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Salido tautas dzīvās atmiņas kopēji
Salidojumā
satikās
dzīvesstāstu
rakstītāji,
to varoņi un
konsultanti,
kuru vadībā
dzīvesstāstu
kamols cītīgi tīts
arvien lielāks
visus 11 projekta
pastāvēšanas
gadus.
Madara Gruziņa
(pirmā no kreisās)
ir bijusi viena no
čaklākajām
rakstītājām;
viņas veikums –
astoņi
dzīvesstāsti.
Visi
dzīvesstāstu
autorii saņēma
salidojuma
piemiņas zīmes –
izšūtas filca zīles.
A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas vidusskolā sestdien,
19. februārī, kopīgā salidojumā
pulcējās virtuālās enciklopēdijas
«Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta
sliekšņa» skolu projekta «Pār deviņi novadiņi» dalībnieki un atbalstītāji. Šos svētkus dzīvesstāstu varoņiem un rakstītājiem
bija sarūpējuši 11.a klases skolēni projekta koordinatores Da-

ces Greižas un konsultantes
Mirdzas Celmiņas vadībā.
11 gadu garumā vidusskolas
skolēniem izdevies izveidot ievērojamu kolekciju – 96 dzīvesstāstus. Pasākuma viešņa, virtuālās enciklopēdijas projekta
vadītāja Laura Kalinka uzsvēra,
ka Iecavas vidusskola ir vienīgā,
kas dzīvesstāstu rakstīšanā piedalījusies ik gadu: «Lai arī neesmu iecavniece, esmu šo vietu un

cilvēkus iemīlējusi caur jūsu rakstītajiem dzīvesstāstiem. Tajos
jaušams latvisks pamatīgums un
stāja, čaklums un uzņēmība.
Stāsti sniedz emocionālu rezonansi, un man ir prieks, ka skolēniem, veidojot aprakstus, ir izdevies to saglabāt. Iepazīstot cits
citu, mēs iepazīstam Latviju, cik
tā ir stipra, neskatoties uz pārciesto,» sacīja L. Kalinka.
4.lpp.

Bibliotēkās 2.
risināsies
e-prasmju
nedēļa
Suņi plosa
stirnas

Informācija 5.
mežu
īpašniekiem
Ēnu diena
palīdz
ieskatīties
sapņu
profesijas
aizkulisēs

Dzimšanas dienas vērtīgākā dāvana - uzticība
24. februārī laikrakstam
«Iecavas Ziņas» aprit vēl
viens gads.
Jau 16 gadus, tuvojoties nedēļas nogalei, mūsu uzticīgie lasītāji gaida vietējo avīzīti preses
kioskā, veikalos, degvielas uzpildes stacijā un pastkastītēs. Savukārt mēs, avīzes veidotāji, visu
šo laiku esam centušies savus
lasītājus nepievilt.
Lai gan esam tikai piliens lielajā informācijas okeānā, taču ti-

cam, ka svarīgs ir ne tikai darbu
lielums, bet arī mīlestības daudzums, ko tajā ieliekam un saņemam pretī. Esam gan slavēti, gan
arī pelti, taču vislielākais mūsu
atbalsts un stiprinājums ir tieši
jūsu dāvātā uzticība.
Zinām, ka ir vairāki «Iecavas
Ziņu» lasītāji, kuri saglabājuši šo
uzticību visu gadu garumā un
numuru pie numura krājuši visus avīzes izdevumus. Šī gada
sākumā redakcijā atskanēja

zvans no kāda lasītāja, kurš vaicāja pēc diviem pērnā gada numuriem. Tie esot vienīgie, kas
noklīduši no 16 gados sakrātā.
Kad tikāmies, izrādījās, ka Edvīns Ceiziņš visus «Iecavas Ziņu»
numurus pats iesējis pa gadiem
glītos vākos. Par piemiņu viņš redakcijai uzdāvināja piezīmju blociņu, arī paša darinātu (attēlā).
Nu tas novietots redakcijas
plauktā un ik dienas atgādina
mums par lasītāju uzticību - pašu svarīgāko, lai mēs būtu.

3.
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Bibliotēkās risināsies e-prasmju nedēļa
A: Anda Rācenāja, Edvarta Virzas

Iecavas bibliotēkas vadītāja
No 28. februāra līdz
5. martam jau otro gadu
Latvijā tiek organizēta
informatīvā kampaņa
«E-prasmju nedēļa».
Tās mērķis ir veicināt iedzīvotāju integrēšanu informācijas sabiedrībā un digitālās plaisas mazināšanu, popularizēt inovācijas
apmācību, informēt sabiedrību
par iespējām e-prasmju apgūša-

nā un pielietošanā, kā arī par
valsts sniegto pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku
izmantošanu.
Arī šogad Iecavas novada bibliotēkas organizēs apmācības un
rīkos pasākumus, lai informētu
bibliotēku apmeklētājus, kā apgūt e-prasmes un izmantot informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas sniegtos pakalpojumus. Rosmes bibliotēkā notiks
apmācības e-prasmju apgūšanā
ikvienam, kas to vēlēsies, Zālītes
bibliotēkā - apmācības jaunāko

klašu skolēniem «Mans draugs
dators», Ziemeļu bibliotēkā - apmācības darba meklētājiem,
iepazīšanās ar valsts piedāvātajiem e-pakalpojumiem, interneta drošību. Edvarta Virzas Iecavas un Ziemeļu bibliotēkā paredzēta tiešraižu skatīšanās «Apaļā galda diskusijas», konferences
atklāšana un noslēgums.
Visās bibliotēkās tiks sniegtas arī individuālās konsultācijas. Iecavas novada Bērnu bibliotēkā 1.-4. klašu skolēni iepazīs pasaku portālu, nodarbībā
«Internets vai Briesmuzeme» un
filmu portālā ieskatīsies 5.-

9. klašu audzēkņi, bet 8.-9. klašu skolēni iepazīsies ar e-katalogu un Novadnieku enciklopēdiju. Savukārt Edvarta Virzas bibliotēkā apmeklētājiem tiks piedāvāta tematiska izstāde «Internets - tā nav spēle, tā ir dzīve»,
apmācības «Pirmais klikšķis»
iedzīvotājiem bez un ar minimālām e-prasmēm, kā arī 28. februārī un 3. martā būs iespēja sekot līdzi tiešraidēm mājas lapā
www.piesledzieslatvija.lv.
Aicinām ikvienu interesentu
iesaistīties «E-prasmju nedēļas»
aktivitātēs mūsu novada bibliotēkās!

Vai Latvijas prezidents Lasītāju klubā
viesojās Anna Žīgure
būtu jāievēl tautai?
A: Vita Lauciņa-Veinere,

Mihails Haļitovs
debašu treneri Iecavas vidusskolā
15. februārī
Iecavas vidusskolā notika
starpskolu sadraudzības
debašu turnīrs par tēmu
«Latvijas valsts prezidentu
būtu/nebūtu jāievēl tautai».
Iecavniekiem pievienojās apvienotā komanda no Rīgas privātskolas «Patnis» un Āgenskalna ģimnāzijas. Turnīra laikā izvērsās debates par to, vai prezidentāla republika vai arī parlamentāra republika ir veiksmīgas
valsts pārvaldīšanas garants.
Daudz tika spriests, kura no
iekārtām ir visdemokrātiskākā
un kādas ir prezidentu funkcijas
Eiropas un citās pasaules valstīs. Un cik daudz tauta iesaistās politiskajā dzīvē? Šī debate

politiski izglītoja mūsu jauno
paaudzi un aktualizēja tēmu, kas
Latvijai ir vitāli svarīga prezidenta priekšvēlēšanu laikā.
Pirmo vietu turnīrā ieguva
Iecavas vidusskolas spēcīgākā
komanda - Laura Liepiņa, Liene
Krastiņa un Mārcis Vīnbergs,
otrā vieta arī tika iecavniekiem:
Reinim Vesersam, kuram šī bija
debija debatēs, Kristiānai Lauciņai-Veinerei un Solveigai Veismanei. Labākie runātāji bija Diāna Špoģe, kura arī debitēja turnīrā, Ieva Ērgle no Āgenskalna ģimnāzijas un Rūta Gabaliņa no privātskolas «Patnis».
Paldies visiem jauniešiem par
dalību turnīrā un īpaši jaunajiem
tiesnešiem Andai Vaičekonei un
Eduardam Ceram. No Debašu
centra Liepājā gaidīsim rezolūcijas izsludināšanu novadu turnīriem un saglabāsim vēlmi radoši
darboties debašu klubā.

Pētām un krāsojam ģimeni
A: F: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotekāre
18. februārī zemnieku saimniecībā «Bērziņi» Zorģu dāmas
sanāca uz kārtējo psiholoģijas
nodarbību ar Ingu Grīnbergu.
Šoreiz sarunas tēma bija ģimene - sistēma, kas pazīstama ikvienam.
Kā skaidroja psiholoģe,
funkcionālā ģimenē katrs no vecākiem ir galvenais otram, viņi
kopīgi īsteno katrs savus un arī
kopējos ģimenes uzdevumus.
Māte aprūpē un samīļo, tēvs dod
drošību un atbalsta. Bērns parasti ir tas, kurš ar savu uzvedī-

bu ziņo, kas notiek šajā sabiedrības pamata sistēmā.
Par attieksmi pret ģimeni un
tās funkcionalitāti liecina veids,
kā katrs cilvēks mēdz stāstīt par
sevi, proti, vai nu vairāk izmantojot vienskaitļa vietniekvārdus
(es, tu, viņš), vai arī domājot kategorijā - mēs.
Noslēgumā katra nodarbības
dalībniece izkrāsoja izvēlēto zīmējumu jeb mandalu, ietverot
tajā savas izjūtas un domu krāsas (attēlā).
Nākamajā tikšanās reizē
11. martā pulksten 15.15 sarunas tēma būs lomas, ko cilvēki
«spēlē» neapzināti.

A: Anda Rācenāja, Edvarta Virzas

Iecavas bibliotēkas vadītāja
Janvārī Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā darbību uzsācis
lasītāju klubs «Sāga». Tajā iesaistījušies bibliotēkas aktīvākie apmeklētāji.
Reizi mēnesī tiks organizēti
tematiski un informatīvi pasākumi, saistīti ar literatūru, kultūru,
sevis izzināšanu un citām aktuālām tēmām. Aizraujoša un interesanta bija nodarbība janvārī,
kad bibliotēkā viesojās psiholoģe
Inga Grīnberga un uzzinājām par
pasaku un teiku ietekmi cilvēka
dzīvē. Sadarbību turpināsim arī
martā.
15. februārī, atsaucoties aicinājumam, bibliotēkā viesojās bijusī Latvijas vēstniece Somijā un
Igaunijā, Triju zvaigžņu ordeņa
komandiere, publiciste, rakstniece, tulkotāja un mūsu novad-

niece Anna Žīgure. Viņa pašlaik
ir to skaitā, kuri kā piemērotākie
kandidāti ieteikti Valsts prezidenta amatam. Rakstniece labprāt dalījās pārdomās par šodienas situāciju Latvijā, nākotnes
redzējumu. Pašreiz viņa strādā
pie grāmatas «Viņi. Ceļā» 2. daļas, kas vēstīs par trimdas latviešu likteņgaitām plašajā pasaulē. Rakstniece atbildēja uz
jautājumiem par darbību Jūrmalas Aizsardzības biedrības
valdē, savu vecmāmiņu Elzu
Stērsti, slaveno Franču grupu un
citiem ar savas dzimtas, mūsu
valsts kultūru un vēsturi saistītiem jautājumiem. Bibliotēkai
Anna Žīgure uzdāvināja rakstnieka Andreja Eglīša Kopotos
rakstus un ierakstu viesu grāmatā: «Atmiņas kā sniegi irst,
/Viss, kas ļauns, ir jāaizmirst.»
/E. Stērste/ Paldies visiem, kas
bijām kopā!
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Suņi plosa stirnas
A: Ķestutis Grasis, mednieku kluba

«Gulbji» vadītājs

Otrdien, 1. martā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

F: Normunds Dubkevičs

Šī ziema ir smags pārbaudījums ne tikai cilvēkiem, bet arī
meža dzīvniekiem, kuriem grūti
sameklēt barību, tāpēc tie ir novārguši un barības meklējumos
nebaidās tuvoties apdzīvotām
vietām. Izdzīvošanas iespējas
samazina ne tikai laika apstākļi,
bet arī klaiņojoši suņi, kuri līdz
spēku izsīkumam notrenc jau tā
novārgušās stirnas, pēc tam tās
saplosot.
Lai suns paspētu nogalināt
stirnu, pietiek ar 15 minūtēm.
Stirnas plosa ne tikai cilvēku pamesti klaiņojoši suņi, kuri apvienojas baros un instinktīvi sarīko dzinējmedības, bet arī mīluļi, kuri, nepieskatīti palaisti brīvībā, klīst pa mežu vai lauku.
Vilks vai lūsis medījumu vispirms nogalina, bet suņi to saplosa dzīvu. Mūsu medību teritorijā tika konstatēts gadījums,
ka augumā neliels suns (starp
citu, mājas suns) līdz pagurumam notrenkāja stirnu un dzīvai
saplosīja vēderu tik ļoti, ka varēja saskatīt zarnas. Ja suņa saimnieks dzirdētu, kā stirna brēc,
kad viņu dzīvu ēd, diez vai gribētu, lai viņa mīlulis piedzīvotu
tādas pašas mokošas sāpes.
Ja suns ir bijis palaists brīvībā viens pats un nokodis stirnu, parasti uz kažoka asins pēdas nav pamanāmas, jo tās jau ir
notīrījis, vārtoties sniegā. Pēc
suņa pastaigas iesaku ar baltu
lupatiņu tam noslaucīt pazodi ja suns ir plosījis stirnu, tad tur
parasti paliek asins pēdas, jo pazodi ir grūtāk noberzēt sniegā.
Mednieki, kuri ziemas mēnešos piebaro meža dzīvniekus,
zina situāciju, kāda ir mežā, tāpēc lūdz suņu saimniekus nelaist brīvībā savus mīluļus bez
pieskatīšanas. Medību kluba
«Gulbji» apsaimniekotajās medību platībās šoziem jau ir konstatēti deviņi stirnu saplosīšanas
gadījumi, bet nekonstatēto gadī-

plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 7. martā,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 8. martā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 9. martā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
jumu skaits noteikti ir lielāks.
Par citu medību klubu teritorijās
klaiņojošu suņu nokosto stirnu
skaitu pagaidām ziņu nav.
Ik pa brīdim sabiedrībā izskan viedoklis, ka mednieki ir
«nezvēri», kas to vien gaida, lai
nomedītu kārtīgu saimnieku suņus. Tas ir maldīgs priekšstats,
jo medniekiem ir pietiekami
daudz citu darbu un neviena
mednieka pašmērķis nav nogalināt suņus. Bieži vien brīdinām
suņu īpašniekus, lai pieskata savus mīluļus. Ja šāds lūgums tiek
ignorēts vairākkārt, medniekam
nav citas iespējas, kā nospiest
gaili.
Medību likuma normatīvā
akta 3. pants nosaka, ka par
klaiņojošiem suņiem (izņemot
šķirnes medību suņus) un kaķiem atzīstami jebkurā gadalaikā medību platībās tālāk par
200 metriem no apdzīvotām vietām vai brīvi klejojoši kaķi un suņi bez uzpurņa vai reģistrācijas
žetona. Medību noteikumos
3. punktā noteikti šādi limitētie
un nelimitētie medījamie dzīvnieki un to medīšanas termiņi:
3.2.14. klaiņojoši suņi un kaķi - visu gadu bez saimnieka piekrišanas.
Diemžēl statistika ir visai bēdīga, jo tā liecina, ka klaiņojoši
suņi stirnas saplosa vairāk, nekā
tās nomedī mednieki.

Melnās ziņas
- Laikā no 21. februāra plkst.
12 līdz 22. februāra plkst. 19 īrnieki, ar kuriem noslēgts dzīvokļa īres līgums, izvācoties no
dzīvokļa, paņēmuši dzīvokļa
saimniekam piederošas mēbeles.
- Laikā no 21. februāra plkst.
23:35 līdz 22. februāra plkst.

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki martā

00:23 Dzimtmisā no nožogotas
telekomunikācijas bāzes stacijas
nozagts apmēram 80 m garš kabelis. Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Ceturtdien, 10. martā,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A.
Avots
Otrdien, 15. martā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 17. martā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 22. martā,
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Ceturtdien, 24. martā,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 29. martā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde

Ziņas lauksaimniekiem
A: Stepans Drozdovs

Iecavas novada lauksaimniecības
organizators
- Trešdien, 2. martā, pulksten 10.00 Iecavas novada Domes telpās notiks augu aizsardzības seminārs par šādiem
jautājumiem:
1. Augšņu agroķīmiskā izpēte (lektore VAAD departamenta
direktore Skaidrīte Rulle).
2. Integrētā dārzeņu audzēšana, normatīvie akti (vecākā
inspektore Aija Čonka).
3. Augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas normatīvie akti, augu
aizsardzības līdzekļu lietotāju

apliecības pagarināšana (Zemgales reģiona Augu aizsardzības
nodaļas vadītāja vietnieks Uvis
Jaunzems).
- Piektdien, 4. martā, pulksten 10.30 Jelgavas pilī notiks
Zemkopības ministrijas rīkotā
konference lauksaimniekiem
«Esi informēts un pelni laukos»
par šādiem jautājumiem:
- investīcijas lauksaimniecībā;
- platību maksājumi:
- izmaiņas nodokļos;
- citi jautājumi.
Konferencē piedalīsies un atbildēs uz lauksaimnieku jautājumiem zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Zemgales reģiona iedzīvotājiem jebkurā diennakts
laikā, zvanot uz anonīmo uzticības tālruni
67014077, ir iespēja informēt Valsts policijas
reģiona vadību par dažādām satraucošām
problēmām, kas skar sabiedrisko kārtību un drošību.
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Salido tautas dzīvās atmiņas kopēji
1.lpp.

Prieks, ka veikumu, kura vērtība ar gadiem tikai pieaugs, novērtējusi arī Izglītības un zinātnes ministrija. Atzinības rakstu
par veikumu virtuālās enciklopēdijas veidošanā un skolēnu
patriotisko audzināšanu skolai
pasniedza IZM Valsts izglītības
satura centra pārstāve Agra Bērziņa. Savukārt novada Domes
Atzinības rakstu par ieguldījumu projekta īstenošanā skolotājai Dacei Greižai un Mirdzai
Celmiņai pasniedza skolas direktore un deputāte Agra Zaķe.
Salidojuma «Latvijas ļaudis
uz 21. gadsimta sliekšņa» organizatori saka lielu paldies
tiem, kas palīdzēja pasākumam
izdoties: AS «Balticovo», SIA
«R&CO» veikalam «Centrs», SIA
«Rise», SIA «Enhars» kafejnīcai
«Iecaviņa», SIA «Raivita» veikalam «Cēsnieki», Iecavas patērētāju biedrībai, Jolantai Mārtužai, SIA «Iecavas siltums», Kultūras namam, Arāju ģimenei,
laikrakstam «Iecavas Ziņas», Ivetai Cerai, Dacei Deņisovai, Kristīnei Karelei, kā arī visiem skolas
darbiniekiem.

Skolotāja Dace Greiža ar savu audzināmo 11.a klasi pasākuma finālā varēja būs gandarīta par
paveikto. Pasākuma ideja un priekšnesumi, salidojuma dalībnieku sapulcināšana, sponsoru un
atbalstītāju meklēšana, piemiņas zīmju darināšana un svētku tortes cepšana – to visu jaunieši
paveica, lai salidojums patiešām izdotos.
Daudzu vēstures materiālu apzinātāja un glabātāja Rasma Mažāne
(no kreisās) uzskata, ka nav nekādus varoņdarbus veikusi, taču mūža garumā dzīves
graudus ir izdevies sakrāt diezgan. Viņas vēlējums - lai enciklopēdija tiek papildināta
ar zemnieku, košo dārzu un daiļo lauku sētu kopēju dzīves aprakstiem. Konsultantes
Mirdzas
Celmiņas
veikums tika
novērtēts ar
Domes Atzinības
rakstu par
ieguldījumu
projekta
«Latvijas ļaudis
uz 21. gadsimta
sliekšņa»
īstenošanā.

Grāmatā, kurā apkopoti iecavnieku dzīvesstāsti, savus novēlējumus
raksta (no kreisās) Rasma Kreicberga, savulaik saimnieciskās un
sabiedriskās dzīves organizatore un vadītāja, un Valda Liekne,
savulaik LTF aktīviste, koriste, Dziesmu svētku dalībniece.
«Lielisks pasākums! Sirds ir sasildīta ilgiem aukstiem vakariem,»
pasākuma noslēgumā sacīja Marta Birka (trešā no kreisās).
«Apskaužu bērnus, ka viņiem ir tādas skolotājas, kuru paspārnē
talantu uzplaucēt.» Draudzīgā sarunā pēc pasākuma arī Daina
Rudzīte (no kreisās), vidusskolas direktore Agra Zaķe un skolotāja
Anita Ozoliņa, Edvīns Circenis un Dzintra Pastare.

5.
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Radošais projekts «ALVA» iepriecina un izglīto
A: Jana Arāja
F: Gita Kravala

Programmas Nordplus
pieaugušo izglītīgas projekta
«ALVA - pieaugušie mācās
vizuālo mākslu» ietvaros no
7. februāra līdz 10. februārim
mēs, četras iecavnieces:
Ineta Bramane, Valda Liekne,
Gita Kravala un Jana Arāja,
viesojāmies Tamperes
priekšpilsētas Ylojarvi
pieaugušo izglītības centrā.
Šis centrs kā projekta koordinējošā iestāde aicināja savus
partnerus no Igaunijas, Latvijas
un Lietuvas uz pirmo projekta
tikšanos.
Pirmajā vakarā notika iepazīšanās ar koordinatoriem no Somijas un projekta partneru pārstāvjiem no Igaunijas, Latvijas
un Lietuvas. Tā noritēja brīvā
gaisotnē, izmantojot neformālās
izglītības metodes. Ņemot vērā,
ka šajā projektā piedalās Ziemeļvalstu pārstāvji, tad šī neformālā
gaisotne bija nepieciešama, lai
veidotu partneru sadarbību.
Nākamajās divās projekta
dienās darbs notika divās iestādēs, ar mākslu saistītie dalībnieki darbojās mākslas studijā.
Katras dalībvalsts pārstāves
pedagoga Yrjo Lappalainena vadībā apguva tālākizglītības programmu, kuru var pielietot savā
valstī, kā arī ar radošu iniciatīvu
izpaudās mākslas darbnīcās un
projektam atvēlēto dienu noslēgumā iekārtoja jaunradīto darbu
izstādi. Dalībnieces projekta
darbus prezentēja, izklāstot pasniedzējas Annes Keskitalo ide-

Jana
Arāja
demonstrē
Gitas
Kravalas
veidoto
trīsdimensiju
darbu.

Somijas televīzija filmē projekta norises gaitu. Uz
galda un pie sienas - Janas Arājas darbi.

SĀKSIES
TAUTAS SKAITĪŠANA

Informācija mežu īpašniekiem
A: Rita Daščiora

Meža konsultāciju pakalpojumu
centra Rīgas reģionālās nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Vēršos pie tiem mežu īpašniekiem, kuru īpašumā ir jaunaudzes, it īpaši - 2006. un
2007. gadā ar lapu kokiem atjaunotas audzes, kā arī 2001. un
2002. gadā ar skuju kokiem atjaunotas audzes. Šīs platības šogad pārbaudīs Valsts meža dienests, un, ja jaunaudze neatbildīs koptas audzes kritērijiem,
saņemsiet brīdinājumu vai pat
sodu.
No 04.01.2010. vēl ir atvērta

projektu iesniegšanas kārta
Eiropas Savienības atbalstam
programmā «Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana». Pasākumā
atbalsta: jaunaudžu kopšanu,
mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu,
kā arī jaunaudžu kopšanai un
mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai
paredzētu jaunu instrumentu
un aprīkojuma iegādi. Kā liecina
LAD operatīvā informācija, uz
21.02.2011. ir iesniegti tikai 416
projekti. Šobrīd pieejamais publiskais finansējums ir vairāk nekā septiņi miljoni latu.
Lai gan atbalsta saņemšanas
nosacījumi nav īpaši pievilcīgi,
tomēr jaunaudzes ir jākopj, jo
tas ir garants kvalitatīvam nā-

ju - uztvert apkārtni ar dažādām
maņām: dzirdi, tausti, redzi,
smaržu.
Lai projekta darba grupas dalībniekus iepazīstinātu ar tālmācības programmu Moodle,
Ylojarvi pieaugušo izglītības
centrs sadarbībā ar Yhtenai pamatskolu izmantoja tās informātikas kabinetu. Programmā
Moodle turpmāk būs viena no
projekta partneru komunikācijas vietnēm.
Skolas pavārmākslas kabinetā, strādājot darba grupās, uzzinājām par somu nacionālo ēdienu daudzveidību un paši piedalījāmies vakariņu gatavošanā.
Par šo starptautisko projektu
ieinteresējās Somijas televīzija,
kas intervēja projekta menedžeri
Aleksandru Kiviluoto un dažas
no projekta 24 dalībniecēm, arī
iecavnieces.
Pēc šī projekta secinām, ka
Somijā ir izplatīti un aktīvi apmeklēti pieaugušo tālākizglītības
kursi un ka talantus izkopt nekad nav par vēlu. Šo nelielo
pieaugušo izglītības centru ik gadu apmeklē ap 2000 cilvēku, kas
izvēlas kādu no 200 piedāvātajām programmām.
Ar nepacietību gaidām šī projekta turpinājumu Lietuvā un
Latvijā. Paldies Iecavas novada
projekta koordinatorei Valdai
Lieknei par vienreizēju iespēju
projekta gaitā iepazīt cilvēkus,
kurus vieno mākslas izzināšana
ar dažādām izglītības metodēm.
Jebkura iesaistīšanās starptautiskos projektos dalībniekus
izglīto un dod jaunas ierosmes
turpmākam darbam.

kotnes mežam.
Valsts lauku tīkla pasākumu
ietvaros esmu iecerējusi organizēt bezmaksas apmācības, kurās
sīkāk informēšu par ES atbalsta
saņemšanas iespējām, nosacījumiem, kā arī sniegšu padomus
projektu rakstīšanā. Apmācības
plānotas martā, kamēr lauku
darbi vēl nav sākušies. Ļoti ceru,
ka mūsu kopīgo pūļu rezultātā
jūs Lauku atbalsta dienestā varēsiet iesniegt pašu rakstītus
projektus un saņemt ES atbalstu. Ja esmu ieinteresējusi, lūdzu, piesakieties pa telefonu
22019356 vai e-pastā:
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv līdz
3. martam.

Saskaņā ar Tautas
skaitīšanas likumu un
Eiropas Parlamenta un
Padomes 2008.gada 9.jūlija
Regulu (EK) Nr. 763/2008
par iedzīvotāju un mājokļu
skaitīšanu tautas skaitīšana
sāksies 1. martā.
Tā ilgs trīs mēnešus.
No 1. līdz 10. martam
iedzīvotāji varēs tautas
skaitīšanas anketas aizpildīt
tiešsaistes režīmā internetā.
Marta trešajā nedēļā darbu
uzsāks tautas skaitīšanas
lauka darbu iepirkumā
uzvarējušās SIA «GFK
Custom Research Baltic»
nolīgtie tautas skaitītāji.
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Ēnu diena palīdz ieskatīties sapņu profesijas aizkulisēs
A: Anta Kļaveniece
F: no L. Zorgenbergas albuma

Tieslietu ministrija un
cietums, Dailes teātris,
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera, tirgus,
sociālo un mediju pētījumu
aģentūra TNS Latvia,
Swedbanka, Edmunda
Veizāna deju skola - tās ir
tikai dažas Iecavas
vidusskolas skolēnu
Ēnu dienas pieturvietas.
Var droši apgalvot, ka Ēnu
dienas popularitāte ar katru gadu pieaug. To pierāda gan Ēnu
devēju, gan ēnotāju atsaucība.
Šogad Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement-Young
Enterprise Latvija (JAL) un SEB
bankas organizētajā Ēnu dienā
piedalījās 386 Ēnu devēji, piedāvājot skolēniem vairāk nekā
3800 vakances, savukārt reģistrēto skolēnu skaits Ēnu dienas
mājas lapā pārsniedza deviņus
tūkstošus. Lielākā daļa skolēnu
ēnoja 16. februārī, kas šogad bija
Ēnu diena visā Latvijā.
«Projekts Ēnu diena ir vērsts
uz personības izaugsmi. Ēnu dienas primārais uzdevums - palīdzēt skolēnam apgūt un attīstīt
prasmes savu interešu, spēju un
iespēju samērošanā, savas karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā,» skaidro Jana Jakovļeva, JAL izpilddirektore.
«Ēnu dienas ietvaros skolēniem ir
iespēja paplašināt savu izpratni
par nepieciešamajām iemaņām
un prasmēm, lai varētu kļūt par
veiksmīgiem, uz sasniegumiem
motivētiem uzņēmējiem un organizāciju vadītājiem.»
Pēc sarunas ar ēnotājiem top
skaidrs, ka, piedaloties Ēnu dienā, viņi vēlas tuvāk iepazīt savu
iecerēto profesiju, lai saprastu,
vai tā sakrīt ar līdzšinējiem
priekšstatiem un vai tiešām ir īstā. Cita skolēnu kategorija vēlas
iepazīt tuvāk kādas augstas
amatpersonas vai uzņēmuma ikdienu, lai tā paplašinātu savu redzesloku, gūtu iedvesmu uzdrīkstēties un sasniegt savā dzīvē vairāk.
11. a klases skolniecei Marijai
Vinogradovai Ēnu diena parfimērijas un biokosmētikas ražošanas uzņēmumā a/s «Dzintars» izvērtās par īstu piedzīvojumu.
«Nelielā ekskursijā pa uzņēmumu mums atklāja maziņus ražošanas noslēpumus, parādīja, kā
top ikdienā pazīstama kosmētika, piemēram, tautā iemīļotā higiēniskā lūpu krāsa «Sports»,»

Tik
Ēnot Valdi Zatleru šogad pieteicās 109 skolēni
no 76 Latvijas vispārējās un profesionālās
izglītības skolām. Iecavas vidusskolas skolniece
Lāsma Zorgenberga (otrā no kreisās) bija to sešu
laimīgo skolēnu vidū, kam savu sapni - tikties
ar Valsts prezidentu - izdevās realizēt.

stāsta Marija. «Vēlāk pie tējas tases tikāmies ar kompānijas izpilddirektoru Mārtiņu Albertu
Felsu, kurš pastāstīja par kompānijas ikdienu un tradīcijām.
Tam sekoja interesantākā dienas
daļa - radošā darbnīca dekoratīvās kosmētikas izstrādāšanas laboratorijā, kur top kosmētikas
paraugi, kur neskaitāmas kosmētikas sastāvdaļas prasmīgo
ķīmiķu rokās pārtop par kosmētiku. Arī es izbaudīju lūpu krāsas
radīšanas prieku, un devos mājās ar pašas izgatavotu lūpu krāsu.»
Pozitīva satraukuma mirkļus
piedzīvoja arī 9. klases skolniece
Lāsma Zorgenberga, kas Ēnu
dienā sekoja līdzi Valsts prezidenta darbam. Pēc Rīgas pils vēstures un interjera, kā arī Latvijas
valsts apbalvojumu iepazīšanas
sekoja tikšanās ar Valsts prezidentu. «Ieejot prezidenta viesu
kabinetā, visapkārt mūs vēroja
operatori un kameras. Prezidenta kungam paspiedām roku un
devāmies apsēsties, lai sāktu sarunu. Apspriedām jautājumus
par izglītības sistēmu Latvijā; kāpēc daudzi izvēlas studēt ārzemēs un neatgriežas Latvijā; kur
zudis patriotisma gars. Runājām
arī par prezidenta pienākumiem
un to, cik grūti ir būt Valsts prezidentam.
Sarunas gaitā vairāk pievērsāmies politiskajiem jautājumiem. Mani gan vairāk interesēja
sadzīviskas tēmas, piemēram,
prezidenta brīvdienas, hobiji, mīļākā virtuve, bet tas šoreiz izpalika. Tomēr man ir prieks, ka va-

rēju ieklausīties Zatlera kunga
viedoklī par jautājumiem, kas satrauc un ir svarīgi tautai,» atzīst
Lāsma. Dienas gaitā Valsts prezidenta ēnotāji vēl piedzīvoja tikšanos ar Ministru prezidentu
V. Dombrovski, apmeklēja
Satversmes Tiesu, kā arī iepazinās ar Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāju R. Aksenoku, kas pastāstīja
par Latvijas Republikas prokuratūras darbības principiem, kā arī
par prezidenta ekskluzīvo
funkciju - notiesāto apžēlošanu.
Sajust savas sapņu profesijas
garu Ēnu dienā centās 11. b klases skolniece Monta Dubkeviča,
ēnojot raidījuma «Nekā personīga» žurnālistu Ansi Pūpolu un
garas stundas mašīnā gaidot
aviokompānijas «airBaltic» prezidentu Bertoldu Fliku pēc viņa
tikšanās ar Krievijas baņķieri
Vladimiru Antonovu. Pērn Monta
ēnoja TV3 žurnālisti Ilzi Jaunalksni, gūstot vēl lielāku pārliecību, ka žurnālistes profesija ir
viņai piemērota. «Iegāju TV3 birojā, kur mani kabinetā ielaida
Odita Krenberga. Sadzirdēju, kā
atveras durvis un atskan man ļoti labi zināmā Ilzes Jaunalksnes
balss. Parunājāmies, un es sapratu, ka Ilze ne tikai izskatās
gudra, skaista un īpaša žurnāliste, bet tāda tik tiešām ir. Abas kopā apmeklējām Saeimu, biju klāt
intervijas laikā. Redzēju to, ko
kurš katrs nevar redzēt. Bija jūtama spriedze un redzams, kādi
politiķi ir dzīvē.
Es Ilzei ļoti pateicos par doto
iespēju, jo mājās devos iedves-

mas pilna. Ikvienam iesaku ticēt
savai sirdij un nekad nepadoties.
Es šo Ēnu dienu atcerēšos mūžam, un tas manu turpmāko dzīvi ir ļoti iespaidojis.»
Taču Ēnu dienā var gūt arī
pavisam citādu pieredzi. Tā tas
pērn gadījās 12. klases skolniecei
Līvai Jasotei. «Man Ēnu diena palīdzēja saprast, ka profesija, par
kuru sapņoju jau divus gadus,
nav man piemērota.
Bioloģija man vienmēr ir padevusies, taču visvairāk saistīja
molekulārbioloģija un ģenētika.
Biju nolēmusi ar to saistīt savu
nākotni un studēt bioloģiju, kā
arī strādāt kādā labarotorijā.
Valsts Augu aizsardzības dienestā molekulārbiologa uzdevums ir laboratorijā noteikt, vai
augi ir veseli vai slimi ar kādu
augu slimību. Darbs laboratorijā
notiek pēc stingri izstrādāta plāna. Visi šķīdumi un aparatūra
jau ir sagatavota, un molekulārbiologam tikai jāizpilda pa
punktiem sarakstītas darbības.
Ēnu dienā uzzināju, ka šāda ir
molekulārbiologa ikdiena ne tikai augu aizsardzības laboratorijā, bet arī citās. Sapratu, ka vēlos
radošāku profesiju, darbu, kurā
varu kontaktēties ar cilvēkiem
un pati meklēt risinājumus.
Ja nebūtu Ēnu dienas, iespējams, es neuzzinātu, ka šī profesija man nav piemērota, un pēc
studiju beigšanas mani sagaidītu
vilšanās par velti izlietoto laiku
un naudu. Ēnu diena man laicīgi
lika apzināties, ka karjeras izvēlē
jāmeklē cits ceļš. Milzīgs paldies
par to!»
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Sporta ziņas

Fotokonkurss «Visapkārt sniegs!»

14. februārī noritēja Iecavas novada skolu sacensības florbolā
8.-9. klasēm. Sacensībās piedalījās astoņas komandas, pārstāvot
visas novada skolas, izņemot Zālītes speciālo internātskolu.
1. vieta Dzimtmisas pamatskolas 8. klases komandai (Toms
Šķipars, Ritvars Priede, Renārs Svikša, Raivo Feldmanis, Raivis
Šastakovičs un Ģirts Ugorenko).
2. vieta Iecavas vidusskolas 8.a klases komandai (Ivars Porietis,
Dairis Feldmanis, Linards Jaunzems, Rūdolfs Jānis Štāls, Hugo
Zilberts, Oskars Dudurs, Edijs Ronalds Vanags un Reinis
Nudiens).
Spēlē par 3. vietu tikās vidusskolas 9.a klases komanda un
Dzimtmisas pamatskolas 9. klases komanda. Spēle bija spraiga,
un tikai pēcspēles metienos tika noskaidrots 3. vietas ieguvējs.
Pārāka šoreiz izrādījās Iecavas vidusskolas 9.a klases komanda
(Rūdolfs Tonigs, Raimonds Šebins, Daniels Cjaputa, Rihards
Gruziņš, Francis Lisovskis, Eduards Cers, Kristaps Rudzītis un
Reinis Zariņš).
17. februārī notika sporta skolas Arkādija atklātās sacensības
vieglatlētikā C un D vecuma grupai. Sacensībās Rīgā piedalījās
arī Iecavas sportisti.
C grupa:
Deivids Špoģis - 1. vieta 300 m un 2. vieta 60 m skrējienā
Nadīna Balode - 6. vieta 300 m skrējienā
D grupa:
Enia Šusta - 3. vieta 1000 m skrējienā
Krista Lideiķe - 3. vieta 300 m skrējienā
Jēkabs Ķurbe - 6. vieta 300 m skrējienā
Iecavnieki izcīnīja trešo vietu Mēmeles kausa turnīrā.
Bronzas medaļniekus noteica divu spēļu summā.
Pirmajā spēlē Iecavas sporta skolas basketbolisti uzvarēja
Ozo komandu ar rezultātu 110:79 (D. Kravals 37, E. Avots 30,
J. Eiduks 27), otrajā - 90:76 (E. Avots 23, A. Rubins 18,
J. Eiduks 17, D. Kravals 15).
Trīs iecavnieki arī ieguva 2. vietu individuālajos konkursos:
Jānis Eiduks - trīspunktu metienu konkursā, Linards Jaunzems divpunktu metienu konkursā un Toms Mudurs - soda metienu
konkursā, informē treneris Vilnis Gailums.
Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzijas Centra grupa
17. februārī:
Iecava/Vecumnieki - SK Ziemeļi
U-16 81:67 (L. Jaunzems 24, R. Lindavs 15)
20. februārī
Ķekava/VEF - Iecava/Vecumnieki
U-16 52:85 (F. Lisovskis 23, R. Lindavs un L. Jaunzems pa 18)
U-17 57:71 (G. Zaļmežs16, R.Zariņš un L. Jaunzems pa 13)
U-14 14:89 (H. Meļķis 44, G. Plukass 12, E. Jašuks un K. Veģis
pa 10)
U-15 57:72 (T. Šķipars 50, J. Pelēcis 17)
U-19 85:101 (D. Kravals 35, E. Avots 34, K. Onzuls 12)
21. februārī sporta nama «Dartija» zālē Iecavas vidusskolas
10.-12. klašu sešas komandas piedalījās florbola sacensībās.
1. vieta - 12. c klases komandai (Sintija Birze, Mārtiņš Ērglis,
Tatjana Žarko, Elvijs Zeltiņš, Ruslans Čemeris, Andris Geiba,
Viesturs Lielausis un Marks Ušakovs).
2. vieta - 12. b klases komandai (Māris Ivanovs, Agris Rožēns,
Dāvis Čonka, Edgars Kreņģelis, Alvis Vītols, Igors Daškevičs,
Dmitrijs Strežs).
3. vieta - 10. b klases komandai (Elīna Plešņa, Beatrise
Sevastjanova, Emīls Sevastjanovs, Kārlis Ozoliņš, Asnate Kaupe
un Laura Stūrmane).
Amatieru basketbola līgas play-off turnīrā par 1.-8. vietu
BK Dartija divās spēlēs piekāpās Salacgrīvas komandai:
16. februārī savā laukumā iecavnieki piedzīvoja zaudējumu ar
rezultātu 72:84, bet 18. februārī Salacgrīvā mājinieki uzvarēja ar
rezultātu 84:71.
Tas nozīmē, ka Iecavas vienība turpinās dalību ABL 5.-8. vietas
izspēlē. Nākamie pretinieki Dartijai būs Limbažu un Saulkrastu
dueļa zaudētāji.

Pateicamies
visiem
konkursa
dalībniekiem,
arī Andrai
Karlen, kura
iesūtīja bildes,
lai parādītu,
ka sniega
kalnos var
jauki pasēdēt
un baudīt tasi
kafijas.

Interneta vietnē
www.iecava.lv ir noslēdzies
balsojums par fotogrāfijām
konkursā «Visapkārt
sniegs!».
Ar 298 punktiem 1. vietā
ierindojusies Daiņa Pāla
fotogrāfija «Lai baltā pasaulē

balti sniegi snieg un pa baltiem
lielceļiem...», kuru iesūtīja Ilze
Kanberga (augšā). «Iecavas
Ziņu» redakcijā balvas gaida
gan uzvarētājus, gan Jolantu
Bikovu par foto «Spaika
Ziemassvētki» (apakšā) un
Gunāru Lazdu, kurš iesūtīja
visvairāk bilžu.

Aizsaulē aizgājuši
Katrīna Elmane (29.07.1948. - 16.02.2011.)
Alfrēds Strikaitis (24.04.1937. - 17.02.2011.)
Elena Dikana (03.07.1927. - 21.02.2011.)
Silvija Oleksiva (24.07.1955. - 22.02.2011.)
Aida Krastiņa (27.02.1949. - 23.02.2011.)
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Kultūras namā

IZ
skaldītu, nežāvētu lapu koku
malku Iecavā. Malka sakrauta
2 m3 kastēs.
Tālr. 29113773.
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.
«Piebalgas tekstils» lēti tirgos
dažādu krāsu vilnas dziju
Iecavas tirgū 27. februārī,
6. martā un 13. martā.

Pērk : : :
3 m garu lapu koku malku
(bērzs, alksnis, osis u.c.). Ar
piegādi Iecavā. Samaksa pēc
vienošanās. Tālr. 29113773.

26. februārī plkst. 11:00
Iecavas novada mazo
vokālistu konkurss
«CĀLIS 2011».
Īpašie viesi: TV šova
«Zelta talanti» dalībnieki Šona deju studijas duetšovs
«Master Of Spark»
(Arvīds un Roberts)

26. februārī plkst. 19:00
Senioru deju kolektīvu
KONCERTS.
Ieeja - bez maksas.

27. februārī plkst. 17:00
KONCERTS «Zvaigznes
no šova «Dziedi ar
zvaigzni» - tavā pilsētā!»
Atis Auzāns, Aija Dzērve,
Mārtiņš Burke-Burkevics un
Liene Bronuša (Candy).
Biļešu cenas - Ls 3; 4; 5.

26. martā plkst. 15:00

SIA «Iecavnieks Auto»
piedāvā smago un vieglo auto
servisa pakalpojumus
un kravu pārvadājumu
pakalpojumus.
Iecavas novads, Iecavnieki.
Tel. 27878493, 26145712.
Serviss@iecavnieks.lv

25. februārī plkst.15:00
Iecavas kultūras namā
notiks informatīvs
seminārs par projektu
konkursu «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2011» un
atbalstāmajām aktivitātēm.
Vairāk informācijas www.iecava.lv.

Iecavas
novada
atklātais
čempionāts

Iecavas sporta un
novada vēstures biedrība

arh-Ivs

aicina: piedalies konkursā un
saņem balvas!
Jautājumus meklē
www.smux.lv
vai «Iecavas Ziņu»
18. februāra numurā.

ZOLĪTĒ Iecavas kultūras namā
5. martā plkst. 10:00.
Pieteikšanās
no plkst. 9:30.
Dalības maksa - Ls 5.

Apsveikums
Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs. /V. Ļūdēns/

Iecavas novada pašvaldības
iestāde «Iecavas novada
Sociālais dienests» aicina darbā
aprūpētāju (priekšroka tiks
dota pretendentiem ar sociālā
aprūpētāja izglītību un pieredzi
darbā). Pieteikšanās - līdz
4. martam Sociālajā dienestā,
Dzirnavu ielā 1, iesniedzot CV,
pieteikuma vēstuli un izglītību
apliecinošus dokumentus.
Tālr. 26354768.
SIA «EKO BLOKS» betona
izstrādājumu ražošanas
rūpnīcai meklē darbiniekus.
Priekšzināšanas par betona
izstrādājumiem uzskatīsim par
priekšrocību. Zvanīt ražošanas
vadītājam pa tālr. 26322557.

Dažādi : : :
Dzīvokļu kosmētiskais un
kapitālais remonts, jumtu un
mūrēšanas darbi. Veicam arī
sīkus remontdarbus.
Tālr. 26060411.

Sporta namā
Latvijas Republikas kausa
izcīņas posms svara stieņa
spiešanā guļus
26. februārī plkst. 11
Sporta skolotāju
metodiskās apvienības sēde
28. februārī pl. 19:00
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Riči un Anna Dribas
jaunā šovprogrammā
«MŪZIKAS KRĀSAS».
Biļešu iepriekšpārdošana.

Sporta namā
Iecavas novada
16. atklātais basketbola
čempionāts
24. februārī
20:30 Eva autonams - ABC
21:20 Valauto - AC Kluburi
27. februārī
11:00 Stelpe/Bārbele–
Kluburu juniori
11:50 AC Kluburi - ABC
12:40 Grīnvalde Saint Gobain
13:30 Klondaika/Jumis A –
Valauto
14:20 Eva autonams –
Ozolu 15
1. martā
20:30 Grīnvalde – Ozolu 15
21:20 Valauto –
Eva autonams
3. martā
19:30 ABC – BK Iesācēji
20:20 Klondaika/Jumis A Saint Gobain
21:10 Kluburu juniori –
AC Kluburi
Latvijas Basketbola līga
BA Turība - Valmiera
1. martā plkst. 18:30
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