ISSN 1691-2055

9 771691 205012

46

Cena - Ls 0,30

Nr.46 ( 707 )

Tautas fronte dāvāja ticību Latvijas brīvībai

Katrs varēja ierakstīt vēlējumu
Latvijas vienotības jostā.
A: F: Anta Kļaveniece

L

atviešu tauta kā trešais
tēva dēls vairākkārt
stāvējusi krustcelēs.
Arī trešās Atmodas laikā, kad
modās latviešu brīvības gars un
1988. gadā dzima Latvijas Tautas fronte (LTF). Aizvadītajā sestdienā Bārbelē pulcējās toreizējie
tautfrontieši, lai atcerētos pirms
20 gadiem kopīgi uzsākto ceļu
līdz organizācijas galvenajam

Pasākuma dalībniekiem reģistrējoties bija iespēja saņemt grāmatu
«Latvijas Tautas fronte» vai «Barikādes». Uz atceres pasākumu
ieradušies Iecavas tautfrontieši: Valda Jakuška (pirmā no kreisās),
Anna Namiķe, aizmugurē Vanda Korbe un Romāns Tillers.
mērķim - neatkarīgas Latvijas
Republikas atjaunošanai, un,
iespējams, pasapņotu par to, kāda varētu būt mūsu valsts nākotne. Pasākuma organizēšanā
iesaistījās arī iecavnieki - Romāns Tillers apzināja bijušos
tautfrontiešus, lai līdz viņiem
nonāktu ziņa par tikšanos, bet
Stepans Drozdovs bija viens no
atceres diskusiju vadītājiem.
Tautas frontes dalībnieki at-

griezties sendienu notikumos varēja gan ar videomateriālu, gan
izstādes palīdzību. Galvenais uzsvars gan bija likts uz diskusijām, kurās piedalījās arī politiķe
Sandra Kalniete, ar kuru Bauskas rajona tautfrontiešiem bija
cieša sadarbība. Diskusijām sekoja zemessargu ansambļa
«Junda» koncerts un sarunas pie
kafijas tases jau brīvākā atmosfērā.
4.lpp.

«Iecavas Ziņu»
abonementa cena
nākamajam gadam:
1
3
6
12

mēnesim
mēnešiem
mēnešiem
mēnešiem

- Ls 1
- Ls 3
- Ls 6
- Ls 12

Abonenti, kuri «Iecavas
Ziņas» būs pasūtinājuši
vismaz trim nākamā gada
mēnešiem, saņems
novada Domes izdotu
2009.gada kalendāru.

F: Beata Logina

14.11.2008.

Ar tradicionālo lāpu gājienu
un piemiņas brīdi parkā
iecavnieki godināja
Lāčplēša dienu. Spītējot
stiprajam vējam, Brīvības
pieminekli ieskāva
desmitiem liesmiņu.
Gaismas lokā izskanēja
pateicības vārdi mūsu
tautas brīvības cīnītājiem
un visiem karavīriem, kas
pagājušajā gadsimtā un arī
mūsdienās stāv savas
tēvzemes sardzē un
nodrošina mieru. Ar 11.
novembri, kad atceramies
jaunizveidotās Latvijas
armijas uzvaru pār
bermontiešiem 1919. gadā,
sākas Valsts svētkiem
veltītu pasākumu nedēļa.
Aizdomāties par
vēsturiskajiem notikumiem
mūs aicina kinofilma «Rīgas
sargi». Skatītāju interese
par to ir liela, biļetes uz
pirmajiem seansiem
Iecavas kultūras namā
izpirktas ātri, taču vēl var
pagūt apmeklēt papildu
seansu 14. novembra pašā
vakarā.
Sporta namā 14. novembra
vakarā būs jauniešu
organizēts pasākums
Uzdziedi Latvijai kopā ar
grupu MEDO.
15. novembrī kultūras
namā patriotiski muzikālus
priekšnesumus varēs
baudīt vokālās vīru kopas
«Vilki» izpildījumā, bet
17. novembrī interesenti
aicināti uz svētku
sarīkojumu, kurā sveiksim
IECAVAS GADA CILVĒKUS Maiju Dūdumu un Pastaru
ģimeni, kā arī dziedāsim
kopā ar Lieni Šomasi un
Jāni Moiseju.
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Skolu ziņas

F: Beata Logina

Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs
Valsts svētku noskaņā
Pagājušais mācību gads
Dzimtmisas pamatskolai bijis
veiksmīgs. Esam gandarīti par
izlaiduma klases skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes
darbos: valsts eksāmenā Latvijas un pasaules vēsturē mūsu
skolēni ieguva otro augstāko rezultātu rajonā. Arī pārējos pārbaudes darbus skolēni nokārtoja optimālā līmenī, atbilstoši savām vēlmēm un spējām iestājās
izvēlētajās mācību iestādēs.
Esam bijuši aktīvi profesionālajā tālākizglītībā. Mūsu skola
organizēja tālākizglītības kursus, kurus vadīja Daugavpils
Universitātes lektori. Kursu norisē aktīvi iesaistījās ne tikai mūsu skolas skolotāji, bet arī citu
rajona skolu skolotāji, kuri kursu noslēgumā ieguva tālākizglītības sertifikātus.
Skolēnu dzīvi skolā veiksmīgi
organizē Skolēnu dome.
Šogad 9. klases skolēni ar sevišķu izdomu organizēja Skolotāju dienas pasākumu, iepriecināja savus skolotājus svētkos.
Skolā gadu no gada rit
daudzveidīgs interešu izglītības
darbs. Zēni ar aizrautību iesaistās sporta un tūrisma pulciņos;
jaunāko klašu skolēni apmeklē
tautisko deju pulciņu. Lielu popularitāti iemantojuši vizuālās
mākslas, informātikas, floristikas pulciņš. Mūsu skolas skolēni labprāt piedalās gan skolas,
gan novada, gan rajona sporta
pasākumos. Šogad mūsu sportisti izcīnīja pirmo vietu rudens
krosa sacensībās rajonā.
Skola neatlaidīgi domā par

ārējo līdzekļu piesaisti. Esam
iesaistījušies Comenius projektā
«Dabaszinātnes ikdienas dzīvē».
Sagatavošanās vizītes ietvaros
pabijām Portugālē. Ieguvām atsaucīgus draugus Vācijā, Polijā,
Spānijā. Skolēni labprāt iesaistās vides, veselību veicinošos
projektos:
·
«Gudrais zobiņš», skolēni
raksta četrrindi par zobu un viņa
draugiem, attiecīgi to ilustrējot
ar zīmējumu (1.- 7. kl.);
·
«Uzzīmē pats savu šokolādi!»
(1.-4. kl.);
·
CSD rīkotajā konkursā «Gribu būt mobils!» (7.-9. kl.);
·
Dabas muzeja rīkotajā konkursā «Cielavas gudrība» (5.-6.
kl.).
Skola ir pieteikusi dalību makulatūras vākšanas akcijā, ko rīko Latvijas dabas fonds sadarbībā ar Līgatnes papīrfabriku. Zaļās klases konkursam pieteikušies 5., 8., 9. klases skolēni.
Sagaidot Latvijas jubileju,
mēs esam papildinājuši skolas
parka stādījumus ar sešiem dažādiem kokiem. Skolā organizēsim viktorīnu «Vai tu pazīsti Latviju», piedalīsimies rajona ģeočempionātā «Latvijas kartes salikšanā», komandu konkursā
8. klasēm «Mana Latvija».
Mācību priekšmetu stundās,
gatavojoties Valsts svētkiem,
skolēni raksta radošos darbus,
zīmē zīmējumus - veltījumus savai Dzimtenei. Svinīgais pasākums, veltīts Latvijas Valsts
dzimšanas dienai, skolā notiks
14. novembrī.

IVSAC piedāvā vingrošanas un masāžas
pakalpojumus
Pašvaldības aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrs» (IVSAC) ir uzsākta jauna ārstēšanas terapijas metode
fizioterapijas kabinetā:
o ZĪDAIŅU vingrošana pēc Bobata terapijas metodes (kustību
aktivizēšana attīstības veicināšanai, normalizē muskulatūras
tonusu, novērš ķermeņa asimetrijas veidošanos, veicina
ķermeņa izjūtu, stabilizē ķermeni, daudzveidīgu kustību
apgūšana), masāža (veicina bērna attīstību, rahīta profilaksi,
nostiprina termoregulācijas sistēmu, stimulē imunitāti,
nostiprina un līdzsvaro sirds asinsrites sistēmu);
o BĒRNU-PUSAUDŽU individuāla vingrošana stājas
korekcijai, muguras muskulatūras nostiprināšanai, masāža;
o PIEAUGUŠO individuāla vingrošana, ja ir muguras,
locītavu, neiroloģiskas saslimšanas, masāža.
Bērniem pakalpojumu ir iespējams veikt bez maksas
ar nosūtījumu no ģimenes ārsta.
Pakalpojumu veic sertificētas medicīnas speciālistes
Laima Bensone un Sanda Seska.
Pieteikšanas reģistratūrā pa tālruni 63941481.

Lāčplēša dienas pasākuma
apmeklētāji pie Brīvības pieminekļa.

Mūsu labie darbi Latvijas Valsts jubilejai
Mana Latvija!
Dzejas runas konkurss - veltīts tēvzemei. To organizēja Iecavas internātpamatskolas bibliotekāre Dzintra Kraukle sadarbībā ar novada bērnu bibliotēkas
darbiniecēm. Skolēni bija izvēlējušies un runāja dzejoļus par
Latvijas dabu, vēsturi.
1.-4. klašu grupā labākie bija
Rebeka Kisiļica, Linda Akermane, Valda Antonova, bet vecāko
klašu grupā - Ieva Janševica,
Baiba Kanapecka un Kristīne
Dalbe.
Ozolzeme Latvija!
Šīs akcijas laikā 5.c klase kopā ar audzinātāju Ievu Plēsumu
un pašvaldības dārzkpi Dainu
Rudzīti iestādīja Latvijas Jubilejas ozolu.
2.c klase audzinātājs Ineses
Jirgenas vadībā izveidoja klasē
savu tautas dziesmu ozolu.
Tika apskatīti, izmērīti un saskaitīti vairāk nekā 160 ozoli
Iecavā.
Vislielāko darbu veica 8.a
klases skolēni, kuri skolotāja Viļa Zepa vadībā iestādīja skolai
jaunu ābeļdārzu - 44 ābelītes un
42 ogulājus.
Izzini Latviju!
6.c klase latviešu valodas
skolotājas iedrošināti piedalījās
republikas vides projektā «Iepazīsti Braku dabu». Viņiem bija
iespēja piedalīties R. Blaumaņa
Braku muzejā organizētājā Vides
pētnieku dienā un darboties
atraktīvās nodarbībās.
Skolā notika bilžu viktorīna
ar prezentāciju «Pazīsti Latvijā
populārus cilvēkus».
Vēstures ceļos grupu skolēnus un skolotājus aizveda vēstures skolotājas Sanitas Kozlovas
sarūpētā ekskursija uz Tīreļpurvu, kur gida Mārtiņa vadībā bija
iespēja izbaudīt latviešu strēlnieku pārdzīvoto.
Svētku kulminācija skolā gaidāma šonedēļ TĒVZEMES NEDĒĻĀ. Tās bija tematiskās klašu

stundas, gājiens kopā ar novada
ļaudīm uz Lāčplēša dienai veltītu
piemiņas pasākumu parkā pie
Brīvības pieminekļa. Pie mums
viesojās Rīgas skolēni ar savu
svētku programmu, bet ceturtdien skolā visi aicināti uz lielkoncertu «Svētki katrā sirsniņā!». Koncertā skanēs dzeja, tiks
teikti paldies vārdi darbos labākajiem un notiks lielā sadziedāšanās, skandinot latviešiem tik
mīļās un populārās dziesmas.
Līdztekus koncertiem visiem
ir iespēja saņemt skolas avīzes
jubilejas numuru un aplūkot divas izstādes: gleznotāja Teodora
Karašas darbus «Mana Latvija»
un pašu skolotāju izveidotā
«Latviskais manā mājā un dzīvē».
L. Putniņa
Sekojot prezidenta Kārļa Ulmaņa vārdiem: «Katrs darbs ir
viens akmentiņš, lai augstāk celtos mūsu tautas un valsts celtne
visai nākotnei», nozīmīgās dzīves
jubilejās un par ilggadēju darbu
Latvijas Valsts labā, par ieguldījumu Iecavas internātpamatskolas attīstībā ar Atzinības rakstiem Iecavas internātpamatskolā
tiek apbalvoti Ligita Putniņa, Olga Balode, Margarita Spēlmane,
Valda Briģe, Austra Šteinberga,
Anda Rūsiņa, Ineta Zvirgzda-Šebina, Jānis Ješauskis. Ar Atzinības rakstiem par apzinīgu, ar
augstu atbildību veiktu darbu
tiek apbalvoti Dzidra Miezere,
Inese Cielava, Dzintra Kraukle,
Ieva Plēsuma, Ginta Kopeika,
Sandra Sūna, Aivars Krauklis,
Agnese Veipa, Helēna Rūtena,
Marija Zepa, Žanna Stankeviča,
Sanita Kalderauska un ilggadējā
Skolas padomes priekšsēdētāja
Anita Rozenfelde. Pateicību par
centību mācībās, labām sekmēm, labu uzvedību un aktīvu
piedalīšanos skolas dzīvē saņem
arī 27 skolēni.
Paldies ikvienam skolas skolotājam, darbiniekam par veikumu, kas nodrošina augstu skolas
darba kvalitāti, attīstību.
Direktore J. Rubina
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Lemj par goda nosaukuma piešķiršanu
A: Beata Logina

Izskatījusi saņemtos
iesniegumus, Izglītības,
kultūras un sporta komiteja
ieteica Domei piešķirt
Iecavas Gada cilvēka
nosaukumu trīs kandidātiem.
Medicīnas māsai
Maijai Dūdumai
Maija Dūduma ir dzimusi,
augusi un skolā gājusi Iecavā.
50 gadus nostrādājusi
iecavnieku labā - šeit par
medicīnas māsu strādā kopš
medicīnas skolas beigšanas
1958. gada 1. augusta.
Precīza, akurāta, izpalīdzīga,
zinīga, cilvēks savā vietā - tā
M. Dūdumu raksturo viņas
kolēģi Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrā.
Šogad martā M. Dūduma
ieguva «Gada balvu medicīnā»
nominācijā labākā medicīnas
māsa Latvijas Republikā.
Pastaru ģimenei
Pastaru ģimenes zemnieku
saimniecība «Bērziņi» tika

izveidota viena no pirmajām
Iecavas novadā un joprojām ir
viens no mūsu novada
lauksaimniecības centriem.
Pateicoties saimnieka Jāņa
Pastara sabiedriskajai
aktivitātei, ilgu laiku tiek
uzturēti Iecavas un Terebodas
(Zviedrijā) lauksaimnieku
kontakti.
Jānis Pastars ir vairākkārtējs
konkursa «Sējējs» dalībnieks un
laureāts. Veiksmīga
saimniecības prezentācija
konkursā «Sakoptākais Latvijas
pagasts» palīdzējusi Iecavai kļūt
par uzvarētāju Zemgalē
2000. un 2005. gadā.
Aktīvi iesaistoties arī visiem
pieciem bērniem, Pastaru
ģimene ir izveidojusi un attīsta
kempingu «Labirinti». Šogad
konkursā, kuru rīkoja Bērnu
un ģimenes lietu ministrija, šis
plaši apmeklētais tūrisma
objekts apmeklētāju aptaujā
ieguvis titulu «Ģimenei
draudzīgākā atpūtas vieta
Zemgalē-2008».
Lieli ir ģimenes galvas - Jāņa
Pastara - nopelni, bet viss, kas

līdz šim izdarīts un sasniegts,
nav iedomājams un paveicams
bez ģimenes atbalsta. Tāpēc
apbalvojumu ieteikts piešķirt
visai Pastaru ģimenei.
Mirdzai Celmiņai
Mirdza Celmiņa par skolotāju
Iecavas vidusskolā strādā no
1969. gada 25. augusta. Veicot
tiešos darba pienākumus, ir
atbildīga un prasīga, prot
skolēnos veidot darbības un
uzvedības motivāciju. Jau
piecus gadus M. Celmiņa vada
skolas muzeju. 2003. gadā
viņas vadītais muzejs apbalvots
ar Izglītības un zinātnes
ministrijas Goda rakstu kā
labākais skolu muzejs, bet
2006. gadā vēstures entuziastei
izsniegta Muzeju valsts
pārvaldes apliecība. Ilggadējā
pedagoģe vairākkārt saņēmusi
arī atzinību par ieguldījumu
starptautiskās sadarbības
veicināšanu izglītības jomā,
iesaistoties projektā
«Comenius».
Diemžēl M. Celmiņa atsauca
savu kandidatūru no
apbalvojuma saņemšanas.

Pašvaldības goda nosaukuma nolikums ļauj vienā gadā apbalvot līdz trīs nominantus. Domes sēdē tika akceptētas abas izvirzītās kandidatūras un notika
arī balsojums par trešo apbalvojamo - par SIA «Florentina» īpašnieci Regīnu Cibuļsku, kura
veiksmīgi darbojas uzņēmējdarbībā, izveidojusi pircēju iecienītu
tirdzniecības vietu un labu darba kolektīvu, kā arī par vieglatlētikas treneri Elmāru Gāgu, kurš
27 gadus nostrādājis Iecavas
sporta skolā, mērķtiecīgi virzot
savus audzēkņus uz augstiem
sasniegumiem. Četri deputāti
(A. Grundmanis, S. Mašiņenkovs, J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone) balsoja par R. Cibuļsku,
trīs deputāti (G. Arājs, A. Grīnbergs, J. Krievs) - par E. Gāgu,
divi (A. Avots, S. Drozdovs) par
to, ka apbalvojami tikai komitejas ieteiktie kandidāti, un A. Mačeks no balsojuma atturējās. Tā
kā nepieciešamais balsu vairākums (6) par kādu trešo kandidātu netika savākts, pieņems lēmums Valsts svētku sarīkojumā
apbalvot tikai Maiju Dūdumu un
Pastaru ģimeni.

Konkursa laikā demonstrē iegūtās zināšanas
A: F: Anta Kļaveniece

Konkursa
laureātu
godā
Iecavas
novada bērnu
bibliotēkas
darbinieces
Ludmila
Šteinberga
(no labās),
Zoja Stūrmane
un Zorģu
bibliotekāre
Aina
Ezergaile.

5. novembrī ar sirsnīgu
pasākumu un aktiera
Gundara Silakaktiņa
dziedātām dziesmām
Skaistkalnes tautas namā
noslēdzās gadskārtējais
Bauskas rajona bibliotēku
konkurss.
Kad aiz muguras saspringtā
gatavošanās pārbaudījumam un
konkursa vērtēšana, laiks pateicībai par ieguldīto darbu un labāko bibliotēku darbinieku sumināšanai.
Skaidrs ir viens - itin visas 33
konkursā startējušās bibliotēkas savā attīstībā ir virzījušās uz
priekšu, un konkursā gūto punktu atšķirība ir niecīga. Varbūt
tāpēc laureātu vidū nokļuvušās
Iecavas novada bibliotēku darbinieces teic, ka ir mazliet nogurušas no ikgadējās konkurences
cīņas, taču citādi šie konkursi
stimulē nepārtraukti attīstīties
un meklēt izaugsmes iespējas.
Arī konkursa vērtēšanas komisijas loceklei, Kultūras ministrijas galvenajai referentei
Vandai Bērziņai nācās atzīt, ka
konkursa rezultāts ir ļoti labs.
Viņa uzteica rajona Centrālās

bibliotēkas nozīmi pārējo grāmatu krātuvju izaugsmē, jo tā veic
atbildīgo koordinatora lomu un
stimulē progresam. «Ir pilsētas
ar iedvesmu, bet jūs varat lepoties ar labu tradīciju,» sarīkojuma dalībniekiem sacīja V. Bērziņa.
Šī gada konkurss bija ievirzīts mazliet citādā gultnē, nekā
ierasts, un tā galvenais uzsvars
bija likts uz sniegto informācijas
pakalpojumu kvalitāti un
daudzveidību. Šo ideju rosinājis
fakts, ka pēdējo gadu laikā bibliotēkas piedzīvojušas milzu attīstību datorizācijas un inter-

neta pieejamības jomā, bibliotēku darbiniecēm organizēti vairāki daudzdienu kursu cikli, lai
viņas visos šajos jauninājumos
spētu orientēties un prastu tos
pārvaldīt. «Konkursa mērķis bija
noskaidrot, kā šīs zināšanas tiek
izmantotas bibliotēku ikdienas
darbā,» sacīja Bauskas Centrālā
bibliotēkas direktore Baiba Tormane.
«Prieks redzēt, cik jums laba
dzīve, jo pašvaldības jūs mīl,» uzrunā klātesošajiem sacīja Anna
Mauliņa, LNB Bibliotēku institūta direktore. Bibliotēku attīstība
bez pašvaldību atbalsta nebūtu

iespējama, taču bibliotēku devums pašvaldības iedzīvotājiem
arī ir neatsverams.
Arī Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile uzsvēra, ka
bibliotēka jau sen vairs nav tikai
vieta, kur paņemt grāmatu, bet
katras apdzīvotas vietas kultūras un informācijas centrs ar
bezgala plašu piedāvāto pakalpojumu klāstu; tā ir arī vieta,
kur satikties, atpūsties, radoši
darboties, gūt jaunas atziņas un
dalīties pieredzē.
Bibliotēku konkursā «Labākais informācijas pakalpojumu
darbs» piešķirtas septiņas godalgotas vietas:
1. vieta - Codes pagasta
Jauncodes bibliotēkai
2. vieta - Bārbeles pagasta
bibliotēkai
3. vieta - Skaistkalnes pagasta
bibliotēkai
4. vieta - Iecavas novada Bērnu
bibliotēkai
5. vieta - Vecumnieku pagasta
Misas bibliotēkai
6. vieta - Ceraukstes pagasta
1. bibliotēkai un Pilsrundāles
pagasta bibliotēkai
7. vieta - Iecavas novada Zorģu
bibliotēkai un Gailīšu pagasta
1. bibliotēkai
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Tautas fronte dāvāja ticību Latvijas brīvībai
1.lpp.

Pasākuma gaitā tautfrontiešu
sacītais sabalsojās vienotā domā ar Atmodas laikā izcīnīto brīvību
nekas nav beidzies; jāatmet pasivitāte un jāturpina cīņa par savām tiesībām. Ne velti runātāji
vairākkārt uzsvēra, ka viņi ar
prieku atceras toreizējo tautas
vienprātību, bet ar skumjām domā par šodienu.
«Manī ir apsīkusi sajūta, ka
veidojam savu valsti paši,» sacīja
bārbelietis Ilgars Krauze. «Nevajag ceturto Atmodu, tā pati trešā
ir jāturpina. Un tas nekas, ka
daudzus notikumus valstī nevaram ietekmēt. Brīvību mēs neizcīnījām ar ieročiem, bet ar entuziasmu, tādēļ nedrīkstam būt pasīvi,
nedrīkstam akli izlasīt reklāmu
un pirkt neejošas ziepes vai pakļauties pozitīvisma kampaņām.»
Sandra Kalniete atzina, ka
Tautas frontei bijis milzīgs spēks,
jo tieši tā spējusi izvilināt cilvēkus
no attālākajām lauku sētām. Cilvēki sadevās rokās un saprata, ka
kopā ir spēks, ka katrs ir daļa no
lieluma. Kas vainīgs, ka dzīve šodien ir tāda? Kurš ievēlējis tagadējos lēmējus vai otrādi - vēlēšanas ignorējis? Kāpēc dzīvojam ar
domu - lai tie blēdīgie tur Saeimā
dzīvo savu dzīvi, mēs savējo? Un
viņiem neviens netraucē. Kāpēc?
Varbūt tādēļ, ka toreiz mērķis bija
viens, bet tagad daudzi? Latviešiem vēl ļoti daudz jāmācās pastāvēt par savām tiesībām, kā to jau
sen ir iemācījušās darīt Rietumu
demokrātijas, uzskata S. Kalniete.
Emerita Buķele pateicās par
pleca sajūtu visiem kādreizējiem
frontes biedriem, jo īpaši pieminot
Anitu Celmiņu, kas gādājusi patvērumu no padomju armijas dezertējušiem puišiem, pavisam 17.
Bārbeles un Skaistkalnes pusē
esot vairākas lauku sētas, kuru
saimnieki puišus izmitinājuši.
Mājvārdi gan neesot zināmi, jo turēti stingrā slepenībā, taču vienalga to saimnieki pelnījuši pateicību.
Savas atmiņas par Latvijas
Tautas frontes laikā piedzīvoto
«Iecavas Ziņām» uzticēja arī vairāki iecavnieki, agrāk aktīvi sabiedriski politiskās organizācijas
dalībnieki.
- Kādas ir jūsu spilgtākās atmiņas par darbošanos Tautas
frontē?
Vanda Korbe: «Kā viens no
spilgtākajiem notikumiem Tautas
frontes laikā man atmiņā palikusi
sarīkotā politiski represēto tikšanās, šķiet 1989. gadā. Cilvēku bija daudz - pilna kultūras nama
mazā zāle. Vairāk bija cilvēku,
kas izsūtīti no citiem Latvijas pagastiem; no Iecavas ļoti maz, jo cik

Romāns Tillers dāvināja mazas piemiņas veltes aktīvākajiem
Tautas frontes cīņu biedriem – Sandrai Kalnietei (no labās), Ainai
Uščai, Agrim Arnītim, Uldim Godainim, Ilgvaram Krauzem un
Emeritai Buķelei. Pie galdiņa diskusijas vadītāji – Ligita Asare un
Stepans Drozdovs.
Iecavas
tautfrontieši Gunārs
Hermanis
(no labās),
Uldis
Lasmanis
un Ilze Arāja
kopā ar cīņu
biedru no
Vecumniekiem
Antonu
Butku.

tad atgriezās. Pierakstījām arī izsūtījuma laika atmiņas, tikai tagad tās vajadzētu apkopot un,
iespējams, publicēt. Vēl palicis atmiņā tas, ka vienā pirmajiem Tautas frontes gadiem 25. martā spējām sapulcināt iecavniekus pie
Brīvības pieminekļa pussešos no
rīta. Cilvēkus no mājām taču arī
izveda naktī un agri no rīta, tādēļ
prieks, ka mēs spējām arī šādā
veidā godināt represēto ļaužu piemiņu.»
Anita Latviete: «Daudzi baidījās LTF aktivitātēs iesaistīties. Atceros, ka Baltijas ceļa akcijas laikā
pretī Zorģu ceļgalam nemaz tik
daudz vietējo iedzīvotāju nebijām.
Abas ar meitu braucām uz visiem
Tautas frontes lielajiem pasākumiem. Sākām 1987. gadā, kad
kļuva mazliet brīvāk. Pie Brīvības
pieminekļa, vēlāk - Daugavmalā,
kad virs galvas lidoja helikopteri
un kaisīja skrejlapas. No šīm kopīgajām sanākšanām Rīgā arī tās
spilgtākās un neaizmirstamākās
emocijas.»
Imants Sūna: «Spilgtākais
Tautas frontes laiks, protams, ir
barikādes. Tas bija tas lielākais
pavērsiens, kad tiešām tautai vajadzēja kaut ko teikt. Pirms tam

jau bija tikai pļāpāšana un pēc
tam atkal tāpat. Barikādes bija
tas robežpunkts, kad Latvijas nākotni varēja pagriezt tā vai citādi.
Nebūtu braukuši toreiz uz Rīgu,
varbūt tagad būtu kaut kāda
autonoma republika. Tieši šis bija
smagākais moments. Es tajā laikā regulēju satiksmi Iecavā. Reizēm arī braucu līdzi atsevišķām
komandām, kas dežūrēja Rīgā, lai
nav tā, ka priekšnieks tikai sēž
kantorī, bet padotie skrien pa
priekšu. Atsaucīgākie tehnikas
sūtīšanā uz Rīgu bija putnu fabrika, Progress, Iecavas kolhozs,
bet, piemēram, no patērētāju
biedrības atbalsta nebija nekāda.
Atceros gadījumu, kad šaušanas
laikā Aivars Tiesnesis uz Rīgu aizskrēja istabas čībās, lai pārliecinātos, vai viņa vīriem viss kārtībā.
Cilvēku atsaucība bija milzīga.
Taču piedzīvojām arī provokācijas
no čekistiem.»
- Kāds, jūsuprāt, ir būtiskākais
Tautas frontes devums?
Vanda Korbe: «Pats galvenais,
ka tas labais, toreiz piedzīvotais,
nekur jau nepazūd. Tas, ka
mums ir sava valsts, sava himna
un karogs, noteikti ir Tautas frontes panākums. Daudzi cilvēki bai-

dījās Tautas frontes aktivitātēs
iesaistīties. Atceros, ka arī mans
tētis brīdināja, sakot, ka Tautas
fronte nav uzticama, jo tās pusē ir
nostājušies partijas funkcionāri,
viņi to vada, un labi nebūs. Es par
to dusmojos, man bija ilgi jādomā,
kāpēc tā? Acīmredzot viņam atmiņā vēl bija spilgti saglabājušies
1940./1941. gada notikumi.
Taču daudzi cilvēki Tautas
frontei uzticējās, ziedoja naudu.
Atceros, ka vairāki iecavnieki uz
ielas nāca klāt un deva naudu, es
tikai spēju pierakstīt. Arī grāmatnīcā bija ziedojumu kastīte. Tā bija tāda milzu uzticēšanās. Ir briesmīgi domāt, ja kāds to izmantoja
savtīgos nolūkos, taču man tam
negribas ticēt. Varu apgalvot, ka
tie, kas mēs gājām kopā, darījām
to simtprocentīgi tīri, atklāti un
vienoti.
Tautas vienotība toreiz bija
vienreizēja, tagad tas ir zudis. Varbūt tādi uzplaiksnījumi bija jaušami lietussargu mītiņā Rīgā.
Dziesmusvētkos? Tā ir tāda viegla,
patīkama lieta ar kopā būšanu un
kopā padziedāšanu. Taču, ja ir radikāli jāizlemj, ko tālāk darīt un ko
atbalstīt, tas ir kas cits. Toreiz gan
nedomājām, kādas sekas var būt
mūsu aktivitātēm. Arī tad, kad
mūs brīdināja par incidentiem
Lietuvā, neticēju, ka kaut kas tāds
var notikt arī šeit.»
Imants Sūna: «Pateicoties
frontei, mēs pašreiz atrodamies 40
gadu tuksnesī. Pēc Bībeles Mozus
savu tautu uz apsolīto zemi veda
40 gadus. Pie mums šobrīd notiek
tieši tas pats. Atšķirība ir tā, ka
mums nav tā Mozus priekšā, nav
vadoņa. Nepieciešams nomainīties paaudzēm, lai saprastu, kas ir
kas. Tautai vēl krietns ceļš ejams,
jo bieži vien nesaprotam, ko darām: balsojam par Šķēles un Tautas partijas projektu, par Šleseru
un Pirmās partijas projektu. Nevis
par partijas programmu, bet par
biznesa projektu, kurš tuvāk mērķim virza atsevišķu personu intereses. Zemnieku Savienību ir nopircis Lembergs, arī tas ir biznesa
projekts.
Šobrīd ir grūti izvēlēties tos,
kuriem var uzticēties; šobrīd tās
nav partijas, bet interešu klubiņi.
Jāsaka, ka visgodīgākais ir Rubiks: viņš nemainās, viņš nemelo
un ietur savu līniju. Tā ir tāda kā
ir, bet vismaz godīga. Pārējie melo.
Izeja ir meklējama jaunās partijās
ar citādu domāšanu, bet varbūt
uzrodas kāds spilgts līderis.»
- Ar kādu mērķi šodien braucāt
uz Tautas frontes atceres pasākumu?
Imants Sūna: «Visiem patīk
atcerēties jaunību. Un atmiņas
par šo laiku ir tiešām jaukas, jo
darīju, ko varēju. Protams, ne es
viens pats, bet visa tauta kopā.»

5.
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Svinēsim baznīcas
atjaunotni
A: Ausma Mežiņa

draudzes locekle
F: no personīgā arhīva

Mūsu Iecavas evaņģēliski
luteriskajai baznīcai
pienākusi svētku reize atjaunotajai baznīcas daļai
un altārim iesvētīšanas
10. gadadiena.
Vispār Iecavas baznīcai ir
432 gadi. Tie bijuši ļoti dažādi,
gan priecīgi, gan skumīgi. Traģisks bija 1972. gads - baznīca
nodega. Tajā sadega viss, arī divas ērģeles - mūsu baznīcas lielās ērģeles un Lambārtes baznīcas ērģeles. Vienīgi baznīcas tornis nesadega un nesabruka. Tas
spītīgi slējās debesīs, vēstīdams,
ka te ir bijusi baznīca.
1976. gadā rajona Izpildu komiteja draudzei atsavināja baznīcas mūrus, bet 1988. gadā tos
atdeva atpakaļ.
Vietā, kur cilvēki lūdza Dievu, izskatījās kā kara laukā:
bedres, gruvešu un zemes kaudzes. Auga bērzi, garāki un īsāki, un dažādi krūmi. Arī uz pussagruvušajiem mūriem auga zaļi
augi. Draudzi tas nebaidīja. Tā
uzsāka baznīcas atjaunošanu.
Sevišķi aktīvs darbs izvērsās
1997. gada rudenī lielās baznīcas altāra daļā. Tai uzlika jaunu
jumtu un izbūvēja griestu kupolu. 1998. gadā atjaunošanas
darbs ritēja visu vasaru. 15. novembrī atjaunotajā altārī bija arhibīskaps Jānis Vanags, Bauskas prāvests Pauls Žibeiks un
mūsu draudzes mācītājs Aivars
Siliņš. Atjaunotā baznīcas daļa
un altāris saņēma svētību. Šī
diena bija gaidīta - baznīca bija
ļaužu pārpilna.
Aizritējuši 10 gadi. Šai laikā
atjaunošanas darbi turpinājās.
Lielajai baznīcai ielikti logi, Iecavas panorāmu var skatīt no baznīcas torņa. Baznīca ir balta, tai
ir jauns, sarkans dakstiņu
jumts, baznīcā atkal skan ērģeles un ir silti, jo ierīkota gāzes
apkure. Te notiek visi garīgie pasākumi: svētdienās dievkalpojumi, kristības, iesvētības, laulības. Šeit notiek arī koncerti. Pastāvīgie koncertētāji ir Iecavas
mūzikas skolas skolēni un skolotāji. Ziemassvētkos un pavasarī ir lielie koncerti, bet notiek
arī mazāki. Baznīcā dzied arī an-

«Brīvdienu ceļvedis»
viesojas skaistumkopšanas salonā
A: Anta Kļaveniece

Otrdien skaistumkopšanas
salonā «Kamilli» viesojās televīzijas filmēšanas grupa, lai veidotu
sižetu raidījumam «Brīvdienu
ceļvedis».
Salona īpašniece Natālija
Kartiševa pastāstīja, ka raidīju-

ma veidotāji interesējušies, kādus skaistumkopšanas pakalpojumus izvēlas iecavnieces, kādas tendences valda šajā nozarē,
tuvojoties Ziemassvētkiem. Iecavā uzfilmēto interesenti varēs
noskatīties sestdienas, 15. novembra, rītā plkst. 9 LTV 7 kanālā.

Ražas ballē sacer pantus
A: Dzintra Pastare
F: Alma Spale

15. novembrī pirms
10 gadiem atjaunotajā altārī
bija draudzes mācītājs
Aivars Siliņš (no labās),
arhibīskaps Jānis Vanags un
Bauskas prāvests Pauls
Žibeiks.
samblis «Svētdiena» un ziedu salons «Avēnija» organizē profesionālu mūziķu koncertus.
Šajos 10 gados ir bijušas piecas draudzes priekšnieces.
1997. gadā altārdaļas atjaunošanu sāka Rasma Kreicberga. Viņa
ir tas cilvēks, kurš šim darbam ir
atdevis visvairāk spēka un enerģijas. Katrai no nākamajām
priekšniecēm (Zaiga Gudele, Aldonija Gaveika, Aija Kavosa, Velta Jagodina) ir savs veikums baznīcas atjaunošanā.
Visus šos gadus baznīcā kalpoja mācītājs Aivars Siliņš. Šovasar notika mācītāju maiņa, un
tagad mums ir mācītājs Rolands
Radziņš. Dzīve un darbs ar Dieva
svētību draudzē un baznīcā rit
tālāk.

Aicinām uz
PATEICĪBAS
DIEVKALPOJUMU par godu
mūsu evaņģēliski luteriskās
baznīcas ALTĀRA IESVĒTES
10 gadu jubilejai un
LATVIJAS VALSTS
dibināšanas
90 gadu jubilejai.
Iecavas evaņģēliski
luteriskās baznīcas mācītājs
R. Radziņš un draudze

Pēc pabeigtiem rudens
darbiem 8. novembra
vakarā iecavnieki varēja
izbaudīt ražas balli
kultūras nama otrā stāva
zālē.
Īpašā aura, gaumīgās telpas,
florālais noformējums, svecīšu
gaišums un cilvēku starojošās
acis aicināt aicināja izlikt sarūpētos cienastus un atraisīties
kopējai vakarēšanai. Sākotnējo
biklumu diezgan ātri pieveica
aktieru Ditas Lūriņas-Eglienas
un Mārtiņa Egliena darbošanās,
kā arī ansambļa «Vēja runa» muzikanti.
Mūsu cilvēki var lepoties ar
atraktivitāti, dejot prieku un fantāzijas lidojumu. Vakara vadītāji
klātesošos iesaistīja kopējā dziedāšanā, amizanta apraksta veidošanā, kā arī dzejas rindu radīšanā par godu mūsu mīļajai
Iecavai. Jauku četrrindu, trīsrindu un lielāku dzejojumu lapiņas

tika nolasītas un izliktas vērtēšanai uz zāles grīdas, atkarībā no
aplausu skaļuma. Trīs dzejdari
saņēma iedvesmojošas balvas.
Viļņa Goldmaņa veltījums patīkami pārsteidza visus un ieguva
vislielāko atzinību:
Nu
zemnieku
balle taču...
Ai, skaistie
gumijnieki,
Jaukā trepjuskatuv's rota!
Tu svētkos
izpušķota.
Ja būtu
molberts
man un
liela ota,
Tad nedzertu
es šeit no piņģerota.

Gribētos pateikt mīļu paldies
kultūras nama vadītājai Birutai
Švītiņai un viņas lieliskajai komandai, visiem tiem cilvēkiem,
kas gādājuši par iespējām atpūsties un baudīt kultūras dzīvi.
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Mana Latvija
Turpinām publicēt interesantākās
Iecavas vidusskolas skolēnu miniatūras.

Dziesmusvētki.
Sveces. Ozols
A: Jana Poļakova, 11.c kl.

Dziesmusvētki - cilvēki, prieks,
vienotība, spēks, dziesmas,
dejas, centība, mērķis, labs
rezultāts, sajūtas, emocijas,
gandarījums. Domāju, ka tikai
Latvijā šajos svētkos cilvēki ir
tik laimīgi, vienoti un emociju
pilni. Šos svētkus neaizmirst
vecā paaudze, un ir arī daudz
jauniešu, kuriem šie svētki ir
tuvi sirdij.
18. novembris - Latvijas
svētki! Man prātā sveces.
Iededzot svecīti, mēs
atceramies un pieminam tos,
kas mums bija tuvi, kurus
mēs mīlējām un cienījām.
Sveces rada mierīgu un gaišu
noskaņojumu šajā dienā, un

Atradumi : : :
11. novembra vakarā
krustojumā pie kultūras nama
atrasti balti sieviešu cimdiņi,
bet Dārza ielā - garāžas atslēga
ar piekariņu. Interesēties
novada Domes kancelejā.

IZ

visi cilvēki kļūst vienoti.
Ozols - tikpat stiprs kā Latvija.
Uzskatu, ka ozols simbolizē
Latviju, jo nekur citur nav tik
stipru, skaistu, lielu ozolu.
Latvija var lepoties ar tādiem
kokiem. Ozols tiešām ir viens
no stiprākajiem Latvijas
simboliem, jo ozols ir attēlots uz
piecu latu banknotes un daudz
tiek pieminēts latviešu
tautasdziesmās. Taču visvairāk
ozolu redzam pie lauku
viensētām un labības lauku
vidū, kur tie stāv kā stalti vīri,
un brīžiem liekas, ka tie mūs
sargā.

Preses izdevumu
abonementu
noformēšana
2009. gadam līdz:
·
15. decembrim
pasta nodaļās ar interneta
pieslēgumu un internetā
www.pasts.lv.
·
7. decembrim
pasta nodaļās bez interneta
pieslēguma; pie pastniekiem
visā Latvijā; pa tālruni
67008001 (tālruņa darba
laiks 7:00- 22:00)
·
26. novembrim,
nosūtot Latvijas Pastam
speciālu preses
abonēšanas pieteikumu no
Abonēšanas kataloga.

Dzimtene. Atmiņas.
Sarkanbaltsarkanais.
A: Laura Liepiņa, 10.a kl.

Pirms daudziem gadiem, kad es
biju maza un domāju tik par
lellēm un pūkainiem kaķēniem,
Latvijas karoga izkāršana valsts
svētkos man nelikās kaut kas
īpašs. Tā bija viena no lietām,
kas pieņemta pieaugušo
pasaulē, lietām, kas tika darītas
tikai tāpēc, ka tā jābūt. Ne cik
tālu no patiesības tas arī nebija,
jo pat šie «lielie cilvēki»
neuzlūkoja sarkanbaltsarkanās
krāsas ar bijību un lepnumu
acīs, tie pat nekad nepieminēja,
cik nozīmīgi ir neaizmirst šīs
krāsas, kas simbolizē ko vairāk
par oficiālu valsts zīmolu.
Kad paaugos lielāka un skolā
skolotāji mums sāka stāstīt par
visām šīm šķietami tik
svarīgajām lietām - nabaga
latviešu tautu, vēstures faktiem
un dzimtenes mīlestību -, es
tam noticēju. Mācījos garos
dzejoļus par tēmu Latvija tēvzeme mana, Lāčplēša dienā
noliku svecīti pie Brīvības
pieminekļa, jutu līdzi latviešu
hokejistiem pasaules
čempionātos. Jo tā piedienas, ja
vēlies saukt sevi par latvieti. Es
vēlējos, tāpēc ļāvos šai
propagandai, dzimtenes
mīlestības propagandai.
Kopš laika, kad biju pavisam
mazs bērns, šķiet, nekas nav
mainījies. Mēs mīlam Latviju ar

Laura Liepiņa Dzejas dienu
noslēguma pasākumā.
F: Beata Logina

vārdiem, arī ar darbiem, bet vai
ar sirdi? Mēs dedzinām Krievijas
karogus, saucam sevi par
nacionālistiem, nobirdinām
asaras, atceroties visu, kas ar
mums, latviešiem, ir noticis,
dziedot himnu, pieceļamies
kājās, bet nenoņemam cepuri,
atdodam Abreni, braucam pelnīt
uz ārzemēm, jo nevēlamies
dzīvot Austrumeiropā,
neklausāmies latviešu mūziķus,
jo viņi taču tāpat nespēj iekarot
Eiropu, regulāri izkaram karogu
svētkos, tādējādi izvairoties no
policijas soda. Tāda ir mūsu
mīlestība.
Es mīlu tevi, Latvija.

Fotokonkurss
Laikraksta «Iecavas Ziņu» un pašvaldības portāla
http://www.iecava.lv/ veidotāju organizētais konkurss
«Latvija - manas mājas» ir noslēdzies.
Sakām paldies visiem, kas piedalījās, bet laikraksta redakcijā
balva gaida Ivetu Solimu, kuras fotogrāfija «Ceļš, kurp vedīsi tu
mani...» ieguvusi visvairāk punktu portāla apmeklētāju
balsojumā.
Speciālbalviņu piešķirsim Kristīnei Zabarovskai,
kura konkursam iesūtīja bildi «Latvija Iecavas debesîs».
Redzīgā fotogrāfa acs gan
piederot septiņgadīgajam
dēlam Robertam, kas šo
mākoni pavasarī
pamanījis virs
viesu nama «Dārta».

Iveta Solima «Ceļš, kurp vedīsi tu mani...»

6.

Kristīne Zabarovska
«Latvija Iecavas debesīs»

7.

IZ
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Sporta ziņas

5. novembrī Bauskā norisinājās rajona veterānu basketbola
čempionāta otrā kārta, informē Māris Ozoliņš.
Dienas pirmajā spēlē, par pārsteigumu daudziem, Dāmītes
uzvarēja Gailīšu pagastu un nu ar divām uzvarām divās spēlēs ir
turnīra tabulas galvgalī.
Pēc šīs spēles laukumā devās Iecavas novada un Īslīces pagasta
komanda. Iecavnieki spēli iesāka ļoti apņēmīgi, un bija jūtams, ka
nepiedalīšanās pagājušā gada turnīrā iecavniekiem nākusi par
labu, jo visi, kas devās laukumā, bija noilgojušies pēc basketbola.
Sākuma piecniekā iecavniekiem startēja A. Mudurs, V. Gailums,
D. Buners, M. un J. Ozoliņi. Ātri tika iegūts desmit punktu
pārsvars 15:5. Veiksmīgi komandas saspēli organizēja Vilnis
Gailums, un līdz otrās ceturtdaļas beigām Iecavas basketbolisti
vēl palielināja pārsvaru par desmit punktiem. Turpinājumā
D. Buners izpelnījās ceturto personisko piezīmi, taču viņa vietā
uzmainītais Jānis Krūze spēlēja gana pārliecinoši un veiksmīgi
iekļāvās komandas sadarbībā.
Spēles noslēguma daļa bija formalitāte, jo šajā vakarā metieni
grozā krita visiem iecavniekiem, tāpēc arī gala rezultāts izdevās
pārliecinošs - 83:39. Šajā spēlē visvairāk punktu sameta Māris
Ozoliņš - 43, bet Jura Ozoliņa rēķinā 29 punkti.
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti:
7. novembrī Salaspils - Iecava/Vecumnieki
1994. g. dz. 51:122 (A. Taurenis 43, E. Šteins 30)
8. novembrī Iecava/Vecumnieki - Sigulda
1995. g.dz. 48:53 (L. Jaunzems 18, R. Zariņš 11)
1994. g.dz. 81:52 (E. Šteins 26, A. Taurenis 19)
1993. g.dz. 92:62 (J. Eiduks 46, R. Bicons 14)
1992. g.dz. 82:66 (E. Avots 21, V. Lielausis 21)
1990./91. g. dz. 85:68 (J. Ojāru 23, G. Baldiņš 18)
Amatieru basketbola līgas Rietumu zonas turnīrā piekto
uzvaru izcīnījusi Dartijas vienība.
7.novembra spēle SAKS «Dartija» sporta namā šūpojās kā pa
viļņiem - te viena komanda vadībā, te otra, bet pirmās trīs
ceturtdaļas mājinieki tomēr beidza kā zaudētāji (19:20, 39:41,
61:65). «Pēdējā ceturtdaļā spējām saņemties, pateicoties veiksmei
gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, izdevās panākt piekto uzvaru
šajā sezonā 87:82,» priecīgs ir Dartijas kapteinis Aldis Beitiņš.
Svarīgi, ka iecavnieki labi nospēlēja mača galotnē. Rezultātu
izšķīra mūsu basketbolistu cīņasspars, lai gan vēl pēdējā
ceturtdaļā Saldus bija vadībā pat ar 10 punktiem. Ar precīzu
trīspunktnieku un pārķertu bumbu īstajā brīdī laukumā
atgriezās Gundars Brička, arī Armanda Švītiņa gūtie grozi bija
neatsverami, uzskata treneris Voldemārs Pārums. Bez tam šī bija
pirmā spēle, kad Dartija veiksmīgāk nekā pretinieks cīnījās par
atlēcošajām bumbām (43:42).
Gundars Brička - 19 punkti, 10 atlēkušās bumbas, 4 pārtvertas
bumbas, 4 bloķēti metieni;
Armands Švītiņš - 19 punkti, 9 atlēkušās bumbas (5 uzbrukumā);
Mārcis Eglītis - 16 punkti, 4 bloķēti metieni;
Aldis Beitiņš - 14 punkti, 10 atlēkušās bumbas (5 uzbrukumā), 4
rezultatīvas piespēles;
Juris Ojāru - 9 punkti;
Māris Gailums - 6 punkti;
Ervīns Pelsis - 4 punkti.
Spēlēja arī Aigars Indriķis, Māris Ozoliņš, Jānis Saveļjevs un
Jānis Ivanovs.

Līdzjūtība
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav rītdienas, ir tikai vēju balss,
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
/N. Dzirkale/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Solvitai Anstrangai, brāli mūžībā pavadot.
Sākumskolas «Dartija» kolektīvs

Eiropa brauks uz Latviju
pieredzes apmaiņā
A: Valda Liekne

novada Domes pieaugušo
izglītības speciāliste
Katru gadu daudz cilvēku
brauc uz Eiropas valstīm, daži
kā tūristi, citi strādāt, bet liela
daļa no tiem - mācīties. Tie nav
tikai jauni cilvēki, kuru mērķis ir
iegūt labu izglītību, lai nākotnē
atrastu labu darbu, bet speciālisti, kas dodas mācīties ko jaunu, interesantu, inovatīvu.
Šādu iespēju dod Eiropas Savienības mūžizglītības programma, kas piedāvā ar izglītību un
attīstību saistītiem speciālistiem
doties pieredzes apmaiņā uz
Eiropas valstīm. Pieredzes apmaiņa dod ieskatu citu valstu
pozitīvajā pieredzē un ļauj izvērtēt, kuras ir tās metodes un
iespējas, ko mēs varam ieviest
savā zemē, savā iestādē.
Bieži redzot, kā izglītības procesi notiek citur, mēs varam ar
prieku konstatēt, ka arī mūsu
valstī ir pieredze, ar kuru ir vērts
iepazīstināt citas Eiropas valstis.
Tā Iecavas novada Dome
iesniedza pieteikumu mācību vizītei Latvijā, lai iepazīstinātu ar
Latvijas tautu kultūru un tradīciju ietekmi uz starpkultūru dialogu valstī. Mūsu tauta ir bagāta
ar tradīcijām, kuras sniedz

mums plašu izziņas materiālu
par tautas kultūras vēsturi un
uztur nacionālo pašapziņu. Līdzās latviešiem dzīvo citu tautības, kuras esam apņēmušies
integrēt, bet ne asimilēt. Citās
Eiropas Savienības valstī integrācija bieži nozīmē arī tautas
asimilāciju, pret kuru etniskām
minoritātēm ir daudz iebildumu.
Mūsu valstī ir daudz labu piemēru, kā ar nacionālās pašapziņas
veidošanu veicinām valstij lojālas un tolerantas sabiedrības radīšanu.
Nākamā gada aprīlī izglītības
darbinieki no astoņām valstīm
brauks smelties Latvijas pieredzi kultūras un integrācijas jautājumos. Lai šo mācību vizīti izdotos noorganizēt veiksmīgi un
tā, lai dalībnieki būtu apmierināti ar gūto pieredzi, Salonikos
(Grieķijā) tika rīkota konference.
Tajā piedalījās pārstāvji no Nacionālajām Akadēmisko programmu aģentūrām, kuras ir atbildīgas par Eiropas Savienības
mūžizglītības programmas projektu ieviešanu, tie, kas šādas
vizītes jau ir organizējuši, kā arī
tie, kas pirmo reizi to darīs. Konference notika CEDEFOP (Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs) mītnē, kur dalībnieki diskutēja un dalījās pieredzē.

Vieglatlēti sacenšas telpās
A: Beata Logina

5. novembrī Iecavas novada
sporta skola «Dartija» rīkoja
vieglatlētikas sacensības
telpās D vecuma grupai
1998. gadā dzimušiem un
jaunākiem sportistiem.
Sacensības notiks divos
posmos, un kopvērtējuma
uzvarētājus noskaidrosim abu
posmu summā.
Pēc pirmā posma sacensībām,
kurās piedalījās 17 zēni,
kopvērtējuma līderi ir:
1. vieta - Alvis Dernovojs
(13 punkti)
2. vieta - Česlavs Rakovskis
(20 punkti)

3. vieta
4. vieta
(23 p.)
5. vieta
6. vieta
(35 p.)

- Egils Taranda (21 p.)
- Kārlis Edvards Ozoliņš
Mareks Kosijs (27 p.)
- Daniels Fjodorovs

Meiteņu grupā sacentās
14 vieglatlētes.
Pēc pirmā posma kopvērtējuma
augšgalā ierindojušās:
1. vieta - Annija Liepiņa
(9 punkti)
2. /3. vieta - Jeļena Alfjorova
un Simona Vītoliņa (12 p.)
4. vieta - Samanta Ilguma
(26,5 p.)
5. vieta - Lība Marija Madžule
(33 p.)
6. vieta - Undīne Čekstere
(33,5 p.)

Aizsaulē aizgājuši
Aleksandrs Bohans (28.05.1952. - 08.11.2008.)
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Kultūras namā

IZ
2 istabu dzīvokli Iecavā.
Steidzami, lēti. Tālr. 29178400.

AUTOSERVISS
PIEDĀVĀ:
plaša sortimentā
ziemas riepas,
montāža, balansēšana.
Tel. 22026062; 63921978.

3 istabu dzīvokli Dārza ielā 4.
Tālr. 29225808.

14. novembrī plkst.19:00
un 21:00 kinofilmas

«RĪGAS SARGI»
papildu seansi.
Biļetēm svētku cena - Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana!

2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 26871890.

15. novembrī pl. 19:00

kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844

Biļetēm svētku cena - Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana!

lēti 3 PVC logus un dažādu
izmēru iekšējās palodzes.
Tel. 29754477; 22342922.
jaunu dušas kabīni (90x90,
pusapaļa, augstais paliktnis, ar
sēdekli, Itālija). Steidzami, lēti.
Tālr. 28829561.

Vokālās grupas
«VILKI» koncerts

17. novembrī pl. 19:00

LATVIJAS VALSTS
90. GADADIENAI
veltīts pasākums
ar svinīgu balvas «Iecavas
gada cilvēks» pasniegšanu
un svētku koncertu
Lienes Šomases un
Jāņa Moiseja izpildījumā.
Ieeja bez maksas.

Pērk : : :
R/O ``Pestīšanas armija`` konkursa kārtībā meklē:
IECAVAS BĒRNU DIENAS CENTRA VADĪTĀJU
darbam Iecavā.
Prasības:
- augstākā socialā pedagoga/darbinieka izglītība;
- pieredze personāla un projektu vadīšanā;
- labas latviešu valodas zināšanas, angļu un krievu valodas
zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
- pamatzināšanas finansēs un lietvedībā;
- precizitāte, augsta atbildības sajūta;
- iemaņas darbā ar datoru (MC Word, Excel, PowerPoint).

Pienākumi:
-

sienu.
Tālr. 26414903.
metāla taupības krāsniņu,
baltos silikāta ķieģeļus, lietotas
durvis un logus, zāģmateriālus,
lietotas guļbūves pārvešanai.
Tālr. 29354887.

Izīrē : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 26179813.
Lēti iznomājam tirdzniecības
telpu Iecavā, Rīgas ielā 14,
2.stāvā, 173,3 m² platībā.
Tālr. 67860541, 22835731.

vadīt bērnu dienas centru un tā personālu;
attīstīt jaunus sociālos projektus;
sadarboties ar Iecavas novada Domi;
piesaistīt jaunus sponsorus;

Piedāvājam:
- pilnas slodzes darbu un socialās garantijas;
- interesantu, radošu un atbildīgu darbu, vadot cilvēku
kolektīvu.
Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 67310036 vai 26822578,
vaicāt Oļesju. CV var arī sūtīt uz info@pestisanasarmija.lv.

Meklē darbu : : :

15.novembrī
12

00 -

NŪJOŠANA

pie sporta nams «Dartija».
Nūjošanu vada sertificēti LTSA instruktori.
Visiem interesantiem bez maksas būs
iespējams izmēģināt šo sporta veidu!
Pasākuma beigās
aksesuāru un
nūjošanas piederumu izloze!

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Firma meklē stiprus un
izveicīgus strādniekus
dažādiem darbiem.
Tālr. 28444082.

00 -

15 DEJU un
FITNESA maratons

Būšu mīļa auklīte Jūsu
mazulim. Tālr. 26044449.

sporta nama foajē.
Sertificētu fitnesa treneru
vadībā bez maksas varēs
iepazīties ar nodarbību
specifiku, ko piedāvājam
SAKS «Dartija».

MIRUŠO PIEMIŅAS
DIENA Sila kapsētā
23. novembrī plkst. 13:00.

21. novembrī plkst. 19:30

teātra izrāde
«ALU SIEVIETE»
Biļešu cena - Ls 7 un Ls 8.
Biļešu iepriekšpārdošana!

Sporta namā
Jaunatnes basketbola
līga
17. novembrī pl. 11:00
Iecava : Rīga/Pols 2

IECAVAS NOVADA
VIEGLATLĒTIKAS
SACENSĪBAS TELPĀS
19. novembrī 15:00
«C» grupa - 1996./97. g. dz.
zēniem un meitenēm
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.

Zālītes speciālās skolas
40 gadu jubilejas svinības
notiks 22. novembrī
plkst.16.
Laipni tiek gaidīti visi bijušie,
kā arī esošie skolas
darbinieki. Vēlama iepriekšēja
pieteikšanās pa telefonu
63941719 (skolas direktore).
Plkst. 15:15
no Iecavas autoostas
uz skolu kursēs autobuss.
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