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«Pienavīrs» piedāvā preces no pašmāju ražotājiem AKTUĀLI
Alberta
Rieksta,
pirmo reizi
iegriezusies
jaunajā
tirgotavā,
izvēlējās
sveramo
maizes
jogurtu ar
riekstiem.

Šajā numurā:
3.
Aicina
diskutēt:
būt vai nebūt
skolēnu formām

Dzimtmisas 5.
pamatskola
atrod draugus
Vācijā

A: F: Anta Kļaveniece

Piens, jogurts biezpiens, maize, krējums, sviests, dažādu
šķirņu siers un vēl citas pārtikas
preces plašā izvēlē pircējiem
Iecavā pieejamas no 18. janvāra.
Jaunatvērtā SIA «Pienavīrs» tirgotava draudzīgi iemājojusi vienā telpā ar SIA «Enhars» kafejnī-

cu un gaļas produkcijas stendu
Rīgas ielā, veikala «Maxima» ēkā.
SIA «Pienavīrs» izveidota
2009. gadā, un nu jau tās veikalu
tīklā Latvijas dažādās apdzīvotās
vietās ir ap 20 tirgotavu, lielajās
pilsētās - Rīgā un Jelgavā - pat
vairākas.
Pircējiem tiek piedāvāta uzņēmumam piederošās Talsu novada zemnieku saimniecības

«Brasas» piena produkcija. Ar
piena pārstrādi saimniecībā nodarbojas jau 15 gadus, un tā ir
kļuvusi par īstu piena pārstrādes
fabriku. Lai dažādotu sortimentu, veikalu tīklam piesaistīti arī
citi pašmāju ražotāji, pastāstīja
SIA «Pienavīrs» valdes loceklis
Dairis Kabraks.
6.lpp.

Jaunais
6.
sporta klubs
«FORTE IECAVA
WPC» debitē
Latvijas Kausa
posma
organizēšanā

Mērķdotācija ceļu uzturēšanai palikusi iepriekšējā gada līmenī
A: Anta Kļaveniece

15. decembrī iepirkuma
procedūras rezultātā
tiesības arī turpmāko gadu
veikt pašvaldības ceļu
uzturēšanas darbus ieguvis
a/s «Latvijas Ceļu
uzturētājs» Bauskas ceļu
rajona Iecavas iecirknis.

Gan autoceļu uzturētājiem,
gan autobraucējiem pamatīgas
raizes šoziem sagādā sniegs. Decembrī vien Iecavas novada ceļu
tīrīšana un sniega izvešana pašvaldībai izmaksājusi Ls 28 794,
no kuriem Ls 18 908,76 tiks samaksāti no 2011. gada budžeta.
Lai uzlabotu sniega tīrīšanas
tempu, papildu jau esošajiem
apakšuzņēmējiem šoziem pie-

saistīti vēl divi – SIA «KG Loģistika» un z/s «Dālderi», kas ļāvis
palielināt traktortehnikas skaitu. Pašlaik sniega tīrīšanai kopumā iespējams izmantot 11
sniega tīrītājus: DzKS – divus,
a/s «Latvijas Ceļu uzturētājs»
Bauskas ceļu rajona Iecavas
iecirknis - trīs, Rakmente – trīs,
Rosme, KG Loģistika un Dālderi – pa vienam.

Tā kā sniega tīrīšanā iesaistīto uzņēmēju skaits šogad mainījies, pārdalītas arī tīrāmās teritorijas (aktualizēts saraksts bija publicēts 21. janvāra laikrakstā «Iecavas Ziņas», informācija
ir pieejama arī pašvaldības interneta vietnes www.iecava.lv sadaļā Uzziņas).
2.lpp.
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Jaunieguvumi bibliotēkā janvārī
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.

Oriģinālliteratūra
v
Ābols G. «Rīgas elēģijas»
v
Burka I. «Nepateiktie vārdi»
v
Celle M. «Ilgais ceļš mājup»
v
Jakubovska M. «Akmeņi,
akmentiņi»
v
Judina D. «Tik vienkārši»
v
Kodore A. «Debesis būs zilas»
v
Laukmane M. «Šīpuse»
v
Lācītis V. «Stroika ar skatu
uz Londonu»
v
Ozoliņa D. «Atmaskot direktori»
v
Pakraste L. «Baloži virs torņiem»
v
Priedītis A. «Dzīvībai šim
brīnišķajam laikam»
v
Skujenieks K. «Nekā personīga»
v
Snips A. «Klejojumi»
v
«Stāsti. 2010.»
v
Stumbre L. «Savienoto
trauku līkums»
v
Valeine D. «Saldas dzērvenes»

Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
Asarafs Dž. «Atbilde»
v
Bertons B. «Dievs ir iemīlējies»
v
Bidstrups H. «Bidstrups
smejas»
v
Bono E. «Sešas domāšanas
cepures»
v
Būmane I. «111 privātie
muzeji un kolekcijas Latvijā»
v
Caune A. «Latvijas viduslaiku mūra baznīcas»
v
«Dārzkopja padomnieks
2011.»
v
Deno P. «Kalaripajattu : Indijas tradīciju aizsākumi»
v
«Dziedniecības gadagrāmata 2011.»
v
Engelke R. «Dārza darbi saskaņā ar Mēness ritmiem»
v
Ēriksens T.H. «Saknes un
pēdas»
v
Fasta T. «Juris Podnieks.
Vai viegli būt elkam?»
v
Forstere M. «Dafnes di Morjē noslēpumainā dzīve»
v
Frolijs D. «No debesu upes»
v
Gosvami A. «Iztēles logs»
v
Grahams I. «Dievs nekad
nenokavē»
v
«Itālija» Sēr. Ceļvedis
v
Jēruma I. «Ivars un Mai-ja»
100 gadi dokumentālajā kino
v
Kalniņš H. «Padomi mīļu
un nerātnu kaķu saimniekiem»
v
Karls R. «Ādas veidojumu
ābece»

v
Keisels G. «Trīspunktnieks
pa stīpu»
v
Kellijs I. «Kazanova»
v
«Kurzemes un Zemgales
hercogiste»
v
Laime S. «Svētā pazeme.
Latvijas alu folklora»
v
Lapina S. «Dāvanu saiņošana»
v
«Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām»
v
«Lielbritānija» Sēr. Ceļvedis
v
Lībs S. «Spēle galā:
sagrauta ekonomika, kas mūs
sagaida tālāk»
v
Lūse D. «Alberts Bels»
v
Megre V. «Skanošais
ciedrs» 10. grām.
v
Niši K. «Dzīve saskaņā ar
gadalaikiem»
v
Pērkone I. «Kino Latvijā»
v
«Pirmā palīdzība»
v
Polis J. «Ādolfa Liepaskalna mūža soļi»
v
Prisjolkova I. «Ieelpo laimi
un mīlestību»
v
Remess A. «Maestro. Raimonds Pauls»
v
Rūmnieks V. «Čaks»
v
«Spānija» Sēr. Ceļvedis
v
Specano Č. «Mīlestības
spēks: iedvesma katrai dienai»
v
«Spēlēju Dancoju. Dailes
teātris»
v
Sproģis A. «Irma Grebzde:
ar Dieva čukstu ausī»
v
Strautmane A. «Etiķetes
grāmata»
v
Šarma R. «Uzņēmumu vadīšanas gudrība kopā ar Mūku..»
v
«Šveice» Sēr. Ceļvedis
v
Teilora R. «Tamborēšana»
v
Zakriževska M. «Godīgs politiķis - Latvijas sabiedrības
cerība»
v
Zima D. «2012.gads» Maiju
kalendārs

Tulkotā daiļliteratūra
v
Barts R. «Mitoloģijas»
v
Blandija A. «Oligarha sieva»
v
Enraita A. «Pulcēšanās»
v
Gregorija F. «Henrija VIII
meitas»
v
Hora R. «Atmiņu dārzs»
v
Kastelo A. «Nepārspējamā
Sāra»
v
Kolinsa S. «Zobgaļsīlis»
v
Koreckis D. «Karstie Ziemassvētki Dubaijā»
v
Larka S. «Balto mākoņu zemē»
v
Lārsons S. «Meitene, kas izpostīja sirseņu pūzni»
v
Nokss T. «Kaina zīmes»
v
Pārkers D. «Kazanova»
v
Saviano R. «Gomora»

2.

Mērķdotācija ceļu uzturēšanai
palikusi iepriekšējā gada līmenī
1.lpp.

Redzamības uzlabošanai vienu tūkstoti latu pašvaldība atvēlējusi sniega izvešanai no krustojumiem, vairākām autostāvvietām un atkritumu konteineru
laukumiem pie daudzdzīvokļu
ēkām, par vienas kravas (aptuveni 10-12 kubikmetriem sniega)
izvešanu maksājot Ls 14 (bez
PVN).
Ja sniega daudzums vēl palielināsies, tiks lemts par sniega
izvešanu arī no šaurākajiem ielu
posmiem, taču pagaidām nolemts ceļu uzturēšanai atvēlētos
līdzekļus taupīt, cik vien iespējams. Arī šogad valsts piešķirtā
mērķdotācija ceļu uzturēšanai
palikusi iepriekšējā gada līmenī,
un naudas izteiksmē tas ir
69 976 latu. Šāda summa ir
krietni par mazu, lai pietiktu gan
ceļu ziemas uzturēšanai, gan visiem nepieciešamajiem darbiem
autoceļu uzturēšanai labā kārtībā: asfalta seguma remontam,

Valsts mērķdotācija
pašvaldības ceļu
uzturēšanai
(latos):
2011. gadā – 69 976
2010. gadā - 69 976
2009. gadā - ~ 97 000
2008. gadā - ~ 225 000

autoceļu greiderēšanai, šķembu
seguma atjaunošanai un dziļāko
grambu aizpildīšanai. Pērn ceļu
uzturēšanai atvēlētā valsts
mērķdotācija tika papildināta ar
pašvaldības budžeta līdzekļiem –
47,5 tūkstošiem latu, taču gada
beigās šī summa tomēr izrādījās
par mazu. Domes izpilddirektors
Mārtiņš Veinbergs rēķina - lai ceļus uzturētu labā stāvoklī, uz
katru ceļa kilometru būtu nepieciešams vismaz viens tūkstotis
latu. Tas ļautu ne tikai aizlāpīt
lielākās bedres, bet arī ceļu kritiskākajos posmos atjaunot greiderējamo kārtu. IZ

Pašvaldības autoceļu un ielu kopgarums ir 159,60 km
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Novada Domē

Būt vai nebūt
skolēnu formām?
A: Beata Logina

Izvērtējot sociālā
nodrošinājuma budžeta
izlietojumu, Veselības un
sociālo jautājumu
komitejas sēdē
20. janvārī deputāts
Arnis Grundmanis rosināja
kolēģus diskutēt
par pašvaldības subsidētu
skolēnu formu ieviešanu
Iecavas novada
vispārizglītojošo skolu
1.-4. klasēs.
A. Grundmanis vērsa uzmanību uz tiem plusiem, ko iespējams panākt, ieviešot skolēnu
formas. Tās vieno un disciplinē
valkātājus, viņiem veidojas kolektīvā apziņa, piederība savai
skolai, savam novadam. Turklāt,
valkājot formas tērpus, bērni netiek dalīti sociālajos slāņos, un
tas ir īpaši svarīgi pašlaik, kad
pieaug maznodrošināto iedzīvotāju skaits un pastiprinās sociālā noslāņošanās starp tiem, kas
ir darba tirgū, un tiem, kuri atrodas ārpus tā.
Deputāts izteica vēlmi noskaidrot, kāds ir vecāku noskaņojums un attieksme pret šo jautājumu, un aicināja sabiedrību
diskutēt par iespējām ieviest
skolēnu formas. Varbūt skolas
par to var domāt, piesaistot
papildu līdzekļus projektu
ietvaros, vaicāja A. Grundmanis.
Vairākumam Sociālā dienesta klientu drēbju ir pietiekami, jo
viņi ir nodrošināti no humānās
palīdzības piedāvājumiem, sacīja dienesta vadītāja Sigma
Strautmale. Diemžēl daudzi no

IZ

Skolu ziņas

Iecavas vidusskolas 1.-4.
klašu skolēni 25. janvārī Lielajā
Ģildē apmeklēja koncertlekciju
«Dievs. Daba. Darbs».
27. janvārī pulksten 18 - skolas vecāku sapulce, uz kuru aicināta lektore Mg. psych. Dace
Bērziņa. IZ

šiem cilvēkiem pierod saņemt
aizvien jaunus apģērbus, tāpēc
neuzskata par vajadzīgu iepriekšējos uzturēt kārtīgus un tīrus;
nevis mazgā tos, bet tikai maina.
Deputāte Beāta Mīlgrāve,
pārrunājusi skolēnu formu tēmu
ar savu dēlu, kurš pašlaik ir sākumskolas skolnieks, un saņēmusi atgādinājumu, ka, valkājot
formas, zināmā mērā pazūd katra bērna individualitāte. Viņa arī
uzsvēra, ka tikai formas nenodrošinās to, ka trūcīgie un maznodrošinātie skolēni netiks apsmieti. Būtiskāka problēma, kas
skar plašāku loku, arī pamatskolas un vidusskolas vecuma
audzēkņus, - skolā nav vietas,
kur skolēniem atstāt savas personīgās lietas. Lai atvieglotu pārnēsājamo smagumu, vajadzētu
izgatavot individuālos skapīšus,
uzskata B. Mīlgrāve.
«Tas ir dārgi,» atzina Jana
Arāja, komitejas priekšsēdētāja
un Dzimtmisas pamatskolas direktore. Ja jāizvēlas - remontēt
skolu vai ieviest tādus skapīšus,
iestāde izvēlas pirmo. Bet diskusijai par skolēnu formām jābūt
plašai, iesaistot arī vecākus,
skolotājus, un nevajadzētu jautājumu saistīt ar konkrētu budžetu, norādīja J. Arāja. Varbūt
aktuālāk un lietderīgāk būtu izgatavot skolai vai novadam vienotus sporta tērpus, kas palīdz
uzturēt komandas garu un veidot patriotisma jūtas. Ja forma
netiek nesta ar cieņu, tad tai nav
nozīmes. Forma vien neatrisinās
vienaudžu apsmiešanas problēmas, apstiprināja pedagoģe un
norādīja, ka skola pietiekami
veiksmīgi integrē skolēnu kolektīvā dažādus audzēkņus, tostarp
ar kustību traucējumiem u. tml.
Arī Sergejs Mašiņenkovs piekrita, ka vienoti tērpi noderētu
patriotisma audzināšanā un no
savas pieredzes atzina, ka forma
disciplinē. Ja tiktu ieviestas skolēnu formas, vecākiem gan būtu
jārēķinās ar papildu izdevumiem, sacīja deputāts.

Kāds ir jūsu viedoklis?
Rakstiet «Iecavas Ziņu» redakcijai vai izsakiet savas domas
pašvaldības interneta vietnes
www.iecava.lv forumā. IZ

Finanšu komiteja savā
kārtējā sēdē 25. janvārī
sāka skatīt Iecavas novada
budžeta projektu
2011. gadam.
Projekts veidots, apkopojot
visu Iecavas novada pašvaldības
budžeta iestāžu un kapitālsabiedrību iesniegtos pieprasījumus, kuri atzīti par pamatotiem
un kuros norādītas konkrētas
nepieciešamās līdzekļu summas, kā arī finansējumu, kas nepieciešams spēkā esošo līgumu
realizēšanai. Paredzētie izdevumi par 217 065 latiem pārsniedz
prognozētos ieņēmumus.
Skatot katru budžeta projektā ietverto aili, deputāti sprieda,

no kuriem tēriņiem vajadzētu atturēties, lai deldētu minēto deficītu. Komiteja vienojās, ka jāievēro pēctecības princips un līdzekļi tiks paredzēti iepriekšējos
gados aizsākto darbu turpināšanai vai pabeigšanai.
1. februārī notiks Finanšu
komitejas ārkārtas sēde, kurā
vispirms paši deputāti vēlreiz
pārrunās korekcijas budžeta
projektā un pēc tam tiks pieaicināti arī visu pašvaldības iestāžu
vadītāji.
Šīs nedēļas laikā vēl jāprecizē
virkne izmaksu, kas saņemtajos
iesniegumos norādītas aptuveni
vai nebija iekļautas vispār, norāda Domes Finanšu nodaļas vadītāja Indra Latviete. IZ

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki februārī
Otrdien, 1. februārī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas ārkārtas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 7. februārī,
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. februārī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 9. februārī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 10. februārī,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 15. februārī,
plkst. 8.30 Domes ārkārtas sēde
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 17. februārī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 22. februārī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Ceturtdien, 24. februārī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Izglītības, kultūras un sporta komiteja tiks sasaukta
pēc vajadzības.
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Iecavas internātpamatskola gadumijas virpulī
A: Inga Čipena

direktores vietniece izglītības jomā
Decembris skolotājiem un
skolēniem ir īpaši rosīgs. Tad taču jātop skaistiem svētkiem un
mīļām dāvanām, vienlaikus domājot par labām sekmēm semestra noslēgumā. Tik daudz
darba! Tomēr, kā zināms, rokas
darba nebīstas, un, gatavojoties
tradicionālajam Ziemassvētku
koncertam Valsts kontrolē, skolas direktore kopā ar pamatskolas klašu skolēniem vairākas
dienas ieguldīja lielu darbu, cepot riekstiņus. Garšīgie cepumi
tika iesaiņoti mazās dāvaniņās,
lai iepriecinātu katru iestādes
darbinieku.
Šogad Valsts kontrolei rūpīgi
sagatavotajā uzvedumā piedalījās 40 skolēni, skandējot dzejoļus, dziedot dziesmas un izdejojot tautas dejas no Dziesmu svētku repertuāra. Koncertam tika
sagatavots īpašs scenārijs. Izmantojām datorprezentāciju, lai
pastāstītu par dzīvi mūsu skolā,
kā arī ilustrētu ar atbilstošiem
attēliem iestudēto muzikālo pasaku.
Pateicībā par skolēnu un skolotāju ieguldījumu Valsts kontroles darbinieki Iecavas internātpamatskolas skolēniem dāvināja bagātīgas dāvanas, kas
iepriecināja gan koncerta dalībniekus, gan mājās palicējus. Lielajos dāvanu maisos bija atrodamas dažādas bērnu grāmatas un
interesantas, jaunas galda spēles. Un kā gan bez saldumiem! Ar
tiem dalībnieki tika mieloti, vēl
ciemojoties, gan saņemot dāsnus ciemakukuļus.
Skaisti tika svinēti svētki arī
pašu mājās. Līdztekus īpašajiem
sadraudzības klašu vakariem,
kuros klases devās ciemos pie
paralēlklasēm, kā arī tradicionālajam svētbrīdim un Ziemassvētku vakariņām pamatskolas skolēnu lielie svētki šoreiz norisinājās neierastā gaisotnē. Katrai
klasei bija atšķirīgā krāsā noformēts svētku galds un savs īpašs
uzdevums Ziemassvētku scenārijā, kopīgi izdzīvojot katru ierasto tradīciju šajā vakarā. Kāpēc
rotājam eglīti, kas ir kristīgā tradīcija, kā radusies dāvināšanas
tradīcija un daudz citas lietas tika atklātas šajā vakarā.
Jaunas aktivitātes skolā aktualizējis sporta skolotājs Jānis
Siugalis, decembrī organizējot
dambretes turnīru, kurā sīvās
klašu un skolas sacensībās tika
noteikts skolas līderis dambretes spēlē - 8.a klases skolnieks
Juris Siltums. Kā veiksmīgākā

Iecavas
internātpamatskola
programmā
«Skolas piens»
piedalās jau
piekto gadu.

Valsts
kontrole skolas draugi.

meiteņu pārstāve balvu saņēma
Viktorija Oļiševska no 6.a
klases.
Janvārī iecerēts puzles likšanas turnīrs. Sporta cienītājus
iepriecina iespēja šogad atkal
kāpt uz slēpēm.
Janvārī skola iesaistījusies
Eiropas Komisijas programmā
«Augļi skolai», kuras ietvaros
1. - 6. klašu skolēniem ir iespēja
katru dienu papildināt savu
ēdienkarti ar garšīgiem, Latvijā

audzētiem augļiem un dārzeņiem. Programma «Augļi skolai»
ir veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības
budžeta līdzekļus, var nodrošināt skolēniem bezmaksas augļus un dārzeņus, ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā
arī veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū.
Skolā jau piekto gadu turpinās ES atbalstītais projekts
«Skolas piens», kura ietvaros ik-

viens skolas skolēns dienā izdzer
glāzi piena.
20. janvāra vakarā skolas
darbinieki un skolēni pulcējās
skolas pagalmā pie 1991. gada
barikāžu atceres ugunskura. Pasākuma laikā vēlreiz tika atgādināti spilgtākie un nozīmīgākie tā laika notikumi, mēģinājām kaut uz mirkli uzburt noskaņu, kāda valdīja Latvijas
neatkarības aizstāvju vidū, stāvot aiz barikādēm. IZ
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Dzimtmisas pamatskola iegūst jaunus draugus Vācijā
A: Lolita Krēmere

projekta koordinatore
F: no skolas arhīva

Septiņi Dzimtmisas pamatskolas skolēni (Kintija Liepiņa,
Elīza Arāja, Roberts Jansons,
Justīne Kante, Jānis Kļaviņš, Jānis Kozlovs un Māris Retiķis) kopā ar apmaiņas programmas vadītāju, vācu valodas skolotāju
Lolitu Krēmeri un skolas direktori Janu Arāju laikā no 15. līdz
20. decembrim devās uz Billerbekas brāļu un māsu Eihenvaldu
reālskolu Vācijā.
Šī starpvalstu draudzība izveidojās pagājušā gada septembrī, kad Billerbekas brāļu un māsu Eihenvaldu reālskolas direktore Barbara van der Vīlena un
apmaiņas programmas koordinatore Marija Krumpele viesojās
Rīgā, lai iepazītos ar kara laikā
nogalināto ebreju bērnu (viņu
vārdā nosaukta reālskola) piemiņas vietām Rīgā un tās apkārtnē.
Mēs jau sen bijām vēlējušies
iegūt sadarbības partnerus Vācijā, un tagad mums tas ir izdevies,
pateicoties veiksmīgām sarunām
un sarakstei. Tikām uzaicināti
pirms Ziemassvētkiem viesoties
pie jaunajiem draugiem Billerbekā.
Billerbekas reālskolā mūs sagaidīja skolas vadība un viesģimenes. Mūsu skolēni dzīvoja vācu ģimenēs, baudīja viesģimeņu
viesmīlību un labvēlīgās savstarpējās attiecības. Katru dienu
skolēni apmeklēja mācību stundas, vēroja, kā notiek mācību
darbs, vakaros kopā ar jaunajiem draugiem atgriezās viņu ģimenēs.
Mums bija iespēja kopā ar vācu skolēniem doties ekskursijā
uz Minsteri. Vācu skolēni iejutās
gidu lomās - viņi bija sagatavojuši plašu, vispusīgu stāstījumu
par Minsteres vēsturiskajām
celtnēm un objektiem.

Latviešu un vācu sadraudzības pārstāvji skolā pie goda dēļa, kas izveidots, pieminot bērnus,
kuri Otrā pasaules kara laikā nogalināti Rīgā, Biķernieku mežā.
Programmas noslēgumā notika Vācijas un Latvijas draudzības vakars, kurā mēs klājām
Ziemassvētku galdu latvisko tradīciju garā un visus cienājām ar
līdzatvestajiem pelēkajiem zirņiem un «Laimas» konfektēm.
Vakara gaitā J. Arāja prezentēja
Dzimtmisas pamatskolu, Iecavas novadu un Latvijas valsti.
Kintija Liepiņa vācu valodā pastāstīja visiem par mūsu skolas
vēsturi un šodienas aktualitātēm. Draudzības vakarā piedalījās gan skolotāji, gan skolēni,
gan arī vācu ģimenes, kurās dzīvoja mūsu skolēni. Bijām sgatavojuši priekšnesumus vācu un
latviešu valodā. Priekšnesumā

iesaistījām visus pasākuma dalībniekus, arī vecākus. Draudzības vakars izdevās lieliski, jo
mēs saņēmām uzslavas par to,
ka pratām iepriecināt dalībniekus ar savu dziedāšanu un vispusīgajiem priekšnesumiem.
Mūsu jaunie draugi ir ļoti pozitīvi, atvērti un sirsnīgi. Viņi ir
meklējuši informāciju par mūsu
valsti, vēlas to apceļot, iepazīties
ar tradīcijām. Mums ar direktori
bija iespēja iepazīties ar mācību
saturu un metodiku divās skolās
gan Billerbekā, gan tās apkārtnē, un mēs secinājām, ka Latvijā
mācību priekšmetu saturs ir
krietni sarežģītāks un apjomīgāks.

Kopīgi pavadītais laiks pagāja ātri, un mums bija jāgatavojas
mājupceļam. Lai arī izbraukšana no Billerbekas uz Diseldorfas
lidostu notika pusnaktī, atvadīties bija atbraukušas visas viesģimenes kopā ar saviem bērniem. Mūs ceļā pavadīja 9. klases skolnieka Heinriha latviski
teiktie vārdi: «Jūs mums pietrūksiet!»
Draudzība turpinās, uzturam sakarus ar projekta koordinatori, ar Billerbekas jauniešiem
un ar nepacietību gaidām viņus
savā skolā maija sākumā. Viesošanās Vācijā skolēniem deva
atziņu par vācu valodas kā svešvalodas nozīmīgumu. IZ

Apmaiņas programmas dalībnieku pārdomas pēc brauciena
Spilgtākie iespaidi Billerbekā
Justīne Kante (9. klase): «Man ļoti patika visas pavadītās dienas
Billerbekā, bet visvairāk atmiņā ir palikuši kopīgie brīži, pastaigas
pa pilsētu, skolas apmeklējumi, izklaide ar vienaudžiem.»
Jānis Kozlovs (9. klase): «Kopīgais vakars boulinga zālē, jo tur mēs
visi kopīgi viens otru iepazinām vēl vairāk.»
Ar ko Vācija pārsteidza?
Kintija Liepiņa (9. klase): «Ar draudzīgajiem cilvēkiem, pozitīvo
attieksmi un vēlmi uzzināt ko vairāk par Latviju.»
Roberts Jansons (9. klase): «Ar tās skaistumu un tīrību.»
Kā juties vācu viesģimenē?
Jānis Kļaviņš (9. klase): «Jutos labi. Viņi ir ļoti laipni, un es gribētu
vēlreiz aizbraukt ciemos.»
Jānis Kozlovs: «No sākuma biju uztraucies, bet pēc tam izrādījās, ka

viņi ir ļoti sirsnīgi un atvērti cilvēki.»
Elīza Arāja (9.klase): «Savā vācu ģimenē jutos ļoti labi un ātri varēju
iejusties. Ģimene bija ļoti draudzīga un jauki mani uzņēma.»
Kas skolā šķita pats interesantākais?
Justīne Kante: «Savādi likās tas, ka skolēni uz skolu ņem savu pārtiku un tādas ēdnīcas kā mums viņiem nav. Man šķita, ka mums Latvijā vienā mācību stundā jāapgūst vairāk zināšanu, nekā vācu skolēniem.»
Jānis Kozlovs: «Mācību stundās skolēni pārsvarā visu darbu veic
grupās, un klases ir ļoti modernas. Skolēniem, jau ienākot skolā,
jābūt izslēgtam mobilajam telefonam.»
Māris Retiķis (9. klase): «Interesanti šķita, ka viņiem nav viena garderobe, bet pie katras klases ir pakaramie virsdrēbēm, un stundās viņi
strādā ļoti patstāvīgi.» IZ
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Sāksim Miniatūru
teātra aktivitātes
A: Aldonija Gaveika

režisore

Mūsu garīgā bagātība un talanti ir mazvērtīgi, ja nedalāmies
ar citiem. Katram no mums ir
kādas īpašas dotības - dažs labāk dzied korī vai ansamblī,
kāds dejo tautiskās vai sarīkojumu dejas, cits labāk zīmē, glezno, muzicē vai gatavo skaistas
ziedu kompozīcijas, bet maz labuma, ja tas viss nevienam nesagādā prieku. Cilvēkam gluži
vienkārši vajadzīga arī kopības
sajūta - domubiedru grupa,

klausītāji vai skatītāji.
Emociju, jūtu VĀRDISKĀ izpausme ir svarīga, interesanta,
un literārie žanri ir ļoti daudzveidīgi. Tāpēc uzsākšu Miniatūru
teātra darbību un aicinu tajā
iesaistīties cilvēkus, kam ne tikai
patīk lasīt rakstītus vārdus, bet
arī paust tajos ietērptās domas,
tēlus, emocijas un izjūtas. Atdzīvināsim kopā vārdiskās, literārās vērtības un dalīsimies tajās
ar citiem. Iecavas kultūras namā
ir skatuve ar labām apgaismojuma iespējām.
Miniatūru teātra aktivitātes
sāksim 3. februārī pulksten
18.00 Iecavas kultūras namā! IZ

«Pienavīrs» piedāvā preces
no pašmāju ražotājiem
1.lpp.

Uzņēmums piedāvā iegādāties preces tieši no ražotājiem,
bet specifisku šķirņu sieru
iepērk arī no ārvalstīm. «Veidot
šādas tirdzniecības vietas, kur
galvenokārt tirgo Latvijā ražotu
piena produkciju, mūs pamudināja vēlme saīsināt ceļu no ražotāja līdz pircējam. Tas ļauj preces pircējam piedāvāt lētāk,» teic
D. Kabraks. Viņš gan arī piebilst,
ka Iecavā preču sortimentu nedaudz ierobežo nelielā tirdzniecības vieta. Taču itin visus veikaliņus vieno labas cenas, svaigas
preces, interesants, no lielveikaliem atšķirīgs sortiments.
Iecavas tirgotavā pircējus apkalpo divas pārdevējas - Jeļena
un Valērija. Jeļena pastāstīja, ka
pircēji pārsvarā izsaka prieku
par jauno tirgotavu. Visbiežāk
tiek minēts, ka nu pēc «dārgā gala» sieriem vairs nebūs jābrauc

uz Bausku vai Rīgu. «Sieru izvēle
tiešām ir ļoti plaša - dažādām
gaumēm un dažādu iespēju pircējiem,» tā Jeļena.
Lētākie sieri maksā ap trim
latiem kilogramā, bet līdz šim
dārgākais - «Basiron Wasabi» maksājis Ls 10,98, taču šobrīd
tam ir akcijas cena - Ls 8.78. Akcijas cenas ir arī vairākiem citiem
produktiem, un tirgotavas saimnieki sola šādu tirgošanas taktiku pielietot arī turpmāk, katru
dienu piedāvājot vismaz desmit
akcijas preces.
Alberta Rieksta, kas nedēļas
sākumā pirmo reizi bija iegriezusies jaunajā tirgotavā, atzina, ka
piens parasti neietilpst viņas pirkumu sarakstā, taču jogurtu gan
kundze labprāt iekļaujot savā
ēdienkartē. «Iešu pastāstīt draudzenēm ar', jo viņas noteikti vēl
nezina, ka tāds veikaliņš Iecavā
parādījies. Man patīk: tik skaists
stends un arī produkcijas klāsts
ir plašs.» IZ

Laikraksta «Iecavas Ziņas»
abonēšana - LATVIJAS PASTĀ.
Abonementa cena
1 mēnesim – tikai Ls 0,60.
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SK «FORTE IECAVA WPC»
debite Latvijas Kausa
pirmā posma organizēšanā
A: Andis Kaspars

organizatoru darba grupas
vadītājs

Nesen dibinātajam sporta
klubam «FORTE IECAVA
WPC» uzticēts atbildīgs
uzdevums - sarīkot
Latvijas Kausa 1. posmu
svara stieņa spiešanā
guļus WPC bez ekipējuma
divīzijā. Tas notiks
26. februārī Iecavā,
sporta namā «Dartija».
Sacensību mērķis ir Latvijas
profesionālo pauerlifteru sacīkšu gara kultivēšana un profesionālā sporta popularizēšana valstī. Vienlaikus ar šo pasākumu
norisināsies Iecavas novada izglītības iestāžu čempionāts svara stieņa spiešanā «Vai tu esi
spēcīgākais skolēns?».
Sports ir viens no izplatītākajiem fiziskās un psiholoģiskās
attīstības veidiem. Fiziskās aktivitātes uzstāda augstas prasības sportista personībai, īpaši
pašapziņas celšanai un mērķtiecīgas personības izaugsmei. Izvirzīt un sasniegt mērķus ir svarīgi katram indivīdam, tāpēc jebkuram sportistam mērķa sasniegšanai ir jāprot pārvarēt grūtības, veicot fizisku darbu, kā to

dara SK «FORTE IECAVA WPC».
26. februāris Iecavas novada
vēsturē iezīmēsies kā pauerliftinga diena. Sacensību dalībnieku sportisko garu uzturēs īpašs
muzikālais un emocionālais noformējums. Sporta pasākuma
apmeklētājiem būs iespēja sekot
līdzi sacensību norisei, piedalīties konkursos un just līdzi sportistiem, īpaši iecavniekiem.
Sacensību laikā varēs neformālā gaisotnē satikt Latvijas
pauerliftinga spilgtākos pārstāvjus: Ivaru Cīruli, iecavnieku Andreju Mūrnieku, Ivaru Ozolu,
Ivaru Salzemnieku, Viktoru Pevko. Jebkurš interesents sportistiem varēs uzdot jautājumus un
dalīties pieredzē.
SK «FORTE IECAVA WPC» ar
savu piemēru rāda un motivē
jauniešus pievērsties aktīvām
sporta nodarbēm un lietderīgai
laika pavadīšanai pēc skolas un
studijām. Ar lieliskajiem sasniegumiem sportā mēs motivējam
savus līdzcilvēkus izvirzīt un sasniegt augstus mērķus arī dzīvē.
Neatsverams ir līdzcilvēku - radu, draugu un paziņu - emocionālais atbalsts sacensību laikā.
Apvienojot visus Iecavas novada smagatlētikas sportistus,
mēs ceram, ka spēsim popularizēt jaunu sporta veidu Iecavas
dzīvē - pauerliftingu. IZ

Sporta klubs «FORTE IECAVA WPC»
Biedrības valde: valdes priekšsēdētājs Andis Kaspars
valdes loceklis Andrejs Mūrnieks
Biedrības mērķis:
v
veicināt visu paaudžu, īpaši jauniešu, iesaistīšanos
pauerliftinga nodarbībās, to attīstīšanā un pilnveidošanā;
sporta pasākumu realizēšana un ar to saistīto projektu
īstenošana.
Biedrības uzdevumi:
v
popularizēt pauerliftinga nodarbības un aktīvo atpūtu
Iecavas novadā un Latvijā;
v
veicināt jauniešu un citus interesentu piedalīšanos pauerliftinga nodarbībās;
v
organizēt sporta nodarbības - treniņus un sacensības - bērniem un pieaugušajiem;
v
veicināt sportistu piedalīšanos dažāda līmeņa sacīkstēs;
v
organizēt sacīkstes;
v
organizēt sporta nometnes bērniem un pieaugušajiem;
v
pieaicināt darbā augsti kvalificētus trenerus un pedagogus;
v
informēt sabiedrību par sporta sacensību un aktīvās atpūtas
pasākumu norisi;
v
sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē.
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Sporta ziņas

LJBL minispēles: 1998. gadā dzimušo basketbolistu komanda
nedēļas nogalē spēlēja Saldū.
22. janvārī
Iecava - Tukums
38:16 (A. Griška un E. Špīss pa 8)
Iecava - Bauska
25:44 (A. Griška 9)
23. janvārī
Rīdzene 2 - Iecava
31:17 (R. Mežsargs 6, A. Griška 5)
Jūrmala - Iecava
39:38 (A. Griška 15, K. Mors 7)
Mēmeles kausa izcīņā
Bauskas «Zelta Lauvas» - Iecavas SS
72:92 (J. Eiduks 34, D. Kravals 22, V. Lielausis 14, E. Avots 11)
22. janvārī Rīgā Latvijas čempionātā B vecuma grupai
(1996.-1997. gadā dzimušie) spožus panākumus guva Iecavas
vieglatlēti. Finišējot ar rezultātu 1 min. 27,83 sek., par
čempioniem 4 x 160 m stafetē kļuva Oskars Dudurs,
Hugo Zilberts, Mārtiņš Šteins un Daniels Špoģis.
Individuāli bronzas medaļu tāllēkšanā ar rezultātu 5,66 m izcīnīja
Mārtiņš Šteins. Daniels Špoģis ieguva 5. vietu 600 m skrējienā
(1 min. 38,63 sek.), bet Oskars Dudurs - 300 m skrējienā
(42,85 sek.). Ar ļoti labu rezultātu 12,30 m lodes grūšanā 7. vietā
ierindojās Rūdolfs Štāls, savukārt Anna Bugovecka, pārvarot
1,35 m, bija astotā labākā sportiste augstlēkšanas sektorā.

Juris Ojāru: 5 punkti;
Dāvis Kravals: 4 punkti, 8 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles;
Aldis Beitiņš: 3 punkti;
spēlēja arī Jānis Saveļjevs.
Pirms 26. janvāra spēles pret Kursa MRU Amatieru basketbola
līgas Centra grupā Iecavas komanda atradās otrajā pozīcijā. Tā
Dartijai bija pēdējā spēle pirms nākamā posma, kad pretī Centra
grupas četrām labākajām vienībam stāsies Austrumu grupas
četras veiksminieces.
Iecavas novada 16. atklātais
basketbola čempionāts

Stelpe/Bārbele - Saint-Gobain
58:62

19. janvārī

(J. Klāviņš 19; K. Rācenājs 18)

Eva autonams - Grīnvalde 48:56

21. janvārī

(K. Smildziņš 16; G. Brička 21)

BK Iesācēji - AC Kluburi 48:41

ABC - Kluburu juniori 46:57

(J. Eiduks 18; J. Saveļjevs 17)

(A. Ivanāns 17; Ģ. Jakuška 29)

Ozolu 15 - Valauto 59:53

20. janvārī

(M. Eglītis 20, G. Justovičs 23)

Punktu skaits pēc 21. janvāra spēlēm
1.
2.
3.
4.
5.

1. apakšgrupa
Grīnvalde
Kluburu juniori
Klondaika/Jumis A
Eva autonams
ABC

4
3
2
2
1

1.
2.
3.
4.
5.
5.

2. apakšgrupa
Ozolu 15
4
Saint-Gobain
4
Valauto
3
BK Iesācēji
3
AC Kluburi
2
Stelpe/Bārbele
2

Gatavojoties Latvijas Veterānu savienības finālspēlēm, kas
19. februārī risināsies Cēsīs, Iecavas novada sportisti 22. janvārī
devās uz Vecsaules silu, lai piedalītos Bauskas novada atklātajās
sacensībās distanču slēpošanā.
35-49 gadus vecu vīriešu grupā, kas veica 6 km, uzvarēja Egils
Kaupe (30,36 min.), bet Andris Štrauss ieguva 4. vietu
(35,21 min.).Vecuma grupā 50+ sieviešu konkurencē 3 km
distancē nepārspēta palika Anna Pakalna (17,51 min.), savukārt
vīriešu grupā 6 km slēpojumā 3. vietā ierindojās Andris Tirzītis
(38,39 min.) un 5. vietā - Ojārs Pārums (45,20 min.).

F: Beata Logina

Zemgales reģiona skolu sacensības basketbolā «Oranžā bumba»
25. janvārī Ķekavā pulcēja 1999. gadā dzimušu un jaunāku
basketbolistu komandas.
Iecavas vidusskolas zēni (Helvis Lapiņš, Toms Janeks, Rihards
Mežsargs, Kārlis Ozoliņš, Mārtiņš Čudars, Kristers Kreicšteins,
Mikus Kačerauskis un Emīls Špīss) skolotāja Voldemāra Pāruma
vadībā sešu komandu konkurencē izcīnīja 2. vietu.
Spēļu rezultāti:
Iecavas vsk. - Ķekavas vsk.
37:14
Iecavas vsk. - Misas vsk.
27:5
Iecavas vsk. - Kandavas Mīlenbaha vsk. 27:31
Iecavas vsk. - Jelgavas 4. vsk.
31:25
Amatieru basketbola līga: 24. janvārī BS Rīga/Pārdaugava savā
laukumā uzņēma BK Dartija un piedzīvoja zaudējumu ar
rezultātu 59:88 (pa ceturtdaļām: 15:25; 13:24; 15:15; 16:24).
«To, ko iepriekšējā spēlē ar mums izdarīja VEF, šoreiz ar
Pārdaugavu izdarījām mēs,» rezumēja iecavnieku galvenais
treneris Voldemārs Pārums. Viņš īpaši uzteica Mārča Eglīša, Jura
Zakenfelda un Armanda Švītiņa ieguldījumu - šie basketbolisti
lika lietā savu pieredzi un apspēlēja gados jaunākos pretiniekus.
Pārējie Dartijas komandas spēlētāji vairāk vai mazāk darbojās
savu iespēju robežās, tomēr lielāka precizitāte trīspunktu un
pustālajos metienos tika gaidīta attiecīgi no Gundara Bričkas un
Dāvja Kravala.
Gundars Brička: 17 punkti, 4 pārtvertas bumbas;
Mārcis Eglītis: 14 punkti, 5 izcīnītas bumbas, 2 rezultatīvas
piespēles;
Gatis Justovičs: 11 punkti, 5 rezultatīvas piespēles, 4 pārtvertas
bumbas;
Juris Zakenfelds: 10 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Juris Brūveris: 9 punkti, 7 rezultatīvas piespēles;
Armands Švītiņš: 8 punkti, 8 izcīnītas bumbas;
Ivars Zemītis: 7 punkti, 5 izcīnītas bumbas;

19. janvārī Grīnvalde uzvarēja Eva autonams komandu.
Spēles epizodē starp vieskomandas basketbolistiem nokļuvis
Grīnvaldes spēlētājs Edžus Avots.

Aizsaulē aizgājuši
Nikolajs Tronza (18.06.1939. - 19.01.2011.)
Juris Griķītis (01.01.1948. - 21.01.2011.)

2011. gada 28. janvārī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (49 gadi) meklē
jebkuru darbu; ir apsardzes
sertifikāts. Tālr. 26908249.

Vidusskolā

DZIEDINĀŠANAS
DIEVKALPOJUMI,
kā arī atbrīvošana
no depresijas un atkarībām

Iecavas novada skolu
sacensības florbolā
6.-7. klasēm
31. janvārī pl. 15:30.
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.

Rīgas ielā 23,
Pestīšanas Armijas
Iecavas korpusa telpās,

Sporta namā

9., 16., 23. un 30. janvārī
no plkst. 14 līdz 16.

Piesakies Ēnu dienai!
Biedrība biznesa izglītībai skolās
Junior Achievement - Latvija sadarbībā ar
SEB banku un Lietišķās informācijas dienestu
aicina Latvijas uzņēmumus piedāvāt savas
vakances Ēnu dienai, kas notiks 16. februārī.
To var veikt īpaši izveidotajā mājas lapā
www.enudiena.lv. Šogad uzņēmumi un
organizācijas var pieteikties līdz 8. februārim,
bet skolēni - līdz 10. februārim.

Piedalies fotokonkursā
«Visapkārt sniegs»!
Lai saglabātu atmiņā balto ziemu, aicinām piedalīties
fotokonkursā «Visapkārt sniegs».
Paldies tiem, kas jau fotogrāfijas atsūtījuši,
bet citiem interesentiem atgādinām, ka
bildes kopā ar nelielu aprakstu,
autora vārdu un uzvārdu
jāiesūta līdz 31. janvārim.
Gaidīsim tās e-pastā: avize@iecava.lv.
No iesūtītajām fotogrāfijām veidosim galeriju
interneta portālā www.iecava.lv
un interesantāko bilžu autoriem apsolām dāvaniņas.

Iecavas novada
16. atklātais basketbola
čempionāts
27. janvārī
19:30 Saint-Gobain BK Iesācēji
20:20 Kluburu juniori Klondaika/Jumis A
21:10 Grīnvalde - ABC
28. janvārī
20:00 AC Kluburi - Ozolu 15
20:50 Valauto Stelpe/Bārbele
2. februārī
19:30 Stelpe/Bārbele BK Iesācēji
20:20 Ozolu 15 Saint-Gobain
21:10 Klondaika/Jumis A Grīnvalde
3. februārī
20:30 Eva autonams - ABC
21:20 Valauto - AC Kluburi

Sporta namā
Latvijas Basketbola līga
4. februārī pl. 18:30
BA Turība - Barons

Sludinājumus
«Iecavas Ziņu»
rubrikās
VĒLAS STRĀDĀT un
PIEDĀVĀ DARBU
publicējam
bez maksas.

8.

Kultūras namā
29. janvārī plkst. 11:00
Pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīvu
sadancis - KONCERTS.
Ieeja - bez maksas.

29. janvārī plkst. 18:00
Kultūras nama
mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu
BALLE
«KRĪZE! KRĪZE?
KRĪZE...».
3. februārī plkst. 18:00
MINIATŪRU TEĀTRA
pirmā tikšanās.
Režisore Aldonija Gaveika
aicina gan bijušos,
gan jaunus dalībniekus.

4. februārī plkst. 19:00
AINARA MIELAVA
KONCERTS.
Biļešu cenas - Ls 4; 5; 6.
Biļešu iepriekšpārdošana.

5. februārī plkst. 12:00
tikšanās ar latvju rakstu
zīmju pētnieku
VALDI CELMU.
- lekcija «Egles, skujiņas un
citas Laika un Liktens
(Laimas) zīmes baltu rotās un
tradicionālās kultūras
mantojumā»;
- videofilma par gadskārtu
zīmēm mūsdienu kultūrā
filozofiskā skatījumā.
Ieeja - bez maksas.

27. februārī plkst. 17:00
KONCERTS
«Zvaigznes no šova
«Dziedi ar zvaigzni» tavā pilsētā!»
Piedalīsies TV3 šova «Dziedi
ar zvaigzni. Milžu cīņas»
skatītāju iemīļotie dalībnieki:
mūziķis un šova «Koru kari»
uzvarētājs Atis Auzāns,
Dailes teātra
elegantā aktrise Aija Dzērve,
Kuldīgas Sv. Annas baznīcas
mācītājs
Mārtiņš Burke-Burkevics un
kolorītā dziedātāja
Liene Bronuša (pazīstama
ar skatuves vārdu Candy).
Biļešu cenas - Ls 3; 4; 5.
Biļešu iepriekšpārdošana.
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