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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Kļūst par divkārtēju Latvijas čempioni
F: Eduards Jašuks

16.12.2011.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
2.
Vidusskolā
skan dzejoļi
angļu valodā

Nodota

3.

ekspluatācijā
rekonstruētā
Rīgas iela

Jezgai

4.

panākumi
konkursā
Sestdien, 10. decembrī, sporta namā «Dartija» norisinājās Latvijas Republikas jaunatnes
meistarsacīkstes galda tenisā minikadetu D grupai (2000. g. dz. un jaunāki). Treneres
Baibas Gāgas audzēkne iecavniece Beāte Jašuka (vidū) kļuva par šo sacensību
dubultčempioni, smagā cīņā iegūstot zelta medaļu gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs.
7.lpp.

Labāko mācību uzņēmumu
vidū Iecavas planieru meistari
A: Anta Kļaveniece

Veiksmīgi piedaloties Skolēnu
mācību uzņēmumu (SMU)
gadatirgū, Iecavas
vidusskolas uzņēmums
Planieri Iecava ieguva
nomināciju «Labākā
pārdošanas komanda» un
iespēju piedalīties
Starptautiskajā skolēnu
mācību uzņēmumu tirdziņā.
Kā atzina žūrija, mazie
biznesmeņi Mikus
Kačerauskis un Kārlis Zaķis
pārliecināja, ka planieri
patiešām lido, un sauklis «Lai
lido!» ir attaisnojies.

«Ideja, kā taisīt planierus, bija Kārļa. Viņš Vecrīgā nopirka
vienu planierīti, bet tas uzlidoja
uz kādas mājas jumta. Tad viņš
izdomāja, ka var uztaisīt planieri
pats, bet vēlāk atnesa to uz skolu. Nākamajā mācību gadā sociālajās zinībās mēs lasījām par
SMU, un es iedomājos, ka mēs
varētu pārdot planierus,» stāsta
Mikus Kačerauskis. «Planieri ir
izgatavoti no grila kociņiem, PVA
līmes, superlīmes, svina un kartona. Taisīt nav ne viegli, ne grūti, tikai precizitātei jābūt lielai.
Gadatirgū man patika daudz
kas, bet laikam jau visvairāk 2.lpp.
saņemt balvu.»

Iedegta
5.
svētku egle

Nedienas ar bebriem
A: Elīna Arāja

Dzimtmisas pusē bebri
aizdambējuši caurtekas un
sabūvējuši dambjus, tādēļ 3.
decembrī pašvaldības
pārstāvji izbrauca uz vietas
novērtēt situāciju un
secināja, ka situācija tiešām
ir nopietna – netālu no
«Pīguļiem» caurteka zem ceļa
krietni aizdambēta un
novadgrāvjos sabūvēti vairāki
dambji, kur lielākais netālu
no «Gustiem» ir pat augstāks
par metru un aptuveni desmit
metrus garš.

Pašvaldība šīs problēmas risināšanai jau lūgusi palīdzību
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kam ir pieredze, kā cīnīties
ar bebriem.
Vislielākos postījumus bebri
nodara saimnieciskajai darbībai, kad aizdambēto grāvju un
caurteku rezultātā applūst mežsaimniecību un lauksaimniecību platības.
Kokus bebri intensīvi sāk
gāzt, gatavojoties ziemai: no lielajiem kokiem būvē aizsprostus,
bet mazie zariņi noder par
barību.
3.lpp.

2011. gada 16. decembrī

2.

Vidusskolu pieskandina angļu dzejoļi
A: F: Kristīne Karele

Novembra nogalē Iecavas
vidusskolā risinājās
ikgadējais angļu dzejoļu
konkurss, kurā 4.-7. klašu
skolēni tulkoja no angļu
valodas, skandēja un
noformēja dzejoļus, ko paši
bija sameklējuši.
Šī gada konkurss bija īpašs
ar to, ka žūrijā strādāja ASV
vēstniecības vicekonsule Sāra
Stīlija (Stealy), Britu Padomes
projektu koordinatore Karīna
Naumova, Iecavas vidusskolas
muzeja vadītāja Mirdza Celmiņa, kā arī divi jaunieši: skolēnu
Domes pārstāve Agnese Čikule

un apvienības «Par labu skolu»
vadītājs Eduards Cers. Ļoti
priecājāmies par balviņām, ko
katram dalībniekam un viņa
skolotājai bija sarūpējusi Britu
Padome, bet uzvarētājiem ASV
vēstniecība.
Fināla dalībnieku skaits bija
kupls; no katras klases bija izvirzīti pieci vai seši labākie dzejoļu skandētāji. Lūk, rezultāti.
Dzejoļu skandētāji 4.-5. klašu grupa:
I vieta Anna Patrīcija Karele
(5.a)
II vieta Elīna Logina (4.a)
III vieta Jēkabs Svarinskis
(4.b)
6.-7. klašu grupa:

I vieta Krista Dārziņa (7.a)
II vieta Arta Riekstiņa (6.a)
III vieta Betija Celitane (7.a)
Dzejoļu tulkotāji un noformētāji 4.-5 klašu grupa:
I vieta Enia Tīna Šusta (4.b)
II vieta Kristīne Kabaļina
(4.a)
Beāte Bilkeviča (4.a)
6.-7. klašu grupa:
I vieta Krista Dārziņa (7.a)
II vieta Loreta Osīte (6.a)
III vieta Signija Veskere
(6.b)
Ļoti ceram, ka nākošgad
konkurss paplašināsies un tajā piedalīsies arī citas novada
skolas. Sarunas jau ir uzsāktas. IZ

Konkursa uzvarētāja gan
skaitītāju, gan tulkotāju
un noformētāju
kategorijā Krista Dārziņa.

Labāko mācību uzņēmumu vidū Iecavas planieru meistari
F: Solvita Lauzēja

1.lpp.

10. decembrī uz tirdzniecības
centru «Rīga Plaza», kur norisinājās Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus,
devās astoņi Iecavas vidusskolas
uzņēmumi: Brīnumpērle (T-krekli un aksesuāri), Dont give up, be
strong (ielu vingrošanas nodarbības), Pāva skaistums (aksesuāri), Planieri Iecava (planieri), Sisis Vijoļkājis (muzikāli priekšnesumi), Uzdāvini drošību (atstarojošas brošas), Zelta lietus (ziepes)
un Dejotprieks. Komandas sagatavoja un konsultēja skolotājas
Antra Pāruma un Solvita Lauzēja.
Gadatirgu rīkoja biznesa izglītības biedrība «Junior Achievement–Young Enterprise Latvija» (JAL) sadarbībā ar Swedbank. Šis pasākums bija pirmais
nopietnais pārbaudījums skolēniem, kuri šogad dibinājuši savus uzņēmumus. Kopumā gadatirgū piedalījās 160 no šogad reģistrētajiem 600 SMU. Gadatirgu apmeklēja vairāk nekā 2500
interesenti, kuri izmantoja
iespēju iegādāties radošas dāvanas Ziemassvētkos. Par labākajiem skolēnu radītajiem produktiem tika atzīti aizsargājoši apvalki datoriem, pretsmēķēšanas
komplekts, kosmētiskie produkti un neparastas mugursomas.
16 labākie uzņēmumi ieguva tiesības piedalīties starptautiskajā
Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū, kas nākamā gada martā

pulcēs topošos uzņēmējus no
20 valstīm.
Gadatirgus laikā skolēnu ražotos produktus vērtēja ne tikai
pircēji, bet arī žūrija – uzņēmēji
un programmas atbalstītāji.
Skolēni ikvienu iepazīstināja ar
savu biznesa ideju, produkta ražošanas procesu un gūto pieredzi. Būtiski žūrijas vērtējuma
kritēriji bija komandas stenda
noformējumus un koptēls, pārdošanas prasmes un preces kvalitāte.
Vienlaikus ar Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgu notika
ekonomikas skolotāju tikšanās
un diskusija ar Swedbank ekspertiem par valsts ekonomikā
notiekošajiem procesiem un nākamā gada prognozēm.
«Jaunās uzņēmēju paaudzes
veidošanā svarīgi ir sasaistīt mācību procesā gūtās zināšanas un
praksi. Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus ir nozīmīgs pasākums, kur uzņēmīgi jaunieši
klātienē tiekas ar pieredzējušiem
uzņēmējiem, kā arī gūst vērtīgu
pieredzi saskarsmē ar pircējiem,»
uzsvēra JAL izpilddirektors Jānis
Krievāns.
«Klientu novērtējums ir biznesa veiksmes pamatā. Tāpēc gadatirgus ir viens no svarīgākajiem skolēnu mācību uzņēmumu
attīstības posmiem. Piedāvājot
savu preci, tiekoties aci pret aci
ar saviem klientiem, jaunie uzņēmēji var pa īstam sajust sava uzņēmuma spējas un arī pirmo panākumu prieku,» tā Swedbank
valdes loceklis, Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs
Daniils Ruļovs. IZ

«Taisīt planierus nav ne viegli,
ne grūti, bet vispatīkamāk
ir saņemt balvas,»
teic Mikus Kačerauskis (no labās)
un Kārlis Zaķis.

3.
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Ceļa rekonstrukcijas darbi ir galā
A: Elīna Arāja

Rīgas ielas rekonstrukcijas
darbu pieņemšana notika
8. decembrī, kad visas
iesaistītās amatpersonas
satikās, lai apspriestu
padarīto un parakstītu
dokumentus par sadarbības
beigām.
Pirms rekonstrukcijas lielās
noslodzes dēļ Rīgas iela bija pamatīgi izbraukāta, īpaši pie luksoforiem. Pat gājēji varēja pamanīt dziļās rises, mežģīdami kājas
šķērsojot ielu; vietām pie kanalizācijas akām zem asfalta seguma
pat bija izveidojušās gaisa kabatas, kur ceļa segums draudēja
iebrukt. Tādēļ šī gada sākumā ar
Eiropas Kohēzijas fonda atbalstu
tika uzsākti ielas un trotuāru rekonstrukcijas darbi. Kopumā
projekta realizācija izmaksājusi
teju divus miljonus latu, no kuriem aptuveni ceturto daļu sedzis Kohēzijas fonds, bet atlikušo - valsts. Reizē ar Rīgas ielu papildu darbi notika arī Baldones,
Upes un Sila ielas krustojumā,
kur satiksme pilnībā tika izmainīta. Par šo plānojumu daudzi
iedzīvotāji bija neapmierināti, tomēr projekta vadītāja Z. Blankveina skaidroja, ka jaunizveidotais mezgls ir drošākais risinājums, kādu šajā vietā varēja iz-

veidot, ņemot vērā, ka visintensīvākā satiksme ir virzienā tilts-Sila iela, bet, braucot no tilta uz
Grāfa laukumu, ceļš ir vismazāk
noslogots. Krustojumā ir arī liela
gājēju kustība, un Z. Blankveina
ir pārliecināta, ka pēc rekonstrukcijas gājēju drošība ir krietni
uzlabojusies. Protams, risinājums ir neierasts, tomēr ar laiku
iedzīvotājiem tas iepatiksies, cer
projekta vadītāja. Viņa sola, ka
papildu tiks izvērtēts luksofora
signālu darbības ilgums, jo par
to saņemti gan iedzīvotāju, gan
pašvaldības iebildumi.
Būvniecība, protams, nevarēja noritēt bez iedzīvotāju un
caurbraucēju neērtībām, bet tas
ir saprotams, jo būvobjekts neatrodas pilsētas nomalē. Satiksmes organizācijas darbus apgrūtināja vienlaicīgi veiktais
ūdenssaimniecības projekts, kuru arī nevarēja atlikt.
Pieņemšanas komisija uzteica būvdarbu veicēja - A/S «Ceļu
pārvalde» - veiksmīgi noorganizēto sānu nobrauktuvju pagaidu
ekspluatāciju, un kopumā būvdarbi noritējuši raiti. Interesanti,
ka būvdarbu laikā uziets sens
akmens bruģis, kas neskarts
stāvējis zem vairākām asfalta
kārtām kopš pagājušā gadsimta
sākuma. Tagad šo bruģi, pa kuru
staigājuši mūsu novadnieki pagājušā gadsimta sākumā, var

novērtēt ikviens, staigājot pa
Dievdārziņu.
Projekta vadītāja atzinīgi vērtēja padarīto un cer, ka neapmierinātie iedzīvotāji ar laiku pieradīs. Galvenais rekonstrukcijas
uzsvars likts uz drošību, jo lielā
VIA Baltica maģistrāle šķērso
Iecavas centru. Svarīgi ir pasargāt gan gājējus no intensīvās
auto plūsmas, gan automašīnas
no gājējiem, kas pēkšņi šķērso
ielu neatļautās vietās. Pagaidām
Iecava ir vienīgā vieta, kur izvietotas šādas īpaši drošas margas,
kas sevi pierādīja jau būvdarbu
laikā. Tās tikpat kā nav izkustē-

Nedienas ar bebriem

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
F: Elīna Arāja

1.lpp.

Pamatojoties uz 01.09.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.998
«Noteikumi par darbības programmas «Cilvēkresursi un
nodarbinātība» papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti
«Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos»»
(Vien. nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
un
Iecavas novada Domes priekšsēdētāja 14.12.2011.
rīkojumu Nr. 227 PA tiek izsludināta
Iecavas novada izglītības iestāžu pedagogu pieteikšanās uz
mērķstipendiju saņemšanu projekta 3. aktivitātē (11 vietas).
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 03.01.2012. līdz plkst.16:00
Pieteikumu iesniegšanas vieta - Iecavas novada Domes
kanceleja, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Pieteikšanās nosacījumi (LR 01.09.2009.MK not. Nr. 998 ar
grozījumiem) un iesniedzamo dokumentu (iesniegums,
izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, CV, pedagoga
pašvērtējums) formas (vai veidlapas) ir pieejamas pie novada
izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības portālā
www.iecava.lv

jušās pēc sadursmes ar automašīnām, kuras iebraukušas Iecavā no Rīgas puses.
Objekta nodošanā piedalījās
komisijas priekšsēdētājs TVC
Ražošanas pārvaldes direktors
Gints Alberiņš, bijušais iecavnieks, A/S «Ceļu pārvalde» valdes priekšsēdētājs Jānis ZauersZauls, VAS «Latvijas Valsts ceļi»
Centra reģiona Bauskas nodaļas
vadītājs Dzintars Dzenis, SIA
«Firma L4» būvuzraudze Gunta
Millere, A/S «Ceļu pārvalde» projektu vadītājs Eižens Tiltiņš un
Bauskas novada Būvvaldes būvinspektors Andris Barovskis. IZ

Krastā bebrs darbojas ne tālāk par 20 metriem no ūdenskrātuves. Šis dzīvnieks dzīvo 15-20
gadus, un katru pavasari bebru
pārim piedzimst 2-4 mazuļi.
Bebrēni divu gadu vecumā do-

das prom no mājām līdz 16 kilometru attālumam, lai izveidotu
jaunu koloniju. Tādēļ jācīnās jau
laikus, kamēr nav nodarīti lieli
postījumi saimniecībai.
Medīt bebrus šobrīd drīkst,
saņemot atļauju mežniecībā,
vien jāreģistrē katrs nomedītais
dzīvnieks. IZ

Melnās ziņas
- 8. decembrī no plkst. 18:00
līdz 19:20, atlaužot balkona durvis, zagļi iekļuvuši kādā mājā
Iecavā un piesavinājušies televizoru, portatīvo datoru un spēļu
konsoli. Uzsākts kriminālprocess.
- 10. decembrī plkst. 3:00
Rosmē sniegta medicīniskā palīdzība 1991. gadā dzimušam vīrietim, kurš alkohola koplietošanas laikā piekauts. Viņam konstatēts labās rokas plaukstas
5. pirksta locītavas cīpslu bojājums. Uzsākta administratīvā

lietvedība.
- 11. decembrī laikā no
plkst. 00:00 līdz 01:10 Iecavā,
Ozolu ielas stāvlaukumā automašīnas Audi 80 bagāžas nodalījumā aizdedzināts bērnu sēdeklis. Uzsākts kriminālprocess.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore
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Iecavas biedrības –
līderi jauniešu
nodarbinātībā
A: Anita Bukovska

Kopš 2011. gada 8. jūlija
Nodarbinātības Valsts
aģentūra, atbalstot jauniešu
brīvprātīgo darbu realizē
programmu «Atbalsts jauniešu
brīvprātīgajam darbam», kuras
mērķis ir veicināt jauniešu
bezdarbnieku bezatlīdzības
darbību sabiedrības labā,
piedaloties brīvprātīgajā darbā
biedrībās vai nodibinājumos.
Iespēju iesaistīt jauniešus šajā programmā izmantoja arī biedrība «Iecavas Jauniešu padome»
un «Forte Iecava WPC», kas reģistrējās Bauskas nodarbinātības
valsts aģentūrā kā darba devējs
jauniešiem.
Projekts tiek īstenots, lai atbalstītu brīvprātīgo darbu, biedrības un jauniešus. Jauniešiem,
vecumā no 18 līdz 24 gadiem tiek
piedāvāta iespēja reģistrēties
NVA kā bezdarbniekiem, bet
biedrībām - iesaistīt jauniešus
bezdarbniekus brīvprātīgajā darbā biedrībā. Tā kā Iecavas jauniešu padomē un biedrībā «Forte
Iecava WPC» darbojas arī studenti, kas nestrādā algotu darbu un
šobrīd ir oficiāli bezdarbnieki,
programma dod iespēju saņemt
ikmēneša stipendiju 40 latu apmērā (60 latu, ja bezdarbniekam

ir noteikta invaliditāte), kā arī
iespējamo nelaimes gadījumu
apdrošināšanu laikā no viena līdz
sešiem mēnešiem.
Iecavas Jauniešu padome un
«Forte Iecava WPC» ir aktīvas organizācijas, kurās darbojas jaunieši, līdz ar to arī biedrību mērķi
ir saistīti ar jauniešu iesaistīšanu
dažāda rakstura pasākumos. Dalība programmā ir viena no iespējām, kur IJP un «Forte Iecava
WPC» var veicināt jauniešu nodarbinātības problēmu mazināšanos. Līdz šim visi nevalstiskajās organizācijās iesaistītie jaunieši darbojās bez atlīdzības, dažreiz pat ieguldot savus līdzekļus.
Galvenais bija un ir gandarījums,
ko jaunieši gūst pēc sabiedrībai
derīga darba padarīšanas Iecavas
novadā.
Programmas ietvaros no
7. novembra IJP un biedrība «Forte Iecava WPC» jauniešiem nodrošina desmit darba vietas. Kopskaitā programmas ietvaros Iecavas novadā tiek nodarbināts vislielākais jauniešu skaits bijušā
Bauskas rajona teritorijā.
Iecavas Jauniešu padome un
«Forte Iecava WPC» ir pateicīgas
NVA par sniegto iespēju iesaistīties šāda veida programmā un
cer, ka šāda iespēja iesaistīt jauniešus tiks praktizēta arī citus
gadus. IZ

Jezgai panākumi konkursā
A: Solveiga Lineja,

Ginta Cera
Sestdien, 10. decembrī,
Līduma kultūras namā notika
ikgadējais konkurss
«Ziemassvētku kauss», kurā
piedalās deju kolektīvi no
visas Latvijas.
Konkurss sastāvēja no divām
daļām: deju konkursa un sporta
sacensībām. Konkursa kopvērtējuma rezultāti summējas no
deju un sporta sacensību rezultātiem. Iecavas kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs «Jezga»
konkursā izpildīja trīs dejas:
obligāto «Ai, zaļā birztaliņa» un

divas izvēles dejas - «Tec, pelīte»
un «Gailis un vista».
Sīvā 26 kolektīvu konkurencē
«Jezga» ieguva 2. vietu, kā arī organizētāju simpātiju balvu. Dalībniekus vērtēja deju speciālisti
Jānis Purviņš, Zanda Mūrniece
un Maruta Alpa. Bauskas apriņķa virsvadītājs Jānis Purviņš veltīja «Jezgai» atzinīgus vārdus un
priecājās par iecavnieku rezultātiem. Arī Iecavas kultūras nams
ir gandarīts par jauniešu panākumiem.
Deju kolektīva vadītāja Solveiga Lineja saka lielu paldies
jauniešiem par viņu atbildīgi paveikto darbu un mīlestību pret
deju. IZ

4.

Iecava top siltāka
A: Elīna Arāja

SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS) realizēs
vēl vienu energoefektivitātes
projektu ar Eiropas
Savienības struktūrfondu
atbalstu.
Kā paraugs jau ir pabeigtā renovācija Edvarta Virzas ielā 23,
ar kuru šīs mājas iedzīvotāji ir ļoti apmierināti. Eiropas finansējums tagad piešķirts arī Skolas
ielas 2 ēkas siltināšanai. Mājas
vecākais Arnolds Jankovs atzīst,
ka savākt nepieciešamo parakstu daudzumu nav viegli, bet
pauž cerību, ka labais Edvarta
Virzas ielas 23 piemērs iedzīvo-

tājus ar laiku pārliecinās, ka ēku
siltināšana ar ES struktūrfondu
atbalstu tiešām ir vērtīgs ieguldījums.
Vācot parakstus projekta akceptam, ēkas iemītnieki vēl visai
skeptiski raudzījušies uz jauno
projektu, tomēr nepieciešamo
minimumu, 51% parakstu, izdevies savākt.
Kā ziņo nama apsaimniekotājs SIA DzKS, uz šo brīdi ir parakstīts līgums par atbalstu projektam, un tuvākajā laikā tiks
uzsākta iepirkumu procedūra.
Renovācijas izmaksas varētu sasniegt aptuveni divsimt tūkstošus latu. Darbus paredzēts veikt
pavasarī, kad būs piemēroti laika apstākļi. IZ

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

Oriģinālliteratūra
«Daugavas atspulgi». Dzeja
v
v
Eglītis A. Raksti. 7.sēj.
v
Ikstena N. «Starp divām
durvīm»
v
Kadeģis A. «Izrakteņi»
v
Pohodņeva M. «Nedzeniet
pēdas snaiperim» Sēr. Lata
Romāns
v
Rudzītis R. «Dvēseles
dziesmas». 2. daļa
v
Svīre M. «Māsas»

Tulkotā literatūra
Beridze L. «Fora»
v
v
Ficdžeralds S. «Skaistie
un nolādētie»
v
Grūena S. «Ūdens
ziloņiem»
v
Lekberga K. «Akmeņkalis»
v
Rīda K. «Es mīlu šo dzīvi»
v
Tessaro K. «Debitante»
v
Toins S. «Sanctus»
Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
Altbergs T. «Dzelzceļš
v
Latvijai»
v
«Citādā Latvija.
Fotoattēli»
v
«Daba un vēsture 2012.»
v
Feldmanis R. «Latvijas
baznīcas vēsture»
Fērlija Dž. «Dabiskā
kosmētika»
v
«Gaļas izstrādājumi
mājas apstākļos»
v
Grīns A. «Lielā patiesas
laimes grāmata»
v
Jurkāne I. «Dzīves garša»
v
Kerkelings H. «Kādu laiku

būšu prom»
v
Lārka L. «Joga mājās»
v
«Latvijas Avīzes
makšķernieka gadagrāmata
2012.»
v
«Latvijas Avīzes mednieka
gadagrāmata 2012.»
v
«Latvijas leģendas»
v
«Mākslas muzejs. Rīgas
birža»
v
«Mātes Marijas Rozāriji»
v
Neri M. «Kūkas, kēksi,
ruletes un citi gardumi»
v
«No saviem vārdiem
neatsakos. Žanis Skudra»
v
Plēpis O. «Liekais svars
bērniem un pusaudžiem»
v
Plotkāns A. «Kapitālisms
bez grima»
v
Pols A. «Katiņa»
v
Semjonova A.
«Arstēšanās ar siltumu»
v
«Sievietei 2012.»
v
«Stāja: Voldemāra
Kalpiņa laiks»
v
Strobridžs D. «Praktisks,
labs saimnieks»
v
Tīfentāle A. «Fotogrāfija
kā māksla Latvijā»
v
«Veselības horoskopi
2012.»
v
Vokers N. «Svaigas
dārzeņu un augļu sulas»
v
Zelčs P. «Anekdošuhumora mikslis»
v
Zīle M. «Pīrādziņ,
atvaino!..»
v
Ziņģīte I. «Sarunas par
veselīgu dzīvošanu»
v
Zīverts J. «Kā mēs
pārdzīvojām...»
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Egles spožums atnesīs Ziemassvētku gaidīšanas prieku
A: F: Elīna Arāja

Tuvojoties Ziemassvētkiem,
trešajā adventē tika iedegta
lielā egle pie kultūras nama.
Turpinot tradīciju atbalstīt
labdarības akciju «Eņģeļi pār
Latviju», arī šogad iecavnieki varēja nest savus pašu darinātus
eņģeļus, lai tie rotātu svētku egli
un priecētu ikvienu. Svinīgā egles iedegšana notika pēc saulrieta, publikai aicinot egli iedegties.
Pasākuma laikā savus skaistos eņģeļus eglē svinīgi iekāra vidusskolas Skolēnu Domes un
apvienības «Par Labu Skolu» pārstāvji. Ar dziesmām svinīgo pasākumu pie rotātās egles bagātināja Daces Deņisovas vadītais
vokālais ansamblis, kamēr svētku rūķis dāvāja konfektes. Bērnus rotaļās aicināja Disneja animācijas filmu varonis Gūfijs,
kurš lika bērniem spēlēt orķestri, braukt vilcieniņā un dejot
līdz visiem kļuva gluži jautri. Par
to sajūsmā vēl ilgi pēc tam bija
uzrunātā Katrīna Kazlovska, savukārt pasākuma dalībniecei
Patrīcijai Spalei īpaši bija paticis
orķestrī tēlot basa ģitāru.
Noslēgumā visus priecēja
«O!Kartes Akadēmijas» skatītāju
iemīļotā grupa «Jātnieki», kuri
jau iekļuvuši finālā starp trijiem
labākajiem.

Kultūras nama vadība saka
lielu paldies visiem, kas piedalījās pasākumā, arī tiem, kas atnesa eņģeļus vai tikai pievie-

nojās domās. Cerēsim, ka šajā
tumšajā adventes laikā vismaz
egles spožums atnesīs Ziemassvētku gaidīšanas prieku. IZ

Bērnus rotaļās
aicināja Disneja
animācijas filmu
varonis Gūfijs.

Jānis Greste Iecavā
A: Mirdza Celmiņa
F: no skolas muzeja

Varētu teikt, ka Iecavas skola
un pedagogs, literāts un
muzeju darbinieks Jānis
Greste (1876-1951) ir
viengadnieki. Atzīmējot abu
135 gadu jubileju, piedāvāju
materiālu no skolas muzeja
krājuma par
J. Grestes
Iecavas apmeklējumu.
1929. gada 20. februārī (citur
10.III) Iecavā viesojas Jānis
Greste ar izstādi par R. Blaumani. Notiek Blaumaņa vakars, ko
organizē Latvijas jaunatnes Sarkanā Krusta (LJSK) pulciņš.
Tiek iestudēts
R. Blaumaņa
viencēliens «Sestdienas vakars».
Pieļaujams, ka pasākums
noritējis pēc plāna, kādu
J. Greste apraksta grāmatā
«Krist un celties» (Rīga «Zvaigzne» 1990) 256. lpp.: «Sakarā ar
Blaumaņa 20 gadu nāves dienu

Latvijas skolotāji šoziem savās
skoliņās rīko piemiņas vakarus.
Un tā nu es - kā ielāps - pa to vidu.
Programma mēdz būt šāda.
1. Skolotāja ievads; 2. Dažas
deklamācijas («Taurētājs», «Negaidīts vakars» u. tamlīdzīgas);
3. Dažas dziesmiņas – uz Blaum.
tekstu; 4. Blaumanis dzīvē mans nostāsts; Pauze; 5. Blaumanis pēdējā gaitā - manas atmiņas. 6. «Sestdienas vakars».
Uzvedums skolotāju izpildījumā.
Vakarā tiek sarīkota (patiesību sakot, jau no rīta) Blaumaņa
izstāde. 3-4 lielas portrejas, 5060 fotogrāf. uzņēmumi, Blaum.
raksti dažādos izdevumos, raksti
par Blaumani, tad daži rokraksti
un dažas Blaumaņa lietiņas. Sevišķa vērība tiek piegriezta dekoratīvai pusei. Nedrīkst trūkt zaļumu un puķu. Lai viss vakars
būtu «štimmunga» vakars. Cik
nu tie skolmeistari prot, tik dara.
Un dažreiz nekas - i man patīk.
Un lauku bērni, tāpat vecāki nav

Pēc izrādes: J. Greste (2. rindā
pirmais no labās) un lomu tēlotāji.
izlutināti.
Jānis Greste R. Blaumaņa atceres pasākumiem izvēlējies
1908. gadā uzrakstīto droši vien

vislabāko viencēliena oriģināllugu «Sestdienas vakars» - autora
pēdējo darbu, varētu teikt, ļoti
personisku lugu. IZ
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Muzeja ekspozīciju papildina kolhoza biļetens
A: F: Elīna Arāja

Laikraksta «Iecavas Ziņas»
rīcībā ir nonācis ļoti
interesants materiāls kolhoza «Iecava» valdes
informatīvais biļetens,
1988. gada astoņi numuri,
kas, mūsuprāt, zināmā mērā
ir uzskatāms par Iecavas
novada pirmā laikraksta
aizmetni.

Ofseta spiedumā veidoto A3
informatīvo biļetenu sastādījusi Sandra Eglīte, pašlaik žurnāla «Ieva» galvenās redaktores
vietniece. Tas iespiests Bauskas tipogrāfijā, iznācis visā
1988. gada garumā 800 eksemplāros, izplatīts bez maksas un
vēstījis par kolhoza «Iecava» ikmēneša priekiem un bēdām.
Iecavnieki ik mēnesi ir varējuši uzzināt par valdes sēdes
norisēm (tieši tāpat, kā tagad
par Domes sēdēs lemto) - kurš
apbalvots, kurš uzņemts kolhozā, kurš sodīts par darba un sadzīves disciplīnas pārkāpumiem. Pēc biļetenu satura
spriežam, ka vienmēr ir bijis aktuāls jautājums par algām, visus interesējis, kā strādājam,
kam kolhozs maksājis stipendijas dažādās mācību iestādēs.
Arī tajā laikā ir bijusi svarīga
kaimiņu pieredze un, protams,
lauksaimniekiem vienmēr svarīgās «Laika zīmes» - ko tautas
ticējumi saka par gaidāmo laiku.
Lūk, ko par tā laika darbu,
veidojot biļetenu, atceras S. Eglīte: «Mani pārsteidza un aizkustināja ziņa, ka ir cilvēks,
kurš saglabājis no šodienas viedokļa necilās informāciju lapas.
Sirsnīgs paldies! Jā, pašlaik,
kad preses izdevumi ir cits par
citu krāšņāki, var rakstīt itin
par visu, izņemot dažas pamatlietas, ko aiz-iedz likums, ir pat
grūti saprast, ko tolaik nozīmēja fakts, ka kolhozam ir savs informatīvais biļe-tens – tāda maza avīzīte, kas reizi mēnesī centās informēt par vietējiem notikumiem. Jo padomju laikos jau
tas nebija tik vienkārši – drukāts vārds tika centīgi pieskatīts.

Pēc biļetenu satura spriežam, ka vienmēr ir bijis aktuāls jautājums par algām, visus
interesējis, kā strādājam, kam kolhozs maksājis stipendijas dažādās mācību iestādēs. Arī
tajā laikā ir bijusi svarīga kaimiņu pieredze un, protams, lauksaimniekiem vienmēr svarīgās
«Laika zīmes» - ko tautas ticējumi saka par gaidāmo laiku.

Ar kaunu jāatzīst, ka par biļetena veidošanu man saglabājušās skopas atmiņas. Ja pareizi atceros, šim darbam mani –
toreizējās rajona avīzes «Komunisma Ceļš» («Bauskas Dzīve» ir
tās mantiniece) korespondenti,
kurai dikti patika rakstīt par
laukiem, - uzrunāja Iecavas
kolhoza priekšsēdētājs Aivars
Tiesnesis. Ļoti progresīva personība, kas par kolhoza priekšsēdētāju kļuva tiem laikiem neierasti demokrātiskā ceļā – nevis formāli nobalsojot, bet gan
kolhozniekiem izvēloties no vairākiem pretendentiem. Viņš un
kolhoza partijas sekretāre Maruta Rimeicāne nokārtoja visas
nepieciešamās atļaujas un vienojās par drukāšanu tipogrāfijā. Arī drukāt ko tādu drīkstēja
tikai ar nopietnu iestāžu atļaujām! Man atlika ķerties pie
darba. Kā lielāko murgu atceros
primitīvo veidu, kādā biļetens
tapa. (Tas ir arī iemesls tā pieticīgajam un pat smieklīgajam izskatam.) Vispirms tekstus pār-

rakstīju uz rakstāmmašīnas,
tad pa fragmentiem izgriezu un
līmēju uz lielas papīra lapas, atstājot vietas fotogrāfijām. Tālāk
devos uz tipogrāfiju, kur to pārfotografēja, iemontēja fotogrāfiju negatīvus un drukāja. Tieši
tehniskās problēmas bija
iemesls, kāpēc biļetena veidošana man nesagādāja prieku.
Manuprāt, kad uzsāku strādāt
«Lauku Avīzē», to pārtraucu darīt. Lai atcerētos ko vairāk par
informāciju un tās autoriem, jāiet uz muzeju biļetenus izlasīt!
Starp citu, tolaik es dzīvoju
Bauskā, bet tagad – Iecavā. Tā
kā mani var droši uzrunāt uz
ielas, veikalos un tirgū!»
«Iecavas Ziņas» labprāt saņems arī bijušo kolhoznieku atsauksmes par šo biļetenu - cik
tas bijis gaidīts, kā un kur ticis
saņemts un citu vēsturei svarīgu informāciju.
Materiāla iesniedzējs Dainis
Kravals ir lūdzis sabiedrību informēt par šo vērtīgo atradumu
un biļetena oriģinālos numurus

nodot glabāšanai biedrībai «Arhīvs», lai Iecavas muzeja ekspozīcijā ar šo vērtīgo materiālu var
iepazīties ikviens interesents.
Dainis biedrībai jau ir nodevis
20 gadus vecus laikraksta «Diena» pilnus komplektus un vēsturiskus žurnāla «Zvaigzne» numurus. IZ

nākamajam gadam!
Atgādinām,
ka abonenti, kas
būs pasūtinājuši
laikrakstu vismaz
trim nākamā
gada mēnešiem,
dāvanā saņems
Iecavas novada
sienas kalendāru
2012. un 2013. gadam!

7.
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Sporta ziņas

Trešdien, 7. decembrī, noritēja Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» atklātās sacensības vieglatlētikā telpās. Sacensībās
piedalījās juniori un A grupas sportisti.
30 metru skriešana
A grupa
1. vieta Rūdolfs Tonigs (3,91 sek.); Evelīna Traumane (4,53 sek.)
2. vieta Hugo Zilberts (4,0 sek.); Marita Jēkabsone (5,09 sek.)
3. vieta Matīss Rihards Mītins (4,19 sek.)
Juniori
1. vieta Emīls Sevastjanovs (3,94 sek.)
2. vieta Rihards Vētra (4,05 sek.)
3. vieta Kristaps Gāga (4,28 sek.)
30 metru barjerskriešana
A grupa
1. vieta Rūdolfs Tonigs (4,41 sek.); Evelīna Traumane (5,72 sek.)
2. vieta Daniels Špoģis (5,03 sek.); Marita Jēkabsone (7,13 sek.)
3. vieta Matīss Rihards Mītins (5,10 sek.)
Juniori
1. vieta Rihards Vētra (4,53 sek.)
2. vieta Kārlis Ozoliņš (4,62 sek.)
3. vieta Emīls Sevastjanovs (5,0 sek.)
Augstlēkšana
A grupa
1. vieta Edgars Beņķis (1,70 m); Evelīna Traumane (1,15 m)
2. vieta Rūdolfs Tonigs (1,60 m); Marita Jēkabsone (1,10 m)
3. vieta Matīss Rihards Mītins (1,55 m)
Juniori
1. vieta Kristaps Gāga (1,60 m)
2. vieta Emīls Sevastjanovs (1,40 m)
3. vieta Rihards Vētra (1,40 m)
Lodes grūšana
A grupa
1. vieta Rūdolfs Tonigs (12,45 m); Evelīna Traumane (7,86 m)
2. vieta Rūdolfs Štāls (11,62 m); Marita Jēkabsone (5,71 m)
3. vieta Ivars Porietis (10,01 m)
Juniori
1. vieta Kristaps Gāga (13,31 m)
2. vieta Emīls Sevastjanovs (11,82 m)
3. vieta Rihards Vētra (11,13 m)
400 metru skriešana
A grupa
1. vieta Edgars Beņķis (1 min. 23,25 sek.); Evelīna Traumane
(1 min 47,3 sek.)
2. vieta Rūdolfs Tonigs (1 min 23,29 sek.); Marita Jēkabsone
(1 min. 52,8 sek.)
3. vieta Ivars Porietis (1min. 25,6 sek.)
Juniori
1. vieta Emīls Sevastjanovs (1 min. 20,2 sek.)
2. vieta Kristaps Prokopovičs (1 min. 25,8 sek.)
3. vieta Kristaps Gāga (1 min. 27,3 sek.)
Kopvērtējums pēc pirmā aizvadītā sacensību posma
A grupa
1. vieta Rūdolfs Tonigs (7 punkti)
2. vieta Edgars Beņķis (18 p.)
3./4. vieta Matīss Rihards Mītins un Daniels Špoģis (19 p.)
5. vieta Ivars Porietis (20 p.)
6. vieta Artjoms Dogadkins (34 p.)
Juniori
1. vieta Emīls Sevastjanovs (9 p.)
2. vieta Kristaps Gāga (12 p.)
3. vieta Rihards Vētra (13 p.)
4. vieta Kristaps Prokopovičs (24 p.)
5. vieta Mārtiņš Arājs (25 p.)
6./7. vieta Ronalds Boreika un Kārlis Ozoliņš (29 p.)

Svētdien, 18. decembrī,
no pl. 9 līdz 14
aicinām uz

SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMU TIRDZIŅU
Iecavas kultūras namā (bijušajās Eilas telpās).

Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijā Dartijas komanda turpina
startēt bez zaudējumiem. 7. decembrī iecavnieki uzvarēja
SK Limbaži ar rezultātu 104:83 (pa ceturtdaļām 25:20; 25:22;
26:16; 28:25).
Rezultatīvākie punktu guvēji: Ivars Zemītis (33 punkti); Gundars
Brička (27 p.); Juris Brūveris (16 p.); Jānis Eiduks (11 p.); Gatis
Justovičs (8 p.).
Piektdien, 16. decembrī, mūsu basketbolisti dosies uz Salacgrīvu,
kur viņiem pretī stāsies BK Salacgrīva, kas pašlaik atrodas
tabulas 4. vietā.
Iecavas novada skolu florbola sacensības 4.-5. klašu skolēniem
notika 6. decembrī. Pavisam tajās piedalījās desmit komandas.
1. vietu izcīnīja vidusskolas 5.a klases komanda: Beāte Jašuka,
Mārtiņš Murāns, Edijs Lācis, Laura Casno, Toms Bundulis, Georgijs
Mihailovs, Annemarija Dukure, un Gvido Valbe.
2. vietā palika vidusskolas 4.b klases dalībnieki: Haralds Štāls,
Rihards Romanovs, Vadims Pogodins, Roberts Jānis Stančiks,
Jēkabs Svarinskis, Jēkabs Ķurbe, Inta Liepiņa un Karīna Bunere.
3. vietā ierindojās vidusskolas 5.b klases skolēni: Alekss
Besprozvannijs, Monta Ignatjeva, Dace Renebuša, Digna Bringule,
Oļegs Kovaļovs, Aivens Radiončiks, Toms Ričards Šteinbergs un
Matīss Mitrofanovs.
Svētdien, 11. decembrī, sporta namā «Dartija» notika Iecavas
novada atklātais čempionāts galda tenisā. Rīgu, Liepāju,
Skrundu, Limbažus, Jūrmalu, Dobeli, Cēsis, Bausku un Iecavu
čempionātā pārstāvēja 13 sportistes un 28 sportisti.
Vīrieši
1. vieta Ingus Vanags (Liepāja)
2. vieta Roalds Cildermanis (Iecava)
3. vieta Arnis Sabaļausks (Bauska)
Sievietes
1. vieta Daina Ročāne (Cēsis)
2. vieta Skaidrīte Zāģere (Jūrmala)
3. vieta Laura Meinarda (Limbaži)
No iecavniecēm vislabāk sevi pierādīja Alise Pluce, ierindojoties
4. vietā, un Agafija Buša, kura šoreiz izcīnīja 5. vietu. IZ

Kļūst par divkārtēju
Latvijas čempioni
A: Anta Kļaveniece

1.lpp.

Meistarsacīkstēs piedalījās
jaunie sportisti no Rīgas, Liepājas, Jēkabpils, Vecumniekiem,
Kuldīgas, Preiļiem un Iecavas.
Sacensību konkurence bija diezgan liela, jo tajās piedalījās
25 meitenes un 31 zēns.
Sacensību rezultāti
Meitenes
1. vieta Beāte Jašuka (Iecava)
2. vieta Luīze Miezīte (Liepāja)
3. Anna Markova (ventspilniece,
kas sacensībās pārstāvēja sporta skolu «Dartija»)
Zēni
1. vieta Rolands Miks Jansons

(Rīga)
2. vieta Markuss Ozols (Liepāja)
3. vieta Mareks Eņģelis (Vecumnieki)
Dubultspēles
Meitenes
1. vieta Beāte Jašuka/ Anna
Markova (Iecava)
2. vieta Rasma Ormane/ Ksenija Zabalujeva (Preiļi)
3. vieta Valērija Mihailova/ Diāna Afanasjeva (Preiļi)
Zēni
1. vieta Rolands Miks Jansons/
Valērijs Farbtuhs
2. vieta Markuss Ozols/ Ēriks
Porietis (Liepāja/ Rīga)
3. vieta Māris Eņģelis/ Mareks
Eņģelis (Vecumnieki). IZ

Aizsaulē aizgājuši
Marija Tkačenko (14.04.1939. - 11.12.2011.)
Arvīds Vanags (13.03.1935. - 12.12.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
Bauskas filiāle
no 03.01.2012. līdz 13.01.2012.
aicina studentus ziemas uzņemšanā
studiju programmās:
· Cilvēkresursu/Biroja administrēšana;
· Komercdarbības organizācija;
· Profesionālajā maģistru programmā „Pedagoģija”.
Informācija: tālr. 26412191, 63928351
Bauskā, Dārza ielā 9, atrodamies Bauskas 2. vidusskolā
Studēt tuvāk mājām - tas ir izdevīgi!

Kultūras namā

Pērk : : :
meža īpašumus.
Cena no 1000 līdz 5000 Ls/ha .
Tel. 20219117.
zemes ar mežu, zemes ar
jaunu un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr. 22114382;
29829750.

Vēlas strādāt : : :
Auklīte ar pieredzi pieskatīs
bērnu.
Tālr. 28611363 (Margarita).
Veicu iekšdarbus, līmēju
tapetes, flīzes, reģipsi, u. c.
darbus. Strādāju kvalitatīvi un
ar apdomu.
Tālr. 20071689.

Iecavas invalīdu biedrība
«Rūķītis»
aicina savus biedrus uz
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMU
28. decembrī plkst. 11
Iecavas kultūras namā.

Piedāvā darbu : : :
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.

- 22. decembrī pl.18.00 Iecavas mūzikas skolas koncerts;

20. decembrī pl. 18:00
Iecavas mūzikas skolas
pedagogu un audzēkņu
ZIEMASSVĒTKU
KONCERTS.
Ieeja - bez maksas.
25. decembrī pl. 15:00
Ziemassvētku vecīti
sagaidīsim kopā ar
«SAPŅU RŪĶIEM».
Dalības maksa Ls 3 (no bērna).
Ieejas kartes lūdzam
iegādāties līdz 20. decembrim.
25. decembrī pl. 21:00
Tradicionālā Ziemassvētku
BALLE kopā ar grupu
«KRAUJAS STORM BAND»
(IRA DŪDUMA &CO).
Galdiņus lūdzam rezervēt
līdz 20. decembrim.

17. decembris
11:00 Jelgavas NĪP – DzKS

- 24. decembrī pl. 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums
kopā ar Iecavas mūzikas skolas dziedātājiem;

11:50 Rokiji – Arsenāls

- 25. decembrī pl.11.00 dievkalpojumu kuplinās
RLB koris ERELBE;

12:40 AC Kluburi –Kvēle
13:30 Saint-Gobain Ozo/meskopa.lv

- 31. decembrī pl. 23.00 jauniešu dievkalpojums.

Pateicība

Iecavas vidusskolas kolektīva sveiciens skolotājai
MARTAI BIRKAI
80. dzimšanas dienā.

17. decembrī pl. 18:00
Iecavas Jauniešu padomes
rīkotais LABDARĪBAS
PASĀKUMS.

Iecavas novada
17. atklātais čempionāts
basketbolā

- 16. decembrī pl.18.30 iedziedāsim Ziemassvētkus
kopā ar latviešu estrādes leģendu Regīnu Vambuti;

Tavs mūžs ir grauds, kas smagu vārpu audzē.
Tavs darbs kā irbe baltu ceļu tek.
Tu nenopel, bet labiem vārdiem saudzē
Ik sirdi, kurā kāda sāpe deg.
/K. Apškrūma/

17. decembrī pl. 12:00
Sporta deju konkurss
«SVEČU BALLE».
Ieeja - bez maksas.

Sporta namā

Ziemassvētku pasākumi
Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā:

Apsveikums : : :

8.

Paldies SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
galvenajam inženierim Jānim
Nitišam, kā arī uzņēmuma
darbiniekiem Guntim un
Ivaram par operatīvu apkures
problēmas novēršanu
Tirgus ielā 9.
Aigars Luntēns

21. decembris
19:00 DzKS – Saint-Gobain
19:50 Grīnvalde - Jelgavas
NĪP
20:40 Arsenāls – AC Kluburi
21:30 Ozolu 15 - Rokiji
27. decembris
19:00 Saint-Gobain –
Grīnvalde
19:50 Ozo/meskopa.lv - DzKS
20:40 AC Kluburi – Ozolu 15
21:30 Kvēle - Arsenāls
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