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21. decembrī Dimzukalna Ziemeļu bibliotēkas vadītāja Dzintra Maračkovska uz
Ziemassvētku pasākumu aicināja ilggadējos bibliotēkas lasītājus. Seniorus sveikt bija
ieradušies Dzimtmisas pamatskolas 2. klases skolēni ar skolotāju. Bērni uzstājās ar lugu,
kuru bija cītīgi iestudējuši, bet pasākuma nobeigumā lasīja dzejoļus par ziemu.
3.lpp.

Noslēdzies
7.
pirmais posms
novada
basketbola
čempionātā

Mainīta Valsts meža dienesta darba organizācijas kārtība
A: Anta Kļaveniece

Valsts meža dienests informē,
ka sakarā ar funkcionālo un
strukturālo optimizāciju no 1.
janvāra ir izmainīta
Valsts meža dienesta darba
organizācijas kārtība un
virsmežniecību uzraugāmo
teritoriju robežas.
Jau no gada sākuma Valsts
meža dienests meža īpašniekus
gaidīs 29 birojos apmeklētāju
pieņemšanas vietās, kas pamatā
izvietotas kādreizējo rajonu centros, kur jau ir izveidojusies cil-

vēku plūsma un atrodas arī citas
iestādes.
Valsts meža dienesta biroji
atradīsies Aizkrauklē, Alūksnē,
Babītē, Bauskā, Balvos, Cēsīs,
Daugavpilī, Dobelē, Grobiņā,
Gulbenē, Inčukalnā, Jelgavā, Jēkabpilī, Krāslavā, Kuldīgā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē,
Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Saldū,
Smiltenē, Talsos, Tukumā,
Ventspilī, Valkā, Valmierā.
Būtiski ir tas, ka jebkurā
Valsts meža dienesta birojā ar
iesniegumiem varēs vērsties jebkura juridiska vai fiziska perso-

na, jebkurš meža īpašnieks, neatkarīgi no savas juridiskās adreses vai meža īpašuma atrašanās vietas un būs iespējams norādīt, kurā vietā ērtāk saņemt atbildi - šajā birojā, citā birojā, ar
vēstules starpniecību vai e-pastā.
Pats galvenais, kas jāzina
meža īpašniekiem un citiem,
kuriem ir jārisina jautājumi, kas
ir saistīti ar mežu, kur atrodas
Valsts meža dienesta biroji, lai
varētu saņemt apliecinājumus
koku ciršanai, iesniegt pārskatus par saimniecisko darbību,

saņemt mednieku apliecības,
iesniegt meža inventarizācijas
un kārtot citus jautājumus, kas
ir saistīti ar normatīvajos dokumentos noteikto prasību ievērošanu, kā arī jautājumus, kas
skar medības, meža vides aizsardzību, meža veselību u.c.
Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Bauskas biroja adrese: «Ošiņi», Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV3901;
tālr. 63922404. Pārējo biroju adreses un detalizētāka informācija atrodama Valsts meža dienesta mājas lapā www.vmd.gov.lv. IZ
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2.

Gadam aizejot

Pasākuma dalībniekus tik ļoti aizkustināja prezentācija,
ka pēc viņu lūguma tā tika pat atkārtota.

Bauskas Tautas fotostudijas vadītājs Ivars Kalniņš.
..Tad kā sniegpārsla nu varu
Sirdīm siltu plaukstu es likt,
Es caur dzeju to arī daru,
Tikai tā es pie jums varu tikt.
I. Zeile
21. decembra pēcpusdiena
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā ienāca ar klusinātu Ziemassvētku noskaņu. Mūsu viesi bija
dzejniece, Bauskas literātu apvienības biedre Ināra Zeile un
Bauskas Tautas fotostudijas va-

dītājs Ivars Kalniņš.
«Es uzdodu sev jautājumus:
vai es paspēšu šo vasaru sapīt kā
bizi? Vai es spēšu kādam noslaucīt asaru? Vai es spēšu sadzirdēt
tavu piedošanu? Pa laikam pierakstu to, ko redzu, ko jūtu, ko
pārdzīvoju. Aicinu kaut uz brīdi
paraudzīties uz pasauli manām
acīm,» par sevi saka Ināra Zeile
jaunajā dzejas krājumā «Trešais
vārds». Klausītājiem pasākuma
laikā bija brīnišķīga iespēja dzir-

Lasīšana - mūsdienīga
un saistoša nodarbe!
Lasīšanas veicināšanas
projektam «Bērnu žūrija» jau
aizritējis vienpadsmitais
gads. Bezgala plaša ir
grāmatu pasaule, un
apbrīnojami daudz atklājumu
tajā gaida jaunos grāmatu
draugus.
2011. gads ienesa žūrijas
darbā pozitīvas izmaiņas - tā tika
paplašināta, piedāvājot arī jauniešu literatūru 10.-12. klašu
grupai. Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā uzaicinājumam
iesaistīties projektā «Bērnu/Jauniešu žūrija» atsaucās desmit eksperti un veiksmīgi to arī
pabeidza. Literāro darbu nominācija un anketu aizpildīšana
ļauj plašāk apzināt lasītāju domas, vēlmes, kritiku un sajūsmu
par rakstnieku, tulkotāju, izdevēju sasniegumiem.
Piecu grāmatu vērtējumā visaugstāko punktu skaitu projek-

ta lasītāji devuši Garsijas Kami
izdevumam «Daiļās būtnes». Otro
vietu ieguvusi Peinjofera Mihaela
«Rūnu brālība», bet ar vienādu
punktu skaitu trešajā vietā ierindojušies mūsu pašmāju autori
Māris Rungulis ar darbu «Aste,
ko luncināt» un Zentas Ērgles
«Starp mums, meitenēm, runājot.. un citi stāsti: triloģija». Tikai
nedaudz tālāk aiz nosauktajiem
ierindojies Lindas Dreimanes
«Vilcenes stāsts».
«Lasīšana ir veids, kā atmosties, kā sakārtot ap sevi pasauli
un atrast tajā pašam sevi,» rakstījusi dzejniece, literāte Inese
Zandere. Lai tas izdodas arī «Bērnu/Jauniešu žūrijas» dalībniekiem! Paldies par atsaucību, domu apmaiņu, ierosinājumiem
projektā un uz turpmāku sadarbību!
Anda Rācenāja,
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas vadītāja

dēt emocionālu, aizkustinošu
dzeju autores izpildījumā un
ļauties tās valdzinājumam un
noskaņai.
Ar Bauskas Tautas fotostudiju bibliotēkai nu jau divus gadus
ir ļoti veiksmīga sadarbība. Izveidotā izstāžu ekspozīcijas siena
apmeklētājus priecē ar bagātīgu
un daudzveidīgu darbu klāstu
visa gada garumā. Šoreiz fotomākslinieks Ivars Kalniņš pasākuma apmeklētājus saviļņoja ar
vasaru, ziedu pļavām, ļāva baudīt dabas rāmumu un skaistumu, prezentējot foto attēlus «Magoņu lietus un pārdomas», ko
papildināja mācītāja J. Rubeņa
atklāsmes teksti un brīnišķīga

mūzika. Pēc klātesošo lūguma
prezentācija tika pat atkārtota.
Citam citu uzmundrinot, izgaršojot piparkūkas un tēju, vēlot cerību, ticību un mīlestību
Ziemassvētku laikā un Jaunajā
gadā, bibliotēkas viesi un pasākuma apmeklētāji atvadījās līdz
nākamajām tikšanās reizēm.
Paldies visiem Edvarta Virzas
bibliotēkas lietotājiem, atsaucīgajiem pasākumu dalībniekiem,
atbalstītājiem! Vēlot labu veselību, dzīvesprieku un možu garu Anda Rācenāja,
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkas vadītāja

Melnās ziņas
- 28. decembrī plkst. 17:30
Lauku ielā aizturēts 1954. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Sastādītas administratīvā
pārkāpuma protokols.
- 28. decembrī no plkst. 9:00
līdz plkst. 21:30, atlaužot durvis,
zagļi iekļuvuši kādā Iecavas privātmājā un piesavinājušies dažādus instrumentus, urbjmašīnu Bosh un akumulatora skrūvgriezi Bosh. Uzsākts kriminālprocess.
- 28. decembrī no plkst. 2:00
līdz plkst. 5:00 Zorģos apzagts
transformators.
- 31. decembrī plkst. 10:28
Dzirnavu ielā aizturēts 1969. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija
izelpojamā gaisā 0,58 promiles.
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 31. decembrī plkst. 13:45
Edvarta Virzas ielā aizturēta
1968. gadā dzimusi sieviete, kas
vadīja velosipēdu bez vadītāja
apliecības, būdama alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija

izelpojamā gaisā 1,19 promiles.
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 31. decembrī plkst. 13:45
Edvarta Virzas ielā aizturēts
1965. gadā dzimis vīrietis, kas
vadīja velosipēdu bez vadītāja
apliecības, būdams alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija
izelpojamā gaisā 2,13 promiles.
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 2. janvārī plkst. 20:20 ceļa
A-7 36. kilometrā pāri ceļam
skrienošs meža cūku bars izraisīja ceļu satiksmes negadījumu.
Automašīnas VW Passat vadītājs
aizķēra vienu no meža cūkām,
savukārt, automašīnas Chrysler
Grand Voyager vadītājs uzbrauca kādai citai meža cūkai, kuru
iepriekš bija notriekusi nenoskaidrota automašīna. Satiksmes negadījumā bojātas abas
automašīnas.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore

3.
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Iedzīvotāju skaits sarūk
A: Anta Kļaveniece

Aizvadītajā gadā Iecavas
Dzimtsarakstu nodaļā salaulājušies 60 pāri. Salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, tas ir pat
divas un trīs reizes vairāk. Reģistros fiksētas arī trīs baznīcā
veiktas laulības. Bijuši divi gadījumi, kad viens no laulātajiem ir
ārzemnieks.
Diemžēl aizvadītajā gadā reģistrēts ļoti liels mirušo skaits,
kas nu jau krietni pārsniedz dzimušo skaitu. Pavisam izdotas
134 miršanas apliecības. Visbiežāk izplatītais nāves iemesls bijis
sirds un asinsvadu saslimšana,
bet ļoti daudz dzīvību zaudēts arī
ļaundabīga audzēja dēļ - 40.
Pērn reģistrēts arī viens pašnāvības gadījums.
Ja vēl pirms dažiem gadiem
priecājāmies, ka novadā dzimušo bērniņu skaits pārsniedz 100,
tad šogad izsniegtas tikai 83
dzimšanas apliecības. 32 no
šiem bērniņiem dzimuši nereģis-

Kāds bijis 2011. gads
Grafiskais noformējums
Elīna Arāja

trētā laulībā. 26 ģimenēs piedzimis pirmais bērns, 35 - otrais, 12
- trešais, sešās - ceturtais, divās piektais, vienā - sestais un vienā
- septītais bērns.
Populārākie mazuļu vārdi
aizvadītajā gadā: Amanda (3),
Gabriela (2), Anastasija (2), Rebeka (2), Roberts (3), Daniels (3),
Emīls, Mārtiņš un Adrians (pa 2).
Bērniem izvēlēti arī pavisam
neparasti vārdi: Soni Soulehandro, Nazars, Anrī, Alī, Goda,
Džastina Lorensa.
Saglabājusies arī pēdējo gadu
tendence samazināties iedzīvotāju skaitam novadā. Visticamāk,
tas sasitīts ar zemo dzimstību,
augsto mirstību un iedzīvotāju
izbraukšanu no valsts. Šogad sasniegts zemākais iedzīvotāju
skaits pēdējo piecu gadu laikā 1. janvārī mūsu novadā bija deklarējušies 9484 iedzīvotāji.
Iedzīvotāju sadalījumu pa
tautībām un vecuma grupām var
apskatīt novada interneta vietnē
www.iecava.lv sadaļā Novads/
Iedzīvotāji. IZ

Kāds bijis DECEMBRIS
Decembri par savu laulību mēnesi Iecavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā bija izvēlējušies seši pāri, informē nodaļas vadītāja Edīte
Jančone.
Pagājušajā mēnesī aizsaulē aizgājuši deviņi iecavnieki, kā arī
piedzimuši seši mazuļi: trīs meitenes un trīs puikas.
Jaundzimušajiem zēniem doti vārdi Dāvis, Didzis, Kristers, bet
meitenēm – Laura, Linda, Madara. IZ

F: no PII Dartija albuma

Iepriecina seniorus
Erna Holšteina (pirmajā rindā no kreisās), Ilga Sviķe,
Janīna Kartiševa, Žanna Trihonova, Irīna Freimane,
Inese Lapkovska (otrajārindā no kreisās), Jevgēnija Hermane,
Irmīne Grīga, Skaidrīte Lakstiņa, Zaiga Vereščagina un
Ineta Zvirgzda-Šebina.
A: F: Elīna Arāja

1.lpp.

Ziemeļu bibliotēkas seniorus ar pašu iestudētu lugu
iepriecināja Dzimtmisas pamatskolas 2. klases skolēni.

Arī pirmskolas izglītības
iestādē «Dartija» gada nogalē notika pasākums pensionāriem,
bijušajiem iestādes darbiniekiem, ko bija noorganizējušas
jaunās audzinātājas Žanna, Inese un Ineta. Kādreizējā bērnudārza vadītāja Erna Holšteina ar

sajūsmu stāsta, ka visi, kas bija
atnākuši, tik tiešām jutās iepriecināti, un piebilst: «Ir gandarījums, ka mūs vecos atceras».
Esot pensijā, bijusī vadītāja
aizrautīgi nodarbojas ar dārzkopību, tomēr cītīgi seko līdzi bērnudārza gaitām un priecājas, ka
tas attīstās un paliek arvien
skaistāks. IZ
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4.

Man patīk te klusi un mierīgi dzīvot
A: Anta Kļaveniece
F: no Valda Ziemeļa albuma

Ziemassvētku un Jaunā gada
brīvdienas Valdis Ziemelis
pavadīja Iecavā, Dzirnavu
ielas mājā, kuru savulaik
uzcēluši viņa vecāki. «Šī ir
vieta, kur es varu rast patiesu
mieru,» teic tagadējais mājas
saimnieks. Tas ir līdzsvars
darbdienām, kuras Valdis
Ziemelis jau 20 gadus vada,
strādājot par Saeimas
Kancelejas direktora
vietnieku.
Abas ar kolēģi Elīnu pie Valda
Ziemeļa ciemojāmies Otrajos Ziemassvētkos. Sēdējām saulainajā
viesistabā pie lielā galda, dzērām
kafiju, grauzām piparkūkas un
šķirstījām daudzos albumus, kuros pa gadiem rūpīgi krātas fotogrāfijas, ielūgumi, galda kartes
un citas lietas, kas atgādina gan
par oficiāliem pasākumiem, gan
par privātiem dzīves notikumiem.
Pirmajā mirklī paskarbs, tiešs un
ne pārāk runīgs, bet savā būtībā
gādīgs un domām bagāts - tāds
man šķita mājas saimnieks.
- Cik piederīgs Iecavai jūtaties? Lielākoties taču uzturaties Rīgā.
- Iecava man ir kā nabassaite.
Te esmu dzimis, te dzīvojuši mani senči, te kapos guļ mani piederīgie, un es esmu viens, kas palicis ar tādu uzvārdu. Katru dienu
braukt uz Iecavu ir par dārgu, jo
arī mūsu ienākumi ir konsolidēti. Iecavā esmu brīvdienās.
Mamma Asja ir no Vidzemes,
bet no tēva Kārļa puses esmu
vietējais. Stipri vien vietējais. Tēvam bija tāds teiciens: «Tie, kas
pēc Pirmā pasaules kara iebrauca, tie nav vietējie.» Tēva māte bija no Iecavas pagasta; viņas māja, kuras tagad vairs nav, atradās netālu no Audrupiem, bet tēva tēvs - no Dāviņu pagasta Lambārtes. Kivilanda grāmatā vesels
bars manu radinieku ir pieminēti. Vecātēva uzvārds bija Ziemelis-Eņģelis. Viņš gan nomira, kad
manam tēvam bija divi gadi. To
es nekad nebūtu uzzinājis, ja
man nebūtu bijis Bauskas apriņķī izdots krepostnoj (nostiprinājuma) akts. Tas ir bijis dokuments, kurā apstiprināts, ka
vectēvs no vecvectēva mantojis
māju. Viņš pats nekad to otru
uzvārdu nelietoja. Interesanti,
ka šī māja ģimenei bija piederējusi vēl trīs četras paaudzes
pirms vecātēva.
Visvairāk man patīk te klusi
un mierīgi dzīvot. Lai Iecavā mani pārāk daudz nepazītu un netraucētu. Šeit es gūstu absolūtu
mieru, jo no mājas ārā reti kad
eju. Tie, ko es gribu pazīt, mani

18. novembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš par sevišķiem nopelniem Latvijas
neatkarības atjaunošanas periodā un parlamentārās demokrātijas nostiprināšanā valstī
Valdim Ziemelim pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni.
arī pazīst. Retu reizi aizeju arī uz
vietējiem veikaliem, jo tas ir tāds
princips - iepirkties pie savējiem.
Uz Maximu un Cento noteikti neeju; labāk uz Cēsniekiem vai pie
Ausmas Grāfa laukumā.
- Kas ir jūsu ģimene?
- Pats esmu šķīries, tāpēc varu teikt, ka mana ģimene ir šeit,
Iecavā. Tie ir māsas bērni un viņu
bērni. Viņi ir kā manis paša bērni, jo māsa agri gāja bojā. Māsas
dēls Uldis ir aizprecējies uz Ogri,
tāpēc mums ir noruna: vienu gadu viņš ar ģimeni ir pie manis
Ziemassvētku vakarā, bet nākamo - pirmajos Ziemassvētkos.
Māsas meitas Daces ģimene dzīvo tepat, blakus mājā. Svētkus
svinam kopā: skaitām dzejolīšus,
spēlējam ģitāru, dziedam, saņemam dāvanas un, kā jau īsti latvieši, arī kārtīgi pieēdamies. Ziemassvētku vecītis pie mums labu
laiku vairs nenāk, jo bērni nu jau
ir tik lieli, ka nav vajadzības.
Ilgāku laiku Iecavā nedzīvoju,
kad māsa vēl bija dzīva. Oficiāli
gan nebiju te pierakstīts kopš
1977. gada un deklarējos tikai
pagājušajā gadā, kad nomira māte, bet dzīvojis šeit esmu visu laiku.
- 1972. gadā absolvējāt Iecavas vidusskolu. Kā veidojās jūsu turpmākā karjera?
- Tūlīt pēc vidusskolas mana
karjera veidojās diezgan sarežģīti. Toreiz kopā ar klasesbiedriem

Šmitiņu un Viesturiņu iestājāmies Rīgas Politehniskā institūta
Automātikas un skaitļošanas
tehnikas fakultātē, es - Pielietojuma matemātikas specialitātē,
viņi - kaut kādā citā. Bet tur es
nomācījos tikai vienu gadu. Pēc
tam, lai izvairītos no dienesta armijā, sekoja mācības Tehniskajā
skolā, tad kādu laiciņu darbs Sakaru ministrijas PMK par telefonu centrāļu montieri un kabeļu
vilcēju, un tad - divi gadi armijā.
Darbā varēja nopelnīt labu naudu, tādēļ uzreiz citā augstskolā
neiestājos. Bet labi vien ir, jo armija vīrietim tomēr kaut ko
iedod.
Atnācis no armijas, iestājos
Latvijas Universitātes Finanšu
un tirdzniecības ekonomikas fakultātē. Varu gan atzīt, ka toreiz
man nekas no tās ekonomikas
neinteresēja. Man interesēja tikai divas lietas - matemātika un
literatūra. Bija man tāda kaimiņiene Bāliņa Ausma, kas kopā ar
māti pienotavā strādāja. Viņa
kopā ar mācītāju gribēja mani
pierunāt pēc vidusskolas stāties
licejā, jo esot ļoti laba izglītība.
Bet es paklausīju mātei, kas mani no šī soļa atrunāja, sakot, ka
pēc šīs skolas no manis dzīvē nekas nesanāks. Vajadzēja izvēlēties ko citu. Pēc augstskolas
strādāju Tirdzniecības ministrijā, vairumtirdzniecības bāzē un
Ministru padomē, bet kopš

1990. gada esmu savā pašreizējā
darba vietā. Darbā stājos vienu
mēnesi pirms neatkarības atjaunošanas.
- Ko nozīmē būt šajā amatā? Kas ir jūsu pienākumi?
- Katrā laikā tas ir nozīmējis
kaut ko savu. Kad sāku strādāt,
mana amata nosaukums bija
Saeimas lietu pārvaldnieka vietnieks. Tad tas bija daudz nozīmīgāk, jo tolaik nebija cilvēku, kas
prastu nodarboties ar administratīvo darbu parlamentā. Tas
bija revolūcijas laiks, kurā cilvēki strādāja pa divdesmit stundām diennaktī, neprasot papildu
samaksu. Tagad esmu Saeimas
Kancelejas direktora vietnieks,
kas būtībā ir tas pats amats. Pārāk neiedziļinoties, varu teikt, ka
es atbildu par finansēm, protokolu un saimniecību. Starp pēdējo gadu lielākajiem pasākumiem var minēt, piemēram,
NATO Ģenerālās asamblejas organizēšanu 2010. gadā, visus
Valsts svētkus un atceres dienas, barikāžu piemiņas pasākumus, šogad arī 21. augustu, Saeimas atvērto durvju dienu un
citus.
Kopā esam aptuveni 500 darbinieki, bet man lielāka saistība
ir ar kādiem 200. Saeimas Kancelejas apsaimniekošanā ir arī
vairāki īpašumi Rīgā un Jūrmalā, arī autobāze, kurā vien ir ap
5.lpp.
140 darbinieku.
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- Kas jums savā darbā
vislabāk patīk?
- Man patīk darīt visu, kas ir
no jauna. Pašlaik darbā gan ir ļoti daudz rutīnas, taču arī bez tradīciju ievērošanas neiztikt. Arī
klasiskā pasākumā var ko jaunu
ieviest. Patīkamā atmiņā palikuši aizvadītās vasaras 21. augusta
svētki, kad astoņu valstu spīkeri
Jēkaba laukumā iestādīja kokus. Tas nebija pārāk plaši publiski atspoguļots pasākums, bet
Baltijas valstu parlamentus ļoti
vienojošs pasākums.
- Vai katras Saeimas laikā
darbs atšķiras?
- Atšķiras nianses, bet principā - nē. Viena Saeima beidz, otra
sāk darbu, bet standarts ir viens
un tas pats. Nianses ir - cik
daudz frakciju, kā tās savā starpā vienojas, kā visiem vietas un
telpas sadalīt. Par politiku šoreiz
nerunāšu, lai gan ļoti daudz man
ir bijis jābūt arī tur iekšā.
- 18. novembrī saņēmāt ļoti
nozīmīgu apbalvojumu - tikāt
iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku. Ordenis jums
piešķirts par sevišķiem nopelniem Latvijas neatkarības at-

jaunošanas periodā un parlamentārās demokrātijas nostiprināšanā valstī. Kā pats vērtējat šo sasniegumu?
- Ir ļoti liels prieks, ka mani
apbalvošanai ieteica pilnīgi visi
līdz šim bijušie Saeimas spīkeri
pēc 90. gada. Bez politiskās starpības. Tas ir kaut kas tāds, ko
diez vai vēl kāds cilvēks varētu
dabūt, tādēļ man ir ļoti nozīmīgi.
Kāpēc man piešķīra ordeni? Par
apzinīgu un ilggadēju darbu nevienam neko nepiešķir, bet es esmu bijis iesaistīts tik daudzu piemiņas pasākumu organizēšanā,
ka domāju - tas varētu būt īstais
iemesls. Taču uzskatu, ka man
neiedeva ordeni vienam, bet visam kolektīvam, ar kuru mēs
20 gadus esam strādājuši kopā.
- Kas ir jūsu draugi?
- Ir tāds bariņš cilvēku, arī
Iecavā varu kādus trīs četrus nosaukt. Lielākoties tie ir no jaunības un pat bērnības laika, arī
kaimiņi un deju kolektīvā vai kur
citur iepazīti. Vēl ir draugi, kas
iegūti studiju laikā, taču diemžēl
kādi 50% šo puišu jau ir zem zemes. Patiesa draudzība mūs
saista ar tagadējo vēstnieku Induli Bērziņu un viņa ģimeni; viņš
bija mans vedējtēvs, es - viņa

Kopā ar Iecavas kultūras nama
deju kolektīva dalībniekiem pagājušā gadsimta
70. gadu sākumā. Valdis - pirmais no kreisās.
F: no albuma

bērniem krusttēvs. Esam satuvinājušies nevis viņa karjeras dēļ,
bet īsti studiju laika draugi.
Draugu, kas būtu radušies pēdējā laikā, man nav.
- Šoruden bijāt arī uz Iecavas vidusskolas 135 gadu jubilejas salidojumu. Kādas attiecības ir saglabājušās ar klasesbiedriem?
- Mūsu klase ir diezgan vēsa.
Starp klasesbiedriem nav gandrīz nekādu attiecību, ja salīdzina, piemēram, ar māsas klasi vai
kādu citu. Var teikt, ka skolas
jubilejā no klases biju viens pats,
ja neskaita tos dažus, kas ir skolotāji vai izglītības darbinieki un
kas tur atradās darba pienākumu vadīti.
- Kādi ir jūsu vaļasprieki?
- Fotografēt un bildītes albumos līmēt. Tas gan būtu kādā
trešajā vietā. Pirmajā vietā noteikti ir grāmatas, bet otrajā - teātris un opera. Pats gan teātri
nekad neesmu spēlējis, toties 30
gadus deju kolektīvā dejojis.
Diemžēl pēdējā gada laikā esmu
izlasījis tikai vienu vai divas grāmatas. Salīdzinot ar skolas laiku, tas nav nekas. Tagad biežāk
lasu, lai kaut ko jaunu uzzinātu.
Ko tad es beidzamo lasīju? Jā,

tās bija pasakas. Tas ir žanrs,
kas man vislabāk patīk, jo visas
pasakas beidzas laimīgi.
- Kā vērtējat pašvaldības
darbu?
- No tā esmu ļoti tālu, taču
kopumā Iecava ir apsaimniekota
ļoti labi. Tas, kas katram cilvēkam sāp un ir kāda bēda, vienmēr ir jārisina individuāli. Protams, vienmēr visi var vēlēties
kaut ko vairāk vai kaut ko labāk,
bet tāda ir dzīve. Par šī laika iezīmēm runājot, gribas teikt, ka
esam mazliet aizrāvušies ar kultūrvēsturisku objektu nodošanu
komerciālai apsaimniekošanai,
bet līdz ar to zaudējuši savu vēsturi. Viena lieta, par ko es domāju Iecavas novadā, ir Grienvaldes
dzirnavas. Manā vidusskolas laikā Latvijā bija tikai divas darbojošās ūdens dzirnavas, un elektrība Grienvaldes dzirnavām nebija pievilkta vēl krietni pēc tam,
šķiet, līdz pat 90. gadu sākumam. Diemžēl tagad tas viss ir
pazudis. Ekonomiski jau varbūt
bija izdevīgi, bet ne visu var tikai
ekonomiskos lielumos mērīt. Taču Iecavā daudz labi nodrošinātu cilvēku ir iepirkuši zemi, tādēļ
kopumā novads attīstās labāk,
nekā vidēji Latvijā. IZ

Otrajos Ziemassvētkos savu vecāku - Asjas un Kārļa Ziemeļu celtajā mājā Dzirnavu ielā. Fonā Valda brīvā laika mīļākie
kavēkļi - grāmatas un fotogrāfiju albumi.
F: Anta Kļaveniece
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Jau otrajā klasē sazīmējis līdzību ar Ulmani
A: F: Elīna Arāja

Vienu dienu redakcijā ierodas
5. klases zēns, stādās priekšā
kā «Kivilanda kunga
māceklis» un lūdz atļauju
«Iecavas Ziņu» arhīvā
sameklēt materiālus par
Iecavas vēsturi un
novadniekiem. Kas īsti ir šis
zēns, kas sevi dēvē par
novadpētnieku? Viņu sauc
Maksims Krutikovs, un par
vēsturi viņš esot sācis
interesēties jau pirmajās
klasītēs, kad pratis nosaukt
visus Latvijas prezidentus.
Skolā uzzīmējis vīrieti un
teicis, ka zīmējis Ulmani, jo
esot viņam līdzīgs.
«Par vēsturi sāku interesēties, man liekas, pirms gada.
Līdz tam man vēl nebija tāda interese,» par savām novadpētnieka gaitām prāto Maksims. «Pamudināja mani Kivilanda grāmata. Domāju, vai vajag man to,
vai tas ir aizraujoši. Tā es arī piekritu tai visai novadpētniecībai.»
Ē. Kivilanda grāmatas «Iecavas novads daudzu ceļu krustojumā» atklāšanā Maksims ieradies pie autora un vēlējies iegūt
grāmatu. Tā kā uz vietas nevienas liekas grāmatas nav bijis, Kivilanda kungs ieteicis Maksimam doties uz Domi apvaicāties.
Neesot pagājušas ne divas stundas, kad zēns jau bijis atpakaļ ar
grāmatu un lūdzis autogrāfu.
Vēsturnieks stāsta, ka labprāt
ierakstījis novēlējumu «jaunajam censonim», lai tad nu aktīvi
darbojas arī tālāk un turpina viņa iesākto. Ieteicis viņam iet uz

muzejiem, arhīvu un pētīt materiālus, ko arī zēns tagad labprāt
dara, dēvējot sevi par Kivilanda
kunga mācekli. Vispirms viņš
apmeklējis biedrības «Arhīvs» izveidoto vēstures ekspozīciju zāli,
kas Maksimam tagad ir viena no
mīļākajām vietām Iecavā. Viņš ir
bijis arī vidusskolas muzejā, bērnu bibliotēkā un luterāņu draudzes bibliotēkā. «Ja tāda Kivilanda nebūtu, tad manas aizraušanās ar vēsturi arī nebūtu,» piebilst Maksims.
«Es materiālus vācu pašam
sev, jo nākotnē man vajadzētu
uzrakstīt kādu darbiņu, par
Iecavas vēsturi kādu grāmatu
mazu, lai cilvēki iepazīst to tuvāk. Kivilands, man liekas, visus
faktus nav sarakstījis.»
Uz jautājumu, kas tieši no
vēstures viņam patīk: cilvēki, arhitektūra vai notikumi, viņš atbild: «Daudz man interesē. Uz ko
es varu nointeresēties, to arī es
varu izdarīt.» Maksims brītiņu
padomā un saka: «Nu, protams,
arī autobiogrāfiju varētu savējo
sarunāt.»
Zēns ļoti agri sācis lasīt, toties runāt gan pavēlu, jo ģimenē
runā gan krievu, gan latviešu valodā. ««Iecavas Ziņas» sāku lasīt
tieši 2004. gadā,» lepojas Maksims. Tieši tad Maksima ģimene
pārcēlās dzīvot uz Iecavu, bet
pirms tam dzīvoja Bolderājā.
«Tur mums negāja viegli, bet tagad mums ir dzīvoklis Ozolu ielā,
kur mēs mierīgi varam dzīvot,»
stāsta Maksims.
Izrādās, ka ne tēvam, ne mātei par vēsturi nav īpašas intereses. Sarunai piebiedrojas zēna
māte Mairita un stāsta: «Es jau
daudz nesaprotu, ko viņš tur da-

Maksims aizvadītā gada nogalē,
viesojoties «Iecavas Ziņu» redakcijā.
ra. Viņam patīk, tādēļ es nejaucos iekšā, tikai palīdzu piekārtot
savāktos materiālus. Vienīgais,
ka ar matemātiku Maksimam
problēmas, bet uz to es pieveru
acis, jo viņš ir īpatnējs un dara
to, kas viņam patīk. Tas, kas interesē dēlam, citus neinteresē,
tādēļ viņam ir grūti sadraudzēties ar citiem bērniem.» Arī mūzika viņam patīkot klasiskā, kas
nav ierasti bērniem. «Skolotāji
mums cenšas pierādīt, ka jāiet
pie psihologa,» sūrojas māte, kas
tomēr uzskata, ka bērnam ir neierastas intereses, viņš vienkārši
ir citāds.
Tā kā sports Maksimu nesaista, tad veselības nolūkos
viņš apņēmies vairāk staigāt,
iepazīstot novada vēsturi. Vienreiz šādā pārgājienā jau esot bi-

jis, kad kopā ar klasi devies līdz
pat Grienvaldes dzirnavām.
«Tagad strādāju pie viena
jauna darba - «Dace Akmentiņa
lielākā laikmeta aktrise». Man
mājās ir grāmata par Daci Akmentiņu un tur kaut ko var dabūt, kaut ko nevar. Viņa gribējusi uzrakstīt memuārus, bet nepaspēja, tad nu tos memuārus
viņas vietā izstāstīšu es.»
Maksima bijusī skolotāja
Sarmīte stāsta, ka puisim ir interese par vēsturi un materiālus
viņš vāc, tikai pagaidām vairāk
darbojas kā kolekcionārs. «Ja
Maksims kaut ko ieņem galvā,
tad to vajag un viss, reizēm aizmirstot par ikdienas lietām,» piebilst skolotāja. Taču cerēsim, ka
zēns piepildīs savu sapni un reiz
kļūs par īstu vēsturnieku. IZ

Dodas uz Ungārijas čempionātu
A: F: Elīna Arāja

Trīs dienas pirms došanās ceļā Beāte Jašuka
kopā ar vēl 12 citiem Latvijas izlases sportistiem
trenējās kadetu nometnē, kas notika sporta skolā «Dartija».

4. janvārī iecavniece Beāte
Jašuka devās uz Ungārijas
mini kadetu atklāto
čempionātu galda tenisā.
Čempionātā Latviju U11 un
U13 grupās pārstāvēs četras
meitenes. Sacensības norisināsies no 6. līdz 8. janvārim pilsētā
Tata, un pavisam tajās piedalīsies 36 komandas no vairāk nekā
15 valstīm.
Pirmajā dienā notiks komandu spēles, kur Beāte U13 grupā
startēs kopā ar Rasmu Ormani
no Preiļiem. Pēc tam sekos vienspēles. Jāatgādina, ka Latvijas
Republikas jaunatnes meistarsacīkstēs galda tenisā mini kadetu D grupā vienspēlēs pavisam

nesen Beāte ieguva pirmo vietu.
Jaunā sportiste stāsta, ka ir
piedalījusies jau vairākos čempionātos ārpus Latvijas, tomēr
arvien esot milzīgs uztraukums.
Ar galda tenisu viņa esot sākusi
nodarboties jau pirmajā klasītē,
jo esot bijis daudz brīva laika.
Spēlēt viņai patīkot, lai gan dažreiz tomēr ir gribējies mest mieru.
Cik labi veiksies Ungārijā, neesot paredzams, jo jauniešu grupās spēlētāji nemitīgi mainās, un
to ir ļoti daudz no vairākām valstīm, stāsta sporta skolas direktore un meitenes trenere Baiba
Gāga. Viņa piebilst, ka šīs sacensības, galvenokārt, esot sagatave
Eiropas čempionātam Strasbūrā. IZ
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Gaidot IECAVAI 520

Dzejas dienās Iecavas novada latviešu valodas un literatūras
pedagoģes rosināja skolēnus veltīt jaunrades darbus Iecavai.
Gaidot Iecavas 520. gadskārtu, ko svinēsim nākamgad,
«Iecavas Ziņas» publicē konkursa laureātu darbus.

Līdzjūtības
No tevis, māmulīt, vēl staro spoža gaisma,
To kapu velēnām un smiltīm neaizbērt.
/V. Rūja/

Skumju brīdī esam kopā ar tevi, Andiņ.

Iecavas upīte
A: Egils Taranda

Iecavas vidusskolas 6.b klase
Caur skaisto Iecaviņu
Gara, gara čūska stiepjas.
Tā ir upe,
Kura plūst bez apstājas.
Tā atspīd saules spīdumu
Un mēness mirdzumu,
Bet, protams, arī dienas gaišumu
Un nakts greznību.
Kā rotaslietas to izgrezno akmeņi,
Kuri gluži kā pati upe ir lieli un stalti.
Lūk, tāda ir mūsu Iecavas upe!

IZ

Sporta ziņas

Iecavas novada 17. atklātais čempionāts basketbolā.
27. decembrī.
Saint-Gobain - Grīnvalde
54:85 (pa ceturtdaļām 9:20; 13:21; 12:21; 20:23)
Rezultatīvākie spēlētāji: Kristaps Nāckalns (Saint-Gobain) -25;
Juris Ojāru (Grīnvalde) - 26
Ozo/Meskopa.lv - DzKS 45:53 (10:10; 11:11; 11:20; 13:12)
Māris Gailums (Ozo/Meskopa.lv) -15; Gundars Baldiņš (DzKS) - 20
AC Kluburi - Ozolu 15 35:57 (4:11; 4:15; 9:16; 18:15)
Mārtiņš Ivanovs (AC Kluburi) -15;
Jānis Ivanovs, Ervīns Pelsis (Ozolu 15) - pa 10
Kvēle - Arsenāls 51:55 (11:19; 12:14; 17:12; 11:10)
Kristaps Balcers (Kvēle) -15; Jānis Eiduks (Arsenāls) - 16
29. decembrī.
Ozolu 15 - Kvēle 57:44 (13:11; 14:14; 21:5; 9:14)
Aldis Beitiņš (Ozolu 15) -15; Edgars Andersons (Kvēle) - 15
Rokiji - AC Kluburi 64:41 (12:16; 18:8; 13:12; 21:5)
Kristaps Lejiņš (Rokiji) -17; Mārtiņš Ivanovs (AC Kluburi) - 6
Jelgavas NĪP - Saint-Gobain 39:71 (10:13; 12:19; 9:20; 8:19)
Artūrs Rutkovskis (Jelgavas NĪP) -17;
Toms Žulpa un Māris Grīnfelds (Saint-Gobain) 12
Grīnvalde - Ozo/Meskopa.lv 65:50 (16:14; 11:13; 14:11; 24:12)
Gundars Brička (Grīnvalde ) -19;
Renārs Rupkus (Ozo/Meskopa.lv) - 17
3. janvārī
Arsenāls - Ozolu 15 55:71 (18:13; 14:24; 18:18; 5:16)
Jānis Eiduks (Arsenāls) -22; Aldis Beitiņš (Ozolu 15) -25
Kvēle - Rokiji 49:40 (8:3; 9:22; 13:5; 19:10)
Kristaps Balcers (Kvēle) -14; Roberts Šlegelmilhs (Rokiji) – 21
DzKS - Grīnvalde 40:49 (7:12; 10:10; 13:17; 10:10)
Roberts Tūmanis (DzKS) -16; Ivars Zemītis (Grīnvalde) – 26
Ozo/meskopa.lv - Jelgavas NĪP 53:34 (12:12; 13:7; 11:8; 16:7)
Renārs Rupkus (Ozo/Meskopa.lv) - 21;
Raimonds Kalnietis (Jelgavas NĪP) – 10.
Līdz ar 3. janvārī aizvadītajām spēlēm ir noslēdzies čempionāta
pirmais posms. Nākamajās spēlēs katras apakšgrupas trīs labākās
komandas turpinās sacensību par 1. - 6. vietu, bet pārējās - par
7. -10. vietu. Pirmās apakšgrupas spēcīgākās komandas pēc pirmā
čempionāta posma ir Grīnvalde (8 punkti), DzKS (7) un
Ozo/meskopa.lv (6), bet otrās apakšgrupas līderos izvirzījušās
Ozolu 15 (8), Arsenāls (7) un Kvēle (6). Priekšsacīkstēs par uzvaru
komanda saņēma 2 punktus, bet par zaudējumu 1 punktu. Finālā
notiks divas spēles par 3. - 4. vietu un divas spēles par 1. - 2.
vietu. Uzvarētājs tiks noteikts divu spēļu summā. IZ

Tavi kolēģi PII «Dartija»

Tavs mūžs kā ābeļu dārzs
Paliks tiem, kas tālāk ies.

/A. Rūsiņš/

Birutas Motivānes bijušie Iecavas vidusskolas
kolēģi un daudzie jo daudzie audzēkņi skumst
par viņas negaidīto aiziešanu un izsaka
līdzjūtību piederīgajiem.

Koks nezina, kad tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

/O. Rikmanis/

Izsakām līdzjūtību skolotājas
Birutas Motivānes tuviniekiem,
viņu smilšu kalniņā pavadot.
Bijušie kolēģi Zālītes skolā

Skumstam kopā ar Andu Tauriņu,
no mammas atvadoties.
Indra, Gražina un grupas «Zvaniņi» bērni

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

/V. Egle/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu jaukajai
audzinātājai Andai, māmiņu smiltājā pavadot.
PII «Dartija» grupas «Rotaļa» bērni un vecāki

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi,
Baltā smilšu kalniņā.

/L.t.dz./

Skumjās esam kopā ar tuviniekiem,
Gaļinu Trofimčuku guldot kapu kalniņā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Anna Škapare (20.07.1931. - 29.12.2011.)
Biruta Motivāne (22.02.1936. - 31.12.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :
metāllūžņus (visu veidu).
Sveram un maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
metāllūžņus. Demontējam,
izvedam metāla konstrukcijas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, metināšanas
aparātus u.c.
Tālr. 26200989.

Dažādi : : :

Mācību sākums - 23. janvārī plkst. 17

Vēlas nomāt lauksaimniecībā
izmantojamu zemi.
Tālr. 29552446.

Iecavas novada Dome
līdz laulību jubilejai
lūdz pieteikties Iecavas novadā deklarētos pārus,
kuri šogad svinēs Zelta kāzas laulību 50 gadus.
Pieteikties personīgi Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā,
Iecavā, skolas ielā 4, līdzi ņemot pasi un laulību apliecību.
Tālrunis uzziņai 639 41773.
Cienījamie uzņēmēji!
Aicinām pieteikt dalību bezmaksas pasākumā
«UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES
ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS UN REALITĀTE»,
kas notiks 17. janvārī pl.10.00 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā, Jelgavā, Svētes ielā 33.
Programmā:
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) atbalsta
aktivitātes uzņēmumiem;
«LINKING» projekts – zināšanu, ekonomikas, mobilitātes,
kompetenču attīstībai;
Latvijas Darba devēju konfederācijas konsultācijas darba
tiesībās un darba aizsardzības jautājumos – bezmaksas
pakalpojums ikvienam uzņēmumam;
Informācija un izglītība- uzņēmējdarbības atbalstam;
Iespēja mācīties ikvienam- Grundtvig darbnīcās ārvalstīs;
Veiksmīga eksporta priekšnosacījumi.
Lektori:
S. Vīksna, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore;
J. Endziņš, LTRK Valdes priekšsēdētājs;
I. Baranovska, Valsts izglītības un satura centra vecākā referente;
L. Matīsiņa, LDDK darba tiesību un darba aizsardzības konsultante;
L. Miķelsone, ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja;
S. Bukbārde, ZRKAC direktores vietniece;
I. Andersone, eksporta konsultācijas uzņēmuma GatewayBaltic
valdes priekšsēdētāja.
Pieteikšanās līdz 16. janvārim pa tālr. 63012155, 63012169 vai

e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Mobilo telefonu tirdzniecības
un remonta uzņēmums
SIA «Arkādijs» (turpmāk
SIA «S.A.-Mserviss») ir pārcēlies
no telpām Rīgas ielā 16 uz
telpām Rīgas ielā 20.
Tālr. 63963237.

8.

Kultūras namā
21. janvārī pl. 17:00
ATA UN JĀŅA AUZĀNU
KONCERTS
Ieeja - Ls 3; Ls 4 un Ls 5.
22. janvārī pl. 12:00
Sporta deju konkurss
«SVEČU BALLE».
Ieeja - bez maksas.
22. janvārī pl. 17:00
pašdarbības kolektīvu
koncerts «IESKANDINOT
IECAVAS 520 GADU
JUBILEJU»
Ieeja - bez maksas.

Sporta namā
Iecavas novada
17. atklātais čempionāts
basketbolā
Spēļu kalendārs
7. janvārī

Vēlas strādāt : : :
Vajadzīga auklīte? Labprāt
pieskatīšu, paauklēšu un
parūpēšos par Jūsu mazo
rakari Iecavā. Ir pieredze.
Tālr. 26754603 (Linda).
Auklīte ar pieredzi meklē
darbu. Var pieskatīt bērnu arī
savās mājās.
Tālr. 63942943.

Piedāvā darbu : : :
meklē strādnieku-celtnieku
pastāvīgam darbam.
Vladimirs Smirnovs,
tālr. 26200989.
auklītei ar pieredzi darbam
bērna vai savās mājās.
Vladimirs Smirnovs,
tālr. 26200989.
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 9. janvārī.

11:00 Saint-Gobain AC Kluburi
12:00 Jelgavas NĪP - Rokiji
13:00 Grīnvalde Kvēle
14:00 DzKS Arsenāls
15:00 Ozo/meskopa.lv Ozolu 15
10. janvārī
20:00 Arsenāls Ozo/meskopa.lv
21:00 DzKS - Kvēle
22:00 Grīnvalde - Ozolu 15
17. janvārī
20:30 Jelgavas NĪP AC Kluburi
21:30 Rokiji - Saint-Gobain
19. janvārī
20:00 Ozolu15 - DzKS
21:00 Arsenāls - Grīnvalde
22:00 Ozo/meskopa.lv -Kvēle
Trešdien,
11 . janvārī, plkst. 15:00
Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā
TEMATISKA PĒCPUSDIENA
«SARUNAS».
Tikšanās ar literāti, tulkotāju
Annu Žīguri,
literatūrzinātnieci
Andu Kubuliņu (Ed. Virzas
«Rakstu» sastādītāju)
un mākslinieci
Anitu Jansoni-Zirnīti.
Būsiet mīļi gaidīti!
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