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A: F: Anta Kļaveniece

Skaista mūzika, krāšņi tērpi,
izpušķota zāle un lielā egle pilnīgi viss bija kā īstā ballē.
Svētdien, 19. decembrī, Iecavas
kultūras nama lielajā zālē tiešām
virpuļoja deju pāri, jo te noritēja
sporta deju konkurss «Sveču balle».
Nedaudz vairāk kā simt dalībnieku vidū
bija dažāda vecuma dejotāji no Baldones
vidusskolas, Bauskas 1. un 2. vidusskolas,
Iecavas internātpamatskolas, Īslīces un
Iecavas kultūras nama.
Iecavas kultūras nama sporta deju
skolotāja Lidija Dāvide pastāstīja, ka
konkursā piedalās pieci viņas trenētie pāri.
Konkursi notiek regulāri, jo veicina dejotāju
izaugsmi. Oficiālajās Latvijas Sporta deju
federācijas (LSDF) sacensībās gan startē
reti kurš dejotājs, jo tas ir dārgs prieks. Ja
vecāki šo bērnu nodarbošanos atbalsta, tad
pāri arī brauc, bet bez treneres līdzdalības.

Attēlā:
dejo Laura Volfa
un Elvis Dredžels.

Atkal mēs esam ceļā Ceļā uz laimi,
Ceļā uz sāpēm un asarām,
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Ceļā uz nezināmo,

Ceļā uz prieku,
Ceļā uz labākiem laikiem,
Ceļā uz dzīvi, kāda tā ir.

7.lpp.

23.12.2010.

Rīko
2.
konkursu
«Iecavas
skaistākā
piparkūka»
Kas šķūrē
sniegu?
Ceļu
uzturētāju
saraksts

4.

Cienījamie lasītāji!

Nākamais
«Iecavas Ziņu»
numurs
iznāks 7. janvārī.
Priecīgus Ziemassvētkus
un līksmu gadumiju!

Laika plūdums nenovēršami sev līdzi nes pārmaiņas, kuras vienlaikus
ir izaicinājums mums katram. Lai paceltos, jāpieliek pūles.
Tāpēc lai ikvienam un mums visiem kopā izdodas virzīties uz augšu!
Baltu, svētītu noskaņu Ziemassvētku gaismā,
labiem nodomiem un darbiem piepildītu Jauno, 2011. gadu
novada iedzīvotājiem, sadarbības partneriem, draugiem
un uzticīgajiem atbalstītājiem

Iecavas novada Domes vārdā vēl
priekšsēdētājs Jānis Pelsis.

2010. gada 23. decembrī

Vēl var iesniegt darbus konkursam
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19. decembrī salonā
darbnīcā «CikuCakas»
jau bija jaušama
Ziemassvētku rosība un
smarža. Te katrs, kas
nenobijās no aukstuma un
sniega, varēja izcept savu
piparkūku un atvēlēt to
konkursam «Iecavas
skaistākā piparkūka».

No krāsns izceltās un izrotātās piparkūkas nu jau nogādātas kaimiņos esošajā restorānā
«Serrano» (Iecavā, Rīgas ielā 31),
kur otrajos Ziemassvētkos,
26. decembrī, plkst. 15 notiks
darbu izvērtēšana.
Ja līdz konkursa dienai kādam mājās izdodas izcept interesantu piparkūku, arī to var droši
iesniegt konkursam.
Konkursa organizatori sola,
ka labāko darbu autori tiks pie
dāvaniņām.

Piecgadīgā Annija
Kaufmane ar prieku ķērās
pie mīklas rullēšanas. Viņa
izvēlējās cept piparkūku
eņģeli un zvaniņu. Meitene
atzina, ka šīs būs viņas
pirmās pašas meistarotās
piparkūkas.
Piparkūku darbnīcas
meistares pienākumi
«Ciku Cakās» bija uzticēti
Diānai Streļcovai.

Veidojot konkurētspējīgu izglītību
ESF projekta
«Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas
apstākļos» trešā posma
noslēgums sakrīt
ar 2010. gada nogali.
No projekta ieviešanas sākuma jau pagājis nedaudz vairāk kā
gads. Šajā laikā Iecavas novada
pedagogiem bijusi iespēja uzkrāt
un apkopot savu pieredzi, kā arī
uzlabot un pilnveidot savas profesionālās darbības analīzes un
novērtēšanas prasmi, izvēloties

piedalīties projekta 3. aktivitātē pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanā. Izglītības
sistēmas optimizācijas process
novadam ir bijis saudzīgs, tādēļ
tikai salīdzinoši nedaudzi pedagogi ar savu skolu atbalstu izlēma apgūt jaunas kompetences,
izvēloties 2. aktivitāti.
Projekta trešais posms iezīmējās ar jaunām iespējām - tajā
pedagogi varēja pieteikties uz
4. un 5. kvalitātes pakāpi (pirmajos divos posmos pedagogiem bija iespēja pieteikties tikai uz 1.,
2., 3. kvalitātes pakāpēm). Dalī-

bai trešajā posmā pieteicās 38
pedagogi, no tiem tika apstiprināti 32. Kā visos posmos, arī šoreiz vairākums (29) - uz 3. aktivitāti, bet trīs pedagogi pieteicās
uz 2. aktivitāti - atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.
Iegūt pedagogu profesionālās
darbības 5. kvalitātes pakāpi izvēlējās trīs, bet 4. kvalitātes pakāpi - viens pretendents.
Skolēni šajā projektā tieši
nav iesaistīti, bet netieši ieguvēji
neapšaubāmi ir arī viņi, jo viņu
pedagogiem netrūkst iniciatīvas, radošas pieejas un ieinteresētības skolēnu sasniegumos,
kas ir kvalitatīva pedagoga svarīgākās kompetences.
Pašlaik notiek pieteikšanās
projekta ceturtajam posmam,

un pedagogu iesniegumi tiks
gaidīti līdz 28. decembrim, lai
projektā plānotās aktivitātes īstenotu jau 2011. gadā, kas ir
projekta pēdējais gads.
Paldies visiem, kas aktīvi darbojās projekta aktivitāšu īstenošanā, kas mudināja un motivēja
pedagogus pieteikties, kas strādāja pedagogu atlases un izglītības iestāžu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijās.
Lai Jaunajā 2011. gadā neapsīktu pedagogu vēlme pilnveidoties un vairotos prieks par labi
padarītu darbu!
Iecavas novada Pedagogu
atlases komisijas priekšsēdētāja
Valda Liekne un projekta
vadītāja Ineta Bramane

2010. gada 23. decembrī

Novada Domē
Dome sēdē 14. decembrī
deputāti lēma par
pirmsskolas grupas «Zālīte»
nodošanu Zālītes speciālās
internātpamatskolas pārziņā.
Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Dartija» grupā Zālītē,
Upes ielā 8, pašlaik ir astoņi bērni. Par šo grupu atbild PII «Dartija», kurai novietojuma dēļ to
turpmāk uzņemties nav ekonomiski izdevīgi un lietderīgi. Pamatojoties uz Domes izglītības
speciālistes V. Lieknes ieteikumu, Izglītības, kultūras un sporta komiteja ieteica Domei atbalstīt šo ierosinājumu, un Dome
nolēma ar 2011. gada 3. janvāri
nodot grupu «Zālīte» Zālītes speciālās internātpamatskolas pārziņā.
Dome apstiprināja jaunus
saistošos noteikumus «Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem», kas izstrādāti, lai precizētu iepriekšējos - 19.01.2010.
apstiprinātos noteikumus. Jaunajos saistošajos noteikumos
noteikts ienākumu līmenis
Ls 180, lai personu/ģimeni atzītu par maznodrošinātu personu/ģimeni; precizēta sociālās
palīdzības piešķiršanas kārtība

un piešķiršanas laiks, kā arī noteikts, ka tas notiek ar Sociālā
dienesta lēmumu; atdalīti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie pabalsti
un pašvaldības noteiktie pabalsti; turklāt saistošie noteikumi
papildināti ar līdzdarbības pienākumu veidiem. Lai īstenotu
jaunos saistošos noteikumus,
būs nepieciešams palielināt
Iecavas novada Domes 2011. gada sociālo budžetu. Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamajā
dienā pēc pilna teksta publicēšanas «Iecavas Ziņās», pēc tam, kad
noteikumus būs akceptējusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.
Dome lēma arī par līgumsoda
samazināšanu pilnsabiedrībai
«Palsams un Astros». Saskaņā ar
līguma par Iecavas novada
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» rekonstrukcijas 1. kārtas «Energoefektivitātes paaugstināšana» 3.3. punktu, būvdarbi bija jāveic līdz 1.10.2010.
Faktiski valsts pieņemšanas komisijas akts tika apstiprināts
29.11.2010. Ja darbuzņēmējs
līgumā noteiktajā laikā nenodod
būvdarbus, tas maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no

Piešķir naudas balvas
sportistiem un treneriem
A: Beata Logina

Dome 14. decembra sēdē
apstiprināja 2010. gada
veiksmīgāko Iecavas novada
sportistu un viņu treneru
sarakstu apbalvošanai ar
naudas balvām.
Pašvaldības sporta skolas
«Dartija» direktore B. Gāga apkopoja apbalvojamās personas,
pamatojoties uz 11.11.2008.

apstiprināto nolikumu «Par
naudas balvu piešķiršanu
Iecavas novada sportistiem,
sporta veidu treneriem un
sporta spēļu komandām par
sasniegumiem sportā». Izvirzīto kandidātu sarakstu vispirms pieņēma Izglītības, kultūras un sporta komiteja, sēdes
gaitā vienojoties, ka nākamā gada sākumā minētais nolikums
jāprecizē un jākoriģē atbilstīgi
pašreizējai situācijai.
Sportistu un treneru apbalvošanai no Iecavas novada pašvaldības šī gada budžeta novirzī-

ti 1040 latu. 35 personas (Māris
Ozoliņš, Uģis Kreicšteins, Armands Švītiņš, Edgars Kļava,
Inese Gāga, Dzintra Lapiņa basketbols, Vladislavs Jurčenko - handbols, Vilnis Gailums futbols, Ludmila Bulaha, Agafija
Buša, Roalds Cildermanis, Alise
Pluce, Una Šķipare, Karīna Taranda, Beāte Jašuka, Arta Lauberga-Laukenberga - galda teniss, Ojārs Pārums, Velta Bruce,
Linda Šteinberga, Rūdolfs Tonigs, Žanis Sevastjanovs, Kristaps Gāga, Kristaps Prokopovičs, Mārtiņš Šteins, Dairis Feldmanis, Oskars Dudurs, Ildze
Jurkovska, Dace Vizule, Elmārs
Gāga - vieglatlētika, Uldis Veliks,
Imants Rozenlauks, Arvis Kalnenieks, Sandris Preimanis, Andrejs Mūrnieks - svaru stieņa
spiešana guļus un Dainis Upelnieks - stenda šaušana) saņēma
naudas balvas amplitūdā no
20 latiem līdz 100 latiem. Svinīgā
gaisotnē labākos sporta jomas
pārstāvjus 22. decembrī Domē
sveica pašvaldības vadītājs
J. Pelsis.

kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, kā arī atlīdzina pasūtītājam zaudējumus,
kas tam radušies Līguma savlaicīgas neizpildes rezultātā. Aprēķinātais līgumsods uz
29.11.2010. bija Ls 5995,3, neieskaitot PVN (21%). Jautājums
tika skatīts Finanšu komitejas
sēdē 30.11.2010., kuras laikā
pilnsabiedrības pārstāvis lūdza
atbrīvot darbuzņēmēju pilnībā
vai daļēji no līgumsoda, jo darbu
savlaicīgai neizpildei saskatīja
objektīvus iemeslus. Tā kā Finanšu komitejas locekļiem nebija vienprātības šī jautājuma risi-

nāšanā (lai gan vairums komitejas locekļu bija par pilnsabiedrības daļēju atbrīvošanu no līgumsoda), tika nolemts virzīt jautājumu izskatīšanai Domes sēdē. Arī
Domes sēdē nevaldīja vienprātība, jo iekavētie būvdarbi sabiedrībā radījuši negatīvu reznansi.
Atklāti balsojot, «par» - 9 (J.Arāja,
I.Freimane, A.Grundmanis,
A.Mačeks, B.Mīlgrāve, J.Pastars,
J.Pelsis, I.Vaičekone, A.Vītola),
«pret» - 2 (A. Avots, J. Ludriķis),
«atturas» - 4 (G. Arājs, J. Krievs,
S. Mašiņenkovs, A. Zaķe), Dome
nolēma samazināt aprēķināto līgumsodu par 100%.

Ziemassvētku vakarā
aicina būt kopā
A: Beata Logina

Pestīšanas Armijas (PA)
Iecavas korpuss un
Iecavas ģimeņu ar bērniem
biedrība «Marabella»
24. decembrī rīko
Ziemassvētku pasākumu.
Aptuveni 50 iedzīvotājiem maznodrošinātām ģimenēm un
vientuļiem cilvēkiem - tā būs
iespēja svinēt svētkus kopā.
«Pārsvarā tie ir cilvēki, kuri ikdienā izmanto pašvaldības
sniegto zupas virtuves pakalpojumu,» skaidro biedrības «Marabella» valdes locekles Ļuda Belruse un Arta Manuša. «Gādāsim,
lai šiem cilvēkiem svētku vakarā
nav vieniem jāskumst tukšā vai
aukstā mājā. Centīsimies viņiem

radīt svētku sajūtu, sagaidot
Ziemassvētkus kopā ar citiem
iecavniekiem.»
Pasākums ilgs aptuveni no
pulksten 16 līdz 21. Uz PA telpām Rīgas ielā svētku dalībniekus no attālākām novada vietām
atvedīs speciāls transports un
pēc pasākuma arī nogādās mājās. Sarīkojumā varēs baudīt cienastu un kā lieli, tā mazi piedalīties dažādās atrakcijās. Sarīkojuma ideja aizgūta no PA Rīgas
korpusa pieredzes, atklāj Ieva
Tavare, PA Iecavas korpusa vadītāja.
Dalībniekiem sarūpētas arī
dāvanas - grāmatas ar svētku organizatoru ierakstu. Lai visu
iecerēto varētu realizēt, rīkotājas
lūdza pašvaldības finansiālu atbalstu 300 latu apmērā.

Melnās ziņas
- Laikā no 15. decembra
plkst. 18 līdz 16. decembra plkst.
16 kādai automašīnai Volvo XC
90 sagrieztas abas aizmugurējās
riepas.
- 16. decembrī laika posmā
no plkst. 16 līdz 19:30 kādai mājai Zemgales ielā uzlauztas ārdurvis un nozagtas dažādas
mantas. Sākts kriminālprocess.
- 17. decembrī ap plkst. 4
sniegta medicīniskā palīdzība
kādam 1990. gadā dzimušajam,
kurš Pārupes ielā gulēja sniegā
alkohola reibumā.
- Laikā no 11. decembra
plkst. 16 līdz 17. decembra plkst.
11:30 Bērzu ielā, izsitot loga stiklu, no mājas nozagti divi televizori, mikroviļņu krāsns, zeltlietas,
stacionārā datora komplekts un
portatīvais dators. Sākts krimi-

nālprocess.
- Laikā no 17. decembra
plkst. 20 līdz 18. decembra plkst.
13 automašīnai Mazda Xedos6,
kura bija novietota stāvlaukumā
pie mājas Rīgas ielā, sadurtas visas riepas. Sākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 22. novembra plkst. 12 līdz 19. decembra
plkst. 12, atlaužot loga rāmi, no
kokogļu ceha noliktavas un fasētavas telpas nozagti divi elektromotori un elektriskie kabeļi. Materiālais zaudējums tiek noskaidrots. Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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SNIEGA TĪRĪTĀJI
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
(atbildīgais - D. Traumanis, tel. 28643263)
·
Cēsnieku līča teritorija
·
Iecavas upes kreisā krasta ielas, Grāfa laukums
un daudzdzīvokļu māju pagalmi
·
Ielas pie deviņstāvu mājām

SIA «Rakmente»
(atbildīgais - V. Knāķis, tel. 29455872)
·
P93-Gailēni-Straumes-V1039
·
V1039-Straumes-Jumpravnieki
·
V1039-Sproģi-Jumpravnieki-Jaunrenes-Vanči
(posmā no V1039 līdz ceļam Zālīte-Ķerkši-Raņķi-V1039)

·
P93-Pleču kapi
·
V1008-Dāzēni-Zariņi-A7
·
Zorģu iela-Gāršas
·
A7-Straujie-Liepiņas-Sarmas
·
A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi
·
V1008-Podāzeļi-Jaunsibras-novada robeža
·
A7-Palejas-Lapskalni-Roņi
·
A7-Lauči
·
A7-Plepji-Kluburi-Žubītes
·
A7-Baložu kapi
·
A7-Jānumi-Vīleikas-V7
·
Lejas Smedes-Smedes kapi-Gāršas
·
A7-Lejas Smedes-Kļaviņas
·
A7-Brīviņi-Dimzukalns-Daugavas-A7
·
Vārpas-Upuri-Novadi-V9
·
V1010-Melderi-Stīveri-Jesi-A7
·
Daugavas-Dzimtmisas skola-V1010
·
Dimzukalns-Sēņaudzētava
·
V1010-Vārnas-Tīrumi-Pukšeļi-Jānumi
·
A7-Dimzukalns-Lejas Dimzas-Gruntes
·
V7-Dravnieki-Tīrumi
·
Andersoni-Caunes-Vārnas
·
Vārnas-Kalniņi-Stabiņi
·
A7-Mednieki-Bajāri-Daugavas-A7
·
V9-Kraukļi-Jaunzemji
·
P92-Kokles-Valdēni-Mellupes-P92
·
P92-Kaziķi-Zirnieki
·
Pleči-Strazdi-Zīles

Ziemu mīlošie jau darbojas
A: Beata Logina

Iepriekšējās nedēļas nogalē
liela rosība notika pie sporta nama «Dartija». Nupat uzlietais slidotavas laukums bija pilns jau
kopš sestdienas, informē pašvaldības sporta dzīves organizatore
Baiba Gāga un izsaka pateicību
cilvēkiem, kuri parūpējušies, lai
iecavnieki šeit varētu slidot uz

baudīt ziemas priekus. Paldies
Guntim Arājam, Imantam Šuhertam, Guntim Pakalnam, Igoram Stepančenko, Lūcijai Muceniecei, Aivaram Kļavam, Alvim
Feldmanim, Didzim Traumanim
un Jānim Pelsim.
Arī slēpošanas trase parkā
pie sporta nama jau iebraukta
un gaida šī sporta veida cienītājus.

Pašvaldības ceļu un ielu sarakstus,
kā arī ceļu struktūras karti
var skatīt portāla www.iecava.lv Uzziņu sadaļā.

A/s «Latvijas Ceļu uzturētājs»
Bauskas ceļu rajona Iecavas iecirknis
(atbildīgais - G. Arājs, tel. 29475426)
·
Iecavas centra teritorija no Rīgas ielas pa kreisi līdz
Edvarta Virzas ielai (skatoties virzienā uz Rīgu)
·
Iecavas centra teritorija no Rīgas ielas pa labi līdz
Baldones ielai (skatoties virzienā uz Rīgu)
·
Upes iela Iecavā

LAKS «Rosme»
(atbildīgā - N. Bokova, tel. 29268131)
·
V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7
·
Tāmas-Gruzduļu kapi-Dreimaņi-novada robeža
·
V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi
·
Audrupi-Krieviņi-V1047
·
V1040-Smiltnieki-Dartija 5
·
A7-Viļņi-Ozolu iela
·
Klētnieki-Alejas-Bemberi-Mētras
·
A7-Palejas-Lapskalni-Roņi
·
Rosme-Zobi-Dumpji

SIA «KG Loģistika»
(atbildīgais - K. Kalniņš, tel. 29547422)
·
Dārza iela (Zālīte)-Jaundedži-Jaunrājumi
·
V1009-Šļūkas-Zemītes-pārbrauktuve
·
V7-Mazie-Kaijas-Šļūkas-V1007
·
Dārza iela (Zālīte)-Ķerkši-Raņķi-V1039
·
Dārza iela (Zālīte)-Cielavas-Bružas-P93
·
P93-Rinkas
·
P93-Kalnieši-Vabuļi-V1008
·
V1045-Spilvenieki-Kļiebas
·
V1039-Sproģi-Jumpravnieki-Jaunrenes-Vanči (posmā
no ceļa Zālīte-Ķerkši-Raņķi-V1039 līdz Vančiem)

Mīļie iecavnieki
un viesi!
Esat mīļi aicināti
24. decembrī
plkst. 17:00
sporta namā «Dartija»
uz Jēzus Kristus
dzimšanas dienas
svinībām, mielastu un
svētku koncertu.

Mīlestībā uz jums draudzes «Dzīvības straume»
mācītāji
Raivo un Lāsma Šastakoviči

5.
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Tu grezno pilis, būdiņas, nes visur mieru, līksmību
A: F: Anta Kļaveniece

Tuvojoties
Ziemassvēkiem,
«Iecavas Ziņas» brauca
lūkot svētku eglītes.
Mežā viss sniega kupenām
klāts, tāpēc nācās meklēt
vieglāko ceļu –
pie eglīšu audzētājiem.
Viņu gan, izrādījās, nav
daudz: daži zināmie šo nodarbi
pametuši; kādu, iespējams, informācijas trūkuma dēļ neuzmeklējām, bet bez eglītes tomēr
nepalikām. Lielākas un mazākas dažādu šķirņu eglītes gan
cērtamas, gan podiņos augošas
var iegādāties SIA «Skujenieki»
kokaudzētavā.
«Lai gūtu labumu no šīs nodarbes – svētku eglīšu audzēšanas, nepieciešams ilgs laiks, tāpēc neviens tajā nemetas ar lielu
entuziasmu. Arī kokaudzētavai
šī ir tikai papildu nodarbošanās.
Lai izaudzētu nelielu eglīti, kuru
var sākt piedāvāt tirgū, paiet vismaz seši līdz deviņi gadi,» stāsta
kokaudzētavas īpašnieks Aigars
Veģis (zemākajā attēlā). «Lai
būtu rotācija, eglītes ir jāstāda
katru gadu, bet raža jāgaida ilgi.»
Kokaudzētavā augušās eglītes uz tirgu netiek vestas, tās,
iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 29453700, jābrauc lūkoties
audzētavā. Piedāvājumā ir vairāku šķirņu eglītes - gan potētas,
gan no sēkliņas izaudzētas: Normandijas, asā (sudrabegle), Korejas baltegle, melnā, Veiča baltegle un citas. Atšķirība ir gan
skuju blīvumā un garumā, gan
krāsā, kas ir dažādu toņu zaļas,
sudrabainas vai iedzeltenas, bet
melno egļu un vairāku šķirņu
baltegļu zarus rotā mazi čiekuriņi.
Pieejamas dažādu izmēru egles, sākot no 30 centimetriem
līdz pat 170 centimetriem. Cena
ir atkarīga gan no šķirnes, gan
no izmēra, piemēram, mazās
sudrabeglītes podos var nopirkt
par trim līdz pieciem latiem.
Visbiežāk kokaudzētavā
«Skujenieki» eglītes iegādājas tu-

vējās apkārtnes iedzīvotāji no
Bauskas, Baldones, Iecavas un
arī Rīgas, novērojusi Elita Veģe.
Aigars Veģis atzina, ka šogad lielā sniega dēļ arī noskatījis vienu
no kokaudzētavas eglītēm. Viņam patīkot liela un kupla egle.
Citugad Ziemassvētku kociņus
viņš noskatot kādā mežmalā jau
vasarā vai rudens pusē, kamēr
tos vēl nesedz sniegs. Tad patiesi
ir redzams egles skaistums.
Ja kādu ir ieinteresējusi
iespēja pašam iemēģināt roku
Ziemassvētku kociņu audzēšanā, kokaudzētavā ir iespējams
iegādāties trīs līdz četrus gadus
vecus sudrabegles stādus.
Kokaudzētavas dārzniece
Elita Veģe (augšējā attēlā) pastāstīja, ka beidzamajā laikā arvien populārākas kļūst videi
draudzīgās Ziemassvētku eglītes – podiņos augošie kociņi, kas
pārstādīti turpinās rotāt ne vairs
istabu, bet gan mājas apkārtni.
Lai eglīte būtu gana spēcīga un
moža arī pavasarī, svarīgi atcerēties dažus padomus, kā pareizi
to uzglabāt.
Vieta istabā
Kad eglīte iegādāta un atvesta mājās, dažas dienas pirms novietošanas tai paredzētajā goda
vietā siltā istabā to vajadzētu paturēt kādā vēsākā verandā, lai
nav ļoti krasas temperatūras
maiņas. Istabā eglīte būtu jānovieto pēc iespējas vēsākā vietā –
tālāk no radiatoriem vai krāsns.
Laistīšana
Jāraugās, lai eglītes sakņu
kamols būtu mitrs un neizžūtu.
Jālaista pēc vajadzības – ja
istabā ir sauss gaiss, tad eglītei
diezgan daudz gribēsies dzert.
Podu, kurā aug eglīte, ieteicams
ielikt kādā bļodā un tad laistīt
eglīti tikmēr, kamēr traukā zem
podiņa parādās ūdens.
Pēc svētkiem
Eglīte būs pateicīga, ja to ārā
iznesīs uzreiz pēc svētkiem, jo
telpās pavadītajam laikam vēlams būt pēc iespējas īsākam. Ja
ziema ir barga, tad, pirms nešanas ārā no siltas istabas, eglīti
vēlams paturēt kādā vēsākā verandā. Kad eglīte ir iznesta ārā,
to droši ar visu podu var likt ku-

Pēc eglītes uz valsts mežu
AS «Latvijas valsts meži» (LVM) apsaimniekotajos valsts mežos arī šogad
katram Latvijas iedzīvotājam personiskām vajadzībām atļauj nocirst
vienu eglīti. (www.kurtuesi.lv/eglite)
- Pirms došanās uz mežu precīzi noskaidro, vai konkrētais mežs ir valstij
piederošs.
- Eglītes celma caurmēram jābūt mazākam par 12 cm, kas parasti atbilst
2-3 m garai eglei.
- Eglītes kategoriski aizliegts zāģēt jaunaudzēs.
- Eglītes drīkst zāģēt uz stigām, grāvmalās, zem elektrolīnijām un cita
veida komunikācijām.

penā. Ja sniega nav, tad būtu labi ierakt podu zemē. Tuvojoties
pavasarim, jārūpējas, lai eglīte
nestāv ar sausu sakņu kamolu.
Eglīti vislabāk novietot ēnā, lai tā
lēnām pierastu pie saules.
Pārstādīšana
Aprīļa otrajā pusē, kad zeme
jau atkususi, būtu labi pēc
iespējas agrāk eglīti izstādīt zemē, lai sāk veidoties jaunas saknītes un tā var turpināt augt.
Pirmo nedēļu pēc iestādīšanas,
ja ir sauss laiks, var aiziet apraudzīt un aplaistīt pārstādīto kociņu, bet vēlāk gan brīvā dabā
augošu koku laistīt nebūs nepieciešams.
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Lîdz pat 28. janvârim salonâ
«Ciku Cakas» ir apskatāmi un
nopērkami Latvijas Mākslas
akadēmijas studentes
Līgas Jansones (attēlā) studiju
darbi: gleznas - ainavas,
klusās dabas, portreti, akti;
zīmējumi; kopijas; grafikas
darbi; skices un oriģinālas
apsveikumu kartītes.
- Ko tu pati sacītu par izstādē redzamajiem darbiem?
- Tie ir darbi, kas tapuši, ne
vien studējot Mākslas akadēmijā, bet arī agrāk, mācoties Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolā,
Kristīgajā akadēmijā. Darbos
vairāk ir jaušams pedagogu uzstādījums, nevis manis pašas.
Arī stili ir dažādi, jo savu gleznošanas stilu vēl neesmu atradusi,
esmu meklējumos. Kad darbi ir
sakopoti vienuviet, man pašai ir
interesanti paskatīties, kā attīstījusies mana gleznošanas prasme.
- Kāds ir tavs ceļš uz
mākslas pasauli?
- Skolotāji zīmēšanas talantu
manī saskatīja jau skolas mazākajās klasēs. Kopš 2. klases piedalījos zīmēšanas konkursos un
olimpiādēs. Varu droši apgalvot,
ka arvien tuvāk mākslas pasaulei mani virzījuši pedagogi. Vispirms Rīgas dizaina mākslas vidusskolā apguvu vides dizainu - interjeru un reklāmu, tad Kristīgajā akadēmijā Bībeles mākslu, kur
apguvu ikonu gleznošanu un sakrālo grafiku, bet tagad esmu 3. kursa studente
Mākslas akadēmijā, kur apgūstu restauratora profesiju.
- Cik daudz kopēja ir gleznotājam un restauratoram?
- Restaurators - tas man liekas daudz nopietnāk par gleznotāju. Un gleznot jau
māca visās nodaļās. Gleznotājs savu iebuktēto gleznu nes man restaurēt, bet es
savas gleznas varu salabot pati. Tāpat mācāmies kopēt slavenu autoru gleznas.
Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, vispirms ir jāsaprot, kādā secībā, kā un cik biezā
slānī ir klāta krāsa. Liels piedzīvojums ir gaidāms nākamajā semestrī, kad kopā
ar profesoru Začestu rekonstruēsim kādu gleznojumu Rundāles pilī. Saglabājušies ir tikai nelieli darba fragmenti, tāpēc centīsimies īstenot muzeja direktora
Imanta Lancmaņa ieceri, iedvesmai izmantojot līdzīga satura un stila darbus.
- Kas ir tavi mākslas favorīti?
- No vecajiem gleznotājiem - Kārlis Hūns, no jaunajiem - Ieva Iltnere, Andris
Eglītis un citi.

F: no personīgā albuma

Līgas Jansones
- Ko tu gribētu sasniegt mākslā?
- Vispirms ir jāatrod atbilde uz jautājumu, kas ir mans stils. Zinu tikai to, ka
vēlos gleznot gaišus darbus, ne tikai tonāli, bet arī dvēseliski. Svarīgākā ir vēsts,
ko tu gribi ar darbu pateikt. Kad tehniskās iemaņas ir apgūtas, pats grūtākais uzdevums - ko ar tām darīt? Jāpiekrīt pasniedzēja teiktajam, ka, gleznojot darbu,
svarīgi ir nedomāt, vai tas kādam patiks. Ja tas būs patiess, tad arī patiks.
- Kāda ir tava saistība ar Iecavu?
- Uzaugu Jaunsaulē, bet nu jau sesto gadu esmu iecavniece. Iecavā ieprecējos,
un tagad te dzīvojam trijatā: es, mans vīrs Jānis un mūsu trīsgadīgais dēliņš Kārlis.

VAĻASPRIEKI:
Gleznošana, foto, mūzika, daba
un dāvāt prieku citiem

MĒRĶI:
Maksimāla garīgā un profesionālā
izaugsme,
pilnveidot sevi un sabiedrību, dzīvot
mīlestībā
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Ceturto gadu sporta deju nodarbības Iecavas internātpamatskolā māca Krista Habibuļina. Viņa pati savulaik astoņus
gadus dejojusi sporta dejas, bet
pirms kāda laika ieguvusi sporta
deju treneres sertifikātu. Gan
deju, gan mūzikas nodarbības
viņa vada arī Daugmalē. Iecavā
uz K. Habibuļinas vadītajām
sporta deju nodarbībām nāk
bērni no otrās līdz piektajai klasei. Stabili dejotāji esot kādi 20.
Konkursā «Sveču balle» vislabāk
veicies piektklasniekam Artūram Dāvim ar deju partneri Katrīnu Anstrangu; viņu dejotprasme novērtēta ar pirmās pakāpes
diplomu.
K. Habibuļina stāsta, ka nodarbības apmeklē arī astoto un
devīto klašu skolēni, kas vēlas
iemācīties dejot valsi. Uz konkursiem gan viņi nebrauc. Sporta dejām bērnus pievilina iespēja
piedalīties konkursos, novērojusi trenere, arī pēdējos gados populārais šovs «Dejo ar zvaigzni».
Gadā izdodas piedalīties piecos
sešos konkursos. Tālākais brauciens esot bijis uz Ugāli Ventspils pusē. Dejotāju ieguvums
esot izkopta stāja un ritma izjūta, iegūtie draugi un iespēja parādīt savas spējas.
Sporta deju nodarbības pie
pasniedzējas Lidijas Dāvides jau
septīto gadu apmeklē brāļi Dredželi - Uvis (14 gadi) un Elvis
(12). Par zēnu aizraušanos stāsta viņu mamma Pārsla Dredžele:
«Uzsākot dejot sporta dejas, zēni
paši bija ieinteresēti brīvajā lai-

IZ

Kultūras nama sporta dejotāji ar saņemtajām godalgām:
Laura Volfa (no kreisās), Elvis Dredžels, Sabīne Jaunzema,
Uvis Dredžels, Samanta Bondare un Mārtiņš Murāns.
kā kaut ko jaunu iemācīties. Šī
izvēle ir izrādījusies pareizā, jo tā
turpinās jau septīto gadu. Elvis
ar savu partneri Lauru Volfu dejo
kopā no pirmās sporta deju nodarbības. Pastāvīgam partnerim
sporta dejās ir liela nozīme, jo tas
ir pāru darbs. Uvim Sabīne
Jaunzema ir trešā deju partnere,
jo iepriekšējās partneres dejot
pārtrauca. Katru gadu zēni piedalās sporta deju vasaras nometnēs, kurās nostiprina deju prasmes un iemaņas, kā arī apgūst
jaunas dejas. Esam pateicīgi
skolotājai Lidijai Dāvidei par
ieinteresētību, pacietību un atbalstu.
Sporta dejas ir ne tikai vaļas-

Sporta ziņas

19. decembrī «Mēmeles kausa» izcīņa Bauskā:
Code - Iecavas sporta skola
70:80 (D. Kravals 21, E. Avots 17, J. Eiduks 14, K. Onzuls 11,
A. Rubins 10)

Apsveikums : : :
Laimīgos mirkļus der skaitīt,
Nevis gaistošās dienas!
Lai tās kā vārpas ir pilnas,
Tukšas lai nav nevienas! /A. Auziņš/

Laimi, veselību un dzīvesprieku
Elitai Veģei skaistajā jubilejā
vēl Zemgales ielas 13a iedzīvotāji.

Aizsaulē aizgājuši

Līdzjūtība
Mums zināms ir tāds neliels vārdiņš:
- Turies!
Ko saka tad, kad lieki citi vārdi.

prieks. Tās attīsta stāju, izturību
un raksturu, tā ir liela fiziska slodze, kuras rezultāts ir skaista
deja. Mani iepriecina tas, ka zēniem sporta dejas vēl joprojām
interesē un patīk; iespēju robežās viņi piedalās LSDF rīkotajos
pasākumos Rīgā un citos sporta
deju skolotāju organizētajos pasākumos Saldū, Baldonē, Īslīcē,

Skaistkalnē, Ugālē un citur, gūstot labus rezultātus. Zēni mājās
krāj medaļas, diplomus un balvas, kuras iegūtas, piedaloties
sporta deju konkursos.»
Pārsla atzīst, ka sporta dejas
ir samērā dārgs vaļasprieks, kuram nepieciešami speciāli sporta
deju tērpi un apavi; arī par nodarbībām un vasaras nometnēm
ir jāmaksā, jāsedz sacensību dalības maksa. Toties izdevumus
atsver visu lielais prieks par
skaisti nodejotajām dejām.
Elvis neslēpj savu gandarījumu, ka pa visiem šiem gadiem
pirmo reizi deju konkurss notika
arī Iecavā. Zēnam mājās ir sakrātas gan pirmo vietu medaļas, gan
diplomi un balvas par godalgotajām vietām, kuras viņš ieguvis
spraigā cīņā ar savas grupas dejotājiem no Rīgas. Tagad viņa kolekcijai pievienosies arī pirmās
pakāpes diploms par dalību Iecavas sporta deju konkursā «Sveču
balle».
«Es vēlētos būt ļoti labs dejotājs un piedalīties sacensībās
ne tikai Latvijā. Es labprāt dejotu, cik ilgi vien iespējams,»
stāsta Elvis. «Visvairāk sporta
dejās man patīk tas, ka varu sacensties ar citiem dejotājiem un
mācīties dažādas sarežģītas
Eiropas standarta un Latīņamerikas dejas.»

/N. Dzirkale/

Lai mūsu līdzjūtība un atbalsts sāpju brīdī
Ainai Ņikiforovai, dzīvesbiedru aizsaulē aizvadot.
Progresiešu saietu dalībnieki

Astrīda Tamane (30.01.1932. - 15.12.2010.)
Jevgenija Mažuga (21.01.1933. - 16.12.2010.)
Vladimirs Ņikiforovs (21.09.1939. - 16.12.2010.)
Igors Meļņiks (03.02.1967. - 16.12.2010.)
Zenta Stefānija (23.01.1920. - 17.12.2010.)
Ausma Ose (05.09.1933. - 18.12.2010.)
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Kultūras namā

IZ
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, skaidu
granulas - 110 Ls/t, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tālr. 26112140.

HEI, HEI VISIEM,
kuriem vēl nav
vadītāja
apliecības!!!
Ziemassvētki ir dāvanu laiks.

Autoskola UNAMIKS dāvina
JUMS 50% atlaidi
teorijai un reģistrācijai.
Pieteikšanās uz vakara grupu:
pirmdienas, trešdienas
un
otrdienas, ceturdienas.
Pieteikšanās uz brīvdienu grupu:
sestdienas, svētdienas.
Mācības notiek
Iecavā, Edvarta Virzas ielā 21,
3. stāvā.
Tālr. 28474913; 26974800.
NENOKAVĒ, RULLĒ
KOPĀ AR UNAMIKS!
www.unamiks.lv

vai izīrē 3 istabu dzīvokli
Iecavā, Rīgas ielā 21.
Tālr. 26549369.

Iecavas vidusskola
piedāvā darbu galdniekam–
remontstrādniekam.
Pieteikties pa tālr. 20398328.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (48 g.) meklē
aprūpētājas darbu
ar dzīvošanu uz vietas. Ir
sertifikāts. Var strādāt arī
par sargu, ir pieredze.
Tālr. 26072746.

Dažādi : : :
Frizētavā «Visai ģimenei»
jaunums - Brazīlijas keratīns
(dabīga matu taisnošana un
ārstēšana).
Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 29557386.
Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs,
kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu.
/1.Jāņa 4:7/

Kad aiz loga krīt baltas sniega pārslas
un gaisā virmo piparkūku smarža, un
pamazām tuvojas Svētvakars, vēlamies
pateikties Iecavas labsirdīgajiem
cilvēkiem. Mīļu paldies sakām
Augustam Kudapam, Laimai un
Vilnim Kalderauskiem un citiem
zemniekiem par dārzeņu dāvinājumu,
pašvaldības deputātiem par sadarbību
un atbalstu, cilvēkiem, kas brīvprātīgi
ziedo laiku Iecavas korpusa darbā.
Liels paldies Lūcijai Muceniecei, Ļudai Belrusei,
Artai Manušai, Igoram Stepančenko un visiem
darba rūķiem par palīdzību korpusa darbā malkas
sagādē, apkārtnes uzkopšanā u. c.
Visiem iedzīvotājiem vēlam Dieva mīlestības
piepildītus Ziemassvētkus. Lai Jaunajā gadā
netrūkst Dieva gaismas un mīlestības katrā mājā,
katrā sirdī!
Pestīšanas Armijas Iecavas korpuss

Firma SIA «I-DATI»,
Iecavā, Rīgas ielā 16,
piedāvā pakalpojumus:
mobilo telefonu remonts,
LCD TV remonts, datoru
diagnostika un remonts.
Sīkāk par cenām un
pakalpojumiem - www.idati.lv.

9. janvārī pl. 17:00
filma «KAUPĒNS»
Dokumentālo filmu apvienība
(DOFIAP) demonstrēs nupat
pabeigto filmu «Kaupēns» labāko kinostāstu par bēdīgi
slaveno latviešu laupītāju
Ansi Kaupēnu.
Režisors - Māris Ozoliņš,
galvenajā lomā Egons Dombrovskis,
piedalās: Mārtiņš Freimanis,
Māra Zālīte, Jānis Lūsēns,
Andris Grūtups u. c.
Biļetes cena - 1 lats.
IECAVAS EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
Ziemassvētku
dievkalpojums
24. decembrī pl. 17.oo;
Vecgada dievkalpojums
31. decembrī pl. 23.oo.

Sporta namā
Latvijas Basketbola līga
28. decembrī pl. 18:30
BA Turība - Valmiera
7. janvārī pl. 18:30
BA Turība - LU
Aiecavas novada
16.atklātais
čempionāts basketbolā
7. janvārī pl. 18:30
komandu pārstāvju sanāksme
un izloze

AGUSS AUTO uzticams un draudzīgs
* Droši nogādāsim Jūs un Jūsu
auto mājās, servisā, stāvvietā.

* Tehniskā palīdzība (dažādi
nestandarta risinājumi).

* Aizgulējāties? Kavējat darbu
vai bērni skolu?

Tālr. 20283920.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Siens
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)

Sludinājumus
laikraksta «Iecavas
Ziņas» rubrikās
PIEDĀVĀ DARBU un
VĒLAS STRĀDĀT
publicējam
BEZ MAKSAS!

Tālr. 29484578
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