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Mums tik daudz pieder,
Cik mēs paši ar savām rokām
Varam nopelnīt,
Paši ar savu garu uzcelt,
Paši ar savu prātu izgudrot. (Z.Mauriņa)

Iecavas novada Dome
Ziemassvētkos un
gadumijas priekšvakarā
sveic sava novada iedzīvotājus,
sadarbības partnerus, draugus,
atbalstītājus un novēl visiem izturību,
ticību saviem spēkiem un veiksmi
2009. gadā!
Domes vārdā
priekšsēdētājs Jānis Pelsis

Sirsnīgus sveicienus
un pateicības vārdus
sūtām visiem mūsu
uzticamajiem
lasītājiem un
rakstu autoriem.
Lai priecīgi
Ziemassvētki!
Tiksimies atkal
nākamgad 9. janvārī.
Atgādinām, ka tie abonenti,
kuri mūsu laikrakstu ir
pasūtījuši vismaz trīs
mēnešiem, atlikušajās šī
gada darbdienās redakcijā
var saņemt Iecavas novada
kalendāru 2009. gadam;
pārējiem abonentiem
to piegādāsim ar pasta
starpniecību janvārī.

Jaunajās
4.
privātprakses
telpās darbs rit
mierīgāk
Par siltuma
tarifa
aprēķiniem
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IZ Pirms grupas «Klaidonis» koncerta 12. decembrī jautājām:
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Aina Poiša
- Man ir ļoti laimējies, ka katru gadu varu piedalīties «Latvijas
lepnuma» pasākuma ierakstā.
Tas mani ir tā izlutinājis, ka es
varu satikties ar cilvēkiem, kas
tiešām no sirds dara labas lietas.
Tas man iedod noskaņu, tas ir
kā tonis, kad tev padod tonalitāti
un tu esi gatavs svētkiem. Ne tikai skriet pa veikaliem un meklēt dāvaniņas, bet nodoties dvē-

Man vajag satikties ar cilvēkiem,
kas ir atvērti, nevis paļauties vilinājumiem nopirkt kaut ko no
tā, ko piedāvā mediji.
Jauno gadu es neuztveru kā
rituālu jaunai dzīvei. Jaunais
gads vienkārši ir kā šķirtne, kad
tu sāc gaidīt pavasari. Tas ir tas
galvenais. Man nepatīk lielas un
pārāk svinīgas balles, sev mēģinu atrast vietu, kur ir klusums, kur ir miers arī Jaungadā.
Par gadu kopumā es domāju ar

paļāvību, ka nāks pavasaris. Daba vien jau mums pierāda, ka
mēs varam mainīties. Necenšos
sekot līdzi visām tām šausmām
un ārprātam, kas notiek ekonomikā un kas notiek ar mūsu
valsti, bet koncentrējos uz pavasara gaidīšanu un ticību, ka
kaut kā mēs izkulsimies. Pieliekot pūles un varbūt pārrevidējot
to, no kā mēs tiešām varam atteikties un uz ko vairāk varam
orientēties, es teiktu, ka krīze
var atnest arī ko labu.
Cilvēkiem es novēlu vairāk
savstarpēji uzticēties, nevis individualizēties. Ar savstarpēju uzticēšanos cilvēks cilvēkam var
ļoti daudz palīdzēt - atbalstot,
uzklausot, saprotot. Bez tā mēs
netiksim ar grūtībām galā. Tieši

šīs cilvēciskās vērtības atjaunot
es novēlu! Akcentiem ir jāmainās, jo mēs esam ļoti materializējušies. Tagad esmu dzirdējusi
sievietēs sakām: galu galā nenopirkšu sev piekto kurpju pāri,
bet tai vietā būšu pievērsusies
kaut kam daudz būtiskākam.
2.lpp.
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Valentīna Savicka
Ziemassvētku sajūtai pietrūkst sniedziņa, bet
cerēsim, ka vēl būs. Šobrīd dvēseles
noskaņojums ir labs, jo tūlīt došos uz grupas
«Klaidonis» koncertu, kas man ļoti patīk. Jau
televizorā skatījos un jutu līdzi, kad Māris
Sloka kopā ar Ainu Poišu uzstājās. Arī
balsoju, tāpat kā «Koru karos», kur mans
favorīts bija Dzintariņš (Dzintars Čīča).
Sevišķi patika tā dziesma, kur viņi kopā
ar Poišu dziedāja.
Ko sagaidu no jaunā gada? Līdz
pensijai vēl kāds laiciņš jāgaida varētu būt lielākas algas, taču
valsts krīzes dēļ diez vai to sagaidīsim.
Cilvēkiem novēlu izrauties no
domām par ikdienu, apmeklējot
tādus pasākumus, kas uzlabo
noskaņojumu.

Andis Kreicbergs
Nu kā var justies bez sniega? Ceru,
ka drīzumā, rīt, parīt, tas
sniedziņš tomēr mūs iepriecinās.
Noskaņu gan palīdz radīt arī
tikko iedegtā eglīte. Lai vairotu
optimismu un svētku noskaņu,
nedrīkst domāt par slikto
un pelēko, vairāk jāpievēršas
gaišajam un labajam.
Jaunajā gadā jāvēlas,
lai ir veselība un darbs.

Ineta Rabcēviča
Jūtos diezgan labi. Ziemassvētku
noskaņai tuvina izrotātā egle pie
kultūras nama un lampiņām
izgaismotās ielas. Cerams, ka jaunajā
gadā mums izdosies pārvarēt pašreizējo
ekonomisko krīzi.

Dzidra
Baltace
Ziemassvētku
tuvošanos vēl neesmu
izjutusi, jo nav bijis
laika - jāstrādā. Bet
vispār, tas man ir
raksturīgi, - domāt
par to pēdējā brīdī.
Mani Ziemassvētki
nav iedomājami
bez ģimenes,
dāvanām un šokolādes
konfektēm. Tās ir
tradīcijas, kas man
pazīstamas jau kopš
bērnības. Arī jaunajam
gadam man plānu vēl
nav, jo zinu, ka pirmie
mēneši paies intensīvā
darbā. Sapņus
izsapņošu pēc tam.

Andris Lapiņš
Jūtos normāli. Ko tad skums
par kaut ko? Labāk jau no tā nepaliks.
Optimismu palīdz uzturēt dzīvesbiedre
un visi pārējie. Domāju, ka jaunajā gadā
dzīve sevišķi labāka nekļūs.
Kā saka: dzīvosim - redzēsim!
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Jauno gadu sagaidām ar pārdomām par aizvadīto
A: F: Ingūna Lāce

Nemanot ir pienācis decembris. Tuvojoties Ziemassvētkiem,
atkal esam gaidu pārņemti.
Priekšā vēl nezināms jauns gads,
bet par šo gadu rosās pārdomas ko esam paveikuši, kas darāms
turpmāk.
Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis»
par galvenajiem izvirzīti uzdevumi, kas pilnveido izglītības programmas īstenošanas kvalitāti,
lai nostiprinātu bērnu veselību
un sagatavotu viņus skolai. Regulāri pasākumi bērnu veselības
un drošības uzlabošanā, fiziskās
aktivitātes ir kļuvušas par mūsu
ikdienu. Īpaša uzmanība pievērsta sadarbībai ar vecākiem, veidojot līdzatbildību par bērnu izglītošanu.
Saistībā ar tēmu «Drošība
mājās un ārpus mājas» pie
mums viesojās policijas darbinieces. Runājot ar bērniem un
rādot videofilmu, viņas vēlreiz
vērsa bērnu uzmanību uz noteikumiem, ko nedrīkst darīt un kā
rīkoties piemēru situācijās.
Cenšoties nodrošināt pēctecību bērnu izglītošanā, rudenī tikāmies ar Iecavas vidusskolas
un internātpamatskolas skolotājām. Iepazīstinājām skolotājas
ar iestādes vidi, grupām, rādījām
bērnu fiziskās attīstības veicinošu nodarbību,bērnu priekšnesumus. Pārrunājām, cik kvalitatīvi
bērni tiek sagatavoti skolai, un
īpaši akcentējām jomas, kurām
vairāk jāpievērš uzmanība.
Tradicionāli neizpalika Miķeļdienas gadatirgus, Mārtiņu
maskošanās.

Svētku koncertā dzied «Zīļuku» bērni.
Mācību tēmas «Grauda ceļš
līdz maizei» ietvaros sagatavošanas grupu bērni devās ekskursijā uz «Rožmalu» dzirnavām aiz
Bauskas, kur izjuta īstu maizes
smaržu, gatavojot un cepot katrs
savu kliņģerīti. Vecākās grupas
apciemoja arī mājdzīvniekus
«Dobuļos», kur guva jaunus
priekšstatus un pieredzi.
Sekmējot bērnu pilsoniskās
apziņas veidošanos, īstenojām
dažādas aktivitātes saistībā ar
Latvijas svētkiem - Latvijas

Dzimšanas dienu, kā sakām bērnudārzā. Visās grupiņās bērni
dažādās nodarbībās runāja par
Latviju un Iecavu, aplicēja, veidoja, zīmēja par šo tematiku.
Ar vecāku atbalstu izveidojām ziedu izstādi, veltītu Latvijai.
Tieši pirms svētkiem gājām uz
parku nolikt ziedus pie Brīvības
pieminekļa un aizdegt svecītes
par brīvību kritušo karavīru piemiņai, dziedājām himnu. Par godu svētkiem katra grupa sniedza
koncertu «Latvija katrā sirsni-

Veselību vēlot
Gada nogalē arvien ir mazliet
nostalģiskas skumjas - kāds
posms noslēdzas, lai atkal jauns
sāktos. Tā arī mūsu darbā ir noslēdzies posms darbā ar paliatīvās aprūpes pacientiem un sākam piedāvāt jaunus pakalpojuma veidus, piemēram, mājas
medicīnisko aprūpi. Mūsu darbības mērķis ir sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus, plaša spektra
veselības aprūpes pakalpojumus un dot drošības sajūtu, ka
slimības gadījumā viņi saņems
profesionālu palīdzību un atbalstu.
Veselības aprūpē strādāt nav
viegli, parasti paliek tie, kuriem
medicīna ir aicinājums, tādēļ

vislielāko paldies saku savas
iestādes darbiniekiem par to, ka
viņi ne tikai padara savu darbu,
bet arī cenšas izprast pacientu
un palīdzēt. Mēģināsim savstarpēji arī sliktās dienās paiet pussolīti pretim otram, un arī
smaids nemaksā naudu.
Mans otrais paldies ir novada
Domes deputātiem un administrācijai - par atbalstu, kurš nav
mērāms tikai naudā, bet svarīga
ir izpratne, lai varētu noturēties
līmenī un attīstīties.
Mans trešais paldies ir pozitīvi noskaņotiem līdzcilvēkiem,
kuri ar savu klātbūtni padara ikdienas dzīvi gaišāku, labsirdīgāku, krāsaināku. Tie ir bijušie

ņā». Bērni, saģērbti tautas tērpos, dziedāja dziesmas, dejoja,
runāja dzejoļus.
Adventes laikā katru rītu sākam ar mīļiem vārdiem, labiem
novēlējumiem. Domāsim labas
domas, smaidīsim, palīdzēsim
bērnam atklāt, izpaust un attīstīt
viņa iekšējos spēkus, jo smaids ir
gara bērns: tas, tāpat kā labas
domas, staro no sirds. Gaidot
Ziemassvētkus, mēs vēlam visiem baltas domas, cerības, kas
piepildās, mieru un ticību.

Visiem Iecavas novada
sportistiem priecīgus
darbinieki, ar kuriem kopā rakstām slimnīcas vēsturi, kultūras
nama meitenes, ar kurām kopā
svinam svētkus, «Dārtas» meitenes, kuras mūs pabaro, avīzes
meitenes atrod vietu pacientu
informācijai, Domes meitenes pildot ikdienas pienākumus,
asins donori, kuri atnāk ar smaidu un nodod «laimīgās» asinis,
palīdzot sev nepazīstamam cilvēkam. Šo sarakstu varētu vēl turpināt, un es novēlu lai nākamajā
gadā Jūsu pozitīvie iespaidi būtu daudzkārt lielāki par negatīvajiem un arī paši lai spējat nest
prieku apkārtējiem!
Mirdza Brazovska
IVSAC direktore

Ziemassvētkus un
sportiskus panākumus
Jaunajā gadā vēl
sporta skolas «Dartija»
kolektīvs.

SAKS «Dartija»
sveic savus klientus
un visus iecavniekus
Ziemassvētkos un vēl
laimīgu 2009. gadu!
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Jaunajās telpās darbs rit mierīgāk
A: F: Anta Kļaveniece

Ģimenes ārste Ilze Vaičekone
no 1. novembra savus
pacientus vairs nepieņem
Iecavas Veselības un sociālās
aprūpes centrā (IVSAC), bet
jaunizveidotajā prakses vietā
Edvarta Virzas ielā 4a.
Pirmais mēnesis jaunajā darba vietā aizritējis nemanot, jo
dienas bijušas darba piepildītas.
Dakterei Vaičekonei ir lielākais
reģistrēto pacientu skaits Bauskas rajonā - 2150, un viņiem visiem savu reizi nepieciešama palīdzība. Šis ir trešais gads, kopš
par I. Vaičekones pacientiem
kļūst arī jaundzimušie. Šogad viņa kļuvusi par ģimenes ārsti 20
mazulīšiem, un, iespējams, ka
līdz gada beigām piedzims vēl daži dakteres nākamie pacienti.
Tieši mīlestība pret maziem bērniņiem bijis stimuls izvēlēties ārstes profesiju. Varbūt arī tas, ka
bērnībā pašai nācies daudz slimot, un droši vien arī vēlme jau
no mazotnes izzināt visu norišu
sakarības cilvēka organismā.
Lai nu kas veicinājis profesijas izvēli, taču ceļš izvēlēts pareizais, atzīst daktere Vaičekone:
«Es varu teikt, ka strādāju ar sirdi; daru to, kas man patīk.» Varbūt tādēļ ārstei ne pārāk tīk, ka
ārsta devums oficiāli tiek dēvēts
par pakalpojumu. Pakalpojums
var būt receptes izrakstīšana,
bet ne tas sirdsdarbs, kas tiek
veikts dienu dienā, uzklausot
pacientu prieku un bēdas, cenšoties rast labāko risinājumu slimības uzveikšanai. Tiem, kas
sapņo par ārsta profesiju, ir jāzina - lai kļūtu par labu ārstu, ir
daudz jāmācās, jābūt ļoti lielai
atbildībai pat par katru sīkumu,
ko dari, un ļoti jāmīl cilvēki.
I. Vaičekone priecājas, ka
jaunajās telpās dienas rit daudz
mierīgāk, jo darbu var organizēt
labāk. Pieraksts notiek bez
starpnieka, to veic medicīnas
māsa Alda Zariņa, jau izprotot,
cik akūts ir gadījums. Arī pacienti ir daudz rimtāki, jo šeit viņi ir pasargāti no burzmas un lieka stresa, bet daudzi atzinušies,
ka mājīgajās telpās viņi nejūtas
vairs tik slimi.
Lielu paldies daktere saka
Mārim Magonem, kas ne tikai izīrējis telpas prakses vajadzībām,
bet arī veicis tajās nepieciešamo
pārbūvi un remontu. Tas bijis
liels atspaids, jo ārsta prakses izveide jau tāpat prasījusi neskaitāmu nsacījumu izpildi vairāku
mēnešu garumā.
Trešdienās Ilze Vaičekone joprojām turpina strādāt IVSAC

Ģimenes
ārstei Ilzei
Vaičekonei,
iekārtojot
prakses
vietu,
šķitis
svarīgi,
lai pacienti
jūtas
mājīgi
un ērti.
Gaišās,
dzīvespriecīgās
krāsas un
telpaugu
klātbūtne
sākotnēji
drūmo
telpu
pārvērtuši
līdz
nepazīšanai.

Meistara
darinātajos koka
skapjos krājas
pacientu
kartītes.

Stikla
siena starp
uzgaidāmo
telpu un
māsiņas
Aldas Zariņas
darba vietu
auj gan labāk
pārredzēt telpas,
gan rada
vieglu
plašuma izjūtu.
par arodārsti. Lai arī tas rada papildu slodzi, viņa priecājas, ka
tad var satikt bijušos kolēģus,
kuru ļoti pietrūkst. Dienā, kad
notika mediķu streiks, IVSAC
mediķi streikoja, palīdzot I. Vaičekonei pārnest uz jaunajām telpām daudzās kastes ar pacientu
kartītēm.
Dakteri satrauc, ka saslimšanu noteikti ir vairāk nekā pirms
desmit gadiem - liels ir onkoloģisko saslimšanu skaits; taču visvairāk problēmu saistās ar mu-

gurkaula un kaulu locītavu saslimšanām. Visu gadu pie ārstes
kabineta ir nepārtrauktas rindas. I. Vaičekone domā, ka mēs
pārāk strauji dzīvojam, savukārt
negatīvā informācija rada nepārtrauktas bailes par nākotni. Šis
sasprindzinājums arī ir daudzu
saslimšanu iemesls. Tieši tādēļ
Ziemassvētkos viņa visiem novēl - iegūt sirdsmieru un mīlēt sevi, tad arī jaunais gads liksies laimīgāks un mierīgāks, nekā tas
tiek prognozēts.

Ģimenes ārstes
Ilzes Vaičekones
prakse
Edvarta Virzas ielā 4a
Tālr. 63941739
Prakse atvērta:
Pirmdien-piektdien 8-16
Ceturtdien:
11-19

I. Vaičekone
pacientus pieņem:
Pirmdien
9-13
Otrdien
9-13
Trešdien 8-9; 11-13
Ceturtdien 14-19
Piektdien
10-14
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Mazs cinītis gāž lielu vezumu...
A: Inta Lapkovska

bibliotēkas vadītāja

Iecavas vidusskolas «Bērnu
žūrijas» 84 eksperti ar
pilnām tiesībām var
paziņot: «Grāmatas
izlasītas un novērtētas!»
Jā! Vidusskolas «Bērnu žūrija» ir beigusi darbu. Liels ir
gandarījums par padarīto gan
bibliotēkas darbiniekiem, gan
pašiem skolēniem, jo šajā lasīšanas veicināšanas programmā
bibliotēka un lielākā daļa jauno
ekspertu piedalījās pirmo reizi.
Skolēnu vēlēšanās piedalīties
projektā bija izaicinājums sev īsā laikā izlasīt piecas grāmatas,
novērtēt tās un aizpildīt elektronisko anketu, sniedzot atbildes
uz 55 jautājumiem un vienlaikus
parādot savas datorprasmes. Izdevās! Paldies, grāmatu draugi,
par atbalstu, izturību! Šajos četros mēnešos paveikts ir daudz;
katru dienu, skolotāju un vienaudžu mudināti, nāca jauni un
jauni lasītāji, paziņodami: «Es
gribu piedalīties «Bērnu žūrijā»,
es gribu lasīt!» Un tas, ka bērni
šajā tehnoloģiju laikmetā grib lasīt, ir nenovērtējami!
Lūk, viņi - 15 zēni un 69 meitenes no 1.-9. klasei: K. Lineja,
R. Stančiks, L. Linka, S. Jaunzema, I. Liepiņa un L. Nātra no 1.
klases; K. Siliņa, E. Grīnvalde,
L. Casno, E. Lācis, K. Toniga,
M. Igņatjeva, G. Bergs, R. Liepa
un A.Derkača no 2. klases;
K. Čipena, E. Rāviņa, M. Balode,
G. Krikščūns, L. Puriņa, I. Ērgle,
J. Potapova, V. Ismagilova, A. Alfjorova un L. Šmigina no 3. klases; L.Veličko, A. Konstantinovs,
S. Baņģe, R. Āboliņš un M. Robežnieks no 4. klases; A. Briede,
V. Skuja, A. Birģelis, S. Taraņenko, L. Mora un P. Svarinska
no 5. klases; A. Mediņa, E. Lisakovska, A. Poļenca, A. Prihodjko, J. Zamārina, A. Briņķis,
L. Jankovska, S. Raginska,
I. Straujā, A. Bugovecka, P. Bosko, A. Baranova, E. Vasiļjeva,
S. Kozlova un I. Zariņa no 6. kla-

«Bērnu
žūrijas»
eksperti
atpūtas
braucienā.
ses; A. Vītoliņa, K. Kreiere, R. Zariņš, R. Škapars, I. Bosko, K. Lukaševa, A. Gulbe, E. Traumane,
S. Pluta, S. Salmiņa, S. Siliņa,
D. Zālīte, A. Konstantinova,
A. Tērauda, L. Peipere, A. Žilinska, M. Linka, L. Dobele, L. Kņevinska no 7. klases; M. Nolberga, M. Kreņģele, M. Plēsuma,
R. Liepiņš, J. Krauze un A. Lasmanis no 8. klases; V. Lukaševa,
E. Zeltiņa, B. Birkerte, G. Knāķe,
A. Priede, R. Mediņa, K. Kozlovs
un M. Vinogradova no 9. klases.
«Bērnu žūrijas» ekspertu
grāmatu vērtējums:
1.-2. klašu grupā:
1. vieta - M. Rungulis «Pasaka
par Tebras bebru»
2. vieta - I. Zandere «Ko teica
gaiļa kungs»
3. vieta - Boēra-Benidira «Brīnumakmens»
3.-4. klašu grupā:
1. vieta - K. Nestlingere
«Vaukšķis»
2. vieta - B. Spekke «Zilie zaļie
cilvēciņi»
3. vieta - M. Cielēna «Pū-

čumuižā mums jāpietur»
5.-7. klašu grupā:
1. vieta - Sampē «Marselēns
Kaijū»
2. vieta - K. Vērdiņš «Burtiņu
zupa»
3. vieta - Dž. Rodari «Pasakas
pa telefonu»
8.-9. klašu grupā:
1. vieta - K. Ulberga-Rubīne
«Es grāmatas nelasu»
2. vieta - M. Rungulis «Avenes»
3. vieta - K. Poitanena
«Skaista jūra»
Ir teiciens: «Viens nav karotājs!» Ja man nebūtu kolēģes
Ludmilas padoma un ciešā pleca līdzās, Elīnas precizitātes
statistikas veidošanā; latviešu
valodas skolotāju Marutas un
Daces atsaucības, prezentējot
«Bērnu žūrijas» kolekcijas grāmatas, lasot, stāstot, iesakot,
mudinot un diskutējot par tām;
ja nebūtu tik atsaucīgu un pretimnākošu 1.-4. klašu audzinātāju, 5.-9. klašu audzinātāju un
priekšmetu skolotāju, tik sap-

rotošas direktores un viņas komandas - Ilonas, Daigas un Vinetas, kuras rūpējās par to, lai
mēs tiktu uz Rīgu noskatīties filmu un atpūstos «Lido», šoferīšu
Normunda un Eduarda; ēdnīcas
vadītājas Ineses, kura mūs
16. decembrī cienāja ar garšīgajiem kliņģeriem, kad bibliotēkā
uz noslēguma pēcpusdienu pulcējas visi žūrijas dalībnieki, lai
pārrunātu, dalītos pieredzē,
spriestu par paveikto, iemūžinātu sevi fotogrāfijās, vārdu sakot pieliktu punktu vienam nozīmīgam, aizraujošam darba cēlienam, tad nebūtu tādu rezultātu,
kādi ir pašlaik.
Īpašs paldies skolas avīzītes
un «Iecavas Ziņu» veidotājiem
par «Bērnu žūrijas» darba norises publicēšanu laikrakstos un
novada mājas lapā.
«Nākamgad mēs atkal piedalīsimies «Bērnu žūrijā!»» vienā
balsī apgalvoja šī gada eksperti.
Priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu jums visiem! IZ

Noskaidro iedvesmojošāko mājturības skolotāju
A: Beata Logina

Valija Lukstiņa no Iecavas
internātpamatskolas
kļuvusi par Latvijas
mājturības skolotāju
konkursa finālisti.

Īpašā apbalvošanas ceremonijā 12. decembrī tika paziņota
«Čili Pica» rīkotā konkursa «Čillākais skolotājs» uzvarētāja. No
desmit finālistēm titulu «Iedvesmojošākā mājturības skolotāja»
ieguva Limbažu 1. vidusskolas
skolotāja Vēsma Bērziņa.
Konkursa gaitā skolotājiem

nācās atbildēt uz dažādiem jautājumiem par darbu ar jauniešiem un veselīga uztura nozīmi.
Skolotāju atbildes vērtēja žūrija, kurā ietilpa dažādu nozaru
speciālisti. Atbildēs tika vērtētas
tādas īpašības kā atjautība un
erudīcija, kā arī īpaši tika vērtēta
izpratne par veselīgu uzturu.

Konkurss sastāvēja no pieteikšanās kārtas, pusfināla un fināla. Pieteikšanās kārtā galvenie dalībnieki bija skolēni, kuri pieteica savus pasniedzējus
dalībai konkursā. Savukārt
pusfināla un fināla kārtu laikā
uzdevumus risināja paši skolotāji. IZ
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6.

Iepazīt sevi, vienam otru
A: Valda Liekne

Domes pieaugušo izglītības
speciāliste

Iecavas novada Dome
oktobrī un novembrī
organizēja kursus
pirmsskolas izglītības
iestāžu skolotāju palīgiem.
Parasti valstī tiek organizēti
kursi skolotājiem, iestāžu vadītājiem, bet šoreiz Dome finansēja
nodarbības tieši skolotāju palīdzēm jeb auklītēm, jo viņas ikdienā strādā ar bērniem tāpat
skolotāji, bet valsts līmenī nekad
par viņu tālākizglītību nav domāts. Viņas sastopas ar tādām
pašām grūtībām bērnu uzvedības izprašanā kā skolotājas.
Arī šis amats ir ļoti svarīgs
mazā bērna attīstībā un pirmsskolas izglītības iestādes ikdienā, tādēļ saskarsmes un bērnu
attīstības psiholoģijas nodarbības tika organizētas ar mērķi
skolotāju palīdzēm ne tikai
sniegt jaunas zināšanas, bet arī
savstarpēji apmainīties ar pieredzi .
Mūsu novadā divās pirmsskolas izglītības iestādēs kopā
strādā 20 skolotāju palīdzes, tādēļ šādi kopīgi organizēti kursi
dod iespēju turpmākai abu iestāžu pozitīvai sadarbībai un pieredzes apmaiņai, savstarpēji bagātinoties un iegūstot lielāku uzticību vienam pret otru. Kursu vadītāja, psiholoģe Zinta Biseniece
nodarbību laikā novēroja abu
iestāžu kolēģu satuvināšanos un
vēlmi sadarboties arī turpmāk.

Lūk, kursu dalībnieču viedokļi:
Sākumskolas «Dartija»
Darbinieces
Dzintra:
- Šajās nodarbībās ieguvām
daudz jauku padomu darbam ar
bērniem. Iepazināmies un sadraudzējāmies ar kaimiņu bērnudārza auklītēm. Vēlētos, lai
šādi kursi nebūtu pēdējie.
Baiba:
- Šie kursi ir milzīgs ieguvums, gribētos vēl turpināt. Ļoti
jauka un interesanta pasniedzēja.
Vita:
- Ir patīkami piedalīties šajos
kursos, kuros labāk var iepazīt
un izprast sevi, kā arī ar «citām
acīm» paskatīties uz savām darbabiedrēm - tu saproti, ka esi īstajā vietā, starp īstajiem cilvēkiem. Paldies pasākuma organizatorei Valdai, pasniedzējai Zintai, abu mūsu bērnudārzu vadītājām par iespēju!
Arlita:
- Paldies kursu organizatoriem, pasniedzējai Zintai! Daudzas lietas un situācijas, ko pārrunājām, lika aizdomāties par
savām kļūdām un labot tās - attiecībā pret savas grupas bērniem, saviem personīgajiem bērniem un apkārtējiem cilvēkiem.
Ļoti noderīgi bija tuvāk iepazīties
un dalīties pieredzē ar bērnudārza «Cālītis» audzinātāju palīdzēm.
Pirmsskolas izglītības
iestādes «Cālītis»

darbinieces
Sarmīte:
- Kursi kopumā patika ļoti,
laba pasniedzēja. Iegūtās zināšanas var izmantot arī attiecībās
ar saviem personīgajiem bērniem. Daudz tēmu vēl nepaspējām apskatīt, tās gribētu dzirdēt
kursu turpinājumā. Patika arī
tas, ka bija iespēja redzēt otru
bērnudārzu, kādi tur ir apstākļi
un kā strādā. Man nepatika, ka
pašai lika runāt.
Mārīte:
- Ļoti patika pēdējā nodarbība, kad bija jāstrādā praktiski:
jāzīmē, jāraksta. Sākumā bija
grūtāk, jo svešas bija «Dartijas»
kolēģes, tad iepazināmies, un
trešajā nodarbībā bija jau savādāk. Pasniedzēja interesanta, jo
psiholoģija ir interesanta joma.
Šādas nodarbības ir atkarīgas
no cilvēkiem grupā, cik tie ir runīgi, atklāti. Varētu turpināt šāda veida kursus.
Zane:
- Kursi ļoti patika, nožēloju,
ka netiku uz pirmo nodarbību.
Gribēju vēl vairāk dzirdēt par
bērnu psiholoģiju. Daudz ieguvu sev. Pēc šiem kursiem kļuvām draudzīgas un vienotas ar
«Dartijas» kolēģēm. Gribētu arī
turpmāk satikties ar viņām un
arī kursus vēl gribētu. Bija ļoti
interesanti. Pasniedzēja bija ļoti
jauka.
Nellija:
- Ieguvums vairāk saviem
bērniem, mazāk darbam. Šajos
kursos mēs sadraudzējāmies ar

«Dartijas» kolēģēm, gribētos ar
viņām satikties vēl citos apstākļos. Pārrunājām visas emocijas,
sākot ar bēdām un dusmām līdz
priekam. Bija interesanti testi,
kurus var izmantot ģimenē, ar
draugiem. Analizējām pašas sevi. Pasniedzējai daudz labu piemēru, ar kuriem var atspēkot
kādu domu. Viņa ir ļoti patīkams
cilvēks.
Iveta:
- Kursi patika, bet traucēja
neregularitāte. Tēmas interesantas, patika praktiskās nodarbības.
Kristīne:
- Vispār kursi patika. Liek
padomāt vairāk pašām par sevi.
Vairāk gribētu dzirdēt par bērnu
psiholoģiju, lai vieglāk būtu izprast bērnu uzvedību. Patika
kursu vadītāja, ļoti sirsnīgs un
jauks cilvēks.
Margrieta:
- Par kursiem varu teikt tikai
labāko. Uzzināju daudz ko jaunu - gan sev, gan darbam. Nodarbības man ļoti patika, īpaši
pēdējā, kurā uzzināju, kā kolēģes mani novērtējušas, kāda es
esmu. Man patika darboties,
ieguvu arī labas zināšanas, kuras varu pielietot darbā. Ieguvu
jaunus draugus, dalījāmies arī
darba pieredzē ar «Dartijas»
bērnudārza kolēģēm. Tādi kursi
ļoti ir vajadzīgi. Paldies kursu
rīkotājiem. Domāju, ka katru gadu vajadzētu tādus kursus, jo
darbā ar bērniem tādas zināšanas ir vajadzīgas. IZ

Paldies par labo gribu!
22. decembrī
no plkst. 9.30 līdz 14
Esošie un potenciālie
donori tiek gaidīti
Iecavas veselības
un sociālās aprūpes
centrā,
Dzirnavu ielā 1.

«Mūsu griba vienmēr ir
brīva, bet ne vienmēr
laba,» rakstījis filozofs
Aurēlijs Augustīns.
Ar labu gribu cilvēks spēj izdarīt ļoti labus darbus, kas savukārt rada patīkamas emocijas
un apziņu, ka esi padarījis kāda
cita dzīvi laimīgāku un labāku.
Labi darbi veicina brīvprātīgo
kustību un vairo izpratni par
labestību un tās nozīmi sabiedrībā.
Ir patiess prieks, ka Latvijā ir
tik daudz cilvēku, kuri aktīvi
pauž savu labo gribu, ziedojot

asinis un sniedzot nelaimē nonākušiem cilvēkiem visnepieciešamāko - iespēju saglabāt veselību un dzīvību!
Valsts asins donoru centrs
(VADC) izsaka sirsnīgu pateicību visiem Bauskas rajona asins
donoriem par viņu pašaizliedzīgumu un ieguldījumu asins donoru kustībā.
2008. gada laikā Bauskas rajona donori VADC veiktajos izbraukumos ziedojuši asinis 176
reizes. Īpašs prieks par Bauskas
rajona 38 jaunajiem donoru
kustības biedriem, kas 2008. ga-

dā asinis ziedojuši pirmo reizi
mūžā! Aicinām būt tikpat labestīgiem un aktīviem arī
nākamajā gadā! Paldies par jūsu labo gribu!
Valsts asinsdonoru centra
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Galvenais - nebaidīties studēt
izturību, pašreizējās prasības

A: F: Beata Logina

nav vienkāršas. Pēc bakalaura
Pēc četru gadu un trīs mēnešu
studijām Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības augstskolā
(RPIVA) 13. decembrī
absolvēšanas dokumentus
saņēma vairākas Iecavas
novada skolotājas. Bauskas
filiāles vadītāja Līga Jankova
uzteic apņēmīgās pedagoģes,
kuru centieni pēc augstākās
izglītības ir atzinības vērti.
Absolventu vidū bija Rūta
Muceniece, Daina Kreiere,
Antoņina Prohorenko,
Veronika Ruķere, Agnese
Āboliņa un Skaidrīte Samtiņa.

darba aizstāvēšanas biju nevis
laimīga, bet pārlaimīga!
Augstskola, protams, ir laba
lieta, taču teorētiskās zināšanas
no reālās dzīves bieži atšķiras.
Audzināšanā ļoti liela ir vecāku
atbildība, bet, ja vecāki saviem
bērniem līdz skolas vecumam
neko nav iemācījuši un arī vēlāk
nepievērš tam uzmanību, tad pedagogiem vieniem pašiem panākt vēlamo rezultātu ir smagi,
to īpaši labi var just internātsko-

Kāda bija motivācija tālākiz-

lās.

glītībai un kādi galvenie ieguvumi

Tiekšanās pēc augstākās iz-

no šīm studijām, «Iecavas Ziņas»

glītības ir motivācija saņemties,

vaicāja kundzēm, kuras tikušas

plānot savu laiku un izdarīt visu

pie bakalaura grāda, būdamas

prasīto. Studiju laikā pārlieci-

jau cienījamos gados.

nājos, ka vecākajai paaudzei ir

Rūta Muceniece (attēlā), in-

īpašs rūdījums. Nekavēju ne

ternāta skolotāja Iecavas internātpamatskolā:

cilvēkiem, kas studiju laikā palī-

rētu bez bažām strādāt arī

darbu, ne lekcijas un nodarbības - vai tās bija Bauskā vai Rīgā.

«Sāku strādāt skolā uzreiz pēc

dzēja ar metodiskajiem materiā-

pirmsskolas iestādē, jo baka-

vidusskolas beigšanas, jo trūka

liem. Neatsverami, ka mūsu sko-

laura grāds devis izaugsmes

pedagogu. Tad man bija pavisam

lā ir tik plaša bibliotēka, ko izvei-

iespējas.

cits priekšstats par skolotāja

dojusi

darbu. Pēc tam absolvēju Jelga-

Kraukle.

vas pedagoģisko skolu. Viss turpmākais ir nācis ar pieredzi.

bibliotekāre

Dzintra

Citiem gribu vēlēt, lai nebai-

Visiem studentiem - gan jauniem, gan veciem - ir vienlīdz
grūti, jo prasības ir ļoti stingras.

dās, iet un mācās! Sākumā

Bez ģimenes, bērnu un mazbēr-

Salīdzinot, kā ir mācīties jau-

vārds «bakalaurs» rada neziņu,

nu atbalsta es nebūtu varējusi

nībā un tagad, protams, ir vieg-

taču līdz ar apgūtajām zināša-

tik labi paveikt uzdoto; ja ko nesapratu saistībā ar datoru vai ko

Kad valstī mainījās noteikumi

lāk, ja, pārnākot mājās pēc dar-

nām nostiprinās pārliecība, ka

attiecībā uz kvalifikāciju, nepieti-

ba, nav lielu ikdienas rūpju un

viss ir padarāms un arī bakalau-

citu, viņi atbrauca, uzklāja svēt-

ra darbs nav nekas briesmīgs.»

ku galdu un palīdzēja apgūt v-

ka vairs tikai ar darba stāžu, tā-

mazu, kopjamu bērnu. Taču arī

pēc biju spiesta studēt. No Ieca-

šajos gados ģimenei laiks tiek at-

isu. Studējot programmā «Sā-

vas internātpamatskolas, kur

ņemts. Studiju dēļ visas sest-

Veronika Ruķere, internā-

kumskolas skolotājs ar tiesībām

strādāju kopš 1967. gada, augst-

dienas bija aizņemtas, mazāk ti-

ta skolotāja Iecavas internāt-

mācīt vienu priekšmetu pamat-

skolā stājāmies vairākas kolēģes,

ku pie savas mātes laukos, kurai

pamatskolā, māca arī ētiku un

skolā», iemācījos arī tamborēt,

un, lai gan apguvām dažādas pro-

ir jau 95 gadi.

sociālās zinības:

izšūt.

grammas, viena otru stiprinājām

Mans moto: «Ja dari, tad dari

un uzmundrinājām. Man bija

to labi!» Tāpēc ir gandarījums, ka

vieglāk, jo studēju kopā ar savu

abas ar meitu valsts eksāmenos

meitu.
Šajā augstskolā apguvu zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, sa-

lēm. Turpmāk vēlētos atvieglot

ņēmu teorētisku pamatojumu

meitas ikdienas soli, lai viņa var

tam darbam, ko tik ilgus gadus

turpināt studijas maģistrantūrā.

esmu darījusi. Jāteic, ka ar prie-

Galvenais ieguvums no stu-

ku devos uz studijām Bauskas

dijām ir pašapziņa! Programmā

2. vidusskolā - tur vienmēr vide

«Pirmsskolas un sākumskolas

bijusi patīkama, sakopta, vien-

skolotājs» guvu pamatīgu ieska-

Jāpateicas visiem labajiem

izdevies, jo studijas prasīja lielu

Citiem varu ieteikt - nebaidīties sākt kaut ko jaunu.

IZ

esam augstu novērtētas, bakalaura darbs aizstāvēts ar 10 bal-

mēr jutos gaidīta.

«Esmu priecīga, ka tas ir

tu arī bērnudārza dzīvē. Ja no
darba skolā vajadzētu aiziet, va-

Melnās ziņas
- Veicot operatīvo pasākumu,
Bauskas rajona policijas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar
ONAP Zemgales reģionālās nodaļas darbiniekiem 10. decembrī
Iecavā pie 1946. gadā dzimuša
vīrieša izņēma šaujamieroču
munīciju.
- 14. decembrī plkst. 00:40
Skolas ielā automašīnai Ford ti-

ka izsisti priekšējais un aizmugurējais stikls.
- 15. decembrī plkst. 12:00
Iecavā automašīnai Mercedes
Benz tika nozagti abi atpakaļskata spoguļu stikli.
Jeļena Ļeonova
Bauskas RPP
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Nemaksāšana var kaitēt tikai pašiem
A: Anta Kļaveniece

Tarifu veidojošās izmaksas
Daudzus iecavniekus
pārņēmis satraukums,
decembra sākumā saņemot
rēķinus par novembrī
patērēto siltumenerģiju.
Tam gan nevajadzēja būt pārsteigumam, jo skaidrojumi par
jauno tarifu jau izskanēja vēl
pirms tā apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā augustā un septembrī. Siltumenerģijas izmaksas vidēji cēlušās par 40%, taču jāņem vērā,
ka saistībā ar vispārējo ekonomisko krīzi Latvijā valdība no
jaunā gada plāno paaugstināt
PVN siltumapgādei no līdzšinējiem 5% uz 10%. Lai arī piecu
procentu sadārdzinājums nav
liels, tas skars tieši pakalpojuma
izmantotāju maciņus.
Vairāki iedzīvotāji ir interesējušies, kādas izmaksas veido siltumenerģijas tarifu un kādēļ,
piemēram, Bauskā tarifs ir zemāks nekā Iecavā.
Shēmā attēlotas tarifu veidojošās izmaksas, kas parāda,
ka vislielāko tā daļu veido maksa
par kurināmo, lielākoties par gāzi (gandrīz 70%). Tikai 18,3% veido samaksa par darbu un sociālais nodoklis. SIA «Iecavas siltums» valdes priekšsēdētājs Juris Drizļionoks uzskata, ka šīs izmaksas ir samazinātas līdz minimumam, un salīdzināšanai min
tikai dažus skaitļus: agrāk katlu
mājā strādāja astoņi operatori
plus vēl četri «Undīnē». Pašlaik
palikuši četri operatori, kas apkalpo abas katlu mājas. Likvidētas arī elektriķa un ekonomista
štata vietas.

Kredīta
procentu
samaksa
2,20%

Pārējās
izmaksas
8,70%
Kurināmais
(gāze+elektrība)

Darba
samaksa un
sociālais
nodoklis
18,30%

Darba samaksa un
sociālais nodoklis
Kredīta procentu
samaksa

Kurināmais
70,80%

2,2% no izmaksām veido kredīta procentu samaksa. Shēmas
pozīcijā «Pārējās izmaksas»
ietilpst nekustamā īpašuma un
dabas resursu nodokļi, pamatlīdzekļu nolietojums, maksa par
ūdens kanalizāciju u. c., un tas
veido 8,7% no tarifa izmaksām.
Kāpēc dažādās Latvijas apdzīvotās vietās ir atšķirīgi tarifi?
Piemēram, Bauskā un arī daudzās citās pilsētās tarifs var būt
zemāks, jo siltuma piegādātāji
ne tikai paši saražo siltumenerģiju, viņi izmanto iespēju par
ievērojami zemāku cenu to iegādāties no koģenerācijas stacijām. Iecavā šādās iespējas nav.
Liela nozīme ir arī patēriņa daudzumam - jo vairāk klientu un
patēriņš lielāks, jo mazākas megavatstundas izmaksas. Iecavas
katlu mājas jauda ļauj saražot

Pārējās izmaksas

vairāk siltuma, taču klientu ir
tik, cik ir.
Par negodīgu spekulāciju uzņēmuma galvenā grāmatvede
Laimdota Saliete uzskata masu
informācijas līdzekļos izskanējušo informāciju par gāzes cenas
samazināšanos, kam varētu sekot tarifu kritums. Nekur gan neesot skaidrots, ka gāzes cenas
samazinājums ir tikai viens procents. Ja ņem vērā, ka šī gada
1. aprīlī gāzes cena cēlās par 17%
un oktobrī vēl par 36,8%, šis samazinājuma viens procents ir
nebūtisks.
Vienīgā iespēja, ko var darīt
iedzīvotāji, lai samazinātu tēriņus par siltumu, ir taupīšana,
uzskata J. Drizļionoks. Siltums
ir jātaupa, gan siltinot mājokļus,
gan samazinot apkures temperatūru. Nav noslēpums, ka dau-

dzās mājās iedzīvotāji tur vaļā logus, jo dzīvoklī ir pārāk silts. «Ja
patīk sildīties +23 grādos, ir jābūt gataviem par to maksāt,» tā
J. Drizļionoks. Katras mājas vecākajam ir iespēja vērsties pie
apsaimniekotāja - SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» - energopārvaldnieka Andra Dauguļa,
lai vienotos par vēlamās apkures
režīma (temperatūras) ieregulēšanu.
Saprotams, ka nav viegli visiem mājas iedzīvotājiem vienoties par nepieciešamo temperatūru dzīvokļos, bet… Te nu
jāmet arī akmens to iedzīvotāju
dārziņā, kas gadu gaitā ir nodarbojušies ar pašdarbību un
bez saskaņošanas ar apsaimniekotāju dzīvokļos ir salikuši jaunus konvektorus un čuguna radiatorus, tā izjaucot mājas
iekšējo siltumapgādes sistēmu visos dzīvokļos nav iespējams
nodrošināt vienādu gaisa temperatūru. J. Drizļionoks uzskata, ka te māju apsaimniekotājam gaidāms liels darbs, lai to
visu sakārtotu.
Kāda varētu būt iedzīvotāju
motivācija laicīgi nomaksāt rēķinus par patērēto siltumenerģiju? Nemaksāšana var novest līdz
uzņēmuma bankrotam un centralizētās siltumapgādes pārtraukšanai. Vai būs vieglāk un
ekonomiski izdevīgāk siltumapgādes jautājumus risināt katram pašam? Visticamāk, ka ne.
No 2009. gada SIA «Iecavas
siltums» klientiem būs iespēja
saņemt rēķinus par patērēto siltumenerģiju elektroniski. Klientiem, kuri vēlas izmantot šādu
iespēju, lūgums nosūtīt savu epasta adresi uz e-pastu:
Sia.Iecavas.Siltums@inbox.lv. IZ

Nosaka kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieki
un īrnieki norēķinās par pakalpojumiem
9. decembrī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus
«Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu», kā arī saistītos grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 12 .decembra
noteikumos Nr.999 «Kārtība,
kādā dzīvojamās telpas īrnieks
un izīrētājs norēķinās ar pakal-

pojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu».
Ekonomikas ministrija informē, ka saskaņā ar likumā
«Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» noteikto, privatizētā dzīvokļa īpašnieka pienākums ir piedalīties
daudzdzīvokļu mājas kopīgā
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, apvienojoties ar citiem

mājas īpašniekiem dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībā vai arī
pilnvarot jebkuru fizisku vai juridisku personu veikt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Līdz ar to,
visus jautājumus, kas saistīti
ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, t. sk. kārtību, kādā norēķinās par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, dzīvokļa īpašniekiem ir

jānosaka, savstarpēji vienojoties.
Apstiprināta arī «Kārtība,
kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu
un apsaimniekošanu». Šie noteikumi būs piemērojami dzīvojamās mājās, kuras nav nodotas pārvaldīšanā un dzīvokļu
īpašnieki nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un maksu. IZ
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Rūpēs par bērnu
A: Linda Majore

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Bāriņtiesa sveic visus
novada iedzīvotājus
Ziemassvētkos un Jaunajā
gadā, izsaka pateicību
aizbildņiem, aizgādņiem
un audžuģimenēm par
ieguldīto lielo darbu
bērnu labā un novēl visiem
izturību un veiksmi!
Priecīgas ir ziņas, ka līdz
šiem Ziemassvētkiem seši mūsu
novada bērni atraduši sev jaunus vecākus un ir jau adoptēti.
Bērna ceļš līdz jaunajai ģimenei
ir diezgan ilgs: pēc aprūpes tiesību atņemšanas vecākiem tiek
dots laiks, lai kopā ar speciālistiem uzlabotu savu ģimenes situāciju. Ja gada laikā (saskaņā
ar Civillikumu) situācija nemainās, bāriņtiesa lemj par prasības sniegšanu rajona tiesā. Ja
tiesa nospriež atņemt vecākiem
aizgādības tiesības, tiek gatavoti
nepieciešamie dokumenti un
iesniegti adopcijas reģistrā Bērnu un ģimenes lietu ministrijā,

kas meklē bērnam potenciālos
vecākus. Pozitīvā gadījumā
bērns ar bāriņtiesas lēmumu
tiek nodots adoptētāju aprūpē
uz vairākiem mēnešiem un rezultātā tiek pieņemts lēmums
par adopcijas atbilstību bērna
interesēm. Tad atliek vien gatavot iesniedzamos dokumentus
rajona tiesai, kas adopciju apstiprina. Kā noprotams, šis process ir visai sarežģīts, tādēļ vēl jo
lielāks prieks, ka bērni beidzot
ieguvuši drošību, sirdsmieru un
mājas siltumu.
Bāriņtiesā šogad pieņemti
jau 82 lēmumi: par aprūpes tiesībām, par aizbildņu un aizgādņu iecelšanu/atlaišanu, par
valsts pabalstu piešķiršanu bērnu faktiskajiem audzinātājiem,
lēmumi par mantas iegūšanu
nepilngadīgajiem u. c.
Pašlaik novadā dzīvo 25 aizbildņi ar 33 bērniem, 14 bērni
pie aizbildņiem ārpus Iecavas
novada un 28 aizgādnībā esošas
rīcībnespējīgas personas. Iecavā
dzīvo arī divas audžuģimenes,
kuru aprūpē ir seši audžubērni
no citiem pagastiem.
Aprūpes iestādēs uzturas astoņi novada bērni, kuru vecāki
pašlaik mēģina sakārtot savu

Iecavas novada bāriņtiesā strādā
bāriņtiesas priekšsēdētāja Linda Majore
un četri bāriņtiesas locekļi:
Vija Spalva strādā pilnu slodzi,
Tatjana Kapusto, Vita LauciņaVeinere un
Ilze Naguraviča - uz stundu likmi.

dzīvi. Trīs mūsu novada bērni
dzīvo audžuģimenēs citviet Latvijā.
Teritorijās, kurās nav zvērināta notāra, bāriņtiesa veic arī
apliecinājumus, kas juridiskā
spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem. Iecavas
novada bāriņtiesā šo funkciju
veic Vija Spalva.
Bāriņtiesā izgatavo pilnvaras; nostiprinājuma lūgumus
zemesgrāmatai; apliecina darījumus (līgumus), ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji
vai ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000
latu; raksta testamentus un pieņem tos glabāšanā; apliecina
paraksta īstumu uz dokumentiem; apliecina dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību; sagatavo dokumentu
(piemēram, pirkuma, dāvinājuma, rokasnaudas u. c. līgumi)

Izmaiņas sociālajā jomā no 1. janvāra
Pilnveidojot Labklājības ministrijas (LM) īstenoto valsts sociālo politiku
nodarbinātības, sociālās apdrošināšanas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
jomās, no nākamā gada 1.janvāra stājas spēkā vairākas būtiskas izmaiņas:
Ø
minimālā darba alga paaugstināsies no 160 līdz 180 latiem,
Ø
no 50 latiem līdz 75 latiem mēnesī tiks paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsts invalīdiem kopš bērnības. Saskaņā ar LM aprēķiniem pabalstu 2009. gadā varētu
saņemt 9936 invalīdi kopš bērnības;
Ø
piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu palielināsies no 50 līdz 75
latiem mēnesī. Plānots, ka piemaksu 2009. gadā varētu saņemt 7800 cilvēki.
Ø
piemaksa pie vecuma pensijas palielināsies no Ls 0,40 līdz Ls 0,70 (par katru
apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts par periodu līdz 1996. gadam). Plānots, ka piemaksu saņems 470 tūkstoši vecuma pensijas saņēmēju;
Ø
pie invaliditātes pensijas noteikta piemaksa Ls 0,70 apmērā par katru apdrošināšanas
stāža gadu līdz 1996. gadam. Plānots, ka piemaksu 2009. gadā saņems 67 tūkstoši
invaliditātes pensijas saņēmēji;
Ø
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem noteikta invaliditāte
saistībā ar līdzdalību Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos, kā arī mirušo
dalībnieku ģimenes līdzšinējo 45 latu vietā saņems 60 latu pabalstu.

projektus. Valsts nodevu apmērs par šiem pakalpojumiem
noteikts Bāriņtiesu likumā.
Bāriņtiesa lūdz atsaukties
ģimenes (personas), kuras vēlas
dot ģimenes siltumu bērniem,
kas dažādu apstākļu dēļ nevar
palikt pie saviem vecākiem. Lai
iegūtu audžuģimenes statusu,
bāriņtiesā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un jāapmeklē
audžuģimeņu apmācība, ko divas reizes gadā (parasti pavasarī
un rudenī) organizē Bērnu un ģimenes lietu ministrija. Lai iegūtu detalizētāku informāciju,
laipni aicināti zvanīt pa tālruni
63942669.
Atgādinām arī, ka bērnu drēbes, mēbeles vai citas mantas,
kas Jums vairs nav vajadzīgas,
var būt ļoti noderīgas kādai citai
ģimenei, tādēļ lūdzam tās nogādāt Sociālajā dienestā Dzirnavu ielā 1 (Arta, Dace - tālrunis
63942243). IZ
Lai uzlabotu jauno vecāku
sociālo drošību, no 2009.
gada 1. janvāra par
maternitātes, paternitātes un
vecāku pabalstu saņēmējiem
valsts veiks sociālās
iemaksas.
Tas nozīmē, ka par vecākiem,
kuri saņem maternitātes, vecāku vai bērna kopšanas pabalstu,
sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai
tiks veiktas no valsts budžeta.
Iemaksas no valsts budžeta netiks veiktas, ja persona pati vai
tās darba devējs konkrētajā mēnesī būs veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas. Savukārt par
tiem cilvēkiem, kuri saņem paternitātes pabalstu, no valsts
budžeta tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts
pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, kā arī
apdrošināšanai pret bezdarbu.
Līdz ar to šis laiks tiks ieskaitīts
personu apdrošināšanas stāžā,
un tiks nodrošināta iespēja saņemt sociālās garantijas, piemēram, bezdarba vai invaliditātes gadījumos. Tāpat šo laiku
ņems vērā arī, aprēķinot vecuma
pensiju vai nosakot tiesības uz
bezdarbnieka pabalstu un tā
apmēru. IZ
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Asas izjūtas atrod lidmodelismā
A: F: Beata Logina

Pateicoties bijušajam
iecavniekam Andrim
Šebinam (attēlā), «Dartijas»
sporta namā ienācis
lidmodelisms. Pašlaik
puisis ir devies uz
Nīderlandi, kur
20. un 21. decembrī
norisināsies, iespējams,
lielākās telpu pilotāžas
sacensības šajā sezonā Wall-halla.
Andris it 19 gadu vecs un jau
pāris gadu dzīvo Rīgā. Uz Iecavu
viņš brauc pārsvarā treniņnolūkos - SAKS «Dartija» vadība ir
pretimnākoša, sestdienās un
svētdienās var izmantot zāli
aeromuzikālo šovu apgūšanai.
Kas tas ir - nezinātāji varēja
skatīt paraugdemonstrējumus
basketbola spēles starplaikā.
Telpu aeromuzikālais šovs ir.
lidmodelisma paveids, kas sastāv no divām savstarpēji saistītām daļām mūzikas pavadījumā:
aktīvās daļas, kur, skanot ātrai
mūzikai, tiek izpildīti strauji manevri, un lēnās daļas, kuras laikā
pilotam jāparāda savas spējas
vadīt lidmašīnu ar nelielu ātrumu un arī tādos manevros, kur
spārns nedarbojas.
«Modeļiem atšķirībā no īstām
lidmašīnām ir mazs svars, tādējādi arī slodze uz vienu dm2
spārna laukuma, kas ļauj lidot
ļoti lēni, bez tam modeļiem ir lielāka jauda. Ja jaudīgākajām lidmašīnām vilkme pret svaru ir aptuveni 0,9:1, tad modelim šī attiecība ir 3:1 - vilkme, ko rada
dzinējs, ir trīs reizes lielāka par
lidmašīnas svaru, un tas ļauj
izpildīt daudzus manevrus, izmantojot tikai dzinēja radīto gaisa strūklu,» skaidro Andris.
Viena lidojuma ilgums ir noteikts - četras minūtes sacīkstēs
vērtē manevru izpildes precizitāti
un sarežģītību.
Lidmodelisms ir pilnvērtīgs
tehniskais sporta veids. Andris
pamēģinājis dažādus. Šajā viņa
evolūcija sākusies no vienkāršākā - planiera vadīšanas; pasaules kausa izcīņas posmā pat
ieguvis trešo vietu.
Pirms diviem trim gadiem
viņš šai lietai pievērsies nopietnāk. «Vairs neinteresēja nevadāmie, ar planieriem nebija aso izjūtu, kādas var gūt šajā paveidā -

Kri

gluži kā braucot ar automašīnu,»
atzīstas censonis. Sācis nopietnāk izzināt radiolietas un pievērsies pilotāžai.
Aeromuzikālajā šovā visgrūtākais ir izpildīt figūras. Programma sastāv no 10 manevriem, un katrā no tiem jāveic 1015 darbības. Sacensībās aiz pilota stāv saucējs jeb, citiem vārdiem, tikpat zinīgs palīgs, kurš
stāsta uzzīmēto uzdevumu, un
pilotam tas ar modeli jāizpilda.
Pilotam nepieciešama laba
reakcija, jāattīsta acu un roku
koordinācija. Telpās jāseko, lai
modelis neskrietu sienās, laukā lai prastu sadzīvot ar vēju.
«Jāsaprot fizika, tehnisks
prāts lieti noder, svarīgi, cik ātri
visas tehniskās lietas apķer.

Aeromuzikālā šova dalībniekiem
nenāk par ļaunu arī muzikālā
dzirde,» Andris secinājis.
«Dartijā» telpa gan ir mazāka
nekā sacensībās, taču treniņiem
ir pietiekami. Alternatīvs variants ir datorsimulācija - 10
stundu vingrināšanās datorā atbilst aptuveni divām stundām
«dzīvajā». Toties datorā nav bail
ietriekt modeli zemē - restartē
un sāc visu no jauna.
Jaunieša pamatdarbs ikdienā rit modeļu tirdzniecības vietās, tāpēc viņš bez minstināšanās prot nosaukt modeļu iegādes un ekspluatācijas izmaksas.
Modeļa pašizmaksa ir ap sešiem latiem, toties elektronika
maksā simtus. Lai uztaisītu vienu modeli, nepieciešamas asto-

ņas desmit darba stundas.
Būtiskas atšķirības ir mazajiem
un lielajiem modeļiem, jāpērk
speciālā degviela. Lai sāktu nodarboties, lētākais pusnopietnais starta komplekts izmaksā
ap 130 latu - pavisam vienkāršs,
pilnībā vadāms. Pults, vadības
bloks - ap 400 latu.
Andrim ir skaidrs mērķis, uz
ko tiekties - gara acīm viņš redz
savu nākamo iecerēto lidmašīnu - ar 100 m3 jaudu, 2,8 metru
spārnu vēzienu un 12 kg smagu.
«Kādu gadu vēl krāšu naudu,»
viņš nosmej un izstāsta, kā
jāapietas ar pašreizējo modeli,
kuras spārnu vēziens ir 2 metri.
Uz lidlauku to vizinot ar trolejbusu, kas ir visai sarežģīts pasākums, lai transportlīdzeklī pieklājīgi sadzīvotu ar citiem pasažieriem. Tāpēc jauneklis nolēmis
īrēt dzīvokli tuvāk lidostai, lai uz
treniņlidojumiem var aiziet kaut
vai čībās…
Būdams īstens izraudzītā
sporta veida entuziasts, Andris
Šebins rīko arī sacensības. Ziemā tās ir trīs četras sacīkstes,
vasarā - katru mēnesi. Ziemā
lielākā daļa lidojumu notiek tikai
telpās, jo, vadot modeļus, salst
rokas… Šoziem sacensību
norises vieta varētu būt SAKS
«Dartija» sporta nams, kur
aptuveni desmits pilotu varētu
demonstrēt savas prasmes.
Bet atgriezīsimies pie aktuālā - šīs nedēļas sacensībām Nīderlandē. «Tur būs visi pasaules
spēcīgākie piloti. Mans mērķis pirmais sešinieks, bet galvenais
tomēr paskatīties, kas vēl vajadzīgs, kas trūkst,» neslēpj Andris. Kā lasāms interneta mājaslapā www.nakotne.com, sacensības norisināsies milzīgā, 44
metrus garā, 25 metrus platā,
un septiņus metrus augstā sporta zālē. Piedalīsies praktiski visa
pasaules telpu lidotāju elite, bet
Latviju pārstāvēs Andris Šebins
un Kristaps Vītols.
«Sacensībām gatavojamies
ļoti aktīvi, lidojam, būvējam, viss
rit pilnā sparā, jātrenējas ir ļoti
daudz, lai lidojumu laikā nenodod nervi - tas ir ļoti liels
stress lidot publikas klātbūtnē,
kur nu vēl, ja vēro pasaules labākie piloti,» rakstīja Andris
pirms došanās ceļā. Minētajā interneta vietnē tiek solītas arī
operatīvas ziņas un iespaidi no
notikuma vietas. Ieskatieties! Un
turam īkšķus! IZ
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Ziemassvētku noskaņas
Pestīšanas armijas
Iecavas korpusā
A: Artūrs Baltacis

Pestīšanas armijas
Iecavas korpusa virsnieks

Tuvojoties gadu mijai,
nedaudz informēšu par
aktualitātēm Pestīšanas
armijas Iecavas korpusā.
Uz izsludināto Dienas centra
vadītāja vakanci ir pieteikušies
astoņi kandidāti no Bauskas rajona. Pieteikšanās ir beigusies,
un pēc pārrunām būs zināms
rezultāts.
Pavisam nesen ir noslēgušies
remontdarbi, kas risinājās trīs
Dienas centra telpās. Galvenajā
telpā, kura bija labā stāvoklī,
tika veikts tikai kosmētiskais
remonts un uzlabots apgaismojums. Otrajā telpā tika veikti
kosmētiskie remontdarbi un
jaunas loga ailes izveide dabiskajam apgaismojumam. Trešā
telpa piedzīvoja lielākas pārmaiņas. Tā tika sadalīta divās atsevišķās telpās, no kurām viena
tika izveidota speciāli Dienas
centra vajadzībām, tajā atrodas
tualete, duškabīne un izlietne.
Pati telpa ir arī piemērota invalītu vajadzībām, ja reiz radīsies tāda nepieciešamība. Otrajā
nodalītajā telpā atrodas divas
duškabīnes un pagaidām viena
veļas mazgājamā mašīna, bet
paredzēts uzstādīt arī otru veļas
mazgājamo mašīna.
Iecavas novada Domē ir
iesniegts projekts, kurā viena no
pozīcijām ir dušas telpu un veļas
mašīnu brīva pieeja novada
iedzīvotājiem, kam būs šāda nepieciešamība. Projekts, sakarā
ar tā finansiālo pusi, joprojām
gaida izskatīšanu Iecavas novada Domē, tomēr paredzams, ka
pavisam drīz šie pakalpojumi
būs brīvi pieejami Dienas centra
bērniem, kas izteiks šādu vajadzību.

Dienas centrs kā daļu no šī
projekta ir saņēmis arī jaunu
apkures sistēmu, kas palīdzēs
vienlīdz labi apsildīt visas Dienas centra telpas. Pašlaik šo akures sistēmu vel apgūstam un
mācāmies, kā sasniegt tās
optimālos rezultātus.
Kā parasti, daudz pasākumu
notiek Ziemassvētku periodā.
Dienas centram šo pasākumu
virkne jau aizsākās ar kopīgu
braucienu uz bērnu mūzikas
festivālu «Mūzikas spārni», kas
29. novembrī norisinājās Rīgā.
9. decembrī Dienas centra
telpās tika organizēts «Ziemassvētku tirdziņš», kur bērni varēja izrādīt, ko nu katrs sagatavojis. 11. decembrī pie mums
jau otro reizi viesojās mākslinieki no organizācijas «OAC Latvija»
ar īpašu, Ziemassvētkiem sagatvotu programmu.
Galvenais no pasākumiem,
kurš veltīts Dienas centra bērniem šajos Ziemassvētkos, bija
kopīgs vakars 15. decembrī - ar
dāvanām, ar spēlēm, dziesmām
un visu citu, kas nepieciešams
jautrībi.
Pestīšanas armijas Iecavas
korpusam šādi pasākumi būs
tuvāk pašiem svētkiem. Kā pirmā gaidāma Ziemassvētku balle
20. decembrī.
22. un 23. decembrī būs «Ziemassvētku katliņš», kad ikvienam pie ieejas veikalā «Maxima»
visas dienas garumā būs iespēja
ziedot Pestīšanas armijas darbam Iecavā.
23. decembrī būs svētku
pusdienas zupas virtuves apmeklētājiem, bet 25. decembrī
kopīgs Ziemassvētku dievkalpojums Iecavas korpusā.
Ierobežoto telpu dēļ uz
15. decembra un 20. decembra
pasākumu aicinājām noteiktu
skaitu apmeklētāju ar ielūgumiem. IZ

IZ

Sporta ziņas

Minispēļu 4.sabraukums notika 13. decembrī Rīgā.
3. BJSS-1 - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 61:39 (G. Plukass 20, E. Jašuks 17)
1996. g. dz. 28:35 (T. Šķipara 16, J. Pelēcis 15)
3. BJSS-2 - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 52:70 (G. Plukass 30, E. Jašuks 20)
1996. g. dz. 29:68 (T. Šķipars 22, J. Pelēcis 20)
Labāk sliktā spēlē uzvara, nekā skaistā spēlē zaudējums pēc
izbraukuma 13. decembrī rezumēja Dartijas treneris
Voldemārs Pārums. Talsu komanda iecavniekiem piekāpās ar
rezultātu 78:86.
Lai gan Iecavas basketbolisti pārliecinoši bija labāki cīņā par
atlēcošajām bumbām, spēles gaita vieglu panākumu nesolīja.
Pirmo ceturtdaļu mūsu vienība noslēdza ar trīs punktu pārsvaru,
bet nākamās divas jau kā zaudētāji, atpaliekot no mājiniekiem
par četriem punktiem.
Tikai beigu daļā, kad juta, ka nav tālu arī līdz zaudējumam visā
spēlē, Dartijas spēlētāji panāca drošu pārsvaru ceturtās
ceturtdaļas rezultātā 21:9 un ieskaitīja savā Amatieru līgas kontā
uzvaru.
Aldis Beitiņš - 18 punkti, 13 rezultatīvas piespēles, 9 izcīnītas
bumbas;
Mārcis Eglītis - 18 punkti, 10 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles;
Gundars Brička - 18 punkti, 2 pārtvertas bumbas;
Armands Švītiņš - 17 punkti, 13 izcīnītas bumbas;
Māris Gailums - 7 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Juris Ojāru - 5 punkti;
Jānis Ivanovs - 3 punkti, 7 izcīnītas bumbas.
Spēlēja arī Mārtiņš Ivanovs.
Šo piektdien, 19. decembrī, Dartija savā laukumā uzņems
Bauskas komandu Kvēle/BJSS.
12. decembrī Iecavas vieglatlēti devās uz Vecumniekiem, lai
piedalītos Bauskas BJSS atklātajās sacensībās, informē
trenere Dace Vizule.
B vecuma grupā Elvijs Šteins palika nepārspēts augstlēkšanā,
savukārt lodes grūšanā otro vietu izcīnīja Emīls Sevastjanovs, bet
trešo vietu Rūdolfs Tonigs. C vecuma grupā labākais starp lodes
grūdējiem bija Rūdolfs Štāls.
13. decembrī Bauskā ritēja rajona galda tenisa sacensību trešā
kārta, informē trenere Baiba Gāga.
II līgā jeb 1996. gadā dzimušo un jaunāku sportistu konkurencē
uzvarēja Karīna Taranda. No trešās līdz sestajai vietai ierindojās
attiecīgi Alise Pluce, Una Šķipare, Sintija Januševiča un Lāsma
Mežaka. I līgas sacīkstēs no iecavniecēm vislabāk veicās Līnai
Lauciņai, kura ieguva devīto vietu. IZ

- Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» eglīte un
aizvadītā gada labāko
sportistu sveikšana notiks
7. janvārī plkst. 16
sporta namā.
- Iecavas novada
basketbola čempionāta
komandu pārstāvju
sanāksme un izloze 8. janvārī plkst. 19
sporta namā.
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Ar zvanu skaņām aizvadīsim gadu
A: Līga Grīnberga

Ziedu salons «Avēnija»
iecavniekiem piedāvā
unikālu gadu mijas
iespēju - noklausīties
populārā Liepājas zvanu
ansambļa «Kampanella»
koncertu.
Manuprāt, laikā, kad daudzu
cilvēku prātus un domas nomākusi ekonomiskā krīze valstī,
katram apzināti jādara viss
iespējamais, lai vairotu gaišumu
un pozitīvas emocijas. Tāpēc aicinu: iededziet sveces liesmiņu - tā
palīdzēs saskatīt dzīves gaišo pusi! Pasmaržojiet ziedu - tā smarža
atsauks atmiņā pozitīvās emocijas, kuras mūs kādreiz stiprinājušas! Ieklausieties zvaniņu skaņās - tās atvērs sirdi mīlestībai
un līdzjūtībai! Tas viss kopā veidos tādu spēku, kurš palīdzēs
pārvarēt grūtības. «Avēnijas» devums pozitīvisma vairošanā, sadarbojoties ar Iecavas kultūras
namu, kas dod iespēju uzaicināt
skaitliski lielāku mākslinieku
kolektīvu, ir šis Liepājas zvanu
ansambļa jeb kora koncerts.

Es pati pirmoreiz šī kolektīva
skanējumu dzirdēju šovasar Vidzemes kamermūzikas dienu
laikā mazajā Piksāru baznīciņā
netālu no Rūjienas. Pirmā doma,
kas ienāca prātā, kad emocijas
bija mazliet pierimušas, - iecavniekiem šī ansambļa sniegums
noteikti jādzird Ziemassvētku
laikā.
Otra tikšanās ar liepājniekiem iznāca pagājušajā svētdienā, kad ansamblis koncertēja
Latvijas radio skaņu ierakstu
studijā tiešraides koncertā. Šajā
koncertā kopā ar zvaniem uzstājās čellists Māris Ziemelis, fagotists Raimonds Almanis un
dziedātāja Laura Teivāne.
Pēc koncerta sarunājos ar vadītāju Astru Ziemeli, un, lūk, ko
viņa pastāstīja. «Liepājas zvanu
ansamblis dibināts 2000. gadā
pie Liepājas metodistu draudzes,
kad viesi no ASV uzdāvinaja
draudzei zvanu komplektu trīs
oktāvas. Pašreiz skaņu amplitūda sniedzas no apakšējā si bemola līdz augšējam mi bemolam - trīsarpus oktāvas. Zvani
tembrēti līdzīgi kā klavieru melnie un baltie taustiņi hromatiskā

gammā. Visiem mūziķiem spēlējot rokās ir balti cimdi ne tikai
tāpēc, lai labi izskatītos un apslāpētu liekos trokšņus, bet arī
tāpēc, lai zvani būtu tīri un dzidri skanētu.
Sākumā ansamblis darbojās
baznīcā, bet, pieaugot muzikālajām prasībām, ar mācītāja atļauju ansamblis sāka darboties Liepājas mūzikas vidusskolā. Ansamblī ir 11 spēlētāji, katrs apkalpo četrus piecus zvanus. Pavisam ir 42 zvani.
Ansambļa repertuārs ir ļoti
plašs - piemērots dažādiem dzīves gadījumiem, kā arī valsts
svētkiem. Pārsvarā spēlējam populāru klasisko mūziku, kā arī
tautas mūziku un dažādas populāru dziesmu apdares. Esam
koncertējuši gandrīz visā Latvijā, kā arī ārzemēs - Lietuvā, Polijā, Vācijā, Zviedrijā, Francijā.»
Ansamblī pārsvarā spēlē mūzikas vidusskolas audzēkņi,
kuri nav profesionāli zvanu spēlētāji. Viņu vidū ir pianisti, vokālisti, flautisti, sitamo instrumentu nākamie virtuozi. Vēl ansambļa mūziķu vidū ir muzikāls
un aizrautīgs vīrs, kurš ne tikai

skandina zvanus, bet tos arī labo, kad kaut kas ir izgājis no
ierindas. Tas ir Liepājas metalurga darbinieks Viktors. Radio intervijā pēc koncerta Viktors pastāstīja, ka zvanu mēlīšu atsperes un paši zvani ir pagatavoti no
specifiska materiāla, kādu Liepājas metalurgā neražo. Ja vajadzīga jauna detaļa, tad tā caur
internetu jāpasūta Amerikā.
Nepalaidiet garām šo iespēju ieklausoties zvanu skaņās, ar
mīlestību sirdī aizvadīt veco gadu
un ar gaišumu sirdī sagaidīt jauno gadu. Biļešu iepriekšpārdošana Iecavas kultūras namā.
Pateicos par sadarbību atsaucīgajām kultūras nama meitenēm, par materiālo atbalstu
Iecavas novada Domei, atpūtas
un izklaides centram «Klondaika», par informatīvo atbalstu avīzei «Iecavas Ziņas». Novēlu visiem
muzikālu un optimistisku jauno
gadu! IZ

Kļūsti par brīvprātīgo!
A: Renārs M anuilovs

biedrības «Jaunatne
smaidam» prezidents

Visā pasaulē 5. decembrī
tika atzīmēta
starptautiskā brīvprātīgo
diena. Tā ir diena, kas
veltīta tieši brīvpārīgajiem
un viņu veikumam.
Brīvprātīgais darbs ir
pieredze, piedzīvojums un
nopietna iespēja padarīt
sabiedrību un pasauli
labāku.
Arī tu, strādājot brīvprātīgo
darbu, vari iepazīt jaunus draugus ar līdzīgām interesēm un izbaudīt nepieredzētas dzīves situācijas tepat savu māju tuvumā, piedaloties, piemēram, vietēja vai pasaules mēroga pasākumu organizēšanā, palīdzēt
cilvēkiem, kam nepieciešams atbalsts. Līdztekus brīvprātīgajam
darbam savā dzīvesvietā vai Latvijā tev ir iespēja būt brīvprātī-

gajam praktiski ikvienā pasaules valstī. Tie ir Eiropas brīvprātīgā darba projekti, brīvprātīgā
darba nometnes u. c. Tā ir
iespēja apgūt jaunas zināšanas
un prasmes, kā arī dot ieguldījumu kādas citas valsts attīstībā.
Varbūt nelielu globālā mērogā bērnu rotaļu laukums, dabas taka, darbs pansionātā - tomēr
svarīgu vietējai sabiedrībai šajā
valstī.
Eiropas brīvprātīgais darbs ir
Eiropas Savienības neformālās
izglītības programmas «Jaunatne darbībā» aktivitāte, kas piedāvā tev iespēju doties uz kādu
no programmas dalībvalstīm,
divus līdz 12 mēnešus strādāt kā
brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu, kopjot, tīrot, vadot, asistējot
vai kā citādi palīdzot uzņemošajai organizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu.
Eiropas brīvprātīgā darba
projektu tēmas ir ļoti dažādas:
vide, māksla, kultūra, piederība
Eiropai, jaunatnes politika, narkotiku apkarošana, veselības
aprūpe, brīvā laika aktivitātes,

sports, mediji un komunikācijas
u. c.
Brīvprātīgajā darbā var piedalīties 18-30 gadus veci jaunieši. Brīvprātīgais darbs nozīmē
bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa izdevumi, uzturēšanās
izdevumi, apdrošināšana un valodas kursi. Papildu tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas
naudu, kuras apjoms ir atkarīgs
no valsts, kurā Eiropas brīvprātīgais darbs notiek.
Īpaši tiek atbalstīta jauniešu
ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana
programmā. Šiem jauniešiem
brīvprātīgā darba projekts var
ilgt no trīs nedēļām līdz 12 mēnešiem. Atsevišķos gadījumos ir
pieļaujama arī 16 gadus vecu
jauniešu iesaistīšana.
Lai iesaistītos Eiropas brīvprātīgā darba projektā, valodas
zināšanām un izglītībai nav nozīmes. Ikviens jaunietis, kurš
patiesi vēlas mainīt sevi un pasauli sev apkārt, var iesaistīties .
Ja tevi interesē Eiropas brīv-

prātīgais darbs, kā arī ja rodas
jautājumi, droši sazinies ar
mums - biedrība «Jaunatne
smaidam», pasta adrese: «Mīlupes», Bārbeles pagasts, Bauskas rajons, LV-3905; e-pasts:
evs@jaunatne-i.lv, mobilais tālrunis: 28663569; mūsu mājas
lapa: www.jaunatne-i.lv.
Pasaulē brīvprātīgā darba
tradīcijas aizsākās jau vairāk
nekā pirms 100 gadiem. Šo tradīciju pasaulē aizsāka Nīderlande un ASV. Mūsdienās Skandināvijas valstīs kā brīvprātīgie
darbojas ap 30% iedzīvotāju,
Vācijā - 34 %, ASV - vairāk nekā
50%.
2007. gada sākumā veiktā
«Eurobarometer» aptauja liecina, ka Latvijā tikai 12% jauniešu ir iesaistīti kādās brīvprātīgā
darba aktivitātēs. Tas ir viens no
zemākajiem rādītājiem ES.
Zemo rādītāju iemesls ir arī tas,
ka mērķtiecīgi un organizēti
brīvprātīgo kustība Latvijā tiek
attīstīta tikai kopš 1998. gada,
līdz ar to šī kustība Latvijā ir savā attīstības sākumstadijā. IZ
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Tarkšķi - gluži vai studijas statusā
A: F: Kristīne Karele

«Tarkšķu» vadītāja

Sākšu ar aicinājumu uz
koncertu: pēdējā skolas
dienā - piektdien,
19. decembrī, pl.18.30 visi
būsiet mīļi gaidīti Iecavas
bērnu folkloras kopas
«Tarkšķi» koncertā
«Es uzkāpu debesīs pa
pupiņas zariņiem», kurš
notiks Kultūras namā.
Tas būs labi zināmais stāsts
par čaklo un sirdsgudro pameitu, kas bija pamātes neieredzēta, bet galu galā tika dāsni
atalgota par savu labo sirdi.
«Tarkšķi» dziedās, dancos, spēlēs, stāstīs. Tiek gatavots arī kas
nebijis «Tarkšķu» vēsturē - dažu
dziesmu pavadījumi tiks izpildīti
ar ģitāru. Jums noteikti patiks!
Atnāciet!
Bet kā tad «Tarkšķiem» klājies šoruden?

Daudz jaunu tarkšķēt
gribētāju
Ja jums būtu jāmin, kādu
skaitli «Tarkšķu» pulciņam nosauktu? 30? 40? 50? Arī tas būtu
daudz, bet mūsu ir krietn vairāk - 76! Ir gan daudzi jauni, mazi ķipariņi - trīs, četr- un piecgadīgi, ir gan lielas, gudras, muzikālas vidusskolnieces. Tagad
jau droši varētu «Tarkšķus» pat
tādā kā studijas statusā ieskaitīt, jo darbojamies veselās trīs
grupās.

Dažādi koncerti
un koncertiņi
Pašā rudens sākumā piedalījāmies pasākumu cikla «Tu esi
Latvija» konkursa «Kas pagātni
pētī, tas nākotni svētī» noslēguma pasākumā Tīreļpurvā.
Pēc dažām dienām devāmies
uz otru pusi - Rīgā, Imantas kultūras centrā, tikāmies ar Zemgales priekšpilsētas bērnudārzniekiem - dziedājām dziesmas par
maizi, riju, kulšanu, kopā ar mazuļiem pētījām senās kuļmašīnas un tagadējos kombainus.
Oktobrī dikti lepojāmies ar
Lauru Arāju un Annu Kareli, kuras ar savām solodziesmām tika
uzaicinātas piedalīties Latviešu
Biedrības nama 140 gadu jubilejas svinībās. Bet tad jau nāca
Mārtiņi ar tarkšķēšanu Baložu
vidusskolā, kur tāpat kā pie
mums notiek Mārtiņdienas gadatirgus.
Kuplinājām arī gudro cilvēku
saietu - Nacionālo debašu turnīru savā skolā -, un nemanot Zie-

massvētku pasākumi ir klāt!
Šonedēļ iededzām egli Iecavas
vidusskolā - braši dziedājām un
rotaļājāmies ar sākumskolas
klasēm, drīz pēc tam piedalījāmies arī Iecavas lielās egles
iedegšanā. Savukārt pagājušajā
svētdienā, 14. decembrī, Iecavas
kultūras namā notika Zemgales
novada skate folkloras kopām,
kas vēlas piedalīties Starptautiskajā folkloras festivālā «Baltica
2009».
Starp pieaugušo grupām bijām vienīgie, kur darbojas tikai
bērni. Katra kopa rādīja 15 minūšu garu programmu. «Tarkšķi»
bija sagatavojuši dziesmas un
dančus par tēmu «Maza, maza tā
muižiņa». Nekādas vietas netika
dalītas, tomēr žūrijas komisija no
Rīgas par mums teica tikai atzinīgus vārdus.
Arī šonedēļ čakli strādājām.
Pirmdien bijām ciemos pie Zālītes internātskolas bērniem, kas
kopā ar savām skolotājām mūs
ļoti mīļi uzņēma. Mūsu koncerti
šeit jau kļuvuši par tradīciju. Pēc
koncertdaļas arī vienmēr kopā
padancojam un parotaļājamies,
un neizsakāms ir mūsu prieks
par smaidiem bērnu sejās.
Vēl «Tarkšķi» šonedēļ piedalījās izstādes «Sīki, mazi žagariņi»
atklāšanā Rīgā, Dabas muzejā,
bet šodien, 19. decembrī, - lielais
koncerts tepat Iecavā. Mīļi gaidīsim!
Par visu sīkāk varat lasīt
«Tarkšķu» mājaslapā
www.tarkski.lv.

14. decembrī
«Tarkšķi» dejja un
dziedāja Zemgales
folkloras kopu skatē.

Mārtiņdienas gadatirgū
Baložu vidusskolā.

Anna un Laura dejo RLB 140 gadu jubilejas noslēgumā.
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Laba glezna ir kā izrāde,
A: F: Anta Kļaveniece

trenažieru zāli, taču tas nav tas,
kas tīrīt sniegu vai pļaut zāli.

Tatjana Paļčuka-Rikāne ir
māksliniece. Māksliniece
ne tikai pēc profesijas, bet
arī pēc savas būtības un
pasaules redzējuma. Tas
jaušams it visā, ko viņa
dara, - glezno vai kurina
krāsni, kopj savas puķu
dobes vai šķūrē sniegu.
Viņa atzīst, ka beidzamajā
laikā jūt lielu
nepieciešamību būt dabā.
Nu jau četrus gadus,
dzīvojot Iecavā, viņa
novērtē šo dabas
klātbūtni. Kad Tatjana
dzīvojusi ar apziņu nekad
vairs neprecēties un nekad
nepamest mīļo Rīgu, viņa
nejauši satikusi Pēteri un
šāda iespēja radusies.
Nekad nesaki nekad.

Pašas izvēle

Vilina dabas klātbūtne
«Iecavā jūtos labāk, nekā sākumā domāju. Visu mūžu dzīvoju Rīgas centrā, pat transports
nebija vajadzīgs. Pārceļoties uz
dzīvi Iecavā, no sākuma zināju
tikai vienu ceļu - no Rīgas līdz
Robežu ielai, kur ir mūsu māja.
Reiz pat apmaldījos Skolas ielā.
Tagad jau vismaz četras ielas zinu.
Vislabāk eju kājām. Kā man
patīk iet pa Virzas ielu, kur lielie
koki! Pirmo reizi Iecavā biju
pirms pieciem gadiem. Prieks redzēt, kā Iecava mainās. Redzu kādam jauns jumts, vēl kādam
jauni logi. Arī maniem draugiem
te patīk. Iecava nav liela un nav
arī maza. Un izrādās nav arī tālu
no Rīgas. Patīkama vieta dzīvošanai. Ja agrāk domāju, ka nekad nepametīšu Rīgu, tad tagad
arvien vairāk jūtu nepieciešamību būt dabā, klausīties, kā putniņi dzied. Vasarā katru rītu varu iziet dārzā pie saviem mīļajiem īrisiem un vērot, vai ir jauns
ziediņš uzplaucis vai nav.
Man patīk tīrīt sniegu. Varbūt kādam tas liekas jocīgi, taču
es uzreiz redzu darba rezultātu,
un sniegs ir tik balts, tik svaigs.
Un kurināt krāsnis. Tas ir mans!
Patīk, kā malka guļ strēķī: pagales viena pie otras - viena tieva,
otra resnāka. Patīk skatīties uz
uguni. Tā, tāpat kā krāsns, ir
dzīva - silta. Lielā pilsētā visiem
trūkst kustību. Var jau aiziet uz

Pievēršanās glezniecībai bija
viegla - man kā visiem bērniem
ļoti patika zīmēt, un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola
atradās tieši pretī manai mājai.
Pēc 4. klases pati turp aizgāju,
nokārtoju eksāmenus un visas
dokumentu formalitātes un tikai
tad to pateicu mammai. Pabeidzu rozentāļus, iestājos Mākslas
akadēmijas gleznošanas nodaļā,
vēlāk - aspirantūrā akadēmiķa
Eduarda Kalniņa radošajā darbnīcā. Mācījos visu, ko saistībā ar
mākslu vispār varēja iemācīties.
Tas viss bija iespējams, jo mums
maksāja 120 rubļu stipendiju,
deva nepieciešamos materiālus,
sedza modeļu maksu.
Tagad vienu reizi nedēļā strādāju sagatavošanas kursos Baltijas Starptautiskajā akadēmijā,
paralēli tam pasniedzu privātstundas un, protams, gleznoju.
Pārsvarā strādāju ar eļļas krāsām uz audekla. Man tuvāka ir
figurālā glezniecība, darbi, kuros
attēloti cilvēki. Ar putniem, kaķiem, suņiem, dabā. Darbi pārsvarā nonākuši privātkolekcijās,
arī ārzemēs, taču savulaik tos
iegādājusies arī Krievijas Kultūras ministrija un Mākslinieku
savienība. Šobrīd interesenti
darbus var apskatīt Berlīnē. Tur
līdz janvāra vidum vēl skatāma
mana personālizstāde, kurā izstādītas 24 gleznas.

Māksla ir
domāšanas veids
Negleznoju tik ātri, kā varbūt
to dara citi mākslinieki. Vispirms glezna top idejas līmenī.
Par to ļoti ilgi domāju; var paiet
pat pieci, seši un astoņi gadi. Bet
citreiz sižets un kompozīcija atnāk pēkšņi - oppā! un ir. Un, ja tā
bezkaunīgi atnāk, es to nevaru
pastumt malā un pateikt - pagaidi! Saprotiet, mākslā jau viss ir
bijis, tādēļ vissvarīgākais ir atrast kompozīciju. Māksla ir domāšanas veids. Es nolieku gleznu un aizmirstu, un pēc mēneša
to skatos kā no jauna. Ja man tajā joprojām viss patīk, tad glezna
ir gatava.
Vispirms ideju zīmēju ar ogli
vai sēpiju uz kartona un tikai tad
pārnesu uz audekla. Tas tādēļ,
ka pret audeklu izjūtu milzīgu
cieņu, to nedrīkst samocīt, vajag
saglabāt tā baltumu. Papīrs un
kartons spēj paciest vairāk.

Jaunajā darbnīcā.

Kopā ar Pēteri vienā no šīs vasaras ceļojumiem.
F: no Tatjanas personīgā arhīva

Šoruden jūrmalā pie Tūjas.

15.
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kas piesaista
F: no Tatjanas personīgā arhīva

Parasti strādāju tikai ar vienu darbu un visu atdodu tam.
Pēc katra darba man vajag atpūsties, uzņemt spēkus.
Esmu sen jau sasniegusi vecumu, kad citu vērtējums un
reakcija man nav tik svarīga kā
25 gadu vecumā. Galvenais, ka
patīk man. Es sevi mīlu un nekad negleznošu to, kas man nepatīk. Manas attiecības ar naudu nav tādas.»

Gleznošana kā amats
vai māksla

14. novembris - izstādes atklāšana Vinogradovu galerijā Berlīnē.
Personālizstādes
atklāšana Berlīnē. Pa
labi glezna ar
nosaukumu «Džezs».
Mūzikai Tatjanas
Paļčukas-Rikānes dzīvē
ir liela nozīme. Viņa
saka: «Mani aizrauj
mūzika. Jebkāda, bet
galvenais laba. Nesen
bijām Filharmonijā uz
pūtēju orķestra Rīga
koncertu; patīk džezs,
klasiskā un
instrumentālā mūzika.
Pirms kāda laika mani
patīkami iepriecināja
Klāsa Vāveres
jaunākais izveidotais
disks «Without words»,
bet tagad klausos Jazz
After Dark «Basin Street
Blues». Kad man kaut
kas iepatīkas, tad varu
bez pārtraukuma
klausīties vairākas
dienas - man neapnīk.»

Robežu ielas mājā Pēteris izbūvējis Tatjanai jaunu, plašu,
gaišu, baltu darbnīcu. Te ir klusums un miers, kas nepieciešams gleznošanai; te pietiek vietas, lai Tatjana varētu dalīties
savās zināšanās.
Privātstundās topošajiem
studentiem un pieaugušajiem
viņa māca zīmēšanu, kompozīciju, gleznošanu. Interesanti, ka
skolēni bieži vien ir vecāki par
pašu Tatjanu. Visu mūžu viņi ir
sapņojuši par gleznošanu un tagad var savu sapni realizēt, patiesi zinot, ko vēlas. «Vecums nenozīmē neko. Svarīgāka ir cilvēka būtība,» saka Tatjana.
Viņa uzsver, ka iemācīt zīmēt
viduvējā līmenī diezgan profesionāli var jebkuru. Taču tā ir tikai

pirmā stadija - amats. Lai sasniegtu nākamo līmeni, nepieciešama prasme domāt un nedaudz Dieva dota talanta. Un mīlestība, ko ielikt katrā darbā. Un
prasme radīt darbā noskaņu.
Var tehniski un kompozicionāli
pareizi uzzīmēt puķu vāzi, taču,
ja darbam nebūs noskaņas, tam
nebūs arī mākslinieciskas vērtības.

Ziemassvētku sajūtas
pieder decembrim
«Ziemassvētkos būsim mājās. Citreiz aicinām māti, Pētera
bērni atnāk.
Man patīk dāvināšanas
prieks un ģimenes sajūta. Ziemassvētki ir mani mīļākie svētki,
jo pēc tiem paliek gaišāks un ir
skaidrs - dzīve turpinās. Kā saka
mana draudzene - Kristus ir piedzimis, mēs neesam pamesti vieni!
Ar Pēteri braucam uz Rīgas,
Jelgavas vai Skaistkalnes baznīcu. Pie Skaistkalnes baznīcas
parasti ir izgaismotas kāpnes, pa
tām uz svētku Dievkalpojumu
sarodas mazi, jauni un veci. Tas
rada tādu noskaņojumu! Arī janvārī braucam uz baznīcu, kad Ziemassvētkus svin pareizticīgie,
taču atzīšos - sajūtas pieder decembrim».

Ziemassvētkus Tatjana saista ar gaismas atgriešanos. Gaišuma
netrūkst arī viņas gleznā «Ziemassvētki».

«Pie medību cikla atgriežos, jo tur ir daba, suņi, zirgi, skaisti
apģērbti cilvēki. Tas ir kā karnevāls, kā laba izrāde, kas piesaista.
Līdzīgi kā teātrī, kad nogalina, taču mēs zinām, ka neviens nemirs.
Arī savās medībās es tikai paspēlējos. Reālas medības neesmu
redzējusi, taču daudz par tām esmu lasījusi un skatījusies TV.
Ārzemēs ir populāras tieši šīs medību performances.»
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16.

Kultūras namā

IZ
malku (bērza, alkšņa),
18 Ls/m³ ar piegādi,
sākot no 5 m³.
Tel. 26449198; 29452241.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tel. 26871890.

Piedāvājumā arī gēla un akrila nagi, solārijs,
«Grazette» matu kopšanas produkti.

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

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

Izīrē : : :
dzīvokļus Iecavā ilgākam
laikam (ir varianti).
Tel. 29678277.

Dažādi : : :
Piedāvā santehniķa
pakalpojumus.
Tālr. 29654555.

Iecavas novada Dome
PIEDĀVĀ KURSUS:
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3
stundas nedēļā
Dalības maksa LVL 18,00
Kursu vadītājs E. Šmits

Mieru, kas pilda sirdi
Cerību, kas piepildās
Ticību, kas nes cauri
dzīvei - saviem
atbalstītājiem un
labdariem
SIA «Iecavnieks»,
AS «Balticovo»,
zemniekiem Jurim
Vovčokam, Kasparam
Kalniņam un Andrim
Kļaviņam novēl Kalna
svētību kopiena Bruknā.

25. decembrī pl. 22:00
sporta namā
ZIEMASSVĒTKU BALLE.
Spēlēs Marex
no grupas «Brīvdiena».
Ieejas maksa - Ls 4.
Galdiņus rezervēt iepriekš
pa tālr. 63942832; 26520539.

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

Angļu valoda
(sagatavošanās augstskolai)
Kursi notiek 4 mēnešus, 2
stundas nedēļā
Dalības maksa LVL 12,00
Kursu vadītājs J. Beķeris
Pieteikties pa tālruni:
63941937, 29428476
līdz 31.decembrim

19. decembrī pl. 18:30
Folkloras kopas
«Tarkšķi» koncerts
«Es uzkāpu debesīs pa
pupiņas zariņiem».
21. decembrī pl.14:00
Invalīdu biedrības
«Rūķītis»
Ziemassvētku pasākums
22. decembrī pl.18:00
Kultūras nama
pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīva
Ziemassvētku ballīte
25. decembrī pl.11:00
pasākums bērniem
«Ziemassvētku brīnumi»
Visi ielūgumi jau pārdoti!

Pl. 21:00 Ziemassvētku
balle kopā ar grupu
«Kantoris 04».
Visas biļetes pārdotas!

28. decembrī pl. 16:00
Iecavas kultūras namā

LIEPĀJAS ZVANU
KORA koncerts.
Organizē ziedu salons
«Avēnija» sadarbībā ar
Iecavas kultūras namu.
Ieejas maksa:
pieaugušajiem - Ls 3,50;
skolēniem un bērniem - Ls 1,50.
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā darba dienās
no pl. 10:00 līdz 18:00.

Iecavas «Klondaikā»
27. decembrī
plkst. 22:00

ZIEMASSVĒTKU
DIEVKALPOJUMS

DISKOTĒKA

Iecavas luterāņu
baznīcā

ar DJ SHADOW.

24. decembrī plkst. 18.

P/A Iecavas
veselības un sociālās
aprūpes centrs
2. janvārī strādās
no plkst. 9 līdz 14.

Sporta namā
Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes galda
tenisā D grupai
20. un 21.decembrī
pl. 12:00 un pl. 10:00
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