ISSN 1691-2055

9 771691 205005

43

Cena - Ls 0,25

Nr. 43 (807)

NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Devītklasnieki pārbauda zināšanas
konkursā «Kas notiek?»

29.10.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Sa

Deputātu
3.
sēdes un
pieņemšanas
laiki novembrī

Noteikumi 4.
par augstas
detalizācijas
topogrāfiskās
informācijas
aprites kārtību

A: F: Anta Kļaveniece

Piektdien, 22. oktobrī, Latvijas devītklasnieki piedalījās laikraksta «Diena» organizētajā zināšanu konkursā «Kas notiek?»

Konkursā piedalījās 18 543 devīto klašu skolēnu no 671 Latvijas
skolas, tostarp arī no Iecavas vidusskolas. 9.a klases skolēniem
(attēlā) anketu aizpildīšanai bija
nepieciešams krietni īsāks laiks,
nekā atvēlētās 40 minūtes, pa-

stāstīja skolotāja Svetlana Knāķe. Jaunieši atzina, ka jautājumi
skāruši pēdējā gada aktualitātes, kas publiskajā telpā bieži
apspriestas, tādēļ atbildēt nav
bijis grūti.
2.lpp.

Atkritumu savākšanas automašīnu
atved no Norvēģijas
A: F: Anta Kļaveniece

Pašvaldības uzņēmums
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» iegādājies vēl vienu atkritumu savākšanas automašīnu. Sarkanā Volvo FL615 atvesta no neliela Norvēģijas ciemata, kur kādu laiku tā kalpoju-

si. Mašīna ir labi uzturēta, saglabāta un aprīkota. Tai ir kamera
un monitors, kurā vadītājs redz
visu mašīnas aizmugurē notiekošo. Redzamību nodrošina arī
astoņi atpakaļgaitas lukturi, bet
smagāku kravu iecelšanai piekabē paredzēta hidrauliska vinča.
2.lpp.
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Devītklasnieki pārbauda zināšanas
konkursā «Kas notiek?»
1.lpp.

Palīdzējusi arī sagatavošanās konkursam - iepriekšējā
dienā ar latviešu valodas skolotāju Marutu Lasmani pārrunāti
iespējamie jautājumi un atsvaidzināti atmiņā nesenie aktuālie
notikumi: Saeimas vēlēšanas,
Dziesmusvētki, Neo aktivitātes
un citi.
Mazliet sarežģītāk gājis ar ārvalstu politiķu atpazīšanu. Pagrūti bijis atcerēties Vācijas
kancleres Angelas Merkeles un
melnādaino tiesību aizstāvja,
valstsvīra Nelsona Mandelas
vārdu, kā arī orientēties Vidusāzijas reģiona kartē, kur visas
valstis šķiet līdzīgas, bet jāatpazīst tā, kuru pavasara nemieru
dēļ bija spiests pamest prezidents Kurmanbeks Bakijevs.
Aptaujātie jaunieši pastāstīja, ka sekošana līdzi gan vietēja,
gan pasaules mēroga notikumiem viņiem nav sveša, tādēļ arī
atbildēt uz konkursa jautājumiem nav bijis pārāk grūti.
«Jaunumiem sekoju līdzi internetā, visbiežāk portālā «Apollo»,»
sacīja Rūdolfs Tonigs, savukārt
viņa sola biedrs Francis Lisovskis biežāk to dara, skatoties
LNT ziņas televīzijā. Abiem visvieglākie šķituši jautājumi par
sportu. «Grūtības nesagādāja tie
jautājumi, par ko katrs vairāk
interesējas. Man tas ir kino un
mūzika, jo regulāri mēdzu lasīt
žurnālus «Sīrups», «Kas
Jauns?», «Rīgas Viļņi»,» pastās-

tīja Arta Vītoliņa. «Jautājumos
par vēsturi palīdzēja vēstures
stundās apgūtais, toties ar sportu gāja grūtāk, it īpaši tajos jautājumos, kuros jāzina vārdi un
uzvārdi, - grūti atcerēties.»
Konkurss devītklasniekiem
«Kas notiek?» šogad notika
12. reizi, un kopumā šajos gados
konkursā piedalījušies vairāk
nekā 300 000 jauniešu. Interese
un aktivitāte ar katru gadu aug 1999. gadā konkursā piedalījās
68% no visām skolām, kurās ir
devītās klases, bet šogad vairāk
nekā 90%.
Konkursā varēja piedalīties
elektroniski, aizpildot anketu
laikraksta «Diena» interneta portālā, vai aizpildot drukātās anketas, kā to darīja arī iecavnieki.
Konkursa «Kas notiek?» mērķis ir veicināt jauniešu interesi
par pēdējā gada politiskajiem,
sabiedriskajiem, kultūras, sporta un citiem notikumiem Latvijā
un visā pasaulē, kuri bijuši atspoguļoti masu medijos. Konkurss ir individuāla spēku pārbaude, kurā katrs jaunietis var
pārbaudīt savas zināšanas un
atmiņu.
Kā katru gadu, apkopojot
konkursa rezultātus, tiks noteikti individuālie uzvarētāji un
klases uzvarētājas - pa vienai no
Kurzemes, Latgales, Rīgas reģiona, Vidzemes un Zemgales.
Konkursa ģenerālsponsors
un ilggadējs atbalstītājs ir Swedbanka un tās programma jauniešiem OPEN. IZ

Atkritumu savākšanas
automašīnu
atved no Norvēģijas
1.lpp.

Mašīna ir darba kārtībā, un
jau trešdien tai bija paredzēts
veikt tehnisko apskati. «Tanks!»
tā vienā vārdā jaunieguvumu
raksturo uzņēmuma vadītājs Alvis Feldmanis. Viņš piebilst, ka
pašreizējais atkritumu vedējs
bijis daudz sliktākā tehniskā
stāvoklī un pēc iegādes tam bija
jāvelta trīs mēneši, lai savestu to
darba kārtībā. Jaunā mašīna

iegādāta gadījumam, ja vecā pēkšņi salūst un nav vairs lietojama.
Tagad speciāli piemeklēts Volvo
markas auto, jo, ja vecā nojuks,
derēs rezerves detaļām.
Kamēr vecais atkritumu vedējs vēl ripo, uzņēmums izmantos abas mašīnas, jo izvedamo atkritumu apjoms lēni, tomēr palielinās. Iedzīvotāji kļūst apzinīgāki un labprāt slēdz atkritumu
izvešanas līgumus ar vietējo uzņēmumu. IZ

IZ

2.

Skolu ziņas

Neilgi pirms brīvdienām,
20. oktobrī, Dzimtmisas pamatskolas 5.-9. klašu skolēni kopā
ar audzinātājām skolotājas
V. Ērgles vadībā devās rudens
ekskursijā. Šoreiz galvenais
brauciena mērķis bija apskatīt
vienu no projekta «Mamma daba» piedāvātajiem apskates objektiem - Jaunmoku pili un pils
trešajā stāvā izvietoto meža
ekspozīciju. Skolēni iepazina
meža dzīvniekus, meža izstrādes
tehniku, klausījās meža putnu
balsu ierakstus un devās objektu meklēšanas atrakcijā pils pagalmā.
Brauciena galapunkts bija
Saldus un tajā izvietotās ražotnes. Skolēnu grupa apskatīja
«Druvas» saldējuma ražotni un
Saldus gotiņu ražotni. Paralēli
stāstījumam katrā ražotnē notika arī produktu degustācija.
Abas ražotnes kopā nodarbina
vairāk nekā simts vietējo strādnieku. Skolēni uzzināja par uzņēmumu attīstības iespējām

Latvijā, par produkcijas pārdošanas un eksportēšanas iespējām, par uzņēmuma «Pūre» sadarbību ar saldējuma ražotni un
mūsu pašu «Iecavnieka» sadarbību ar gotiņu ražotni. Interesanti, ka abas ražotnes pienu saņem no vienas un tās pašas lauku saimniecības.
Paldies sakām Pakalna kungam par transporta nodrošinājumu un šoferītim Andrejam par
veiksmīgu stūrēšanu un ērto izvizināšanu.
Iecavas novada Latviešu valodas olimpiādē mazākumtautības izglītības programmā pirmā vieta netika piešķirta, otro
vietu ieguva Iecavas vidusskolas
skolnieces Elīna Vorobjova un
Rita Suveizda (8.c), bet trešo vietu - Vadims Suruda (7.c) un
Aleksandrs Seņko (8.c).
No 23. oktobra līdz 25. oktobrim folkloras kopa «Tarkšķi»
kopā ar skolotājām K. Kareli un
S. Lauzēju devās ekskursijā uz
Stokholmu. IZ

Orientējās vēsturē un ģeogrāfijā
A: Sanita Kozlova

Iecavas novada vēstures
un politikas metodiskās
apvienības skolotāji
13. oktobra pēcpusdienā
rīkoja orientēšanās spēli
«Skrējiens Latvijas vēsturē
un ģeogrāfijā».
Iecavas parkā pulcējās zinātkāri un darboties griboši 5.9. klašu skolēni no Iecavas novada skolām, lai piedalītos konkursā spēlē par novada, Latvijas
vēstures, ģeogrāfijas un sociālo
zinību jautājumiem.
Spēlē piedalījās 22 komandas, kuras bija pieteikušās un izpildījušas mājas darbu - izdomājušas komandai atbilstošu nosaukumu.
Komandām pēc Iecavas muižas aprakstošās un topogrāfiskās kartes vajadzēja atrast astoņus kontrolpunktus, kuros noteiktā laikā bija jāizpilda kāds no
uzdevumiem. Kontrolpunktos
dalībniekus laipni sagaidīja 12.a
klases brīvprātīgie un skolotāji,
kas ar jokiem, tēju un uzlīmītēm
uzmundrināja nosalušos dalībniekus. Pēc divu stundu aktīvas
darbošanās sekoja grūtais punktu skaitīšanas un rezultātu gaidīšanas laiks.
Mūsuprāt, uzvarētāji un

ieguvēji bija visi dalībnieki, tāpēc
Iecavas internātpamatskolas un
Iecavas vidusskolas sarūpētās
balvas saņēma visi konkursa dalībnieki. Īpašās balvas saņēma
Dzimtmisas pamatskolas 9. klases komanda un Iecavas vidusskolas 5.c klases komanda par
augstāko punktu skaitu savā vecuma grupā, iegūstot pirmo vietu. Par dažiem punktiem atpalika Iecavas vidusskolas 9.b klases un 6.a klases komanda, saņemot otrās vietas diplomu. Savukārt trešo vietu ieguva Iecavas
internātpamatskolas 8.a klases
un 6.a klases komanda.
Galvenais šīs spēles mērķis
tika sasniegts - skolēni bija patiesi ieinteresēti, atsaucīgi un
darboties griboši. Dalībnieki atzina, ka vēlētos šādā pasākumā
piedalīties vēlreiz.
«Skrējiens bija ļoti interesants un saistošs. Skolēniem tika dota iespēja uzzināt daudz ko
jaunu par kultūrvēsturiskajām
vietām Iecavā, jo dažas vietas
līdz šim skolēni tā īsti nemaz nepazina. Tā bija laba iespēja jauniešiem sadarboties un komunicēt ar pārējo skolu skolēniem,»
uzskata skolotāja Solvita Lauzēja.
Paldies visiem kolēģiem un
atbalstītājiem! Tiksimies nākamreiz ar jaunu pieredzi un uzdevumiem. IZ
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Ar psiholoģi vēlas tikties biežāk
A: F: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotekāre

Pirmo rudens tikšanos ar
psiholoģi Ingu Grīnbergu
Zorģu bibliotēkā piektdien,
22. oktobrī, apmeklēja
10 ciemata dāmas.
Sarunas tēma bija «Pašapziņa» cilvēka prieksštati par savu
ķermeni, personības īpašībām,
sevis salīdzināšana ar citiem.
Tikšanās laikā mēģinājām
noskaidrot, cik lielu daļu katras
pašapziņas aizņem Reālā Es,
Ideālā Es, Dinamiskā Es un
Iespējamā jeb Fantastiskā Es.
Katra tikšanās sākas ar iepazīšanos - ir gan viegli, gan grūti
iepazīties pašam ar sevi un iepazīstināt ar sevi citus. Dāmas

veiksmīgi pārvarēja pirmo satraukumu un devās piedzīvojumā, noskaidrojot, kas ir pašapziņa, kā tā attīstās, kā palīdzēt
sev uzturēt labu pašapziņas līmeni. «Ļoti iepriecināja dāmu
ieinteresētība,» saka psiholoģe
Inga Grīnberga.
Sarunām un pārdomām atvēlētais laiks pagāja ātri, un tikšanās dalībnieces pauda vēlmi
biežāk tikties, jo šajā laikā katram ir vajadzīgs atbalsts vai
vienkārša pabūšana kopā, lai uz
brīdi aizmirstu ikdienas rūpes.
Inga Grīnberga uzsver - laikā, kad cilvēkus Latvijā bieži
pārņem mulsums par situāciju
valstī, ir ļoti nepieciešams atgriezties pie patības, katram pie
sevis, lai sajustu, ko vēlos es pati. IZ

Attēlā no kreisās: psiholoģe Inga Grīnberga un Gunta
Rāviņa.

Atgādina par
Noteiks labāko
atstarotāju
policistu
Deputātu sēdes un apmeklētāju Zemgales reģionā lietošanu

I2g

pieņemšanas laiki novembrī
Otrdien, 2. novembrī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 8. novembrī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis, A. Vītola
Otrdien, 9. novembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 10. novembrī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 11. novembrī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 16. novembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Otrdien, 23. novembrī,
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Ceturtdien, 25. novembrī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 30. novembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde aicina iedzīvotājus pieteikt policijas darbinieku,
kurš Valsts policijas 92. gadadienā ir cienīgs saņemt apbalvojumu «Labākais policists Zemgales
reģionā».
Pieteikumus ar pamatojumu
līdz šā gada 26. novembrim sūtīt
elektroniski ieva.sietniece@zem
gale.vp.gov.lv vai zvanīt pa tālruņiem: 67014077 (uzticības tālrunis), 63004302.
Jau iepriekš pateicamies par
atsaucību. IZ

Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde atgādina
iedzīvotājiem, ka
diennakts tumšajā laikā
jālieto atstarotāji.
Lai mazinātu risku iekļūt satiksmes negadījumos, īpaši svarīgi ir lietot atstarotājus vietās,
kur ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gados vecākiem cilvēkiem, bērniem un velosipēdistiem. Diemžēl ir gājēji,
kas ignorē šo prasību, tādējādi
apdraudot savu dzīvību tumšajā
diennakts laikā. IZ

Melnās ziņas
- 21. oktobrī ap plkst. 3:20
Upes un Ozolu ielas krustojumā,
vadot automašīnu BMW 525,
1991. gadā dzimis jaunietis netika galā ar auto vadāmību, nobrauca no ceļa, nolauza ielas apzīmējuma zīmi un iebrauca kokā. Satiksmes negadījumā bojāta automašīna.
- 24. oktobrī plkst. 12:38 ceļa
A-7 piebraucamā ceļa uz Baložiem krustojumā automašīnas
VW Golf Variant vadītājs, dzimis
1956. gadā, neizvēlējās pareizo
braukšanas ātrumu, distanci un
izraisīja sadursmi ar automašīnu MB, to bojājot.
- 26. oktobrī ap plkst. 13:30
uz ceļa Iecava-Jelgava aizturēts
1980. gadā dzimis vadītājs, kurš,

būdams alkohola reibumā (0,92
promiles), vadīja automašīnu
VW Passat.
- 26. oktobrī ap plkst. 15:15
uz ceļa P 92 virzienā no Misas uz
Iecavu aizturēts 1975. gadā dzimis velosipēdists, kurš brauca ar
divriteni alkohola reibumā (0,67
promiles).
- 26. oktobrī ap plkst. 17:20
Stelpes ceļa krustojumā ar ceļu
Misa-Lambārte sadursmi izraisīja 1959. gadā dzimis automašīnas VW Passat Variant vadītājs, kurš nepalaida pa galveno
ceļu braucošo Opel Vectra.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2010. gada 29. oktobrī
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Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 17

«Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Iecavas novadā»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
13.07.2010. lēmumu
(prot. Nr. 9, 9. p.)
Izdoti saskaņā ar «Ģeotelpiskās
informācijas likuma» 6. pantu
un 13. panta 6., 7. un 8. daļu
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Iecavas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas (turpmāk - topogrāfiskā informācija) un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude.
Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības
projektu grafiskajām daļām.
2. Novada administratīvajā
teritorijā augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī
mērniecībai nepieciešamo datu
izsniegšanu realizē un koordinē

Iecavas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir
tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir noteikta ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
3. Iecavas novada pašvaldība
ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu
personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildhēmas, un būvasu nospraušanas
aktus), kas veikti digitālā formā
(*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS
92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās
punktiem jābūt piesaistītiem pie
vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem,
kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā
vai kadastra kartē.
4. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona

Kompensējamos medikamentus
sirds un asinsvadu slimību pacientiem
valsts kompensēs 75% apmērā
26. oktobrī Ministru kabineta
sēdē tika apstiprināti Veselības
ministrijas izstrādātie grozījumi,
kas paredz ar šā gada 1. novembri noteikt vienotu valsts kompensācijas apmēru visu sirds un
asinsvadu sistēmas slimību pacientiem - 75% apmērā. Paredzams, ka tādējādi uzlabosies
medikamentu pieejamība hipertensijas un citu asinsrites slimību gadījumos, jo par 25% samazināsies pacientu līdzmaksājums, informē Oskars Šneiders
no Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas.
Finansējums zāļu kompensācijai netiek palielināts, taču Veselības ekonomikas centra veikto pasākumu rezultātā - iekļaujot lētākas līdzvērtīgas efektivitātes zāles, samazinot kompensējamo zāļu sarakstā jau iekļautu
medikamentu cenas un pārvērtējot medikamentu izmaksu
efektivitāti - ir panākts izdevumu
samazinājums zāļu iegādes
kompensācijas sistēmas ietva-

ros.
Izvērtējot situāciju valsts
kompensējamo medikamentu
budžetā un ņemot vērā, ka sirds
un asinsvadu saslimšanas ir izplatītākais nāves cēlonis, pēc
diskusijām ar medicīnas nozares
profesionālajām organizācijām
tika nolemts paaugstināt kompensācijas apmēru zāļu iegādei
sirds un asinsrites sistēmas slimību pacientiem.
2009. gadā saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa palielināšanu medikamentiem un medicīnas ierīcēm un veselības nozares
finansējuma samazināšanas rezultātā tika samazināts zāļu
kompensācijas apmērs no 90%
uz 75% un no 75% uz 50%, nemazinot kompensācijas apmēru
100% zāļu kompensācijas gadījumā. Veiktās izmaiņas nodrošināja valsts budžeta līdzekļu
izlietojuma samazinājumu, taču
ievērojami pasliktināja kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību pacientiem. IZ

pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu
darba dienu laikā.
5. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai
personai, kas to saskaņo divu
darba dienu laikā gadījumā, ja
iesniegtie uzmērījumi atbilst
reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Iecavas novada pašvaldības institūcijas, tai
skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai
šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.
6. Ja, veicot būvdarbus, tiek
atrastas topogrāfiskajos plānos
neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne
dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. No jauna izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas
(būvbedres) aizbēršanas.

7. Detālplānojumu un zemes
ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei par
samaksu pašvaldības izvēlētajai
juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām
aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma
redakcijas saskaņošanu pieņem
tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās
juridiskās personas.
8. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai
veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas
kļūdu pieļāvusi.
Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Aktualizē
tūrisma veicināšanu
A: Beata Logina

5. novembrī Bauskas
novadpētniecības un mākslas
muzejā notiks seminārs
Bauskas, Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku novada
tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem un tūrisma
speciālistiem.
Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas Tūrisma informācijas
centra (TIC) direktore, informēs
par tūrisma attīstības tendencēm Zemgalē šogad un plānotajām tūrisma attīstības un mārketinga aktivitātēm 2011. gadā.
Semināra dalībnieki uzzinās par
nākamgad paredzētajiem pasākumiem Rundāles pilī, Bauskas
pilī, Bauskas Mašīnu muzeja izstādē, Vecumnieku Trušu pilsētiņā, Ausekļu dzirnavās Bārbelē
un citos objektos. Dienas kārtībā iekļauta arī dalīšanās vērtīgā pieredzē: par rezervēšanas
sistēmām stāstīs Ligita Boikova

no viesu nama «Bērzkalni», par
dažādiem līdzekļiem klientu piesaistei - Ruta Biļeviča no Rundāles pils muzeja. Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja
kolektīvs piedāvās šovu «Bauska
laikā un cilvēki Bauskā 20. gs.».
Lai efektīvāk izpildītu pašvaldības autonomās funkcijas un
nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus,
Iecavas novada Dome, tāpat kā
Vecumnieku un Rundāles pašvaldība, ir noslēgusi līgumu ar
Bauskas novada Domi uz diviem
gadiem par sadarbību tūrisma
informācijas jomā.
22. oktobrī Bauskas TIC organizēja pirmo sanāksmi, kurā
visu četru pašvaldību pārstāvji
sprieda par kopīgām mārketinga
aktivitātēm, tūrisma informācijas bukletu, karšu, pasākumu
plānu izdošanu, datu bāzes uzturēšanu pašvaldību mājas lapās un aktuālās tūrisma informācijas publicēšanu novadu
avīzēs. IZ
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Ceļojuma piezīmes
A: Vija Čivčiša

Tepat kaimiņos

F: Antons Skrūders

Apnicīgais rudens drēgnums.
Tumši pelēkas dienas un melnas
naktis aukstā istabā... Kur gaišumu rast?
Iecavas avīzītē izlasu aicinājumu 14. oktobrī piedalīties Invalīdu biedrības rīkotā ekskursijā pa Vecumnieku novadu. Tāda
iespēja! Varēs iepazīt savus kaimiņus. Un, galvenais, nav dārgi.
Nu jau esam autobusā, bet
vēl pēc brīža sasniedzam «Jūras». Te nu gan var apbrīnot māju saimnieka savdabīgo talantu
un darbīgumu! Ar savām rokām
viņš nelielajā zemes gabalā uzbūris brīnumu - daudzveidīgus
koka darinājumus. Te ir gan nelielas vējdzirnavas, gan šūpoles,
gan miniatūra baznīciņa, gan romantisks tiltiņš, kas ved uz mazo saliņu, kurā izveidota tikpat
maza kapelas tipa ēciņa, veltīta
jaunavai Marijai. Arī Jēzus un
Svētās Marijas tēlus darinājis
viņš pats. Kur nu vēl smalkie,
kokā grieztie mežģīņu veida rotājumi! Labu brīdi jūsmojam par to
visu.
Lai gan tumšie mākoņi sijā
rudenīgi vēsu lietu, mēs neviļus
smaidām: cik dāsni Dievs dāvājis šādas prasmes vienkāršajam,
ticīgajam un pieticīgajam cilvēkam, kurš augu dienu rosās
šajās mājās.
Pēc īsa ceļa posma mēs
iegriežamies izcilā režisora
Amtmaņa-Briedīša mājā muzejā
«Zvanītāju Bukās». Apbrīnojami
ir tie cilvēki, kuri nežēlo laiku un
pūles, lai savāktu, sakārtotu
dažnedažādas lietas, fotogrāfijas
un citus materiālus un izveidotu
muzejus, veltītus tautas izcilākajiem talantiem. Arī šajā muzejā darbojas šāds gaišs cilvēks.
Klausoties stāstījumā, aizmirstam, ka logā vienmuļi bungo
lietus, ka mēs mūsu pašu dārgajā tēvzemē esam kā nabaga
bāra bērni, kuri manās nost no
dižceļa, pa kuru joņo greznos limuzīnos... kā dēvēt lepnos dižmaņus - kungi? bajāri? jaunbagātnieki? To mēs šobrīd aizmirstam, jo sirdī iešķiļas prieka
dzirksts - ir, vēl ir mūsu tautā
vienkārši, lieliski cilvēki!
Tepat blakus, gleznainā pakalnā, tiecas pret debesīm Valles
luterāņu baznīca. Skaisti! Bet
cik nolupusi un pelēka ārpusē,
cik ledaini auksta iekšpusē...
Kas parūpēsies par remontu?
Esam tauta, kas novērsusies no
Dieva. Vai Dievs to piedos?
Tālākais ceļš mūs aizved uz
«Eglītēm» Mazzalves pagastā. Pa

«Jūrās»
ekskursanti
apbrīno
māju saimnieka
talantu
un izdomu,
radot
savdabīgus
veidojumus.

Ērberģes muižas
apmeklētājus
sagaida barons
Hāns.
Nudien, viņš pats apģērbs, gaita,
žesti, runa...
Un, kad viņš tā
neiecietīgi piesit
ar spieķīti pie
grīdas, mēs
paraujamies
malā...
ceļam saskaitām septiņas stārķu ligzdas. Ja svēteļi šajā apkaimē rod sev mājvietu, tad taču tai
jābūt svētīgai. Un tiešām! Šajās
gluži parastajās lauku mājās mīt
neparasti čakli un uzņēmīgi cilvēki. Viņi ierīkojuši nelielu ražotni, kurā pašu sūri grūti audzētos
cigoriņus pārvērš brīnišķīgā un
ekoloģiski tīrā kafijā «Alīda».
Pēc ražotnes apskates mūs
laipni aicina telpā, kur kamīnā
mājīgi sprēgā sveķainas malkas
šķilas, bet uz klātā galda burvīgu
aromātu kūpina gardā kafija,
plātsmaizes, medus, rupjmaize.
Tas tik ir viens brīnumains, gastronomisks sapnis drēgnā rudens dienā! Tomēr nevar lieku

reizi parādīt, ka mēs, latvieši,
esam maza un ļoti ēdelīga tautiņa. Tamdēļ pateicamies un atvadāmies.
Tālāk dodamies uz slaveno
Ērberģes muižu, kurā joprojām
darbojas arī skola. Kad autobuss
iestūrē pagalmā, mūs visus sveic
trīs gadsimtus pieredzējušais
dižozols. Bet ne tikai! Kur radusies, kur ne - pretī izlec sprigana
ragana. Laikam jau atlidojusi uz
savas slotas. Ko tikai viņa nestāstīja, kādās tik izdarībās mūs
neiepina! Laikam mums piebūra
jautrību ar savu burvju dziru, tā
ka mēs pat ar prieku nobaudījām viņas mīļāko ēdienu - sliekas. Tad vedināja uz muižu. Te

nu mēs novaidējāmies par viņas
burvestības spējām - uz sliekšņa
stāv barons Hāns! Bet muižas
zālē mūs sagaida grezna baronese. Un cik daudz nostāstu viņa
zina! Kā viņa prot mūs ievilināt
senajās spēlēs un rotaļās!
Saprotams, ka tādā vietā mīt
arī savi spoki. Taču nedrīkstu
jums izpaust tik noslēpumainas
lietas. Bet kaut kāda burvestība
tur ir - negaidot nodzisa gaisma
visā ēkā.
Sabiezēja krēsla, nāca jau
tumsa, bet sirdī kvēloja prieka
atblāzma - paldies par to visiem
vienkāršajiem, viesmīlīgajiem
cilvēkiem, kurus šajā dienā satikām! IZ
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Eksponāti topošajam sporta muzejam krājas.
Veidotāji gaida vēl
A: F: Anta Kļaveniece

Jau pirms pāris gadiem
iecavniekam Dzintaram Zaumanim radās ideja par Iecavas sporta muzeja izveidi. Tolaik, ar veterānu basketbola komandu sportojot Lietuvas pilsētā Jonišķos,
Dzintars paciemojies arī entuziastu izveidotajā Lietuvas basketbola muzejā, un viņam šī ideja iepatikās.
Iecavā Dzintars atradis domubiedrus, un soli pa solim viņi
neatlaidīgi cenšas tuvoties savas
ieceres īstenošanai. Doma par
sporta muzeja izveidi aizrāvusi
arī Kārli Sinku, SIA «Geka» datormākslinieku, kurš ir jau pierādījis, ka palīdzēt var ne tikai
par naudu. Viens no viņa šībrīža
redzamākajiem darbiem ir topošā muzeja karogs.
Grūtības sākotnēji radījuši
muzeja telpu meklējumi, taču
tagad risinājums ir atrasts –
eksponāti pamazām jau krājas
telpās, kas ir SIA «Smiltaiņi»
īpašums, taču, tā kā būvmateriālu veikals tajā likvidēts un telpas stāv tukšas, nolemts muzeju
izveidot tur.
Ēkas izvēlei ir vairākas
priekšrocības: tā atrodas netālu
no sporta nama, un tas nozīmē,
ka muzeju ērti varētu apmeklēt
sportisko pasākumu dalībnieki;
pati ēka ir vēsturisks objekts Pētera Ludviga fon Pālena laikā

1779. gadā celtā klēts, un muzeja izveidei, šķiet, ļoti piemērota.
Uz «Iecavas Ziņās» publicēto
sludinājumu atsaukušies jau
vairāki iecavnieki un atgādājuši
uz muzeju dažādas ar sportiskajām aktivitātēm saistītas lietas:
diplomus, medaļas, fotogrāfijas,
velosipēdus, slēpes, slidas, kedas, svaru bumbas, nozīmītes,
formas tērpus u. c.
Viens no pirmajiem savu
kādreiz izmantoto sporta inventāru un fotogrāfijas, kurās redzamas dažādas Iecavā notikušas sporta aktivitātes, muzejam
atnesis Edvīns Švītiņš. Tāpat
savulaik Jāņa Zīvārta savāktos
materiālus par sportu un arī viņa paša velosipēdu muzeja vajadzībām nodevusi Iecavas vidusskolas muzeja kuratore Mirdza
Celmiņa. Savu atbalstu un savulaik izmantoto sporta inventāru muzejam jau apsolījis kādreizējais olimpietis, kamaniņbraucējs Juris Vovčoks.
Lai muzejā varētu rīkot pasākumus un varētu piedalīties
projektu konkursos, Dzintars
Zaumanis ar domubiedriem
prāto par biedrības dibināšanu.
Lai arī eksponāti pamazām
krājas, muzeja veidotāji joprojām aicina ikvienu sniegt informāciju un dāvināt vai uz laiku
ekspozīcijai nodot visdažādākās
lietas, kuras stāsta par sporta
jomas attīstību Iecavā. Kontaktpersona - Baiba Gāga (tālrunis
29413982). IZ

Kārļa Sinkas veidotais karogs un vairāku paaudžu slēpes.

3. novembrī pulksten 18:00 interesenti aicināti uz
ZĪDA APGLEZNOŠANAS PULCIŅA nodarbību (maksas)
Iecavas kultūras namā.
Zīda apgleznošanas skolotāja ar ilggadēju stāžu
Marija Vīksniņa katram nodarbību apmeklētājam garantē
prasmju apguvi, sākot ar vienkāršu pludināšanu, tad
kontūru, kompozīcijas krāsu izvēli attēlam un fonam, kā arī
parafīna batikas un citu moderno tehniku apgūšanu.
Pēc ilgākas darbošanās dalībnieki varēs izgatavot krāšņas
svētku šalles ar telpisku ziedu un citiem rakstiem.
Programma ir sastādīta, lai pakāpeniski apgūtu arvien
grūtākas prasmes un pakāpeniski iegādātos darbam
nepieciešamos materiālus. Pirmajā nodarbībā pietiks ar
spraudītēm, laiku nokalpojušu bālu lakatiņu, 1-2 krāsas
pudelītēm, otu un 2 kārtīm vai kādu citu garu materiālu,
lai veidotu rāmi, kur piespraust audumu.

Muzeja auru pievilcīgu rada senatnīgās telpas, kurās
pamazām krājas arī lielāki eksponāti – velosipēdi un «Zelta
mopēdā» startējušie braucamrīki.
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Sporta ziņas

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles 2. Divīzijas
Centra grupā 24. oktobrī Iecava - VEF/Ķekava
U-16 86:78 (R. Zariņš 30, R. Lindavs 25)
U-17 75:55 (G. Zaļmežs un L. Jaunzems pa 18)
U-14 63:12 (H. Meļķis 31, G. Plukass14, K. Veģis 11)
U-15 80:54 (T. Šķipars 35, J. Pelēcis 18, M. Šteins 14)
U-19 85:47 (J. Eiduks 27, D. Kravals 24)
23. oktobrī Bauskā sākās Starpnovadu sacensības galda
tenisā. Kā jau ierasts, vērtēšana notiek trīs līgās: 2. līgā sacenšas
jaunākie galda tenisisti, 1. līgā - gan pieaugušie, gan jaunieši, bet
augstākajā līgā - iepriekšējo sezonu labākie spēlētāji. Sacensību
pirmajā kārtā 2. līgas absolūtajā vērtējumā par uzvarētāju kļuva
Beāte Jašuka, 1. līgā - Alise Pluce, bet augstākajā līgā uzvarēja
Roalds Cildermanis.
Aizvien lielāku popularitāti sabiedrībā iemanto skriešanas
sacīkstes. Tradicionālajā skrējēju pasākumā Ozolniekos
23. oktobrī dalībniekiem tika piedāvātas dažādas distances.
Neskatoties uz lietaino laiku, arī Iecavas novada pārstāvji godam
izturēja skrējienu un pat tika pie godalgām. 1999. gadā dzimušo
un jaunāku bērnu grupā, kas skrēja 2,2 kilometrus, Simona
Vītoliņa izcīnīja 1. vietu, Enia Tīna Šusta un Dāvis Lācis - 2. vietu,
bet Roberts Jānis Stančiks - 3. vietu. Tādu pašu distanci veica
1997./1998. gadā dzimušie, un šajā grupā nepārspēta palika
Ieva Olga Jēkabsone, savukārt Guntis Kļaviņš sasniedza 3. labāko
rezultātu. Pusmaratonā Jānis Pārums vecuma grupā V-18 finišēja
astotais.
20. oktobrī Iecavas vidusskolas sporta zālē noritēja tautas
bumbas sacensības novada skolu 5.-6. klašu komandām.
Meitenes
3. vieta - Iecavas vidusskolas 6.a klases komanda
2. vieta - Iecavas vidusskolas 6.b klases komanda
1. vieta - Iecavas internātpamatskolas 5. klases komanda (Daiga
Griba, Egija Pudova, Linda Matule, Karīna Feduļina, Katrīna
Anstranga, Madara Balode, Sandra Kumakova)
Zēni
3. vieta - Iecavas vidusskolas 6.b klases komanda
2. vieta - Iecavas vidusskolas 6.a klases komanda
1. vieta - Iecavas internātpamatskolas 6. klases komanda
(Kristaps Akermans, Kristofers Viļumans, Elvis Biķernieks,
Otomārs Pastva, Kristaps Brunovskis, Jānis Ozoliņš, Rihards
Vītols) IZ

31. oktobrī plkst. 4.00 (naktī no sestdienas uz
svētdienu) Latvijā notiks pāreja atpakaļ
no vasaras laika, kad pulksteņa rādītāji būs
jāpagriež par vienu stundu atpakaļ.
Pāreja atkal uz vasaras laiku notiks 2011.gada 27.martā
plkst. 3.00, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu
stundu uz priekšu.

Izstādīti apbalvojumi
A: Beata Logina
F: Arkādijs Okolovskis

Līdz 5. decembrim Latvijas
Nacionālajā vēstures
muzejā skatāma izstāde
«Apbalvojumi Latvijas
Republikā pēc neatkarības
atjaunošanas», kurai
eksponātus atvēlējuši
arī iecavnieki.
Latvijas valsts proklamēšanas 92. gadadienai veltīto izstādi
26. oktobrī svinīgi atklāja Valsts
prezidents Valdis Zatlers un viņa
kundze. Iecavnieki Baiba Gāga
un Arkādijs Okolovskis, kuri piedalījās pasākumā, jo ekspozīcijai
nodevuši apbalvojumu paraugus
no sporta skolas «Dartija» un privātās kolekcijas, izstādes daudzveidībai velta atzinīgus vārdus.
Izstādi organizēja Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, kura eksponējusi augstākos
valsts apbalvojumus: Triju
Zvaigžņu ordeni, Viestura krustu, Atzinības krustu un 1991. gada barikāžu atceres dalībnieka
piemiņas zīmi.

Izstādē plaši pārstāvēti civilie
un militārie apbalvojumi, ko, izsakot atzinību par priekšzīmīgu
un ilggadēju darbu, pēc Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanas piešķīrušas dažādas
valsts, pašvaldību un izglītības
iestādes. Izstādē apskatāmi ordeņi, medaļas, atzinības diplomi, pateicības raksti, uzšuves un
vimpeļi no Valsts robežsardzes,
Valsts policijas, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Universitātes, pašvaldību, Iekšlietu
ministrijas, Kriminālpolicijas,
Latvijas Jūras spēku un citiem
arhīviem. Izstādi papildina formas tērpi no Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja krājuma un privātkolekcijām.
2004. gadā Valsts proves inspekcija un Valsts prezidenta
kanceleja izveidoja Latvijas
valsts apbalvojumu izstādi ar
mērķi sniegt informāciju par Latvijas vēsturi un tās apbalvojumiem. 2008. gadā izstādes atbalstītājas pienākumus uzņēmās pildīt Lilita Zatleres kundze.
Ar viņas gādību 2008. un 2009.
gadā izstāde nokļuva Latvijas
dažādās vietās un ārvalstīs.
Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs gandrīz 20 gadus ir
sistemātiski apzinājis, vācis un
pētījis dažādu valsts institūciju,
pašvaldību, iestāžu un sabiedrisko organizāciju izveidotos apbalvojumus, aptverot laika posmu no 1991. gada līdz mūsu dienām. Tik plaša nesenās pagātnes un šodienas apbalvojumu izstāde Latvijas sabiedrībai tiek
parādīta pirmo reizi. Valsts prezidents izteica cerību, ka nākotnē ar šo plašo apbalvojumu
klāstu būs iespēja iepazīstināt
pēc iespējas vairāk Latvijas
iedzīvotāju, kā arī parādīt tos ārvalstīs. L. Zatlere aicināja ikvienu darīt zināmu to cilvēku vārdus, kas ir pelnījuši apbalvojumu, jo «atzinības un novērtējuma par labu darbu nekad nevar
būt par daudz». IZ

Līdzjūtība
Izsakām līdzjūtību JĀŅA PENAVA tuviniekiem.
Kaimiņi Skolas ielas 1 otrajā korpusā

Aizsaulē aizgājuši
Staņislavs Babjansks (16.10.1954. - 17.10.2010.)
Jānis Penavs (14.09.1930. - 21.10.2010.)

Attēlos:
izstādē
skatāmie
iecavnieku
apbalvojumu
paraugi.

2010. gada 29. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus.
Tālr. 26138299.

Piedāvā darbu : : :
DZĪB «A41 Iecava» piedāvā
darbu apkopējai-sētniecei.
Lūdzam interesentus pieteikties
pa tālruni 26498200.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete meklē jebkuru darbu.
Tālr. 26974205.

Dažādi : : :
Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.
Pērk lietotas automašīnas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, vadus;
demontē metāla konstrukcijas
un attīra teritoriju no metāla;
kompensē. Tālr. 26200989.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Siens
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578
Jāņa Zīvārta piemiņas
turnīrs ZOLĪTĒ
6. novembrī pl. 10:00
(nevis 30. oktobrī
kā ziņots iepriekš)

LATVIJAS
PASTĀ
ABONĒŠANA
2011. GADAM
LĒTĀK:
1 mēn. - Ls 0,60
2 mēn. - Ls 1,20
3 mēn. - Ls 1,80
4 mēn. - Ls 2,40
6 mēn. - Ls 3,60
12 mēn. - Ls 7,20

Iecavas kultūras namā.
Dalības maksa - Ls 5.
Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 8. novembrī
no plkst. 10 līdz 12.

!

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

IECAVAS EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
29. oktobrī pl. 18:30
KONCERTS
«Bībeles tēli mūzikā».
Koncertē ansamblis
«Laudetur».
Visi mīļi aicināti!

Sporta namā

8.

Kultūras namā
29. oktobrī pl. 19:00
MEDIĶU BALLE.
31. oktobrī pl. 17:00
aktrise Zane Daudziņa
monoizrādē
«TĀDA ES ESMU».
Absolūti atklāts latviešu
sievietes miesas stāsts, kurā
tiek veikt pilnīga ķermeņa
inventarizācija un apkopota
intīmo zonu bilance:
· vai dibens nav par lielu un
krūtis par mazu?
· vai esi bijusi laba meitene,
neesi par daudz ēdusi un par
ilgu skatījusies televizoru?
· skūt vai epilēt?
· masēt ar medu vai
karstajiem akmeņiem?
· botulīns vai jau skalpelis?
· bet varbūt vienkārši
pierīties, jo tāpat
neviens tevi nemīl?
Biļešu cenas: Ls 4; Ls 5; Ls 6.
Darbosies tematiska
kafejnīca, kas piedāvā
ēdamus suvenīrus ar izrādes
tematiku («pupu kūciņas»,
«bikini cepumus»,
«torsa kūku» utt.).

5. novembrī pl. 20:00
Kinopunkta akcijas
filmas
«Kā tev klājas, Rūdolf
Ming?» un «Homo@LV»
Ieejas maksa - 1 santīms.

17. novembrī pl. 18:00
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīts pasākums Goda nosaukuma
«Iecavas Gada cilvēks»
ieguvēju apbalvošana un
svētku koncerts.
Ieeja - bez maksas.

Pēc koncerta Rudens balle

Iecavas novada atklātās
sacensības galda tenisā
30. oktobrī pl. 12:00

(ar iepriekšēju pieteikšanos).
Spēlēs Alma un Juris.
Biļetes cena - Ls 3.

Amatieru basketbola līga
3. novembrī pl. 20:30
BK Dartija - VEF

19. novembrī pl. 17:00
Zigmara Liepiņa un
K. Dimitera muzikālās
drāmas «VADONIS»
video versija.

Iecavas novada atklātās
sacensības badmintonā
25. novembrī pl. 19:00

Biļetes cena - Ls 1,50;
pensionāriem - Ls 1.
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