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A: F: Beata Logina

Solītais un prognozētais
ir izpildīts, atzīst
12. decembra labdarības
pasākuma organizatori Iecavas Jauniešu padome
(IJP). Daudzi iecavnieki
šajā dienā piedzīvoja
virkni emocionālu mirkļu.
Alise un Santa ir četrus un
sešus gadus vecas māsiņas, kurām ģenētiski iedzimts rahīts.
Organizatorus patiesi aizkustināja nodibinājuma «Palīdzēsim.lv» fotostāsts par viņām, un,
tā kā abas dzīvo Iecavas novadā,
IJP nolēma viņām palīdzēt.
«Divas dienas pirms labdarības pasākuma, no Palīdzēsim.lv
vadītājas Ilzes Skujas saņēmām

Elīna Mudure (no kreisās) un Ginta Goldmane kopā ar
domubiedriem no Iecavas Jauniešu padomes gādāja, lai
mazie eņģeļi - Santa un Alise - labdarības pasākumā
justos labi.
informāciju, ka radusies iespēja
meitenīšu analīzes nosūtīt tālākai un sīkākai izmeklēšanai
klīnikā Zalcburgā, kas izmaksu
ziņā vienai meitenei ir 700 eiro.
Savākt 1400 eiro bija mūsu labdarības pasākuma mērķis,» saka
Laine Baha, IJP vadītāja. «Esmu
patiesi gandarīta par ikvienu
iecavnieku, kas nesavtīgi ziedoja
un palīdzēja, jo esam savākuši
1000,36 latu. Mēs ticam un ceram, ka mūsu visu sniegtais atbalsts spēs uzlabot māsiņu veselības stāvokli un saīsināt ceļu uz
pilnīgu atlabšanu.»
«Bērnu sirsniņas ir trauslas
kā piparkūkas, nesalauzīsim

tās,» vadot labdarības pasākumu, Laine kopā ar savu brāli
Bruno aicināja klātesošos - palīdzēsim veidot meiteņu dzīves
stāstam laimīgu turpinājumu.
«Mūs stiprināja doma, ka palīdzības akciju veidojam ne tikai
kā padsmit cilvēku komanda, aiz
mums stāv daudz vairāk atbalstītāju - mediji, izpildītājmākslinieki,» atzina organizatori. Labdarības pasākuma aktualitāte
mudināja sarosīties arī citus labvēļus, kas meitenītēm ziedojuši
mīkstās rotaļlietas, drēbītes,
rakstāmgaldu un datoru.
14.lpp.

Meklē
Gada
sportistus

11.

SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
decembrī - Ls 34,37
pie dabasgāzes
diferencētā
tirdzniecības gala
tarifa bez PVN
166.10 (Ls/tūkst.nm).
Cienījamie lasītāji!
«Iecavas Ziņu»
nākamais numurs
iznāks 8. janvārī.
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Skolu ziņas

8. decembrī ar Adventes laika
noskaņu koncertu Iecavas mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji viesojās Zālītes speciālajā
internātskolā. Koncertā uzstājās
gan kora klases ansambļi un solisti, gan klavierspēles audzēkņi,
akordeonisti un koklētājas. Visi
koncerta dalībnieki atzina, ka ir
bijis liels gandarījums uzstāties,
jo klausītāji ar patiesu interesi
un prieku klausījās priekšnesumus. Mīļš paldies sirsnīgajiem
klausītājiem, Zālītes skolas skolotājām par uzaicinājumu un,
protams, visiem koncerta dalībniekiem par atdevi un skaisto
koncertu!
12. decembrī Iecavas kultūras namā Iecavas Jauniešu padomes organizētajā labdarības
koncertā piedalījās arī mūsu
skolas audzēkņi. Uzstājās Raivita Lauciņa-Veinere, Mārtiņš
Murāns, Paula Roznere un Līga
Pastare, kā arī Katrīna Merca un
skolas absolventu vokālais ansamblis.
Paldies skolotājām Kristīnei
Circenei un Kristīnei Vaičus par
audzēkņu sagatavošanu, kā arī
Iecavas Jauniešu padomei par
iespēju gūt jaunu pieredzi, piedaloties mūsu novada mēroga

labdarības koncertā.
13. decembrī Rīgā, Lielajā ģildē, notika kokļu mūzikas festivāla «Gaismas ceļā» noslēguma
koncerts. Tajā starp 250 Latvijas
koklētājām piedalījās arī mūsu
skolas koklētāju ansamblis
«Uguntiņa».
Paralēli mācību darbam
Dzimtmisas pamatskolas skolēni paguvuši aktīvi darboties dažādās akcijās, konkursos, projektos.
Čarlza Darvina 200 gadu atcerei Dabas muzeja rīkotā konkursa Latvijas skolu 5.-6. klašu
skolēniem pirmā kārta jau noritējusi. Tajā startēja Kristiāns
Rubenis, Elvis Antonovičs, Rolands Dmitrijevs (5.klase), Gvido
un Raivo Voronas, Līga Skuja (6.
klase).
Savukārt CSDD ikgadējā
konkursa «Gribu būt mobils» neklātienes daļā savas zināšanas
pārbaudīja 6. klases komanda
«Dzimtmisas vabolīte».
Bauskā notika ģeočempionāts Latvijas kartes salikšanā no
lauznīšiem. Skolu pārstāvēja
8. klases skolnieces Una Šķipare
un Kintija Liepiņa, viņas ieguva
2. vietu.

Vai Darvina teorija ir patiesa?
A: Mihails Haļitovs

Sestdien, 12. decembrī,
gandrīz 150 jauniešu un
skolotāju no visas Latvijas
pulcējās Ziemeļvalstu
ģimnāzijā Rīgā, lai
gan latviešu, gan angļu
valodā diskutētu Britu
padomes, UNESCO Latvijas
nacionālās komitejas un
Latvijas Brīvdabas muzeja
atbalstītajā Nacionālajā
debašu turnīrā par tēmu
«Darvina teorija
ir/nav patiesa».
Pasākumā piedalījās arī divas komandas no Iecavas vidusskolas: Liene Krastiņa, Mārcis
Vīnbergs un Reinis Pastars debatēja angliski, bet Ieva Ērgle,
Kristiāna Lauciņa-Veinere un
Pauls Ķurbe - latviešu valodā.
Šoreiz formāli lielie sasniegumi
izpalika, tomēr nenoliedzami
turnīrs bija liela uzvara visiem
mūsu debatētājiem, īpaši Ievai,
Kristiānai, Reinim un Paulim,
kuriem šis bija pirmais lielais
turnīrs un tikai otrais pavisam.
Katra komanda, trijos deba-

šu riņķos spēkojoties arī ar
daudz pieredzējušākiem un spēcīgākiem oponentiem, tika pie
pelnītas uzvaras. Lai arī tēma bija ļoti sarežģīta, mūsu debatētāji
godam aizstāvēja savu viedokli
un skolas vārdu!
Paldies jaunajiem tiesnešiem - bijušajiem debatētājiem Elīnai Kapačai, Janai Ādminei
un Jānim Klimovičam par palīdzību tiesāšanā, skolotājai Vitai
Lauciņai-Veinerei par ieguldīto
darbu, palīdzot debatētājiem sagatavoties turnīriem, kā arī Iecavas vidusskolas administrācijai
par atbalstu un atsaucību visa
gada garumā!
Nākamās debates plānotas
jau janvārī, kad ar mazāk nopietnu turnīru svinēsim Iecavas vidusskolas debašu kluba dzimšanas dienu, un tad jau, pavasarim
tuvojoties, ķersimies klāt arī pie
nopietnākām tēmām.
Vēlreiz paldies visiem debatētājiem, arī tiem, kuri sestdienas
turnīrā nepiedalījās, - par drosmi
piedalīties šajā, sākotnēji sarežģītajā, taču skolēniem ļoti lietderīgajā un interesantajā aktivitātē. Izturību un sparu debatēt arī
nākamajā semestrī!

Skolu programmā «Putni un
mēs» darbojas 52 skolas no visas
Latvijas, Dzimtmisas pamatskola saņēma Atzinības rakstu par
piedalīšanos šajā programmā.
Esam Zaļā punkta skola un
darbojamies dažādās aktivitātēs,
kas saistītas ar vides saglabāšanu. Esam sākuši piedalīties izlietoto bateriju savākšanā. Šis
darbiņš skolēnos ir radījis īstu
azartu.
Daudzi mūsu skolas skolēni
ir iesaistījušies starptautiskajā
projektā «Food for all» un pētīs
pārtiku no vairākiem aspektiem.
Bauskā bioloģijas olimpiādē
Dzimtmisas skolu pārstāvēja
9. klases skolniece Agnese
Purmale.

11. decembrī mūsu skolā notika pasākums «Radošā diena
Dzimtmisā». Tās tēma bija Vīzija
par Dzimtmisas pamatskolu.
Darbošanos ar nākotnes skolas
vīzijām vadīja topošā ainavu arhitekte Ilze Rukšāne. 4.-9. klašu
skolēni izstaigāja skolas apkārtni un vērīgāk to apskatīja. Pēc
tam sekoja grupu darbs, kurā tika gatavoti maketi un zīmēti plāni, attēlojot un dokumentējot
ieceres. Tas ir tikai darba sākums, kas tiek veikts ekoskolu
programmas ietvaros. Strādātgribētāju bija daudz, un, pēc m
I. Rukšānes domām, tapa skaisti
un interesanti darbi, kas būs kā
ideju banka turpmākajam ainavu arhitektes darbam.

Čaklo lasītāju svētki
A: Dzintra Kraukle

Iecavas internātpamatskolas bibliotekāre
«Lasot mīļas grāmatas, mēs no jauna
pārdzīvojam to, ko
pārrdzīvojis mākslinieks - tās radītājs…
Un vai mēs nejūtam,
ka pēc labas grāmatas
kļūstam labāki, dvēselē bagātāki, gudrāki
un cēlāki?» ar šiem
vārdiem 26. novembra pēcpusdienā skolas zālē uzrunāju
klātesošos, kuri bija
sapulcējušies uz Lasīšanas svētkiem. Īpašā
godā tika celti Bērnu
žūrijas 2009 dalībnieki: 22 čaklākie lasītāji

Mārītes fotokompānija

no 1.-4. kl. un 18 no 5.-9. kl. Viņi
visi savā vecumposmā izlasīja
un novērtēja piecas grāmatas,
nosūtīja elektroniski anketas,
atbildot uz 51 jautājumu. Paldies klašu audzinātājiem par palīdzību tiem bērniem, kuriem
darbā ar datoru iemaņas vēl jāapgūst. Visraitāk un aktīvāk
darbs veicās 1.c un 6.c klases
skolēniem.
Lasītprieks vairo lasītprieku,
jo interesi par žūrijas grāmatām
izrādīja arī tie bērni, kuri nav tik
čakli lasītāji. Lasīšanas svētku
ietvaros tika apbalvoti arī labākie 1.-4. kl. zīmētāji: D. Ušacka,
A. Jakobi, V. Kudravceva, E. Haritonova, S. Bolmane, U. Čekstere, L. Grigorjeva. Zīmējumu izstāde «Kopā ar Bērnu žūrijas-

2009 grāmatu tēliem» bija skatāma skolas bibliotēkā, arī skolas
zālē pasākuma laikā. Grāmatu
vērtētāji ar nepacietību gaida
nākamā gada martu, kad tiks
paziņotas grāmatas, kuras ir
ieguvušas bērnu visaugstāko
vērtējumu. Tradicionāli skolas
pasākumos piedalās arī kāds
ciemiņš. Šoreiz tas bija Zaļais
Vīriņš, kurš satikās ar grāmatu
tēliem Patu un Tatu, redzēja
baismīgo Šlopster-Klopsteri,
mielojās ar Vectētiņa Antoniņa
gardo zivju zupu, iepazina Cūkmena labos un ne tik labos darbus.
Attēlā no kreisās: Mārcis
Skuja, Kristīne Voroņenkova,
Loreta Līva Lazdiņa un
Artjoms Dogadkins.
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Ko Āfrikas bērnu pasakas darīja Iecavā?
A: Beāta Mīlgrāve
F: Anta Kļaveniece

10. decembrī Iecavas
vidusskola un
Sākumskola «Dartija»
uz vairākām stundām
kļuva par radošo darbnīcu.
3. klases skolēni abās skolās
un piecgadīgie, sešgadīgie bērni
«Dartijas» bērnudārza grupā «Pasaciņa» ar aizrautību klausījās
Āfrikas bērnu pasakās, izgatavoja roku lelles un izspēlēja pasakas improvizētā teātrī.
Ideja - iepazīstināt Latvijas
bērnus ar Āfrikas bērnu izdomātām un pierakstītām pasakām radās šā gada sākumā, kad organizācija Humana People to
people Latvia kopā ar vairākām
citām organizācijām Itālijā, Spānijā un Vācijā sāka īstenot projektu «Rokas lelles stāsta Āfrikas
bērnu stāstus».
Caur Kenijas, Nigērijas un
Mozambikas bērnu pasakām,
kas apkopotas krāsainā pasaku
grāmatā, Latvijas bērniem ir
iespēja ielūkoties Āfrikas kultūrā un uzzināt vairāk par to, kādas norises dabā un sadzīvē aktuālas šajās no mums tik tālajās
valstīs. Dabai draudzīgi, jo nodarbībās, gatavojot lelles, tiek izmantotas lietotas un citiem mērķiem vairs nederīgas drēbes, zeķītes, podziņas un citi materiāli,
radošajās darbnīcās top pašu
gatavotas lelles - pasaku tēli, kuri atdzīvojas bērnu rokās.

Arī Iecavas vidusskolas 3.a
klasē šajā dienā vairākas stundas valdīja radoša atmosfēra.
Bērni šujot un piegriežot uzlaboja savas rokdarbu prasmes.
Tā vien likās, ka prieku guva ne
tikai iesaistītie bērni, bet arī
klases audzinātāja Aina Benete

(attēla otrajā plānā) un vairākas
skolēnu mammas, kas bija ieradušās bērniem palīgā. Kad pasakas bija noklausītas, lelles darinātas un teātris izspēlēts, bērni cits pār citu sauca, ka jau citu
reizi varētu to pašu darīt ar poļu,
arābu un ukraiņu pasakām.

Atstarotāju katram!
A: F: Ingūna Lāce

PII «Cālītis» vadītājas
vietniece metodiskajā darbā
Apgūstot pirmsskolas izglītības programmu, bērni tiek iepazīstināti ar ceļu satiksmes noteikumiem dažādi: gan pārrunājot,
gan izspēlējot situācijas ar rotaļlietām, gan ejot mācību ekskursijās, kad reāli var nosaukt un
parādīt ceļu satiksmē pielietotos
terminus, ievērot noteikumus,
analizēt situācijas.
Rudenī bērniem par šiem
jautājumiem stāstīja un rādīja
filmu policijas darbinieki. Bet nu
Ziemassvētku vecītis kopā ar saviem palīgiem - labajiem rūķiem
- uz bērnudārzu ir atnesis at-

starotājus katram bērnam, par
ko sakām paldies Iecavas novada Domes Sociālā dienesta darbinieču veikumam Labo darbu
nedēļā.
Bērnam jāzina, ka tumsā bez
atstarotāja gājējs ir nepamanāms. Bērni ļoti priecājās, ka tagad katram ir pašam savs, īpašs
atstarotājs. Daļai bērnu to nebija.
Bērnos jāveido atbildība par
savu un citu satiksmes dalībnieku drošību. Tomēr atcerēsimies,
ka vecāki ir galvenais paraugs
gājēju un pasažieru drošības noteikumu ievērošanā.
Katrā grupiņā, saņemot atstarotāju, pirmsskolas skolotājas vēlreiz runāja ar bērniem par
atstarotāju lielo nozīmi.

Rūta Kronberga no organizācijas
Humana People to people Latvia
pēc Iecavā pavadītās dienas atzina, ka radošā atmosfēra un dzirkstelīte bērnu acīs varētu būt
par iemeslu tam, lai Āfrikas bērnu pasakas atgrieztos un tiktos
arī ar citiem Iecavas bērniem.

Alķīmija - mānīga zinātne
A: Gunita Stankeviča

Ķīmija nu reiz' ir tā lieta, kas
padodas un arī patīk ne
katram. Vairums šai
sarežģītajai zinātnei met
līkumu un izturas ar lielu
pietāti. Taču ir pāris veidi, kā
katrs, kam ir kaut nedaudz
pacietības, intereses par
neparasto un ticības brīnuma,
var sadzīvot ar ķīmiju uz
izbaudīt tās burvību,
neiedziļinoties sarežģītajā
zinātnē.
Iecavnieki Mihails Haļitovs
un Artūrs Zariņš jau trešo gadu
studē ķīmiju LU Ķīmijas fakultātē (ĶF) un paralēli studijām nodarbojas ar, kā paši saka, tautas
muļķošanu. Puiši kopā ar LU ĶF
dekānu Jāni Švirkstu rāda ķīmijas paraugdemonstrējumus.
Iespējams, tas skan samērā garlaicīgi, taču tas nebūt tā nav.
Alķīmiķu ceļš sākās 2008. gada novembrī, kad, skolotāja Mihaila Gorska aicināti, puiši rādīja
eksperimentus Iecavas vidusskolā. Un tad aizgāja...
2009. gada martā alķīmiķi tikai uzaicināti uz pasākumu
«Ūdens dienas» Turaidas Muzejparka rezervātā (TMR), kur kopā
ar dažiem kolēģiem demonstrēja
ar ūdeni saistītus eksperimentus. Tad sekoja brauciens uz II
Rīgas rajona Amatieru teātra festivālu Carnikavā, kur puiši pārsteidza skatītājus gan ar skaļiem
sprādzieniem, gan zaļām liesmām un putu čūskām.
Maijā - Ķīmiķu dienu ietvaros - eksperimentus vēroja gan
LU ĶF studenti un pasniedzēji,
gan arī LU Dārza dalībnieki Vērmaņdārzā, Rīgā. Te ikviens varēja pārbaudīt savas zināšanas
ķīmijā un arī pats iejusties īsta
ķīmiķa ādā. Puiši paspēja pabūt
arī ĶF bibliotēkā, grāmatu
ieskautus skatītājus pārsteidzot

Mūžīgais piecītis
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Ķīmiķu
alkometrs

F: Edvarts Šulcs,

Ingus Meijers,
Līga Avotiņa

Nedegošā
lu
pata

Faraona
čūska

ar lielu liesmas mutuli.
Viņi viesojās arī divās skolās
Vecbebros un Nautrēnos. Un tad
jau vasara bija klāt. Taču tas nebūt nenozīmēja, ka alķīmiķiem
sākās brīvdienas. Zasā puiši piedalījās Latvijas talantīgo jauniešu nometnē «Alfa», demonstrējot arī bīstamākus eksperimentus. Nedaudz vēlāk dažādi
alķīmijas brīnumi tika rādīti arī
TMR Pils dienās. Skanīgs un vēsturiskās noskaņās krāsots vasaras noslēgums notika Rīgas svētku ietvaros Vērmaņdārzā, kur
tad arī tika pielikts trekns
punkts pirmajai eksperimentu
sezonai.
Jau rudenī puiši atsāka pārsteigt skatītājus ar demonstrējumiem Iecavas vidusskolā un arī
Helovīna naktī Rīgā.
Skatītāji varēja vērot dažādu
krāsu maiņu šķīdumos un to, ka
šķīdumi secīgi paliek tumši Arābijas naktis. Liesmas, ko puiši demonstrēja, bija ne tikai
ierasti oranžā, bet arī zaļā, zilā
un karmīnsarkanā krāsā. Elpa
aizsitas, redzot, kā alķīmiķu rokās aizdegas kāda skatītāja divdesmitnieks vai piecītis un praktiski uzreiz arī apdziest, nezau-

dējot ne gramu no sava vērtīgā
materiāla. Ar vieglu burvestību
alķīmiķi spēj pārvērst ūdeni vīnā
un izsaukt Faraona čūsku no parastas porcelāna flīzes. Redzēts
arī tas, kā aizdegas vai pat
sprāgst netīrie trauki, bet mazgāšanai izmantotās putas apslēpj
ne tikai trauku, no kura nākušas. Un, protams, arī naktslampiņa, ķīmiķu alkometrs un izdarības ar HARIBO lācīšiem. Taču
galvenais - ikviens vērotājs var
visā tajā piedalīties ne vien ar
skaļiem pārsteiguma saucieniem, bet arī pats samaisot, sajaucot vai sasildot to, ko pašpaļāvīgi saņēmis savās rokās.
Puišu tuvākajos plānos ir
brauciens uz Ozolnieku skolu
18. decembrī, bet neilgi pēc Jaunā gada - arī uz Daugavpili. Pavasarī plānots mērot arī garāku ceļu uz citām lielākajām Latvijas
pilsētām.
Tādā veidā ķīmija iet tautās.
Ne katrs ir pierunājams mācīties
sarežģītos simbolus un formulas,
taču ikviens ir gatavs skatīt
acīmredzamu, taču neizskaidrojamu brīnumu un visā tajā piedalīties arī pats. Puiši tādā veidā
popularizē ķīmiju un atgādina,

Par mums raksta : : :
Parastu baltu sveci var pārvērst mākslas darbā, piešķirot tai dabisku aromātu. Tā būs gan lieliska dāvana draugiem Ziemassvētkos, gan pašiem mājās
Adventes noskaņām. Par sveču iekrāsošanu, rotāšanu un aromatizēšanu 30. novembra žurnāla «Praktiskais Latvietis» publikācijā «Sveču māksla» padomus
sniegusi Iecavas ziedu salona «Avēnija» floristikas amata meistare Līga Grīnberga.
Publikācijā soli pa soli izklāstīts, kā darināt rožu, kanēļa un anīsa zvaigznīšu
sveces. Piedevām tas neprasa ne pārāk daudz laika, ne īpašus materiālus, tādēļ
darbiņu var paveikt katrs. Kad svece sāks degt, tā sasildīs izmantotās smaržvielas, garšvielas, rožu lapiņas, aromātiskās ēteriskās eļļas un telpā lēnām izplatīsies patīkams aromāts.

Ierastais alķīmiķa
komplektiņš

Alķīmiķu vīns TMR
ka praktiski jebkurai sarežģītai
lietai var atrast saistošu un aizraujošu veidu, kā piesaistīt ikvienu! Lai brīnumi jūs nebeidz
pārsteigt!

5.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Domes kārtējā sēde notika
8. decembrī. Dienas kārtībā
bija 31 jautājums.

Par nodomu noteikt
aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu
audzēšanai
Dome 12.11.2009. ir saņēmusi Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vēstuli
ar lūgumu izmantot pašvaldības
tiesības pasludināt novadu par
brīvu no ģenētiski modificētiem
(ĢM) organismiem un aizliegt
audzēt ĢM kultūraugus Iecavas
novadā. Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz
personas priekšlikuma pamata
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās
daļā. Šā panta otrajā daļā minēto
aizliegumu nosaka uz laiku, kas
nav īsāks par pieciem gadiem.
Dome vienbalsīgi nolēma atbalstīt Attīstības komitejas ieteikumu uzsākt likumā noteikto
procedūru aizlieguma noteikšanai ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Iecavas novada
pašvaldības teritorijā.

Par izglītības metodiķa
štata vienību Iecavas
novada Domē
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 01.12.2009. sēdē tika
izskatīts un atbalstīts jautājums
par izglītības metodiķa štata vienības nepieciešamību, lai Dome
spētu sekmīgi pildīt tai deleģētās
izglītības procesa administrēšanas funkcijas. Komiteja izskatīja
izglītības metodiķa amata apraksta projektu un nolēma ieteikt
Domei to apstiprināt un noteikt
speciālista atalgojumu.
Dome vienbalsīgi nolēma, sākot ar 01.01.2010., izveidot Iecavas novada Domē izglītības metodiķa štata vienību, nosakot
darba algu Ls 415 mēnesī, un
apstiprināt izglītības metodiķa
amata aprakstu, kā arī izdarīt izmaiņas pašvaldības Nolikuma
pielikumā Nr. 2.
Izglītības metodiķa amata
pretendenti aicināti pieteikties
līdz 5. janvārim (skatīt paziņojumu 16. lpp.).

Par izmaiņām IVSAC
sniegto maksas
pakalpojumu sarakstā
Dome, tāpat kā iepriekš Fi-

nanšu komiteja atbalstīja pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrs» direktores M. Brazovskas
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izmaiņas IVSAC sniegto
maksas pakalpojumu sarakstā.
Apstiprinātais saraksts skatāms
veselības centrā un interneta
mājaslapā www.iecava.lv.
Par naudas balvu
piešķiršanu sportistiem
un treneriem
Dome vienbalsīgi nolēma apstiprināt personu sarakstu apbalvošanai, pamatojoties uz nolikumu «Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta veidu treneriem
un sporta komandām par sasniegumiem sportā». Kopsummā
šīm balvām novirzīti Ls 590. Atkarībā no panākuma katram apbalvojamajam piešķirta naudas
summa no Ls 20 līdz Ls 50.
Balvas piešķirtas 25 iecavniekiem: Mārim Rāzmanim par
3. vietu Latvijas čempionātā
svaru stieņa spiešanā guļus; Arnoldam Šimkusam par 1. vietu
Latvijas Sporta veterānu 46. finālspēlēs dambretē; Uģim Kreicšteinam un Mārim Ozoliņam par
3. vietu, Gunāram Plucim, Vilnim Gailumam un Aivaram Haukam par 2. vietu, Inesei Gāgai un
Dzintrai Lapiņai par 1. vietu Latvijas Sporta veterānu 46. finālspēlēs basketbolā; Dainim Upelniekam par 1. vietu Latvijas Republikas čempionātā stenda
šaušanā; Ildzei Jurkovskai par
2. vietu krosā Latvijas Republikas Skolēnu spēlēs un trenerim
Elmāram Gāgam; Mārtiņam Ērglim par 1. vietu diska mešanā
un Rihardam Vētram par 3.vietu
4 x 100 m stafetē Latvijas Olimpiādē; Emīlam Sevastjanovam
par 3. vietu trīssoļlēkšanā, Rūdolfam Tonigam par 2. vietu
100 m un 200 m skrējienā Latvijas čempionātā B grupai; Rūdolfam Štālam par 2. vietu diska
mešanā Latvijas čempionātā
C grupai un trenerei Dacei Vizulei; Roaldam Cildermanim un
Ludmilai Bulahai par 2. vietu
Latvijas Sporta veterānu savienības 46. finālspēlēs galda tenisā; Agafijai Bušai par 3. vietu
Latvijas veterānu čempionātā
galda tenisā; Alisei Plucei, Karīnai Tarandai, Beātei Jašukai un
Montai Zaumanei par 2. vietu
Latvijas Republikas komandu
čempionātā jauniešiem galda tenisā.
Uz apbalvošanu Iecavas novada Domē sporta jomas veiksminieki tika aicināti 16. decembrī.

Par projektu
«Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Iecavas novadā»
Lai nodrošinātu no Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda (ES
KF) līdzfinansēta projekta
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Iecavas novadā īstenošanu, pamatojoties uz
2009. gada 2. jūlijā noslēgto līgumu starp SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un SIA «Firma
L4», ir aktualizēts (papildināts) šī
projekta tehniski ekonomiskais
pamatojums (TEP), norādot aktualizēto prioritārās investīciju
programmas plānu un būvdarbu
indikatorus.
Atbilstoši Vides ministrijas
19.01.2009. vēstulei ir nepieciešams pašvaldības lēmums par
TEP apstiprināšanu un saskaņošanu.
Saskaņā ar 2007. gada 18.
decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 912 «Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība» ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstības projektu
TEP apstiprināšanai Vides ministrijā nepieciešams pašvaldības domes lēmums par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam.
Atbilstoši Vides ministrijas
12.11.2009. vēstulei, lai saņemtu akceptu par TEP, ir nepieciešams iesniegt spēkā esošu pašvaldības lēmumu par TEP apstiprināšanu.
Dome, atklāti balsojot, «par» 8 (G. Arājs, A. Avots, J. Krievs,
J. Ludriķis, A. Mačeks, J. Pastars, J. Pelsis, A. Zaķe), «pret» - 2
(S. Mašiņenkovs, A. Vītola), «at-

turas» - 5 (J. Arāja, I. Freimane,
A. Grundmanis, B. Mīlgrāve, I.
Vaičekone), nolēma:
1. Apstiprināt un saskaņot
SIA «Firma L4» iesniegtos
2009. gada novembrī izstrādātos
TEP papildinājumus, kas paredz
projekta komponenšu aprakstu
un finansējuma sadalījumu projekta prioritārās investīciju programmas īstenošanai.
2. Projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Iecavas novadā līdzfinansēšanai no
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» līdzekļiem izsniegt galvojumu SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» aizdevuma saņemšanai līdz 1 239 495 LVL apmērā, no kuriem 495 150 LVL ir
projekta attiecināmās izmaksas
un 744 345 LVL ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Ja, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projektu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Iecavas novadā nav iespējams līdzfinansēt no
valsts budžeta līdzekļiem - izsniegt galvojumu aizdevuma saņemšanai līdz 1 748 273 LVL apmērā, no kuriem 1 003 928 LVL
ir projekta attiecināmās izmaksas un 744 345 LVL ir projekta
neattiecināmās izmaksas.
3. Apstiprināt sagatavoto
projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Iecavas novadā iesniegumu, tajā iekļautos
būvdarbu un finansējuma apjomus atbilstoši projekta iesniegumam.
4. Atcelt Iecavas novada Domes 2009. gada 22. septembra
lēmumu «Par projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā»».
Lēmumi skatāmi mājaslapā
www.iecava.lv. IZ

Melnās ziņas
- 11. decembrī ap plkst.
17:35 aizturēts 1958. gadā dzimis vīrietis, kurš alkoholisko
dzērienu iespaidā bez vadītāja
apliecības vadīja velosipēdu.
- 12. decembrī plkst. 8:57 Rīgas ielā konstatēts, ka 1977. gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā vadīja automašīnu VW Golf
ar piekabi MAZ 81144. Tādu pārkāpumu viņš izdarījis atkārtoti
gada laikā, kad spēkā ir tiesas lēmums.
- 13. decembrī ap plkst. 9
automašīnas Opel Omega vadītājs, dzimis 1984. gadā, uz slidenas ceļa A7 braucamās daļas neizvēlējās pareizu braukšanas ātrumu, netika galā ar vadīšanu,

un automašīna ietriecās aizsargbarjerās, tās bojājot.
- Laika posmā no 28. oktobra
līdz 12. decembra plkst. 16:30,
iekļūstot nožogotā teritorijā, nozagti četri elektromotori un elektrības kabelis.
- 14. decembrī plkst. 23:10,
braucot ar automašīnu MB,
1978. gadā dzimis vadītājs bija
neuzmanīgs - DUS Neste uzpildījās un, neizņēmis degvielas šļūteni, uzsāka kustību, tika bojāta
degvielas pistole.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Elektrības norēķinu kartes sāks izsniegt janvārī
A: Sigma Strautmale

Sociālā dienesta vadītāja

Jau pirms vairākiem
mēnešiem masu medijos
parādījās informācija,
ka AS «Latvenergo» plāno
atbalstīt Latvijas trūcīgos
iedzīvotājus šajos
finansiāli grūtajos laikos.
AS «Latvenergo» un Latvijas
Pašvaldību savienība ir noslēgusi
līgumu par sociālā atbalsta kampaņu trūcīgajiem 2009./2010.
gada apkures sezonas laikā, kuras programma nodrošinās atbalstu elektroenerģijas maksājumiem divām iedzīvotāju grupām:
trūcīgajiem iedzīvotājiem - ga-

rantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) pabalsta saņēmējiem un trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām.
Katra mājsaimniecība neatkarīgi no tā, cik trūcīgo personu
tajā dzīvo, varēs saņemt vienu
500 kWh Elektrības norēķinu
karti, kuras vērtība ir 37,15 lati.
Karti izsniedzot, tā tiks personalizēta, tāpēc elektroenerģijas
kompensāciju varēs saņemt tikai konkrētā trūcīgā mājsaimniecība, to nevarēs nodot citai
personai.
Elektrības norēķinu kartes
Iecavas novada trūcīgās mājsaimniecības varēs saņemt Domes Sociālajā dienestā no
2010. gada janvāra līdz marta
beigām.

Lai saņemtu Elektrības norēķinu karti:
1. Trūcīgajam iedzīvotājam
jāatbilst dāvinājuma saņēmēja
grupas kritērijiem - jābūt GMI
pabalsta saņēmējam vai trūcīgai
ģimenei ar bērniem.
2. Dodoties saņemt Elektrības norēķinu karti, līdzi jāņem
savs AS «Latvenergo» klienta līguma numurs.
3. Līdzi jāņem arī pēdējā samaksātā elektroenerģijas norēķinu kvīts un viena tukša kvīts
nākamajam maksājumam.
Klientiem, kuri neizmanto norēķinu kvītis, saņemot Elektrības
norēķinu karti, ir jāzina pēdējais
skaitītāja rādījums, līdz kuram
veikta elektroenerģijas patēriņa
samaksa.

4. Izsniedzot karti, sociālais
darbinieks piereģistrēs informāciju par kartes saņēmēju, viņa AS «Latvenergo» elektroenerģijas piegādes līgumu un izsniegto karti.
Dati tiks nosūtīti uz AS «Latvenergo», lai norēķinu sistēmā
atzīmētu, ka esat veicis norēķinu par 500 kWh. Iedzīvotājiem
jāglabā Elektrības norēķinu karte kā pierādījums veiktajam
maksājumam.
Visus jautājumus un neskaidrības par Elektrības norēķinu karšu dāvinājumu un to izmantošanu Iecavas novada
iedzīvotāji var noskaidrot Sociālajā dienestā, Dzirnavu ielā 1,
Iecavā, vai zvanot pa tālruni
63942242. IZ

Sociālais darbs ir ne tikai pabalstu dalīšana
A: F: Anta Kļaveniece

Šomēnes darbu
pašvaldības Sociālajā
dienestā uzsākusi sociālā
darbiniece Anda Krūmiņa
(attēlā). Viņa amatam
izvēlēta no pieciem
kandidātiem konkursa
kārtībā.
Dienesta vadītāja Sigma
Strautmale teic, ka stabilas komandas izveide šobrīd ir viens no
svarīgākajiem uzdevumiem.
Svarīgi panākt, lai apkalpošana
būtu pietiekami operatīva un
klientam nesarežģīta, tādēļ jācenšas vēl uzlabot sociālā darba
organizatora un sociālā darbinieka kopdarbu.
Beidzamajā laikā Sociālajam
dienestam ir izveidojusies laba
sadarbība ar dažādiem palīdzības fondiem, tādējādi sociālajai
palīdzībai tiek piesaistīti ne vien
pašvaldības līdzekļi, bet arī ziedojumi un atbalsts no malas. Taču arī cilvēku, kam palīdzība nepieciešama, ir arvien vairāk. Pieaug vientuļo pensionāru skaits,
kuri vairs nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, viņi ir jāievieto pansionātā; pieaug arī to
ģimeņu skaits, kuriem tiek piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Piemēram, iepriekšējā gada novembrī Iecavas novadā bija 25
trūcīgas ģimenes, bet šī gada no-

vembrī - 136; pagājušā gada laikā pansionātā ievietoti trīs pensionāri, šogad - četri, bet dokumenti tiek gatavoti vēl trijiem,
informē sociālās palīdzības organizatore Zanda Zelle. Šogad
dažādi sociālās palīdzības pabalsti piešķirti 406 reizes.
«Redzu, ka dienestam darba
ir ļoti daudz, tādēļ ļoti ceru, ka
varēšu palīdzēt,» uzsākot darba
gaitas, sacīja dienesta jaunā dar-

biniece Anda Krūmiņa. Jaunos
pienākumus viņa savienos ar jau
esošo darbu SOS Jauniešu mājā, kur Anda ir pedagoģe. Tā kā
darbs Jauniešu mājā ir organizēts vakara un nakts maiņās,
tad grūtībām apvienot pienākumus nevajadzētu rasties.
Anda šo iespēju uztver kā
jaunu izaicinājumu, jaunu pieredzi, jo sociālā darbinieka un
sociālā pedagoga izglītība viņai

to ļauj. Arī krietna darba pieredze šajā jomā jau uzkrāta: sešus
gadus A. Krūmiņa ir strādājusi
par sociālo pedagoģi Bauskas
pamatskolā, pēc tam - par sociālo darbinieci SOS Ģimeņu stiprināšanas projektā.
«Mani piesaista darbs ar cilvēkiem, kuriem ne vienmēr tas
rublis ir svarīgākais. Bieži vien
vērtīgākas ir sarunas. Lai veiktu
sociālā darbinieka pienākumus,
svarīga ir saskarsme, prasme
pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš
ir. Nav jau tā, ka vienmēr cilvēks
ir jāpārveido, dažkārt pietiek izcelt viņā labo. Un es ticu, ka katrā cilvēkā, arī bezpajumtniekā,
labo var atrast,» ir pārliecināta
Anda.
Sociālajam darbiniekam gan
nākas ne vien uzklausīt cilvēkus, kas dienestā vērsušies pēc
palīdzības. Viņa pienākumos ir
arī pārbaudīt sniegto informāciju, plānot, kurš no palīdzības
veidiem būtu vispiemērotākais,
meklēt iekšējos ģimenes resursus - darba iespējas, sadarboties ar Nodarbinātības valsts
aģentūru (NVA) par bezdarbnieku iesaisti valsts palīdzības
programmās, sadarboties ar citām palīdzības organizācijām.
Iecavas pašvaldības Sociālajam
dienestam laba sadarbība izveidojusies, piemēram, ar Pestīšanas armiju, kas neliedz palīdzību krīzes situācijā nonākušajiem. IZ
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Zini savas tiesības!
Pašvaldību sniegtā sociālā palīdzība

Labklājības ministrijas
sagatavotā informācija

Esat nonākuši grūtībās?
Dodieties uz pašvaldības sociālo dienestu!

Pašvaldības sociālais dienests izvērtēs
GMI pabalsts nav
noteikta summa. To
aprēķina kā starpī bu starp valsts (MK
noteiktais: 40 Ls pilngadīgiem, 45Ls bērniem,) vai pašvaldības
noteikto GMI līmeni
un personas (ģimenes)
ienākumiem

Ja esat trūcīga persona *
(ģimene), varat saņemt

Dzīvokļa pabalstu

Piemēram, valsts nefnansētu veselības
aprūpes pakalpojumu
samaksai, bērna izglītībai

Citus pabalstus pamatvajadzību
nodrošināšanai, ja pašvaldība
noteikusi saistošajos noteikumos

1.pielikums

Citus pabalstus pamatvajadzību
nodrošināšanai, ja pašvaldība
noteikusi saistošajos noteikumos

Materiāla palīdzība
jebkuram pašvaldībā
dzīvojošam cilvē kam vai ģimenei ,
ja notikusi stihiska
nelaime vai iepriekš
neparedzami apstākļi
(ugunsgrēks vai plūdi), vai arī, ja cilvē kam nav mājokļa

2.pielikums

Kad cilvēku (ģimeni)
atzīst par trūcīgu?

Par īpašumu neuzskata dzīvokļa iekārtu, apģērbu, sadzīves
priekšmetus, nekustamo īpašumu vai tā
daļu, kustamo mantu,
kuru izmanto ģimenes
pamatvajadzību nodrošināšanai, 1transportlīdzekli, kurš personas īpašumā ir ilgāk
par10 gadiem

Dzīvokļa pabalstu, ja pašvaldība
noteikusi saistošajos noteikumos

Vienreizēju pabalstu bez ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas

* Skatīt 1.pielikumu
** Skatīt 2.pielikumu

Par parādsaistībām
nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti, kredīti mājokļa
pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti,
parāds par dzīvokļa
īri, apsaimniekošanas izdevumiem
un komunālajiem
pakalpojumiem,
parāds par pacienta
iemaksu vai pacienta
līdzmaksājumu

Ja esat maznodrošināta
persona *, varat saņemt

Pabalstu garantētā minimālā
ienākumu (GMI) līmeņa
nodrošināšanai**

Izdevumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās
telpas īri, dzīvojamās
telpas lietošanu, kā
arī malkas iegādei

Par uzkrājumiem nav
uzskatāmi tie, kas ir
mazāki par attiecīgā
gada 1.janvārī spēkā
esošo minimālo mēneša darba algu

Jūsu (ģimenes) materiālo situāciju

Kad cilvēku (ģimeni) atzīst
par maznodrošinātu?
Ja ienākumu līmenis nav zemāks
par trūcīgas personas ienākumu
un materiālā stāvokļa līmeni, un
augstāks par pašvaldības noteikto
maznodrošinātā ienākumu līmeni

Nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos

Ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas. Minimālā mēneša darba alga ir 180 lati mēnesī

Ja nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un
vērtspapīri

Ja nav parādsaistību un nav izsniegti aizdevumi

Ja nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai

Kā var saņemt GMI un dzīvokļa pabalstu?

Ja bērna vecākiem vai bērnam
nav deklarētas dzīvesvietas, par
bērna dzīvesvietu uzskatāma viņa
vecāku faktiskā dzīvesvieta

Pašvaldībā pēc savas deklarētās dzīvesvietas jāiesniedz
iesniegums

Jānorāda ienākumi (darba alga,
pensija, pabalsti, stipendija,
u.c.) par pēdējiem trīs mēnešiem

Pašvaldībā jāiesniedz noteikta parauga iztikas līdzekļu
deklarācija

Līdzdarbības pienākumus var neveikt, ja nav iespējams nodrošināt
bērna ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērna aprūpi

Ar sociālo dienestu jānoslēdz
vienošanās par līdzdarbību

Pašvaldības var nodrošināt GMI pabalstu arī
pakalpojumu veidā , piemēram, piešķirot brīvpusdienas,
iegādājoties mācību līdzekļus

Cik ilgi var saņemt pabalstu?

Ja nav noslēgts uztura līgums
Ja neatrodas pilnā valsts vai pašvaldību apgādībā
Pašvaldība var noteikt labvēlīgākus nosacīju mus cilvēka (ģimenes) atzīšanai par trūcīgu
(attiecībā uz kredītsaistībām, īpašumiem, u.c.)

Trīs mēnešus, ja vismaz viens no ģimenes
pilngadīgajiem cilvēkiem ir darbspējīgs

Sešus mēnešus, ja
neviens no ģimenes
pilngadīgajiem cilvēkiem nav darbspējīgs,
ģimenē ir cilvēks ar
invaliditāti vai bērns

Atkārtoti pēc trīs vai
sešiem mēnešiem pēc
visu dokumentu iesniegšanas
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Deputātu vēlējumi
ILZE VAIČEKONE (SCP)
* Par galveno uzdevumu
pašvaldībai nākamajā gadā
uzskatu - iespēju robežās
saglabāt esošo sociālā budžeta
apjomu, lai varētu nodrošināt atbalstošu attieksmi
iedzīvotājiem šajos grūtajos ekonomiskajos apstākļos.

«Iecavas Ziņu» redakcija lūdza visus 15 Domes deputātus paust
savus viedokļus par nākamā gada prioritātēm un vēlējumus
svētkos. Atbildes saņēmām no 14 deputātiem.
* Kuri ir galvenie pašvaldībai nākamgad veicamie
darbi un kuras prioritātes jūs atbalstīsiet, apstiprinot
budžeta līdzekļu sadalījumu?
** Vēlējumi iedzīvotājiem, valstij, sev –
Ziemassvētkos un sagaidot 2010. gadu.

** Ziemassvētki - jaunā ieviešanas laiks: tumsai
atkāpjoties piedzimst gaisma. Ziemassvētki - stiprais
laiks, kad domās piesauktais un vārdos izteiktais tiek
uzklausīts. Visai planētai paveras lielā laika lūka.
Jo vairāk stiprajā laikā ieskatīsimies acīs cits citam
un no sirds vēlēsim labu, jo plašāku laimes lūku sevī
atvērsim.

ASTRĪDA VĪTOLA (PS)
* Pats svarīgākais pašvaldības darbs
nākamajā gadā būs gan materiāli, gan ar
pozitīvu attieksmi atbalstīt trūkumā un
bezcerībā nonākušos Iecavas novada
iedzīvotājus. Lai pašvaldība un arī tās
Sociālais dienests kļūtu par vietu, kur
ikviens iedzīvotājs ir mīļi gaidīts.
Nākamā gada prioritātes budžetā - sociālais budžets un izglītība.
Atbalstīšu projekta vadītāja pilnas slodzes atjaunošanu, jo šis
darbinieks, izstrādājot projektus ES struktūrfondu un citu finanšu
līdzekļu piesaistei, var dot vislielāko ieguldījumu gan pašvaldības
infrastruktūras attīstībā, gan iedzīvotāju mūžizglītībā un
pašapziņas celšanā, gan uzņēmējdarbības attīstībā. Atbalstīšu
pārdomātus, godīgu mērķu vadītus projektus, kuri vērsti uz
papildu līdzekļu piesaistīšanu pašvaldības budžetam, uz
ekonomikas sildīšanu un jaunu darba vietu radīšanu.
** Iecavas iedzīvotājiem novēlu svētīgus un gaišām domām pildītus
Ziemassvētkus, veselību, mīlestību un veiksmi Jaunajā gadā.
Neskatoties uz grūtībām mīlēt savu valsti, izsapņot katram savu
laimīgas nākotnes sapni un nebaidīties to piepildīt.
Latvijai novēlu gudrus un taisnīgus vadītājus, lai iedzīvotājiem
nākamās Saeimas vēlēšanās pietiek veselā saprāta izvēlēties
godīgus, uz sabiedrību vērstus, profesionālus deputātus, kuri
izvestu mūsu valsti un tās iedzīvotājus no grūtībām.
Sev un savai ģimenei vēlu veselību, enerģiju un veiksmi.

IRĪNA FREIMANE (JL)
* Nākamajā gadā daudz pārdomātāk un racionālāk jāizlieto
budžeta līdzekļi un jāsniedz atbalsts sociāli
neaizsargātākajiem novada iedzīvotājiem. Atbalstu
energoefektivitātes paaugstināšanas projektu PII «Cālītis».
** Ikvienam no mums svētku sajūtu dod egļu mirdzums,
piparkūku smarža un karstvīna aromāts. Ikviens no mums
ir spējīgs sagādāt prieka un laimes mirkli otram!
Atcerēsimies par to pēc iespējas biežāk, jo, darot
priecīgākus un laimīgākus citus, arī mēs paši kļūstam
priecīgāki un laimīgāki! Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu,
svētīga darba pilnu Jauno - 2010. gadu!

ATIS AVOTS (LSDSP)
* Pašvaldības galvenais darba lauks 2010. gadā būs ekonomiskās krīzes seku ietekmes mazināšana, tādēļ nāksies realizēt saprātīgu
taupības režīmu. Nākamgad pašvaldībai ir iespējas uzsākt vai realizēt septiņus investīciju projektus, kuros pašvaldības līdzfinansējums ir
no 10 līdz 66%, bet divi investīciju projekti ir realizējami bez pašvaldības tieša līdzfinansējuma, pie šiem pēdējiem pieskaitāmi ir pedagogu
stipendijas un izglītības iestāžu informatizācijas projekti.
Projekti, kuriem ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, iedalāmi divās grupās, pirmkārt, projekti, kuru realizācija jāpabeidz
2010. gadā, otrkārt, tie projekti kuri nākamgad jāuzsāk, bet ir realizējami līdz 2013. gadam. Manu atbalstu vispirms iegūs tie projekti, kas
LSDSP skatījumā pašvaldībai būs saimnieciski visizdevīgākie, proti, vajadzīgs mazāks līdzfinansējuma procents un lielāks ieguldījums
kopumā ar tam sekojošu ekonomisko efektu turpmākos gados. Nākamgad jāpabeidz 2009. gadā iesāktais Iecavas vidusskolas dabaszinātņu
kabinetu modernizācijas projekts (kopējais līdzfinansējums ap 15% no kopsummas 98,6 tūkstoši latu), pilnībā jāveic PII «Cālītis»
energoefektivitātes paaugstināšanas projekts (līdzfinansējums 15% no kopsummas 230,6 tūkstoši latu), projekta realižēšana dos arī
iestādes uzturēšanas līdzekļu būtisku ietaupījumu turpmākos gados.
Noteikti atbalstīšu lēmumus, kas atbalstīs sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus un dos tiem arī kādu gaismas stariņu novada
ikdienā. Tādi būs sociālās politikas jautājumi un arī Zemgales tradīciju pārrobežu projekts (10% līdzfinasējums no kopsummas
22,5 tūkstoši latu).
Finansiāli smagajā situācijā būtiski ir nostiprināt pašvaldības uzņēmumu darbību. Lai Iecavas iedzīvotāji katrs savā makā varētu
sajust tiešu finanšu līdzekļu ekonomiju, ierosinu Iecavas daudzdzīvokļu māju siltummezglus no SIA «Iecavas siltums» pārraudzības nodot
faktiskajam māju apsaimniekotājam SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība».
Apzinoties atbildību vēlētāju priekšā, tieši šādā veidā LSDSP priekšvēlēšanu programma 2010. gadā
Iecavas novadā iegūs konkrētus realizācijas apveidus.
** Rit Adventes trešā nedēļa, tuvojas Ziemassvētki un Jaungads, tādēļ, lai nezūd svētku gaidīšanas prieks,
novēlu ikvienam Iecavas novada iedzīvotājam:
Skaties ar pateicību atpakaļ,
Ar drosmi uz priekšu,
Ar mīlestību sev apkārt un
Ar ticību uz augšu!
Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2010. gadu, kopā mums izdosies!
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Apvienības TB/LNNK - LZS deputāti
* Nākamais gads finansiālā ziņā būs līdzīgs šim gadam, tikai
skaidrs, ka valsts finansējums pašvaldībām nepieaugs, bet
pašvaldību funkcijas un atbildība palielināsies.
No agrāk apstiprinātajiem projektiem ar ievērojamu ārējo
finansējumu un daļu pašvaldības līdzfinansējuma nākamajā gadā
droši varēsim realizēt projektus Dabaszinātņu kabineta
modernizācija Iecavas vidusskolā, PII «Cālītis» energoefektivitātes
paaugstināšana, Pārupes gājēju tiltiņa būvniecība, Zemgales
tradīcijas. Ar tehniskā projekta izstrādāšanu tiks uzsākts ļoti
nepieciešamais projekts Zālītes speciālās internātskolas
infrastruktūras uzlabošana. Ļoti ceram, ka nākamgad beidzot
sāksies ilgi gaidītais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
projekts Iecavā. Visi priekšdarbi tam ir paveikti.
Arī nākamajā gadā centīsimies atbalstīt visas tradicionālās
prioritātes un nevienu neatstāsim novārtā. Galvenās no tām, kā
katru gadu, būs izglītība un sociālā palīdzība iedzīvotājiem.
Nevienu no mūsu nu jau astoņām izglītības (divas skolas nākušas
klāt, reorganizējot Bauskas rajona padomi) iestādēm netaisāmies
reorganizēt vai likvidēt. Sākumskola «Dartija» no 1. septembra
kļūs par pilnvērtīgu bērnudārzu, kā to paredz pirms diviem
gadiem pieņemtais lēmums. Arī nākamgad esam gatavi sporta un
mūzikas skolas pedagogiem piemaksāt no pašvaldības budžeta
un segt to daļu, ko nenodrošina valsts, turpināt finansēt skolēnu
pārvadājumus.
Uzskatām, ka arī tik spiedīgos budžeta apstākļos būtu jāatbalsta
arī dažādi sporta un kultūras pasākumi, kas iecavnieku vidū
ieguvuši popularitāti, piemēram, novada čempionāts basketbolā,
dažādu Iecavas novada nevalstisko organizāciju organizētie
pasākumi, projekti, kuros iesaistīti novada bērni un jaunieši.
Aicinām iedzīvotājus aktīvāk piedalīties gan sabiedriskajās
apspriešanās, kuras izsludina novadā, gan nākt ar savām idejām
par lietu redzējumu, jo šis ir laiks, kad jāpieņem dažkārt ļoti
smagi, nepopulāri, bet apstākļu un ekonomiskās situācijas
uzspiesti lēmumi.
** Iedzīvotājiem un sev vēlam - veselību, vairāk gaišu domu,
izturību un vienotību, pārvarot šo laiku; valstij - gudrus un
godīgus vadītājus.

BEĀTA MĪLGRĀVE (PS)
* Vairāk nekā pirms pusgada startējot
Iecavas novada Domes vēlēšanās un
kļūstot par deputāti, mans mērķis bija
ieguldīt savas profesionālā zināšanas
un pieredzi Iecavas novada attīstībā.
Mērķis nav mainījies. Tām jomām,
kurās manas zināšanas un prasmes ir
iespēja izmantot visvairāk veselība un
sociālā joma, arī nākamajā gadā veltīšu vislielāko
uzmanību. Noteikti mana prioritāte budžeta līdzekļu
sadalījumā būs sociālā budžeta saglabāšana vismaz šā
gada apjomā. Uzskatu, ka tieši sociāli vismazāk
aizsargātajām iedzīvotāju grupām nākamajā gadā būs
jāsniedz vislielākais atbalsts un būs jāatrod veids, kā to
izdarīt visefektīvāk. Tāpat par svarīgu uzskatu
brīvpusdienu saglabāšanu piecgadīgajiem, sešgadīgajiem
un sākumskolu bērniem.
Ne mazāk nozīmīga par sociālo jomu ir izglītības joma.
Īpaši svarīgi būs atrast nepieciešamo finansējumu Iecavas
mūzikas skolas un Sporta skolas «Dartija» darbības
nodrošināšanai. Vairāk jāveicina dažādu sociālo projektu
īstenošana, jāiedrošina mūsu novada iedzīvotāji kļūt
pilsoniski aktīvākiem, jo tikai visi kopā mēs varam
panākt, lai patiesi Iecava ir vieta, kur uzzied ne tikai dārzi,
bet arī cilvēki. Lai ikviens mūsu novada iedzīvotājs šeit var
atrast vietu un veidu, kā vislabāk sevi realizēt savā un
mūsu sabiedrības labā.
** Visiem - draugiem, paziņām, ikvienam iecavniekam un
arī sev - es novēlu katru dienu kādu radošu ideju, kuru ir
vēlme un spēks īstenot. Nepagurt no ikdienas, bet katrā
dzīves mirklī rast sev prieku. Vēlu veselību un mīlestību!

JANA
ARĀJA

JURIS
LUDRIĶIS

JĀNIS
PELSIS

JĀNIS
PASTARS
ARNIS GRUNDMANIS (JL)

* Jau no gada sākuma ļoti intensīvi jāstrādā pie
budžeta plānošanas, iesaistot diskusijā ne tikai
deputātus, iestāžu, struktūrvienību un
kapitālsabiedrību vadītājus, bet arī visas sabiedriskās
un sociālās grupas, rīkojot izbraukuma sēdes,
tikšanās, seminārus, anketēšanas un citus
pasākumus. Pašvaldībai un atbildīgajām
amatpersonām ir steidzami jāveido dialogs ar novada
sabiedrību. Prioritātes nedrīkst eksistēt tikai un
vienīgi uz papīra - tām ir reāli jāstrādā.
Prioritātes ir: 1) bērni, jaunatne un izglītība, 2) sociālā aizsardzība un
drošība, 3) vide, infrastruktūra, uzņēmējdarbības atbalsts.
Pašvaldībai šai laikā ir ļoti svarīgi runāt ar sabiedrības grupām: ar
skolotājiem, medicīnas darbiniekiem, pensionāriem, jauniešiem,
lauksaimniekiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām. Tikpat
svarīgi pašvaldībai ir ģenerēt un ieviest jaunas idejas, komunikācijas
formas. Katrai prioritātei jāliek pretī mērķis - ko mēs vēlamies izdarīt un
kādā apjomā finanses, funkcijas (ko var deleģēt, ko ne), rezultāts, analīze
utt.Sociālajā aizsardzībā ir jāuzlabo iestādes darbība, lai dokumentos
rakstītā sociālā palīdzība un sociālais pakalpojums patiešām nonāk līdz
cilvēkam. Sociālās drošības aspektā ir jāveido ciešāks dialogs ar policiju,
ugunsdzēsējiem, nevalstiskajām organizācijām, skolām, vecāku padomēm
un uzņēmējiem. Īpaši jāstrādā pie Eiropas struktūrfondiem, jāveicina
mājokļu siltināšana, privātā publiskā partnerība. Ir jāspēj apgūt visas tās
programmas, kas veicina jaunu darba vietu rašanos novadā.
** Šajā Adventes laikā vēlu visiem Iecavas novada iedzīvotājiem vairāk
runāt savā starpā, meklēt problēmu risinājumus kopīgi, ieraudzīt ikvienam
sevī tās kvalitātes, kuras, iespējams, ir paslēpušās ikdienas solī. Gribu arī
atgādināt, ka valsti veidojam mēs paši. Cik aktīvi, godīgi un atklāti mēs
spēsim savstarpēji komunicēt un strādāt, tik gudru sabiedrību mēs
iegūsim ģimenē, novadā un valstī. Lai sirdī gaiši Ziemassvētki! Lai veselīgs,
ar panākumiem un jaunām idejām bagāts Jaunais gads!
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Patiesības meklējumos
«Paldies, es mīlu citu!» Arī ģimenē - jo vairāk viens otram pieskaras, jo ciešāka saite veidojas.
Ļoti svarīgi tas ir bērniem, lai viņi
izjustu šo saiti ar vecākiem. Līdz
piecu gadu vecumam bērni pēc
iespējas jāņem klēpī, jāstāsta,
cik viņi ir labi un tā tālāk. Bet tieši skaņa ir tā, kas visvairāk spēj
ietekmēt likteni. Ar balss palīdzību notiek informācijas apmaiņa
starp divu cilvēku saprātu. Noteikti katram ir nācies būt kādā
lekcijā vai seminārā un, klausoties gudra cilvēka stāstījumā,
šķiet, ka tajā brīdī viss ir skaidrs.
Bet, aizejot mājās, ir jāsāk domāt, pag, kā tad tur īsti bija? Padziļinātā sapratne ir pazudusi.
Sarunas laikā, uzmanīgi klausoties, mēs kļūstam par runātāja
tādu kā saprāta sastāvdaļu. Saprāti savienojas, un tajā brīdī
mēs saprotam visu, ko cilvēks
saka, ko viņš saprot. Kad nedzirdam runātāja balsi, dzirdētais vairs neliekas tik skaidrs un
saprotams, jo neesam viņa saprāta ietekmē.

A: Anta Kļaveniece

Savu dzīvi ikviens vada pēc
kādiem noteiktiem likumiem.
Dzīves gudrība var būt
balstīta uz mantojumā
nodotām tradīcijām, ticību,
tautas kultūru, ieradumiem.
Mārtiņš Geida (attēlā),
meklējot sakarības, kādēļ
dzīvē mēdz notikt tā un ne
citādi, ir nonācis pie atziņas,
ka vispatiesākās dzīves
gudrības apslēptas vēdiskajā
pasaules uztverē.
Mārtiņš ir Ajūrvēdas masieris. Šo darbu viņš veic Bauskā,
Iecavā un citur. Taču uzkrāto zināšanu kopums un nemitīgi jaunu zināšanu meklējumi viņam
ļauj sniegt arī konsultācijas
«tiem, kam haoss iekšā, prieka
maz vai ģimenes dzīvē neiet».
Reizi mēnesī viņš neliedz arī savas zināšanas domubiedriem, rīkojot seminārus Iecavā.

Vēdām nav valstiskas
piederības
«Paralēli masiera darbam apgūstu zināšanas, kuras parasti
cilvēki mēdz piedēvēt Indijai. Taču vēdām nav valstiskas piederības, tās ir zināšanas, kas atrodamas tur, kur tām seko. Ir tāda
ārzemju latvietes Rudītes Raudupes grāmata «Dievatziņa vēdās un dainās». Viņa salīdzina
dainu mantojumu ar vēdiskajiem traktātiem, un tajos ir zināmas līdzības. Piemēram, latviešu
tautasdziesmā sacīts: «Pienu
ēdu, pienu dzēru, pienā muti nomazgāju». Vēdiskās filozofijas izpratnē, ēdot mēs uzņemam ne
vien uzturvielas, bet arī noskaņojumu un pat rakstura īpašības. Piens un piena produkti
labvēlīgi ietekmē cilvēka garīgo
harmoniju.
Vēdiskās zināšanas tiek nodotas no cilvēka uz cilvēku. Pats
es lasu, tulkoju, klausos lekcijas. Tie, kam zināšanu vairāk,
nodarbojas ar konsultēšanu, ārstēšanu, zināšanu izplatīšanu.
Šīm zināšanām pasaulē pārsvarā seko tie, kurus mēdzam dēvēt
par sabiedrības inteliģenci.
Pievērsties dzīves gudrību izzināšanai mani mudināja tā aprobežotība, ar kādu cilvēki cenšas izskaidrot dzīvē notiekošos
procesus. Nevar vienkārši pateikt - tā tam ir jābūt, neatbildot
uz jautājumu «kāpēc?». Pamudināja arī grāmatas par pārdabiskām cilvēku spējām. Un
pasaulē tā notiek - ja kaut kam
sāc pievērst pastiprinātu uzma-

Saprāts vardarbības
enerģiju neuztver
nību, tad jau arī visi cenšas tev
kaut ko parādīt, ieteikt, pastāstīt.

Masāža kā palīglīdzeklis
ārstēšanai
Ar ārpusmateriālām lietām
nodarbojos jau kopš 1998. gada.
Tolaik atklājās, ka, uzliekot kādam rokas, varu noņemt sāpes.
2001. gadā sāku mācīties dziednieku skolā «Akvilona» un no
2005. gada strādāju kā sertificēts dziednieks. Tad arī izgāju
masāžas kursus. Masāžas darbs
var būt apvienots ar dziedniecību tikai tad, ja masieris dzīvo pareizu dzīvi. Ja viņš strādā ar sevi,
attīsta sevi, strādā ar savu raksturu un ievēro visus noteikumus, kas ir vajadzīgi šādā darbā.
Process pats par sevi tad jau ir
dziedinošs. Masāža ir tikai palīglīdzeklis ārstēšanai, nevis galvenais ārstēšanas veids. Pie masāžām cilvēki pierod. Ķermeni ir
viegli pakļaut baudai, un cilvēki
pieķeras šim procesam. Bieži
vien tā var kļūt par atkarību. Tad
cilvēks ir pakļauts riskam domāt, ka kāds cits visu izdarīs viņa vietā.

Grib to, kas nav pelnīts
Šo desmit gadu laikā esmu izmēģinājis daudzas no mūsdienās populārām metodēm, kurās
sola ļoti ātrus rezultātus. Intensīvi strādājot ar cilvēkiem, man

ir bijusi iespēja redzēt, kā šīs fiksās metodes - placebo efekts,
pašsuģestija, pašiedvesma, reiki
un citas, kā arī ātri iegūtie rezultāti beidzas ar čiku. Vēlmes piepildās, taču gan tās, kuras
mums pienākas, gan tās, kuras
nepienākas. Un ja mēs gribam
un saņemam to, kas mums nepienākas, tad sanāk krīze. To
mēs tagad Latvijā ļoti labi redzam - cilvēki ir gribējuši to, ko
nav pelnījuši. Tikai tad, kad pirmais uh! ir pārgājis, ieraugām
arī zemūdens akmeņus.

Saruna ietekmē likteni
Vislielāko ietekmi uz dzīvi atstāj saruna. Kāpēc? Pavisam ir
piecas maņas, kuras mēs izmantojam: klausāmies, skatāmies,
ēdam, smaržojam, taustām.
Caur maņu orgāniem notiek cilvēka attīstība noteiktā secībā.
Bērnam viss sākas ar smaržu un
garšu, kas ir zemākās maņas.
Tām seko redze, tauste un visbeidzot dzirde. Smarža un garša
var ietekmēt veselību, bet likteni
nemaina. Redze vairāk vai mazāk var mainīt mūsu dzīvi, bet
tauste - tas, ko mēs saucam par
pieskārieniem, - jau var mainīt
likteni. Piemēram, aiziet vīrs un
sieva uz balli, vīrs aiziet dejot ar
citu sievieti, un, ja pieskārienu
enerģētiskajā līmenī rodas harmonija, viņš var ļoti pieķerties
šai sievietei un pateikt sievai:

Dzīves gudrības un sakarības
mēs bieži vien sākam meklēt tad,
kad pieļautas jau daudzas kļūdas. Kā mācīt dzīvot pareizi, piemēram, saviem bērniem jau no
mazotnes? Pašam pareizi ir jādzīvo. Bērnu citādāk izaudzināt
pareizi nevar. Ar noteikumu diktēšanu nekas nesanāks. Tikai
mierīgi, pazemīgi, iecietīgi, ar savu piemēru. Tad, kad jebkuru
cilvēku ir vēlme par kaut ko pārliecināt, sevi ir jāiedomājas zemāk par viņu. Ja atsauc atmiņā
vēsturiskās filmas, it īpaši par
senlaiku Krieviju, ko darīja viesiem? Klanījās, klanījās, klanījās. Neatkarīgi no tā, vai tas ir
bērns vai pieaugušais. Saprāts
vardarbības enerģiju neuztver.
Saskarsmē ar bērnu līdz pieciem
gadiem ļoti labi var redzēt, kā tas
darbojas.

Sieviete vīrietim lāsts vai balva
Ļoti daudz kas ģimenē ir atkarīgs no sievietes. Ja sieviete
neciena vīrieti, arī ārēji tēlojot,
ka viss ir kārtībā, bet iekšēji žēlojoties «par ko man tāds sods, ka
ar tādu mūdzi jādzīvo», tas,
pirmkārt, atspoguļosies uz bērnu. Viņš necienīs nevienu autoritāti, nevienu neklausīs. Viņš
pakļausies tikai milzīgam pārspēkam. Tādas ģimenes vīrietis
nevarēs atrast labu darbu. Nu
kam viņš tāds vajadzīgs, ja pat
11.lpp.
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mājās nekam neder? Citi to var
sajust iekšēji. Tādēļ sieviete vīrietim var būt gan kā lāsts, gan
kā balva. Viss atkarīgs no tā, ko
sieviete par savu vīru domā. Ja
slikti, tad viņam faktiski dzīvē
nav iespēju pacelties uz augšu,
jo sievietes enerģija ir sešas reizes spēcīgāka nekā vīrietim. Atliek sievietei tikai paskatīties uz
to, kas sēž pie televizora, un kaut
ko sliktu padomāt, kad bedrīte
jau veidojas. Sarunas ar kaimiņiem, draudzenēm un citiem cilvēkiem, kurās vīrs tiek nolikts
suņa vietā, gremdē vēl vairāk.
Pēc tam, kad vīrs pēc gadiem neiztur un aiziet pie citas, nevar saprast, kāpēc tajā ģimenē viss notiek citādi. Bet varbūt tā cita sieviete spēj saskatīt un izcelt savā
vīrietī to labo. Bet tā, kas mīl noniecināt, izveido jaunas attiecības, un atkal neveicas.

Sievietes laime sakņojas
ģimenē
Lai sieviete būtu laimīga, viņai ir jāpilda sava sūtība. Sieviete ir pavarda un siltuma sargātāja. Sieviete ir vīrieša pamats. Bet
vīrietis - sabiedrības virzības pamats. Un nekā savādāk. Ģimenē
nav viena galvenā, bet, ja katrs
savus pienākumus nepilda, tad
enerģija no viena otram netiek
dota un iņ-jaņ ritenis negriežas.
Sievietei sava enerģija jāvelta vīrietim, kuru viņa ir izvēlējusies.
Tā palīdzēs vīrietim augt un attīstīties, un iekšējās laimes sajūta pie sievietes atnāks pati.
Diemžēl arī mūsu izglītības
sistēma ir tāda, kurā nemāca zināšanas, kas nepieciešamas sievietei. Sieviete tiek mācīta būt
par vīrieti. Trūkst radošuma, kas
tik ļoti ir sievietei vajadzīgs. Ne
velti sievietes meklē dažādus garīgās attīstības pulciņus, jogu,
reizēm pat pašas neapzinoties,
ko viņas meklē. Taču viņas meklē zināšanas, kas ļauj izpausties

radoši. Skolā māca attīstīt karjeru, bet 70-80% sievietes laimes
veido darbošanās ģimenē.

Ar skujkoku zariņiem
pret gripu
Decembra sākumā apmeklēju slavenā Maskavas ārsta Oļega
Torsunova lekcijas. Lūk, viens
viņa padoms, kā uzveikt vīrusu
saslimšanas un gripu. Paspēju
šo ārstniecības metodi izmēģināt uz daudziem cilvēkiem - tiešām darbojas. Skuju koka (kas
patīk pēc smaržas), piemēram,
priedes zariņu ar visām skujām
aptuveni 3-4 centimetru garumā
un 0,5-1 centimetru diametrā pa
dienu piesien virs labās rokas
delnas locītavas un virs labās
kājas potītes. Pēc plkst. 21 pārsien pie kreisās rokas un kreisās
potītes. Ja paaugstināts asinsspiediens, nav ieteicams siet zariņus labajā pusē, ja pazemināts - kreisajā. Ja zariņš pareizi
izvēlēts, pēc piecām desmit minūtēm radīsies skrejošu skudriņu sajūta galvā, var palikt sarkana seja. Aptuveni pēc stundas
būs sajūta, ka slimība nemaz
nav bijusi. Viena zariņa darbības laiks ir divas diennaktis.
Reizes trīs var nomainīt - un vesels. Zariņu nedrīkst noņemt
par ātru, jo tad slimības simptomi atgriezīsies.

Ziemassvētkiem
tuvojoties
Ja agrāk svētkos uz galda
stāvēja svētlietas, tad tagad tas
diemžēl bieži vien ir alkohols, bet
altāra vietā - televizors.
Ziemassvētki ir apgarotas un
spilgtas personības piedzimšanas laiks. Tam vajadzētu būt
piepildītam ar apceri, ar pārdomām un lūgšanām pēc svētības.
Tie, kas nav kristīgā garā audzināti, lai vēl visiem laimi. Ir daudzas rituālas darbības, kuras
darot iegūstam spēku. Bet tā jau
ir vesela zinātne un cits stāsts. IZ

F: no Mārtiņa Geidas personīgā arhīva

Iesaisties Gada sportista noteikšanā!
Lai veicinātu Iecavas novada sportistu atpazīstamību
un izteiktu pateicību par sasniegtajiem augstvērtīgajiem
rezultātiem 2009. gadā, pašvaldības sporta skola «Dartija»
rosina sabiedrību iesaistīties
veiksmīgāko sportistu noteikšanā.
Saskaņā ar nolikumu, kurš
skatāms interneta mājaslapā
www.iecava.lv, Gada sportista
2009 nosaukums piešķirams

vairākās nominācijās: jaunietis
un jauniete līdz 18 gadu vecumam; vīrietis un sieviete; veterāns - sievietēm 35+, vīriešiem
40+. Kandidātu pieteikumus var
iesniegt jebkurš Iecavas novada
iedzīvotājs vai organizācija līdz
2009. gada 31. decembrim sporta skolā «Dartija» vai pa e-pastu:
dartija@inbox.lv. Kandidāta vārdam un uzvārdam jāpievieno
motivēts apraksts, kādēļ būtu
jāpiešķir Gada sportista nosaukums. IZ

Tiem, kas dzīvo arī citiem
Kā reiz uzsvēris zinātnieks
Alberts Einšteins: «Vērtība ir tikai tai dzīvei, kas dzīvota citu labā.» Cilvēki nav vientuļas salas,
bet dažreiz dzīves ritms ir tik
ātrs, ka tie kļūst pārlieku pārņemti ar savas dzīves aizņemtību, aizmirstot citu apkārtējo vajadzības un saucienus pēc palīdzības. Dzīves rutīna daudziem
liek par to nedomāt un aizbildināties, ka kāds cits par to parūpēsies.
Tomēr ir cilvēki, kas spēj ap-

stāties un pāri ikdienai saredzēt
dzīves svarīgās lietas un vērtības. Tie ir asins donori, kas nesavtīgi sniedz savu palīdzības roku tiem, kam tas tik ļoti ir nepieciešams! Šiem cilvēkiem uz
jautājumu «Ko es šodien, šomēnes vai šogad… esmu izdarījis
kāda cita labā?» vienmēr būs
skaidra atbilde.
Ir neizsakāms prieks, ka cilvēku, kas ziedo asinis, palīdzot
nelaimē nonākušajiem, glābjot
to veselību vai pat dzīvību, ir tik

daudz!
Valsts asins donoru centrs
(VADC) izsaka lielu pateicību visiem Bauskas rajona asins donoriem par viņu nesavtīgumu un
devumu asins donoru kustībai.
2009. gada laikā Bauskas rajona
donori VADC veiktajos izbraukumos ziedojuši asinis 234
reizes.
Ļoti priecājamies par Bauskas rajona 56 jaunajiem donoru
kustības biedriem, kuri 2009.
gadā asinis ziedojuši pirmo reizi

mūžā. Īpašs paldies Dairai Peltmanei, donoru organizatorei
Bauskā, un Mirdzai Brazovskai,
donoru organizatorei Iecavā, par
ieguldīto darbu un būtisko atbalstu donoru kustībai un tās
attīstībai visā Latvijā.
Aicinām arī turpmāk spēt saskatīt dzīves būtiskākās vērtības, rast laiku un iespējas palīdzēt tiem, kam tas ir ļoti
nepieciešams, mācēt dzīvot ne
tikai un vienīgi sev, bet arī citiem! IZ
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Sporta ziņas

Nedēļas
nogalē,
12. un
13.
decembrī,
sporta
namā
«Dartija»
risinājās
Latvijas
Jaunatnes
meistarsacīkstes
galda
tenisā
D vecuma
grupai 1998. gadā
dzimušajiem un
jaunākiem
sportistiem.

Iecavas novada sporta skolas «Dartija» rīkotās
sacensības vieglatlētikā telpās notika 9. decembrī.
30 m skrējiens
D grupa
1. vieta - Simona Vītoliņa; 2. vieta - Amanda Grīnberga, 3. vieta Annija Liepiņa; 1. vieta - Sandijs Albiņš, 2. vieta - Edijs Lācis,
3. vieta - Kristers Kreicšteins
C grupa
1. vieta - Linda Šteinberga, 2. vieta - Ieva Jēkabsone, 3. vieta - Ieva
Ērgle; 1. vieta - Žanis Sevastjanovs, 2. vieta - Deivids Špoģis,
3. vieta - Armands Birģelis
30 m barjerskrējiens
D grupa
1. vieta - Annija Liepiņa, 2. vieta - Simona Vītoliņa, 3. vieta Nadīna Balode; 1. vieta - Edijs Lācis, 2. vieta - Mareks Seņko,
3. vieta - Georgs Bergs
C grupa
1. vieta - Ieva Jēkabsone, 2. vieta - Linda Šteinberga, 3. vieta Krista Kivilande; 1. vieta - Žanis Sevastjanovs, 2. vieta - Ēriks
Gulbis, 3. vieta - Armands Birģelis
Augstlēkšana
D grupa
1. vieta - Annija Liepiņa, 2./3. vieta - Simona Vītoliņa un Valērija
Ismagilova; 1. vieta - Toms Buračevskis, 2. vieta - Roberts
Stančiks, 3. vieta - Sandis Brūveris
C grupa
1. vieta - Ieva Ērgle, 2. vieta - Linda Šteinberga, 3. vieta - Ieva
Jēkabsone; 1. vieta - Edvards Jašuks, 2./3. vieta - Žanis
Sevastjanovs un Artūrs Liepiņš
Lodes grūšana
D grupa
1. vieta - Simona Vītoliņa, 2. vieta - Annija Liepiņa, 3. vieta - Līna
Anspoka; 1. vieta - Sandijs Albiņš, 2. vieta - Roberts Stančiks,
3. vieta - Sandis Brūveris
C grupa
1. vieta - Krista Kivilande, 2. vieta - Ieva Jēkabsone, 3. vieta - Ieva
Ērgle; 1. vieta - Ēriks Gulbis, 2. vieta - Armands Birģelis,
3. vieta - Edvards Jašuks
400 m skrējiens
D grupa
1. vieta - Lība Madžule, 2. vieta - Simona Vītoliņa, 3. vieta - Annija
Liepiņa; 1. vieta - Sandijs Albiņš, 2. vieta - Roberts Stančiks,
3. vieta - Sandis Brūveris
C grupa
1. vieta - Linda Šteinberga, 2. vieta - Ieva Ērgle, 3. vieta - Ieva
Jēkabsone; 1. vieta - Ginters Plukass, 2. vieta - Žanis
Sevastjanovs, 3. vieta - Rihards Koroņevskis
Paldies sponsoriem, kas sarūpēja balvas, - SIA «Pro Auto» un
«Bonss».
9. decembrī Iecavas novada skolu 8.-9. klašu basketbola
sacensībās uzvarēja vidusskolas 8.b klase: Edgars Spakēvičs,
Roberts Zariņš, Roberts Lindavs, Kristaps Veide, Annija Lindava
un Edgars Beņķis.
Otro vietu izcīnīja vidusskolas 9.e klases komanda: Vadims
Ivanovs, Elvijs Šteins, Egils Ratnieks, Vjačeslavs Paziks un Jūlija
Zamarina.
Trešo vietu ieguva vidusskolas 8.a klases basketbolisti: Francis
Lisovskis, Daniels Cjaputa, Rūdolfs Tonigs, Kristaps Rudzītis,
Irma Bosko, Maija Krastiņa, Reinis Zariņš un Kristīne Stepanova.
Katrs pirmās vietas ieguvējs no Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» balvā saņēma «Molten» basketbola bumbu, bet pārējo
divu godalgoto vietu ieguvējiem sacensību organizatori dāvināja
komandai kopīgu balvu.
Jaunatnes basketbola līgas spēles 10. decembrī:
Iecava/Vecumnieki SK Ziemeļi
1995. g. dz. 79:60 (F. Lisovskis 25, L. Jaunzems 20)
Iecava/Vecumnieki SK Ziemeļi
1994. g. dz. 67:62 (A. Taurenis 20, E. Šteins 10)
1996. g. dz. 59:49 (J. Pelēcis 21, T. Šķipars 16, E. Kauķis 13)
12. decembrī:
Bauska - Iecava/Vecumnieki
1994. g. dz. 55:59 (R. Zariņš un L. Jaunzems pa 12)

12.
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No iecavniecēm vislabāk veicās Beātei Jašukai (attēlā), kura
izcīnīja bronzas medaļu vienspēlēs un pārī ar kuldīdznieci Ingu
Birznieci kļuva par čempioni dubultspēlēs.
Sudraba godalgu dubultspēlēs kopā ar liepājnieci Unu Kalniņu
ieguva Monta Zaumane. Savukārt vienspēlēs Monta uzvarēja
gandarījuma turnīrā, kur sacentās visi tie, kas neiekļuva pirmajā
finālā.
Tikai mazliet līdz medaļām dubultspēlēs pietrūka Annai Ansonei
un Artai Laubergai-Laukenbergai, kurām diemžēl nācās
samierināties ar zaudējumu izšķirīgajā spēlē par 3.-4. vietu. Toties
Anna parūpējās par pārsteigumu, vienspēlēs iekļūstot pirmajā
finālā - viņas iegūtā 6. vieta ir ļoti labs rādītājs.
Trenere Baiba Gāga uzteic arī Sibillu Salgrāvi un Abitu Tauriņu
meitenes ir attiecīgi trīs un četrus gadus jaunākas, taču droši
stājās pretī arī pamata vecuma pretiniecēm un rādīja cīņas sparu.
Zaudējumu sēriju Amatieru basketbola līgā BK Dartija
pārtrauca 14. decembrī, kad savā laukumā ar rezultātu 83:62
pārspēja Jūrmalas sports/Jūrmalas SS komandu
(pēc ceturtdaļām 23:8; 16:12; 26:26; 18:16).
Veiksmīgais sākums iecavniekus gluži vai iemidzināja, likās, ka
jau pēc pirmā puslaika viņi domās sākuši svinēt uzvaru. «Puiši
gribēja pārāk vienkārši to lietu padarīt, pēc pirmās daļas
nenovērtēja pretiniekus,» atzina Dartijas galvenais treneris
Voldemārs Pārums.
Trešajā ceturtdaļā, kad spēle izlīdzinājās, mājinieku pieļautās
kļūdas varēja maksāt dārgi. Tomēr samērā drošu atstatumu
punktu starpībā palīdzēja noturēt virkne sekmīgu uzbrukumu no
tālās distances, īpaši izcēlās trīspunktu metienu meistars
Gundars Brička (14/8). Arī citos precizitātes un izcīnīto bumbu
rādītājos Dartija bija jūrmalniekiem priekšā.
Atgādinot populāro teicienu - labāk sliktā spēlē uzvara, nekā
skaistā spēlē zaudējums -, V. Pārums tomēr uzsvēra, ka spēlētāji
šoreiz kļūdījušies par daudz (Dartijai 22 kļūdas, Jūrmalai 7), citi
pretinieki tik nenopietnu attieksmi būtu sodījuši bargāk.
Gundars Brička: 28 punkti, 5 izcīnītas bumbas, 5 bloķēti metieni;
Ģirts Hauks: 17 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Aldis Beitiņš: 9 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 7 rezultatīvas
piespēles;
Juris Brūveris: 8 punkti, 11 izcīnītas bumbas, 7 rezultatīvas
piespēles;
Jānis Bērziņš: 8 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Armands Švītiņš: 7 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles;
Jānis Saveļjevs: 4 punkti;
Dāvis Kravals: 2 punkti;
spēlēja arī Jānis Ivanovs.
16. decembra vakarā sporta namā «Dartija» notika pārceltā spēle
ar Kursa MRU. IZ
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Vēsture neveidojas vēsturnieku galvās,
bet summējoties aculiecinieku stāstiem *
11. decembrī
Barikāžu muzejā
Rīgā norisinājās
svinīgs pasākums,
kurā tika sveikti
sekmīgākie
konkursa «Brīvība augstākā vērtība»
dalībnieki.
Pie konkursa
organizatoru un
atbalstītāju balvām grāmatām un
mūzikas
kompaktdiskiem tika arī Iecavas
vidusskolas
komanda: Laura
Liepiņa (no kreisās)
Laura Arāja,
Beatrise Dzene,
Mārcis Vīnbergs,
Marija Vinogradova,
Laima Zaķe un
Elīna Kļaveniece.

A: F: Anta Kļaveniece

Jebkura tikšanās
ar interesantiem,
dzīvesgudriem cilvēkiem
bagātina. Domāju, ka
ieguvēji bija arī tie Iecavas
vidusskolas skolēni, kuri
šogad piedalījās virtuālās
enciklopēdijas veidošanā.
Tā kā pēc nepilna pusgada atzīmēsim 4. maija deklarācijas
«Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu» 20. gadadienu, šī gada konkursa tēma bija
«Brīvība - augstākā vērtība». Skolēnu uzdevums bija veidot radošos darbus par Atmodas laika
dalībniekiem. Konkursam šogad
iesūtīti 65 darbi.
Vidusskolas skolēni konkursā piedalās jau daudzus gadus
un var lepoties ar pieredzi dzīvesstāstu veidošanā, tādēļ konkursa
organizatori iecavniekiem piedāvāja intervēt cilvēkus, kuru devums ir nozīmīgs ne tikai novada,
bet visas Latvijas mērogā. Laura
Liepiņa (11. kl.) veidoja dzīvesstāstu par Sarmīti Ēlerti, Laura
Arāja (11. kl.) - par Igo (Rodrigo
Fominu), Beatrise Dzene (11. kl.)
- par Elitu Veidemani, Elīna Kļaveniece (10. kl.) - par Arti Ērgli,
Marija Vinogradova, Laima Zaķe
un Mārcis Vīnbergs (10. kl.) - par
Feliksu Zvaigznonu. Kāda ir šo
personību saistība ar Atmodas
laiku, lasiet skolēnu veidotajos
dzīvesstāstos interneta vietnē
www.gramata21.lv.
Dārta Arāja: «Veidot aprakstu
par Igo bija ļoti interesanti. Intervija noritēja Igo mājās Teikā. Man
jau iepriekš bija labs priekšstats
par Igo, bet pēc intervijas tas vēl
tikai uzlabojās. Viņš bija ļoti
laipns, mūsu saruna ilga kādas
divas stundas. Igo parādīja savus

bērnības zīmējumus un pastāstīja vēl daudz ko ārpus vajadzīgās tēmas.
Kad intervija bija uzrakstīta,
es viņam to nosūtīju uz e-pastu.
Tad sazvanījāmies un vēl pusotru stundu, sēžot katrs pie sava
datora, koriģējām tekstu. Sarunāties ir viens, bet visu sacīto
precīzi aptvert un saprast tieši
tā, kā stāstītājs to ir domājis, nemaz nav tik viegli.»
11. klases skolniece Laura
Liepiņa bija tā, kas latviešu valodas skolotāju Daci Greižu, virtuālās enciklopēdijas ikgadējo
konsultanti, rosinājusi piedalīties šīgada konkursā. Laura:
«Kad bija iespēja izvēlēties, par
ko rakstīt dzīvesstāstu, es izvēlējos Sarmīti Ēlerti - vienu no Latvijas sievietēm, kuru es tiešām
ļoti augstu vērtēju. Man bija
priekšstats, ka viņa ir ļoti spēcīga personība, un intervijas laikā

man bija iespēja par to vēlreiz
pārliecināties. Viņa tiešām ir ļoti
gudra sieviete un patīkama sarunu biedrene. No sākuma gan
mazliet baidījos, jo šķita, ka
Ēlerte var būt asa vai skarba, bet
nē, viņa bija ļoti atvērta un atsaucīga. Vēlāk ar intervijas saskaņošanu gan bija nelielas problēmas, jo viņa ir ļoti aizņemta.
Par personīgo dzīvi viņa nevēlējās stāstīt, taču par Atmodas laiku un Augstākās Padomes Preses centru, kuru tolaik Sarmīte
Ēlerte vadīja, izdevās savākt tiešām ļoti apjomīgu materiālu. Domāju, ka mans lielākais guvums
ir tieši personības iepazīšana.»
Beatrise Dzene: «Lai intervētu
Elitu Veidemani, devos uz «Neatkarīgās Rīta Avīzes» redakciju, jo
viņa pašlaik tur strādā. Saruna
nebija ļoti ilga. E. Veidemane
man uzdeva mājas darbu - izlasīt
viņas sarakstīto grāmatu par At-

Iecavas Romas katoļu draudzes
DIEVKALPOJUMI
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!
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Ziemassvētku
dievkalpojums
Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
24.decembrī pl.18.

modas laiku. Kad izlasīju, man
radās priekšstats gan par to laiku, gan par pašas Veidemanes
piedzīvoto. Sazinājāmies arī ar epasta starpniecību. Līdz šim biju
dzirdējusi, ka ir tāda Elita Veidemane, bet neko vairāk. Tagad zinu, ka viņa ir ļoti ekstravagants
un interesants cilvēks, kam piemīt bagāta valoda. Bija interesanti viņā klausīties - gan par viņas piedzīvoto laikraksta «Atmoda» redaktores amatā, gan par
Atmodas laiku vispār. Visvairāk
mani pārsteidza fakts par viņas
vadītā laikraksta popularitāti. Ja
tagad Latvijas lielāko laikrakstu
tirāža ir 20-30 tūkstoši, tad «Atmodai» tā bija 250 tūkstoši! Tas
pierāda, cik Atmodas laiks cilvēkiem bija nozīmīgs un cik vienota ceļā uz kopīgu mērķi tolaik
bija latviešu tauta.»
* No Georga Andrejeva runas
konkursa noslēguma pasākumā

Šī diena lai tev
skaistāka par citām,
Šī diena tikai
reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram
dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sirsnīgi sveicam

Noru Gedroviču

(K. Apškrūma)

lielajā dzīves jubilejā!
Mājas iedzīvotāji

2009. gada 18. decembrī

Lai eņģeļu stāstam
laimīgs turpinājums!
1.lpp.

Organizatoru sirdssiltie paldies vārdi pienākas koncerta dalībniekiem: grupai «Otra Puse»,
solistei Marikai Purenai, pianistam Rihardam Plešanovam,
Iecavas mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem, kā arī
folkloras kopai «Tarkšķi». Koncerts bija labdarības pasākuma
saviļņojošākais mirklis, kad apmeklētāju un organizatoru acīs
iezagās pa aizkustinājuma asarai. Daudzi savu saviļņojumu
pauda ar atzinīgiem vārdiem un
patiesiem smaidiem, kas organizatoriem, protams, ir vislielākā
samaksa.
Paldies arī balles muzikantiem: Marekam Pelsim, Uldim
Šteinbergam, Mārim Sevastjanovam un Līvai Smiltniecei, savukārt elektroniskās deju mūzikas
pasākums nebūtu bijis tik grandiozs un vērienīgs bez Andre
Crash, [Ex] da Bass, Kaspar
Kondrat, Laso, Deros, Sundquist
un Trakā Mārtiņa piedalīšanās.

Muzikantu paldies par ēdināšanu restorāniem «SOFT», «SERRANO», krogam «Viestarti» un
Pestīšanas armijas kolektīvam.
Organizatoru visdziļākā pateicība par atbalstu arī Iecavas
novada Domei, Iecavas kultūras
nama un kluba «White House»
kolektīviem, Iecavas novada skolām, nodibinājumam «Palīdzēsim.lv», laikrakstam «Iecavas Ziņas», SIA «Latvijas Gumijlēcēju
klubs» un «Discomania.lv», portāliem «Draugiem.lv», «iecava.lv»,
«Nightlife.lv», radio «European
Hit Radio», «LR 2», personīgi –
Normundam Kociņam, Dainim
Kravalam, Kasparam Dzērvem
un visiem sirsnīgajiem cilvēkiem
un organizācijām par ziedojumiem.
«Pēc 12.decembra, šķiet,
cilvēki kļuvuši patiesāki, līdzjūtīgāki, aizkustinātāki. Šodien, kad
daudziem klājas grūti, ir svarīgi
mainīt cilvēku domāšanu. Svarīga ir ikviena attieksme, jo ne jau
vienmēr nauda ir faktors, kas no-

Koncerta apmeklētāju vidū bija Beitiņu ģimene. Linda (no kreisās)
priecājās, ka pasākums izdevies jauks, pārdomāts, ar dažādiem
akcentiem. Svecīšu dedzināšana īpaši aizrāvusi meitiņas,
koncertprogrammā katrai bijuši savi favorīti: Rēzija jūsmoja par
Iecavas mūzikas skolas absolventēm krāsainajās kleitās, bet
Madarai paticis vokālās studijas «Aprīļa pilieni» solistes un
pianista priekšnesums. Tētis Juris atzina, ka ar salīdzinoši
maziem līdzekļiem izveidots interesants pasākums ar patīkamu
gaisotni. «Personīgi pazīstot Laini un Inesi Beitiņu, savu māsīcu,
biju pārliecināts, ka izdosies labi, jo visā, ko viņas kopā ar
domubiedriem dara, ielikta sirds un dvēsele. Varbūt koncertā
pietrūka kora. Pats dziedu Iecavas un Baložu korī. Korim tā ir
prestiža lieta piedalīties labdarības pasākumā. Nesen tāds notika
Iecavas luterāņu baznīcā.»

saka, vai iespējams palīdzēt. Mēs
varam ziedot sevi pašu, savas rokas, prātu un darbu. Lietām vērtību piešķiram mēs paši; nesavtīgi veikts darbs citu cilvēku labā
ir neizmērojama vērtība, jo tas ir
pats cilvēcīgākais, ko cilvēks var
izdarīt,» uzskata darba grupas
vadītāja Laine Baha un pateicas
saviem darbarūķiem par centību
un ticību tam, kas kopīgiem
spēkiem paveikts: Andim, Bruno, Elīnai, Zanei, Arnim, Gintai,
Inesei, Dāvim, Edgaram, abām
Laurām, Agnetai un Daigai. «Mēs
varam! Mēs darām! Mums
izdodas! Mēs, iecavnieki, esam
uzbūruši un izsapņojuši jauku
un skaistu Adventes laika
pasaku par diviem maziem
eņģeļu bērniņiem. Lai šī pasaka
turpinās ikviena sirsniņā vēl
ilgi,» tā Laine.
«Tas ir pārsteidzoši jauki, ka
mums līdzās, šeit pat Iecavā, ir
tādi fantastiski jaunieši, tāda komanda, kas domā un nu jau trešo reizi realizē palīdzību slimiem

14.

bērniem. Arī man bija iespēja pabūt šajā labdarības pasākumā.
Tie bija neaizmirstami, aizkustinoši mirkļi līdz asarām,» savās
domās dalās kāda apmeklētāja,
kura nevēlējās atklāt savu vārdu. «Pasākums bija ļoti sirsnīgs,
ikvienā organizatorā virmoja
labestība, sirsnība, vēlme iepriecināt gan apmeklētājus, gan pašus bērniņus un viņu vecākus,
kam pasākums bija veltīts. Pasākums bija labi noorganizēts, pārdomāts līdz pēdējai niansei! Ļoti
patika koncerts un tā noslēgums
ar svecīšu gaismiņu ikviena apmeklētāja rokās. Ar lielu prieku
skatījos un arī piedalījos bērnu
darbu izsolē, lai saziedotu naudu
abu meitenīšu rehabilitācijai.
Priecēja tas, ka šo pasākumu
apmeklēja un arī finansiāli atbalstīja daudz jauniešu - mūsu
progresīvākā cilvēku daļa. Vairāk varēja būt cienījamu gadu
cilvēki un mana vecuma (49 gadi)
apmeklētāji, lai redzētu un pārliecinātos par to, ka ir jaunieši,
kuri ir orientēti uz labdarību, labiem darbiem. Jo vairāk būs šādu cilvēku, kas aizdomājas par
līdzcilvēkiem, kuriem iet grūti un
ir nepieciešama palīdzība, iespēju robežās kaut mazliet centīsies
vai radīs iespēju palīdzēt, jo vairāk prieka un gandarījuma gūsim mēs paši un vairosies prieks
cilvēkiem, bērniem, kam šī
palīdzība ir nepieciešama.»

Organizatoru risks rīkot bērnu darbu izsoli ir attaisnojis cerības.
Šajā pasākuma daļā tika savākta aptuveni ceturtā daļa no visiem
ziedojumiem.
Paldies vārdi lai aizceļo pie Zālītes speciālās internātpamatskolas,
Iecavas internātpamatskolas, Olaines 1. vidusskolas, Ivetas Putniņas un Mārtiņa Rīna, kas ziedoja savus un savu audzēkņu mākslas darbiņus labdarības pasākuma izsolei.
Izsoles aura bija uzlādējusi dalībnieku azartu līdz tādam līmenim,
ka, beidzoties izsolāmajiem darbiem, dalībnieki prasīja turpināt izsoli.
Izsoles procesā aktīvi piedalījās ne tikai dalībnieki, kas atradās
izsolei paredzētajās vietās, bet arī visi interesanti, kas atradās
kultūras nama mazajā zālē, kā izsoles skatītāji.
15.lpp.

15.
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Izsoles vadītāji Andis Kaspars
(augšējā attēlā) un Bruno Bahs
(apakšā) atzīst, ka tādu
pasākumu vadīja pirmo reizi.
Sākumā bija neliels satraukums,
kā būs, kādu cenu noteikt
izsolāmajiem priekšmetiem, bet
beigās sanāca tā, ka ieejot
azartā gan izsoles vadītājiem,
gan dalībniekiem tika izsolīti visi
bērnu un jauniešu darbi.

Informējam, ka tiek pārcelta
atkritumu izvešanas diena
no piektdienas, 1. janvāra,
uz sestdienu, 2. janvāri.
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!

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

19. decembrī plkst. 10-14
Iecavas kultūras namā
(bijušajā «Eilas» telpā)

SKOLĒNU MĀCĪBU
FIRMU TIRDZIŅŠ.
Vislielāko ažiotāžu
radīja māla ezīša
izsoles process, kas
bija līdzīgs cīņai kurš kuru. Beigās
par ezītis tika
nosolīta izsoles
rekordsumma 27 lati. Ezītis
nonāca Spalvu
ģimenes īpašumā.
Tieši viņi bija
vieni no
aktīvākajiem
izsoles
dalībniekiem.

Vairāk fotogrāfiju
skatiet
www.iecava.lv

Kārļa Upīša fotogrāfijas
no pasākuma
skatāmas internetā:
http://tiny.cc/karlisfoto un
http://tiny.cc/karlisfoto2.

Lai sirdi sasilda šis vēlējums,
kas izteikts klusā, baltā svētvakarā:
lai mīlestība allaž staro jums
kā sveces liesma svētku egles zarā. (K. Apškrūma)
Šajā pārdomu laikā gribam pateikt mīļu paldies tiem
labajiem cilvēkiem, kas ir palīdzējuši mums sociālajā darbā:
Laimai un Vilnim Kalderauskiem, a/s «Balticovo»,
Haraldam Rudzītim. Personīgi mīļš paldies par sadarbību
Lūcijai Muceniecei un Mirdzai Brazovskai.
Visiem Iecavas iedzīvotājiem novēlam mīļus un gaišus
Ziemassvētkus un Dieva svētībām bagātu Jauno gadu.
Lilita Lazdiņa, Artūrs Baltacis
un Pestīšanas armija

Nāciet, apskatiet
un iegādājieties
interesantas
Ziemassvētku
dāvaniņas!

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

Šajā naktī zvaigznes lejup laižas
Un kā sudrabs egļu zaros krīt.
Sveču staros visas domas gaišasLai tās būtu tādas mums arvien,
Un lai Jaunā gada dienu rakstā
Laimes māte dzīpariņu sien...
Lai decembris ir sveču, smaržu un brīnumu
gaidīšanas laiks. Laiks, kad sienam
nākotnei metus, ticam labajam un
rītdienai.
Iecavas kultūras nams Ziemassvētkos un
gadumijas priekšvakarā sveic
apmeklētājus, mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvus un kolektīvu vadītājus,
sadarbības partnerus, draugus un
atbalstītājus un novēl priecīgus, gaišus un
mīļus Ziemassvētkus un jaunu radošu ideju
piepildītu Jauno - 2010.gadu!
Kultūras nama kolektīva vārdā direktore Biruta Švītiņa,
mākslinieciskās daļas vadītāja Alma Spale

2009. gada 18. decembrī
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Pērk : : :
SIA «Nela Wood» pērk mežus
īpašumā; cirsmas;
papīrmalku; malku; sniedz
kokvedēja pakalpojumus.
Tel. 26185699.

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min. šāļu malku un zāģmateriālus.
Tālr. 26138299.
kūdras briketes apkurei,
ar augstu karstuma atdevi,
62 Ls/t, ar piegādi mājās.
Iepakojums 500 kg; 1000 kg.
Tālr. 25922722; www.vipre.lt;
kastevicius@gmail.com.
dažādu veidu zāģmateriālus:
celtniecībai. Ēvelējam,
impregnējam, piegādājam.
Nomaļu malku, sausu, klučotu
malku. Tālr. 26975888.
smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.

jaunajā veikalā

Tirgus ielā 7a
ar šo
kuponu

.d
-23
18.

e
ec

Izīrē : : :

rī
mb

15%
atlaide

3 istabu dzīvokli Iecavas centrā.
Tālr. 26179813.
istabu ar virtuvi Iecavas centrā
(Ls 1,40) vienam cilvēkam.
Tālr. 29717189.

20. decembrī plkst. 10-14
Iecavas kultūras namā
Ogres trikotāžas,
kokvilnas veļas, gultas veļas
un dzijas
TIRDZNIECĪBA
(kostīmu cena Ls 9; Ls 12).

Iecavas novada Dome

AICINA DARBĀ
izglītības metodiķi.
Prasības pretendentam:
1. Augstākā pedagoģiskā izglītība.
2. Pieredze pedagoģiskajā un administratīvajā darbā
vismaz 3 gadi.
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus iesniegt Domes kancelejā, Skolas ielā 4 (2. stāvā), Iecavā, Iecavas novadā, līdz 2010. gada 5. janvārim.

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Dažādi : : :
Meklēju angļu valodas
privātskolotāju.
Tālr. 29522560.
15. decembrī uz Dzelzāmura
ceļa pazaudēta automašīnas
priekšējā numura zīme.
Atradēju lūdz zvanīt
pa tālr. 22019356.
Visu veidu veļasmašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.
Organizē braucienu uz Poliju
(Belastokas tirgus un lielveikals
«Auchen»). Cena vienai personai
Ls 15. Izbraukšana 18. decembrī plkst. 23:30. Pieteikties pa
tālr. 26167983; 27843459.

16.

Kultūras namā
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.
Sīkāka 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.
28. decembrī pl.17:30
PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU DEJU KOLEKTĪVA
KONCERTIŅŠ
vecākiem, draugiem, radiem
un Salatētim.
Ieeja brīva.

18. decembrī
pl. 19:00
Iecavas ev. lut.
baznīcā
Ziemassvētku
ieskaņas koncerts.
Piedalās: starptautisko
konkursu laureāts
kamerkoris „Austrums”;
diriģents Ārijs Šepasts.
Ieejas maksa - ziedojums
Iecavas baznīcas remontam.
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