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Lai labāk iepazītu Iecavu pirms tās 520 gadu jubilejas, pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis»
sagatavošanas grupas «Lācīši» bērni dodas apskatīt ne tikai ciema sakoptākās vietas, bet arī
dažādas iestādes. 12. janvārī kopā ar audzinātājām Marinu Veseri un Lieni Onzuli bērni
2.lpp.
viesojās novada Domē un tikās ar pašvaldības vadītāju Jāni Pelsi.

Stipras ģimenes
ir viņu dzimtas tradīcija
A: Anta Kļaveniece

27. decembrī pašvaldība
nolēma turpmāk godināt tos
pārus, kam svinama zelta
kāzu jubileja laulību 50 gadi.
12. janvārī suminājumus un
naudas balvu - (katram
laulātajam 100 latu) - saņēma
pirmais zelta pāris - Veronika
un Dzintars Ruķeri.
Stabilas ģimenes raksturo
gan Veronikas, gan Dzintara
dzimtu. Veronikas vecāki kopā
aizvadījuši ilgu mūžu, māsai nosvinēta 52. kāzu jubileja, arī
Dzintara brālim zelta kāzas jau
nosvinētas. «Liekas, ka citādi nevar. Un arī citiem to novēlam,»

pēc neliela svinīga brīža pašvaldības ceremoniju zālē teic Veronika.
Pāris savu kāzu dienu
1961. gada 30. decembrī bija nolēmis aizvadīt bez īpašām svinībām. Vīramātes mājā bija uzziedējusi kalla, un viņa sacījusi dēlam - laiks precēties. Veronikai
uzšūta balta kleita, plīvuru aizņēmusies no Dzintara māsas.
Kopā ar lieciniekiem braukuši uz
Ziemeļu ciema padomi salaulāties, taču mašīna iestigusi kupenā un nekas cits nav atlicis, kā
atlikušo ceļu ar ziediem rokās
mērot, brienot pa dziļo sniegu,
tāpat arī atpakaļ. Bija jāpaspēj
uz deju kolektīva koncertu Ieca4.lpp.
vas kultūras namā.

Iecavniece
laimē auto

6.

Rūp iedzīvotāju drošība
A: Anta Kļaveniece

Jau vēstījām, ka lielais
zādzību skaits novadā
satraukumu radījis gan
deputātos, kas šo jautājumu
aktualizēja 10. janvāra Domes
sēdē, gan iedzīvotājos, kas
šajā pašā dienā pašvaldībai
iesniedza 133 iedzīvotāju
parakstītu vēstuli, kurā lūgta
pašvaldības palīdzība, lai
cilvēki nejustos apdraudēti
un nedroši.
Operatīvi reaģējot uz iedzīvotāju vēstuli, jau trešdien,
11. janvārī, tika sasaukta sanāksme, kurā ar aptuveni 20 iedzīvotāju vēstules parakstītājiem tikās Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, sabiedriskās kārtības dienesta, valsts policijas
un Zemessardzes pārstāvji. Diskusijā visvairāk pārmetumu tika

adresēts valsts policijai, kas nespēj pasargāt iedzīvotājus no
zagļu patvaļas; lielākā daļa zādzību tā arī netiek atklātas. Sarunas gan nebija pārāk asas, jo
šobrīd visiem kopā ir jāvienojas
par turpmāko rīcību, lai zādzību
skaitu mazinātu un iedzīvotāji
Iecavā varētu justies droši.
Jau no 11. janvāra ielu apgaismojums tiek nodrosināts visā diennakts tumšajā laikā, aktīvāk tiek organizētas valsts policijas un pašvaldības sabiedriskās
kārtības dienesta vakara un
nakts dežūras, kārtības nodrošināšanā aicinātas piedalīties arī
Zemessardzes vienības.
Drošības apdraudējuma gadījumā iedzīvotāji ir aicināti jebkurā diennakts laikā zvanīt Iecavas policijas iecirkņa kārtībniekam pa tālruni 26426265 vai uz
valsts policijas palīdzības tālruni
110 (bezmaksas). IZ
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2.

Atklāta pieteikšanās Ēnu dienai
A: Anta Kļaveniece

Interneta vietnē
www.enudiena.lv var
pieteikties Ēnu dienai, kura
šogad notiks 15. februārī.
Uzņēmumi, organizācijas un
valsts iestādes līdz 7.
februārim var pieteikt dažādu
profesiju darbiniekus, kuri
šajā dienā iepazīstinātu
skolēnus ar savu profesionālo
ikdienu. Skolēniem jāizvēlas
līdz 9. februārim, informē
Jānis Grandāns, JAL
mārketinga vadītājs.
Biznesa izglītības biedrība
Junior Achievement Young Enterprise Latvija sadarbībā ar Swedbank Ēnu dienu organizē jau
12. reizi. Šajā dienā Latvijas sko-

lu jauniešiem ir iespēja pavadīt
laiku kopā ar izvēlētās profesijas
pārstāvi un praksē iepazīt nākotnes nodarbes dažādos aspektus.
«Latvijas nākotnes attīstība
un labklājība ir atkarīga arī no tā,
kādās jomās izvēlēsies studēt
mūsu jaunieši. Valstij nepieciešami konkurētspējīgi uzņēmēji,
talantīgi inženieri un izcili tehnisko profesiju pārstāvji, profesionāli valsts pārvaldes darbinieki, kā arī radoši, izglītoti un prasmīgi cilvēki daudzās citās profesijās,» sacījis Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis. «Tādēļ aicinu gan uzņēmumus, gan valsts
pārvaldes iestādes būt atsaucīgiem un izmantot Ēnu dienu, lai
iedvesmotu jauniešus jau laicīgi
izvēlēties savu nākotnes profesiju un mērķtiecīgi attīstītu savus

talantus! Valsts pārvalde 15.
februārī gaidīs skolēnus, kuriem
ir interese par darbu tajā. Tieši
pašreiz valsts pārvalde ir pārmaiņu procesā un sagaida jaunus profesionāļus, lai 2015. gadā Latvijas prezidentūrā Eiropas
Savienībā būtu efektīva un profesionāla komanda. Savukārt es
kā katru gadu iepazīšos ar pieciem jauniešiem, kas vēlas uzzināt vairāk par premjera darba
ikdienu.»
Pērn ap 400 organizāciju visā
Latvijā skolēniem piedāvāja vairāk nekā 3500 vakances, savukārt ieinteresēto skolēnu skaits
pieauga līdz 10 tūkstošiem. Ēnu
dienas mērķis ir veicināt un pilnveidot skolēnos radošo potenciālu un uzņēmējspējas, paplašināt
skolēnu redzesloku un izpratni

par nepieciešamajām zināšanām
un prasmēm, kas jāapgūst, lai
varētu sevi pilnvērtīgi realizēt
iecerētajā nākotnes profesijā.
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: «Aicinu pašvaldību vadītājus un darbiniekus atsaukties
jauniešu vēlmei iepazīt mūsu
darba specifiku. Tā jauniešiem
būtu iespēja izprast savas nākotnes karjeras vēlmes, lai atbilstošāk savām interesēm un dotībām izvēlētos nākotnes profesiju. Kāpēc gan šis jaunietis nevarētu būt jūsu nākamais kolēģis?
Ēnu dienā atbalstot savas pašvaldības jauniešus, mēs nākam
viņiem pretim un dodam iespēju
izvēlēties saistīt karjeru ar savu
pilsētu vai novadu. Jaunieši ir
viens no mūsu labākajiem resursiem, kuru ir vērts izmantot!» IZ

Bērni iztaujā pašvaldības vadītāju
A: F: Anta Kļaveniece

1.lpp.

Bērni pētīja novada karti, apskatīja tā karogu, sēdēja ap sanāksmju galdu deputātu krēslos, noklausījās Domes priekšsēdētāja nelielo stāstījumu par
pašvaldības darbu un saviem
pienākumiem, kā arī izmantoja
iespēju uzdot jautājumus.
Gatis Domes priekšsēdētājam jautāja: «Kad bērnudārzā
mūsu grupiņai būs jauna nojume?» Priekšsēdētājs paskaidroja, ka līdz šim svarīgāk bija nodrošināt, lai pati bērnudārza ēka
būtu silta un bērni tajā varētu
justies mājīgi. Taču jaunas nojumes bērnudārzam vajag - un nevis vienu, bet veselas desmit.
Emīls jautāja: «Kad Iecavā
būs hokeja halle?» J. Pelsis atbildēja, ka hokeja halli Iecavā nav
plānots būvēt. Jau vairākas līdz
šim uzceltās halles citās pilsētās
ir slēgtas, jo to uzturēšana ir pārāk dārga. «Toties jau tuvākajā
laikā pie vidusskolas taps jauns
stadions. Ne tik drīz, bet būs arī
peldbaseins,» pašvaldības ieceres klāstīja J. Pelsis.
Paula jautāja: «Kad bērnudārzā būs jauna sporta zāle?»
J. Pelsis atbildēja, ka vietu, kur
šobrīd atrodas bērnudārza sporta zāle, nākotnē iecerēts atvēlēt
grupiņu izveidei. Blakus esošajai
bērnudārza ēkai plānots uzcelt
jaunu ēku, kur tiktu izvietotas
administrācijas telpas, ēdināšanas bloks un arī jauna sporta zāle. Projekts ir jau gatavs, tikai
pagaidām pašvaldība nevar šīs
ēkas būvniecībai atvēlēt pietiekamu naudas summu.

Audzinātāja Marina Vesere un pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis
bērniem izskaidroja novada karogā attēloto simbolu nozīmi.
Jāni Pelsi interesēja arī bērnu
domas, tādēļ viņš rosināja jaunos iecavniekus atbildēt uz dažādiem jautājumiem: kas patīk bērnudārzā, kas patīk Iecavā un kā
vēl šeit pietrūkst, par ko bērni vēlētos nākotnē kļūt.
Vladislavs sacīja, ka viņam
patīk vidusskolā, jo tur var spēlēt
futbolu. Undai patīkot internātskolā, jo tur strādā viņas ome un
mamma. Paulai vislabāk patīkot
mājās, bet Andrejam - Iecavas
parks, jo tur var barot pīlītes.
Vairāki bērni atbildēja, ka viņiem
patīk rotaļu laukumi, bet vēl
kāds, ka patīk estrāde, jo «jaunī-

bā es tur dejoju.»
Daudziem bērniem ir jau
skaidra nākotnes profesija: meiteņu vidū ir topošā daktere, aktrise, māksliniece, friziere, arī
princese, toties zēni dod priekšroku izteikti vīrišķīgām profesijām: ugunsdzēsējs, karavīrs, policists, futbolists.
Viesošanās noslēgumā bērni
noskatījās video prezentāciju
par Iecavu. Bija patiesi interesanti vērot un atpazīt vietas, kur
kādreiz jau būts.
Grupas audzinātāja Marina
Vesere vairākas dienas pēc ciemošanās Domē pastāstīja, ka

bērniem tas bijis jauks un izzinošs piedzīvojums. Arī vecāki izteikuši gandarījumu, vispirms
gan pabrīnoties, vai tiešām pats
pašvaldības vadītājs veltījis bērniem laiku un tik saprotoši ar viņiem aprunājies.
Jau tuvākajā laikā «Lācīši»
turpinās Iecavas iepazīšanu. Rudenī viņi pabijuši parkā, Dievdārziņā, internātpamatskolā,
bet līdz pavasarim vēl jāpaspēj
paciemoties Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrā, salonā
«Ciku Cakas», policijas iecirknī,
pie ugunsdzēsējiem un varbūt
vēl kaut kur. Gaidiet ciemos! IZ
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

Novada Domes kārtēja sēde
notika 10. janvārī.
Viens no jautājumiem, par
kuru lēma deputāti, bija
darba grupas izveide Iecavas
internātpamatskolas
finansējuma un skolēnu
skaita attiecības izpētei.
22. decembrī Domē saņemts
Iecavas internātpamatskolas direktores Judītes Rubinas iesniegums «Par finansējumu Iecavas
internātpamatskolai». Iesniegumā norādīts, ka valsts budžeta
mērķdotācija uzturēšanas izdevumiem tiek maksāta par
177 skolēniem, kuriem ir izziņas
par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa piešķiršanu vai kuri ir bāreņi. Skolā mācās 252 skolēni. Tātad par 75
skolēniem finansējums nav
piešķirts.
Internātpamatskolā mācās
163 Iecavas novadā deklarēti
skolēni, no tiem 81 skolēnam

nav izziņas. Daļa no šo skolēnu
vecākiem ir nodrošināti un paši
sedz ēdināšanas izmaksas. Tomēr būtu jānoskaidro, cik skolēnu vecāki ir trūcīgi vai maznodrošināti, kāpēc viņi nespēj nokārtot
šī statusa saņemšanu un kādas
iespējas viņiem ir saņemt palīdzību no pašvaldības šī jautājuma
atrisināšanai.
Pēc deputāta J. Krieva ierosinājuma šo jautājumu jau skatīja
Finanšu komiteja, un arī Dome
nolēma atbalstīt darba grupas izveidi, kas veiks internātpamatskolas finansējuma un skolēnu
skaita attiecības izpēti, kā arī sagatavos priekšlikumus problēmas risināšanai. Darba grupā
darbosies: Iecavas internātpamatskolas direktore Judīte Rubina, pašvaldības iestādes «Iecavas
novada Sociālais dienests» vadītāja Sigma Strautmale, Domes
jaunatnes lietu speciāliste Jana
Ādmine un Domes iekšējā auditore Ina Eiduka. Darba grupai
uzdots līdz 1. aprīlim izzināt situāciju un sniegt priekšlikumus.IZ

Sapulcē tiksies represētie
28. janvārī plkst.11 Iecavas
kultūras namā notiks Iecavas
politiski represēto kluba
biedru atskaišu - vēlēšanu
sapulce.
Dienas kārtībā valdes
priekšsēdētāja un revīzijas komisijas ziņojumi par atskaites
gadā padarīto, finansiālo stāvokli un citiem aktuāliem jautājumiem. Notiks arī valdes un revīzijas komisijas pārvēlēšana.
Ievēlēsim delegātus, kas pārstāvēs mūsu politiski represētos
Apvienības 23. konferencē, kas
notiks 4. februārī.

Dienas kārtība iekļauts arī
jautājums par 18. februārī paredzēto referendumu. Kā tas varēja
notikt, ka mums jāpierāda, ka
Latvijā var būt un jābūt tikai vienai valsts valodai - latviešu valodai? Vai nepiedalīšanās referendumā ir nosodāma rīcība? Bet
varbūt tieši otrādi?
Lūdzu, rodiet iespēju piedalīties mūsu tik nopietnā pasākumā.
Ēriks Grants,
Iecavas politiski represēto
kluba valdes priekšsēdētājs

Seminārā stāstīs par studiju iespējām
A: Anta Kļaveniece

Seminārs jauniešiem par
studiju iespējām notiks
trešdien, 25. janvārī, no
plkst. 16:30 līdz 18:00
Iecavas kultūras nama mazajā
zālē. To vadīs pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste
Jana Ādmine.
Seminārā galvenokārt gaidīti
jaunieši - 12. klašu skolēni, taču
šo iespēju var izmantot arī citu
klašu skolēni, lai uzzinātu par
studiju iespējām pēc vidusskolas absolvēšanas. Semināra saturs ir ieplānots saskaņā ar jan-

vārī veiktās aptaujas rezultātiem, kas atspoguļo 12. un 9.
klašu jauniešu plānus un intereses pēc skolas absolvēšanas.
«Semināra laikā pastāstīšu
par daudzveidīgajām studiju
iespējām, būs prezentācijas par
Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un citām izglītības iestādēm, kā arī par dažādajām studiju programmām un par
to, ko nozīmē studēt,» stāsta Jana Ādmine. «Esmu ieplānojusi,
ka janvārī un februārī vairāk laika veltīšu tieši jauniešu karjerai.» IZ

Iedzīvotājiem jāpiedalās
novada attīstības
programmas izstrādē
Jau iepriekš informējām,
ka Iecavas novada Dome ir
uzsākusi Iecavas novada
attīstības programmas
izstrādi. Attīstības
programmas izstrāde ir
uzsākta 2011. gada oktobrī
un darbu plānots turpināt līdz
2012. gada augusta beigām.
Attīstības programmas izstrādes mērķis ir radīt pamatu
Iecavas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Iecavas novada attīstības
programma būs vidēja termiņa
attīstības plānošanas dokuments, kas ietvers arī rīcības plānu, investīciju plānu un attīstības programmas ieviešanas uzraudzības sistēmu.
Attīstības plānošanas programmas darbības termiņš būs
no 2013. līdz 2019. gadam.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties šajā procesā ir šādas:
1. Daļa sabiedrības jau tika
iesaistīta anketēšanas procesā,
kas notika 2011. gada novembrī–decembrī;
2. Pašlaik aktuāla ir dalība
fokusgrupu diskusijās, kas notiks 20. un 23. janvārī. Fokusgrupu dalībnieki ir apzināti, bet
arī pārējie interesenti var piedalīties attiecīgās grupas diskusijās.
Piektdien, 20. janvārī:
* pensijas vecuma sabiedrības pārstāvji - plkst. 12:00;
* jaunieši - plkst. 15:00;
* uzņēmēji - plkst. 18:00.

Pirmdien, 23. janvārī:
* sociālo institūciju (medicīna, izglītība, sociālais dienests,
neatliekami glābšanas dienesti
uc.) pārstāvji – plkst. 12:00
* nevalstisko organizāciju
pārstāvji - plkst. 15:00
* ģimeņu ar bērniem pārstāvji - plkst. 18:00
3. Seminārs par Iecavas novada attīstības prioritātēm un
mērķiem - 10. februārī.
4. Seminārs par Iecavas novada prioritāšu un plānoto projektu saskaņotību - 9. martā.
5. Attīstības programmas
1. redakcijas publiskā apspriešana (plānota šī gada maijā-jūnijā)
6. Piedāvājot savas idejas novada attīstībai interneta vietnes
www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība
> Attīstības programma vai epastā: ineta.bramane@iecava.lv.
Aicinām Iecavas novada
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties attīstības programmā un pieteikties līdzdalībai. Interesentus,
kuri vēlas saņemt vairāk informācijas, lūdzam sazināties ar
Iecavas novada Domi (Ineta Bramane, tālr. 63941937, e-pasts
ineta.bramane@iecava.lv), norādot savu kontaktinformāciju
(vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni
un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.
Detalizēta informācija par attīstības programmas ietvaros
plānotajām aktivitātēm tiks
ievietota Iecavas novada Domes
mājas lapā www.iecava.lv un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja
norādīto e-pastu. IZ

Melnās ziņas
- 11. janvārī plkst. 15:22 konstatēts, ka Iecavā no apbūves gabalā esošā sadales skapja nozagts elektroenerģijas skaitītājs.
- 14. janvārī plkst. 13 Iecavā
kāda 1985. gadā dzimusi sieviete
konstatējusi, ka dzīvoklī no dzīvojamās istabas pazudusi nauda
un bankas maksājumu karte,
kas bija nolikta zem dekoratīvās
sedziņas pie televizora. Uzsākts
kriminālprocess.
- 16. janvārī plkst. 15:40
Iecavā aizturēts 1972. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja automašīnu VW Passat Variant, būdams
alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā
2,68 promiles. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 16. janvārī plkst. 18:25

Iecavā kāds 1981. gadā dzimis
vīrietis no veikala Maxima iznesa
alkoholiskā dzēriena pudeli, par
to nesamaksājot. Uzsākts kriminālprocess.
- 17. janvārī plkst. 19:40
Iecavā, Upes ielā, 1961. gadā dzimis automašīnas VW Passat
Variant vadītājs neizvēlējās drošu distanci ar priekšā braucošo
automašīnu Audi A4 un izraisīja
sadursmi. Ceļu satiksmes negadījumā bojatas abas automašīnas.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore

2012. gada 20. janvārī
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Tuvāk iepazīst Edvartu Virzu, Čivi un Ķūķi
A: F: Elīna Arāja

Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā 11. janvārī
tikāmies ar literāti, tulkotāju
Annu Žīguri, zinātņu doktori,
literatūras kritiķi Andu
Kubuliņu un gleznotāju,
grafiķi, mākslas kritiķi Anitu
Jansoni-Zirnīti. Bibliotēkas
lasītāju zāle bija ļaužu pilna.
Un ne velti: viešņas viena pēc
otras aizrāva klausītājus ar
dzeju, mākslu un vēsturi,
atklājot vēl nezināmas
nianses.
Bibliotēkā jau divus mēnešus
bija apskatāma daļa no mākslinieces Vijas Violetas Spekkes da
Sacco gleznu izstādes «Sarunas»,
un šī tikšanās bija izstādes noslēgums. Anna Žīgure nodeva
vissirsnīgākos sveicienus no
mākslinieces un iepazīstināja
tuvāk ar viņas dzīves gājumu. Vija Spekke ir vēsturnieka, pirmskara sūtņa Arnolda Spekkes un
Aleksandras Spekkes (dzim.
Stērste, Edvarta Virzas sievas Elzas Stērstes māsa) meita, kas
dzīvo Itālijā, Veronā. Viņa dzimusi Latvijā; šogad 4. decembrī
viņai apritēs 90 gadi. Kad vēl bija
maza meitenīte, V. Spekke bieži
viesojās pie E. Virzas meitas
Amariļļa rakstnieka lauku mājā
A. Žīgure iepazīstināja ar dzejoļiem, kurus viņas vectēvs Edvarts Virza, mājās saukts par Teto, savulaik veltījis māksliniecei
Vijai Spekkei, ko dzejā uzrunā
par Čivi. Vēlāk, kad Vija dzīvojusi Itālijā, viņš arī sūtījis dzejoļus
uz Romu:
«Teto galvu lejup kar
Un tik skumji domā

Viens par Čivi šovakar,
Kas mīt tālā Romā.
Viss ap Teto tagad kluss.
Gaismu logā liedams,
Nodārd pēd'jais autobuss,
Mājai garām skriedams.
Kur tas Čivis? Laikam viņš
Duss jau segā tinies
Silts kā vīna ķekariņš
Saulē sasildījies.
Aizdzen mākoņus šobrīd,
Dievs, no debesjuma,
Zvaigznes rādīdams, kas spīd
Arīdzan virs Romas.
Zvaigzne Čivim, kas jau dus,
Šinī naktī nesi
Sapņus tikpat zeltainus,
Kāda pati esi.»
Politiskās situācijas dēļ Latvijā viņa nebija bijusi no 1939. līdz
1993. gadam, līdz pēc gadu desmitiem, atgriežoties dzimtenē, tapa gleznu kolekcija, kurā Vija
Spekke ar mākslas līdzekļiem atbildēja uz viņai veltītajiem E. Virzas dzejoļiem. Tā ar Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja
direktora Pētera Zirnīša palīdzību tika noorganizēta izstāde «Sarunas». A. Žīgure nolasīja kādu
dzejolīti, veltītu dzimšanas dienai, uz kuru kā atbilde tapusi
glezna ar rozi un dzērvēm:
«Sirds pāri jūrām, kalniem
mana
Ir šodien tava piedzimšana
Ar savām domām bēdīgām
Es līdz ar rozēm pēdīgām
Uz tava ceļa nokaisos
Skan dzērvju klaigas
debešos»
A. Žīgure piebilst, ka Vija ir no
tiem, kas nevar mitēties darīt savu darbu, «kamēr vien elpo, tikmēr dara». Pēdējais, ko viņa, Latvijā būdama, paveica, - izdeva

Anna Žīgure (no kreisās) un Anda Kubuliņa pie Vijas Spekkes
gleznas, kas tapusi kā atbilde dzejolim par dzimšanas dienu.

grāmatu bērniem ar pašas tekstiem gan latviešu, gan itāļu valodā un zīmējumiem, kas zīmēti
aizvērtām acīm, «lai veidotos tā
nereālā raustītā līnija, kas būtu
raksturīga mazajiem citplanētiešiem».
Tālāk par grāmatu vizuālo
noformējumu un ilustrācijām
turpināja stāstīt māksliniece
Anita Jansone-Zirnīte, ar kuru
literātei A. Žīgurei izveidojusies
jau sena draudzība un sadarbība.
«Apakšā visam tam, kas Vijas
Spekkes gleznās redzams, ir bezgala daudz iepriekšējā redzējuma. Bieži vien tādās tikšanās reizēs nonāk pie jautājuma: «Māksliniec, nu cik tad ilgi jums tapa
šī glezna?» Tad var atbildēt - viss
mūžs,» skaidro A. Jansone-Zirnīte.
Ir dažādi veidi, kā mākslinieks strādā pie grāmatas, izvēloties žanram atbilstošo. Piemēram, dzeju ilustrēt nevar, jo ilustrācija ir precīzs situācijas attēlojums. «Dzeja ir noskaņa, filozofija, ideja, kas nav uzzīmējama.
Katrs cilvēks redz savu vīziju, un
nav iespējams to ilustrēt vārds
vārdā,» atzīst māksliniece.
Māksliniece ļoti daudz ilustrējusi romānus. Tur nav vispārinājumu - paņemot tekstu, izpēta visas nianses, piemēram, vai
tēlam ir gari vai īsi mati utt. Parasti tādai grāmatai ir ap 30-40
ilustrāciju. «Ja kāds zog ķēķī desu, tad tai desai ir jābūt rokā,»
māksliniece skaidro kādas grāmatas ilustrāciju. Visvairāk viņai patīk smalki izstrādāt zīmējumu ar zīmuli, nevis ar tušu, lai
gan tušas zīmējumi ir grafiski
vieglāk uztverami.
Grāmatu grafiskā noformēšana lielā mērā ir kopdarbs ar
autoru. Visbiežāk autors izvēlas
mākslinieku, un tad viss ir vienkārši. Tas nozīmē, ka autors viņam pilnībā uzticas un daudz
neiejaucas. Bet ir bijis gadījums,
kad māksliniece pēc tēla apraksta uzzīmējusi grāmatas personāžu ar nokarenu pērļu auskaru, bet autors, ieraugot zīmējumu, pateicis: «Tā ir smalka dāma
un viņai tāds bimbuls ausī nevar
karāties, vajadzīgs tāds mazs
punktiņš kā briljantiņš.»
A. Jansone-Zirnīte savos
mākslas darbos lietojusi visdažādākās tehnikas; arī kādreiz ļoti
populārās grāmatzīmes, ko sauc
par ex libri. Grāmatzīmju izcelsmi var saistīt ar akmens laikmetu, kad akmenī vai kādā citā
priekšmetā iecirta savu atpazīšanas zīmi. Grāmatzīme ir īpašuma zīme, ko ielīmē grāmatā,
norādot uz tā īpašnieku. Tajā pa-

rasti atspoguļo kaut ko saistītu
ar pašu īpašnieku.
Vēl grāmatas noformēšanā
var izmantot grafikas darbu, kuru kā gleznu ievieto grāmatā.
Māksliniece iemēģinājusi arī litogrāfijas tehniku. Tas ir zīmējums uz akmens, kuru pēc tam
kā zīmogu uzspiež uz papīra. Tas
ir ļoti smags darbs. Draugi atnesuši uz darbnīcu akmeni, ar kuru māksliniecei darboties. Kopā
tika izveidots viens liels zīmējums, kuru sadalīja četrās daļās
un ievietoja grāmatā.
Māksliniece ilustrējusi Regīnas Ezeras grāmatu «Zvaigžņu
lietus», kas izdota 1994. gadā. Tā
ir viena no pirmajām grāmatām,
kuru Preses nams izdeva, izmantojot jaunās drukas mašīnas. Pateicoties tām, pavērās pavisam
citas iespējas, un mākslinieks
tehniski varēja atļauties daudz
vairāk. Šajā grāmatā nav vairs
nekā konkrēta, kas raksturīgs
ilustrācijām, tās drīzāk ir kā
gleznas.
1983. gadā A. Jansone-Zirnīte kopā ar savu vīru Pēteri Zirnīti
izdevusi bērnu iemīļoto grāmatiņu par Ķūķi. Beidzot ir sagatavota grāmatas otrā daļa, kas drīzumā tiks izdota. Grāmata ir par to
pašu Ķūķi, kas dzīvo Burtniekos.
Šoreiz viņš dodas ceļojumā pa
Latviju, un ceļu viņam rāda dadža lapa, kas Ķūķim ir kā Latvijas karte.
Par «Iecavu Edvarta Virzas
acīm» un jaunākajām grāmatām
stāstīja E. Virzas «Rakstu» sastādītāja Anda Kubuliņa. Pašlaik
jau ir izdoti «Rakstu» četri sējumi, paredzēti vēl trīs. Pirmais sējums koncentrēts uz Virzas agrīno dzeju, bet otrajā sējumā apkopota publicistikas izlase, kuras tapšanā liels darbs ieguldīts,
meklējot pirmpublikācijas arhīvos. Publicistiku Virza sāka rakstīt Pirmā pasaules kara gados.
Sējumā atspoguļota izaugsme no
laikraksta «Jaunākās Ziņas» kara reportiera līdz talantīgam
publicistam. Trešais un ceturtais sējums aptver 20.-30. gadu
dzejas darbus un nepublicēto
dzeju. Rakstu sastādītājai izdevies atrast arī nepublicētos dzejoļus, kas glabājušies citu autoru atstātajos dokumentos. Piektajā sējumā paredzēts iekļaut
franču dzejas tulkojumus, sestajā - apvienot darbus «Straumēni»
un «Zaļā Zemgale», bet pēdējā apkopot Virzas kritiku.
Pati Anda Kubuliņa ar Virzas
daiļradi iepazinusies agri, izlasot
«Straumēnus», kas palikuši atmiņā kā neizdzēšams pārdzīvojums.
5.lpp.
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A. Kubuliņas ģimenē audzināšana nebija padomju garā. «Ko
skolā iestādīja, to mājās izskaloja,» viņa atceras un atzīst, ka jau
agri sapratusi, kāda kādreiz bija
Latvija, mājas un cilvēki.
Pienākot neatkarības laikam,
ikviens filologs un kultūras cilvēks saprata, ka Virzas darbi ir
jāizdod. Un tā A. Kubuliņa jau
desmit gadus ar lielu mīlestību
strādā pie rakstu sakārtošanas
un izdošanas.
Ļoti interesants ir «Rakstu»
otrais sējums, kura pamatā ir
publikācijas: tā ir kā vēstures
grāmata gan par kauju norisi ap
Iecavu, Bausku, Ķekavu, gan
par dažādiem kultūrvēsturiskiem notikumiem. Tajā Virza visvairāk arī minējis Iecavu. «Šis
miests bija lielceļu krustpunkts,
kur, pārkāpjot bajāra ratos, varēja nokļūt tālāk līdz «Billītēm»,»
citē A. Kubuliņa. Tapuši arī dzejoļi, piemēram, Luterāņu baznīcas zvanu tornim - 400, sunim,
kas sargā Iecavu, un citi. Kad
ciemiņi brauca uz «Billītēm», visu
ceļu Virza prata aizraujoši stāstīt
par mājām, to saimniekiem un

Anita Jansone-Zirnīte iepazīstina publiku ar vēl neiznākušo grāmatu par Ķūķi.
sadzīvi. «Viņam bija fenomenāla
atmiņa,» atzīst laikabiedri. Edvarta tēvs bija pērminderis, viņš
daudz stāstījis par apkārtējām
norisēm, kas spilgti iespiedušās
E. Virzas atmiņā.
Bieži viesi «Billītēs» bija dzejnieks Viktors Eglītis ar kundzi
Mariju, Jānis Kalniņš (Sarma)

un Antons Austriņš. Kad viņi gājuši, jokus plēsdami, žestikulējot
un skaļi smejoties, garāmgājējiem atlicis vien noskatīties un
pabrīnīties.
Vairāk par «Iecavu Edvarta
Virzas acīm» jūs varat atrast jaunajos E. Virzas «Rakstu» sējumos. Trīs pirmie sējumi ir jau

pieejami bibliotēkā.
Tikšanās publika bija ļoti apmierināta; arī viešņām patikuši
ieinteresētie klausītāji. Paldies
bibliotēkas vadītājai Andai Rācenājai par saturīga un izzinoša
pasākuma organizēšanu un
viešņām par grāmatu dāvinājumu bibliotēkai. IZ

Stipras ģimenes ir viņu dzimtas tradīcija
A: F: Anta Kļaveniece

1.lpp.

Tikai tad kolektīva biedri uzzinājuši, ka Veronika un Dzintars salaulājušies. Pēc koncerta
Dzintara mamma visus aicinājusi uz savām mājām. Uz galda
vien kartupeļi, kāposti un cepetis, toties jautrības gan nav trūcis.
Nākamajā dienā jaunlaulātie
devušies uz Latgali pie Veronikas
vecākiem. Abi atceras, ka ceļš
gar Daugavu toreiz bijis pasakaini skaists, arī Staburags vēl tolaik nebija appludināts. Nākamajā dienā viņus apciemojuši
apkārtējie draugi, radi, kaimiņi,
arī Veronikas pirmā skolotāja un
viņas sešgadīgais dēliņš, kurš
lieliski spēlējis akordeonu. «Skatoties šovus, kur Latgales cilvēki
piedalās, vienmēr apbrīnoju, cik
viņos dabiska muzikalitāte iekšā, arī bez mūzikas skolas izglītības,» stāsta Veronika.
Par kopā aizvadītajiem gadiem abi secina, ka visa kā bijis
gana: gan prieka un laimes, gan
kļūmju un arī sāpīgu brīžu. Pašlaik vislielāko prieku dzīvē sagādā abas meitas. Viņas arī bijušas
tās, kas savulaik nav ļāvušas
strīdēties - kā atskanējis skaļāks
vārds, tā abas iejaukušās. Sestdienu vakaros, kad meitas jau
noliktas gulēt, uzklājuši galdu
un abi savu sāpi centušies izrunāt, lai rūgtums nekrājas. «Neslēpjam viens no otra ne naudu,
ne sāpes,» abi teic ar smaidu.

2000. gadā Veronikai nozīmēta sirds operācija. Viņas un
arī ģimenes dzīvi toreiz iespaidojis internātskolas direktores
teiktais: «Jālūdzas!» «Es nepratu,» atzīst Veronika. «Aizgāju mājās, sameklēju reiz Aglonā nopirktu grāmatu un lasīju vairākas
stundas. Nezinu, vai tā bija veiksme, ārsta prasme vai Dieva žēlastība, bet operācija noritēja
veiksmīgi, un kopš tā laika katru
vasaru braucam savā svētceļojumā uz Aglonu.»
Vēl ģimeni vieno svētdienu rīti, kad atbrauc meitas Linda un
Anda ar savējiem. Un dārziņš,
kurā izaug zemenes un tomāti,
cik tik vēderā lien. «Tas mūsu kūrorts, kur savu veselību stiprināt
- gan ar izkustēšanos, gan veselīgām ogām un dārzeņiem.» Abiem
ir arī vienādi uzskati par darbu:
«Ja darām, tad labi, bet, ja nevaram labi, tad nedarām nemaz.»
Zelta kāzu jubilejā, noorganizējot atpūtu Dikļu pilī, bērni vecākiem likuši sajusties kā īstiem
aristokrātiem. Izsmalcināts viesnīcas numuriņš un maltīte restorānā, vizināšanās zirga pajūgā
un ūdens procedūras - tas viss
raisījis neaizmirstamas un jaukas emocijas. Patīkamu pārsteigumu sagādājis arī pašvaldības
lēmums sumināt zelta pārus un
iespēja abiem kļūt par pirmo sumināmo pāri. «Lai veselība, saticība un atbildība par savu ģimeni!» saskandinot svētku šampanieša glāzes, sev un visiem pārējiem vēl Ruķeru ģimene. IZ

27. decembrī pašvaldība nolēma turpmāk godināt tos pārus,
kam svinama zelta kāzu jubileja - laulību 50 gadi.
12. janvārī suminājumus un naudas balvu (katram laulātajam 100 latu) - saņēma pirmais zelta pāris Veronika un Dzintars Ruķeri. Stabilas ģimenes raksturo
gan Veronikas, gan Dzintara dzimtu.
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Loterijā laimē automašīnu
A: Zvaigzne ABC
F: Elīna Arāja

Jau septīto gadu pēc kārtas
apgāds Zvaigzne ABC rīkoja
loteriju, kurā VW pārstāvji
dāvina Zvaigznes lasītājiem
jaunu Volkswagen
automašīnu. Par apgāda
Zvaigzne ABC loterijas «Lasi
ar Zvaigzni un Jaunajā gadā
iebrauc ar VW Touran!»
galvenās balvas – sarkana
Volkswagen Touran –
īpašnieci kļuvusi Iecavas
internātpamatskolas
bibliotēkas vadītāja un
skolotāja, iecavniece –
Dzintra Kraukle.
Apgāda Zvaigzne ABC rīkotā
loterija norisinājās no 1. novembra līdz 31. decembrim un tajā
piedalījās vairāk nekā 24 tūkstoši grāmatu pircēji. Lai piedalītos
akcijā, bija jānopērk četras
Zvaigzne ABC izdotās grāmatas
ar īpašo loterijas uzlīmi. Izloze
notika 12. janvārī un Zvaigzne
ABC valdes priekšsēdētājas Vijas
Kilblokas roka veiksmīga izrādījās tieši Dzintrai Krauklei.
Dzintra loterijā piedalījās ar
četriem loterijas kuponiem un uz
laimestu nemaz nav cerējusi, jo
grāmatas iegādājusies kā Ziemassvētku dāvanas ģimenei.
«Kad saņēmu zvanu no apgāda
Zvaigzne ABC valdes priekšēdē-

Loterijas veiksminiece
Dzintra Kraukle ar jauno auto.
tājas Vijas Kilblokas, biju apjukusi un meklēju krēslu, kur apsēsties. Sākumā neticēju, ka esmu laimējusi mašīnu. Iekšā viss
patīkami mutuļoja. Pēdējo grāmatu iegādājos vienā no centra

grāmatnīcām Rīgā. Pirku to vīram un teicu: «Es tev gribu uzdāvināt jaunu mašīnu!»» – saka VW
Touran laimīgā ieguvēja Dzintra,
kas ar jauno mašīnu mājās devās piektdienā, 13. janvārī. Sa-

kiet vēl, ka 13. datums piektdienā ir nelaimīgs!
Iepriekšējos gados laimīgās
auto īpašnieces (tikai sievietes) ir
bijušas no Madonas, Salaspils,
Jelgavas, Ādažiem un Rīgas. IZ

Apbalvoti aizvadītā gada labākie sportisti
A: F: Elīna Arāja

Atskatoties uz iepriekšējā
gada sasniegumiem,
11. janvārī apbalvojumus
saņēma sporta skolas
«Dartija» audzēkņi un
pieredzējuši sportisti.
Zālē mācītāja Radziņa kunga
pirms gada iesvētīto karogu svinīgi ienesa «Gada sportists jaunietis 2010» Rūdolfs Tonigs.
Sporta skolas «Dartija» izglītības metodiķis Māris Ozoliņš uzslavēja sportistus par veiksmīgu
dalību Latvijas Jaunatnes olimpiādē Jūrmalā. Atsevišķas uzslavas saņēma meitenes, kas
galda tenisa komandu ieskaitē
ieguva trešo vietu: Alise Pluce,
Karīna Taranda un Monta Zaumane. Vēl ievērības cienīga bija
stafetes skrējēju komanda, kas
4x100m stafetē izcīnīja otro vietu. Tie ir Edgars Beņķis, Dairis
Feldmanis, Emīls Sevastjanovs
un Rūdolfs Tonigs. Par plašo sa-

sniegumu klāstu liecina arī lielais sportistu skaits, kas pagājušā gada nogalē saņēma naudas
balvas par ievērojamiem sasniegumiem sportā. Sportistus uzrunāja arī sporta skolas direktore
Baiba Gāga un Iecavas novada
priekšsēdētājs Jānis Pelsis.
Par «Gada sportistu» atzīts
Dainis Upelnieks, vairākkārtējs
Latvijas čempions stenda šaušanā, kas jau astoņas reizes ieguvis gada labākā sportista titulu.
Šogad Dainis paredzējis piedalīties Pasaules čempionātā, kas
notiks Londonas olimpiskajā
stadionā.
«Gada sportista» balvu jauniešu grupā saņēma Jānis
Eiduks. Aizvadītajā gadā viņam
3. vieta Latvijas jaunatnes basketbola līgas (LJBL) centra 2. divīzijā U-19 komandā ar vidēji
22,2 iemestiem punktiem. Jānis
veiksmīgi iekļāvies BK «Dartija»
komandā un kļuvis par vienu no
komandas līderiem, saņemot

augstu atzinību no LBL un LBL 3
novembra rezultatīvākā spēlētāja titulu. Jaunais daudzsološais
sportists mācās Rīgas 47. vidusskolā, kur lielākā daļa skolēnu
aizraujas ar basketbolu. Pašreiz
notiek sacensības starp skolām
un Jānis spēlē skolas komandā,
bet pamatā viņš ir basketbola
kluba «Dartija» un jaunatnes līgas BJBS Rīga/Jugla U-19 sastāvā. Spēles abos sastāvos ir
pavisam atšķirīgas, jo jaunatnes
līgā rit cīņa starp līdzīga vecuma
spēlētājiem, bet LBL ir pieredzējuši pretinieki, tādēļ interesanti
ir abās. «Basketbols vienmēr mani ir aizrāvis. Tas aizpilda visai
daudz mana brīvā laika, un, kamēr varu to apvienot ar mācībām, – ideāli.» Sportists ir trenējies pie Viļņa Gailuma, vēlāk pie
Voldemāra Pāruma, daži treniņi
aizvadīti arī pie Jāņa Eglīša, bet
tagad Jānis trenējas pie Jāņa
Laksas Rīgā. Liela nozīme noteikti ir trenerim Gailumam, kas

nav skopojies ar uzslavām un
ierošinājis mēģināt ko vairāk.
«Protams, gribētos spēlēt profesionāli – īsto basketbolu, jo tas ir
tas, ko man patiešām patīk darīt,
bet laiks rādīs, kā viss iegrozīsies,» stāsta Jānis. «Par «Gada
sportista» nomināciju biju ļoti
pārsteigts, jo basketbolā cīnās
visi kopā. Likās, ka balvas saņēmējam jābūt kādam individuālā
sporta pārstāvim. Tomēr domāju, ka esmu rādījis labu sniegumu Iecavas komandā, jo man ir
griba kaut ko darīt, nevis slinkot.»
Titulu «Gada sportiste» jauniešu grupā ieguva jaunā galda
tenisiste Beāte Jašuka - Latvijas
jaunatnes čempione vienspēlēs
un dubultspēlēs, kā arī Latvijas
jaunatnes komandu sacensībās.
Beātes trenere Baiba Gāga pastāstīja, ka Beātes plānos šogad
ir piedalīties Eiropas čempionātā
7.lpp.
Strasbūrā.
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Sporta ziņas

Jēkabpils atklātās sacensības vieglatlētikā C grupai 5. janvārī.
Sacensībās piedalījās vairāk nekā 200 bērnu no gandrīz visiem
Latvijas novadiem, arī no Lietuvas.
Lāsma Bugovecka - 3. vieta 60 metru barjerskrējienā (11,7 sek.)
Annija Liepiņa - 4. vieta augstlēkšanā (1,3 m)
Annija Pļaviņa - 5. vieta 300 metru skrējienā (53,4 sek.)
Amanda Grīnberga - 6. vieta 300 metru skrējienā (54,1 sek.)
Annija Liepiņa, Annija Pļaviņa, Amanda Grīnberga, Undīne
Čekstere - 5. vieta 4x150m stafetē, (1 min. 43,6 sek.)
Dāvis Lācis - 4. vieta 60 metru barjerskrējienā (10,1 sek.)
Dāvis Lācis, Edijs Lācis, Egīls Taranda, Roberts Stančiks - 5. vieta
4x150m stafetē (1 min 42,9 sek.)
Rīgas jaunatnes atklātais čempionāts vieglatlētikā 6. un 7.
janvārī.
A grupa
Rūdolfs Tonigs - 1. vieta 200m skrējienā (24,43 sek.); 2. vieta 60m
skrējienā (7,35 sek.)
Mārtiņš Šteins - 7. vieta trīssolī (12,1 m)
Daniels Špoģis - 4. vieta 400m skrējienā (56,56 sek.)
B grupa
Daniels Fjodorovs - 4. vieta 60m skrējienā (7,96 sek.)
Žanis Sevastjanovs - 7. vieta 200m skrējienā (27,03 sek.)
Jana Zamarina - 7. vieta 200m skrējienā (30,04 sek.)

Sportistu Gada balvas saņēmēji:
Dainis Upelnieks (no kreisās), Velta Bruce,
Ojārs Pārums, Jānis Eiduks un Beāte Jašuka.
6.lpp.

Beātes sporta gaitās ļoti
daudz ir palīdzējuši viņas vecāki, par ko viņiem tika piešķirta
pateicības balva kā izpalīdzīgākajai ģimenei.
«Gada sportista» balvu veterānu grupā ieguva Ojārs Pārums, bronzas medaļas ieguvējs
soļošanā, startējot Latvijas veterānu izlases sastāvā VIII Eiropas
čempionātā telpās vieglatlētikā
veterāniem Beļģijas pilsētā Ģentē šī gada martā.
«Gada sportistes» balvu veterānu grupā saņēma Velta Bruce,
kas ieguvusi 2. vietu 3000 metru
skrējienā LSVS 48. finālspēlēs
vieglatlētikā. Veltai godalgota
vieta arī veterānu sacensībās
Itālijā.
Kā īpašais viesis, kurš ar savām sportiskajām aktivitātēm
nesis Iecavas vārdu ārpus novada robežām, pasākumā piedalījās PSRS sporta meistara kandidāts galda tenisisā Roalds Cildermanis. Sportists pastāstīja
par savām sportista gaitām un
interesantiem atgadījumiem gan
izlasē, gan skolas laikā, kad radi
no Austrālijas atsūtījuši raketi,
un viņš, ar glauno inventāru zīmēdamies, uzprasījies treneriem, lai paņem komandā. «Tenisa galdiem vajadzētu būt katrā
skolā, kāds noteikti aizietu uzspēlēt,» uzskata sportists.

Par sasniegumiem sportā
balvas saņēma sporta skolas labākie audzēkņi, viņu treneri un
vieglatlētikas, basketbola un galda tenisa nodaļas: Daces Vizules
audzēkņi Rūdolfs Tonigs un
Emīls Sevastjanovs, Elmāra Gāgas audzēkņi Mārtiņš Šteins un
Daniels Špoģis, Voldemāra Pāruma audzēkņi Linards Jaunzems un Ivars Puļķis, Viļņa Gailuma trenētie Dāvis Kravals un
Toms Šķipars, Baibas Gāgas labākās tenisistes Anna Ansone
un Sibilla Salgrāve.
Pateicības balvu saņēma arī
dakterīte Lāsma Četverga, bez
kuras palīdzības būtu grūti iztikt; sabiedriskie palīgi sacensību tiesāšanā un spēļu organizēšanā Mārtiņš Šteins, Daniels
Špoģis un Andris Korčagins.
Īpašais paldies tika sporta
skolotājai Īrisai Korčaginai par
daudzo spēļu organizēšanu, vadīšanu un rezultātu apkopošanu; Pēterim Madžulim, Edgaram
Liepiņam un AS «Balticovo» par
materiālu atbalstu.
Pateicības saņēma arī visas
novada skolas; par īpašo atbalstu un sapratni - Jānis Pelsis, atbalstītāji - «Iecavas Ziņas» un
mūzikas skola.
Māris Ozoliņš pateicās un pasniedza dāvanas arī Vingrošanas
katedras studentiem un Roaldam Cildermanim par viesošanos svinīgajā pasākumā. IZ

Iecavas novada skolu sacensības basketbolā 8. un 9. klasēm
norisinājās 10. janvārī. Sacensības piedalījās piecas komandas:
četras no vidusskolas un viena no Dzimtmisas pamatskolas.
Rezultāti:
1. vieta – Dzimtmisas pamatskolas 9. klasei. Komandā spēlēja:
Toms Šķipars, Ritvars Priede, Normunds Graudiņš, Mārtiņš
Jurkovskis, Henriks Matuševs, Renārs Svikša.
2. vieta – vidusskolas 9.a klasei. Komandā spēlēja: Linards
Jaunzems, Kristaps Sviķis, Dairis Feldmanis, Oskars Dudurs,
Rūdolfs Jānis Štāls, Edijs Ronalds Vanags, Ivars Porietis.
3. vieta – vidusskolas 8.a klasei. Komandā spēlēja: Eduards
Jašuks, Ginters Plukass, Santa Šuherte, Anna Zaķe un
Helvijs Meļķis.
14. janvārī Igaunijas pilsētā Vīlandē norisinājās bērnu Grand
Prix atklātās sacensības galda tenisā četrās vecuma grupās.
Sacensībās startēja 70 sportistes, bet Iecavas novada sporta skolu
«Dartija» tajās pārstāvēja piecas meitenes.
Vislabāko rezultātu izdevās sasniegt Rēzijai Meļķei, kas
2003. gadā dzimušu un jaunāku meiteņu vecuma grupā izcīnīja
4. vietu; 2001./2002. g. dz. grupā 12. vieta Sibillai Salgrāvei,
16. vieta - Terēzai Druviņai; 1999./2000. g. dz. grupā 6. vieta Beātei Jašukai, 14. vieta - Annai Ansonei.
15. janvārī Jēkabpilī norisinājās Latvijas čmpionāts
vieglatlētikā C grupas sportistiem. Iecavas sporta skolas
«Dartija» vieglatlētu vidū vislabāko rezultātu izdevās sasniegt
Dāvim Lācim, kurš 60 metru barjerskrējienā ar rezultātu
10,22 sekundes izcīnīja 5. vietu.
Iecavas novada 17. atklātais čempionāts basketbolā.
17. janvārī
Jelgavas NĪP - AC Kluburi 42:52 (pa ceturtdaļām 9:11; 13:14;
12:10; 8:17)
Rezultatīvākie spēlētāji: Artūrs Rutkovskis (Jelgavas NĪP) - 20;
Mārtiņš Ivanovs (AC Kluburi) - 23
Rokiji – Saint-Gobain 0:20 (Rokiji neieradās).
Pēc 17. janvāra spēlēm ir noskaidrotas čempionāta pēdējās četras
vietas: 7. vieta - Saint-Gobain, 8. vieta - AC Kluburi, 9. vieta –
Rokiji, 10. vieta - Jelgavas NĪP.
LBL 3
Piektdien, 13. janvārī, basketbola klubs «Dartija» sacentās ar
alūksniešiem LBL 3. divīzijas spēlē. Lielā sniega dēļ sportisti ceļā
uz Alūksni pavadīja četrarpus stundas un galamērķī ieradās vien
īsi pirms spēles. Noguruši no ceļa un tikpat kā neiesildījušies,
sportisti nospēlēja tiešām labi, gūstot pat 33 punktu pārsvaru.
Alūksne – BK «Dartija» 51:83, (pa ceturtdaļām: 11:18, 14:23,
14:27, 12:16), rezultatīvākais spēlētājs, 2011. gada «Gada
sportista» balvas ieguvējs jauniešu grupā Jānis Eiduks, iegūstot
19 punktus.
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Reklāma un sludinājumi : : :

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

8.

Kultūras namā
21. janvārī pl. 17:00
ATA UN JĀŅA AUZĀNU
KONCERTS
Ieeja - Ls 3; Ls 4 un Ls 5.
(biļetes vēl ir pieejamas)
22. janvārī pl. 12:00
Sporta deju konkurss
«SVEČU BALLE».
Ieeja - bez maksas.

Mācību sākums - 23. janvārī plkst. 17

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

padomju laika bērnu pedāļu
minamo mašīnu jebkādā
stāvoklī.
Tālr. 29289289.

Pārdod : : :
lopbarības kartupeļus.
Tālr. 26415937.
malku, nomaļu malku un
zāģmateriālus.
Tālr. 26064677.

a
Smilts, grants, šķembas
a
Kūtsmēsli
a
Būvgruži
3

Pašizgāzējs 10 m ar iekrāvēju

Tālr. 28288822.

Pateicība
Izsaku vissirsnīgāko
pateicību veterinārās klīnikas
ārstiem Agnesei, Marutai un
Vjačeslavam, kā arī viņu
palīdzēm Rutai un Jeļenai
par laipnību, ieinteresētību,
atsaucību un prasmīgu suņu
meitenes Brūkas ārstēšanu.
Lai veicas šajā nozīmīgajā un
svētīgajā darbā!
Brūkas saimniece

Iecavas Mūzikas skola
aicina interesentus uz
MĀKSLAS STUDIJAS
NODARBĪBU
25. janvārī plkst.18:15.
Bērni mācīsies veidot kolāžu, tāpēc līdzi jāņem parastais
zīmulis, krāsu zīmuļi, dzēšgumija, šķēres, līme.
Pieaugušie veidos zīmējumu tušas tehnikā. Nepieciešamie materiāli: melna tuša, redisspalvu komplekts, spalvaskāts, parastais zīmulis, dzēšgumija. Ja nav pieejama melna
tuša un spalva, var izmantot
melnu gēla tintes pildspalvu.
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 13. februārī.

Vēlas strādāt : : :

turpmākajiem mēnešiem!

Meklē apkopējas, aprūpētājas
vai auklītes darbu.
Tālr. 28891744 (Alla).

Izīrē : : :
telpas Rīgas ielā 33, -1. stāvā
(28 m2). cena 1 Ls/m2 + PVN.
Tālr. 29562626.
labiekārtotu 2 istabu dzīvokli
2. stāvā.
Tālr. 29279454.

Dažādi : : :
Veic dzīvokļu, māju kapitālo
remontu. Jumta darbi.
Galdnieka pakalpojumi.
Tālr. 26060411 (Jānis).

Piedāvā darbu : : :
meklē strādnieku-celtnieku
pastāvīgam darbam.
Vladimirs Smirnovs,
tālr. 26200989.
auklītei ar pieredzi darbam
bērna vai savās mājās.
Vladimirs Smirnovs,
tālr. 26200989.
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr. 29120419.

28. janvārī pl. 17:00
pašdarbības kolektīvu
koncerts «IESKANDINOT
IECAVAS 520 GADU
JUBILEJU»
Ieeja - bez maksas.
7. februārī pl. 9:30
Valmieras teātra izrāde
«PINGVĪNI NĀK»
Ieeja - Ls 2
11. februārī pl. 14:00
grupas «Baltie Lāči»
koncerts «ZIEMAS PASAKA»
Ieeja - Ls 3 un Ls 4,
koncerta dienā - Ls 5
25. februārī pl.17:00
austriešu dramaturga
H. Bergera komēdija
«BALKONA RAGNEŠI»
Ieeja - Ls 3 un Ls 4

Sporta namā
Iecavas novada
17. atklātais čempionāts
basketbolā
Spēļu kalendārs
25. janvārī
19:30 spēle par 3. vietu
21:00 spēle par 1. vietu
26. janvārī
20:00 spēle par 3. vietu
21:30 spēle par 1. vietu
27. janvārī
21:00 apbalvošana un
atpūtas vakars
Sporta skolas «Dartija»
atklātās vieglatlētikas
sacensības telpās
2. posms
(D grupas zēniem un
meitenēm)
25. janvārī plkst.14:00
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