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Mācību uzņēmumu tirdziņā skolēni
pārsteidz ar ideju daudzveidību
Svētdien, 8. decembrī,
Iecavas kultūras namā
dāvanas Ziemassvētkiem
varēja iegādāties tirdziņā,
kur savus ražojumus un
pakalpojumus piedāvāja
13 skolēnu mācību
uzņēmumi (SMU)
no Iecavas, Zālītes,
Bauskas un Jelgavas.
Katru gadu skolēni pārsteidz
ar savu izdomu. Piemēram, uzņēmums «Charger Pocket» pircējiem piedāvāja kabatas mobilo
telefonu uzlādēšanai. Iecavas vidusskolas 11.b klases meitenes
Elizabete Onzule, Zane Grigaļuna un Arlita Elksnīte pastāstīja,
ka kabata notur telefonu blakus
kontaktligzdai, tādēļ nav jādomā, kur to lādēšanās laikā nolikt. «Esam arī sociāli atbildīgs
uzņēmums – telefonu kabatas
ražojam no izlietotām šampūnu pudelēm, kuras aplīmējam
ar džutas vai kokvilnas virvi,» ar
lepnumu sacīja «Charger Pocket» pārstāves. Inovatīvās idejas
realizētājas saņēma arī attiecīgu
balvu – nomināciju «Inovatīvs
produkts».
2.lpp.

Pašvaldības domes deputāti
10. decembra sēdē nolēma
uz pieciem gadiem par
Iecavas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju ievēlēt Pārslu
Dredželi, bet par bāriņtiesas
locekli uz tādu pašu termiņu
ievēlēt Inesi Eglīti.
12. novembrī Iecavas novada dome bija pieņēmusi lēmumu no 10. decembra pēc pušu
abpusējas vienošanās atbrīvot
Lindu Zariņu no Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Pašu
gatavotām
piparkūkām
cita vērtība
Aicina
darbā
sabiedrisko
attiecību
speciālistu

Anta Kļaveniece
11.b klases meitenēm Elizabetei Onzulei (no kreisās), Zanei
Grigaļunai un Arlitai Elksnītei no SMU «Charger Pocket»
ir svarīgi justies sociāli atbildīgām, produktu ražošanā
izmantojot otrreizējās izejvielas un videi draudzīgus
materiālus. Aiz viņām smaržīgo ziepju ražotāji - Anžela
Prihodjko un Edijs Vanags, kuru SMU «Putu burbulis» tika
gan pie laikraksta «Iecavas Ziņas» balvas, gan pierādīja sevi
kā labākā pārdošanas komanda.

Ievēl bāriņtiesas darbinieces
Beata Logina

13.12.2013.

amata pienākumu pildīšanas
un atbrīvot Viju Spalvu no Iecavas novada bāriņtiesas locekļa
amata pienākumu pildīšanas.
Uz pašvaldības sludinājumu par šīm vakancēm atsaucās
12 kandidāti. Ar Iecavas novada
domes priekšsēdētāja rīkojumu
izveidotā izvērtēšanas komisija
izvērtēja kandidātu iesniegtos
dokumentus un nolēma uzaicināt uz mutvārdu darba interviju
divus bāriņtiesas priekšsēdētāja
amata kandidātus un trīs bāriņtiesas locekļa amata kandidātus.
3.lpp.

2.

3.

Ar
SIA «Iecavas siltums»

siltumenerģijas tarifs
2013. gada decembrī –
38,59 Ls (54,91 €)/MWh
(bez PVN)

Māca izdejot emocijas
Anta Kļaveniece
4. decembrī bērnudārzā
«Cālītis» 32 pirmsskolas
pedagogi no Iecavas,
Dzimtmisas, Zālītes, kā arī
no Bauskas, Rundāles un
Vecumniekiem iepazina
kustību terapijas
metodi - biodeju.
Tā ir pasaulē pazīstama, zinātniski pierādīta dziedinoša
un personības attīstību veicinoša terapijas metode, kuru izveidojis čīliešu antropologs un psihoterapeits Rolando Toro.

Biodejas nodarbības notiek
grupā, kur caur mūziku un kustībām tiek izdejotas emocijas, tas,
kā jūtamies. Nodarbību vadīja
biodejas skolotāja Anita Čapkovska, kas diplomu par biodejas
metodes apgūšanu ieguvusi sadarbībā ar RPIVA Psiholoģijas fakultāti izveidotajā Leipcigas biodejas skolas Rīgas filiālē. «Biodeja
man nozīmē izdejot dzīvi, iepazīt
sevi un citus caur mūsu būtību - sirdi, atklājot prieka un laimes sajūtu sevī, rodot piepildījumu un gandarījumu,» tā A. Čapkovska.
6.lpp.

2013. gada 13. decembrī .

Pašu gatavotām piparkūkām cita vērtība
Beata Logina
Alla Upeniece
Krogs «Sombrero» pagājušās
nedēļas nogalē pārtapa par
piparkūku darbnīcu. Bērni
vecumā no diviem līdz
11 gadiem paši gatavoja
mīklu, cepa piparkūkas,
putoja olas glazūrai un
izgreznotos cepumus nesa
mājās kā lielu dārgumu.
Par ieceri rīkot bērniem Ziemassvētku ieskaņas pasākumu
kroga saimnieki vēstīja portālā
draugiem.lv; reklāmas materiālus saņēma arī «Sombrero» apmeklētāji. Un atsaucība bija pie-

tiekama - sestdien trīs stundas
piparkūku darbnīcā rosījās 16 lielākie bērni, bet svētdien – 12 bērniņi vecumā līdz pieciem gadiem.
Skanēja Ziemassvētku dziesmas,
un pasākumi izdevās sirsnīgi,
priecājas kroga īpašniece Alla
Upeniece, piebilstot, ka laikā,
kamēr bērni piedalījās piparkūku darbnīcā, viņu vecāki varēja
veltīt laiku sev, atpūsties vai iziet
līkumu pa Iecavas centru. Gandarīta par jauko adventes laika
pasākumu, Alla ir apņēmības
pilna rīkot līdzīgas darbnīcas arī
turpmāk. Iespējams, ka ap Valentīndienu bērni tiks aicināti
gatavot konfektes.

Piparkūku darbnīcu mazajiem
iecavniekiem vadīja Mārīte Purmale.

Mācību uzņēmumu tirdziņā skolēni pārsteidz ar ideju daudzveidību
1.lpp.
Ne mazāk interesantu produkciju ražo uzņēmums «Now
You See», kurā darbojas 11. a un
b klases skolēni Ritvars Priede,
Jorens Kaupe, Kristaps Sviķis
un Zane Vasiļjeva. Viņi piedāvā
klienta atnestajās čībās iestrādāt
gaismas diodi. Uzvelkot šādas čības, būs viegli orientēties tumšā
istabā. Uzņēmuma pārstāvjiem
ideja radusies, «lai naktī neuzkāptu Reksim». Taču tas nav vienīgais viņu piedāvājums. «Now
You See» piedāvā klientu somās
iestrādāt gaismas vadu, kas gan
izdaiļos somu, gan diennakts
tumšajā laikā padarīs labi pamanāmu pašu somas saimnieku.
Uzburt maģisku svētku sajūtu ar krāsainām pašu darinātām
svecēm piedāvāja 11.b klases
skolnieces Anna Bugovecka, Liza
Lisakovska un Angelika Matileviča no SMU «MagiCandles». Sveces top no parafīna un stearīna
masas, pievienojot tai speciālas
sveču krāsas. Savukārt īstas
vaska sveces tirdziņā varēja iegādāties no SMU «Krellītes», kas
pārstāvēja Zālītes internātskolu.
Pieprasījums bija tik liels, ka līdz
tirgošanās beigām visa aromātiskā produkcija bija iztirgota.
«Interesanti, ka šoreiz nav
neviena uzņēmuma, kas piedāvā
pērlīšu rotas. Iepriekšējos gadus
šāda profila uzņēmumi bija gana
plaši pārstāvēti,» sacīja Iecavas
vidusskolas SMU konsultante Antra Pāruma. Šoreiz svētku
kartītes un no auduma darinātas rokassprādzes piedāvāja vidusskolas 7. klases skolnieces

SMU «Iedvesma» darbojas Līga Norvaiša (no kreisās) un Justīne
Potapova. Meiteņu rūpīgi izgatavotās 3D apsveikuma kartītes
ieguva balvu nominācijā «Kvalitatīvs produkts».
Marta Barlote un Liāna Simsone
no SMU «Krāsainās», trīsdimensiju apsveikuma kartītes – Līga
Norvaiša un Justīne Potapova
no SMU «Iedvesma», kas saņēma balvu nominācijā «Kvalitatīvs
produkts», luminiscējošas rokassprādzes un smaržīgus Ziemassvētku dekorus – Sņežana Jokste
un Elīna Vorobjova no SMU «Lumini», kas saņēma balvu nominācijā «Labākā reklāma».
Tā kā, gaidot svētkus, ir jāparūpējas ne tikai par dāvanām, bet
arī par iesaiņojumu, SMU «Trilādes» pircējiem piedāvāja iegādāties dažādu dizainu un izmēru
lādītes. Sintija Krikščūne un Ieva

Straujā retoriski jautāja: «Vai
tad nebūtu jauki saņemt dāvanā
šādu lādīti ar jauna auto atslēgām vai ar pašu ceptām piparkūkām?»
Skolēnu mācību uzņēmumus
vērtēja žūrija: floristikas amata
meistare Iveta Cera, uzņēmējs
Mārtiņš
Ķurbe,
«Swedbank»
Bauskas filiāles vadītāja Antra
Cirvele un arī es, pārstāvot laikrakstu «Iecavas Ziņas». «IZ» balva
nonāca pie SMU «Putu burbulis»,
kas tirdziņa noslēgumā tika arī
pie balvas nominācijā «Labākā
pārdošanas komanda». Pircēji
labprāt iegādājās Anželas Prihodjko un Edija Vanaga ražotās

ziepes, kas izgatavotas no kazas
piena un glicerīna ziepju masas,
lejot tās astoņās dažādās figūriņās un pievienojot deviņu veidu
aromātus. Ziepju rozes, lācīši,
sirsniņas, mārītes un mikipeles
smaržoja pēc greipfrūta, piparmētras, liepziediem, avenēm, šokolādes un citiem kārdinošiem
aromātiem.
Edijs,
uzrunājot
stenda apmeklētājus, lepojās, ka
no Stendera ziepēm «Putu burbuļa» ražotās atšķiroties vien ar
pircējiem tīkamāku cenu.
Balvas nominācijās «Videi
draudzīgs produkts» un «Labākais stends» godam aizceļoja uz
Bauskas Valsts ģimnāziju. SMU
«AZK» puišu ražotie videi draudzīgie koka izstrādājumi – dažādu formu latu turētāji, svečturi
un spēļu vilciņi piesaistīja lielu
tirdziņa apmeklētāju uzmanību;
savukārt ar savu krāšņumu izcēlās SMU «Sapnītis» ražotie dažādu diametru sapņu ķērāji.
«Kopumā tirdziņš man ļoti
patika, jo tas pārsteidza ar radošām un no citiem gadiem atšķirīgām idejām,» veikumu rezumēja
A. Pāruma, piebilstot, ka vidusskolēniem, kuri mācās komerczinību klasē, uzņēmuma izveide ir
daļa no mācību programmas.
14. decembrī no pulksten 12
līdz 17 modes un izklaides centrā
Rīga Plaza notiks skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš, kurā piedalīsies 130 SMU
no visas Latvijas. Uz tirdziņu dosies arī septiņi labākie Iecavas vidusskolas SMU: «Putu burbulis»,
«MagiCandles», «Charger Pocket»,
«Now You See», «Lumini», «Trilādes» un «Iedvesma».

. 2013. gada 13. decembrī

Novada domē
Beata Logina
Iecavas novada domes kārtējā
sēde notika 10. decembrī.
Darba kārtībā bija iekļauti
45 jautājumi.
Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 20 «Par Iecavas novada budžeta grozījumiem
2013. gadam» un saistošos noAnta Kļaveniece

5. decembrī kolēģi sveica
Finanšu nodaļas vadītāju
Indru Latvieti nozīmīgā
dzīves jubilejā. Viņa
Iecavas pašvaldībā
strādā no 1995. gada.

teikumus Nr. 21 «Kārtība, kādā
ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas vai cilvēku apdraudošas būves Iecavas
novadā».
Dome piekrita, ka SIA «PIROTEKS BAL» veic 1. un 2. klases
uguņošanas ierīču un T1 klases
skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību veikala
«Maxima» telpās, Rīgas ielā 27,
laika posmā no 25. decembra līdz
31. decembrim.
Deputāti sprieda par Iecavas
novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Rīgas ielā 3c nodošanu
valdījumā biedrībai «Iecavas hokeja klubs» uz 10 gadiem. Tika
nolemts nodot īpašumu bezatlīdzības lietošanā, mainot iepriekš
noslēgtā līguma nosacījumus, jo
biedrība ir saņēmusi sabiedriskā
labuma organizācijas statusu.
Pēc domes priekšsēdētāja
J. Pelša ierosinājuma tika nolemts apbalvot Finanšu nodaļas vadītāju Indru Latvieti ar
novada domes Goda rakstu un
100 latu naudas balvu par ilggadēju, godprātīgu un profesionāli
veiktu darbu Iecavas novada pašvaldībā. Vairāk par citiem izskatītajiem jautājumiem lasiet nākamajā «Iecavas Ziņu» numurā.

Iecavas novada dome aicina darbā
sabiedrisko attiecību speciālistu.
Pienākumi: nodrošināt Iecavas novada pašvaldības sabiedriskās attiecības un komunikāciju.
Prasības pretendentam(-ei):
- augtākā humanitārā izglītība (priekšroka tiks dota pretendentiem ar izglītību komunikācijas un sabiedrisko attiecību jomā);
- zināšanas un pieredze pašvaldības darbā un sabiedrisko attiecību jomā;
- komunikabilitāte, elastīgums un spēja strādāt komandā;
- atbildības sajūta un precizitāte;
- laba emocionālā pašregulācija;
- spēja iedziļināties un izprast, apstrādāt un analizēt liela apjoma un dažāda profila informāciju;
- labas organizatora un vadības prasmes;
- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas svešvalodu (krievu,
angļu valodas) prasmes;
- izkopta runas un rakstīšanas kultūra;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- normatīvo aktu, kas saistīti ar domes darbību, kā arī ar darba
pienākumu pildīšanu, pārzināšana.
Motivācijas vēstuli ar savu redzējumu par sabiedrisko attiecību speciālista darbu Iecavas novadā, rekomendācijas, CV
un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Iecavas
novada domes kancelejā Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā,
LV-3913, līdz 2014. gada 9. janvārim personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 09.01.2014.). Uzziņas pa tālruni 63941721,
63941301 vai elektroniski: dome@iecava.lv. Ar sabiedrisko attiecību speciālista amata aprakstu var iepazīties Iecavas novada
domes kancelejā.

Ievēl bāriņtiesas
darbinieces

Beata Logina

Pēc ievēlēšanas 10. decembrī darbu sāka Iecavas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja Pārsla Dredžele (no kreisās) un
bāriņtiesas locekle Inese Eglīte.
1.lpp.
Pēc kandidātu noklausīšanās komisija nolēma virzīt uz
domi ievēlēšanai Pārslu Dredželi
un Inesi Eglīti. Domes deputāti izvirzītās kandidātes ievēlēja
vienbalsīgi.
Pārsla
Dredžele
kopš
2012. gada septembra strādāja par juriskonsulti Labklājības ministrijas Nodarbinātības
valsts aģentūras Juridiskā departamenta Licencēšanas un
tiesiskā nodrošinājuma nodaļā.
Juridiskā darba pieredzi viņa
guvusi arī iepriekš, strādājot
Valsts policijā, tostarp vairāk
nekā trīs gadus tieši bērnu tiesību aizsardzības jomā, strādā-

jot par inspektori Nepilngadīgo
lietu inspekcijā. No 1989. gada
līdz 2005. gadam P. Dredželes
darbavieta bija Iecavas internātpamatskola.
Inese Eglīte izpratni par
valsts pārvaldes sistēmu, izpildvaras funkcijām un tiesību aktu
pieņemšanas kvalitāti un nozīmīgumu guvusi, kopš 2012. gada februāra strādājot par inspektori Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pierīgas klientu
apkalpošanas daļā. Iepriekšējos deviņus gadus I. Eglīte
darbojusies parādu piedziņas
jomā SIA «Paus Konsults» un
AS «Parex banka», strādājusi par
parādu atgūšanas speciālisti
AS «Citadele banka».

Melnās ziņas
- 7. decembrī ap pulksten
16:50 ceļa A7 41. kilometrā tuvu
braucošas automašīnas Audi
100 priekšā brauktuvi šķērsoja kāds 1942. gadā dzimušais,
kurš tumšajā diennakts laikā
pārvietojās bez gaismu atstarojošiem elementiem, un sadursmē ar auto gāja bojā. Par ceļu
satiksmes negadījumu uzsākts
kriminālprocess.
- Tajā pašā dienā ap pulksten
22 Zorģos, pa ceļu A7 vadot automašīnu MAN TGX ar piekabi,
1961. gadā dzimis vadītājs uz
slidenas brauktuves neizvēlējās
pareizu ātrumu, iebrauca pretējā joslā un izraisīja sadursmi ar
automašīnu Opel Astra. Bojātas
abas automašīnas.

- 8. decembrī pulksten 8:47
ceļa A7 47,7. kilometrā, veicot
apdzīšanas manevru, 1974. gadā dzimusi automašīnas Mitsubishi Carisma vadītāja neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu
uz slidenas brauktuves un iebrauca pretējā joslā, kur notika
sadursme ar Polijā reģistrētu
automašīnu DAF ar puspiekabi
Schmitz. Vadītāja guvusi miesas
bojājumus; ar kakla sasitumu,
kakla saišu muskuļu sastiepumu un smadzeņu satricinājumu
nogādāta Jelgavas pilsētas slimnīcā.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2013. gada 13. decembrī .

Cerību laiks Iecavas internātpamatskolā
Inga Čipena,
Dzintra Kraukle
Baltmelnās noskaņās...
Novembris Iecavas internātpamatskolā risinājās Latvijas
nedēļas noskaņās. 11. novembrī kopā ar citiem Iecavas iedzīvotājiem devāmies uz Brīvības cīnītāju pieminekli. Valsts proklamēšanas 95. gadu atceres pasākumā godinājām Latviju svētkos, priecājāmies par Latvijas
dabas skaistumu, atzīmējām
Latvijas Tautas frontes devumu Latvijas neatkarības cīņā
un klausījāmies arī prezidenta
runu no Tautas frontes 25 gadu
jubilejas pasākuma. Uzstājās
skolotāju Marutas Pitkevičas un
Kristīnes Zabarovskas vadītie
muzikālie kolektīvi un skolotājas Ineses Jirgenas vadītais deju
kolektīvs. Direktores apbalvojumus par labi paveiktu darbu
saņēma skolēni un skolas darbinieki. Noslēgumā godinājām
latviešu tautasdziesmu un kopīgi dziedājām «Pie dieviņa gari
galdi». Vakara turpinājumā visi
tika aicināti skolas pagalmā.
Katrai klasei tika dāvinātas dažādu formu laternas, lai, bērnu
sajūsmas saucienu pavadītas,
palaistu tās lidot naksnīgajās
debesīs.
Diemžēl skaisti pacilāto pēcsvētku noskaņu drīz vien gaisināja 21. novembra notikumi.
Kopā ar visu Latviju bijām vienoti sērās, gan pievienojoties
visā valstī ieturētajam klusuma
brīdim, gan pulcējoties skolas līnijā, lai pieminētu Latvijai zaudētās dvēseles. Skarbais
notikums mudinājis atkārtoti
pārrunāt drošības jautājumus,
akcentējot katra atbildību par
atstarotāja lietošanu diennakts
tumšajā laikā, uzvedību ekstremālās situācijās un arī pavisam
ikdienišķās, pievēršot uzmanību
nozīmīgām lietām, kuras bieži
paslīd garām nepamanītas.
Lasīšanas svētki
Skola jau piekto gadu piedalās lasīšanas veicināšanas
programmā «Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija». Šogad izlasīt
un novērtēt sešas grāmatas bija
pieteikušies 39 skolēni. Savus
bērnus un mazbērnus lasīšanas
maratonā atbalstīja septiņi pieaugušie: Inita Manceviča, Biruta
Skangale, Iveta Asejeva, Mairita
Bringule, Sandra Sūna, Kristīne
Zabarovska un Aija Dementjeva.

Pirmo adventes sveci iededz
7.c klases skolniece Ieva
Beķe.
«Bērnu žūrijas 2013»
dalībnieki no sākumskolas.

6.a klase uzstājas ar priekšnesumu
par Runci Maurīciju.
Šogad piedāvāta saistoša oriģinālliteratūra un tulkotā literatūra. Grāmatu kolekcijas iegādi
atbalstīja Bibliotekāru biedrība.
Novembra beigās tradicionālajos lasīšanas svētkos pulcējās
aktīvākie lasītāji. Katra klase
prezentēja savu izvēlēto grāmatu. Uz skolas skatuves atdzima
grāmatu tēli – 1.c un 2.a klases
izpildījumā «Krupītes kurpītes», ar 1.a klasi kopā ceļojām
uz skaisto Panamu, sirsnības
un mīlestības apliecinājumus
saņēmām no 2.c klases lācēna
Duglasa. 3.a klase uzstājās ar
fragmentu no grāmatas «Punktiņa un Antons», priekšnesumā
iesaistot arī vecākus. Vispārējus smieklus izraisīja 4.a klases
skolēnu «Pēterīša un Anniņas»
stāstītās anekdotes un 4.c klases Klapatu Penijas un viņas
draugu darbošanās. Nodziestot gaismai, sākās brauciens
ar «Šausmu autobusu», kura

braucēji bija 5.c klases skolēni.
Palaidnības un savu dzīves pozīciju demonstrēja palaidnību
karaļi Jāņi no 5.a un 6.c klases.
Vecāko klašu skolēni lasīja fragmentus no grāmatām «Dana un
medaljons», «Jelgava 94», «Debesu vanags».
Svētki izskanējuši. Aplausi, pateicības… Balva lasītājiem – brauciens uz Eiropas kultūras galvaspilsētas Rīgas atklāšanas svētkiem janvārī, lai
vērotu par godu šim notikumam
organizēto festivālu «Staro Rīga».
Starojam arī mēs visi kopā, jo
prieks, ko izraisījusi labas grāmatas izlasīšana, mudinājis saskatīt apkārt notiekošo citādām
acīm.
Gūstam prieku
Decembra pirmajā nedēļā
skolā sarosījās mājturības skolotāji Valija Lukstiņa, Iveta Putniņa un Uģis Veips, organizējot 5.-

9. klašu mājturības nedēļas pasākumus. Bibliotēkā tika iekārtota skolēnu darbu izstāde, kurā
bija apskatāmi rokdarbi, rotaslietas, kokamatniecības izstrādājumi un nogaršojami konditorejas izstrādājumi. Mājturības
konkursā piedalījās klašu komandas. Katrai komandai bija
jāveic āķīgi uzdevumi dažādos
skolas kabinetos, kur mājturības specifika tika sapludināta
ar citos priekšmetos interesanto – bioloģiju, ķīmiju, matemātiku, mūziku, sociālajām zinībām.
Iededzot pirmo adventes sveci, atkal pulcējāmies visi kopā.
Šogad adventes laiku vadīsim
klusāk kā ierasts. Īpašajā noskaņā, aicinot katram ieskatīties
savā dvēselē un domāt gaišas
domas, ievadīja skolotāja Iveta
Putniņa, kura skolēniem vada
Bībeles interešu nodarbības.
Skolēnus uzrunāja direktore,
bet kristīgo dziesmu ansamblis iepriecināja ar dziesmām.
Adventes sveces katru nedēļu
iededzina izvirzītie pārstāvji no
klasēm, kuras skolas klašu
konkursā pašlaik sevi apliecinājušas vislabāk. Pirmajai sveces
liesmiņai iemirdzēties lika 7.c
klases skolniece Ieva Beķe.
Līdz ar Jauno gadu, tāpat kā
visa Latvija, gatavojamies eiro
ieviešanai. Izzinot jaunās naudas noslēpumus klases stundās,
ceram un ticam, ka tā mums visiem nesīs labklājību un labu
dzīvi kopā šeit – Latvijā.
Advente – tas ir cerību laiks,
kad ikviens no mums gaida gaismas brīnuma atnākšanu.
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Čakli vāc zīles Līgatnes dabas parka dzīvniekiem
Anta Kļaveniece
Jau otro gadu pirmsskolas
izglītības iestādē (PII)
«Dartija» norisinās ozolzīļu
vākšanas akcija. Tajā aktīvi
piedalās «Pasaciņas» grupas
bērni, vecāki un audzinātājas.
«Šogad bija labs ozolzīļu
gads, mēs savācām 125,5 kilogramus zīļu. Vispirms no tām
izlasījām visas bojātās zīles un
netīrumus, bet pēc tam izžāvējām. Sausās zīles sabērām
kastēs un nogādājām Līgatnes
dabas parkā,» pavēstīja grupas
audzinātāja Žanna Trihonova.
Līgatnes dabas parkā stāstīts,
ka lielākās ozolzīļu kārumnieces
ir meža cūkas, bet zīles uzturā ir
vajadzīgas arī aļņiem, stirnām,
staltbriežiem un citiem dzīvniekiem un putniem, kuri mīt
parkā. Lāči ozolzīles ēd kā konfektes. Dzīvniekiem, kuri dzīvo
iežogojumos, nav pieejas dabīgai
barībai, tādēļ zīles ir ļoti vērtīga
ēdienkartes sastāvdaļa, jo satur
nepieciešamās rūgtvielas.

«Mēs priecājamies, ka savāktās zīles nonāca pie dzīvniekiem.
Ozolzīles lasīt nav grūts darbs,
ja ir mērķis, kam tās lasi. Tā
mēs mācām bērniem rūpēties
par dzīvniekiem,» saka Ž. Trihonova. Viņa uzteic arī čaklākos
zīļu lasītājus. Ar vecāku palīdzību Emīls Štrauss salasījis
34 kilogramus zīļu, bet Kristiāns
Štībelis - 27 kilogramus.
Grupas audzinātājas saka
paldies visiem «Pasaciņas» grupas bērniem un vecākiem, kuri
piedalījās ozolzīļu vākšanas akcijā. Pavasarī visi kopā plāno
doties uz Līgatnes dabas parku,
lai izstaigātu takas un apskatītu
dzīvniekus.
Ozolzīļu vākšanas akcijā
PII «Dartija» bērni piedalījās arī
pagājušajā gadā, savācot 58 kilogramus zīļu un nogādājot tās
Rīgas Zooloģiskā dārza iemītniekiem. Čaklākie ozolzīļu lasītāji
saņēma pateicību un balvas no
Iecavas novada pašvaldības, bet
Rīgas Zoodārzs pateicībā par
darbiņu uzaicināja bērnus ciemos.

no PII «Dartija» albuma

Mūsu nopietni-nenopietnā sestdiena
«GTA» komanda
Kamēr aiz loga sniga un
putināja, mēs, neformālā
jauniešu apvienība «GTA»
kopā ar Jelgavas jauniešiem
un daudziem pieredzes
bagātiem cilvēkiem sestdien
iepazinām pasauli politiskām
acīm pasākumā «World Cafe»
Iecavas kultūras namā.
Nācām, runājām un panācām!
Iepazināmies, spēlējot dažādas spēles. Uzzinājām un piedalījāmies, iejutāmies gan deputātu, gan vēlētāju ādā. Veidojām
paši savas partijas ar cēliem
mērķiem un cīnījāmies par tām.
Bija sarūpēta arī garda kafija,

tēja un dažādas uzkodas.
Eiropas Parlaments daudziem šķita kas svešs un neinteresants, taču, pateicoties informācijai, radošajām aktivitātēm
un zinošajiem cilvēkiem, domas
mainījās, un varbūt kādu no
mums reiz varēs ieraudzīt Eiropas Parlamenta deputātu lokā.
Emociju gamma, sajūtas,
iepazītie cilvēki, sadarbība, komunikācija, komandas gars, zināšanas - tas viss tagad ir mūsu.
Citējot jauniešu teikto, «šo sestdienu būtu pavadījuši gultā pie
televizora, pavisam nelietderīgi».
Bet pasākumā sejas atplauka,
bija vēlme smaidīt, un nevienam
negribējās doties mājup...

Pasākuma dalībnieki atrakstīvi diskutēja par Eiropas
Parlamentu, vēlēšanām un demokrātiju.

Starptautiskā demokrātijas projekta «Youth Babel» organizatori Latvijā - neformālā jauniešu apvienība «GTA»
un Jelgavas BJC «Junda» saka lielu paldies par veltīto laiku visiem tiem, kuri rada iespēju mums piebiedroties,
lai kopīgi izzinātu un diskutētu par demokrātiju, Eiropas Parlamentu un vēlēšanām, kā arī aktīvu jauniešu
līdzdalību tajās. Paldies neformālās izglītības metodes «Pasaules kafē» kafejnīcu vadītājiem un jautājumu uzturētājiem - Iecavas novada domes deputātei Astrīdai Vītolai, pašvaldības Izglītības nodaļas speciālistei Valdai Lieknei, skolotājiem Vitai Lauciņai-Veinerei un Andrejam Indānam, Latvijas Zemnieku federācijas valdes
priekšsēdētājai Agitai Haukai un pārstāvim no Eiropas Savienības mājas Rīgā Normundam Eglem. Paldies par
iesaistīšanos aktivitātēs Iecavas vidusskolas debatētāju pulciņa dalībniekiem un pašvaldības jaunatnes lietu
speciālistei Laurai Jerķei. Ticam, ka veiksmīgi aizsāktā sadarbība turpināsies, paplašināsies un kopīgi radītās
vērtīgās idejas realizēsies!
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Māca izdejot emocijas

Anta Kļaveniece

Lai saprastu, kā tiek organizēta biodejas nodarbība,
talkā tika aicināti grupiņas «Pelītes» sešgadnieki, kas ar prieku iesaistījās
iztēles ceļojumā uz Zooloģisko dārzu.
1.lpp.
Biodeja dod iespēju būt tam,
kas tu esi, redzēt pasauli mirdzam visās varavīksnes krāsās
un kādu gabaliņu krāsainās varavīksnes dāvāt arī citiem, teic
A. Čapkovska.
Pasniedzēja vispirms pastāstīja par metodes novirzienu – Tanzpro, kas ir biodeja

bērniem. Katra biodejas nodarbība sastāv no trim daļām. Vispirms bērniem tiek izstāstīts
kāds stāsts, piemēram, pamācoša pasaka vai lielākiem bērniem – stāsts par ceļojumu uz
kādu zemi. Pēc tam mūzikas pavadībā tiek izdejotas dažādas situācijas, kad bērni cenšas atdarināt skolotāja rādīto. Soļi gan
netiek mācīti, ļaujot bērniem
izpausties brīvi. Noslēgumā bēr-

Telpu futbola čempionātā
noskaidroti play-off dalībnieki
Jevgēnijs Gedertsons
7. decembrī Iecavas
vidusskolas sporta zālē
tika aizvadīta Iecavas telpu
futbola čempionāta kārtējā
spēļu diena.
Pēc šīs dienas rezultātiem ir
noteikti gandrīz visi play-off kārtas dalībnieki. Pusfinālam automātiski kvalificējās Gailīši un
Ballu Motors, bet ceturtdaļfinālā
tika Olaine, Partyzāns, Lats uz
nedēļu un spēles Santos – Juniori uzvarētājs.
Par regulārā čempionāta uzvarētāju kļuva Gailīši, kuri uzvarēja visās savās spēlēs. Savukārt
turnīra labākie vārtu guvēji ir
M. Kuncevičs (Gailīši) un S. Fo-

kas (Partyzāns), kuru kontā ir
pa 10 precīziem sitieniem. Jāpiebilst, ka par Iecavas turnīru
slikto tradīciju kļuvusi situācija,
kad Basketbolistu komanda bez
paziņotiem iemesliem neierodas
uz spēlēm, tāpēc tā tiek diskvalificēta.
7. decembra rezultāti:
Basketbolisti 0:W Crazy Fox
Juniori W:0 Basketbolisti
Santos 5:14 Lats uz nedēļu
Crazy Fox 4:13 Juniori
Olaine 3:6 Gailīši
Partyzāns 4:4 Santos
Ballu Motors 6:2 Olaine
Lats uz nedēļu 2:7 Partyzāns
Gailīši 4:2 Ballu Motors
Iecavas telpu futbola čempionāta pēdējā spēļu diena būs
sestdien, 21. decembrī.

ni tiek aicināti piedzīvotā iespaidus attēlot zīmējumos, aplikācijās vai plastilīna veidojumos.
Pārdzīvojuma izteikšana attīsta
prasmi izpaust savas emocijas,
bet ģeogrāfiski izglītojošā orientācija attīsta bērnu komunikatīvās prasmes un somatiku. «Šī ir
laba metode, kā nomierināt agresīvus vai, piemēram, nodarbināt
hiperaktīvus bērnus,» pastāstīja
A. Čapkovska, piebilstot, ka nodarbības bērnos attīsta vitalitāti
jeb dzīves sparu, radošumu, kā
arī sniedz sapratni un mīlestību – vērtības, kuru mūsdienu
stresa pasaulē tik ļoti pietrūkst.
Ja šīs vērtības trūkst ģimenē,

tās var atrast savstarpējā saskarsmē grupas nodarbībās.
Lai saprastu, kā tiek organizēta biodejas nodarbība, talkā
tika aicināti grupiņas «Pelītes»
sešgadnieki. Kopā ar pasniedzēju viņi devās iztēles ceļojumā uz
Zooloģisko dārzu, ar aktīvu kustēšanos izspēlējot dažādas situācijas: apskatīja, baroja un samīļoja dzīvniekus, iejutās pingvīnu
un lauvu lomās, atpūtās no garās un nogurdinošās pastaigas.
Vērojot nodarbību, varēja redzēt,
ka bērni patiešām jūtas atbrīvoti. Pasniedzēja skaidroja, ka sākumā nodarbība varot šķist pārāk neorganizēta, taču ar katru
nākamo nodarbību bērni paliekot rāmāki un organizētāki bez
liekiem aizrādījumiem.
Pasākuma organizatore, Iecavas novada pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja Aina
Grase pastāstīja, ka pēc bērnu
Tanzpro nodarbības biodejas
metodi izbaudīja arī pedagoģes.
Pieaugušo biodejas nodarbība
gan ir nedaudz atšķirīga, taču
arī balstās uz brīvu kustību izpausmi dažādu stilu mūzikas
pavadībā, kas papildināta ar acu
skatieniem, pieskārieniem un iztēli, dejošanu pāros un grupās.
Daudzas dalībnieces atzina, ka
nodarbības laikā izjutušas labsajūtu, harmoniju, līdzsvaru
starp garu un ķermeni. Dažām
gan šī metode nebija pieņemama, jo viņas jutās neērti no pieskārieniem un acu kontakta.
Lai to pieņemtu, nepieciešama
spēja atbrīvoties, ko, iespējams,
būtu vieglāk izdarīt vai nu pilnīgi svešu cilvēku sabiedrībā, vai
tieši pretēji – ļoti tuvu draugu
lokā. A. Grase ļoti cer, ka tuvākajā laikā būs iespējams Iecavā
organizēt nodarbības, lai apgūtu
biodejas mācību metodiku.

Biodejas aizsācējs Rolando Toro un viņa sekotāji
ir pārliecināti, ka regulāras šīs metodes nodarbības:
* māca dzīvot harmonijā ar sevi un ikdienas stresu;
* uzlabo garīgo un fizisko veselību;
* rada pozitīvu attieksmi pret savu ķermeni;
* uzlabo komunikācijas prasmes;
* paaugstina pašvērtējumu un pašpārliecinātību.

Par mums raksta : : :
Žurnāla «Praktiskie Rokdarbi» decembra numurā rubrika Ideju darbnīca piedāvā apgūt
pērļotas apkaklītes darināšanu.
«Tā nav nekāda lielā rota, bet
krādziņš balles kleitas atsvai-

dzināšanai. Šādi ceru pieradināt
latviešu meitenes pie lielo rotu
nēsāšanas,» saka iecavniece
Ginta Zaumane, sniedzot praktiskus padomus par materiāliem
un darināšanas tehniku.
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Sporta ziņas
30. novembrī notika Kuldīgas novada sporta skolas atklātās
sacensības vieglatlētikā B grupai.
Sporta skolas «Dartija» audzēkņu labākie rezultāti:
Edijs Lācis – 2. vieta 300 metru skrējienā (40,80 sek.),
3. vieta 60 metru skrējienā (7,87 sek.);
Dāvis Lācis – 3. vieta 300 metru skrējienā (41,43 sek.).
4. decembrī Iecavas novada skolu sacensības basketbolā
aizvadīja 6. un 7. klašu komandas.
1. vieta vidusskolas 6.a klases komandai, kurā spēlēja
Ēriks Naumenko, Kārlis Nudiens, Vadims Pogodins,
Terēza Druviņa, Beāte Berķe un Anna Karīna Vanaga.
Klases audzinātāja Dace Greiža, sporta skolotāja Sigita Dīce.
2. vieta vidusskolas 7.a klases komandai, kurā spēlēja
Beāte Jašuka, Gvido Valbe, Toms Bundulis, Edijs Lācis,
Annemarija Dukure, Georgijs Mihailovs, Anna Onzule un
Raitis Liepa. Klases audzinātāja Milita Pīlādze, sporta skolotāja
Īrisa Korčagina.
3. vieta vidusskolas 7.c klases komandai, kurā spēlēja
Toms Janeks, Toms Riekstiņš, Edvīns Milzers, Sandijs Albiņš,
Lība Madžule un Elza Strazdiņa. Klases audzinātāja
Maruta Lasmane, sporta skolotāja Regīna Savinska.

Latvijas
jaunatnes
meistarsacīkstēs
galda
tenisā
D grupas
vienspēlēs
2. vietu
izcīnīja
iecavniece Rēzija
Meļķe.

Olga Farbtuha

Par Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēlēm aizvadītajās
brīvdienās ziņo Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
treneri Vilnis Gailums un Voldemārs Pārums.
7. decembrī Jaunpils - Iecava
U-14 28:111 (T. Bundulis 26, Ē. Naumenko 24, T. Janeks 19,
G. Valbe 13, E. Milzers 10, T. Riekstiņš 10, H. Štāls 9)
U-17 68:48 (H. Meļķis 21, D. Vidrins 11, K. Anspoks 10,
K. Mors 6)
8. decembrī Misā Iecava - Rīdzene 2
U-14 84:76 (Ē. Naumenko 43, E. Milzers 11, T. Janeks 8,
G. Valbe 8)
U-15 52:66 (Ē. Naumenko 18, K. Ozoliņš 14, K. Kreicšteins 10)
U-19 74:66 (J. Pelēcis 29, R. Zariņš 17, R. Lindavs 13)
Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā D grupai
(2002. gadā dzimušiem un jaunākiem sportistiem) 7. un
8. decembrī risinājās sporta namā «Dartija».
19 meiteņu konkurencē vienspēlēs otro vietu un sudraba medaļu izcīnīja Rēzija Meļķe. Dubultspēlēs pārī ar rīdzinieci Juliju
Kirevičevu Rēzija ieguva trešo vietu un bronzas godalgu.
Trenere Baiba Gāga informē, ka meistarsacīkstēs piedalījās arī
Līva Bogdanoviča, kurai šis bija pirmais individuālais čempionāts. Līva spēja izcīnīt divas uzvaras un ierindojās 14. vietā.
Futbola kluba (FK) Iecava 2004. gadā dzimušo spēlētāju
komanda 7. decembrī piedalījās FK Garkalne kausa izcīņas
turnīrā Ādažos.
Raimonda Aleksandrova trenētā komanda piecās spēlēs svinēja
divas uzvaras, divas reizes nospēlēja neizšķirti un piedzīvoja
vienu zaudējumu. Turnīrā FK Iecava izcīnīja 3. vietu, bet par
labāko komandas spēlētāju tika atzīts Vladislavs Balabkins.
Spēļu rezultāti:
FK Iecava - FK Gulbene-2
1:1
FK Iecava - FK Rakari Ropaži
1:0
FK Iecava - FK Garkalne
0:0
FK Iecava - FK Rakari Ādaži
4:1
FK Iecava - FK Gulbene-1
1:4
Hokeja kluba Iecava komanda 8. decembra spēlē nespēja
gūt nevienus vārtus un piekāpās spēcīgajam Karātam ar
rezultātu 0:6.
Pretinieki izvirzījušies ZAHL Amatieru līgas turnīra tabulas
augšgalā, bet iecavnieki ierindojušies septītajā vietā.
15. decembrī Iecavas hokejisti mēros spēkus ar līdzvērtīgākiem
sāncenšiem – ZB komandu - Amatieru līgā un cīnīsies ar
Zemgales vienību Veterānu līgā.

Līdzjūtības
Veļu laikā veļu ceļu saltu
Nolēmusi māmulīte iet,
Atstājot kā mežābeli baltu
Mūžu, lai tas bērnos tālāk zied. /K. Apškrūma/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei
	Ainai Benetei, māti mūžībā aizvadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm. /Tautasdziesma/
Skumju brīdī esam līdzās klases audzinātājai
	Ainai Benetei, no māmiņas uz mūžu atvadoties.
Vidusskolas 3.a klases skolēni un vecāki
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Reklāma un sludinājumi : : :
Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26322087; 26620351.

SIA «Cēsu miesnieks»
iepērk jaunlopus
un liellopus.
Tālr. 26338825;
29172343.

AUTOSKOLA ZAMS
95. kods mācību sākums 14.12.
CE kat. mācību sākums 27.12.
B kat. mācību sākums 07.01.
mācību karte
Ls 0 / € 0
reģistrācija grupā
Ls 0 / € 0
reģistrācija CSDD
Ls 0 / € 0
dokumentu noformēšana Ls 0 / € 0
skolas eksāmens
Ls 0 / € 0
www.zams.lv

• Siltumnīcu plēves EVA
• Agrotīkli, platumā līdz 20,5 m
• Lauksaimniecības plēves
• Podiņi stādaudzētājiem
• Bezmaksas piegāde Iecavā
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.

tālr. 29121985

Lai nodrošinātu veselības
aprūpes pakalpojumu
pieejamību svētku dienās,
Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs
strādās 23. decembrī,
bet nestrādās 14. decembrī.
Pārējās brīvdienas valstī noteiktās.
Par ārstu pieņemšanām
interesēties reģistratūrā
pa tālruni 63941481.

www.latfert.lv
SIA «Latfert» piedāvā
par izpārdošanas cenām:
• minerālmēslus;
• augu aizsardzības līdzekļus.
Informācija:
SIA «Latfert» Iecavas nodaļā
Iecavas stacijā, Iecavas novadā
Tālr. 63941713; 28616094.

Apsveikums : : :
Dzīve ir pilna mazām laimītēm,			
Kas mēdz pārsteigt kā taurenis uz pleca,
Uzmundrināt kā rīta kafija, kā malks vīna…
Vienalga, vai tev pieder zelta zivtiņa
Vai tikai zilas debesis.
Lai katra diena ir kā dāvana! Arī šī!
Skolotāju Aiju Razāni 75. jubilejā
sveic Iecavas vidusskolas kolēģi.

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

/V. Jaunzeme/

Pārdod : : :
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Aicina darbā : : :
SIA «Baltic Logistic Solutions»
aicina darbā Ķekavā
noliktavas darbiniekus,
pasūtījumu komplektētājus,
šoferus-ekspeditorus.
Savu CV sūtiet uz cv@bls.lv.
Tālr. 25901407; 67389240.
Iecavas novada pašvaldības
iestāde «Iecavas novada
Sociālais dienests» aicina darbā
sociālo darbinieku darbam
ar ģimenēm un bērniem.
CV, pieteikuma vēstuli, sociālā
darbinieka izglītību apliecinoša
dokumenta kopiju iesniegt personīgi vai pa pastu Iecavas novada pašvaldības iestādē «Iecavas novada Sociālais dienests»,
Dzirnavu ielā 1, Iecavā, Iecavas
novadā, LV-3913, līdz 3. janvārim. Vēlama sociālā darba pieredze, autovadītāja apliecība.
Iecavas novada dome
aicina pieteikties
iecavniekus-autobusu vadītājus darbam SIA «Sabiedriskais autobuss» ar mikroautobusiem maršrutā Iecava-Rīga.
Interesēties pie domes
priekšsēdētāja personīgi.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete steidzami meklē darbu
(izskatīšu visus piedāvājumus).
Tālr. 26980312.

Decembrī Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkā
apskatāma iecavnieces
MARTAS TAMULES
dzejas un foto izstāde.
Laipni gaidīti!

Darba dienu izmaiņas!

Darba diena no pirmdienas,
23. decembra, tiek pārcelta
uz sestdienu, 14. decembri,
un no pirmdienas, 30. decembra,
uz sestdienu, 28. decembri.

Kultūras namā
17. decembrī plkst. 18:00
Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas KONCERTS.
21. decembrī plkst. 19:00
Iecavas Jauniešu padomes
rīkotais LABDARĪBAS
PASĀKUMS.
25. decembrī plkst. 20:00
ZIEMASSVĒTKU BALLE
kopā ar grupu «Tērvete»
(brīvu vietu vairs nav).
26. decembrī plkst. 16:00
ZIEMASSVĒTKI
kopā ar lācēnu Bārniju
(bērnus pasākumam pieteikt
līdz 16. decembrim).
Informācija par pasākumiem
un biļešu rezervācija
pa tālr. 29391534; 22042081;

17. decembrī
plkst. 11:00
kultūras namā

Iecavas novada
senioriem veltīts
svētku koncerts
LAI MIRDZ!

Mūs priecēs novada
pašdarbnieku kolektīvi, un
par jauku noskaņojumu
gādās muzikants Raitis.
Līdzi ņemsim našķus,
ar ko cienāties! Mīļi gaidīsim!
Iecavas novada
Sociālais dienests

Sporta namā
Latvijas basketbola
līgas 3. divīzija

18. decembrī plkst. 20:30
BK Dartija - Rīdzene/Turība 2

IECAVAS NOVADA
ATKLĀTAIs basketbola ČEMPIONĀTS
21. decembrī

10:00 Jelgavas NĪP - DzKS
11:00 Grīnvalde - Forte Iecava/Ozo
12:00 Misa - BK Iesācēji
13:00 Ozolu 15 - AC Kluburi
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