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Pabeigta Dievdārziņa takas pirmā posma izbūve AKTUĀLI
A: F: Anta Kļaveniece

Šajā numurā:

SIA «TLM» darbinieki
pabeiguši būvēt
koka laipu - takas pirmo
posmu gar Iecavas upes
krastu, kas ir lielisks
papildinājums nesen
atjaunotajam
Dievdārziņam.
Šogad izbūvētais takas
posms ir 96 metrus garš
un ved no Dievdārziņa
kāpnēm līdz avotiņam.
Nākamgad pašvaldība iecerējusi piešķirt finansējumu otrā
posma izbūvei, turpinot taku līdz
Pārupes gājēju tiltiņam. Takas
izbūves kopējās izmaksas varētu
būt aptuveni 12 tūkstoši latu.
Šogad tērētie līdzekļi piešķirti no
dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.
6.lpp.

4.
Neitralizē
nesprāgušu
aviobumbu

Gaida
6.
pieteikumus
tūrisma
konferencei
Takas
montāžu
veic
vietējie
amatnieki
Kaspars
un Vitālijs.

Rosības laiks salonā «Ciku Cakas»

Cienījamie lasītāji!
Valsts svētku nedēļā
«Iecavas Ziņas» iznāks agrāk jau 17. novembrī,
tāpēc lūdzam laicīgi plānot
un iesniegt
publicējamos materiālus.

Lai izgaismotu mūsu
Brīvības pieminekli
75. jubilejā, aicinām

A: F: Anta Kļaveniece

10. novembrī pl. 17:30
Iecavas vidusskolā

Salona «Ciku Cakas» saimniecei Vinetai Lambertei arvien padomā ir kaut kas, ar ko pārsteigt
un ieinteresēt apmeklētājus. Rīgas ielas 33. nama pagrabstāvā
var ne tikai iegādāties dažādus
amatnieku darinājumus un rokdarbu izejmateriālus, bet ik pa
laikam arī smelties iedvesmu
mākslinieku veidotajās izstādēs
vai apgūt kaut ko jaunu kādā no
radošajām darbnīcām.
4.lpp.

kopā ar Ivetu Ceru veidot
lukturīšus svētku gājienam
un kopā ar Kristīni Kareli
mācīties karavīru dziesmas.
Lukturīšu veidošanai līdzi
jāņem puslitra burciņa
bez etiķetes.
11. NOVEMBRĪ
būsim kopā
LĀČPLĒŠA DIENAI
VELTĪTAJĀ PIEMIŅAS

Nesen salona «Ciku Cakas» veikals-darbnīca iemājojis iepriekš izstādēm atvēlētajā telpā.
Gan salona saimniece Vineta Lamberte, gan apmeklētāji tagad priecājas par lielāku saules
gaismas klātbūtni un mājīgumu, ko rada telpas stūrī iebūvētais kamīns. Skolēnu brīvlaikā
jau dienas laikā salonā darbojās Kristīne Juhņeviča (no kreisās) un Annija Goldmane
(no labās). Rokdarbu darināšanā viņām palīdzēja Agnese Zariņa (otrā no kreisās) un
Vineta Lamberte.

BRĪDĪ!
PL.18:00 GĀJIENS NO
IECAVAS KULTŪRAS NAMA
UZ BRĪVĪBAS PIEMINEKLI.

2011. gada 4. novembrī

2.

Iecavas internātpamatskolas raibais rudens
A: F: Inga Čipena

direktores vietniece
Šogad Iecavas internātpamatskolas mācību darba jaunais
cēliens iesākās ar nebijušu izklaidi 1. septembrī - vizināšanos
ar pajūgu. Brauciena prieks tika
visiem sākumskolēniem, kā arī
5. un 6. klašu bērniem kopā ar
skolotājiem un skolas vadības
pārstāvjiem.
Īpašs prieks, atgriežoties skolā, sagaidīja skolēnus internāta
ēkā, kur izremontēts viss pirmais stāvs. Sakārtotas visas
skolas tualetes. Iestājoties aukstajai sezonai, tiek likta lietā jaunā apkures sistēma.

Ierikšojam
jaunajā
mācību
gadā.

Uzsākam darbu
6. septembrī tika atklāts kārtējais Bērnu žūrijas lasīšanas
posms, kurš tradicionāli noslēgsies novembra beigās ar krāšņu
pasākumu. Nelielos skolas bibliotekāres lasījumos bērni iepazinās ar grāmatu fragmentiem,
lai tad ar interesi jau paši iesaistītos lasīšanas priekā.
19. oktobrī 5. klašu skolēni
ar sponsoru atbalstu uzsāka
koncertlekciju cikla apmeklējumu Rīgas Kongresu namā un
Lielajā ģildē.
Skolā sākts daudzveidīgs
pulciņu darbs, klases iesaistās
dažādos ārpusskolas projektos.
Tuvāk dabai
Rudens ir lielisks laiks, lai
dotos brīvā dabā. Tāpēc klases
kopā ar audzinātājiem bieži
dodas organizētās pastaigās.
15. septembrī visi pamatskolas
skolēni devās pārgājienā, iepazīstot ievērojamas vietas Iecavas
apkārtnē. Atpazīstamo vietu tuvumā bija izvietotas norādes,
kurām sekojot skolēni veica pārgājiena uzdevumus un krāja
konkursa punktus savām klasēm. Tādējādi tika apskatītas
dzirnavas, viesu nams «Iecupes»,
ūdens attīrīšanas stacija un
kādreizējā Grienvaldes skolas
atrašanās vieta, kur klases tika
sagaidītas ar azaidu un plašāku
stāstījumu par šīs vietas vēsturi.
Uzdevumu veikšanā ietilpa arī
braša klases dziesma un zosu
gājiens pār tiltu. Pārgājiens noslēdzās ar tikšanos Dievdārziņā,
kur novadnieks Andris Kopeika
iepazīstināja ar svētvietas tapšanu un nozīmi.
Tuvojoties ziemai, ikviens
skolēns un skolotājs ņem rokās
darbarīkus, lai dotos sakopt skolas plašo un skaisto apkārtni.
Vairums skolēnu darbu uztver
ar prieku, jo ārā, kopīgi strādājot, tiek piedzīvots daudz jautru

Darbi skolas
apkārtnes
sakopšanā
var radīt
prieku.

brīžu. Savukārt dažiem darbs
dārzā kļūst par jaunu prasmju,
pieklājības un labas uzvedības
skolu.
Klases dodas mācību ekskursijās. 5. klases devās ekskursijā
uz Siguldu, kur apmeklēja Turaidas muzejrezervātu, brauca gaisa tramvajā un devās uz spieķīšu
darbnīcu, lai pašu rokām pagatavotu katrs savu suvenīru.
Uzņemam viesus
Septembra vidū skolā viesojās policijas inspektore Linda Zubāne. Izglītojošā lekcijā pamatskolas skolēni tika informēti par
vardarbību un tās apkarošanu.
5. klases skolēni, aprakstot sa-

vus iespaidus klases hronikā,
par lekciju izteicās pozitīvi, atzīstot, ka klausījušies ar interesi un
sapratuši, ka saviem klasesbiedriem vajag palīdzēt, ja tiem ir nepieciešams atbalsts.
Septembrī skolu apciemoja
arī Zviedrijas skolēnu grupa. Lai
izcīnītu iespēju doties uz Latviju,
viņiem pirms ekskursijas bija jāiepazīstas ar mūsu valsts vēsturi
un nozīmīgākajiem ģeogrāfiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem.
Skolotāju diena mūsu skolā
ir kas īpašs, gaisotne ikreiz ir
jauna un nebijusi. Šogad, atzīmējot skolotāju svētkus, vecāko
klašu skolēnu vadītajās stundās

kopā ar skolēniem piedalījās arī
ilggadējie skolas draugi no
Zviedrijas, sekmīgi apgūstot angļu valodu un bioloģiju, bet pēc
nopietnā mācību darba kopā ar
skolotājiem dodoties izglītojošā
ekskursijā uz Ausekļa dzirnavām.
Aktivitātes novadā
Dzejas dienu aktivitātes šogad tika saistītas ar Iecavas tēla
spodrināšanu. Skolēni veidoja literārus un vizuālās mākslas darbus, paužot savu mīlestību pret
novadu. Labāko darbu autori kopā ar citu skolu pārstāvjiem devās ekskursijā pa Iecavas novadu, lasot savus sacerējumus, un
tika apbalvoti novada Domē.
8. oktobrī Iecavā notika rudens skrējiens, kurā sacentās arī
Iecavas internātpamatskolas
9. klases skolnieks Kristaps Prokopovičs. Sešu kilometru garajā
skrējienā pieaugušo konkurencē
puisis izcīnīja pirmo vietu, atzīstot, ka sports ir viņa aizraušanās
un sirdslieta. Kristapa rezultāts
šogad bija 20 minūtes un 21 sekunde, tādējādi par divām minūtēm pārspēts savs pagājušā gada
uzvarētāja rekords.
12. oktobrī mūsu skolēni
piedalījās Iecavas Jauniešu forumā, daloties ar savām visneparastākajām idejām, kuras realizējot, viņuprāt, Iecavas jaunieši
justos laimīgāki.
Gaiss kļūst arvien dzidrāks.
Tuvojas aukstums. Pirms brīvdienām tika dots starts šī gada
projekta darbam, kas ļaus iepazīt Eiropas Savienības valstis.
Ziema solās būt interesanta...IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja 25. oktobra
sēdē atbalstīja grozījumus
pašvaldības aģentūras
«Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs»
un Zālītes speciālās
internātpamatskolas
budžeta tāmē.
Deputāti nolēma atbalstīt
biedrības «SK Forte Iecava WPC»
iesniegumu un piešķirt Ls 169
kluba biedru Anda Kaspara, Andreja Mūrnieka, Anda Šķensberga un Andželinas Romanovičas

dalības maksas segšanai WPC
pasaules čempionātā pauerliftingā. Minētie iecavnieki šajās sacensībās, kas risināsies no 14.
līdz 19. novembrim, startēs Latvijas izlases sastāvā.
Lai nodrošinātu Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļas
darbību atbilstoši jaunajai civilstāvokļu aktu reģistrācijas kārtībai, kas stāsies spēkā 2012. gada
1. janvārī, komiteja nolēma piešķirt Ls 250 daudzfunkcionālas
krāsu lāzerdrukas iegādei. Jaunā kārtība neparedz centralizētu
apliecību veidlapu poligrāfisku
izgatavošanu, tās katrai Dzimt-

Vāc parakstus par krievu valodu
kā otro valsts valodu
No 1. novembra līdz
30. novembrim notiks
parakstu vākšana
likumprojekta «Grozījumi
Latvijas Republikas
Satversmē» ierosināšanai.
Parakstu vākšanai nodotie
Satversmes grozījumi
paredz grozīt Satversmes
4., 18., 21., 101. un
104. pantu, iekļaujot tajos
nosacījumu par krievu
valodu kā otro valsts
valodu.
Kā jau ierasts, Iecavas novadā var parakstīties vienā vietā kultūras namā, Rīgas ielā 18.
Vēlēšanu komisijas darbinieki
apmeklētājus pieņem pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 14:00
līdz 18:00, bet piektdienās, sestdienās un svētdienās - no pulksten 10:00 līdz 14:00.
Piedalīties parakstu vākšanā
drīkst balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri parakstīšanās brīdī ir
sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama
derīga Latvijas pilsoņa pase.

Parakstīties par Satversmes
grozījumu projektu vēlētāji var
pašvaldību noteiktajās parakstu
vākšanas vietās Latvijā, kā arī
Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Vēlētājiem,
kuri veselības stāvokļa dēļ nevar
nokļūt parakstu vākšanas vietās, bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā, tiks nodrošināta
iespēja parakstīties savā atrašanās vietā, informē Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).
Parakstu vākšana ir jārīko, jo
2011. gada 9. septembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā tika
iesniegts vairāk nekā 10 000 vēlētāju parakstīts likums «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē». Apkopojot un pārbaudot
iesniegtos parakstus, CVK konstatēja, ka par Satversmes grozījumu ierosināšanu ir parakstījušies 12 533 vēlētāji.
Likumprojekts «Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē»
tiks iesniegts parlamentā, ja parakstu vākšanā to atbalstīs ne
mazāk kā viena desmitā daļa no
pēdējās Saeimas vēlēšanās
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb
vismaz 154 379 vēlētāji. IZ

Kāds bijis OKTOBRIS
Pagājušajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas deviņas miršanas un astoņas dzimšanas apliecības.
Tāpat kā septembrī, arī oktobrī iecavnieku pulkam pievienojušies
seši zēni un divas meitenes. Vecāki mazuļiem devuši šādus
vārdus: Raivo, Ričards Daniels, Toms, Reinis Valts, Nauris,
Marks, Rebeka un Elva.
Oktobrī arī reģistrētas astoņu pāru laulības. IZ

sarakstu nodaļai būs jāizdrukā
no Civilstāvokļu aktu reģistrācijas sistēmas.
Tika atbalstīts arī Domes skolēnu autobusu šoferu ierosinājums Zemgales ielas garāžās
ierīkot malkas apkuri, lai ziemā,
kad gaisa temperatūra ir zem 0,
nomazgātiem autobusiem neaizsaltu durvis un logi. Apkures
krāsns iegādei un uzstādīšanai
paredzēts atvēlēt Ls 1007.
Dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta (LAD) Zemgales
reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes vēstuli par ELFLA programmas LEADER pieejas projekta «Ozolu ielas gājēju celiņa
vienkāršota rekonstrukcija un
informatīvo norāžu uzstādīšana
Iecavas novadā» apstiprināšanu.
Ņemot vērā, ka šo projektu iespējams īstenot jau šogad, komiteja
nolēma ieteikt Domei veikt budžeta grozījumus, paredzot projekta īstenošanai pašvaldības
priekšfinansējumu Ls 27 402,48
apmērā. 20% jeb Ls 3600 no pieprasītā publiskā finansējuma
tiks saņemti no LAD avansa veidā. Pārējā daļa - Ls 14 399 - tiks
saņemta pēc projekta īstenošanas pārskatu iesniegšanas
2012. gadā, informēja projektu
vadītāja Ineta Bramane.
Iepazinušies ar SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» (DzKS)
iesniegumu, deputāti nolēma
ieteikt Domei no 2012. gada
1. janvāra apstiprināt aprēķināto
sadzīves atkritumu tarifu 7,68
Ls/m3. DzKS daļa tarifā paliek
nemainīga, bet no Jaunā gada
par diviem latiem tiks paaugsti-

nāta nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu (šogad tā ir
5 Ls/t, bet no 1. janvāra būs
7 Ls/t).
Pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmumu «Par Iecavas novada pašvaldības 2012. gada budžeta sastādīšanu», pastāvīgajās
komitejās ir izskatīti pašvaldības
budžeta iestāžu un DzKS iesniegtie priekšlikumi par prioritārajiem pasākumiem nākamajā gadā. Visus priekšlikumus ir apkopojusi Finanšu nodaļas vadītāja
Indra Latviete. Izskatot apkopotos materiālus, deputāti vienojās, ka budžeta projektā jāparedz
līdzekļi visu iestāžu uzturēšanai,
iesākto projektu realizēšanai,
Iecavas stadiona būvniecības uzsākšanai un tad attiecīgi jāizvērtē, kuriem iestāžu norādītājiem
prioritārajiem pasākumiem vēl
pietiek līdzekļu.
Komiteja arī akceptēja Sociālā dienesta sagatavotos grozījumus 2011. gada 8. marta saistošajos noteikumos Nr.2 «Par pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot
ienākumus», kas vēl jāapstiprina
Domei, ka arī precizējošu grozījumu septembra lēmumā par
valsts budžeta mērķdotāciju un
dotāciju izglītībai sadalījumu.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja 1. novembra sēdē
sprieda par 2012. gadam plānoto
pasākumu un izdevumu budžeta projektu, par svētku «Iecavai
520» logo konkursu, kā arī izskatīja Domē saņemtos iesniegumus
par septiņu pretendentu izvirzīšanu goda nosaukuma «Iecavas
Gada cilvēks» piešķiršanai. IZ

Melnās ziņas
- 26. oktobrī laika periodā no
plkst. 13:15 līdz 13:30 nozagts
pie veikala Maxima novietots sieviešu velosipēds Roxmashine
dzeltenā krāsā. Sākts kriminālprocess.
- 26. oktobrī ap plkst. 20:30
kādai mājai Iecavas novadā izsists loga stikls.
- Laikā no 26. oktobra plkst.
21:20 līdz 27. oktobra plkst. 11
Edvarta Virzas ielā, iekļūstot
caur logu automazgātuves telpā,
nozagts mikrotraktors. Sākts
kriminālprocess.
- 28. oktobrī plkst. 18:52 Sila
ielā aizturēts 1969. gadā dzimis
vīrietis, kurš vadīja velosipēdu,
būdams alkohola reibumā (0,55
promiles).
- 30. oktobrī no plkst. 2:00
līdz 8:00 uzlauztas garāžas durvis, garāžā novietotai automašīnai Ford Mondeo izsists vadītāja
durvju stikls un nolauzts stūres
rats. Sākts kriminālprocess.
- 31. oktobrī laikā no plkst.

8:10 līdz 8:20 kafejnīcai Upes
ielā, atslēdzot durvis, nozagts
dators, nauda no kases aparāta
un alkoholiskie dzērieni. Sākts
kriminālprocess.
- Laikā no 15. oktobra plkst.
21:00 līdz 22. oktobra plkst.
12:00, iekļūstot nožogotā teritorijā, nozagtas dažādas mantas
par kopējo summu Ls 975. Sākts
kriminālprocess.
- 31. oktobrī ap plkst. 18:30
Edvarta Virzas ielā aizturēts
1958. gadā dzimis vīrietis, kurš
vadīja automašīnu Opel Vectra,
būdams alkoholisko dzērienu
ietekmē (1,42 promiles).
- 1. novembrī laika posmā no
plkst. 12:00 līdz 13:00 no dzīvokļa Rīgas ielā nozagtas zelta un
sudraba rotas, kā arī nauda.
Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Rosības laiks salonā «Ciku Cakas»
1.lpp.

Izstādē rotas un pīti lakati
Vēl līdz nākamās nedēļas nogalei salonā «Ciku Cakas» apskatāma rotu un pītu plecu lakatu
izstāde. Darbus izstādei sagatavojušas mākslinieces Māra Alksne un Astrīda Lesnika. Māras
Alksnes apgleznoto zīda lakatu
izstādi salonā bija iespējams apskatīt pagājušā gada maijā, taču
šoreiz izstādes apmeklētāji varēs
iepazīt viņas darinātās rotas. Savukārt Astrīdu Lesniku šīs vasaras nometnē iepazina folkloras
kopas «Tarkšķi» dalībnieki, kas
mākslinieces vadībā mācījās pīt
lakatus. Tagad neparastajā tehnikā darinātos lakatus, kurus pinusi pati māksliniece, varēs apskatīt izstādes apmeklētāji.
Pērļo un šuj
tekstilmozaīkas
Jau otro gadu salonā tiek or-

ganizētas radošās nodarbības
gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Šogad kopš oktobra īpaši rosīgi ir
otrdienu un ceturtdienu vakari.
No pulksten 18 līdz 20 šeit darbojas gan radošā darbnīca bērniem,
kuru vada Vinetas meita Agnese,
gan tektilmozaīkas - pečvorka
(angl. - patchwork, quilting) - nodarbības pieaugušajiem, kuras
vada Tekstilmozaīkas biedrības
dalībniece Gunta Skeltona.
Radošo darbnīcu regulāri apmeklē aptuveni desmit bērni.
Meitenēm vislabāk patīk darināt
pērlīšu rotas, taču aizvadītas arī
filcēšanas, atstarotāju izgatavošanas, dekupāžas un citu tehniku apguves nodarbības. Turpmāk iecerēta arī sveču liešana no
ekoloģiska sojas vaska un Ziemassvētku rotājumu darināšana, stāsta salona saimniece.
Skolas brīvlaika nedēļā Kristīne Juhņeviča un Annija Gold-

Neitralizēta nesprāgusi
kara aviācijas bumba

Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
v
Apškrūma K. «Liepu un
ozolu paēnā». Dzeja
v
Auziņš A. «Kokteilis»
v
Dāle H. «Vienīgā»
v
Dreiže L. «Laimes monitorings»
v
«Elejas Veronika. Mūžs,
kas nepieder sev»
v
Eņģele I. «75 dienas»
v
Kolbergs A. «Naktī, lietū»
v
Krekle M. «Vita brevis. Vēlreiz» Sēr. Lata romāns
v
«Mēs XX gadsimts»
v
Svīre M. «Audums kāzu
kleitai»
v
«Tu nāc pretī, Rīga» Dzejoļi
par Rīgu
v
Ziedonis I. «Epifānijas»

ZS 54.ITB NMN rotas
2. NMN vada seržants, kaprālis

27. oktobrī Zemessardzes
54. Inženiertehniskā
bataljona Nesprāgušās
munīcijas neitralizēšanas
(NMN) grupas speciālisti
saņēma ziņojumu par
iespējami
sprādzienbīstamu
priekšmetu, kas atrasts,
veicot rakšanas darbus
Iecavā, Rūpniecības un
Viļa Plūdoņa ielas
krustojumā.
iznīcināta.
Laika posmā no 24. līdz
30. oktobrim NMN rota ir saņēmusi 33 izsaukumus un neitralizējusi 180 sprādzienbīstamus
priekšmetus. Nacionālie Bruņotie spēki lūdz iedzīvotājus būt uzmanīgiem un, atrodot priekšmetus, kas varētu būt sprādzienbīstami, nekādā gadījumā tos neaiztikt. Vieta, kur tie atrasti, iespēju
robežās jāiezīmē un par atradumu jāziņo tuvākajā policijas nodaļā vai pa telefonu 112. Pēc informācijas saņemšanas uz notikuma vietu dosies NMN speciālisti, kuri atrastos priekšmetus
neitralizēs. IZ

Fotografē žurnālam
Pagājušajā piektdienā salonā
«Ciku Cakas» viesojās žurnāla
«Floristika» redaktore Nadīna
Laukmane. Ceļu uz Iecavu viņa
mēroja, lai smeltos Ziemassvētku
vainagu dizaina idejas un fotogrāfijās tās demonstrētu žurnāla
lasītājiem. Vineta Lamberte, kas
ir diplomēta floristikas amata
meistare, šai fotosesijai bija izgatavojusi vainagu no auduma ziediņiem un dabas materiāliem.
Vinetas un viņas partneres,
arī floristikas meistares Ivetas
Ceras sadarbība ar žurnālu izveidojusies jau pirms gadiem 15,
kad abas amata prasmi vēl tikai
apguva Rīgā. Laiku pa laikam
žurnālos «Floristika» un «Floristika Mazajiem» skatāmas abu
meistaru un viņu audzēkņu darbu fotogrāfijas un apraksti. Žurnāla «Floristika» ziemas numurs
iznāks 20. novembrī. IZ

Jaunieguvumi bibliotēkā oktobrī

Oriģinālliteratūra

A: F: Elvijs Ernests

Valsts policijas darbinieks
norādīja sprādzienbīstamā
priekšmeta atrašanās vietu. Nesprāgušās munīcijas izlūkošanas procedūrā tika konstatēts,
ka sprādzienbīstamais priekšmets ir 50 kilogramu smaga
PSRS ražojuma Otrā pasaules
kara aviācijas bumba. Tika veikta neitralizēšana, lai nodrošinātu
sprādzienbīstamā priekšmeta
pārvietošanu uz Vecumnieku
smilšu karjeru.
Tā kā tuvojās diennakts tumšais laiks, iznīcināšanas procedūra tika pārtraukta un pārcelta
uz nākamo dienu. 28. oktobrī
aviācijas bumba sekmīgi tika

mane uz salonu bija atnākušas
jau dienā. Kristīne dažu stundu
laikā bija tikusi pie pašdarinātas
pērlīšu piespraudes, bet Annija pie jaunas rokassprādzes.
Meitenes sacīja, ka šāda darbošanās abām ļoti patīk. Kristīnei vismīļākā no izgatavotajām
lietām ir filca rotaļlieta - briesmonītis un atstarotājs kā piespraude, bet Annijai auskari. Pirmo
reizi uz nodarbībām Annija atnākusi līdzi mammai. Radošā
darbošanās meitenei iepatikusies, neskatoties uz to, ka pēc
rūpīgās filcēšanas sāpējuši pirksti.
Tekstilmozaīkas grupas kodols ir piecas dāmas. Arī pati Vineta ar prieku apgūst šo lupatiņu tehniku. Salonā ir nopērkami viņas darinātie grāmatu vāki un apsveikuma kartītes,
kas darināti tekstilmozaīkas tehnikā.

Tulkotā literatūra
v
Filipsa S. «Privātā dzīve»
v
Kārters F. «Kaulu altāris»
v
Kinga L. R. «Bišu valoda»
v
Kristi A. «Lords Edžverts ir
miris» 38. sēj.
v
Mariņina A. «Personīgie
motīvi» 1. un 2. grām.
v
Mičela M. «Vējiem līdzi»
v
Riplija A. «Skārleta»
v
Robertsa N. «Mīlas svelme»
v
Velbeks M. «Karte un teritorija»
Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
«Bērnu drošība»

v
Briede A. «Gunars Treimanis. Mistērijas»
v
Brunere V. «Gatves deja»
v
Džerārds M. «Gids Eiropas
apceļotājam»
v
Frolijs D. «Ajūrvēdiskā psiholoģija»
v
Ingvars M. «Tievē gudri!»
v
Kārkliņa G. «Izprast sevi,
savu ceļu»
v
«Koku un ziedu horoskopi»
v
«Krimināllikums»
v
Lāce R. «Padomdevējs domraksta autoram 7.-12. klasē»
v
Neiharts Dž. G. «Runā Melnais Briedis»
v
Nikitenko S. «Jostas»
v
«Nikolaja Rēriha gleznas
Latvijā»
v
Odiņa A. «Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata»
v
Skangale L. «Latvijas valsts
svētku, atceres un atzīmējamās dienas»
v
Straujuma E. «Pērļotas rotaslietas»
v
Strubergs P. «Ceļojumu
mozaīka. Venecuēla. Ķīna»
v
Svijašs A. «Atvērtā zemapziņa»
v
Šalkonis O. «Devītā ģērbtuve»
v
Ščadilovs J. «Aknu attīrīšana»
v
«Tautas un dabas līdzekļi
bērna veselībai»
v
«To nedrīkst nezināt! Leģionāri»

5.
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Iecavas novada vēstures un
sociālo zinību skolotāji smeļas pieredzi Brocēnos
A: Sanita Kozlova, Sandra Sūna
F: Enija Rubina

Rudenīgi skaistā
24. oktobra rītā
devāmies pieredzes
braucienā uz Brocēnu
novadu, lai tiktos ar
Izglītības un vēstures
metodiskās apvienības
(MA) vadītāju Lauru
Miķelsoni.
Ceļā, vērojot skaisto ainavu, raisījās sarunas, radās
idejas Vēstures MA tālākajai
darbībai - dažādu pasākumu
organizēšanai.
Brocēnos devāmies uz cementa ražotni, kas ir viena no
lielākajām ražotnēm Latvijā.
Iepazināmies ar ražošanas
procesu, uzzinājām uzņēmuma galvenos mērķus - papla-

šināt, ražot, pelnīt, bet pats svarīgākais - būt videi draudzīgiem.
Izmantojot dabas resursus, ne
vien ņemt no dabas, bet palīdzēt
tai atbrīvoties no sadzīves atkritumiem, atjaunot resursus.
Uzskatāmi uzņēmuma koncepciju varēja redzēt demonstrētajā filmā. Uzņēmums iesaistās
skolas vides sakārtošanā, atbalstot projektus ar ilgtspējīgu attīstību. Brocēnu vidusskolā
iepazināmies ar skolas telpām,
darbiniekiem, skolas muzeju.
Diskutējām par vēstures, sociālo
zinību, audzināšanas darba aktualitātēm, problēmām, dalījāmies pieredzē to risināšanā un
pilnveidošanā.
Apmeklējām Brocēnu ledus
halli, kur skolēniem notiek viena
sporta stunda nedēļā. Devāmies
arī uz Saldu, jo kā tad bez Gotiņām un «Druvas» saldējuma.
Pabijām Saldus katoļu baznīcā,
kuru vada priesteris Ainārs Me-

diņš, aplūkojām fotogrāfiju izstādi un moderno baznīcas ēku.
Par labu pārsteigumu pārvērtās
«Pūču mājas» apmeklējums: tur
vēsture, arhitektūra, sabiedrī-

bas izglītošana kultūras jomā
viss zem viena jumta - salonveikalā! Par šo atklājumu visvairāk priecājās skolotāja Iveta Cera. IZ

Zemgales Plānošanas reģions parakstījis
Saprašanās memorandu ar Klužas-Napokas reģionu Rumānijā
A: Juris Kālis

ZPR speciālists
Dokuments, kas parakstīts
reģiona administrācijas organizētās Zemgales pašvaldību vadītāju delegācijas darba vizītes laikā Rumānijā, paredz attīstīt vispusīgu sadarbību abu reģionu
dažādu institūciju starpā, bet
galvenokārt ekonomikas un sociālās attīstības jomā, kā arī kopīgu starptautisku projektu izstrādē un ieviešanā.
Lai arī Latvijas sabiedrībā bieži vien saklausāms viedoklis, ka
Rumānija nav tā attīstītākā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur
braukt un smelties vērtīgu pieredzi saimniekošanas un valsts
pārvaldības jomā, 22 cilvēku delegācija no Zemgales, tostarp
Iecavas novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, oktobra vidū
pārliecinājās par pretējo. Sarunās ar Klužas Domes priekšsēdētāja vietnieku un vairākiem domniekiem zemgalieši jutās pārsteigti, uzzinot, ka pēdējos gados
gan pilsēta, kurā vien ir aptuveni
300 000 iedzīvotāju, gan reģions

attīstās ļoti dinamiski un mūsdienīgi, galvenokārt pateicoties
pievilcīgai investīciju videi. To
savukārt nodrošina vairāk vai
mazāk kvalificēts, bet lēts darbaspēks, aptuveni 75 000 strādājošo uz Klužu brauc strādāt no tuvākajiem lauku apvidiem.
Pilsētā ir vairāk nekā 70 skolu un bērnudārzu, 16 augstskolas ar vairāk nekā 100 000 studentu. Savukārt starptautiskā
lidosta nodrošina Eiropas lielāko
galamērķu sasniedzamību, bet
informācijas tehnoloģijas - vienu
no pasaulē ātrākajiem interneta
pieslēgumiem, atpaliekot vien no
lielākajām Āzijas valstīm. Šie un
vēl citi attīstītās infrastruktūras
segmenti ir mudinājuši Klužā atvērt pasaulē redzamu IT, autobūves, metalurģijas, celulozes
un papīra, kā arī ķīmiskās un
farmācijas rūpniecības kompāniju ražotnes. Tādējādi bezdarba
līmenis pilsētā sasniedz vien 2,2
procentus, lai gan pavisam nesen tas bijis vēl zemāks.
Zemgaliešiem bija iespēja
iepazīties arī ar Rumānijas Ziemeļrietumu attīstības aģentūras

darbu, kas jau 1998. gadā ir izveidota saskaņā ar Reģionālās
attīstības likumu, taču tā nav
administratīva struktūra, bet
gan brīvprātīgi izveidota, apvienojot pašvaldību intereses.
Aģentūras, līdzīgi kā Zemgales
Plānošanas reģiona (ZPR), misija
ir gādāt par reģiona līdzsvarotu
attīstību, investīciju piesaisti,
sektoru politiku, reģionālo un
starptautisko sadarbību.
Ciemojoties Rumānijā, Zemgales politiķi tikās ar Klužas Napokas pašvaldības pārstāvjiem un runāja par vietējo
pašvaldību politiskā pārvaldījuma struktūru, administrācijas
funkcijām, finansēšanas modeļiem, plānošanas principiem, kā
arī sabiedrības integrācijas jautājumiem.
Rosinoša bija arī tikšanās ar
tehnoloģiskā parka «TAROM» vadību. Minētais parks ar vairākām mazākām struktūrvienībām, kas izvietotas lauku teritorijās, gādā par biznesa vides attīstību reģionā, jaunu darba vietu izveidi, zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, sadarbību ar vie-

tējām pašvaldībām, bankām, bet
uzņēmējiem sniedz konsultācijas investoru piesaistē, finansiālos, tehniskos un juridiskos jautājumos.
Šādas un līdzīgas politiķu tematiskas darba vizītes ārzemēs
ZPR administrācija aptuveni reizi gadā vai nedaudz retāk organizē regulāri, jo uzskata tās par
lietderīgām. Ārzemēs redzētais
un dzirdētais politiķiem daudzas
lietas un tendences ļauj skatīt
plašāk, reģionālā kontekstā, un
pieņemt vienotus un pārdomātus lēmumus, kas vērsti uz visas
Zemgales attīstību. Turklāt ārzemju pieredze galvenokārt tiek
pētīta saistībā ar uzņēmējdarbības, izglītības un zinātnes attīstību reģionā. Tas tāpēc, ka Zemgalei, kur izvietota Lauksaimniecības universitāte un vairāki zinātniskie institūti, piemīt pietiekami augsts intelektuālais potenciāls, lai ilgtermiņā tā kļūtu
par konkurētspējīgu teritoriju ar
attīstītu, uz zināšanām balstītu
ekonomiku, ražotnēm un pakalpojumiem ar augstu pievienoto
vērtību. IZ
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Pabeigta Dievdārziņa takas pirmā posma izbūve
1.lpp.

Takas izbūvi, cieši sadarbojoties arī ar SIA «Smiltaiņi Iecavā», uzņēmums veica aptuveni
pusotru mēnesi, nodarbinot
desmit cilvēkus. Takas dizaina
izstrādē piedalījās arī Kārlis Sinka.
Upes krasts bija jāattīra no
krūmiem, akmeņainajā un slīpajā krastmalā jāizveido takas
pamati, kas nemaz nav tik viegls
uzdevums. «Pēc tāmes takas garums ir 96 metri, bet reāli padarījām vairāk. Darba gaitā radās
iecere papildus izbūvēt vēl trīs
kāpnes: noejas pie upes un avotiņa, kā arī uzeju līdz dolomīta
alai. Izgatavojām arī divas atkritumu urnas,» stāsta uzņēmuma
valdes loceklis Dzintars Zaumanis. Viņš atzīst, ka nosacīto peļņu nācies ieguldīt takas izbūvē,
taču «mēs te dzīvojam un nevaram izdarīt kaut kā».
Kā pastāstīja Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs, takas izbūve nav vienīgais šogad
ieplānotais Dievdārziņa jauninājums. Ja Finanšu komiteja
ieceri atbalstīs un piešķirs finansējumu, tad jau šoruden senajā svētvietā no Pārupes ielas
līdz skatu platformai tiks izbūvēta pusotru metru plata bruģēta
taka, kā arī nostiprināta ielas
nomale automašīnu novietošanai. Šāda iecere radusies, jo Rīgas ielas rekonstrukcijas laikā,
demontējot brauktuves pamatni, izrakts sens laukakmeņu
bruģis. Ieceri atbalstījis arī viens

Taku
balsta
stabi,
kas ir
zem
spiediena
dubultimpregnēti,
lai tos un
arī pārējās
koka
detaļas
mazāk
ietekmētu
mitrums.
no Dievdārziņa atjaunošanas
iniciatoriem Ēvalds Kivilands.
Pēc viņa ierosinājuma Dievdārziņa āderu krustpunktā plānots
novietot vēl vienu akmeni - simbolisku upurakmeni ar piecu
āderu staru atzīmēm. Kivilanda
kungs zina stāstīt, ka pirms I Pasaules kara un pagājušā gadsimta 20. gados Dievdārziņā
upurakmens ir jau bijis; cilvēki
uz tā likuši puķes. Vēlāk upurakmens no senās svētvietas pazudis, iespējams, ka kāds to
ievēlis upē. IZ

Gaida pieteikumus
Zemgales tūrisma konferencei
A: Inese Turkupole-Zilpure

Zemgales Tūrisma asociācijas
valdes priekšsēdētāja
15. novembrī plkst. 10.00
Krustpils pilī notiks
tradicionālā Zemgales tūrisma
konference, kuru organizē
Zemgales tūrisma asociācija
sadarbībā ar biedriem un
sadarbības partneriem. Šī
gada konferences tēma «Veiksmīga tūrisma produkta
un galamērķa pamatprincipi».
Konferences dalībnieki tiks
iepazīstināti ar galvenajām tūrisma tendencēm un projektiem
Zemgalē, Tūrisma attīstības
valsts aģentūras aktivitātēm,

Q Latvija ieviešanu un kvalitātes
nozīmi tūrismā, labās prakses
piemēriem galamērķu veidošanā
Līgatnē, Saukas dabas parkā un
Mežotnes pilī. Runāsim arī par
tūrisma produktu veidošanas
un pārdošanas pamatprincipiem
vietējām un ārvalstu tūrisma firmām. Dalībniekiem būs pieejama tradicionālā konferences avīze, kurā būs atrodami praktiski
padomi par tūrisma produkta
prezentāciju un tūrisma informācijas centru pārskats par tūrisma attīstību novados.
Dalība konferencē ir bez
maksas. Pieteikties iespējams
līdz 11. novembrim Zemgales
Tūrisma asociācijas birojā pa
tālruni 63923797. IZ

Reklāma

Reklāma

Reklāma
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Gaidot IECAVAI 520

Dzejas dienās Iecavas novada latviešu valodas un literatūras
pedagoģes rosināja skolēnus veltīt jaunrades darbus Iecavai.
Gaidot Iecavas 520. gadskārtu, ko svinēsim nākamgad,
«Iecavas Ziņas» publicē konkursa laureātu darbus.

Strūklakas laiks
A: Elīna Kļaveniece
Iecavas vidusskolas 12.a klase

Jo gaida to tirgus un kaimiņš
jāsatiek.

Līgavas mākoņu kleitās cēlās
Un jaunie vīri uzvalkos smalkos
Ik nedēļas nogali blakus man
foto vēlas.

No divām pusēm baznīcu zvani
zvana.
Bet vai kāds to mana?

Draiskulīgi bērni basām kājām
ūdeni šļaksta,
Atlido bite un vasaras
karstumā veldzi rod.
Mazuļu māmiņas mani kustībā
vēro,
Skaļās čalas un smiekli viņu
dvēseles baro.
Vecs vīrs ar spieķi man
svētdienas rītos garām iet,

Rudens debesīs melni kāši klusi
man pāri aizlido,
Vēja norauta kļavas lapa manā
ūdenī patvērumu rod.
Laikrādis mani blakus vēro,
Bet es ūdens plūdumā laiku
skaitu.
Ik dienas cilvēki traucas un
steidzas,
Viņu dzīve te sākas un reiz arī
beidzas. IZ

Sporta ziņas

Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijā BK Dartija 26. oktobrī savā
laukumā pārspēja LBL3 pastarīšus Jūrmalu ar rezultātu 80:47
(pa ceturtdaļām 21:6; 18:14; 26:15; 15:12).
Rezultatīvākie Iecavas komandā: Jānis Eiduks (20 punkti,
7 izcīnītas bumbas, 2 rezultatīvas piespēles), Dāvis Kravals (12 p.,
5 izc. b., 4 rez. piesp.), Ivars Zemītis (12 p., 4 izc. b).
2. novembra vakarā Dartija savās mājās uzņēma Alūksnes
basketbolistus.
LJBL 2. divīzijas Centra grupa
31. oktobrī Bauska - Iecava/Vecumnieki
U-15 53:56 (H. Meļķis 20, G. Plukass 11, A. Sidorenkovs 10) IZ

Iecavas luterāņu draudzē
tiek uzsāktas IESVĒTES MĀCĪBAS.
Pirmā nodarbība 11. novembrī pl. 18.30
Iecavas luterāņu baznīcas sakristejā.
Esat laipni gaidīti!
Draudzes mācītājs
Svētdienas skolas nodarbība 11. novembrī plkst. 17.00.

Līdzjūtības

Sporta namā
Rīgas telpu futbola
čempionāts 2011./2012.
8. novembrī
pl. 20:30 FK Iecava Madikenas Vangaži
pl. 21:30
FK Iecava - Dinamo Ogre
22. novembrī
pl. 20:30
FK Iecava - Lerona-2
pl. 21:30
FK Iecava - Banku augstskola
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» atklātās
vieglatlētikas sacensības
telpās
9. novembrī pl. 14:00
C grupa
23. novembrī pl. 14:00
D grupa
30. novembrī pl. 15:00
B grupa
Iecavas novada sacensības
galda tenisā (2. kārta)
15. novembrī pl. 18:30
Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
16. novembrī pl. 20:30
Dartija - Carnikava
23. novembrī pl. 20:30
Dartija - Kvēle

Bezmaksas nodarbību kursu

POZITĪVĀS DOMĀŠANAS
POTENCIĀLS
nodarbība Iecavas kultūras
namā notiks 12. novembrī
no plkst. 10:00 līdz 14:00.

Pieteikšanās
pa tālr. 29268363.
Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 14. novembrī
no plkst. 10 līdz 12.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
5. novembrī pl. 11:00
Iecava - BJBS Rīga/Rīdzene 2;
Iecava - BJBS Rīga/DSN 2

13. novembrī pl. 11:00
Iecava - Limbaži/Salacgrīva
19. novembrī pl. 11:00
Iecava - BJBS Rīga/VEF
Latvijas Republikas
atklātais veterānu
čempionāts galda tenisā
26. novembrī pl. 12:00 un
27. novembrī pl. 10:00

Klusa paliek tēva sēta,
Klusa tēva istabiņa.
Nav vairs tēva mīļo soļu,
Nav vairs tēva padomiņa. /Latviešu tautasdziesma/

Izsakām līdzjūtību Tatjanai Kapusto, tēti pavadot
mūžībā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs
Bet lapas lido.
Lapas vēlreiz skan.
Un lēnām rimst.
Un sastingst dziļā mierā.

/M. Bārbale/

Iecavas novada Dome izsaka līdzjūtību
Tatjanai Kapusto, tēvu kapu kalniņā pavadot.
Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami...
/Z. Mauriņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Tatjanai Kapusto,
tēti zaudējot.
Kolēģi Bruno Bahs, Iveta Putniņa un
Iecavas internātpamatskolas 6.a klase

Aizsaulē aizgājuši
Arvīds Bugoveckis (24.12.1925. - 28.10.2011.)
Sergejs Akimovs (28.08.1950. - 30.10.2011.)

2011. gada 4. novembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Pērk : : :
zemes ar mežu, zemes ar
jaunu un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr. 22114382;
29829750.

Vēlas īrēt : : :
labiekārtotu 1 istabas dzīvokli
Iecavā ar mēbelēm.
Tālr. 26768628.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete var strādāt par
dežuranti, palīdzēt
saimniecības darbos,
pieskatīt vecu cilvēku
(ar dzīvošanu uz vietas).
Tālr. 29970286.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Great Wood» Rīgas ielā 55b
(bij. kolhoza garāžas) aicina
darbā strādniekus
kokapstrādes cehā.

8.

Kultūras namā
12. novembrī pl. 17:00
Teātra apvienības «Panna»
izrāde «PUSE NO SIRDS».
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā,
biļešu cenas - Ls 4 un Ls 5.
17. novembrī pl. 19:00
Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai
veltīts pasākums.
Ieeja - bez maksas.
19. novembrī pl. 17:00
DZINTARA ČĪČAS un
KASPARA ANTESA
koncerts.
Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 3,
koncerta dienā - Ls 4.
20. novembrī pl. 11:00
Zemgales FOLKLORAS
KOPU SKATE.
23. novembrī pl. 18:00
LILIPUTU CIRKS
no Ukrainas.
Ieejas maksa - Ls 2.
26. novembrī pl. 18:00
KORU SADZIEDĀŠANĀS
koncerts.
Ieeja - bez maksas.

SIA «AISHA» («Juriņi»,
Dimzukalns, Iecavas nov.)
aicina darbā strādniekus
kokapstrādes cehā.

Pateicība
Paldies Tamārai Razuvajevai
par viesmīlīgo uzņemšanu
savā lauku sētā!
PII «Dartija» grupas
«Zvaniņi» un «Rotaļa»

9. novembrī plkst. 10:00
Iecavas novada Domes 5. stāva zālē notiks
Meža konsultāciju pakalpojumu centra Rīgas reģionālās
nodaļas rīkotais SEMINĀRS par ārstniecības augiem.
Lektore Zeltīte Kaviere.
Pirmā uzstāsies Hipotēku bankas aizdevumu daļas vadītāja
Laura Saulīte. Viņa stāstīs par starta un mikrokreditēšanas
programmām mazajiem uzņēmējiem. Uz semināru drīkst
ierasties topošie uzņēmēji, kuriem interesē tikai šis jautājums!
Pieteikšanās uz semināru lauku tīklā nav nepieciešama.

Atradumi : : :
Pirms pāris nedēļām ielas malā
pie mājas Virzas ielā 53 atrasts
atslēgu saišķis: trīs atslēgas un
atslēgu piekariņš ar sievietes
vārdu krievu valodā. Atslēgas to
īpašnieks/-ce var saņemt
laikraksta «Iecavas Ziņas»
redakcijā, Skolas ielā 4, iepriekš
piezvanot pa tālr. 63941299
(darba laikā).

Tā man iet.
Nav slikti, kā man šķiet,
Un kompass rāda dienvidus
Un Iecavu mazliet.
Tā man iet Nav slikti, kā man šķiet,
Un kompass rāda Iecavu
Un skolu vēl mazliet.

Iecavas vidusskolas
saime aicina visus savējos absolventus, skolotājus,
darbiniekus - uz skolas

135 gadu jubileju
25. novembrī plkst. 19.00
Baltajā skolā.
Muzejs Sarkanajā skolā
atvērts no plkst. 12.00.
Būsim priecīgi JŪS redzēt!
(Dalības maksa Ls 3,00.)
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