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JĀNIS
pie pavāru
sapņu katla

A: Kristīne Karele

F: Sandis Karelis

Ejam rotaļu «Lielais Jânis, mazais Jânis».

Vai māki sasiet sieru, tik gardu, ka pats kūst uz mēles? Vai zini, cik kopā ir līgo dziesmu melodiju? Vai māki uzpīt jāņu vainagu bizītē? Vai medalu kādreiz
esi dzēris? Vai zini, ko noteikti
nedrīkst darīt un kas obligāti jāizdara Jāņos?
Vai esi kādreiz bijis Iecavas
novada «Kveriņos» pirmsjāņu laikā? Ja atbilde uz pēdējo jautājumu ir: «Jā!», tad noteikti esi radis
atbildes arī uz visiem iepriekšējiem jautājumiem.
Svētdien, 19. jūnijā, «Kveriņos» jau trešo gadu notika vērienīgas Jāņu mācības, ko pirms
deviņiem gadiem aizsāka Ilga
Reizniece un laikraksts «Diena»
un kas šo gadu gaitā ir gājušas
plašumā visā Latvijā. Šogad pa-

4.
5.

sākums Iecavas novadā varēja
notikt, pateicoties Iecavas novada Domes līdzfinansējumam, noslēpumainai aktīvistu grupai
«Vardes», Krišjāņa Barona muzejam, kā arī daudziem brīvprātīgajiem palīgiem: folkloras kopai
«Tarkšķi» un Kristīnei Karelei,
Ivetai Cerai, Zanei Zakarītei, Vinetai Lambertei, Anitai Mišinai,
Dairai un Annijai Peltmanēm,
Emīlam Sietiņam, Maijai un Lienei Krastiņām un vēl daudziem
citiem.
Arī šogad kopā ar sava amata
pratējiem sējām sieru, vārījām
ugunskurā gardu rabarberu
klimpu zupu, līgojām no sirds,
mukām no lietus kā īstos Jāņos,
izgājām deviņas - vienu par otru
sarežģītākas - rotaļas «Šurp, Jāņa bērni» tūres, cepām ņammīgus speķa pīrādziņus, darinājām
vainagus un vēl, un vēl, un vēl.
7.lpp.
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Vidusskola lepojas ar talantīgajiem absolventiem
18. jūnijā
Iecavas vidusskolu
pieskandināja
12. klašu izlaidumi.

F: Beata Logina

12.a klases audzinātāja
Milita Pīlādze:
- Šajā mācību gadā skolēni ir
sasnieguši ļoti labas sekmes
mācībās - no 22 skolēniem
izcilnieki ir puse. Jaunieši ir
piedalījušies gan starpnovadu,
gan valsts konkursos un
olimpiādēs, gūstot ļoti labus
rezultātus. Šī klase dejo jau
no mazotnes. Jaunieši arī

Dainu

izveidojuši nelielu mūzikas
grupu - spēlē klavieres, vijoli,
kokli, ģitāras, šogad
uzstājušies skolas pasākumos.
Nākotni viņi domā saistīt
ar dažādām radošām jomām,
vairākiem mērķis ir eksaktās
zinības, daži vēlas iegūt
praktiskas profesijas,
apgūt ekonomiku, ķīmiju.

Izlaidumā absolventi muzicēja paši
un priecēja ar oriģināli piemeklētu
muzikālo fonu.
Četras jaunietes (Līva Jasote - blakus attēlā
pirmā no kreisās, Laura Liepiņa (augšējā
attēlā pirmā no kreisās, Laura Arāja un
Evija Pola - augšējā attēlā ar ģitāru vidū)
par teicamām un izcilām sekmēm mācībās
saņēma Ministru prezidenta Valda
Dombrovska pateicību, kurā sacīts, ka
Latvija ar šiem izcilniekiem lepojas.
Savukārt Beatrise Dzene (apakšējā attēlā
otrā no kreisās) par izcilu sabiedrisko
darbību un teicamām sekmēm mācībās
saņēma novada Domes Goda rakstu.
Audzinātāja zirga mugurā!
12.a klases sarūpētais pārsteigums
Militai Pīlādzei Pēdējā zvana dienā.

Atliek tikai spert soli un
mēģināt. Lai izdodas!
12.b klases audzinātājs
Andrejs Indāns:
- Klasē mācījās 19 jauniešu.
Ar daļu skolēnu esam kopā
astoņus gadus, ar daļu trīs.
Ar savu klasi esmu ļoti
apmierināts. Ir patīkami,
ka dzīvē iziet gudri, talantīgi,
sirsnīgi un toleranti jaunieši.
Patīkami, ka jauniešos nejūtu
ļaunumu un nenovīdību, kura
mūsu sabiedrībā ir ļoti
izplatīta. Jūtams, ka jaunā
paaudze būs gudrāka un
labāka par mūsējo.

F: Edvarts Šulcs

Vairāk fotogrāfiju www.iecava.lv.

12.c klases audzinātāja Ilvija Ķurbe:
- Šajā klasē ir 17 absolventu. Divi skolēni mācības apguva
eksternā. Ar dažiem audzēkņiem bijām kopā jau no 5. klases,
bet lielākā daļa 10. klasē atnāca no citām skolām.
Saliedēšanās laiks nebija viegls, jo katrs izcēlās ar savu
personību. Nākotnē vairums vēlas palikt un studēt Latvijā, bet ir
arī tādi absolventi, kas plāno studijas ārzemēs. Jauniešiem
vairāk interesē jomas, kurās viņi var darboties praktiski. Novēlu
audzēkņiem piepildīt savus sapņus un ieceres. Lai ko jūs dzīvē
izvēlētos darīt, atcerieties, ka Iecavā ir jūsu mājas!

F: Dace Deņisova
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Atzīmē Medicīnas
darbinieku dienu
A: F: Beata Logina

17. jūnijā Iecavas
veselības un sociālās
aprūpes centra (IVSAC)
kolektīvs pulcējās pie
kafijas galda, lai,
sagaidot Medicīnas
darbinieku dienu,
uzklausītu paldies vārdus.
Lai gan daudzās ārstniecības
iestādēs arī līdz šim pastāvējusi
nerakstīta tradīcija atzīmēt savus profesionālos svētkus, šogad
Medicīnas darbinieku diena
iekļauta oficiāli atzīmējamo dienu kalendārā un bija svinama
19. jūnijā.
IVSAC direktore Mirdza Brazovska vēlēja veiksmi visiem saviem kolēģiem, kas rūpējas par
visdārgāko - par cilvēku veselību. Īpaši tika sumināta Dainuvīte Vilande, kas par ārsti ginekoloģi strādā 40 gadu, no tiem 37
gadus - Iecavā. Tieši daktere Vilande ir vadījusi neskaitāmu mazo iecavnieku ceļu līdz piedzim-

šanas brīdim. «Daktere Vilande
ir augsti profesionāla, daudzu
pacientu iecienīta ārste, kura regulāri sevi pilnveido, apgūstot
jaunākās darba metodes. Bez
tiešajiem darba pienākumiem viņa atsaucīgi iesaistās arī iestādes sabiedriskajā dzīvē, ir Politiski represēto kluba aktīvistu vidū,» informēja IVSAC vadītāja.
Novada Domes priekšsēdētāja vietniece Agra Zaķe pasniedza
Dainuvītei Vilandei pašvaldības
Goda rakstu par ilggadēju un
godprātīgu darbu Iecavas novada iedzīvotāju veselības stiprināšanā un naudas balvu 100 latu
apmērā. Ar ziediem dakteri sveica arī viņas kolēģi, pateicoties
par profesionālo sadarbību.
Muzikālus mirkļus mediķiem
dāvāja Alma Spale kopā ar Oskaru Pīlādzi un Māri Sevastjanovu,
turklāt A. Spale pasniedza simbolisku atļauju pašvaldības
aģentūras darbiniekiem turpmāk katru gadu jūnija trešajā
svētdienā svinēt mediķu profesionālos svētkus Iecavas kultūras namā.

Novada Domē
A: Beata Logina

14. jūnija sēdē deputāti
lēma par divu autobusa
vadītāja štata vienību un
jaunatnes lietu speciālista
amata vienības izveidi
Iecavas novada Domē.
Lai Dome spētu sekmīgi pildīt
tai deleģētās izglītības procesa
administrēšanas funkcijas un
nodrošinātu skolēnu pārvadājumus ar jaunajiem MercedesBenz Sprinter 516 CDI autobusiem, deputāti vienbalsīgi nolēma no 29. augusta izveidot
Iecavas novada Domē divas
autobusa vadītāja štata vienības, piemērojot laika darba samaksu un nosakot stundas likmi 2,68 LVL/st .
Finanšu komitejas 31. maija
sēdē tika izskatīts un atbalstīts
jautājums par jaunatnes lietu
speciālista amata vienības izveidošanu Izglītības nodaļā, lai Dome spētu sekmīgi pildīt tai deleģētās izglītības procesa administrēšanas funkcijas. Dome vienbalsīgi nolēma, sākot ar 1. septembri, izveidot jaunatnes lietu
speciālista amata vienību Izglītības nodaļā, nosakot mēneša algas likmi Ls 467,00.
Deputāti lēma arī par budžeta izdevumu ierobežošanas
atcelšanu.
Dome 15. februārī pieņēma
lēmumu «Par Iecavas novada
pašvaldības 2011. gada budžeta
izdevumu ierobežošanu», kas
noteica īpašus noteikumus līdz
valsts budžeta konsolidācijai atbilstoši starptautisko aizdevēju
prasībām un grozījumu izdarīša-

nai likumā «Par valsts budžetu
2011. gadam». 14. aprīlī Saeima
pieņēma likumu «Grozījumi likumā «Par valsts budžetu 2011.
gadam». Saskaņā ar izdarītajiem
grozījumiem likumā «Par valsts
budžetu 2011. gadam» nav nepieciešams izdarīt grozījumus
Iecavas novada pašvaldības apstiprinātajā šī gada budžetā. Pamatojoties uz izdarītajiem grozījumiem likuma «Par valsts budžetu 2011. gadam» 3. panta pirmajā daļā, par Ls 700 000 samazināts mērķdotācijas apjoms
pašvaldībām pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām periodā
no 1. septembra līdz 31. decembrim, 2011. gada pēdējiem četriem mēnešiem plānojamā mērķdotācija Iecavas novada pašvaldībai varētu samazināties par
1,5% salīdzinājumā ar apstiprināto periodam no 1. janvāra līdz
31. augustam.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu plāns uz 1. jūniju
izpildīts 45% apmērā, t. i., saņemti Ls 1 027 917 no šajā gadā
plānotajiem Ls 2 284 188, kas ir
par Ls 76 172 vairāk, nekā plānots saņemt 2011. gada pirmajos piecos mēnešos.
Ņemot vērā, ka Iecavas novada pašvaldības finanšu situācija ir stabila, Domes Finanšu
komiteja 31. maija sēdē pieņēma
lēmumu ieteikt Domei atcelt
15. februāra lēmumu «Par Iecavas novada pašvaldības
2011. gada budžeta izdevumu
ierobežošanu», un Dome vienprātīgi atcēla minētos ierobežojumus.

Melnās ziņas

Dainuvīte Vilande (vidū) kopā ar Irinu Gedertsoni, kura jau
22 gadus palīdz dakterei, veicot māsiņas pienākumus, un
Rīgas 1. medicīnas koledžas absolventi Ilzi Naļivaiku-Trūpu,
kas darba gaitas sākusi tikai šomēnes.

- 15. jūnijā saņemta informācija, ka no ēkas Grāfa laukumā
nozagtas dažādas lietas. Sākts
kriminālprocess.
- 16. jūnijā plkst. 00:03
Audrupos aizturēts 1966. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā (2,33 promiles) un bez vadītāja apliecības. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 17. jūnijā laikā no plkst.
00:00 līdz 9:15 Rīgas ielā nozagti
ielu apgaismojuma kabeļi.
- 17. jūnijā ap plkst. 14:50
kāda 1948. gadā dzimusi sieviete
veikalā Maxima nozaga kaķu barību «Whiskas». Sākts kriminālprocess.
- 19. jūnijā plkst. 13:18 Puškina ielā aizturēts 1971. gadā

dzimis iereibis riteņbraucējs
(1,46 promiles). Sastādīts administratīva pārkāpuma protokols.
- 19. jūnijā ap plkst. 20:25
kāds 1971. gadā dzimis vīrietis,
būdams alkoholisko dzērienu
iespaidā, mājas kāpņutelpā nokrita pa kāpnēm un ceļā uz slimnīcu mira.
- 20. jūnijā laikā no plkst.
2:00 līdz 5:30 Rosmē, atlaužot
pagraba durvis, no tā nozagti
konservi un pieci maisi ar kartupeļiem. Sākts kriminālprocess.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore

2011. gada 22. jūnijā
A: Beata Logina
F: no Jāņa Krūzes albuma

is stāsts ir par Jāni, kurš
vēl nav brūvējis alu un
nav arī mēģinājis sieru
siet, toties prot smuki galdu
uzklāt un mielot ar citiem
paštaisītiem ēdieniem. Viņa
izdomāti gaļas izstrādājumi,
sāļas un saldas kūkas,
dažādas interesantas uzkodas
tiek gan jāņabērniem vasaras
saulgriežos, gan tuviniekiem
un draugiem ikdienā un
svinamreizēs, gan plašam
pircēju lokam RIMI veikalos
un hipermārketos.

Š

No miesnieka
par izgudrotāju
Jānis Krūze ir RIMI gaļas un kulinārijas izstrādājumu pārtikas tehnologs. Tāpat kā diviem kolēģiem maizes un salātu sektorā, viņam jāizdomā receptes, jāievieš tās tirdzniecībā
un jākontrolē izpilde veikalos. Jāņa
lolojums ir visi kupātveida produkti,
kotletes, suši, lavaši un daudz kas
cits. Šašliku klāsts vien ir pietiekami
liels - ap 20 variantu. Šovasar jaunumi ir šašliks ar minerālūdeni un
ar kivi. Taču ne viss, kas izmēģināts
savā virtuvē, der arī tirgošanai. Piemēram, tādu šašliku, kurā kilogramam gaļas klāt liekams kilograms sīpolu, nav viegli pārdot, jo pircēji nesaprot - kāpēc vajag tik daudz sīpolu!?
No darba posmiem patīkamākais
ir izgudrošanas process, ieviešana
un kontrole vedas daudz smagāk, atzīst 37 gadus jaunais speciālists.
«Visvairāk laika paiet, kamēr produktu kvalitatīvi ievieš ražošanā.
Cenšos katram stāstīt un rādīt, kā
pareizi gatavot, jo autoritāti var iegūt
ar darbiem, nevis ar bļaušanu vai izrādot priekšnieka pārākumu.»
Jānim ir savs viedoklis par gaļas
kvalitāti, cenu un latviešu uzņēmējiem, kas bieži vien grib tikai vieglu
biznesu un lielu peļņu, kaut gan nespēj konkurēt ar tuvākajiem kaimiņiem lietuviešiem un poļiem ne
apsviedīguma, ne atjautības ziņā. Viņa viedoklis nav sevišķi glaimojošs
tiem Latvijas lauksaimniekiem, kuri
žēlojas, ka lielveikali tirgošanai izvēlas importa gaļu, nevis vietējo ražotāju piedāvājumu. Ja nav pienācīgas
kvalitātes, nevar taču gaidīt, ka to
preci pirks un vēl par lielu naudu!
Pārtikas nozarē Jānis nonācis
nejauši. 90. gadu beigās aizbraucis
uz Vāciju pelnīties gaļas pārstrādes
rūpnīcā. «Sešas dienas nedēļā pa 15
stundām bija jāstrādā. Pēc tādas slodzes citam varbūt tā gaļas dalīšana
būtu apnikusi, bet man iepatikās,»
atceras Jānis un apgalvo, ka gatavošanas mākslu var labi apgūt pašmācības ceļā. «Tagad internets ir pilns
ar padomiem, grāmatas kaudzēm
var piepirkt. Bet man svarīgi ir arī
bildi redzēt. Uzdāvināja senu grāmatu vecajā drukā, it kā viss interesanti, var uzzināt, kādas piedevas agrāk lietojuši, taču nav bildes,
un tas manā izpratnē ir liels mīnuss.»
RIMI Jānis ir no 2003. gada. Pa-

Prezentācijas šovā Jānis Krūze (no labās) kopā ar savu bosu RIMI ražošanas vadītāju Uldi Bērziņu.

lasošajai auditorijai - gan preses izdevumi, gan televīzijas pārraides par
ēdienu gatavošanu.
Ar lietpratēja aci viņš novērtē arī
publisko ēstuvju piedāvājumu, kur
parasti izvēlas kādu zivs vai liellopa
ēdienu. Protams, cilvēkam, kurš pārdesmit minūtēs spēj pagatavot vakariņas gandrīz no nekā, ir samērā grūti tā vienkārši aiziet paēst kādā restorānā, jo viņš apzinās, cik ātri un par
kādu naudu pats varētu uzmeistarot
kaut ko līdzīgu. Jānis atzīst, ka
ieskriet un paēst var, ja moka izsalkums, bet, ja ēdinātava pretendē uz
ko vairāk par zemu cenu bistro, ēdienam jābūt pasniegtam pārdomāti.
Nepaslinko, pieej radoši! Lai klients
gribētu atgriezties un atcerētos kaut
ko vairāk, ne tikai dārgo cenu, kuru
samaksājis par maltīti. Tagad esot
ievērojis reklāmu par šiki pasniegtiem veco laiku ēdieniem Igates pilī,
tad nu pēc Līgo svētkiem braukšot
skatīt un degustēt.
Jānis jau saprot, ka privātajā
biznesā noturēties nav nemaz tik
vienkārši, tāpēc pagaidām par sava
uzņēmuma veidošanu runā atturīgi,
lai gan pieļauj iespēju nākotnē
Iecavā atvērt kādu gaļas bodi: «Kamēr mans darbs dod man gandarījumu, kāpēc riskēt? Bet nekad nevar
teikt nekad. Lai lielo ceļu sataisa, pēc
tam var domāt,» viņš smejas un piebilst - Polijā sen būtu izdomājuši, ka
tādos auto sastrēgumos var tirgot pīrādziņus vai cept šašlikus ceļa malā.
«Tādi mēs, latvieši, esam - diezgan lēni. Polis jau trīsreiz būtu pamēģinājis, kamēr mēs domājam un ar savu
birokrātiju cīnāmies.»

Te ir forši!

Cūku bērēs - pie mammas laukos, Uzvarā.
teicoties padziļinātai interesei par
ēdienu gatavošanu, viņa karjera attīstījusies visai strauji. Sācis strādāt
par miesnieku, pēc mēneša - par nodaļas vadītāju, pēc tam par veikala
ražošanas vadītāju, un tad jau boss
piedāvājis pārcelties uz centrālo biroju un izdomāt receptes.
Ik mēnesi informāciju no Jāņa
taujā RIMI iekšējā žurnāla «Ķēķis»
veidotāji, kam vajag ko jaunu recepšu sadaļai. Atkarībā no gadalaika un
tematikas gribi negribi jāpievēršas
kādam konkrētam produktam, ogai
vai dārzenim, pakļaujot tos eksperimentiem. Nevar likt izdevumā recepti, ja pats to neesi izmēģinājis un
visus knifus pārbaudījis, saka Jānis.

Pirms Līgo svētkiem topā, protams, ir
šašliks. «Piemēram, ja gribas marinādi ar etiķi, tad vispirms ieber garšvielas un ielej etiķi bļodā, visu samaisa, lai izšķīst sāls un cukurs, pēc tam
pievieno eļļu, tad visu sakuļ un sanāk kā bieza emulsija. Ja liks otrādi,
nekad tādu nesakuls,» Jānis ir pārliecinājies, ka pagatavošanā secība ir
būtiska.

Neslinko,
pieej radoši!
Meklējot ierosmes jaunām receptēm, pavārs itin bieži nopērk kādu
žurnālu, lai brīvdienās būtu, ko papētīt un izmēģināt. Sevišķi plašs piedāvājums ir krieviski runājošajai un

Jānis ar ģimeni - sievu Agnesi,
meitām Artu un Anci - Iecavā dzīvo
ceturto gadu. Pārcēlušies šurp no Rīgas, kad piedzimusi jaunākā meita.
Bet Jāņa dzimtene ir Bauskas puse,
viņš nāk no Uzvaras. «Iecava atrodas
izdevīgā vietā, Rīga tuvu. Viss ir pietiekamā līmenī. Kaut gan darbs ir Rīgā, nav jāuztraucas par bērna izvadāšanu, meita pati var aiziet uz skolu, pēc tam arī uz mūzikas un sporta
skolas nodarbībām. Meklējot dzīvesvietu, tāda doma bija - ja nav mašīnas, lai ir viegli visur nokļūt un tāpēc dzīve neapstājas. Iecavā dzīvoja
draugi, un, kad braucām ciemos,
vienmēr likās - te ir forši! Dartijā nopirkām dzīvokli un savu izvēli nenožēlojam. Tajā pusē dzīvošana laba,
klusums, miers, tikai tagad - ceļu remonta dēļ - vairāk mašīnu brauc.»
Iejusties iecavnieku sabiedrībā
lielā mērā palīdzējis sports un
draugs Aļģis. Te izveidojusies kompānija, kas regulāri sanāk kopā paspēlēt bumbu un paskatīties mačus.
Piektdienu bumbošana veterānu
basketbola komandā paplašinājusi
paziņu loku, izveidojusies ģimeņu
draudzība: «Ir, pie kā aiziet, ir, ar ko
kopā pavadīt brīvo laiku un kam lūgt
palīdzību,» Jānis pauž gandarījumu,
taču arī apzinās, ka attiecības ar cilvēkiem jākopj. Jādod kaut kas no sevis, jāvelta savs brīvais laiks, tad saņemsi pretī arī ieinteresētību no apkārtējiem.
Viņam piedāvāts iesaistīties vietējā politikā, bet iet tikai iešanas pēc
nav jēgas. «Pagaidām neredzu neko
lielu, ko varētu un vajadzētu mainīt.
Bez tam par politiku tā īsti nekad
neesmu interesējies. Taču, no otras
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puses, kādam ir jāiet un jādara, ja visi paliks malā, nekas nenotiks.» Tā
kā Jāni pievelkot viss veclaicīgais,
viņš kļuvis par vienu no biedrības
«Arhīvs» dibinātājiem.

Ar ko
pārsteigs šoreiz?
Jāņa radošā pieeja cienasta gatavošanai īpaši tiek novērtēta Līgo
svētkos. Kopš 2003. gada ģimene vasaras saulgriežus svin pie draugiem
Tūjā, un katru gadu visi jau gaida kas nu būs sataisīts šoreiz. «Sasniegts jau tāds līmenis, ka nevar
vienkārši paņemt šašlikus un aizbraukt,» smejas Jānis. «Ir tradicionālās lietas, kurām jābūt bez ierunām, - ķiploku grauzdiņi, loku mērce. Vienu gadu biju daudz ko sadomājis no liellopu gaļas. Pērn paņēmu
svaigos kupātus un Tūjā uz vietas
kūpinātavā izkūpinājām, klāt nopirku štovētus kāpostus, ko var likt

uz grila, un kartupeļus ar sviestu
iekšā. Tā tos Jāņus nosvinējām un
nemaz šašliku nevajadzēja. Ar ko šogad pārsteigt, vēl jādomā. Uzkodās
varētu būt mocarellas siers, uzdurts
uz iesmiņiem kopā ar ķirštomātiņiem
un baziliku, bļodas apakšā ieklājot
rukolu.»
Pieradis lutināt citu cilvēku garšas kārpiņas, Jānis aizdomājas, ka
pats šajos svētkos neko sevišķu no citiem nav gaidījis un neko pārsteidzošu arī nav saņēmis. Vienmēr gan tiekot pie jauna vainaga, kad ugunskurā sadedzināts pagājušā gada vainags ar visiem pērnajiem grēkiem.
«Dāviniet grāmatas,» viņš saka, «pavārgrāmata ir labākā dāvana! Ja no
grāmatas trīs receptes var paņemt,
tad ir laba,» tāda ir Jāņa mēraukla.
Tāpat viņš priecājas, ka draugi regulāri dāvina papildinājumu jauno latiņu kolekcijai. Jādomā, ka arī šajos
saulgriežos Jānis būs ticis pie nupat
apritē laistajām monētām ar alus

Jāņa
gatavotas
uzkodas
latviešu
gaumē vārīti
kartupeļi,
bietītes,
siļķe un
sīpols.

kausa attēlu. Agrāk, kad vēl dzīvojis
Uzvarā, Līgo svētkos vienmēr gājis uz
centra placi, kur spēlējis orķestris.
Jānis dejojot labprāt, bet nekāds dižais dziedātājs gan neesot. Savukārt

Tūjā tradicionālas esot sacensības,
kurš uzkurs augstāku uguni, un
viņu saimniekiem tas izdodas. Tad
jūras līča krasts jāņugunīs izskatās
tiešām skaisti.

Zālītes internātpamatskola tagad ir siltāka un estētiskāka
A: F: Beatrise Dzene

ERAF finansētā projekta
«Mācību vides uzlabošana
izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām Iecavas novada
Zālītes speciālajā
internātpamatskolā»
otrās kārtas darbi ir pabeigti,
un projekts kopumā
ir noslēdzies.
No marta līdz maija beigām SIA
«REATON LTD» veica rekonstrukcijas darbus Zālītē, Upes ielā 8, turklāt, pateicoties finanšu ietaupījumam iepirkumā, uzmūrētas trīs
krāsnis, uzstādīts jumta lāsenis un
stiprināti pārsegumi internāta ēkā
«Strauta Brīviņos», kā arī atbilstoši
būvkonstruktora slēdzienam tika
veikta ailu paplašināšana, atsevišķu
ailu aizmūrēšana, tērauda pārsedžu
ierīkošana, jumta atslogošana un sanitārā mezgla rekonstrukcija Upes
ielā 8.
Projekta otrajā kārtā ēkai Upes
ielā 8 nomainīti logi, nosiltinātas sienas, pamati un bēniņi, nomainīts
jumta segums un no jauna uzbūvēts
ieejas mezgls. Papildus izdevumi bija
nepieciešami otrā stāva pārsegumu
stiprināšanai, ko apmaksāja Iecavas
novada Dome. Vēl arī tika labiekārtota apkārtne - izbūvēts bruģa segums
ēkas cokolam un ietvēm, rekonstruēts nožogojums, iesēts zāliens,
par paveikto informēja kapitālās
celtniecības galvenais speciālists
Vladimirs Skvorcovs, uzsverot, ka
darbi noritējuši bez starpgadījumiem. «Finālā esam izdarījuši vairāk,
nekā sākotnēji projektā bija paredzēts, jo bija līdzekļu ietaupījums,»
priecīga ir projektu vadītāja Ineta
Bramane.
«Paveiktais noteikti nesīs aug-

Skolas ēka
Zālītē,
Upes ielā 8,
pēc
un
pirms
rekonstrukcijas
(foto
no
«Iecavas
Ziņu»
arhīva)
ļus,» secina Domes izpilddirektors
Mārtiņš Veinbergs. «Ir daudzi labumi - ēka nosiltināta, vizuāli estētiskāka kļuvusi gan ēka, gan apkārtne,
taču vēl jāuzlabo iekšējās apkures

sistēma. Lai gan patērēts ne mazums
laika, visas projekta izmaiņas saskaņojot ar projekta finansētājiem,
darbi paveikti laikā. Īpašs prieks bija
sadarboties ar SIA «REATON LTD»,

ar kuru veidojās laba komunikācija,
un visi procesi noritēja laikā.»
Arī Zālītes internātpamatskolas
direktors Jānis Kārkliņš ir apmierināts: «Ārējais izskats ir ļoti izmainījies, darbs ir padarīts kvalitatīvi.
Skolēnu, pedagogu un citu iemītnieku vārdā saku lielu paldies Iecavas
novada Domei par darba organizēšanu un plānošanu, kā arī visiem citiem par darba veikšanu. Mēs turpinām labiekārtošanu, lai skola izskatītos vēl labāk.»
Zālītes speciālās internātpamatskolas rekonstrukcijas kopējās izmaksas ir 100 707 lati, no kuriem
98 392 latus sedz Eiropas Reģionālās
attīstības fonds, bet starpību finansē
Iecavas novada Dome.
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Izbaudi dažādas atpūtas iespējas
Vasara ir piemērotākā sezona atpūtas pasākumiem, un dažādiem tūrisma objektiem tā liek sarosīties klientu
piesaistē. «Iecavas Ziņas» noskaidro, kas jauns un interesants ir piedāvājumā Iecavas novadā.
Šoreiz lasiet par brīvdienu māju «Kalnakriknas» un atrakciju parku «Filipi».
Par citiem objektiem - nākamajos numuros.
A: Beatrise Dzene

Atpūties meža ielokā
Vai tev ir vēlme atpūsties
svaigā gaisā un īrēt brīvdienu
māju? Tad tev ir iespēja doties
uz «Kalnakriknām», kuras
atrodas klusā, mierīgā meža
un pļavu ielokā (virzienā no
Iecavas uz Rīgu pie autobusu
pieturas «Salmiņi» nogriežas pa
labi un brauc taisni dažus
kilometrus).
Māju saimnieks Edgars Balodis
kopā ar ģimeni jau pirms
pieciem gadiem uzsācis
«Kalnakriknu» celtniecību.
Šogad «Kalnakriknas» ir
atvērtas visiem atpūsties
gribētājiem. Brīvdienu mājā ir
pieejams viss nepieciešamais
dzīvošanai - apakšstāvā
ir dzīvojamā istaba ar virtuvi,
atpūtas telpa, kurā var
atpūsties, skatoties televīziju
vai sērfojot internetā,
pieejamas četras guļamistabas,
sauna, vannas istaba.
Pagalmā atrodas lapene ar
ugunskura vietu un dīķis.
Saimnieki ir padomājuši arī
par atpūtniekiem, kurus
interesē sportiskas
aktivitātes, - izveidots volejbola
laukums un basketbola grozs.
«Ļoti aizraujoši bija noskatīties,
kā šoziem 20 grādu salā viena
neliela kompānija no Latvijas
uz ugunskura pašu atvestā
katlā vārīja soļanku, kā paši
brida mežā cirst malku

ugunskuram. Tas tiešām bija
interesanti. Tad man radās
doma izveidot pie ugunskura
turētāju katlam un iegādāties
arī pašus katlus. Tagad
atpūtniekiem ir pieejams viens
lielāks un viens mazāks katls,»
vēsta Edgars Balodis.
«Kalnakriknu» saimnieks atzīst,
ka ieguldījis lielus līdzekļus
reklāmai un vairāk tendējas uz
ārzemju publiku, kas ierodas
kopā ar ģimeni vai draugiem
apceļot Latviju. Edgaram
Balodim jau ir pieredze ārzemju
ceļotāju uzņemšanā: «Šogad
jau bija franču grupa, kura
pirmo reizi apmeklēja Latviju.
Ieradās ar lidmašīnu un,
noīrējuši automašīnu, apceļoja
arī Lietuvu un Igauniju. Teica nožēlojot, ka ir ieplānojuši tik
īsu ceļojumu. Jau divas reizes,
ceļojot caur Latviju, apmetušies
arī somu baikeri. Dīvainas
sajūtas bija uzņemt šādu
publiku, bet viņi visi izrādījās
ļoti solīdi un kulturāli. Mums,
saimniekiem, patika pētīt viņu
motociklus.»
Vai «Kalnakriknās» ir paredzēti
vēl kādi uzlabojumi?. «Viss it kā
ir pabeigts, taču ir vēlme
izbūvēt āra baseinu, ja vien
finanses to ļaus,» tā Edgars
Balodis.
Tālrunis: 27016915.

Viss bērniem
Pirms gada vēstījām,
ka Iecavā, kaimiņos
bērnudārzam «Cālītis»,
izveidots atrakciju parks
«Filipi», kurā bērniem
ir iespēja braukt ar
kvadricikliem pa speciāli
izveidotu trasi.
Gads ir pagājis, un «Filipos»
tagad iespēju ir daudz vairāk!

«Bērni var braukt ar sešām
mazām mašīnām, trīs ir
aprīkotas ar motoru, bet trīs ar pedāļiem. Vēl ir jauna
piepūšamā atrakcija, batuts,
mini disko zāle, kurā skan
mūzika un mazie var dejot,
un baseins,» par jaunumiem
informē «Filipu» saimniece
Gunita Mežule.
7.lpp.

Lūk, kā bija 2005. gadā, kad Edgars Balodis kopā
ar ģimeni uzsāka būvniecību «Kalnakriknās».

«Kalnakriknu» saimnieki atpūtniekiem piedāvā arī
zupas vārīšanu uz ugunskura.
Jaunās atrakcijas
«Filipos»
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«Kamēr bērni izklaidējas,
vecāki var kaut ko nopirkt
bārā. Kafija, ūdens, sula,
saldējuma kokteiļi, kā arī īpaši
lielas cukurvates un popkorns
no automāta - viss ir pieejams
bārā. Ir iespēja arī svinēt kādu
pasākumu «Filipos». Mums ir
galdi un grils,» piebilst Gunita.
«Mēs gribētu bērnus laist šeit
bez maksas, bet uzturēt to visu
labā kārtībā ir grūti, tāpēc ir
simboliskas cenas.
Mums ir kāds bonuss tiem,
kuri izmanto vismaz vienu
atrakciju par maksu, šūpošanās šūpolēs, spēles
smilšu kastē un dejas mini
disko zālē ir par velti,» uzsver
saimnieks Nedko Pašovs.
Saimnieku dēls Filips, kuru
dēvē par atrakciju parka
«pārvaldnieku», ir apmierināts

ar šādām atrakcijām pie mājas:
«Tad, kad līst lietus, es
atrakcijas neizmantoju, bet,
kad nelīst, tad gan es, gan
mani draugi grib spēlēties.»
Filipa mamma Gunita stāsta,
ka dēls strādā kopā ar tēti
Nedko, «piemēram, tētis uztaisa
cukurvati, bet Filips to
pasniedz».

Piedzīvosim Jāņus!

Atrakciju parka «Filipi»
reklāmas sauklis ir - viss
bērniem. «Šajā teritorijā
nedrīkst smēķēt un lietot
alkoholiskos dzērienus,»
gandarīts ir Nedko.
«Filipiem» ir vēl daudz nākotnes
ideju, piemēram, ziemā
kvadriciklu trases vietā izveidot
slidotavu, papildināt spēles ar
jaunām: boču, petanku un
mini futbolu.
Tārunis: 26017499.

Cienājāmies ar gardo, uz ugunskura gatavoto rabarberu
klimpu zupu.

1.lpp.

Skats uz kvadriciklu trasi un jauno baseinu
atrakciju parkā «Filipi».
Papildu informāciju par tūrisma objektiem var meklēt
mājaslapā www.iecava.lv.

IZ

Sporta ziņas

Atkal Latvijas čempiona godā
18. jūnijā Grobiņas šautuvē «Lāčkoki» norisinājās Latvijas
čempionāts stenda šaušanā, kur 1. vietu izcīnīja iecavnieks
Dainis Upelnieks. Tas viņam ir jau trešais Latvijas čempiona
tituls.Uzvarētājs guva 129 no iespējamajiem 150 punktiem.
Rezultāta pārsvars pār 2. vietu pēc fināla bija četri punkti.
15. jūnijā Aizkraukles novada atklātajā čempionātā diska
mešanā B vecuma grupā uzvarēja Rūdolfs Štāls ar rezultātu
39,50 m, bet junioru grupā Mārtiņš Ērglis izcīnīja 2. vietu
ar rezultātu 33,58 m.
17. un 18. jūnijā Ventspilī risinājās
Latvijas Jaunatnes čempionāts vieglatlētikā.
3. vietu ieguva gan Rūdolfs Tonigs 100 m skrējienā (11,54 sek.),
gan Emīls Sevastjanovs 400 m distancē (53,17 sek.).
Abi sprinteri kopā ar Edgaru Beņķi un Dairi Feldmani ierindojās
4. vietā 4 x 100 m stafetē (46,96 sek.).

Liels ieguvums šajās Jāņu
mācībās bija tradīciju zinātājas,
pieredzējušās postfolkloras grupas «Iļģi» vadītājas un skolotājas
Ilgas Reiznieces stāstījums. Viņas dalīšanās pieredzē un savā
pasaules skatījumā ir tik uzrunājoša un aizraujoša, ka patiesi
sajūties īpašs par to vien, ka esi
latvietis un tieši tava tauta līdz
21. gadsimtam saglabājusi seno
iekšējo vajadzību piedzīvot Jāņus.
Atgriežoties pie sākumā uzdotajiem jautājumim – cik tad īs-

ti ir to Jāņu dziesmu melodiju? 1155! Vairāk nekā jebkurai mūsu kaimiņtautai. Protams, dainu
jeb četrrindīšu ir vēl krietni vairāk. Bet kas būtu jādara Jāņos,
lai tie atšķirtos no parasta piknika? Zelta piecinieks ir šāds:
· gatavot un tad jau vēlāk līgo
vakarā nobaudīt mielastu – siet
sieru, cept pīrāgus, brūvēt alu;
· pušķot sevi (pīt vainagus,
glīti saģērbties), savu māju, sētu;
· pavadīt un pēc tam atkal sagaidīt sauli;
· kurināt uguni;
· līgot – svinēt, izdziedāt, piedzīvot Jāņus.
Lai jums izdodas!

Apsveikums : : :
Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais mūžs.
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies - visi paldies Tev teic. /J. Rabša/

Sveicam mūsu iemīļoto autobusa vadītāju
Slaviku lielajā dzīves jubilejā! Vēlam veselību,
izturību, veiksmi visās dzīves jomās.
Tavi pateicīgie teātru un ekskursiju braucēji

Aizsaulē aizgājuši
Valentīna Ivanova (23.12.1925. - 15.06.2011.)
Ludviga Savicka (11.09.1933. - 18.06.2011.)
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Estrādē

IZ
zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, līstes, apdares un grīdas
dēļus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Pērk : : :

23. jūnijā plkst. 23:00
LĪGO BALLE
kopā ar DJ Ivaru –
latviešu mūzika
dažādām gaumēm.
Ieeja - bez maksas.

metāllūžņus (no 1 kg).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus. Samaksa
tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.

celtniekam (mūrēšanas darbi).
Tālr. 29608658
(Gaitis Freimanis).

Varbūt TAVA bilde
nokļūs Iecavas novada
KALENDĀRĀ
2012./2013. gadam?
Sūti fotogrāfijas
uz e-pasta adresi:
avize@iecava.lv
līdz 1. jūlijam!

Sports
22. jūnijā plkst. 19:00
Iecavas vidusskolas laukumā

Latvijas čempionāta
2. līgas spēle futbolā:
FK Iecava - Salaspils BSS.
6. jūlijā plkst. 18:30
Atpūtas vietā «Spirtnieki»

Iecavas novada
sacensības pludmales
volejbolā.
Sacensību nolikums www.iecava.lv.
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