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Vislielākais pirmklasnieku skaits Bauskas rajonā šogad ir Iecavas vidusskolā - trīs klasēs, kuras
audzinās Evita Burceva, Gita Tamaša un Janīna Prihodjko, mācības uzsāk 66 bērni. Zinību dienas
svētkos viņus ieveda topošie absolventi - 12. klašu jaunieši.
2.lpp.

Negaidīsim Laimes lāci
A: Beata Logina

Tuvojas atjaunotās Latvijas
17. rudens, un 18. novembrī
svinēsim neatkarīgās Latvijas
90. gadadienu. Lai savas
valsts svētkus mēs varētu
svinēt tīrā un sakoptā Latvijā,
sestdien, 13. septembrī,
notiks Lielā Talka «Par tīru un
zaļu valsti. Dāvana Latvijai
90. gadadienā».

Ideja par valsts mēroga talku
guvusi atsaucību daudzu sirdīs.
Sabiedrībā populāri cilvēki aicina piedalīties ikvienu, kam nav
vienaldzīga mūsu zeme, tās šodiena un nākotne.
Ilze Aizsilniece no domubiedru grupas «Tīri meži» rosina: «Ir
laiks... Ir laiks saprast, ka var
nomainīt mašīnu, dzīves vietu
un daudzas lietas, bet Zemi nevar nomainīt, te mums jādzīvo.
Kāda ir un būs dzīvošana mūsu

Latvijā un uz planētas kopumā,
ir atkarīgs no katra cilvēka.»
Negaidīsim Laimes lāci un
darbosimies paši! Talkas jēga ir
kopīgs darbs, kas veicas labāk
un priecīgāk, nekā vienam darot.
Kopā mēs varam izmēzt dzimtenes mežus, pļavas, laukus, upju krastus.
Mēs varam iztīrīt no ciemiem
un pilsētām tur nevērīgi un
nelikumīgi izmestos atkritumus. Bet ir nepieciešams ļoti

daudz brīvprātīgo, kas strādātu
viena mērķa labā.
Līdz nākamajai sestdienai
vajadzētu apzināt visas nelegālās izgāztuves un drazu kaudzes.
Arī Iecavas novadā. Ja esat pamanījuši vietas, kas gaida sakopšanu, ziņojiet SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» pa tālruni 63942938, sakopšanas
darbus koordinēs komunālā
dienesta vadītāja Margarita Zīverte. IZ
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Visvairāk pirmklasnieku

A: F: Beata Logina

Trīs klašu komplekti vidusskolā ir arī citās vecuma grupās 65 skolēni uzsāk mācības
10. klasē, bet 71 skolēns gatavosies skolas beigšanai 12. klasē. Topošie absolventi pašiem
mazākajiem skolasbiedriem dāvināja saldumu tūtas, lai nopietnā dzīves cikla sākums viņiem
vieglāks un patīkamāks.
Skolas direktore Agra ZaķeFridrihsone sveicot visus klātesošos Zinību dienā, pauda prieku, ka rajona Izglītības pārvaldes vērtējumā Iecavas vidusskola nominēta kā viena no sešām
mācību iestādēm, kurās vērojams vislielākais progress. Tas
nebūtu iespējams bez zinātkāriem skolēniem un talantīgiem skolotājiem; vairāki pedagogi atzinību saņēma arī Skolo-

tāju konferencē, kas augusta
beigās tradicionāli notika Bauskā.
Skolas vadībai un pedagogiem cieši sadarboties ar skolēnu vecākiem jaunajā mācību gadā vēlēja pašvaldības vadītājs
Jānis Pelsis. Īpaši vēršoties pie
pirmklasniekiem, viņš izteica
cerību, ka bērni skolu apmeklēs
ar prieku, un aicināja veltīt pietiekamu vērību drošības jautājumiem, apgūt satiksmes noteikumus un, sākoties rudenīgi
tumšajam laikam, lietot atstarojošos elementus, lai ceļš uz skolu
un mājup būtu maksimāli drošs.
Bērniem, uzsākot skolas gaitas, ir daudz jaunu iespaidu un
pārdzīvojumu, tāpēc gadās, ka
viņi par drošības jautājumiem
mēdz aizmirst, bet vecākiem un
pedagogiem tas vēl un vēl būtu
jāatgādina. IZ

Kad 1. septembra svinīgā pasākuma dalībnieki bija noklausījušies Rīgas mākslinieku muzikālo sveicienu, īpaši tika sumināti Dzimtmisas pamatskolas
pirmklasnieki.
Direktore Jana Arāja līdz ar
rokas spiedienu un laba vēlējumiem katram jaunajam skolē-

nam pasniedza atbalstītāju sarūpētās veltes.
Dāvanu maisiņā ielikts zīmulis, burtnīca, IF Latvia atstarotājs un dāvinājums no TELE 2,
kā arī krājkasīte, simboliski atgādinot, ka mācību procesā jākrāj arī gudrības, ne tikai materiālās vērtības, IZ

1.lpp.

Pirmās skolas dienas sarīkojuma dalībniekiem vidusskolā
vairākas dziesmas atraktīvi izpildīja Nauris.

2.

Dzimtmisas pamatskolā mācību gaitas šoruden uzsāk
15 skolēnu. 1. septembrī skolas kolektīvs tikās svinīgajā
pasākumā ārā, ar skatu uz iestādes vēsturisko ēku.

3.
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HTH mašīna atkal Iecavā
avā
A: Anita Ozoliņa

projekta koordinatore

Milzīgais, krāsainais dāņu
Virtuves mēbeļu fabrikas
furgons (HTH) nu jau
vairākkārt ieradies Iecavā
ar skolas mēbelēm.
Vidusskolai arī šoreiz kravā
ap 500 krēslu, ap 300 vienvietīgu
un divvietīgu skolas solu, kā arī
citas skolas mēbeles. Daudzas
klašu telpas sadarbības gados
iekārtotas ar dāņu palīdzību.
Jau par tradīciju kļuvis, ka
vērtīgo kravu mūsu skolas direktorei Agrai Zaķei-Fridrihsonei
nodod sadarbības galvenais iniciators un organizators Flemings
Simonsens, Olgodas Jaunatnes
skolas direktors. Diemžēl 62 gadus vecais kungs nolēmis doties
pensijā. Vairums dāņu uzskatot,
ka nav vērts strādāt līdz 65 gadiem, lai sasniegtu maksimālo
pensiju, labāk zaudē 2% par nenostrādāto gadu, toties izmanto
laiku ceļošanai, vizītēm pie draugiem.
Fleminga kungs atradis Jaunatnes skolu jaunajā municipalitātes centrā Vardē, kuras direktors Pēteris Guldbergs ir ieinteresēts turpināt sadarbību ar mūsu
vidusskolu. Tāpēc Simonsena
kungs Iecavā ieradās kopā ar
jauno sadarbības partneri Guldberga kungu. Vardes municipalitāte izveidota pēc reģionālās reformas, apvienojot piecas pašvaldības, tai skaitā arī Olgodu.
Tā kā Guldberga kungs Latvijā bija pirmo reizi, viņu šeit interesēja viss: izglītības sistēma,
Iecavas ievērojamākās vietas, tās
vēsture, kā arī lielākās ražotnes.
Abus kungus patīkami pārsteidza perfekti sakārtotā skola. Verot vaļā klašu durvis, viņi atpazina Dānijā ražotos skolas solus un krēslus ne tikai labi saglabātus, bet nospodrinātus un dažās klasēs pārkrāsotus tā, ka
grūti noticēt - pēc 10-15 gadu lietošanas Dānijā, tie turpina kalpot arī mums. Dāņi atpazina arī
skolotāju rakstāmgaldus, grāmatu skapjus un plauktus.
Diemžēl omulīgajiem dīvāni-

ņiem, kas bija izvietoti rekreācijas telpās, mūžs izrādījās īsāks,
jo skolēni tos izmantoja ļoti intensīvi.
Simonsena kungs uzsvēra,
ka ir gandarīts par savu ieguldīto
darbu mēbeļu vākšanā un transportēšanā uz Latviju, ja var redzēt, ka atvestais ir saglabāts un
noderīgs. Simonsena kungs, runājot par milzīgajām izmaiņām
skolas izskatā, atcerējās
1996. gadu, kad ieradās te pirmo
reizi. Viņu šokēja gan ventilācijas
trūkums klasēs un gaiteņos, gan
bojātie krāni, bet sevišķa eksotika bija tualetes bez podiem un
atsevišķām kabīnēm, tikai ar
caurumiem grīdā. Labi, ka tā jau
ir vēsture. Vislielākais prieks viņiem bija par skaisto un mūsdienām atbilstošo ēdnīcas bloku.
Skolu tagad var likt blakus jebkurai dāņu vidusskolai, jākaunas nebūs.
Abi direktori jutās pagodināti, saņēmuši uzaicinājumu tikties ar Iecavas novada Domes
priekšsēdētāju Pelša kungu. Tika spriests par jaunatnes izglītības un audzināšanas problēmām abās valstīs. Guldberga
kungs pastāstīja par savu Jaunatnes skolu, ko pilnībā finansē
pašvaldība. Skola piedāvā ap 50
dažādu nodarbību 14 - 19 gadu
veciem jauniešiem. Nodarbības
ir bezmaksas. Tas tiek darīts ar
nolūku skolēnos radīt interesi
un attīstīt talantu, neatstājot viņiem iespēju bezdarbībā klīst pa
ielām, jo arī dāņu vecāki ir noslogoti savās darba vietās un viņiem
tāpat kā pie mums trūkst spēka
un enerģijas pilnvērtīgi nodarboties ar saviem bērniem.
Simonsena kungs atzina, ka,
ierodoties Latvijā ik pēc pāris gadiem viņu patīkami pārsteidz Rīgas un Iecavas straujā attīstība.
Lai gan - jo tālāk no galvaspilsētas, jo situācija rādoties bezcerīgāka. Parādījām dāņiem mūsu
plaukstošo uzņēmumu «Iecavnieks», kurš spējis savai attīstībai piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu.
Katru reizi, ierodoties Iecavā,
Simonseni grib apmeklēt arī mūsu luterāņu baznīcu. Žēl, ka lī-

Kāds bijis AUGUSTS
Augustā Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts
varen liels skaits laulību - 19, informē vadītāja Edīte Jančone.
Pagājušajā mēnesī izsniegtas četras miršanas un 12 dzimšanas
apliecības. Iecavnieku pulkam pievienojušies septiņi zēni un
piecas meitenītes. Jaundzimušajiem doti vārdi Darina, Inese,
Aleksandra, Sanda, Evelīna, Emīls, Kristers, Daņiils, Daniels,
Reinis, bet divi puisīši nosaukti par Mārci. IZ

Saņemot dāņu draugu sūtījumu - pie HTH furgona Vardes
Jaunatnes skolas direktors Pēteris Guldbergs (ceturtais no
labās), Iecavas vidusskolas direktore un skolēni.
dzekļu trūkuma dēļ baznīcas atjaunošana kavējas. Gribu atgādināt, ka Olgodas baznīcas
draudze Simonsena kundzes vadībā daudz palīdzējusi un palīdz
mūsu draudzei. Šo palīdzību jūt
novada trūcīgie iedzīvotāji, saņemot nelielas dāvaniņas Ziemassvētkos un Lieldienās. Lielākā dāvana, protams, bija ērģeles, par kuru labo skanējumu
priecājas visi iecavnieki.
Pēdējā vizītes diena sagādāja
dāņu kungiem vēl vienu patīkamu pārsteigumu. Mēs parādījām viņiem renovēto sākumskolu «Dartija». Iecavas mērs jau bija stāstījis, ka renovācijā ieguldīti ļoti lieli līdzekļi. Dāņiem nācās
atzīt, ka tik perfekti sakārtotu
un aprīkotu bērnudārzu Dānijā
reti gadās redzēt.

Sadarbība ar Dāniju turpināsies. Kā nolēma abu skolu
direktori, turpmāk akcentu vairāk liekot uz skolēnu sadarbību
un apmaiņu. Tiem skolēniem,
kurus interesē savu angļu valodas zināšanu uzlabošana un
pielietošana, būs iespējas sākumā internetā, bet vēlāk arī dzīvē
tikties ar dāņu vienaudžiem.
Katra tikšanās, katra iepazīšanās ar citu kultūru bagātina
gan skolotājus, gan skolēnus.
Mūsu direktore visas skolas saimes vārdā izteica pateicību Simonsena kungam par ilgajiem
sadarbības gadiem un ir pārliecināta, ka arī Vardes skolas direktors Guldbergs būs ieinteresēts nu jau otro gadu desmitu ilgušo draudzību un skolu sadarbību turpināt. IZ

Atgādina par izmaiņām
autobusu kustības sarakstos
A: Beata Logina

Satiksmes ministrijas valsts
SIA «Autotransporta direkcija»
iformē, ka apstiprināta virkne
grozījumu pārvadātāja SIA «Jelgavas AP» autobusu kustības sarakstos.
No 15. septembra tiks slēgti
reisi maršrutā Jelgava-Vecumnieki (reiss 01 plkst. 07:30-09:05
un reiss 02 plkst. 10:20-11:58);
savukārt maršrutā VecumniekiJelgava reisa 08 izpildes laiks no
plkst. 05:20-06:58 būs mainīts
uz 05:20-06:50. Maršrutā Jelgava-Iecava-Bauska reisa 01 izpilde tiks mainīta no plkst. 06:55-

08:34 uz plkst. 07:00-08:34.
Atgādinām, ka atsaucoties
uz iedzīvotāju un pašvaldības lūgumu, maršrutā Jelgava-Vecumnieki tiek saglabāti: reiss
01 - kas no Iecavas uz Vecumniekiem atiet plkst. 13:15 un
reiss 07 - no Iecavas uz Vecumniekiem plkst. 19:03; bet maršrutā Vecumnieki-Jelgava reiss
04 - no Iecavas uz Jelgavu atiet
plkst. 14:55.
Grozījumi veikti, pamatojoties uz 2007. gada 2. oktobra
Ministru kabineta noteikumu
Nr. 673 «Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas
kārtība maršrutu tīklā» 22.1.
punktu. IZ
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Ātrāk kļūt savējiem
A: F: Beata Logina

29. augustā Dzirnavu ielā
19 atklāja SOS Jauniešu
māju. Tur mājvietu raduši
10 jaunieši - četras
meitenes un seši puiši.
Divas no meitenēm uzsāk
mācības Iecavas vidusskolas
10. klasē. Pārējie jaunieši Iecavā
atgriežas vien vakaros vai nedēļas nogalēs, jo izglītojas citās
pilsētās. Uzsākt patstāvīgu dzīvi
šeit jauniešiem palīdz pieci pieaugušie: vadītāja un četri pedagogi.
«SOS bērnu ciematā mēs bērniem nodrošinām ģimenes tipa
aprūpi - par bērniem rūpējas
SOS mammas. Lai jaunieši
iemācītos kā «izdzīvot» lielajā dzīvē, kad vairs neesi mammas drošajā paspārnē, viņi jauniešu mājā iemācās patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas, mācās uzņemties atbildību par savu nākotni. Jaunieši meklē darbu, apgūst profesiju un veidojas par
mērķtiecīgām un motivētām personībām. Vēlamies, lai mūsu
jaunieši būtu veiksmīgi sabiedrības locekļi. Tā vietā, lai «palaistu» viņus vienus plašajā pasaulē,
mēs vēlamies viņiem dot
pietiekami daudz pieredzes šajā
nobriešanas posmā, lai pē-cāk
jaunieši veidotu savas profesionālās karjeras, ģimenes un
dzīvotu pārdomātu dzīvi,» teic
Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas padomes priekšsēdētāja
Māra Bite.
Atklāšanas pasākumā paldies tika teikts visiem atbalstītājiem un sponsoriem, kas palīdzējuši Jauniešu mājas tapšanā, kā arī mammām no SOS
Bērnu ciemata Īslīcē, kur jaunieši dzīvojuši līdz šim.
Mājas jaunos iemītniekus
sveica Bēnu un ģimenes lietu ministrs, SOS Kinderdorf asociācijas reģionālā biroja vadītājs,
Austrijas vēstniece Latvijā un citi
viesi. Muzikālu sveicienu atklāšanas dalībniekiem veltīja sākumskolas «Dartija» audzēkņi.
Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija ir sociāla labdarības
organizācija, kas nodrošina
ilgtermiņa ģimenes tipa aprūpi
bez vecāku gādības palikušiem
bērniem un īsteno ģimeņu
stiprināšanas projektus.
Vairāk par SOS Bērnu
ciematiem var uzzināt:
www.sosbernuciemats.lv

Agnese un Māra uzsāk
mācības Iecavas vidusskolas 10. klasē.
«Kā būs, tā būs. Dzīvosim redzēsim,» vaicātas par jauno kolektīvu, jaunietes vēl neziņā. Līdz šim Īslīces
Bērnu ciematā viņas
dzīvojušas vienā mājā,
arī mācījušās kopā un
jūtas gandrīz kā
māsas, tāpēc cer, ka
abām kopīgi iejusties
jaunajā mācību
iestādē būs vieglāk.

4.

Iecava ir vieta ar lielām
izaugsmes perspektīvām,
sacīja pašvaldības vadītājs
Jānis Pelsis un vēlēja Jauniešu
mājas iemītniekiem ātrāk kļūt
par savējiem - īstem
iecavniekiem, kas zina gan
savas tiesības, gan
pienākumus, izjūtot
piederību šai vietai.
Jauniešu māju Dzirnavu ielā
19 būvēja Iecavā reģistrētā
SIA «MAR». Uzņēmuma vadītāja
Tatjana Martiņenko atklāšanā
atzina, ka ir apmierināta ar
iznākumu, jo pērn oktobrī
uzsāktais būvniecības process
ritējis kā plānots, bez tam
izdevušies arī interjera
risinājumi, krāsas un tapetes,
jauniešiem te patīk, un tas ir
galvenais.

Agnesei (attēlā no kreisās)
piemīt augstas darba spējas,
viņa ir laba organizatore,
labprāt dzied un gatavo ēst.
Māra ir klusa, mierīga, bet
ar savu viedokli. Viņai patīk
pastaigas un izbraucieni ar
divriteni. Tā meitenes
raksturo tie, kas ar viņām
bijuši līdzās iepriekš.
Sadarbībā ar SEB Baltijas Basketbola līgu jau otro
gadu tiek īstenots Triple Effect projekts - sezonas
garumā tiek rūpīgi uzskaitīts katrs Igaunijas,
Latvijas un Lietuvas basketbolista sekmīgi
realizētais trīspunktu metiens. Un, iekams
nākamās sezonas punkti tiek skaitīti, SEB bankas
Baltijā šo trīspunktnieku skaitu pārvērš naudas
izteiksmē un ziedo katras valsts labdarības
organizācijām. Tāpat kā pērn, arī šogad latviešu
nopelnītie eiro tiek nodoti Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācijas rokās. Latvijas basketbola
komandas spēja labdarībai realizēt metienus
1845 eiro vērtībā. Atklājot SOS māju Iecavā, SEB
bankas prezidents Ainārs Ozols kopā ar
basketbolistiem Dairi Bertānu (attēlā) un Mārtiņu
Kravčenko pasniedza jauniešiem simbolisko čeku, bumbas,
ar ko spēlēt laukumā pie mājas,
un brīvbiļetes uz basketbola spēlēm Arēnā Rīga.
Mājas vadītāja Dzintra Lazdāne
neslēpa, ka pagaidām mājā ir tikai pats nepieciešamākais aprīkojums; vēl vajadzīgas mēbeles
un daudz kas cits, tāpēc iemītnieki būs pateicīgi par sabiedrības atbalstu arī turpmāk. Ziedojumu tālrunis - 90006386. Jaunieši ir gatavi arī paši iesaistīties
Iecavas sabiedriskajā dzīvē un
palīdzēt. Savas prasmes viņi jau
apliecinājuši, iekārtojot jauno
mājvietu.
Attēlā Jauniešu mājas
pieaugušie: vadītāja Dzintra
(no labās) un pedagogi Laura,
Anda, Inta un Renārs.
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Bērnu žūrija ekspertu acīm Ziedi Tēvzemei
A: Beatrise Dzene

Ilggadēja Bērnu žūrijas eksperte

Jau sesto gadu Latvijas
bibliotēkās risinās projekts
«Bērnu žūrija», kura
mērķis - aicināt bērnus
un jauniešus lasīt un
vērtēt grāmatas.
Bērni, kuri iesaistās «Bērnu
žūrijas» darbā, kļūst par literatūras ekspertiem.
Es un manas draudzenes no
pirmsākumiem piedalījāmies šajā akcijā. «Bērnu žūrijas» pastāvēšanas gados mēs iepazināmies
ar interesantāko mūsdienu latviešu un populārāko ārzemju
autoru darbiem; attīstījām savu
gaumi un domāšanu; uzlabojām
lasītprasmi; iesaistījāmies viedokļu apmaiņā. Aizpildot anketas, iemācījāmies sistematizēt
informāciju: ieteikt grāmatu saviem vienaudžiem, uzrakstīt grāmatas reklāmu un novērtēt tās
vizuālo noformējumu.
Patīkams šī gada pārsteigums ir dalībnieku elektroniskā
anketēšana. Elektroniskā anketa ir pārdomāti sastādīta un
skaisti noformēta, tā ļauj mums
attīstīt un nostiprināt savas datorprasmes.

Nenoliedzami, labs stimuls
lasīšanai ir suvenīru saņemšana, kā arī iespēja doties uz kino
Rīgā, ko sponsorē Iecavas novada Dome.
Iecavas Bērnu bibliotēkas lasītāji katru gadu aktīvi atbalsta
«Bērnu žūrijas» darbu. Lasot vasaras brīvlaikā, bija brīži, kad
nākamo grāmatu nebija iespējams saņemt un nācās gaidīt rindā.
«Man ļoti patika gandrīz visas
grāmatas, kas bija šogad 8.-9.
klašu grupā. Žēl, ka lasām pēdējo gadu, jo vidusskolēniem
nav vairs šādas iespējas,» stāsta
Evija Pola.
Savukārt Dārtai Arājai ir cits
viedoklis: «Citus gadus ir bijušas
labākas grāmatas, taču arī šogad bija lasāmas. Es domāju, ka
«Bērnu žūrijas» darbā nevajadzētu neko mainīt.»
«Patīk, ka man piedāvā jau
sagatavotu grāmatu kolekciju,
ka tā nav jāizvēlas. Grāmatas šogad ir pietekami nopietnas un
atbilstošas mūsu vecumam un
jauniešu problēmām,» tā Austra
Voitišķe.
Grāmatu lasīšanai dotais
laiks vēl nav beidzies, vēl vari
droši izlasīt un novērtēt labākas
bērnu grāmatas. Lai lasīšana
kļūst par labu tradīciju! IZ

A: Māra Kristiāna Klimoviča
F: Aina Ezergaile

Mirdzošas saulespuķes, liegi
puķuzirņi, caurspīdīgas lilijas,
sulīgas kliņģerītes un karogsārtas magones 29. augusta rudenīgajā rītā saplauka Zorģu aktīvās atpūtas centrā Bērziņi.
Tur, Zorģu sabiedrības dvēseles, bibliotekāres Ainas Ezergailes aicināti, bija sapulcējušies
tuvējās apkārtnes bērni un citas
radoši noskaņotas personas, lai
košo rotu no vasaras ziedošākā
laika atdzīvinātu uz audekla.
Lai arī vasarai rīts bija agrs,
skolotājas Sigitas Lazbergas možie padomi rosināja visus čakli
ķerties pie zīmuļiem, otām un

krāsām, lai pārnestu uz Iecavā
ražotajiem audekla rāmīšiem
puķes no fotoattēliem un kontūrzīmējumiem, izvēloties klasiskus un drosmīgus krāsu salikumus.
Sigita palīdzēja ar padomu
un pieredzējušu, stingru roku
tiem, kam kāda detaļa likās par
grūtu. Aina ar paparaci cienīgu
veiklību iemūžināja naskas rokas virs audekla, centībā zobos
iekostu lūpu, pār pieri pārslīdējušu matu šķipsnu un beigu beigās arī smaidīgos autorus ar gatavajiem darbiem. Ar jokiem,
smiekliem un mūziku pāris
stundās tapa daudzveidīgas ziedu glezniņas - katra ar savu odziņu. Tas mūsu veltījums Latvijai
90. šūpuļa svētkos. IZ

Pārgājienā kopā ar lasītprieku
A: F: Dzintra Maračkovska

Ziemeļu bibliotēkas bibliotekāre
F: Regīna Fiļimonova

27. augustā pulksten 8.30
no rīta Ziemeļu bibliotēkas
«Bērnu žūrijas» dalībnieki,
vietējie iedzīvotāji un
ciemiņi no Zālītes
bibliotēkas devās
pārgājienā.
Lietus mākoņi bija savus
krājumus iztukšojuši naktī,
saulīte rudenīgi sildīja. Visiem
noskaņojums možs. Pa ceļam atpazinām dažādos kokus, vērojām lauku ainavas.
Pirmais apskates objekts Dzimtmisas muiža. Dažiem pārgājiena dalībniekiem tā bija pirmā tikšanās ar šo kultūrvēsturisko objektu. Tā ir tipiska koka
guļbūves celtne ar kolonnām,
skatu laukumu, dīķi, parku. Tā-

das celtnes Latvijā ir saglabājušās tikai nedaudzas. Senā koka
ēka un parks rudens klusumā
rāmi un saposušies gaidīja pirmo skolas dienu.
Tālāk mūsu ceļš vijās uz
«Dobuļu» sētu. «Dobuļos» ir padomāts par visu iemītnieku labsajūtu: aplokos, būros un dīķa
tuvumā dzīvnieki un putni izturējās pašpārliecināti un droši.
Ciemiņus sagaidīja sirsnīgas tikšanās ar milzum daudz dzīvām
un mīļām radībiņām un jauka
atpūtas vieta, kur varēja gan pasēdēt un atpūsties, gan izmēģināt spēkus sportiskās aktivitātēs.
Dodoties pa lauku ceļu uz
māju pusi, ceļmalas koku pavēnī ieraudzījām lepni spīdam baravikas. Šogad pirmās. Te nu
daudzus uzrunāja lasītprieks.
Bibliotekāres bija pārsteigtas,
cik čakli un azartiski sēņotāji ir
«Bērnu žūrijas» mazie lasītāji.
Andis atzina, ka visa ģimene lab-

Kristīne, Elvita
un baravika.

prāt sēņojot, un viņam šī nodarbe ļoti patīk.
Atnākuši bibliotēkā, meklējām sēņu grāma-

tas un interneta attēlus, lai zinātu pareizos beciņu nosaukumus. Vēlreiz
vienojāmies, ka neņemsim nepazīstamu sēni, atstāsim
to augam. Beciņu
griezīsim ar nazi,
lai sēņotne dotu ražu arī turpmāk!
Uzmanīgi izturēsimies gan pret sevi,
gan dabu.
Tikai pašā pievakarē lietus mākoņi atkal aplaistīja zemi, laukus,
mežus un mūsu
mājas. IZ
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Ceļojuma piezīmes

Diena sirdij

A: Anna Taurene

Četrgadīgais Ralfs izturīgs un
dzīvespriecīgs Dzelzceļa muzejā
laimēja lācīti.
Uz gidu jautājumiem
prata atbildēt
Mārtiņš, Dāvis
Juris, Matīss.
Pirms skolas gaitu
uzsākšanas braucienu
nopelnīja Linda un
Kristīne.
Un kur tad vēl
smaidīgie Lienīte,
Niklāvs, Uldis.
Paldies viņiem! Mums
aug droša un
atraktīva paaudze.

F: Ieva Veģe

Sestdienas, 9. augusta,
rīts. Iecavā bija kluss,
mierīgs, saules
apmirdzēts. Vienīgie,
kuri steidzās, bija dažāda
vecuma cilvēki, kas
negribēja nokavēt
ekskursijas autobusu.
Kā saulīte staroja Laimas
kundze, kas katram atrada kādu
laipnu vārdu un vēlāk nolasīja
apsveikuma dzejoli.
Mūsu ceļš veda uz Jelgavu.
Priecājoties par gludo ceļu un
dažādību ainavā, drīz sasniedzām Zemgales lielāko pilsētu,
kas iebraucējus sveica ar dažādām puķu kompozīcijām.
Vispirms mēs devāmies uz
Dzelzceļa muzeju, kur mūs gaidīja Irmas kundze, mūsu gide.
Noskandinājusi dzelzceļa stacijas dežuranta zvanu, viņa mūs
iepazīstināja ar dažādiem dzelzceļa staciju un vagonu lokomotīvju piederumiem. Varējām aplūkot kases aparātus, lākturus,
dzelzceļnieku formas tērpus,
Morzes aparātu, dzelzceļnieku
darbarīkus, fotogrāfijas, Ventspils un Līvbērzes staciju maketus, bagāžas vedamos ratiņus,
diapanorāmu. «Trojas zirgs» par
notikumiem Liepājā 1941. gada
jūnijā.
Irmas kundze 30 gadus ir nostrādājusi par komutatora operatori un pastāstīja par šī darba
īpatnībām. Mazos ekskursantus
viņa iepriecināja, ļaujot paziņot,
ka tuvojas vilciens, pamācīja, kā
to darīja staciju dežuranti. Lai
gan muzeja ēka ir neliela, entuziastu savāktā informācija ir apjomīga un interesanta. Irmas
kundze uzsvēra, ka dzelzceļnieks ir prestiža profesija, un varēja saprast, ka viņa lepojas ar
savu izraudzīto dzīves ceļu.
Ģintermuižā, Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā, mūs sagaidīja vecākā māsa Anastasija,
kas iepazīstināja mūs ar slimnīcas vēsturi, tās dibinātāju mācītāju Katerfeldu, kas pirmās
ēkas cēla par baznīcas naudu.
Kad vēlāk slimnieku bija ļoti
daudz, tad lūdza valsts palīdzību. Tagad slimnīcas 12 nodaļas
ir valsts finansētas, tajā var uzturēties 550 slimnieku.
Slimnīca gadu gaitā ir paplašinājusies, izmainījušies
ārstniecības līdzekļi, paņēmieni
metodes. Ļoti plaši tiek pielietota
darba terapija, vārds kā ārstēšanas līdzeklis, zīmēšana, veidoša-
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Ziemassvētku kauju
muzejā ar īpaši
interesantu stāstījumu
izcēlās gids Māris.
Viņš ātri piesaistīja
gan lielo, gan mazo
ekskursantu
uzmanību.
na. Ļoti interesanti bija izsekot,
kā psihologi atrod sev vajadzīgo
informāciju zīmējumā, kā tas
palīdz atklāt, kāda palīdzība
slimniekam ir nepieciešama. Interesants ir stends, kurā ir slimniekiem atņemtās lietas, kuras
v iņ i ie ē d u š i. 1 9 4 2 . gad a
8. augustā nošāva vairāk nekā
400 slimnīcas pacientu, jo vācu
ideoloģijas skatījumā viņi bija
nepilnvērtīgi cilvēki. Nošāva arī
ārstu, kas neatzina šo cilvēku iznīcināšanu. Pirmā Latvijas prezidenta J. Čakstes dēls un mazmeita ir strādājuši par ārstiem
šajā slimnīcā. Atvadoties no mūsu gides Anastasijas, bija jādomā par cilvēkiem, viņu izvēlēto dzīves ceļu, viņu slimībām, par ārstu pašaizliedzīgo
darbu.
Pēc divu muzeju apskates
devāmies uz dabas liegumu
Lielupes palienes pļavas, kas at-

rodas Jelgavas pilsētas, Jelgavas
rajona Ozolnieku novada un
Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā. Kopš 2004. gada dabas liegums 352 hektāru platībā
iekļauts Eiropā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura
2000. Ik gadu pavasarī uz vairākām dienām vai pat nedēļām
Pilssalas ziemeļu gals un paliene
applūst. Pļavu vērtība ir tieši to
plašums. Dabas liegumā dzīvo
27 īpaši aizsargājamas augu un
dzīvnieku sugas. Uz Pilssalu no
Nīderlandes ar ARK fonda atbalstu atvesti 16 savvaļas zirgi, kas
pārtiekot no zāles, krūmiem,
niedrēm un koku mizas, nodrošina atklātas dabas ainavas
pastāvēšanu.
Mūsu mērķis bija ieraudzīt
šos savvaļas zirgus. Par tiem visvairāk domāja mazie ceļotāji, kas
no gida ieguva tālskatus, lai vieglāk un labāk varētu savvaļas zir-

gus aplūkot. Ejot pa taku, kuras
malā auga lieli biškrēsliņu, vībotņu ceri un arī sakuplojuši dadži, mazuļi prasīja brāļiem un
vecmāmiņām, kur un kad parādīsies zirgi. Liels bija viņu prieks,
kad pelēcīgo dzīvnieku ģimene
bija saskatāma pļavā. Gids paskaidroja, kā šie dzīvnieki pārvietojas pa pļavu, ka galvenais
barā ir vecais ērzelis, kas vienmēr modri aizsargā jaunos kumeļus un viņu mātes. Savvaļas
zirgi un neskartā daba - tas šķita
ne kā ikdienā, bet uzrunāja ikkatru vērotāju un lika domāt par
cilvēka lomu un atbildību pret ikvienu dzīvu radību.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Valgundi, kur atrodas Rīgas pareizticīgo Svētās Trīsvienības Sergija
sieviešu klostera filiāle. Šī klostera pirmsākumi ir 1886. gadā,
kad no Maskavas uz Rīgu pārcēlās Krievijas cara padomnieka
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un prātam
turīga dzelzceļa ierēdņa Maksurova ģimene. Viņa sieva un meitas nodarbojās ar labdarību.
1894. gadā netālu no Jelgavas
sieviešu klostera vajadzībām atvēlēja 200 hektāru meža malkas
ciršanai. 1895. gadā šeit uzcēla
pirmo kapelu. Krievijas cars
Aleksandrs Trešais no valdības
kases piešķīra 29000 rubļu baznīcas celtniecībai. Pirmā pasaules kara laikā klostera māsas
evakuējās uz Novgorodu, bet Otrā pasaules kara laikā darbojās
Valgundē.
Pašlaik klosterī ir 65 māsas.
Klosterim ir sava saimniecība.
Mūķenes saņem vecuma pensijas. Klosterī mūs apžilbināja zeltītais ikonostass. Māsas stāstījums un baznīcas skaistums lika domāt par mūžību, mieru.
Lieli svētki klosterī ir 19. augustā, kad svētī ābolus un tos ēd pirmo reizi. Akā ir gards ūdens, ko
piedāvā pagaršot paņemt sev līdzi. Pēc klostera un tā kapsētas
apskates daudzas ekskursantes
lielīja garšīgo ūdeni.
Ekskursijas noslēgumā - Ziemassvētku kauju muzejs un
Ložmetējkalns. Mūs sagaidīja
gids Māris, kas ar pirmajiem apsveicinājuma vārdiem piesaistīja
gan lielu, gan mazu uzmanību.
Redzams, ka šim cilvēkam viņa
darbs ir sirdslieta. Verot durvis,
mūs apņēma koka smarža - labi
dzīvot un strādāt tādā ēkā.
Muzejs atrodas kādreizējās
mežsarga mājās. Pirms Ziemassvētku kaujām vācu armija bija
sagrāvusi mājas. 1925. gadā uzcēla no jauna Mangaļu mājas.
2006. gadā atklāja brīvdabas
ierakumu ansambli, bet
2007. gadā izstādi Mangaļos.
Pirmā pasaules kara laikā
vācu armijai bija divi svarīgi
punkti: Mangaļi, kur stiepās
«vācu valnis» 30 km garumā, kas
bija vācu sapieru meistardarbs,
un Ložmetējkalns - nocietinājumu pilsētiņa ar baznīcu, bibliotēku, klubu.
Izstādē bija redzami attēli,
shēmas, kartes, kas palīdzēja izsekot Pirmā pasaules kara laika
latviešu strēlnieku cīņām, slaveniem kara dalībniekiem. Domāju, ka skolēni saprata, kāpēc
1917. gada 5.-11. janvāra kaujas sauc par Ziemassvētku kaujām, jo Krievijā bija vecā stila kalendārs, bet Eiropa, tai skaitā arī
Vācija, bija jau sen nosvinējuši
svētkus.
Vācu armijai bija plašs snaiperu tīkls. Latviešu strēlnieki
parādīja izcilu varonību, bet nebija atbalsta no krievu armijas
virspavēlniecības, tāpēc bija tik

daudz kritušo, arī bez vēsts pazudušo, jo purvs nebija aizsalis
un putenī nebija redzami arī
akači. 23. janvārī 35o C salā notika strēlnieku uzbrukums Ložmetējkalnam. Pirmā pasaules
kara lielākais ieguvums krievu
armijai bija 25 km2 atkarotas teritorijas.
Zēniem patika sapieru lāpstiņas, vācu karavīru katliņš,
gāzmaskas, durklis, vācu armijas karavīru zābaku apkalumi,
vācu virsnieku glāzes, šampanieša pudele. Attēlos varējām redzēt sanitāro vāģi, bet latviešu
strēlnieki labprātāk brauca uz
pārsienamo punktu vai hospitāli
zirga pajūgā, jo tad mazāk kratīja un nevajadzēja ciest tik lielas
sāpes.
Otrajā izstādes telpā mūs
pārsteidza Mangaļu kauju apkārtnes panorāma, kas ir tapusi
četru mēnešu laikā, tajā ir ap
100 cilvēku, milzum daudz koku, ierakumu, tiltiņu, dzeloņdrāšu žogu. Te ir bijusi milzīga
pacietība, lai visu to izveidotu,
izkrāsotu!
Tad apskatījām vācu armijas
blindāžu, kam ir pat stikla logs,
krāsniņa telpas apsildīšanai, dēļu grīda. Jā, vācieši mīlēja komfortu un par to rūpējās. Varējām
redzēt vācu armijas sapieru izbūvētos ierakumus, kas zaldātus labi pasargāja gan no ienaidnieka, gan no purva mitruma.
Ložmetējkalns ir augstākais
reljefa punkts šajā purvainajā
apkaimē. Vācu armija labi pārredzēja apkārtni, tāpēc šeit bija
7000 kritušo latviešu strēlnieku.
Kalnā ir piemineklis, pie kura ir
apglabāti trīs kritušie. Mēs nolikām rudens ziedus, nodziedājām «Div' dūjiņas…». Kad kāpām
kalnā, lija lietus, bet vēlāk atkal
spīdēja saule. Mēs teicām, ka tās
ir purva slīkšņās un akačos pazudušo strēlnieku asaras. Lai arī
viņiem nav savas kapavietas, viņi ir labvēlīgi pret ikvienu, kas
viņus piemin un atceras. Priedes, zaļas sūnas, mellenāji - tie
sargā viņu mieru.
Noslēgumā - mūsu pikniks
Ložmetējkalna pakājē, tikai bez
ugunskura, bet to katrs var
iedomāties un justies vienots ar
strēlniekiem.
Atceļā Laimas kundzes sabiedriski satīriskā dzeja, lietus
un saule, domas un pārdomas
par redzēto, dzirdēto.
Liels paldies Laimas kundzei
par šo skaisto, emocijām piesātināto dienu un visiem dalībniekiem par draudzību, zinātkāri un labestību vienam pret otru. IZ

Klāt sēņotāju laiks!

A: F: Laura Liepiņa

Negribot jāatzīst, ka
vasara tuvojas beigām un
arvien tuvāks nāk rudens,
bet šīs dabas pārmaiņas
atnes arī pa kādam
priekam.
Daudzi sēņošanas entuziasti
steidz doties uz tuvāko mežu vai
sev labi zināmajām, ar sēnēm
bagātajām vietām. Pēc smagās
darba nedēļas šāda aktīva atpūta palīdz gan atbrīvot prātu no
ikdienas domām, pavadot laiku
svaigā gaisā, gan salasīt sēnes
gardai maltītei.
Jau kādu laiku arī Iecavas
tirgū var manīt čaklus sēņotā-

jus. Pagājušās nedēļas nogalē
tur pircējus gaidīja Sigita Firleja (attēlā no kreisās), Mareka
Pavlovska un Uļjana Kisilica no
Misas, kas ar to aizraujas kopš
agras bērnības. «Sēnes mēs lasām Kangaru un Staņķu kalnos,
kas ir netālu no Iecavas,» stāsta
meitenes. «Nesen vēl sēņu nebija, tikai tagad tās sāka parādīties, bet nu to ir daudz.»
Kaut arī tirgū visas tirgojas
kopā, sēņojot gan katra atsevišķi. Meitenes pārdod gan gailenes, gan baravikas un saka, ka
bojātu sēņu esot maz. Jaunās
sēņotājas arī atzīst, ka cilvēki
labprāt pērkot sēnes, tādējādi
gandrīz vienmēr viss tiek pārdots. Tikai dažreiz kāds litrs jāved atpakaļ mājās. IZ

turpmākajiem mēnešiem!
Līdzjūtības
Vēl atliek svēta dusa Dieva ļaudīm.
/Vēstule ebrejiem 4.9/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Iecavas draudzes mācītājam
Rolandam Radziņam, tēvu smiltājā pavadot.
Iecavas evaņģēliski luteriskā draudze

Aizsaulē aizgājuši
Josifs Bortkevičs (07.05.1941. - 29.08.2008.)
Jūlija Mikuliča (12.12.1947. - 02.09.2008.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
jaunas burciņas (106 g,
skrūvējamas, 5500 gb.).
Tālr. 29164600.

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

automašīnu Peugeot Expert
(1997., gāze benzīns, 9 vietas,
TA 06.2009., tumši zila,
3,5 tūkst.EUR. Tālr. 29164600.
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Kultūras namā
26. septembrī pl. 19:00
Lāsma Kugrēna,
Aīda Ozoliņa un
Voldemārs Šoriņš

melodrāmā
ELPAS PAUZE
Biļetes cena - Ls 3.

jaunu dušas kabīni (90x90,
pusapaļa, augstais paliktnis, ar
sēdekli, Itālija). Steidzami, lēti.
Tālr. 29670897.

Iecavas evaņģēliski luteriskās
draudzes

KAPU SVĒTKI
6. septembrī:
pl. 10.00 Rumbu kapos
pl. 11.00 Smedes kapos
pl. 12.00 Sila kapos

kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 80 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140.
3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(60 m2, 2.stāvs, balkons).
Tālr. 26078101.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 26871890.

Pērk : : :
zemi virzienā Iecava-Rīga
(2-5 ha, netālu no šosejas A7).
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālr. 29690416.

Piedāvā darbu : : :
Zemnieku saimniecība piedāvā
darbu zaļumu sagatavošanā uz
lauka. Tālr. 29100937.

Sporta namā
SJBL - LR čempionāts
basketbolā
20. septembrī pl. 11:00
Iecava : Rīdzene/Barons 2
27. septembrī pl. 11:00
Iecava : Ādaži
Iecava : Gulbene
28. septembrī pl. 11:00
Iecava : Arkādija
Iecava : Rīdzene/Barons

Iecavas parkā
18. septembrī pl. 8:15
Iecavas novada rudens kross
skolēniem
26. septembrī pl. 13:00
Bauskas rajona skolu
komandu rudens kross

Sākot 2008./2009. gada darba sezonu,
aicinām jaunus dalībniekus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos!
Jau 8. septembrī pl. 17:45 uz pirmo tikšanos aicinām folkloras kopas
«Tarkšķi» mazos māksliniekus un visus, kas vēlas piebiedroties kuplajam
«Tarkšķu» pulciņam. Pl. 18:30 «Tarkšķi» /lielie/, vadītāja Kristīne Karele.
Pēc neliela pārtraukuma šovdeju studijas «Horizonts» vadītāja Liāna Vīksna aicina visus skatuves dejas cienītājus uz šovdeju studiju - puišus un

iesāktu jaunu pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīva sezonu (maksas).
21. septembrī pl.16:00 vadītāja Solveiga Lineja gaidīs kultūras namā
jauniešu deju kolektīva dalībniekus uz sezonas pirmo mēģinājumu! Ja
vēlies, atnāc arī Tu, nenožēlosi!
28. septembrī uz pirmo tikšanos šajā sezonā aicina sporta deju grupas va-

meitenes, gan bijušos, gan esošos dejotājus, gan arī tos, kuri vēlas aktīvi un

dītāja Lidija Dāvide - pl. 16:00 bērnu deju grupu dejotājus (ar priekš-

skaisti pavadīt brīvo laiku, dāvājot sev un citiem prieku. Vecuma grupas:

zināšanām un bez priekšzināšanām), pl. 17:00 pieaugušos dejotājus (ar

4 līdz 6 g.; 7 g. līdz 11 g.; 12 g. līdz 15 g.; 16 g. līdz ... Lūdzam pieteikties arī

priekšzināšanām un bez priekšzināšanām) (maksas).

tos, kuri dejoja pagājušajā sezonā (kultūras namā vai pa tālruņiem
63941234, 26666126). Visām grupām pirmā tikšanās 9. septembrī pl.

28. septembrī jauktais ansamblis «Svētdiena», vadītāji Arita Orrava un
Māris Drēviņš gaidīs jaunus dziedātājus
29. septembrī aicinām dāmas uz vēderdeju grupas «Amira» nodarbībām

16:00. (maksas)
15. septembrī pl. 17:00 skolotāja Solveiga Lineja gaidīs kultūras namā
vecākus ar bērniem, kuru vecums ir robežās no 2 līdz 5 gadiem, lai iepazītos un

(maksas) - pl.19:00 ar priekšzināšanām, pl. 20:00 bez priekšzināšanām.
Koris, tautas deju kolektīvi un līnijdejotāji sezonu sāks oktobrī. IZ
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