. Uzsākts kriminālprocess.
- 7. decembrī plkst.14:02 apturēts 1978. gadā vīrietis, kurš
pa Baldones ielu vadīja auto-

mašīnu Ford Ranger, būdams alkohola reibumā un bez transporta vadītāja apliecības.
- 7. decembrī ap plkst. 14:20
pie «Aizupiešiem» aizturēts
1953. gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā, kurš ar savu izskatu aizskāra apkārtējo cilvēku
cieņu. Savukārt ap plkst. 14:30
par tādu pašu pārkāpumu Skolas ielā aizturēti divi jaunieši dzimuši 1992. gadā un 1993. gadā, bet ap plkst. 17:40 Rīgas ielā
1988. gadā dzimis vīrietis. Plkst.
19:02 konstatēts, ka 1978. gadā
dzimis vīrietis vadīja velosipēdu
pa ceļu A-7, būdams alkohola
reibuma stāvoklī.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Pieprasījums pēc bibliotēkas
pakalpojumiem pieaug
1.lpp.

Tas ļauj arī pašām bibliotēkām taupīt līdzekļus jaunu grāmatu iegādei. Ja ir zināms, ka
viena pašvaldības bibliotēka grāmatu iegādājas, otra to var nepirkt, jo vajadzības gadījumā
grāmata pie lasītājiem nonāks tā
vai tā.
Mūsdienīgs risinājums automatizētā apkalpošana
Labāk orientēties bibliotēku
piedāvājumā, kā arī atvieglot
darbu ar klientiem ļautu lietotāju automatizētā apkalpošana.
A. Rācenāja uzskata, ka nākamā
gada laikā šī sistēma bibliotēkā
būtu jāievieš. Tas nozīmē, ka tiktu izveidots krājumu elektroniskais katalogs un lietotāju datubāze; grāmatu izsniegšana vairs
netiktu reģistrēta ar roku, bet ar
svītrkoda nolasīšanas skeneri;
reģistrētie bibliotēkas lasītāji,

pieslēdzoties bibliotēkas datubāzei pat no mājas datora, varētu
redzēt informāciju par pieejamo literatūru un grāmatas jau
iepriekš pasūtīt.
Jāveic rekataloģizācija
Bibliotēkā jau tagad rit sagatavošanās darbs pārejai uz jauno
sistēmu - grāmatās tiek līmēti
svītrkodi. Tā kā līdz 1998. gadam
iepirktās grāmatas nav ievadītas
elektroniskajā kopkatalogā, tad
apjomīgs darbs būs saistīts ar
krājumu rekataloģizāciju - bibliotekārēm jāizvērtē, kuras no
šīm grāmatām ir norakstāmas,
kuras atstājamas un iekļaujamas katalogā. Solīti priekšā
E. Virzas bibliotēkai šajā ziņā ir
kaimiņos esošā Bērnu bibliotēka, kur lietotāju automatizēto
apkalpošanu plānots ieviest, jau
sākoties jaunajam gadam.
Vilina grāmatu smarža
Jau ceturto gadu Anda Rā-

cenāja dzīvo Iecavā, tādēļ piedāvājums aizvietot līdzšinējo Edvarta Virzas bibliotēkas vadītāju
Emīliju Aizpurieti šķitis pieņemams.
Lai gan pēc profesijas Anda ir
pedagoģe, nejaušs gadījums viņu ievedis grāmatu pasaulē bibliotēkā, un kopš tā laika viņa
ir nodevusies šai profesijai. A.
Rācenāja strādājusi pagastu
bibliotēkās Gailīšos un Ceraukstē, desmit gadus bijusi Bauskas
bērnu bibliotēkas vadītāja. Izvēloties lasāmvielu sev, Anda
priekšroku dod uzziņu un psiholoģiska rakstura literatūrai, grāmatām par personībām, ezotērikai. Šobrīd viņas lasāmviela ir
Ņūtona «Dzīve starp dzīvēm». Anda ir pārliecināta, ka tie, kas lasa, meklēs šo iespēju vienmēr.
Laba grāmata arī mūsdienu pasaulē savu vērtību nav zaudējusi. IZ

Dāvā un gūst prieku
radošajā darbnīcā Bruknā

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko
literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka.

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
Ārmstrongs Maikls «Kā
v
kļūt par izcilu menedžeri»
v
Čandlers Stīvs «100 paņēmieni, kā motivēt sevi aktīvai
dzīvei»
v
Džervāzo Roberto «Grāfs
Kaljostro: burvja un dziednieka dzīves gājums»
v
Mežmalis Andrejs «Latviešu leģions»
v
Remess Andžils «Dzīve kā
ziņģe»
v
Ruks Māris «Lielzirneklis»
v
Sīmena Nikola «Pavārgrāmata puišiem, kas vēlas pārsteigt meitenes»
v
Langrē Emē «50 receptes
notievēšanai»
v
de Tirkaima Stefānija «Pavārgrāmata māmiņām, kas ir
tuvu nervu sabrukumam»
v
Vītoliņš Jānis «Divu lielvalstu dienestā»

Oriģinālliteratūra
Lukjanskis Egils «Žēlsirdīv
bas dāvana»
v
Zvaigžņu nakts. Novēlējumi Ziemassvētkos un Jaunajā
gadā.

Tulkotā daiļliteratūra
Barels Pols «Karaļnama nov
slēpumi» 2. izdev.
v
Brauns Dens «Zudušais
simbols»
v
Filipsa Sūzana Elizbete
«Pirmā lēdija»
v
Haigs Braiens «Oligarhs»
v
Kalogridisa Džīna «Mediči
karaliene»
v
Kelmena Džūdita «Seanss»
v
Kolinsa Sūzena «Bada spēles»
v
Meiere Stefānija «Aptumsums» Krēslas sērijas 3. grām.
v
Meiere Stefānija «Krēsla»
v
Meiere Stefānija «Jauns
mēness» Krēslas sērijas 2.
grām.
v
Meiere Stefānija «Rītausma» Krēslas sērijas 4. grām.
v
Vidāls Bils «Šveices konts»

A: Aina Ezergaile
F: Ilze Arāja

Ceturtdien, 3. decembrī,
Zālītes speciālās
internātpamatskolas
pedagogi viesojās pie
Bruknas muižā mītošās
Kalna svētības kopienas.
Labdarības pasākums
«Pūkainie Ziemassvētki»
izvērtās praktiski un
emocionāli bagātinošā
pēcpusdienā.
Pēc kopienas vadītājas Terēzes Lasmanes ielūguma Zālītes
skolas mājturības skolotāja Sigita Lazberga un bibliotekāre Aina
Ezergaile vadīja radošās darbnīcas kopienas iemītniekiem. Asistēja topošā floriste Ruta Priede,
kā arī Zālītes skolas ārpusklases
darba organizatore Ilze Arāja,
kura radošo darbošanos iemūžināja fotoattēlos.
Darbnīcas mērķis bija gatavot Ziemassvētku dāvanas.
A. Ezergaile kopā ar jauniešiem
muižas virtuvē gatavoja parafīna
traukus, kas izmantojami kā
svečturi vai saldumu turētāji.

4.

Puiši strādāja ar lielu aizrautību,
bija redzams, ka viņiem ļoti svarīgs darba rezultāts, tāpēc katrs
sīkums tika veidots arvien labāks
un labāks. S. Lazberga (attēla
centrā) citai kopienas iemītnieku grupai ierādīja zāļu tēju glabājamo maisiņu apgleznošanu.
Kopīgā radošā darbošanās izvērtās savstarpēji emocionāli bagātinošā pēcpusdienā. Kopienas
iemītnieki visu uzņēma ļoti labvēlīgi, bija jūtams, ka viņiem sva-

Mēbeles par ražotāja cenām!

rīga uzmanība un savstarpēji
ieinteresēta saskarsme.
Pēc darbnīcas T. Lasmane
viešņām izrādīja atjaunoto Bruknas muižu, kas pārsteidza ar vides sakoptību, pārdomātu komfortu un mājīgo pozitīvo auru.
Kalna svētības kopienā uzņem
cilvēkus, kas vēlas mainīt savu
dzīvi, atbrīvojoties no dažādām
atkarībām un labojot psiholoģiskās traumas pēc vardarbības. IZ

LATVIJAS PASTĀ
vēl var abonēt preses
izdevumus 2010. gadam.
Laikraksta «Iecavas Ziņas»
indekss - 3077;
abonementa cena:
1 mēnesim – Ls 1,00
3 mēnešiem – Ls 3,00
6 mēnešiem – Ls 6,00
12 mēnešiem – Ls 12,00
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Reklāmas raksts
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Arī Iecavas bērni redzami
pazīstamu fotogrāfu darbos

6.

Kādam būt 2010.gada
basketbola čempionātam?
Neskatoties uz saspringto
finansiālo situāciju,
Iecavas novada
2010. gada basketbola
čempionāts notiks,
sola organizatori
no BK «Dartija».
Kā jau ierasts, sacensības
sāksies janvārī, bet līdz tam jā-

IZ

vienojas, kā turnīru organizēt.
Tāpēc visi interesenti aicināti izteikt savus ierosinājumus par izspēles kārtību, spēlētāju kvotām,
komandu dalījumu vienā vai divās līgās u. c. Lūgums iesūtīt
priekšlikumus līdz 20. decembrim uz e-pasta adresi:
ozolins111@inbox.lv vai
nams78@inbox.lv. IZ

Fotokonkurss

Piedalies fotokonkursā
«Adventes gaišums»!
1.lpp.

Darbos fotogrāfi savu talantu
ir veltījuši kādam konkrētam
bērnam, ģimenei vai bērnu namam, fotogrāfijās atspoguļojot
patieso stāstu par bērnu likteņiem.
«Jo vairāk mēs palīdzēsim un
darbosimies kopīgi, jo mazāk
būs cilvēki, kuri ir nelaimīgi! Tieši fotogrāfija ir universāla valoda
bez vārdiem, tā skatītāju uzrunā
visspilgtāk un visspēcīgāk,» atzina izstādes kurators Ilmārs
Znotiņš. Izstādē atspoguļoti gan
tie bērni, kam klājas grūti, gan
tie, kuriem ar visu kopīgiem spēkiem jau ir izdevies palīdzēt.
6. decembra svētkos, kurus
organizēja Palīdzēsim.lv saviem
rūpju bērniem, daudz pozitīvu
emociju sniedza Liene Šomase,
Igo, grupa «Putnu balle» un «Latte», Strazdumuižas vājredzīgo/neredzīgo skolas meiteņu
ansamblis un Iļja Orlovs.
Savus vienaudžus un tuvos
cilvēkus ar uzstāšanos priecēja
arī talantīgākie bērni, kuru radošās spējas attīstījušās par spīti trūkumam vai veselības
problēmām.
«Mārtiņa beķereja» un «Laima» cienāja bērnus ar gardumiem. Visiem bērniem tika rasta
iespēja apmeklēt «Lido» atrakcijas parku.
Iecavas bērni, viņu vecāki un
citi izstādes apmeklētāji ir pateicīgi organizatoriem par pasākumu, jo gūts jauks noskaņojums pirms Ziemassvētkiem.
Arta un Ļuda saka lielu paldies Guntim Pakalnam par bez
maksas piešķirto transportu un
jaukajam šoferītim Igoram, kurš
savu brīvdienu veltīja iecavnie-

F: Viktors Ozoliņš

ku nogādāšanai uz sarīkojumu.
«Jauki, ka mūsu novadā ir vēl cilvēki, kas nepaiet garām tiem, kuri nonākuši grūtībās,» priecājas
abas sociālās darbinieces un
īpašu pateicību par jauko sadarbību izsaka Ilzei un Renātei no
labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv.
«Sabiedrība reizēm nepamana tos, kam nepieciešama palīdzība, tikai tāpēc, ka viņi vienkārši nav redzami. Nav redzama
nedz bērna nelaime, nedz tas, kā
viņa dzīvi var mainīt cilvēku atsaucība. Tāpēc ticam, ka fotogrāfu talants caur fotoobjektīva
prizmu atainos konkrēto likteni,
tiešāk uzrunās ikvienu līdzcilvēku un ļaus rast iedvesmu atbalstīt tos, kam gadījusies kāda
nelaime,» skaidro Palīdzēsim.lv
direktore Ilze Skuja. Ikviens ziedotājs, apmeklējot organizācijas
interneta mājas lapu un skatot
tur ievietotos fotostāstus, var tieši un nepastarpināti redzēt, kā,
pateicoties ziedojumam, mainījusies bērna dzīve.
Izstāde tirdzniecības centra
Spice 1. stāvā būs apskatāma
līdz 6. janvārim. «Ģimene ir vērtība, ko īpaši izceļam Ziemassvētku laikā. Atbalstot izstādi «Palīdzēsim!», vēlamies ne vien iepriecināt tirdzniecības centra apmeklētājus, bet arī sniegt atbalstu tām ģimenēm, kurām šajā
laikā klājas visgrūtāk. Ceram, ka
izstādes patiesie foto stāsti ikvienam ļaus gūt iedvesmu no patiesas draudzības, īstas mīlestības
un vienkārši cilvēcīgām savstarpējām attiecībām,» saka tirdzniecības kompleksa Spice direktore Iveta Lāce. IZ

Gada tumšākajās dienās mēs tiecamies pēc gaismas, tāpēc,
tuvojoties Ziemassvētkiem, aicinām piedalīties fotokonkursā
«Adventes gaišums». Un nav svarīgi, vai gaišumu izstaro smaids
vai svecītes Adventes vainagā. Galvenais, ka pa visiem kopā
gaišuma, ar kuru tumsu uzvarēt, vairāk! Katrs autors drīkst
iesūtīt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas JPEG formātā, kuru izmērs
nepārsniedz 3 MB. Darbus gaidīsim līdz 15. decembrim e-pastā:
info@iecava.lv vai avize@iecava.lv. Neaizmirstiet norādīt autora
vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Fotogrāfijas tiks publicētas
interneta portālā www.iecava.lv, un par tām varēs balsot, lai
noteiktu labāko. Uzvarētāji saņems balviņas. IZ

7.
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Sporta ziņas

2. decembrī Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
organizētajās vieglatlētikas sacensībās telpās pašmāju sportisti
sacentās ar kaimiņiem no Vecumnieku novada. Spēkiem
mērojās A, B un junioru vecuma grupas dalībnieki. Lai vērtēšana
notiktu, attiecīgajā grupā un disciplīnā bija jāstartē vismaz četriem
vieglatlētiem.
30 m skrējiens
B grupa: 1. vieta - Madara Bērziņa, 2. v. - Iluta Logina,
3. v. - Sanita Šuherte; 1. v. - Mairis Martinovs (Vecumnieki),
2. v. - Mareks Liepiņš, 3. v. - Matīss Mītins (Vecumnieki)
A grupa: 1. v. - Kristaps Gāga, 2. v. - Emīls Sevastjanovs,
3. v. - Rihards Vētra
Junioru grupa: 1. v. - Mārtiņš Ērglis, 2. v. - Dzintars Stuks,
3. v. - Vadims Kratinskis
30 m barjerskrējiens
B grupa: 1. v. - M. Bērziņa, 2. v. - Signe Tiesnese, 3. v. - Lūcija
Kalviša; 1. v. - M. Martinovs, 2. v. - Roberts Jansons (Vecumnieki),
3. v. - Mārcis Skuja
A grupa: 1. v. - R. Vētra, 2. v. - E. Sevastjanovs, 3. v. - K.Gāga
Lodes grūšana
B grupa: 1. v. - S. Tiesnese, 2. v. - Kristiāna Jakobi,
3. v. - S. Šuherte; 1. v. - Jānis Nire (Vecumnieki), 2. v. - Rūdolfs
Štāls, 3. v. - M. Martinovs
A grupa: 1. v. - K. Gāga, 2.v. - E. Sevastjanovs, 3.v. - Elvijs Šteins
Augstlēkšana
B grupa: 1. v. - L. Kalviša, 2. v. - S. Tiesnese, 3. v. - I. Logina;
1. v. - M. Liepiņš, 2. v. - M. Skuja, 3. v. - M. Mītins
A grupa: 1. v. - K. Gāga, 2./3. v. - E. Šteins un R. Vētra
400 m skrējiens
B grupa: 1. v. - M. Bērziņa, 2. v. - L. Kalviša, 3. v. - S. Tiesnese;
1. v. - M. Skuja, 2. v. - M. Liepiņš, 3. v. - M. Mītins
A grupa: 1.v. - E. Sevastjanovs, 2. v. - K. Gāga, 3. v. - Krišs Kauķis
Sacensību organizatori saka paldies sponsoriem: SIA «Pro Auto»
sagādāja balviņas pirmo vietu ieguvējiem, bet saldumus dāvināja
SIA «Bonss».

Ģirts Hauks: 17 p., 3 izc. b., 2 rezultatīvas piespēles; Juris
Brūveris: 14 p., 7 izc. b., 6 rez. piesp., 3 pārtv. b.; Aldis Beitiņš:
12 p., 7 izc. b.; Armands Švītiņš: 10 p., 6 izc. b.; Jānis Bērziņš:
6 p.; Gundars Brička: 5 p.; Dāvis Kravals: 1 p.; spēlēja arī Jānis
Saveļjevs. 9. decembrī paredzētā spēle ar Centra grupas līderi
Kursa MRU pārcelta uz 16. decembri.
Rajona minibasketbola festivālā 4. decembrī, ierindojoties aiz
Bauskas 2. vidusskolas skolēniem, 2. vietu izcīnīja sākumskolas
«Dartija» gan zēnu, gan meiteņu komanda.
Jaunatnes basketbola līgas 2. Divīzija Centra grupa
5. decembrī Iecava/Vecumnieki - BJSS Jugla
1996. g. dz. 28:72 (T. Šķipars 16)
1995. g. dz. 68:69 (R. Lindavs 17, L. Jaunzems 16)
1994. g. dz. 81:55 (A. Taurenis 36 (5 trīspunktu metieni), L.
Jaunzems 15 (2 trīsp. met.)
1993. g. dz. 104:45 (J. Eiduks 45 (8 trīsp. met.), A. Taurenis 22 (4
trīsp. met.), R. Bicons 16 (2 trīsp. met.).
6. decembrī trenere Baiba Gāga ar savām audzēknēm devās uz
Lietuvu, lai piedalītos starptautiskā galda tenisa turnīrā
Šauļos 1998. gadā dzimušiem un jaunākiem sportistiem. No
iecavniecēm vislabāk veicās Beātei Jašukai, kura, lai gan dzimusi
tikai 2000. gadā, starp 23 konkurentēm no Lietuvas un
Baltkrievijas izcīnīja 10. vietu. Gandrīz visas Iecavas pārstāves,
izņemot vienu, šajās sacīkstēs bija pāris gadus jaunākas par
nominālvecumu, tomēr itin visas tika pie uzvarām spēlēs un gluži
bez gandarījuma nepalika. IZ

Talismans būs sunītis Darts

Sākumskolas
«Dartija»
skolēni
2. decembrī notika Iecavas novada skolu 6.-7. klašu basketbola Emīls
sacensības.
Špīss (no
Pirmo vietu izcīnīja Iecavas vidusskolas 7.a klases komanda: Jānis kreisās)
Pāps, Dairis Feldmanis, Oskars Dudurs, Kristaps Sviķis, Linards
un Kārlis
Jaunzems un Lāsma Mežaka.
Ozoliņš
Otro vietu ieguva Dzimtmisas pamatskolas 7.klases pārstāvji: Toms saņems
Šķipars, Ritvars Priede, Renārs Svikša, Normunds Graudiņš, Raivis speciālu
Šastakovičs un Sintija Kavosa.
balvu, jo
Trešajā vietā ierindojās vidusskolas 7.b klases basketbolisti:
bija izgaMārtiņš Šteins, Edžus un Rūdolfs Kauķi, Alberts Briņķis, Daniels
tavojuši
Špoģis, Sintija Raginska un Anda Vaičekone.
papīra
Kliņģeri uzvarētājiem sarūpēja sporta skolotāja Īrisa Korčagina.
lelli
Dartiņš
Vieglatlēti Bauskas BJSS atklātajās ziemas sacensībās
(skolas foto).
piedalījās 3. decembrī.
A vecuma grupā godalgotas vietas izcīnīja trīs iecavnieki:
1.lpp.
skolēnu zīmējumiem. 3. vietu
Rihards Vētra - 1.vieta 40 m un 40 m barjerskrējienā, 3. vieta
Vecākajā grupā 3. vieta tika ieguva Anša Pumpura Bumbaitāllēkšanā; Emīls Sevastjanovs - 1. vieta 450 m skrējienā, 2. vieta
Iecavas vidusskolas 8.b klases nis, 2. vietu - Kārļa Ozoliņa Dartāllēkšanā, 3. vieta 40 m skrējienā; Aigars Žuravļovs - 3. vieta
skolniecei Lūcijai Peiperei par tiņš, bet 1. vietu - Artas Lau450 m skrējienā. Savukārt Madara Bērziņa bija viena no līderēm
lapsu Zigiju, 2. vieta - Sandijai bergas-Laukenbergas sunītis
junioru konkurencē: 2. vieta 40 m barjerskrējienā, 3. vieta 40 m
Zīlei no Bauskas pamatskolas Darts. Šis tēls tad arī pārtaps
skrējienā un 3. vieta tāllēkšanā.
par lauvēnu Dartiņu, bet 1. vie- dzīvā lellē, lai kā sporta skolas
ta - Iecavas vidusskolas 9.a kla- talismans būtu klāt sacensībās
Amatieru basketbola līgā Dartijai turpinās zaudējumu sērija.
ses skolniecei Lienītei Beidze- un citos iestādes pasākumos.
3. decembrī izbraukumā Dubultos Iecavas vienība
niecei par vāverēnu Martiņu. Visi konkursa darbi izlikti apatzina laukuma saimnieku pārākumu ar rezultātu 91:84.
Jaunākajā grupā vērtētāji visas skatei sporta namā, pēc tam šī
Lai gan trešajā ceturtdaļā Dartijas spēlētājiem izdevās
trīs godalgotās vietas piešķīra zīmējumu izstāde apceļos arī visas
sadeldēt punktu starpību līdz pat neizšķirtam, kopumā visai
sākumskolas «Dartija» 3. klases Iecavas novada skolas. IZ
līdzīgā spēlē atkal nācās piedzīvot zaudējumu.
Iecavnieki joprojām stabili atpaliek no pretiniekiem atlēkušo
bumbu izcīņas rādītājā (šoreiz 54:31). Arī pieredzējušo
basketbolistu soliņš mūsējiem ir par īsu. Galvenais treneris
Voldemārs Pārums atzīst, ka izšķirīgajos brīžos pietrūka sasirgušā
Ivara Zemīša. Diemžēl ar pilnu atdevi vēl nevar darboties Gundars
Maruta Grantsberga (20.07.1948. - 30.11.2009.)
Brička, kas vēl nav pietiekami atkopies pēc traumas dziedēšanas
pārtraukuma.
Ingrīda Tiltiņa (14.12.1940. - 7.12.2009.)
Mārcis Eglītis: 19 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 4 pārtvertas b.;
Vanda Lipska (15.03.1934. - 7.12.2009.)

Aizsaulē aizgājuši
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
smiltis un melnzemi ar
piegādi. Tālr. 29484578.

Frizētavā

«VISAI ĢIMENEI»
Skolas ielā 4
tagad arī

dažādu veidu zāģmateriālus:
celtniecībai. Ēvelējam,
impregnējam, piegādājam.
Nomaļu malku, sausu, klučotu
malku. Tālr. 26975888.

manikīrs,
gēla nagi,
uzacu korekcija.

Tālr.26221088.

Pērk : : :
SIA «Nela Wood» pērk mežus
īpašumā; cirsmas;
papīrmalku; malku; sniedz
kokvedēja pakalpojumus.
Tel. 26185699.

Vēlas strādāt : : :
Auklīte meklē darbu.
Pieskatīšu Jūsu mazuļus
Jums vēlamā laikā un vietā.
Tālr. 26044449.

Dažādi : : :
Organizē braucienu uz Poliju
(Belastokas tirgus un lielveikals
«Auchen»). Cena vienai personai
Ls 15. Izbraukšana 11. un
18. decembrī plkst. 23:30.
Pieteikties pa tālr. 26167983;
27843459.

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Visu veidu veļasmašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
14. decembrī pl. 21:00
Dartija - Jūrmalas SS
16. decembrī pl. 20:30
Dartija - Kursa MRU
(pārcelta no 9. decembra)
Latvijas Republikas
čempionāts galda tenisā
D grupai
12. decembrī pl. 12:00 un
13. decembrī pl. 10:00

jaunajā veikalā

Tirgus ielā 7a
ar šo
kuponu
1

c
de
17.
1.-

brī
em

15%
atlaide

Rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Domes 2. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
14. decembrī plkst. 10-12.

21. decembrī pl. 11
poliklīnikas zālē notiks
INVALĪDU BIEDRĪBAS
«RŪĶĪTIS»
Ziemassvētku pasākums.
Mīļi gaidīti!

25. decembrī pl. 22:00
sporta namā
Ziemassvētku balle spēlēs Mareks
no grupas «Brīvdiena».
Galdiņu rezervēšana pa
tālr. 63942832 vai 26520539.
Biļetes cena - Ls 3.

8.

Kultūras namā
11. decembrī pl. 18:00
folkloras ansambļa
«TARKŠĶI» koncerts.
Ieeja brīva.
12. decembrī
Iecavas Jauniešu padomes
rīkotais LABDARĪBAS
PASĀKUMS plkst. 18:00 koncerts,
plkst. 22:00 balle.
Ieeja par ziedojumiem.
18. decembrī pl.18:00
MŪZIKAS SKOLAS
KONCERTS.
Ieeja brīva.
19. decembrī pl.18:00
koru koncerts
«ATDZIEDI DVĒSELEI...»
Piedalās jauktie kori
«Iecava» un «Īslīce»,
sieviešu koris «Daugava»,
vīru koris «Ķekava».
Ieeja brīva.
25. decembrī pl.11:00
ZIEMASSVĒTKU RĪTS
bērniem kopā ar
ČUČUMUIŽAS RŪĶIEM un
SALATĒTI.
Ielūgumu cena Ls 3.
Lūdzam bērnus pieteikt
kultūras namā
līdz 21. decembrim.
25. decembrī pl. 21:00
ZIEMASSVĒTKU BALLE.
Spēlēs grupa «Kantoris 04».
Vietu skaits ierobežots, tāpēc
vietas pie galdiņiem izpirkt
lūdzam savlaicīgi.
Ieejas maksa Ls 7.
Tuvāka informācija pa tālr.
63941234; 29109156;
26666126.
26. decembrī pl.14.00
Rūdolfs Plēpis un ansamblis
«Dzeguzīte» aizraujošā
muzikālā piedzīvojuma stāstā
«...UN ATKAL PIFS»
ar Jāņa Petera dzeju un
Ivara Vīgnera mūziku.
Pie klavierēm Valdis Zilveris.
Biļešu cena Ls 3, Ls 4 un Ls 5.
18. decembrī pl. 19:00
Iecavas ev. lut. baznīcā
Ziemassvētku ieskaņas
KONCERTS.
Piedalās starptautisko
konkursu laureāts
kamerkoris «Austrums»,
diriģents Ārijs Šepasts.
Ieeja - ziedojums Iecavas
baznīcas remontam
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