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Bērni iededz «Krasta ugunis»
Atkritumu

3.
apsaimniekošanu

pārņem
SIA DzKS
Iecavas
jaunrades
pulciņa
«Dartija»
dalībnieks
Jēkabs Šusts
pie sava darba
«Piekrastes
māju ugunis».
A: F: Elīna Arāja

Decembra sākumā ar izstādi
Līvu akvaparkā noslēdzies
starptautiskais vizuāli
plastiskās mākslas konkurss
«Es dzīvoju pie jūras».

Konkursu Jūrmalas Mākslas
skola organizē jau 11 gadus, bet
iecavnieki tajā piedalījās pirmo
reizi. Konkursa mērķi saskan ar
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izvirzītajām prioritātēm
kultūras, zinātnes un izglītības
jomās, tādēļ jau ceturto gadu tā
sniedz atbalstu šī konkursa rīko-

Izdevās pārspēt iecerēto
A: F: Anta Kļaveniece

Tā pēc labestības un sirsnības
piepildītā pasākuma, kura
laikā tika vākti līdzekļi mazās
Kitijas un Jānīša ārstēšanai,
sacīja pasākuma organizatoru
- Iecavas Jauniešu padomes
vadītāja Laine Baha.
Sākotnējais mērķis bija savākt tūkstoš latu, bet, pēc saziedotās naudas saskaitīšanas,
izrādījās, ka summa ir teju divas
reizes lielāka - Ls 1919,88. Pasākums vēlreiz apliecināja, ka cēlu
mērķu vadīti, cilvēki spēj lieliski
mobilizēties.

Jau 2006. gadā, sadarbojoties ar novada Domi, Sociālo dienestu, nevalstiskajām organizācijām, nodibinājumu «Palīdzēsim.lv» un fondu «Ziedot.lv», biedrība «Iecavas Jauniešu padome»
aizsāka jaunu tradīciju Iecavas
novadā – jauniešu labdarības
pasākumus, kuru laikā tiek
vākti ziedojumi Iecavas novadā
dzīvojošiem bērniem ar invaliditāti. Šis bija jau ceturtais labdarības pasākums, ar mērķi sniegt
materiālu atbalstu diviem bērniem rehabilitācijas nodrošināšanai un speciālo palīgierīču
iegādei – pusotrgadīgajam Jānim
un piecgadīgajai Kitijai.
4.lpp.

šanai un piešķir tam savu patronāžu.
Visbiežāk konkursa dalībnieki ir jūrmalnieki, taču, tā kā visa
Latvija ir jūras piekrastes zeme,
tad konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas bērns un
jaunietis vecumā no piecu līdz 25
gadu vecumam.
6.lpp.

3.
Skolēni
mācās būt
par
uzņēmējiem

Pirmie
rezultāti
novada
basketbola
čempionātā

7.

F: Anta Kļaveniece
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Labās lietas internātpamatskolā
A: F: Inga Čipena

direktores vietniece

Svētki Latvijai
Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu,
16. novembrī skolas zālē pulcējās visi skolas skolēni un skolotāji. Atklājot pasākumu, visi vienojās kopīgā valsts himnas dziedājumā. Skolas saimi uzrunāja
direktore Judīte Rubina un direktores vietniece Ligita Putniņa.
Mūsu skolas auklītes Ināras Zeiles sacerētos dzejoļus par Latviju
lasīja Bauskas teātra aktieri.
1.-4. klašu un 5.-9. klašu kori
skandēja skaistās latviešu komponistu dziesmas - «Saule, Pērkons, Daugava», «Apliecinājums»
un «Mosties, celies, strādā». Noslēgumā skolēni, skolotāji un
skolas darbinieki tika apbalvoti
par viņu labajiem darbiem.
Lasīšanas svētki
24. novembra pēcpusdienā
uz Lasīšanas svētkiem skolas zālē pulcējās 1.-9. klašu skolēni.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja
skolas bibliotekāre Dzintra
Kraukle. Katra klase bija sagatavojusi teatralizētu uzvedumu no
izvēlētās mīļākās grāmatas. Atraktīvās Mūmammas (Viktorija
2.c klase) un Vārnas (Maija 2.c)
tēla atveidotājas izpelnījās visu
klātesošo smieklus un skaļus
aplausus. Vecāko klašu skolēni
veidoja arī reklāmas plakātus
kādai no izvēlētām grāmatām.
Atzinību ieguva 8.c klases reklāma M. Runguļa grāmatai «Aste,
ko luncināt». Pasākuma izskaņā
kopīgi fotografējāmies; pateicību
un dāvanu - ceļojumu uz Eiropas
Savienības (ES) māju Rīgā - saņēma katrs «Bērnu žūrijas» grāmatu lasītājs.
Vizīte Eiropas Savienības
mājā
29. novembrī notika bibliotekāres Dzintras Kraukles organizētais brauciens uz ES māju.
Tur, stāstot par Eiropas Parlamentu, tika demonstrēta prezentācija, kuras gaitā skolēni iepazinās ar ES karogu, parlamenta
noslēpumiem un Latvijas lomu
Eiropas Savienībā. Katrs viesis
saņēma suvenīrpildspalvas. Pēc
prezentācijas bērni tika aicināti
salikt puzli - ES karti. Iegūtās zināšanas skolēniem lieti noderēs
projekta darbā pavasarī.
Mēs par Dinamo
5. decembrī skolas komanda
kopā ar skolotājiem Ingu Čipenu, Tatjanu Kapusto, Agnesi Veipu un Uģi Veipu atkal devās atbalstīt «Dinamo Rīga» hokeja komandu spēlē ar Ufas «Salavat
Julajev». Lai kļūtu par laimīgo
hokeja apmeklētāju, katram

skolēnam bija centīgi jāmācās,
lai būtu vismaz sekmīgs, un jāuzvedas atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Spēles apmeklējumam nopietni gatavojāmies - domājām saukļus
un veidojām košus fanu plakātus. Turklāt spēles laikā vajadzēja skolas komandu pierādīt ar
skaļu un aktīvu fanošanu, atbalsta paušanu mūsējiem. Lai gan
spēles iznākums mūsu komandai nebija labvēlīgs, jau atpakaļceļā autobusā daudzus skolēnus
interesēja tikai viens - kad
brauksim uz nākamo spēli?
Sasniegumi
6.a klases skolēni kopā ar
audzinātājiem Bruno Bahu un
Tatjanu Kapusto, piedaloties
Zemkopības ministrijas atbalstītā konkursā «Augļi un ogas - visu
dienu, katru dienu», sagatavoja
grāmatu, kurā apkopoja informāciju par āboliem: teikas, mīklas, zīmējumus un pat Toma Timofejeva pašsacerētu pasaku.
Darbu skolēni nosūtīja pa pastu
kopā ar skaistu pušķi, kurā kā
dekoratīvais elements izmantoti
īsti, mūsu skolas dārzā auguši
āboli. Par darbu tiks saņemta
speciāla balva - T-krekli visai klasei.
Starpnovadu olimpiādē bioloģijā 9. klasēm mūsu skolas skolēni guvuši labus panākumus.
Raivis Zubankovs (9.c) ieguvis
3. vietu, bet Sanda Akermane
(9.c) - atzinību. Par gūtajām zināšanām skolēni pateicas ķīmijas,
dabaszinību un bioloģijas skolotājai Tatjanai Kapusto.
Drosmi piedalīties SIA «Zvaigzne ABC» organizētajā konkursā
«Zvaigžņu klase» saņēmušies 8.c
un 5.c klases skolēni. Ar labiem
panākumiem konkursā startējusi 8.c klase kopā ar skolotāju
Ievu Plēsumu. Noslēdzot 1. kārtu, literatūras mēnesi, 5.c klase
kopā ar audzinātājām Ingu Čipenu un Lindu Fiļipovu 5.-6. klašu
grupā starp 135 skolām ierindojās 3. vietā. Savukārt tagad, kā
liecina pagājšnedēļ publicētie
2. kārtas rezultāti, esam pašā
spicē - 1. vietā. Pavasarī sagaidāmas vēl divas konkursa kārtas.
Ziemassvēku smarža
Tuvojoties Ziemassvētkiem,
Iecavas internātpamatskolā ikreiz jūtama spilgta svētku noskaņa. Pirmajā adventē, skolēniem
pulcējoties, tiek iedegta pirmā
svece. Skolas logus izrotājam pēc
iepriekš pārdomātas kopīgas idejas. Katra klase rotājas kā nu
prot, bet skolas svētku noskaņas
radīšanai katram ir kāds uzdevums: ēdamzāles rotāšana, skatuves vai ārdurvju noformēšana;
cits rūpējas par mūziku, cits par
apkalpošanu svētku vakariņās.

Lielās puzles likšana ES mājā.

Mūmammas lomā iejūtas Viktorija Asejeva (2.c).

6.a klase piedalās
Zemkopības ministrijas atbalstītājā konkursā.
Katra klase veido darbiņus,
skaistos plakātos apkopojot labās lietas mūsu skolā. Katrs,
kurš vēlas pateikties saviem skolas biedriem vai kolēģiem, raksta
mīļas vēstules un met tās kastītē
«Labās lietas». Visi gatavojas lie-

lajam skolas karnevālam, bet
skaistākos priekšnesumus esam
sarūpējuši tradicionālā koncerta
sniegšanai Valsts kontrolē. Darbiņu pietiek, kā jau Ziemsvētku
rūķu darbnīcā klājas!
Lai jums visiem gaiši svētki!
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

Novada Domes kārtējā sēde
notika 13. decembrī.
Deputāti izskatīja
17 jautājumus.
PAR VALSTS
MĒRĶDOTĀCIJU
SADALES KĀRTĪBU
Pamatojoties uz likumu «Par
pašvaldībām» un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1616
«Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai», kas nosaka, ka novadu un republikas pilsētu pašvaldības sadarbībā ar sabiedrības
pārstāvjiem izstrādā un apstiprina mērķdotācijas sadales kārtību un atbilstoši šai kārtībai sadala mērķdotāciju izglītības

iestādēm, Dome apstiprināja
valsts mērķdotācijas sadales
kārtību un valsts mērķdotācijas
sadales kārtību Iecavas internātpamatskolai un Zālītes speciālajai internātpamatskolai.
Tāpat deputāti apstiprināja
grozījumus Interešu izglītības
programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas
nolikumā.
PAR NAUDAS BALVU
PIEŠĶIRŠANU NOVADA
SPORTISTIEM UN
TRENERIEM
Pamatojoties uz nolikumu
«Par naudas balvu piešķiršanu
Iecavas novada sportistiem,
sporta veidu treneriem un sporta
spēļu komandām par sasniegumiem sportā» un likumu «Par
pašvaldībām» novada Dome
vienbalsīgi nolēma apstiprināt
novada sportistu un treneru sarakstu naudas balvu saņemšanai. Naudas balvas svinīgajā pasākumā, kas trešdien noritēja
Domes ceremoniju zālē, saņēma
astoņas galda tenisistes, 26
vieglatlēti, 34 basketbolisti, 13
veterānu sporta pārstāvji un
astoņi svara stieņa spiedēji.

SIA DzKS kļūs par vienīgo
atkritumu apsaimniekotāju novadā
A: Anta Kļaveniece

17. novembrī Iecavas novada
Dome noslēdza līgumu ar
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība», ka no
2012. gada šis uzņēmums
veiks atkritumu
apsaimniekošanu Iecavas
novada administratīvajā
teritorijā. 20. decembra
Attīstības komitejas sēdē
deputāti iepazinās ar
uzņēmuma sniegto
informāciju par plānotajiem
pasākumiem, lai to realizētu.
Jau novembrī uzņēmums izsūtījis paziņojumus juridiskajām personām Iecavas administratīvajā teritorijā ar aicinājumu
slēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu. Saskaņā ar
AS «L&T» un SIA «Vides serviss»
iesniegtajiem klientu sarakstiem, pakāpeniski tiek nosūtīti
paziņojumi arī fiziskajām personām. Decembra sākumā Zorģu,
Zālītes un Ziemeļu bibliotēkās,
kā arī pie veikaliem izlikti paziņojumi.
Saskaņā ar vienošanos
31. decembrī novada administratīvajā teritorijā darbību beigs
AS «L&T». SIA «DzKS» paredz decembrī un nākamā gada janvārī
noslēgt līgumus ar aptuveni 400

pašreizējiem AS «L&T» klientiem.
SIA «Vides serviss» Iecavas
administratīvajā teritorijā turpinās darbu līdz 2012. gada
17. februārim, pakāpeniski informējot savus klientus par atkritumu savākšanas pārtraukšanu un SIA «DzKS» par klientiem, ar kuriem izbeigtas līguma
saistības. Tādējādi SIA «DzKS» līgumus ar SIA «Vides serviss»
pašreizējiem aptuveni 300 klientiem slēgs pakāpeniski.
Par konteineriem. SIA «DzKS»
iegādājies 100 konteinerus ar tilpumu 0,24 m³ un pasūtījis vēl
200 šāda tilpuma konteinerus.
Saskaņā ar vienošanos decembrī
no AS «L&T» paredzēts atpirkt
400 konteinerus ar tilpumu
0,24 m³ (par Ls 12,20) un 60
konteinerus ar tilpumu no 0,66
līdz 1,1 m³ par puscenu.
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» speciālisti ir izstrādājuši atkritumu savākšanas
maršrutus un turpina darbu pie
grafiku sagatavošanas.
Par līgumu slēgšanu un citiem ar sadzīves atkritumiem
saistītiem jautājumiem vērsties
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» komunālajā dienestā:
tālr. 63942800;
mob. tālr. 25508909;
e-pasts: udenss@apollo.lv.

Ražo skolēni

A: Anta Kļaveniece
F: Elīna Kļaveniece

Svētdien, 18. decembrī,
rīkotais skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU) tirdziņš
bijušajā Eilas telpā pie
kultūras nama bija plaši
apmeklēts.
Pircēji labprāt iegādajās skolēnu ražojumus gan savam priekam, gan Ziemassvētku dāvanām, pastāstīja tirdziņā satiktās
skolotājas Antra Pāruma un Solvita Lauzēja.
Izvēle bija gana plaša: ziepes,
rotas, apsveikuma kartītes, pirkstiņlellītes, sveču dekori, koka
izstrādājumi, adījumi un sērkociņu kastītes ar veiksmes vēlējumiem Pūķa gadā. Pavisam tirdzi-

ņā piedalījās desmit uzņēmumi:
četri no Iecavas vidusskolas un
seši no Bauskas sākumskolas
un Bauskas Valsts ģimnāzijas.
Kā ierasts, tirdziņa dalībniekiem tika piešķirtas arī nominācijas un simpātiju balvas. «Iecavas Ziņas» savu simpātiju balvu
dāvāja Iecavas vidusskolas uzņēmumam «Brīnumpērle», kurā
jau trešo gadu darbojas Džūlija
Rodenkirhena un Betija Celitane, pārsteidzot ar savu dabu
augsto kvalitāti un gaumīgumu,
kā arī baušķenieki - SMU «Astoņkājīši», kuras dalībnieks, piektās klases skolnieks Mārcis
Ojārs Kaņeps, tamborē brīnišķīgus astoņkājīšus – pirkstiņlellītes, un SMU «Madžija», kas ražo
ziepes no dabiskām izejvielām.

Melnās ziņas
- 13. decembrī plkst. 09:45
nozagts transformators Zālītē.
Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 8. decembra plkst. 9 līdz 13. decembra
plkst. 10 Zālītē no kāda pagraba
jumta nozagts elektroventilators. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 9. decembra plkst. 9 līdz 14. decembra
plkst. 11.30 zagļi atlauzuši dārza
mājas durvis Iecavā, Vītolu ielā
un nozaguši zāles pļāvēju un dažādas citas mantas. Uzsākts kriminālprocess.
- 17. decembrī plkst. 15:13
Iecavā, Upes ielā aizturēts kāds
1980. gadā dzimis vīrietis, kurš
vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā
2,4 promiles. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 17. decembrī no plkst.17:30
līdz plkst. 20:54 zagļi, uzlaužot
logu, iekļuvuši kādā Iecavas privātmājā un nozaguši portatīvo
datoru HP Paviljon DV6154EU,
Swarovski kristālu komplektu
un zelta ķēdīti ar zivtiņas formas
kulonu. Uzsākts kriminālprocess.

- 18. decembrī plkst. 15:30
Iecavā, Lauku ielā 1974. gadā
dzimis vīrietis vadīja velosipēdu,
būdams alkohola iespaidā. Alkohola koncentrācija izelpojamā
gaisā 0,89 promiles. Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
- 19. decembrī plkst. 11:25
Grāfa laukumā nozagts 60 metrus garš elektrības kabelis. Uzsākts kriminālprocess.
-Laika posmā no 16. decembra plkst. 12:00 līdz 19. decembra plkst. 08:40 no novietnes
Iecavas stacijā nozagtas
17 dzelzceļa sliedes. Uzsākts kriminālprocess.
- 20. decembrī no plkst.00:00
līdz plkst. 07:05 no norobežota
privātmājas pagalma nozagta
automašīna Volvo V70 un, atlaužot garāžas durvis, nozagtas
automašīnas atslēgas un trimmeris. Uzsākts kriminālprocess.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore
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Izdevās pārspēt iecerēto
Ar lielu atsaucību labdarības
pasakumā iesaistījās Olaines
vidusskola. Direktora vietniece
audzināšanas darbā Līga Gulbe
Lainei Bahai nodeva ziedojumu
- 310 latus, kas savākti,
organizējot saldumu un
rokdarbu tirdziņu.

Mazā Kitija, neskatoties uz mammas sākotnējām bažām,
visu pasākuma laiku bija apbrīnojami mierīga. Toties
mamma ir bezgala pateicīga par cilvēku labvēlību. Tas
licis apzināties, ka cilvēki, un arī viņa, nedrīkst noslēgties
savās problēmās.

Internātpamatskolas dziedāšanas pulciņa dalībnieces
Sanda Akermane un Sanda Fridberga-Frīdenberga.

Pasākuma
apmeklētāji izrādīja
lielu interesi par izoles
darbiem, kurus bija
sagādājuši skolēni un
skolotāji no Iecavas
internātpamatskolas,
Zālītes speciālās
internātpamat-skolas,
Dzimtmisas
pamatskolas un
Iecavas vidusskolas,
kā arī individuāli
amatnieki un
mākslinieki.

Vestards Šimkus bija
pasākuma īpašais viesis.
Viņš izteica prieku, ka šī
gada pēdējais koncerts
aizvadīts sirsnības un
labestības gaisotnē.
Atmosfēra bija tik ļoti
iedvesmojusi mākslinieku,
ka viņš nesteidzās pamest
Iecavu un palika labdarības
ballē līdz rītam.

Labdarības koncertā
uzstājas mūzikas skolas
kora klases audzēkne Elīna
Logina. Pavisam mūzikas
skolas audzēkņi un
pedagogi bija sagatavojuši
deviņus priekšnesumus.

2011. gada 23. decembrī

5.

Paldies vārdi

4.lpp.

Bruno Bahs iejutās izsoles vadītāja lomā, bet viņam palīdzēja
Jauniešu padomes pārstāves.

Pats dāsnākais izsoles dalībnieks Dmitrijs Romanovs, kurš par
rekordcenu - 90 latiem - iegādājās Laines Bahas radīto gleznu.
Izsoles vērtība gan ir ne tikai savāktie līdzekļi bērnu ārstēšanai.
Piemēram, Zālītes speciālās internatskolas skolotāja Ilze Arāja
pastāstīja, ka skola bieži saņem labvēļu ziedojumus, taču šoreiz
bērni paši mācījušies sajust dāvināšanas prieku, ziedojot savus
darbus gan šai izsolei, gan palīdzības akcijai «Nāc līdzās». «Malači
Iecavas jaunieši, ka spēj kaut ko tik sirsnīgu un ļoti nepieciešamu
noorganizēt. Un katru gadu arvien labāk!» - tā I. Arāja.

IJP vissiltākie paldies vārdi
pēc labdarības pasākuma lai aizceļo pie Jānīša un Kitijas ģimenēm par neatlaidīgu darbu un cīņassparu, visiem IJP dalībniekiem un jaunajiem biedru kandidātiem, kas pievienojās decembra sākumā un sevi spēja parādīt no maksimāli labākās puses,
sadarbības partneriem Iecavas
novada Sociālajam dienestam,
Iecavas Mūzikas skolai, Iecavas
kultūras namam, īpaši Almai
Spalei un DJ Ivara.
Paldies mūsu finansiālajiem
un materiālajiem atbalstītājiem:
Iecavas novada Domei, uzņēmumiem «Balticovo», «Jaunpagasts
Plus», nodibinājumam «Palīdzēsim.lv», «OptikArt», «Eko Bloks»,
«Viestarti», «Rāmju Dizains»,
«AD Solutions», «Cēsnieki», «Discomania», «Tornis» un «Sombrero». Paldies informatīvajiem lieldraugiem laikrakstam «Iecavas
Ziņas», «Bauskas Dzīve», portālam «Dejotprieks.lv».
Paldies visiem, kas iesaistījās
koncerta norisē un no sirds dāvāja savu talantu publikai: Vestardam Šimkum, Elīnai Seilei,
Rihardam Plešanovam, Madarai
Pētersonei, Sandai Akermanei,
Sandai Fridbergai-Frīdenbergai,
Iecavas mūzikas skolas fantastiskajiem audzēkņiem, meiteņu
vokālajam ansamblim «Amelia»,
skolotājiem un koncertmeistarēm.
Paldies radošajiem cilvēkiem,
kas piedalījās izsoles veidošanā:
skolēniem un skolotājiem no
Iecavas internātpamatskolas,
Zālītes speciālās internātpamatskolas, Dzimtmisas pamatskolas, Iecavas vidusskolas, māksliniecei Līgai Meijerei, kas radīja
arī brīnišķīgu pasākuma afišu,
māksliniecei Līgai Jansonei, fotogrāfam Dairim Dēricam, veikalam «Ciku Cakas», galdniekam
Oskaram Krauzem un visiem pārējiem radošajiem jauniešiem.
Paldies arī dāsnajiem radošo
darbu pircējiem un ziedotājiem,
tostarp arī Kristam Indrišonokam, Brigitai Ūdrei, Ņikitam Ar-

Lai ilgas pēc Ziemassvētkiem
Sniedz mieru, kas iemājotu sirdī,
Baltas domas un cerības, kas piepildās,
Ticību, kas netiek pievilta, –
Gaišo svētku prieku
Un ilgstošu mīlestību!
Iecavas kultūras nama darbinieki Ziemassvētkos un gadumijas
priekšvakarā sveic apmeklētājus, mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvus un kolektīvu vadītājus, sadarbības partnerus, draugus un
atbalstītājus un novēl priecīgus, gaišus un mīļus Ziemassvētkus un
jaunu radošu ideju piepildītu Jauno – 2012. gadu!
Kultūras nama kolektīva vārdā - Alma Spale

tjomovam, Rolandam un Allai
Bistroviem, Madarai Geidei,
Konstantīnam Kovaļovam, Aleksandram Geržatovičam, Ornellai
Tervidei, Kristīnei Aigarei, Krišjānim Pluģim, Dmitrijam Salušinskim, Aivai un Egitai Kūmām,
Jurijam Šancovam, Baibai Briedei, Arnim Grundmanim, Artūram Sidorenkovam, Artūram Junolainenam, Valdim Kurpicam,
Daigai Bahai, Lindai Rozentālei,
Kasparam Šmithenam, Inesei
Beitiņai, Krastiņu ģimenei un
pašam dāsnākajam ziedotājam Dmitrijam Romanovam, kurš
par rekordcenu iegādājās gleznu
Ls 90 vērtībā. Paldies grupai The
Sunburns, Andrim Sviklim par
balles spēlēšanu.
Paldies lieliskajiem LR Zemessardzes 54. inženiertehniskā
bataljona zemessargiem par drošību pasākuma laikā, jo īpaši
Dainim Kravalam, Pēterim Ļubko, Mārim Novickim, Sandim
Riekstiņam, Vilnim Ravtenšildam. Paldies labākajiem dīdžejiem: Andre Crash, Deros, Anastacia, Laso, Johny Adroit un V.K.
Paldies fotogrāfei Ingai Vaļēvičai,
Dainim Pālam, Anitai Bukovskai, šoferīšiem un Edgaram Onzulim par busiņa aizdošanu.
Milzīgs paldies Olaines 1. vidusskolai par iniciatīvu un palīdzēšanu ziedojumu vākšanā, savācot 310 latus un piedaloties
radošo darbu izsolē, paldies Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas skolēniem, īpaši Sandim
Prātniekam par pašsacerēto
dzejoli mums - organizatoriem,
paldies Mārim Abartam Luksemburgā par ziedojumu mazajam
Jānim 500 eiro apmērā. Paldies
visiem pasākuma apmeklētājiem, ziedotājiem un atbalstītājiem, kuri bija gan klātienē, gan
domās. Un piedodiet, ja kādu
esam aizmirsuši! Ar mums kopā
bija ļoti, ļoti daudz labvēļu. Un
viņiem visiem no mums viens
liels - PALDIES!
Iecavas Jauniešu padome
28 cilvēku sastāvā

Pateicība
Balticovo direktoram
un Pestīšanas Armijas
kolektīvam priecīgus
Ziemassvētkus un
veiksmi Jaunajā gadā!
Pateicībā - Iecavas
putnu fabrikas pensionāri

2011. gada 23. decembrī

6.

Bērni iededz «Krasta ugunis»
1.lpp.

Katru gadu tiek izvēlēta kāda
tēma saistībā ar jūru; šogad organizatori izvēlējās mākslas darbos redzēt «Krasta ugunis», to tēlaini skaidrojot: «Esot jūras krastā, mums patīk vērot, kā garām
aizpeld jahtas, aizbrāžas kāda
motorlaiva, un tālu pie apvāršņa
slīd lielie kuģi. Tad rodas doma,
ko viņi redz, skatoties uz krastu?
Vakara krēslā mirgojošo bāku,
kas brīdina par sēkļiem, vai arī
piekrastes māju ugunis, kas liecina par siltumu un mājīgumu?
Vai arī kādu vientuļu laternu
krastā? Bet varbūt tās ir maldugunis…».
Vērtēšanai kopumā tika iesūtīti 2300 darbi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Polijas un Turcijas, kurus starptautiska žūrija vērtēja četrās kategorijās: gleznošana, grafika,
datorgrafika un zīda apgleznošana. Konkursā piedalījās arī pieci
septiņus līdz desmit gadus veci
bērni no Iecavas jaunrades pulciņa «Dartija», veidojot darbus

dažādās gleznošanas un grafikas
tehnikās. Lai gan visi darbi bija
unikāli, atzinību saņēma vien
trīs: Karīna Bunere (4.b kl.) par
gleznu sēpijas zīmuļu tehnikā,
Elīza Jansone (3.c kl.) par gleznu
akrila tehnikā un Jēkabs Šusts
(1.a kl.) par grafiku sēpijas zīmuļu tehnikā. Konkursā piedalījās
arī Enija Tīna Šusta (4.b kl.), kura savā darbā pirmo reizi iemēģināja eļļas krāsas, gleznojot kurzemnieču brunčus jūras krastā,
un Līva Indriķe (3.b kl.) ar darbu
eļļas pasteļu un akrila tehnikā.
Jāatzīst, ka, apskatot izstādi,
šķiet neiespējami novērtēt un salīdzināt dažādu vecumu bērnu
darbus, ja turklāt tie ir veidoti
dažādās tehnikās. Pulciņa vadītāja Ilze Arāja priecājas par bērnu aktivitāti. Gatavojot darbus
konkursam, katrs izveidojis pat
3-4 darba variantus, aizrautīgi
vingrinoties gleznot ar daudzveidīgiem materiāliem dažādās tehnikās.
9. decembrī Līvu akvaparkā
notika izstādes atklāšana un
laureātu apbalvošana. Šajā die-

Elīzas Jansones darbs «Magoņu mākoņi»
(apakšā pirmais no kreisās).

nā visi konkursa dalībnieki un
viņu skolotāji trīs stundas bez
maksas varēja apmeklēt ūdens
atrakciju parku. Konkursa darbu izstāde būs apskatāma līdz
2012. gada 6. janvārim.

Reklāmraksts
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Salonā «Ciku Cakas»
iespējams iegādāties
Dundagas un Limbažu
«Tīnes» vilnas dziju.

2011. gada 23. decembrī

7.

IZ

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.

Par Dievdārziņu
A: Baiba Žmurko

Iecavas internātpamatskolas
8.c klase
Labdien!
Jums raksta mazais Iecavas
Dievdārziņa eņģelītis.
Vai esat pamanījuši, ka Iecavā ir kāda skaista, klusa, svēta
vieta, kur gan vienatnē, gan kuplākā bariņā var pasapņot, pastrādāt, rast saikni ar Dievu?
Par to esmu parūpējies es,
mazais Dievdārziņa eņģelītis!
Klusi un nemanāmi es devu
signālus iecavniekiem Andrim
Kopeikam, Ēvaldam Kivilanda
kungam, meitenēm no «Liepām»
un daudziem, daudziem citiem.
Un viņi uzklausīja manu viedo
balsi.
Šie cilvēki ir ar zelta rokām
un sapratnes pilnām sirdīm, atvērti visam labajam šajā Dieva

IZ

radītajā pasaulē. Tādēļ viņi mani
sadzirdēja… un… sāka darboties
Dievdārziņā… Kāpēc?
Lai iecavniekiem būtu vieta,
kur aiziet un rast mieru, kur parunāt ar savu sirdsbalsi, lai novada viesiem būtu kultūrvēsturiska vieta, ko apskatīt un pabaudīt.
Ticiet vai nē, bet šī vieta ir
īpaša. Te gaisā virmo īpaša aura,
liekas, ka te satiekas pagātne,
tagadne un nākotne.
Es, mazais Dievdārziņa eņģelītis, pazīstu vienu meiteni, vārdā Baiba. Viņa ir biežs viesis manā dārzā, viņa te nāk būt tuvāk
Dievam, nāk sarunāties ar to.
Kaut tādu bērnu un jauniešu
būtu vairāk!
Pārņem tik laba sajūta, kad
redzi, ka tavs devums ir kādam
vajadzīgs! Gaidu jūs visus Dievdārziņā ciemos!

Sporta ziņas

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas minispēļu rezultāti
18. decembrī
Rīdzene 2 - Iecava
U-13 38:24 (K. Ozoliņš 10)
U-12 49:20 (H. Štāls 8)
Rīdzene 1 - Iecava
U-13 53:18 (K. Ozoliņš 9)
U-12 54:21 (T. Janeks 9).
18. decembrī Ceraukstes pagasta Griķu skolas sporta zālē
norisinājās pirmais «Ceraukstes kauss» basketbolā, informē
Reinis Artimovičs, Ceraukstes pagasta sporta darba
organizators. Turnīrā piedalījās piecas komandas, kas katra ar
katru savā starpā spēlēja vienu reizi. Sacensībās nepārspēta
palika un zelta medaļas ieguva Iecavas novada komanda, kuras
pamatsastāvā spēlēja Dāvis Kravals, Mārcis Ojāru, Juris Ojāru,
Gundars Brička un Didzis Eglītis. Otrajai, trešajai un ceturtajai
vietai punktu skaits bija vienāds, taču savstarpējās spēlēs labākie
izrādījās «Bauskas zelta lauvas», bet bronzas medaļas izcīnīja
ceraukstieši. Apbalvošanā pagasta priekšsēdētājs Viesturs
Janševskis vien nosmēja, ka vietējie sportisti bijuši pārāk
viesmīlīgi un ļāvuši iecavniekiem uzvarēt.

Apsveikums
Ja Tu gribi kaut ko būvēt.
Mežu zāģēt vai ko skrūvēt,
GD veikals Tevi gaidīs,
Pārdevējas laipni smaidīs!
Priecīgus Ziemassvētkus un
veiksmīgu Jauno 2012. gadu
iecavniekiem novēl
SIA GD IECAVA veikala kolektīvs
Iecavā, Rīgas ielā 22.

IZ

Sporta ziņas

13. decembrī noslēdzās Iecavas novada skolu sacensības
basketbolā 10.-12. klasēm.
1. vieta vidusskolas 12.b klases komandai, kurā spēlēja
Toms Mudurs, Andis Orravs, Indra Renebuša, Mārtiņš Kļaviņš,
Sandijs Ilvess un Edgars Čepļauskis.
2. vieta 11.a klases komandai, kurā spēlēja Arvis Taurenis, Edgars
Lapkovskis, Roberts Naļivaika, Roberts Briņķis,
Arvīds Bugoveckis un Arta Goldmane.
3. vieta 10. b klases komandai, kurā spēlēja Jānis Kozlovs,
Roberts Zariņš, Roberts Lindavs, Endijs Jurbergs,
Arkādijs Bataļins un Vitālijs Junolainens.
16. decembra vakarā BK Dartija komanda devās izbraukumā
uz Salacgrīvu un, pārspējot mājinieku komandu ar rezultātu
108:92 (pa ceturtdaļām 28:24; 22:18; 30:18; 28:32), skaisti
noslēdza LBL3 sacensību pirmo apli.
Visas deviņas spēles iecavnieki aizvadījuši bez zaudējumiem un
šobrīd ierindojas tabulas augšgalā. Neskatoties uz to, ka darba un
traumu dēļ uz Salacgrīvu nedevās pamatsastāva spēlētāji Ģirts
Hauks, Ivars Zemītis un Gatis Justovičs, bet iesildoties potīti
traumēja Aldis Beitiņš, komandai izdevās mobilizēt spēkus un
parādīt ļoti labu spēli laukumā, informē Dartijas galvenais treneris
Voldemārs Pārums. Īpaši viņš uzteic Juri Brūveri, kurš
demonstrējis izcilu sniegumu.
Juris Brūveris: 32 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 3 pārtvertas
bumbas, 8 rezultatīvas piespēles;
Jānis Eiduks: 30 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Gundars Brička: 16 punkti, 8 izcīnītas bumbas, 5 pārtvertas
bumbas, 3 rezultatīvas piespēles;
Armands Švītiņš: 15 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles;
Dāvis Kravals: 13 punkti, 13 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles;
Jānis Saveļjevs: 2 punkti; 4 izcīnītas bumbas.
Spēlēja arī Linards Jaunzems un Ivars Puļķis.
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas sacensību otro apli BK Dartija
komanda uzsāks 13. janvārī, kad jāmēro ceļš uz Alūksni.
Iecavas novada 17. atklātā čempionāta basketbolā pirmās
spēles sporta namā «Dartija» komandas aizvadīja sestdien,
17. decembrī.
Jelgavas NĪP - DzKS
49:64 (pa ceturtdaļām 13:15; 15:17; 12:15; 9:17)
Rezultatīvākie spēlētāji: Artūrs Rutkovskis (Jelgavas NĪP) - 25;
Armīns Dīcis (DzKS) - 16
Rokiji - Arsenāls
54:68 (pa ceturtdaļām 9:21; 15:15; 14:18; 16:14)
Rezultatīvākie spēlētāji: Roberts Šlegelmilhs (Rokiji) - 13;
Jānis Eiduks (Arsenāls) - 25
AC Kluburi - Kvēle (Bauska)
32:38 (pa ceturtdaļām 8:10; 7:9; 7:5; 10:14)
Rezultatīvākie spēlētāji: Mārtiņš Ivanovs (AC Kluburi) - 10; Kārlis
Kalniņš (Kvēle) - 16
Saint-Gobain - Ozo/meskopa.lv
42:49
Rezultatīvākie spēlētāji: Alvis Lānso (Saint-Gobain) - 8, Renārs
Rupkus (Ozo/meskopa.lv) - 14.
16. un 17. decembrī Klaipēdā (Lietuva) norisinājās
starptautiska mēroga sacensības vieglatlētikā. Sīvo konkurenci
starp piecu valstu - Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas un
Latvijas - sportistiem izbaudīja arī sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas nodaļas audzēkņi M. Mītins, Ž. Sevastjanovs,
I. Porietis, R. Tonigs, E. Sevastjanovs. E. Beņķis un O. Dudurs.
Mūsu sportistiem šoreiz jāsamierinās ar iegūto vērtīgo pieredzi,
jo godalgotas vietas viņiem izcīnīt neizdevās. Visaugstāko - 5. vietu
sacensībās ieguva 4x200 metru stafetes skrējēji: R. Tonigs,
E. Sevastjanovs. E. Beņķis un O. Dudurs.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Daigai Vanagai,
no tēva uz mūžu atvadoties.
Zemgales ielas 13a iedzīvotāji

2011. gada 23. decembrī

Pērk : : :

IZ
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!

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

Dažādi : : :
Mobilo telefonu tirdzniecības
uzņēmums SIA «Arkādijs»
(turpmāk SIA «S.A. - Mserviss»)
pārceļas no Rīgas ielas 16 uz
Rīgas ielu 20.
Tālr. 63963237.

8.

Kultūras namā
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.

Sporta namā
Iecavas novada
17. atklātais čempionāts
basketbolā
Spēļu kalendārs

LATVIJĀ RAŽOTU
JAUNU DĪVĀNU GULTU UN
MATRAČU
TIRDZNIECĪBA,

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

AUGSTAS KVALITĀTES
MAZGĀJAMIE LĪDZEKļI UN
KAFIJA NO VĀCIJAS
trešdien, 28. decembrī,
pl.10.00-14.00
Iecavas kultūras namā.
Aplūkot produkciju un veikt
pasūtījumus var interneta
vietnē
www.latvijasdivani.lv

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

19:00
19:50
20:40
21:30

3. janvārī
Arsenāls - Ozolu 15
Kvēle - Rokiji
DzKS - Grīnvalde
Ozo/meskopa.lv Jelgavas NĪP

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