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Sveicam Latvijas dzimšanas dienā!
Iecavas
Gada
cilvēki

A: F: Beata Logina

10. novembra pievakarē Iecavas vidusskolas ēdamzālē bija
daudz tukšu burciņu - nevis tāpēc, ka tur būtu atvērts stikla taras pieņemšanas punkts, bet tādēļ, ka iecavnieki bija aicināti radošajā darbnīcā gatavoties Lāčplēša dienai.
Pedagoģe Iveta Cera, piepalīdzot vecāko klašu skolēniem, rādīja, kā liekot lietā stieplītes, lentītes, krāsainus papīrus un līmes zīmuļus, apdarināt tukšas
burciņas, lai izveidotu oriģinālus
lukturīšus svecīšu ievietošanai.
Bet, ņemot rokās krāsu zīmuļus
un krītiņus, tapa vāku noformējumi karavīru dziesmu sējumiņiem, kurus kopā ar saviem palīgiem bija sarūpējusi skolotāja
Kristīne Karele.

3.
6.

7.
Svētku
dievkalpojumā
gaidāms
dziesmas pirmatskaņojums
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2011. gada novembrī ir
41,95 Ls/MWh (bez PVN).

2.lpp.

Kāzu dienai
izvēlas neparastu datumu
A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā neparastajā datumā
11.11.2011. salaulājās četri
pāri, informēja nodaļas vadītāja
Edīte Jančone.
Pulksten 11 laulību ostā iestūrēja
jaunā ģimene - Gints un Svetlana Lauvas. Arī saderināšanās dienā, lūdzot
Svetlanas roku, Gints savai izredzētajai
dāvinājis 11 rozes. Neparasto datumu
kāzu dienai abi izvēlējušies, iepriekš to
īpaši neplānojot. Vēlāk gan Gints lasījis, ka šim datumam piemīt sava veida
maģija. Turpmāk novembris Lauvu ģimenei būs divtik svarīgs mēnesis, jo

9. novembrī Gintam svinama dzimšanas diena. Pēc ceremonijas jaunais
vīrs pastāstīja, ka par laulībām abi
domājuši jau kādu laiku, jo kopā ir
aptuveni četrus gadus. Celtniecības
speciālists un veikala darbiniece iepazinušies restorānā, bet tuvākas attiecības uzsākuši, kad Svetlana kādu
dienu ieradusies ciemos. Izrādījies, ka
abiem ir kopīgi paziņas. Jaunlaulātie
atzina, ka kāzu dienā viņus vieno neparastas un brīnišķīgas izjūtas, lai
gan arī stress bijis liels.
Jau kādu laiku abi ir rīdzinieki, taču, tā kā Gints līdz 16 gadu vecumam
dzīvojis Iecavā un šeit joprojām dzīvo
viņa mamma, nolēmuši laulību ceremoniju un turpmākās svinības aizvadīt šeit.

2011. gada 17. novembrī
A: F: Anta Kļaveniece

1.lpp.

Radošās darbnīcas aktīvākie
dalībnieki, protams, bija bērni.
Pieaugušie vairāk iesaistījās pasākuma otrajā daļā, kad ārā pie
lielā ugunskura tika izdziedātas
karavīru dziesmas. Priekšzīmi
rādīja «Tarkšķi» un citi vidusskolas audzēkņi, kas latviešu patriotiskās dziesmas jau iepriekš apguvuši folkloras kopas un kora
mēģinājumos.
Skolotāja Sanita Kozlova atgādināja, ka ir veļu laiks, kad
pieminam aizgājējus un kapsētas izgaismo svecīšu liesmas. Pie
kritušajiem kareivjiem uz tāliem
kaujas laukiem tuvinieki neaizies, tāpēc Lāčplēša dienas sarīkojumos tauta atceras savus varoņus.
Daļa radošajā darbnīcā kopīgi darināto lukturīšu 11. novembrī sagūla Brīvības pieminekļa
pakājē, daļa, gaidot Valsts svētkus, greznos iecavnieku mājas,
bet 25. novembrī noderēs kā dekors Iecavas vidusskolas
135. gadskārtas svinībās.

11. novembrī ar gājienu un
piemiņas brīdi pie Brīvības
pieminekļa Iecavā tika
atzīmēta Lāčplēša diena
(attēlos blakus).
Atceres pasākumā kuplā pulkā sanākušos iecavniekus uzrunāja pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis, ar interesantiem vēstures
faktiem par Brīvības pieminekli,
kuram šogad aprit 75 gadi, iepazīstināja Vēstures un politikas
skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja Sanita Kozlova, muzicēja
Zemessardzes 52. kājnieku bataljona ansamblis «Junda».
Tā kā šogad Zemessardzei aprit 20 gadi, suminājumus saņēma Daiņa Kravala vadītie zemessargi no Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona, bet, godinot visus karavīrus, kas palīdzējuši būt Latvijas valstij, pieminekļa pakājē gūla ziedi un svecītes, debesis izgaismoja petardes.
Vairāk foto no pasākumiem www.iecava.lv galerijās.

Invalīdu biedrība «Rūķītis» iecerējusi 29. novembrī
Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra (IVSAC) zālē
iekārtot dažādu rokdarbu izstādi no savām un savu
vecāku pūra lādēm. Biedrības valde aicina piedalīties gan
«Rūķīša» biedrus, gan jebkuru ieinteresētu pensionāru.
Darbi izstādei jānogādā biedrības telpās IVSAC,
Dzirnavu ielā 1, līdz 24. novembrim.
Sīkāka informācija pa tālruni 29441205.

Labie darbi patversmē

Loreta Osīte (no kreisās) un
Samanta Fiļipova pie suņu mītnes.

A: F: Solvita Lauzēja

Iecavas vidusskolas
sociālo zinību skolotāja
Lai veicinātu skolēnu iecietību pret mājdzīvniekiem, Iecavas
vidusskolas 6.a un 6.b klases
skolēni sociālo zinību mācību
priekšmeta ietvaros 7. novembrī
devās uz dzīvnieku patversmi
«Mežvairogi», kas atrodas netālu
no Ķekavas. Šajā patversmē mīt
arī dzīvnieki no Iecavas, tāpēc
nolēmām doties tieši turp.
- Kāpēc skolēni turp devās?
Zane: «Man ļoti patīk dzīvnieki, viņi ir ļoti mīļi.»
Oskars: «Es piekritu braukt,
jo nekad neesmu bijis dzīvnieku
patversmē.»
Egils: «Man ir žēl pamesto suņu un kaķu, tāpēc gribēju pie viņiem aizbraukt.»
Angelika: «Es braucu, lai izvestu suņus pastaigā.»
- Ko skolēni ieguva no šīs
dienas?
Inita: «Patversmes saimnieks
man iemācīja, kā pareizi noturēt
suni. Man patika pastaigāties ar

suņiem.»
Renāte: «Ieguvu lielu prieku,
jo suņi pēc pastaigas arī bija priecīgi.»
Justīne: «Man patika vest pastaigā suņus, mīļot kaķīšus un
turēt rokās mazos kucēnus.»
Anda: «Es patversmē redzēju
suni no Iecavas, kuru atceros no
bērnības. Viņš kādreiz mums
dzīvoja kaimiņos. Priecājos, ka
varēju izvest pastaigā.»
Zane: «Sapratu, ka dzīvnieki
ir mīļi un par viņiem vajag rūpēties. Es vedu pastaigā divus suņus - Čapiju un Roni.»
Līna: «Domāju, ka mūsu ģimene varētu paņemt vienu kaķīti, jo laukos kaķis pie mums varētu justies labi.»
Interesanti, ka dzīvnieku patversmē ir ne tikai suņi un kaķi,
bet arī neliels zoodārzs - lapsas,
mežacūkas, pīles, govis, ponijs,
zirgs, bizons un pat lāči, kas mūsu tikšanās laikā jau gulēja ziemas miegu. Paldies bērniem par
atsaucību, jo ikviens suņuks un
kaķītis priecājas, ka kāds par
viņiem domā un rūpējas.

2011. gada 17. novembrī

Titulu «Iecavas Gada cilvēks» valsts
svētkos saņems pieci iecavnieki

Tik dažādi, taču viņus visus vieno dzīves pamatos
ieliktā pienākuma apziņa. Izvērtējot paveikto un
klausoties viņu stāstos, saproti, ka tieši
pienākums ir bijis tas virzītājspēks, kas palīdzējis
dzīvē kaut ko sasniegt. Pienākums pret ģimeni un
bērniem, pienākums pret darbu un kolēģiem,
pienākums pret novadu un cilvēkiem sev līdzās.

Lolo sapni par sporta nama renovāciju
A: F: Anta Kļaveniece

Guntim Pakalnam goda
nosaukums «Iecavas Gada
cilvēks» piešķirts par
ilggadēju un nozīmīgu
ieguldījumu novada sporta
dzīves attīstībā, veicinot
iedzīvotāju fiziskās
kultūras aktivitātes.
«Man būtu lielāks gandarījums, ja šis apbalvojums tiktu
piešķirts SAKS «Dartija» kolektīvam, nevis man personīgi. Tas ir
komandas darbs,» dažas dienas
pirms goda nosaukuma «Iecavas
Gada cilvēks» saņemšanas teic
Sporta un atpūtas kooperatīvās
sabiedrības (SAKS) «Dartija» valdes priekšsēdētājs Guntis Pakalns. Viņu šim Iecavas novada
pašvaldības apbalvojumam pieteica gan sporta skolas «Dartija»
kolektīvs, gan deputāts Atis
Avots, kura iesniegumu parakstījuši vēl seši sabiedriski aktīvi
iecavnieki.
G. Pakalns sporta namu vadījis gandrīz trīs gadu desmitus,
un lielāko gandarījumu šajos gados sniegusi skatītāju pilna zāle
un apziņa, ka sporta namu ir izdevies saglabāt, neskatoties uz
daudzu kritiku, ka tas ir vecs un
nemoderns.
Līdz šim izlolotās ieceres
sporta namu pārveidot par modernu sporta kompleksu ar vairākām zālēm, nelielu manēžu,
baseinu, viesnīcu, ēdināšanu un
bērnu istabu nav izdevies īstenot. «Iespējas būtu milzīgas, jo
viss pārējais mums ir. Atrodamies izdevīgā vietā, lidosta un citi satiksmes mezgli ir nepilnas
stundas attālumā, Rīga ir tuvu,
atrodamies blakus automaģistrālei, tā ka pabraukt garām ir
grūti. Piedevām šeit ir lieliska vide, parks, jau par 70% izveidota
infrastruktūra.
Būtu labums arī Iecavai - jaunas darba vietas, iespēja paplašināt sporta skolu un dažādot
iedzīvotāju fiziskās aktivitātes.
Bez pašvaldības līdzdalības tas
gan visticamāk nenotiks, jo man
nav izdevies atrast tādu mecenātu, kas šos četrus piecus miljo-

Guntis Pakalns
nus spētu ieguldīt.
Jau vairākas reizes esmu sev
teicis, ka pietiek, jāmet malā, jo
nav iespējams no īres maksas
vien uzkrāt līdzekļus sporta nama renovācijai,» tā G. Pakalns.
Par toreizējās padomju saimniecības «Progress» sporta nama
direktoru Guntis Pakalns kļuva
1985. gadā. No darba putnu fabrikas veterinārajā dienestā viņu
pārvilināja Baiba Gāga un Ilmārs
Bents. Tagad, atceroties senos
laikus, G. Pakalns atzīst, ka viņu
ne tikai vilinājusi iespēja saņemt
zemi mājas celtniecībai, bet arī
aicinājums darboties sev tik tuvajā sporta lauciņā.
G. Pakalns jaunībā nodarbojies ar sporta vingrošanu, tiekot
līdz pat republikas izlasei, spēlējis futbolu un volejbolu, bijis
talantīgs augstlēcējs, bet vēlāk
trenējies distanču slēpošanā un
biatlonā, gūstot godalgotas vietas pat Vissavienības mērogā.
Kad Latvija atguva neatkarību, sākās juku laiki. «Saimniecībai bija parādi, sporta namu gribēja pārdot. Bija arī pircēji, taču

Elmārs un Baiba Gāgas, Atis
Avots, Mārcis Strēlis un es, mēs

sapratām - ja izlaidīsim sporta
namu no rokām, būs cauri,»
atceras Guntis Pakalns.
«Ar Edvīna Ceiziņa palīdzību
1993. gada 3. novembrī izveidojām SAKS «Dartija» ar mērķi privatizēt un apsaimniekot sporta
namu. Pārņemšana notika
1994. gada janvārī, kad bija savākts nepieciešamais paju daudzums. Bija cilvēki, kas pajas
ieguldīja, citi ziedoja - divas, trīs,
piecas. Pārējās pirkām paši, lai
savāktu vajadzīgo daudzumu.
Diemžēl nācās ciest ģimenei. Toreiz cēlām māju, bijām spiesti
celtniecību pārtraukt.
Ģimene un māja visu laiku ir
bijuši kā ķīlnieki, lai es varētu
turpināt šo misiju, ja tā to var
saukt. Kad sporta namam trūka
līdzekļu, vairākas reizes māju biju ieķīlājis.
Vislielākais paldies par sapratni ģimenei, kas ir daudz
smaguma uz saviem pleciem iznesusi manas darba noslogotības dēļ. Paldies arī visiem, kas
strādā un strādājuši sporta nama labā, arī tiem, kas jau tajā
saulē. Paldies par sadarbību un
sapratni sporta nama un sporta
skolas kolektīviem, ar kuriem
dzīvojam kā viena ģimene.»

Melnās ziņas
- 8. novembrī laika posmā no
plkst. 16 līdz 17:30 sporta namā
nozagta 20 latu vērta ādas josta.
- 10. novembra rītā Sila ielā
dega neapdzīvota koka ēka.
- 10. novembrī plkst. 15:30
uz ceļa A7, vadot automašīnu
BMW 530, 1972. gadā dzimis vīrietis veica apdzīšanas manevru
tam neparedzētā vietā, aizķēra
automašīnas Volvo piekabi «Trailor», to bojājot, turklāt BMW atlūzas aizķēra un bojāja arī automašīnu VW Golf.
- 12. novembrī plkst. 9:30
Lauku ielā aizturēts 1971. gadā
dzimis velosipēdists, kurš vadīja
divriteni, būdams alkohola
iespaidā (2,35 promiles). Plkst.
13:05 iereibis (2,19 promiles)
1983. gadā dzimis velosipēdists
aizturēts Skolas ielā.
- 13. novembrī plkst. 13:10

Rīgas-Bauskas šosejas 46. kilometrā 1986. gadā dzimis vīrietis,
vadot automašīnu BMW 525,
neizvēlējās drošu braukšanas
ātrumu, netika galā ar auto vadāmību un iebrauca aizsargbarjerā, bojājot gan automašīnu,
gan barjeru.
- 13. novembrī plkst. 13:50
Zemgales virsmežniecības Zālītes apgaitas 83. kvartālā aizturēts 1943. gadā dzimis vīrietis,
kurš alkohola reibumā (0,69
promiles) vadīja automašīnu
Audi 80.
- 13. novembrī ap plkst. 18
saņemts ziņojums, ka no pārkurinātas krāsns aizdegusies pirts.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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«Es zinu tās skriešanas paliekošo vērtību»
A: Anta Kļaveniece
F: no Velgas Ērgles albuma

Velgai Ērglei goda
nosaukums «Iecavas
Gada cilvēks» piešķirts
par nozīmīgu ieguldījumu,
iesaistot sabiedrību
apkārtējās vides
sakopšanā un novada
kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā.
Dzimtmisas pamatskolas kolektīva vārdā nominācijai viņu
izvirzīja iestādes direktore Jana
Arāja: «Skolotāja Velga Ērgle
Dzimtmisas pamatskolā strādā
jau desmito gadu. Papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem skolotāja radoši iesaistījusies un iesaistījusi apkārtējo sabiedrību dažādos vides projektos. Velga Ērgle ir novada pedagogu Ģeogrāfijas metodiskās apvienības vadītāja, Lielās talkas
koordinatore Dzimtmisā, starpnovadu orientēšanās spēles «Koku diena Dzimtmisā» idejas
autore un koordinatore, Ekoskolu programmas, projekta «Mammadaba», programmas «Putni un
mēs» un citu projektu koordinatore Dzimtmisas pamatskolā.
Pateicoties V. Ērgles entuziasmam, skola 2010. gadā ieguva Ekoskolu programmas apbalvojumu – Ekoskolas nosaukumu, bet 2011. gadā programmas
augstāko apbalvojumu – Zaļo
karogu, kā arī AS «Latvijas valsts
meži» projekta «Mammadaba»
vēstniecības statusu un «Mammadaba» karogu.»
«Šis apbalvojums ir īpašs,»
uzzinot par goda nosaukuma
«Iecavas Gada cilvēks» piešķiršanu, sacīja Velga Ērgle. «Ne jau es
viena to būtu varējusi izdarīt. Visam kolektīvam un skolas vadībai ir jābūt ieinteresētai idejas
atbalstīt, jo finansiāla stimula to
darīt nav. Panākumiem pretī
virzījis milzīgs darbs un entuziasms.
Atzīšos, cerēju, ka skola
iegūs Ekoskolas nosaukumu un
karogu, bet uz «Mammadaba»
karogu gan ne. Šajā programmā
pati darbojos trīs gadus. Pirmais
bija izmēģinājuma gads, kad sapratu – varam. Otrajā gadā ieinteresēju konkursā piedalīties vecāko klašu skolotājas un skolēnus. Darbs ir nopietns: par katru padarīto darbu var nopelnīt
noteiktu punktu skaitu, bet paveiktais jāiegrāmato uzskaites
kartē un jāpapildina ar fotogrāfi-

Velgas Ērgles (vidū) pirmajai audzināmajai klasei vienmēr būs īpaša vieta viņas sirdī.
Bijušie skolēni pie savas skolotājas ciemojas gan skolā, gan mājās augustā, kad skolotājai
ir dubultsvētki – ar dažu dienu intervālu svinama dzimšanas un vārda diena. No kreisās:
Roberts, Vita, Rinalds, Ivita, Reinis, Renāte, Anete (sēž blakus skolotājai) un Dainis.

jām. Katrai klasei ir jāveido sava
uzskaites karte.
Trešajā gadā ar lielu apkārtstaigāšanu un pierunāšanu apritē iedabūju visu skolu. Darījām, strādājām visi kopā, iesaistījās arī vecāki. Mežu stādījām,
kas vien jau ir vesela stāsta
vērts. Ir interesanti, bet nav viegli, jo tas ir fiziski smags un atbildīgs darbs. Mežu stādījām jau
otro gadu, arī putnu būrus zēni
lika.
Ieviesām tradīciju, ka skolas
beidzēji pēc sevis kaut ko atstāj –
rotaļu laukumu, iestādītus kokus vai košumkrūmus. Mana
pirmā izlaiduma klase stādīja
bērzus. Tagad, kad apciemo skolu, priecājas, ka mūsu bērzi jau
krietni paaugušies.
Katru mēnesi skolā notika
dažādas nodarbības un konkursi gan projektā «Mammadaba»,
gan Ekoskolu programmā, taču
tēmas pārsedzās, programmas
viena otru papildināja.
Kopīgs darbs ļoti saliedē skolēnus, tāpēc, kad man iedeva
audzināmo klasi, sākām piedalīties vides konkursos. Bijušā

Bauskas rajona skolās tolaik bija arī tā saucamās kabinetu skates. Pateicoties dalībai konkursos, mūsu skolas ģeogrāfijas kabinets ieguva trešo vietu.
Tālāk jau tas vēlās kā sniega
bumba, jo pirmais iedrošinājums, ka mēs varam, bija saņemts. Kopīgi domājām – varbūt
varam piedalīties tur un tad vēl
tur. Esmu ieguvusi bioloģes izglītību, tāpēc šī dabas un vides
tēma man joprojām ir ļoti tuva.
Īpaši tuvas attiecības joprojām saglabājušās arī ar manu
pirmo audzināmo klasi, kuri ļoti
atsaucīgi atbalstīja manas idejas. Tagadējiem arī nav ne vainas, tomēr pirmajai klasei vienmēr būs īpaša vieta manā sirdī.
Joprojām tiekamies, viņi mani
apciemo gan skolā, gan mājās
augustā starp manu vārda un
dzimšanas dienu.
Gandarījums ir par to, ka ar
savu dalību konkursos mēs veicinām mūsu novada atpazīstamību. Arī brīdī, kad uzzināju par
«Mammadaba» vēstniecības titula un karoga piešķiršanu, priecājos kā bērns. Prieks, ka vēst-

niecību kartē tagad lasāms arī
Dzimtmisas vārds.
Gandarījums, ka šoruden,
veidojot izstādi «Mani labie darbi
Latvijai», vairāki skolēni ir
ierakstījuši: «Es stādīju mežu.»
Prieks, ka viņi lepojas par to, tātad kaut ko ir iemācījušies.
Arī saviem bērniem – Edgaram (21), Mārtiņam (19) un sestklasniecei Elvitai – vienmēr esmu sacījusi, ka bez mācībām jābūt arī cita veida interesēm, un
viņi to ir ņēmuši vērā. Abi dēli
sporto, Edgars dejo sporta dejas
un ir ieguvis sporta deju trenera
sertifikātu, Elvita aktīvi piedalās
dažādos konkursos.
Laikam esmu patriote, jo
patriotisms man vairāk saistās
ar darbu, ar to, ka aiz sevis spēj
atstāt kaut ko paliekošu. Man
bieži saka - ko tu skrien, tev taču
par to nemaksā?! Bet man patīk,
es zinu tās skriešanas paliekošo
vērtību, un reizēm pietiek arī ar
to. Eju uz skolu ar pacilātu sajūtu, kad redzu - tur plīvo četri karogi: Latvijas, Eiropas, «Mammadaba» vēstniecības un Ekoskolas.»

5.
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Dzīvesvieta - tālāk par sava dzīvokļa durvīm
A: F: Anta Kļaveniece

Jānim Nudienam goda
nosaukums «Iecavas
Gada cilvēks» piešķirts
par nozīmīgu sabiedrisko
darbību un ieguldījumu
Iecavas novada
tautsaimniecības attīstībā.
«Jānis Nudiens mēbeļu ražotni «Spals» uz Iecavas novada Zorģiem atveda no Vidzemes pirms
astoņiem gadiem, un kopš tā laika viņš kļuvis par mūspuses
iedzīvotāju un patriotu,» nominācijas pieteikumā Zorģu iedzīvotāju vārdā raksta Aina Ezergaile. ««Spals» ir ģimenes uzņēmums, Jāņa un viņa sievas Sintijas kopīgiem spēkiem tapis no
nulles, iekārtojot ražotni bijušās
fermas ēkā «Gāršās» un sakopjot
apkārtni. Uzņēmums dod darbu
arī novada iedzīvotājiem. Lai gan
uzņēmuma īpašnieki neizmanto
skaļas reklāmas, «Spala» zīmols
garantē labas un kvalitatīvas
mēbeles. Jāņa vadībā strādā
spēcīgi inženieri, kas var īsā laikā radīt sarežģītus augstākās
klases produktus. J. Nudiena
biznesa stratēģija ir labais vārds.
Nereti viņa klienti kļūst par labiem paziņām. Viņš piedalās
jauno speciālistu apmācībā, dod
jauniešiem prakses vietu, labākajiem - arī pirmo darbu. Vienlaikus Jānim nepiemīt ne mazākā augstprātība, viņš ir ļoti atsaucīgs un laipns attiecībās ar
cilvēkiem. Vairākām novada
iestādēm Nudieni ir dāvinājuši
uzņēmumā ražotās mēbeles, ģimene aktīvi iesaistās Zorģu vides
sakārtošanā.»
Uzzinājis par piešķirto apbalvojumu, Jānis Nudiens teic, ka

Jānis Nudiens

tas licis sajusties novērtētam.
Viņš gan sevi vairāk sajūtot kā
savas dzīvesvietas patriotu, nevis kā Gada cilvēku. «Uzskatu,
ka jebkurā vietā, kur dzīvoju, jābūt patriotam. Lai pašam gribas
te dzīvot un atgriezties tiem, kas
bijuši ciemos. Nav jāuzvelk šinelis, lai kļūtu par patriotu.
Vienkārši jāapzinās, ka dzīvesvieta ir nedaudz tālāk par sava
dzīvokļa durvīm. Tas ir arī maz-

liet savtīgi, jo vienmēr ceru, ka
labais tiks atdarīts ar labu. Tikai
tā var tikt uz priekšu. Es to sajūtu nemitīgi. Vienmēr kāds palīdz
grūtākā situācijā, labo spēku
ietekmē vienmēr rodas kāds risinājums. Vismaz man tā liekas,»
teic Jānis.
Viņš atzīst, ka izvērtēt beidzamo gadu darbā, ģimenē, sabiedrībā ir ļoti grūti, jo dzīve rit
nebeidzamā plūdumā, kam grū-

Visi «Iecavas Ziņu» abonenti, kuri būs
pasūtinājuši pašvaldības izdevumu
vismaz trīs nākamā gada mēnešiem,
dāvanā saņems Iecavas novada Domes izdoto
sienas kalendāru 2012. un 2013. gadam.
Abonenti kalendāru var saņemt
Iecavas pasta nodaļā, Rīgas ielā 12,
uzrādot abonēšanas apliecinājumu.
Laikraksta abonementa cena vienam
mēnesim ir Ls 0,60, trīs mēnešiem - Ls 1,80.

ti nospraust robežas. «Es vienkārši dzīvoju nost, daru to, kas
patīk, neieplānojot medāļus, kas
man būtu jāsaņem,» tā Jānis.
Ģimenē katra diena ir interesantiem notikumiem bagāta, kurus sagādā trīs augoši dēli. Jānis
novērojis, ka, bērniem pieaugot,
attiecības kļuvušas nopietnākas, nobriedušākas. Arī par Zorģiem viņš priecājas: «Ir gandarījums, ka mūsu mazciemā ielavās
sakārtotība. Parādās iespēja
startēt dažādos projektos un
prieks, ka vietējie iedzīvotāji to
nelaiž garām. Jo nepietiek tikai
ar iespējām, ja nav gribētāju tās
realizēt.»
Tā kā uzņēmums nav atrauts
no sabiedrības kopumā, arī
«Spalā» piedzīvota krīze galvās,
tirgū un darbībā. J. Nudiens uzskata, ka izdzīvošanas posmam
uzņēmums ir ticis pāri, vispirms
iemācoties samierināties ar esošo situāciju. Tagad esot jādomā
par attīstību, tādēļ uzņēmums,
kurš specializējies korpusa mēbeļu un durvju ražošanā, aktīvi
strādā pie eksporta tirgus paplašināšanas.
Pašlaik «Spalā» top mēbeles
gan mēbeļu saloniem, gan viesnīcu tīkliem, gan privātiem pasūtītājiem. Jau vairāku gadu uzņēmums sadarbojas ar mēbeļu
salonu «Kate», vannu ražotni
«PAA» un Stendera ziepju fabriku, kas ar plašu vērienu darbojas ārpus Latvijas.
Lielāks ir kļuvis uzņēmuma
inženiertehniskais sastāvs.
«Spala» mērķis ir ražot grūtāk un
sarežģītāk izgatavojamas lietas,
kam ir lielāka pievienotā vērtība.
«Varam ne tikai izgatavot, bet arī
izstrādāt, jo uzņēmumā strādā
trīs inženieri, kuru uzdevums ir
rasēt un izgudrot,» ar lepnumu
stāsta uzņēmuma īpašnieks.
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Muzejs varētu būt bāze pasākumu rīkošanai
A: F: Anta Kļaveniece

Dzintaram Zaumanim
un Kārlim Sinkam goda
nosaukums «Iecavas
Gada cilvēks» piešķirts
par izcilu ieguldījumu
novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā
un radošu sabiedrisko
aktivitāti, popularizējot
nevalstisko organizāciju
darbību. Dzintars
Zaumanis uzteikts arī
par sportisko aktivitāšu
popularizēšanu.
«Dzintara Zaumaņa un viņa
domubiedra Kārļa Sinkas
2010. gada beigās izveidotā biedrība «Arhīvs» ir strauji kļuvusi
par vienu no populārākajām un
rosīgākajām Iecavas novada nevalstiskajām organizācijām.
Biedrība ir izveidojusi novada
vēstures un sporta ekspozīciju,
sekmīgi startējusi pašvaldības
projektu konkursos, bijusi Iecavas pirmā Krāmu tirgus organizatore; piedaloties Latvijas mēroga pasākumā Muzeju nakts
2011, nesusi Iecavas vārdu ārpus novada robežām. Dzintars
Zaumanis savas labās menedžera spējas ir pierādījis, organizējot
strītbola sacensības un organizējot Iecavas novada veterānu basketbola komandu, kura jau vairākus gadus ir starpnovadu turnīra uzvarētāja,» rakstīts Jāņa
Pelša iesniegtajā nominācijas
pieteikumā. «Dz. Zaumanis un
K. Sinka aktīvi iesaistās arī dažādu sabiedrisku aktivitāšu realizēšanā, sniedzot attiecīgi savu
kokapstrādes profesionāļa un
dizainera padomu un palīdzību,
piemēram, Dievdāziņa platformas, informatīvā stenda un koka
laipu takas izveidē.»

Kārlis Sinka

Dzintars Zaumanis
Tieši ideja par muzeja izveidi
bija tā, kas saveda Dzintaru un
Kārli kopā. Dzintars loloja ieceri
par novada sporta vēstures ekspozīcijas izveidi, bet Kārli vairāk
interesēja ciema vēsture. Pirmais
gan tapa muzeja karogs, lai sportiskos pasākumos popularizētu
muzeja ideju, tikai vēlāk - pati
muzeja ekspozīcija.
«Laika gaitā mūsu redzējums,
kā darbosimies, ir mainījies. Sākumā domājām - iekārtosim muzeju, cilvēki nāks skatīties. Taču
diez ko jau nenāk. Labi, ka muzejs top pakāpeniski, jo tikai
praksē var saprast, kas apmeklētājus interesē. Tagad muzeja nā-

kotni redzam tā, ka pamatekspozīciju cilvēki apskata reizē ar kādu pasākumu. To mēs sapratām
pēc diviem šajā gadā veiksmīgi
realizētiem projektiem - Muzeju
nakts un Krāmu tirgus. Ir gandarījums par to, ka cilvēki atnāca, piedalījās un bija ieinteresēti,» stāsta Kārlis Sinka. «Muzejs
turpmāk varētu būt kā bāze, lai
rīkotu pasākumus, jo ēka, kurā
atrodamies, jau vien ir vērtība.
Tikai žēl, ka mūsu ideja nav biznesa vērta, lai gūtu resursus tās
atjaunošanai.»
Abi ir gandarīti, ka ekspozīcijas izveidei izdevies piesaistīt
pašvaldības projektu konkursa

līdzekļus, taču arī ēkas ikdienas
uzturēšana prasa ieguldījumus.
Labi, ka ir vairāki desmiti labvēļu, kas palīdzējuši gan ar savu
darbu un muzejam nepieciešamo materiālu vākšanu, gan finansiāli. Ziedoto naudu ekspozīcijas apsaimniekotāji gan nevarot iztērēt ikmēneša rēķinu nomaksai. Viņu uzskats - tam jābūt
redzamam ieguldījumam.
Novada sporta un vēstures
ekspozīcija joprojām tiek papildināta, tāpēc biedrības aktīvisti
aicina uz sadarbību cilvēkus,
kam ir vēlme intervēt sirmos
iecavniekus, kamēr vēl viņi ir
starp mums. Tāpat muzejā tiek
gaidītas 70.-80. gadu fotogrāfijas
un fotofilmiņas, kurās atspoguļoti tā laika notikumi, skati, pasākumi, jo gadu gaitā viss ir ļoti
mainījies.

Luksoforu darbības režīmi jāpārregulē
- Gribu izteikt savu un arī no
citiem cilvēkiem dzirdētu viedokli
par gājējiem atvēlētā signāla ilgumu Rīgas un Virzas ielas krustojuma luksoforos. Es pats esmu
cilvēks, kas pārvietojas ātrā gaitā, un man knapi pietiek to piecpadsmit sekunžu, lai šķērsotu
brauktuvi. Gadījās arī iet pāri
ielai reizē ar bērnudārza grupiņas bērniem. Konstatēju, ka
praktiski visa grupa vienlaicīgi

šķērsot krustojumu, nepārkāpjot
noteikumus, nevar. Arī cilvēkiem
gados vai ar veselības problēmām tas nav iespējams. Automašīnām, braucot taisni, zaļā gaisma deg 50 sekundes, nogriežoties – mazāk. Vai nevarētu pagarināt gājēju zaļās gaismas degšanas ilgumu, lai visi cilvēki varētu
normāli šķērsot ielas braucamo
daļu?
Andris no Iecavas

- Pašvaldība ir ieinteresēta
novērst problēmas, kas saistītas
ar jaunajiem luksoforiem, tāpēc
rekonstrukcijas veicējam AS
«Ceļu pārvalde» nosūtīta Domes
priekšsēdētāja parakstīta vēstule par to, ka Iecavas novada Dome neiebilst būvobjekta «Rīgas
ielas rekonstrukcija Iecavā» nodošanai ekspluatācijā ar noteikumu, ka līdz valsts pieņemšanas sasaukšanai tiks pārregulēti

divu jaunizveidoto luksoforu
darbības režīmi: Rīgas un Edvarta Virzas ielas krustojumā pagarināts zaļās gaismas degšanas ilgums gājējiem, kuri šķērso Rīgas
ielu; Rīgas un Skolas ielas krustojumā laikā no plkst. 22 līdz 6
luksofors darbotos tikai brīdinājuma režīmā.
Publicēšanai sagatavoja
Anta Kļaveniece
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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.

Iecavas parks
A: Hugo Huberts Puriņš

Iecavas vidusskolas 5.a klase
Saki, Iecava, Tev ir
Sava marka?
Ak, nē!
Tad pasmelies idejas
Vecajā parkā.

Seni koki
Un varavīksnes loki.
Tur novembra krēslā
Ļaudis sveces dedz
Un ziediem
Brīvības pieminekli sedz.

Tur koka tiltiņš, kur
kāda meitene sarka.
Tur sarga namiņš, kam ir
savs simtgadīgs gariņš.

Tur brīvdabas estrādē
Iecavnieki sēž
Un visādus jokus plēš.
Tie teātri, dziesmas
un dejas gaida.
Un visi smaida.

Tur pavasari un rudeņi,
Pīles un zīles.

Ko liksi, Iecava,
No parka markā?!

Pirmatskaņojums
A: Ausma Mežiņa

Iecavas evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģelniece Zaiga Lazdiņa
ir arī komponiste. Viņa savām kompozīcijām bieži izmanto Annas
Elsbergas dzeju. Draudzes ansambļa repertuārā jau ir ap 10 dziesmu.
Radusies atkal jauna kompozīcija - 18. novembra lūgšana. Dziesma pirmoreiz skanēs baznīcā 18. novembra svētku dievkalpojumā.

18. novembra lūgšana
A. Elsberga, Z. Lazdiņa
Dievs, Tevi lūdzam šai laikā tik grūtā,
Izlej, Kungs, svētīdams garu pār mums.
Esi mums žēlīgs, kad šaubas mūs mētā,
Vienīgais sargs Tu un patvērums.
Tu vari atvest uz tēvzemi katru,
Īstajā brīdī sniedz padomu Tu.
Liec latvju tautai sākt mierīgi dzīvot,
Atraisi važas un drosmi tai dod.
Tēvs, māci atjaunot, prasmīgi vadīt,
Arvien lai Latvija skaistāka kļūst.
Izlej, Dievs, spēku, lai, tēvzemi ceļot,
Jaužam, kā Tava svētība plūst.
Piedziedājums
Sauc latvju dēlus un meitas uz mājām,
Sauc tos, kas svešajās zemēs vēl klīst.
Vadi un izturību sniedz vājam,
Ērkšķainos ceļos kad asaras līst.

Latvenergo brīdina, ka
21. novembrī no pulksten 08:00 līdz 17:00
Dimzukalnā, tostarp arī Ziemeļu bibliotēkā,
tiks pārtraukta elektrības piegāde.

IZ

Sporta ziņas

8. novembrī norisinājās Iecavas novada skolu 4.-5. klašu
sacensības tautas bumbā. Sacensībās piedalījās deviņas
komandas.
1. vieta - Iecavas vidusskolas 5.c klases komandai, kurā spēlēja
Edvīns Milzers, Toms Janeks, Kristofers Agarelovs, Ansis
Pumpurs, Lība Madžule, Amanda Visocka, Arta LaubergaLaukenberga, Anna Ansone un Toms Riekstiņš.
2. vieta - Iecavas vidusskolas 5.b klases komandai, kurā spēlēja
Viva Daniela Gontare, Dace Renebuša, Monta Ignatjeva, Digna
Bringule, Eva Ķeruže, Rauls Spickus, Toms Ričards Šteinbergs,
Aivens Radiončiks un Matīss Mitrofanovs.
3. vieta - Iecavas internātpamatskolas 4. a klases komandai, kurā
spēlēja Aleksandrs Alfjorovs, Oļegs Balodis, Gatis Bergmanis,
Endija Haritonova, Juris Māris Hofrāts, Aivis Kravalis, Laura
Matule un Arkādijs Šimko.
9. novembrī sporta namā sākās Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» atklātās sacensības vieglatlētikā telpās. C vecuma
grupas sacīkšu pirmajā posmā piedalījās 19 zēni un 12 meitenes.
30 m skrējiens
1. vieta Annija Pļaviņa (4,91 sek.), Dāvis Lācis (4,78 sek.)
2. vieta Annija Liepiņa (5,08 sek.), Kārlis Ozoliņš (4,93 sek.)
3. vieta Lāsma Bugovecka (5,09 sek.),Edijs Lācis (4,96 sek.)
30 m barjerskrējiens
1. vieta Lāsma Bugovecka (6,56 sek.), Dāvis Lācis (5,53 sek.)
2. vieta Annija Pļaviņa (6,58 sek.), Edijs Lācis (6,16 sek.)
3. vieta Gerda Miezere (6,60 sek.), Kārlis Ozoliņš (6,40 sek.)
Lodes grūšana (meitenēm - 2 kg pildbumba, zēniem - 3 kg lode)
1. vieta Elvita Strautniece (8,80 m), Kārlis Ozoliņš (8,81 m)
2. vieta Annija Liepiņa (8,13 m), Dāvis Lācis (8,32 m)
3. vieta Līna Anspoka (7,60 m), Mārtiņš Skalders (7,94 m)
400 m skrējiens
1. vieta Annija Liepiņa (1 min. 49,4 sek.), Dāvis Lācis (1:35,8)
2. vieta Madara Gabrjune (1:52,7), Kārlis Ozoliņš (1:39,1)
3. vieta Annija Pļaviņa (1:52,09), Edijs Lācis (1:44,3)
Augstlēkšana
1. vieta Annija Liepiņa (1,35 m), Kārlis Ozoliņš (1,40 m)
2. vieta Lāsma Bugovecka (1,20 m), Matīss Skuja (1,20 m)
3. vieta Gerda Miezere (1,20 m), Mārtiņš Skalders (1,20 m)
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
2. divīzijas Centra grupa
12. novembrī
Sigulda - Iecava/Vecumnieki
U-15 72:55 (H. Meļķis 16, E. Jašuks 12)
U-17 70:52 (L. Jaunzems 14, J. Pelēcis 9)
Iecava/Vecumnieki - BJBS Rīga/VEF1
U-19 80:70 (I. Puļkis 27, L. Jaunzems 24, A. Taurenis 12,
M. Rūgums 11)
13. novembrī
Iecava/Vecumnieki - Limbaži/Salacgrīva
U-14 50:76
U-15 75:76 (H. Meļķis 24, E. Jašuks 21, G. Plukass 19)
U-16 55:48 (J. Pelēcis 25, T. Šķipars 24)
U-19 60:89 (A. Taurenis 16, L. Jaunzems 14, G. Zaļmežs 11)
Latvijas Jaunatnes čempionāta noslēguma kārta galda
tenisistus Rīgā pulcēja 13. novembrī.
Iecavas novada sporta skola «Dartija» ar septiņām komandām bija
pārstāvēta visās četrās vecuma grupās, laureātu godā tika četri
sportistu pāri:
A grupā Dārta Ozoliņa un Una Sķipare izcīnīja 3. vietu;
B grupā sīvā cīņā 1. vietu ieguva Alise Pluce un Karīna Taranda;.
C grupā Monta Zaumane un Aivija Grundmane ierindojās 2. vietā;
D grupā uzvarēja Beāte Jašuka un Anna Markova.

Aizsaulē aizgājuši
Gaļina Šuvalova (10.09.1933. - 10.11.2011.)
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zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Pērk : : :
metāllūžņus (dažādus).
Sveram, griežam, maksājam
uzreiz. Tālr. 25454592.
zemes ar mežu, zemes ar
jaunu un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr. 22114382;
29829750.

Pārdod augstākās klases
kurināmās ekstrudētas
KOKSKAIDU BRIKETES,
ražotas Iecavā:

Izīrē : : :

·
jauktu koku skaidu (110 Ls/t);
·
ozolkoka skaidu (130 Ls/t).
Īpaši blīvas, ilgi degošas, bez līmes un
citām saistvielām, degot nesadalās un
neizjūk, ar ļoti lielu siltumatdevi un
mazu pelnu daudzumu. Piegāde
bez maksas Iecavas novadā - sākot no
500 kg. Iespējams iegādāties arī fasētas
maisos (no 7,2 kg līdz 7,5 kg;
iepakojuma cena - Ls 1).

1,5 istabu dzīvokli
Rīgas ielā 21. Tālr. 26625112.

23. novembrī pl. 18:00
LILIPUTU CIRKS
no Ukrainas.
Ieejas maksa - Ls 2.

Mūžības svētdienā tiksimies

SVECĪŠU SVĒTBRĪDĪ
20. novembrī pl. 16.oo
Sila kapos.
Iecavas luterāņu draudzes
vārdā mācītājs R. Radziņš
Mīļie iecavnieki!
Gaidīsim Valsts svētku
dievkalpojumā
18. novembrī pl. 13.oo
Iecavas luterāņu dievnamā.

Sporta namā

Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» atklātās
vieglatlētikas sacensības
telpās
23. novembrī pl. 14:00
D grupa
30. novembrī pl. 15:00
B grupa
Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
23. novembrī pl. 20:30
Dartija - Kvēle

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.

Tālr. 20389168.

Rīgas telpu futbola
čempionāts 2011./2012.
22. novembrī
pl. 20:30
FK Iecava - Lerona-2
pl. 21:30
FK Iecava - Banku augstskola

17. novembrī pl. 19:00
Latvijas Republikas
proklamēšanas
93. gadadienai veltīts
pasākums ar svinīgu
«Iecavas Gada cilvēks»
balvas pasniegšanu,
KNHM projektu konkursa
«Iedzīvotāji veido
savu vidi 2011» projektu
īstenotāju godināšanu.
Koncertā čellu trio «Melo-M».
Ieeja - bez maksas.
Pēc pasākuma svētku balle
latviešu mūzikas ritmos
kopā ar Almu un Juri.
Ieejas maksa - Ls 3 (vietas pie
galdiņiem rezervēt savlaicīgi).

Vidusskolā
Iecavas novada skolu
sacensības florbolā:
8.-9. klasēm 22. novembrī plkst. 15:00;
10.-12. klasēm 29. novembrī plkst. 15:00.
Sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

Sporta namā
Latvijas Republikas
atklātais veterānu
čempionāts galda tenisā
26. novembrī pl. 12:00 un
27. novembrī pl. 10:00.
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26. novembrī pl. 18:00
KORU SADZIEDĀŠANĀS
koncerts.
Ieeja - bez maksas.
4. decembrī pl. 15:00
ar IZRĀDI «TŪSTEPS AR
ČEMODĀNU FONĀ»
viesosies Dailes teātra aktieri
Akvelīna Līvmane
un Juris Kalniņš.
Biļešu cenas:
pensionāriem un pirmsskolas
vecuma bērniem - Ls 1;
pārējiem - Ls 3.
Vairāk par izrādi lasiet
www.iecava.lv.

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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