ISSN 1691-2055

9 771691 205012

42

Cena – Ls 0,20

Nr. 42 (909)

Iepriecina pensionētos pedagogus

26.10.2012.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Gaitenis
pārtop par
omulīgu
uzgaidāmo
telpu

Anta Kļaveniece
Ieaust prieku ikdienā
nestrādājošos pensionētos
skolotājus ceturtdien,
18. oktobrī, aicināja novada
domes Izglītības nodaļa,
sarīkojot viņiem sirsnīgu
atkalredzēšanos ar svētku
cienastu, koncertu un nelielu
videoieskatu Iecavas
520 gadu jubilejas svinībās.

Koncertā pedagogiem muzicēja Mūzikas un mākslas skolas
pedagogi, dejoja vidusskolas 6.
klases deju kolektīvs Solveigas
Linejas vadībā, dziedāja Kristīne
Kugrēna, Alma Spale un Oskars
Pīlādzis, bet jokus plēsa Joske,
kura lomā bija iejutusies izglītības metodiķe Aldonija Gaveika.
«Kad esi kaut ko no sirds darījis un pēc tam cilvēki pateicībā
ar asarām acīs saka paldies, tas
dod milzīgu gandarījumu un

Rudens mazajā Zālītes skolā

Drošības nedēļā mazās Zālītes skolas bērni un skolotāji
viesojās Iecavas ugunsdzēsēju nodaļā.

spēku turpmākajam darbam,»
pēc pasākuma sacīja tā organizatore Valda Liekne. Bet kā pasākumā jutās paši pedagogi?
Janīna Kartiševa 27 gadus
strādājusi par auklīti un audzinātājas palīdzi bērnudārzā «Dartija».
Viņa izauklējusi ļoti daudzus nu
jau pieaugušus iecavniekus un
arī viņu bērnus. Bieži uz ielas
kāds sveicinot, un tad Janīnas
kundzei jāsasprindzina atmiņa 6.lpp.
diez kurš tas bija?

Draugiem
savs
personīgais
gids

3.

4.

BK Dartija
6.
mājās zaudē,
viesos uzvar

toņi bērni ar garīgās attīstības
traucējumiem no četru līdz sešu
Dina Musņicka
gadu vecumam apmeklē speciālo grupu, bet pārējie ir Zālītes
speciālās internātpamatskolas
skolēni. Tā kā Iecavas bērnuJauno mācību gadu mazās
dārzos vietu trūkst, uz Zālītes
Zālītes skolas kolektīvs
pirmsskolas grupu tiek vesti
uzsāka glīti izremontētās
bērniņi arī no Iecavas un pat
priekštelpās, skolotāju
Dzimtmisas. Speciālo grupiņu
istabā un datorklasē, prieku
apmeklē bērni ne tikai no Iecapar paveikto pauž Zālītes
speciālās internātpamatskolas vas novada, bet arī no Bauskas,
Codes un Misas. Šīs grupas bērstruktūrvienības vadītāja
ni iestādē dzīvo visu nedēļu – no
Aija Sietiņa. Lai interesenti
varētu iepazīt skolas ikdienu, pirmdienas līdz piektdienai.
Par skolā aizvadītajām rutrešdien, 24. oktobrī, iestādē
dens aktivitātēm stāsta A. Sienotika atvērto durvju diena.
Mācības skolā šogad uzsā- tiņa: «Zinību dienā mūs sveica
ka divas pirmsskolas grupiņas un ar mums rotaļājās folkloras
un četras sākumskolas klases. grupa «Tarkšķi». Paldies vadītāPavisam par savām otrajām jai Kristīnei Karelei!
Anta Kļaveniece

Septembra beigās apmeklēmājām mazo Zālītes skolu sauc
42 bērni: 18 bērni vecumā no jām mini zoo «Dobuļos», ciemodiviem līdz sešiem gadiem ap- jāmies Zorģu bibliotēkā, izkusmeklē pirmsskolas grupiņu, as- tējāmies «Labirintos».
2.lpp.
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Rudens mazajā Zālītes skolā

Skolu ziņas

1.lpp.

Iecavas vidusskolā cetutdien, 25. oktobrī, 1.-4. klašu
skolēnus uz pasākumu «Esi
drošs skolā» aicināja Runcis un
Duksis. Šajā pašā dienā 1.-4.
klašu skolēni piedalījās arī literārajā pasākumā «A. Kronbergam – 125. Pieci kaķi», bet 5.-8.
klašu skolēni līksmojās Helovīnu ballītē.
Jūrmalas profesionālās vidusskolas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas
pārstāvji piektdien, 19. oktobrī, viesojās Iecavas vidusskolā
pieredzes apmaiņas seminārā.
Viesi ciemojās pie pieredze
bagātiem pedagogiem, īstiem

sava amata meistariem: Antras
Pārumas, Daces Greižas, Ingas
Belinskas, Marutas Lasmanes,
Mihaila Gorska, Militas Pīlādzes
un skolas administrācijas pārstāvēm Agras Zaķes un Solvitas
Dārziņas (skatīt foto).
Iecavnieki viesiem rādīja
daudz radošu pieeju mācību un
audzināšanas darbam. Vidusskolas pedagogi cer, ka jauniegūto pieredzi amata brāļi un
māsas Jūrmalā pielietos jaunu
izaicinājumu risināšanā.
Semināra dalībnieki vienprātīgi atzina, ka šāda pieredzes
apmaiņa sniedz iespēju uzzināt
ko jaunu un ļauj labāk novērtēt
pašu panākumus.

Dzīvnieku aizsardzības
dienā skolā notika «Suņu
parāde», kurā piedalījās vairāki
suņi ar saviem saimniekiem,
arī skolas psiholoģe Inga
Jakuška (no kreisās) ar savu
ņūfaundlendu Džosi.
Viesojoties mini
zoo Dobuļos.

Olimpiskajā dienā vingrojām
visi – gan bērnudārza bērni, gan
skolēni, gan visi skolas darbinieki. Paldies sporta skolotājai
Sarmai Voroškovai, kura kopā
ar lielajiem skolēniem bija apguvusi vingrojumus un iedrošināja visus pārējos vingrot līdzi
ar prieku.
Drošības nedēļā viesojāmies
Iecavas ugunsdzēsēju nodaļā,
kur mūs iepazīstināja ar ugunsdzēsēju mašīnām un tehniku,
kā arī ļāva iekāpt lielajās mašīnās, paturēt rokās darba instrumentus.
Vienas nedēļas garumā mūs
visus priecēja radošās pēcpusdienas kopdarbs - «Ziedu sēta»,
kur tika izmantoti visi iespējamie un esošie rudens ziedi. Paldies skolotājām un visiem, kas
atnesa ziedus!
Oktobra sākumā labdarības
nodibinājums
«Palīdzēsim.lv»
mūs uzaicināja piedalīties Dānijas bērnu un jauniešu filmu
festivāla atklāšanas pasākumā
Rīgā, kinoteātrī «K.Suns», kur
noskatījāmies dāņu animācijas filmu «Lielais lācis». Daudzi
bērni kinoteātrī bija pirmo reizi. Kāds no bailēm pat līda zem
krēsla, jo tik lielu televizoru nekad nebija redzējis, taču kopumā visiem bija liels prieks. Labi,
ka skolai ir savs autobuss, kuru
varam izmantot šādiem braucieniem, jo citādi uz pasākumiem
netikt.
Dzīvnieku aizsardzības dienā mūsu skolā notika «Suņu
parāde», kurā piedalījās vairāki
suņi ar saviem saimniekiem.
Bērniem bija iespēja vērot suņu
skolas nodarbību, papriecāties
par suņu medaļām, kā arī uzzināt daudz jauna par suņu tikumiem un ieradumiem.
Oktobrī pie mums notika «C»
klašu pasākums «Rudens krāsās, garšās, sajūtās», kurā piedalījās arī sākumskolas skolēni.
Skolēni rudeni sagaršoja, sačamdīja un izsmaržoja. Paldies
skolotājai Dinai Musņickai par
pārdomāto un interesanto pasākumu.
Oktobra sākumā pie sevis ciemos uzņēmām Pamūšas
speciālās internātpamatskolas
skolotājus, lai dalītos pieredzē,
bet oktobra vidū paši devāmies
ciemos uz Lažas speciālo internātpamatskolu, kur priecājāmies par krāšņo rudens dienu
un skaisto skolu, kas atrodas
vecajā muižas ēkā.»

Suņi ir lieliski terapeiti
Viens no šajā mācību gadā
ieviestajiem jaunumiem mazajā Zālītes skolā ir kanisterapija
(nodarbības ar suņiem). Nodarbības vada skolas psiholoģe Inga Jakuška. Viņa izgājusi
speciālus kanisterapijas kursus
Polijā un no šī mācību gada reizi
nedēļā uz nodarbībām ierodas
ar kādu no saviem diviem apmācītajiem suņiem.
Kamēr vēl bija silts, nodarbības noritēja ārā, vienlaicīgi tajās
iesaistot vairākus bērnus. Tagad, iestājoties vēsākam laikam,
nodarbības rit skolas zālē un uz
tām ierodas divi trīs bērni. Esot
un darbojoties kopā ar suni,
bērni, kuriem ir garīgās veselības traucējumi, vieglāk atveras
sarunai, kļūst mierīgāki. «Pēc
nodarbībām zālē ir gan spalvas, gan siekalas un auklītēm ir
daudz vairāk darba, lai visu sakoptu un dezinficētu, taču lielo
plusu noteikti ir daudz vairāk,»
ir pārliecināta A. Sietiņa. Viņa
stāsta, ka agrāk daudziem bērniem bijis grūti atvērties sarunai, ir bērni, kas vispār nerunā,
taču tagad psiholoģi Ingu visi
ļoti gaida, kad viņa atbrauks
ar saviem sunīšiem. Uzsākot
kanisterapiju, daudzi bērni no
suņa baidījušies, jo mājās parasti suns ir mājas sargs pie
ķēdes, kuram labāk klāt neiet.
Tagad viņi ir sapratuši, ka suns
var būs arī lielisks nodarbību
sabiedrotais. Bērni ir gatavi pat
ieritināties blakus sunim un
vienkārši pagulēt. Un arī tas jau
ir daudz, piemēram, ar autismu
slimam bērniņam. Veselākie
bērni suni baro un ķemmē, no
vilnas veļ mazas bumbiņas un
aplicē suņa attēlus, blakus sunim iet pa līdzsvara akmeņiem.
«Dzīvnieku asistētā terapija
ir nodarbības, kurās speciālists
(psihologs, logopēds, pedagogs,
ergoterapeits u. c.) savā darbā
iesaista dzīvniekus,» stāsta Inga
Jakuška. «Pētījumi ir apstiprinājuši, ka dzīvnieka klātbūtne
sniedz bērnam pozitīvas emocijas un pastiprina motivāciju apgūt jaunas zināšanas, mudina
iesaistīties attīstību veicinošās
aktivitātēs.
Kanisterapijā (no latīņu valodas canis - suns) tiek izmantoti speciāli sagatavoti, apmācīti,
veterinārārsta uzraudzībā esoši
suņi. Nodarbības iespējamas
gan individuāli, gan nelielās
3.lpp.
grupiņās.
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Gaitenis pārtop par omulīgu uzgaidāmo telpu
Elīna Arāja
Jaunu, pacientiem tīkamu
tēlu ir ieguvis Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centra (IVSAC) pirmā stāva
gaitenis, kur biežākie
apmeklētāji ir bērni.
Gaitenis, kurš nebija remontēts jau teju 30 gadu, nu kļuvis
par gaišu un mājīgu uzgaidāmo
telpu, pateicoties LEADER programmas īstenotajam projektam
«Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana bērniem Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrā», ko līdzfinansē ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai).
Projektu bija plānots paveikt
jau 2011. gadā, taču bija zināms,
ka renovējamajā gaitenī pēc gada
notiks cita Eiropas fonda līdzfinansēti remontdarbi, kurus bija
vēlams veikt vispirms. Lai lietderīgāk izmantotu abos projektos piesaistīto Eiropas fondu un
pašvaldības finansējumu, tika
pieņems lēmums remontdarbus
atlikt, kamēr ERAF projekta ietvaros gaitenī tiek nomainītas
inženierkomunikācijas, stāsta
novada domes projektu vadītāja
Ineta Bramane. Bet visas mēbeles un aprīkojums tika iegādāts
jau 2011. gadā.
Uzgaidāmās telpas vienkāršotu renovāciju veica būvfirma
SIA «I.K.Būve», un projekta kopējas izmaksas sasniedza Ls 14
540,16, no kā publiskais līdzfinansējums - Ls 7 745,68.
Prieks doties pie ārsta
Gaitenis ir ļoti krāsains, tajā
izvietoti divi mazuļu pārtinamie
galdi, ierīkoti spēļu stūrīši, jo
šajā gaitenī ir ģimenes ārstu kabineti, kuros ārstējas daudz bērnu. Arī logopēda un fizioterapei-

Džosi samīļo 4. klases
skolniece Karīna (no kreisās)
un pirmklasniece Alise.

ta pacientu lielākā daļa ir bērni.
Telpa aprīkota ar stacionāri fiksējamām attīstošām rotaļlietām
un aktivitāšu laukumiem, kā arī
ar jaunām un bērniem piemērotām mēbelēm.
Gaiteņa grīdas linolejs ieklāts divās kontrastainās krāsās
– sarkanā un zaļā, stāsta IVSAC
direktora vietnieks Aleksandrs
Prokopenko. Krāsās atveidotie
celiņi līdzēs vājredzīgajiem pacientiem atrast durvis uz ārsta kabinetu, orientējoties telpā
starp pacientu rindām gaiteņa
malās. Kabinetu jaunās durvis
sekmēs 32 dB trokšņa izolāciju, ko nodrošina īpašs mehānisms - durvīm aizveroties, uz
leju nolaižas blīve, pilnībā noslēdzot durvju apakšējo sprauGaiteņa krāsainais interjers un aprīkojums bērniem
gu. Šāda sistēma ir piemērota
novērsīs domas no gaidāmās ārsta vizītes, bet kontrastainās
trokšņa slāpēšanai durvīm bez
krāsās ieklātais grīdas segums gaitenī palīdzēs
vājredzīgiem pacientiem orientēties telpā.
sliekšņa. Visi sliekšņi tika likvidēti, nodrošinot vides pieejamību veselības un aprūpes centrā
arī pacientiem ar ierobežotām
kustībām. Ieliktas jaunas iestiklotas PVC durvis no vestibila uz
gaiteni, bet ugunsdrošas durvis
uz evakuācijas kāpņu telpu, kā
tam jābūt pēc MK noteikumiem,
ir ierīkotas par ERAF projekta
līdzekļiem.
«Interesanti. Vairāk krāsu
un tādas spilgtas,» jauno telpas
veidolu atzinīgi vērtē paciente
Zane. Viņa priecājas arī par ekrānu, uz kura tiks rādīta dažāda
informācija: «Nebūs pacientiem
jāgarlaikojas savā nodabā.»
Pacientu ērtībām uzgaidāmajā telpā ierīkota informācijas
nodrošinājuma sistēma. Pie sienas izvietotā TV ekrānā redzama
Mazie pacienti, gaidot ārsta vizīti,
noderīga un izglītojoša inforvarēs
spēlēties
ar attīstošām rotaļlietām.
mācija gan bērniem, gan viņu
vecākiem: ārstu pieņemšanas niem saprotamā veidā. Atkarībā nepieciešamību (piem., pret ērču
laiki, informācija par veselības no sezonas plānots informēt par enecefalītu) un profilaktiskajiem
profilaksi un bērnu drošību bēr- dažādu vakcīnu lietderību un pasākumiem.
2.lpp.
Nodarbību laikā vērojams,
ka suņa paustā beznosacījuma
mīlestība un pieķeršanās mazina bērnos trauksmi, veicina
sociālās adaptācijas procesu,
uzlabo pašvērtējumu. Psihologa darbā ar bērniem ar īpašām
vajadzībām dzīvnieku asistētā
terapija bieži ir optimāls veids,
lai izveidotu kontaktu ar bērnu.
Katru nākamo tikšanos ar suni
bērni jau iepriekš gaida ar lielu prieku. Latvijā kanisterapija
tiek izmantota arvien biežāk.
Vairākās skolās, bērnudārzos,
rehabilitācijas centros darbojas
suņi-terapeiti.»

Līdz 12. novembrim
aicinām iedzīvotājus iesaistīties
Iecavas novada plānošanas dokumentu
izstrādē. Informācija un anketas
pieejamas
domes Attīstības nodaļā,
kultūras namā un www.iecava.lv.
Mēs veidojam savu nākotni kopā!
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Draugiem savs personīgais gids
Iecavnieks Andžejs Strazdiņš (37) ir kaislīgs ceļotājs, kam
galvā šobrīd ir vismaz 30 jau izplānoti ceļojumu maršruti.
«Kad domāju par kādu ceļojumu, tad dienām un naktīm
varu plānot. Tad kādus 20% noņemu nost un saskaņoju
ar draugu, kas tāds skeptiskāks. Tad ceļojumam ir tāds
kā zīmogs uzlikts,» smejas Andžejs. Viņš ar draugiem
ir apceļojis jau 45 valstis un nākamajos septiņos gados
utopiski cer tikt līdz simtam. Pēdējos četrus gadus
Andžejs ceļo arī ar velosipēdu, aicinot kompānijā pat
pavisam svešus ceļotājus. Viņi bieži piedalās arī nākamajos
braucienos, jo Andžejs ir neparasts ceļabiedrs. Viņš ir
kas vairāk nekā ceļojuma organizētājs un gids; ar viņa
zināšanām, avantūrismu un humoru katrs ceļojums
izvēršas neaizmirstamā piedzīvojumā.
Elīna Arāja
no Andžeja Strazdiņa albuma
Ar ko nodarbojies? Kādēļ
tik daudz zini par valstīm, to
kultūru un vēsturi?
Šobrīd nodarbojos ar loģistiku tranzīta uzņēmumā, bet
vispār esmu datoriķis, kas sirdī
ir vēsturnieks. Vēsture mani ir
interesējusi jau kopš bērnības.
Kad mācījos Iecavas vidusskolā,
mīļākā pasniedzēja bija vēstures
skolotāja Dace Vicka.
Kur smelies zināšanas?
Man ir 20 000 elektronisko
grāmatu par visādām valstīm,
pilna māja ar grāmatām un kartēm. Iedvesmu lielākoties esmu
guvis no ceļojumu aprakstiem,
piemēram, ceļotāja Tūra Heijerdāla grāmatām; jau vairākkārt
esmu pārlasījis Dona Stārkela
grāmatu «Smailītē uz Amazoni:
Ginesa rekords: visgarākais ceļojums smailītē – 12 000 jūdžu».
Kāds bija pirmais ceļojums?
Viens no tādiem nopietnākiem ceļojumiem bija, kad 2000.

gadā ar draudzeni 55 dienas ar
stopiem ceļojām pa Eiropu: no
Latvijas uz Itālijas dienvidiem
cauri Šveicei uz Portugāles dienvidiem, tad Spāniju un Franciju.
Bija jau piecdesmitā diena un
domājām – nu, kas tad vēl jauns
var būt, viss jau ir piedzīvots, bet
katru dienu tiešām kaut kas jauns, visādi piedzīvojumi. Iepazināmies ar vietējiem iedzīvotājiem,
viņi mūs cienāja ar pusdienām,
piedāvāja naktsmājas. Braucām
ar stopiem, bet, kad galīgi negāja, izmantojām vilcienu. Pie
draudzenes radiem Barselonā
nodzīvojām septiņas dienas, Neapolē iepazināmies ar vietējiem,
kur nodzīvojām piecas dienas,
bet citādi katru nakti pavadījām
kaut kur citur. Tumsā uzcēluši
telti, no rīta bieži vien pārsteigti
pamodāmies kādas mājas pagalmā, pilsētas parkā vai kur citur.
Vienu rītu mūs pamodināja futbolisti stadionā.
Toreiz braucu un neko nezināju, kas apkārt. Tagad vispirms
par katru valsti uzzinu, kas kur
ir un kas jādara. Toreiz nezinājām, kur vakarā būsim, kur iesim. Mums bija devīze: nav ko

iespringt – tāpat nākamā rītā zināsim, kā iepriekšējā vakarā gājis. Dzīvojām bohēmiski – ne par
ko nesatraucāmies. Tā bija laba
pieredze, arī attiecībām.
Ceļojums bija smags, bet aizraujošs. Tomēr vēlreiz tādā vairs
nevēlētos braukt.
Šajā ceļojumā bija trīs vietas,
kuras katram, manuprāt, būtu
jāredz: Sintra Portugālē, kur ir
trīs karaļa pilis un mauru cietoksnis – ļoti, ļoti skaista vieta;
Barselona Spānijā un Roma Itālijā – Eiropā skaistākās pilsētas.
Taču daba īpaši skaista ir citur,
piemēram, Albānijas Alpos.
Vai nav kādreiz bijis bail?
Tatru kalnos 2011. gadā domāju, ka būs gals klāt, tālāk neiešu. Esmu mazliet avantūrists
un kalnos kāpu botās un šortos,
bet tur sniegs un putenis. Nebija ne cimdu, ne šalles, un jāiet
gar stāvu klinšu sienu, turoties
pie pamatīgi apledojušas ķēdes.
Nāca nakts, bet aiz muguras stāva klints un bieza migla. Neko darīt, vai nu paliec un nosalsti, vai
tomēr ej uz priekšu. Tas man lika
visu dzīvi pārdomāt. Tajā brīdī izkristalizējās, kas dzīvē ir svarīgs,
kas nē. Nokāpjot lejā, bija neaprakstāma laimes sajūta.
Līdzīgi bija vietā, kur Jeruzālemē Jordānas upē kristīts Jēzus.
Pārņēma tāda kā svētlaimes sajūta. Neesmu baznīcas cilvēks
un esmu skeptisks pret reliģiju,
tādēļ ar draugiem sarunājām tur
pabūt vien kādas 15 minūtes,
taču tās izvērtās par divām stundām – tā vienkārši stāvējām. Tik
laba sajūta nekad dzīvē man nebija bijusi.
Pēc gada bijām Polijā, Aušvicas koncentrācijas nometnē, un
tur bija pilnīgi pretēji – sajūta

briesmīga, mani it kā pie zemes
spieda, kaut ieradāmies tur tādi
jautri un priecīgi. Tiešām varēja
izjust to auru.
Uz Ukrainu reiz ar draugu
braucām vienā vilciena vagonā
ar kriminogēniem tipiņiem, kas
piedāvāja zāli uzpīpēt. Tā bija
tāda situācija, ka atteikt bija bail,
nācās vien pīpēt. Tomēr, kad ar
stopiem pa Itāliju braucām, no
kokaīna šņaukšanas gan atteicāmies.
Kurš ceļojums visvairāk palicis atmiņā?
Visiespaidīgākais un tāds,
par ko joprojām bieži aizdomājos,
ir ceļojums uz Indiju. Indiešiem
dzīve ir daudz, daudz skarbāka
nekā mums, tomēr viņi māk atrast prieku pavisam vienkāršās
lietās.
Ar draugiem devāmies izbraucienā ar laivu pa Gangas
upi, kur piesārņojuma līmenis
3000 reizes pārsniedz pieļaujamās normas. Baidījāmies iekrist
gan piesārņojuma dēļ, gan tādēļ, ka vietējie turpat upē meta
līķus. Hinduismā uzskata, ka
mazgāšanās Gangā sniedz dievišķo svētību. Šajā upē pēc nāves iemestie vairs nepārdzimst
nākamajām dzīvēm, kas ir katra hinduista sapnis. Pie Gangas
līķus sadedzina un pelnus ber
upē, taču svētos, govis, grūtnieces un bērnus nededzina, jo tie
tāpat tiek uzskatīti par svētiem.
Viņus ar laivām ieved upē un iemet ūdenī.
Es vienmēr katrā valstī eju
apskatīt kapus un tirgu, jo šīs
vietas labi attēlo cilvēku kultūru.
Visinteresantākie kapi man šķita Kanāriju salās un Itālijā – tur
viss no marmora, ļoti skaisti,
tādi kā kolumbāriji. Interesanti
bija Marokā apskatīt senās jūdu
kapsētas.
Marokā mums gāja jautri.

Andžeja dēls Artūrs
2012. gadā dzimšanas
dienu nosvinēja Francijas
Disnejlendā, kas oktobra
sākumā jau sagatavota
Helovīnu naktij.

2008. gadā Irānā. Andžejs
pie Imama mošejas
Teherānā, otrajā lielākajā
laukumā pasaulē.
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Peldoties Nāves jūrā 2011. gadā.

Kārumniece žirafe
2011. gadā Brēmenē.

Somijā pie polārā
loka 2008. gadā.

Iela Albānijā 2010. gadā.

Policijas eskorts
Libānā 2011. gadā.

Andžejs (no labās) ar
ceļabiedriem ved iepakotus
velosipēdus uz lidostu
Skotijā 2009. gadā.

2008. gadā
Uzbekistānā.

Tur sapazināmies ar vietējiem un
manam draugam iestājās kultūršoks. Viņam tur tā patika, ka
sāka izvērtēt, vai grib vēl braukt
mājās. Zibošām acīm skatījās
apkārt un trīcošām rokām pīpēja
cigaretes vienu pēc otras.
Visskaistākā vieta, kur esmu
bijis, ir Puķu ieleja Indijā, kuru
ieskauj sešus kilometrus augsti kalni. Tur mēs kāpām 22
kilometrus turp un tikpat atpakaļ, kāpums bija no 2100 līdz
4300 metru atzīmei virs jūras
līmeņa. Gājiens bija ļoti smags,
bet bija tā vērts. No rīta piecos izgājām un vakarpusē ap deviņiem
bijām atpakaļ. Pateicu draugiem:
kad mani kremēs, vienam būs jānes un Puķu ielejā jāizkaisa mani
pelni, bet otram tas viss būs jāfinansē. Var jau arī nekāpt augšā,
jo tur darbojas arī sabiedriskais
transports – četri veči nes. Būtībā
šī ir vienīgā vieta, kur es tiešām
vēlētos atgriezties vēl un vēl.
Indijā braucām arī ar rikšām.
Tie vietējie indietīši bija tik izkāmējuši, ka piedāvājām apmainīties - nebija ne vainas, bet riteņi
gan viņiem dikti švaki.
Ar ziloņiem labprāt jāju, tie
tā līgani iet, bet ar kamieļiem
gan neiesaku. Reiz divas dienas
Indijā Tara tuksnesī jājām ar kamieļiem. Ārā +50 grādi ēnā, bet
ēnas jau nav! Aizsargkrēmu biju
aizmirsis uzsmērēt - toreiz iedegu tumši lillā. Tomēr bija skaisti
arī tur: apkārt staigāja pāvi un
antilopes.
Indijā Himalajos mums piemetās augstkalnu slimība. Uzbraucām augšā, palikām tur pa
nakti, man sāka rādīties halucinācijas. Kad kāpām vēl augstāk, sāka rokas tirpt, galva reibt.
Kāpjot atpakaļ, kādus 1000 metrus uz leju ieraudzījām zīmi, ka
esam 3411 kilometru augstumā.
Bez aklimatizācijas. Žigli ņēmām
džipus un braucām lejā.
Bija dzirdēts, ka Indijā ir
daudz krāpnieku, īpaši izsmalcināti tie skaitījās Varanasi pilsētā, tāpēc stingri nolēmām neko
nepirkt. Taču no viena veikaliņa
iznācu ar divām zīda šallītēm un
pasūtījis brokāta kreklu, par ko
jau biju samaksājis. Man apsolīja, ka uzšūs un atvedīs uz viesnīcu! Ne man šallītes vajadzēja,
ne to kreklu kādreiz vilkšu, taču
viņi tiešām ir labi tirgotāji! Tagad
man krekls stāv kādam karnevālam. Neparastas drēbes un cepures man mājās sakrājies jau
vesels maiss. Ceļojot cenšos apģērbties atbilstoši vietējai kultūrai. Indijā vietējie mani par Maharadžu dēvēja.
Vispār man ir «ļoti labi» drau-

gi – viņi vienmēr man ļauj pirmajam ēst: pavēro un tad tik paši
ēd. Pirms braukšanas uz Indiju
sapotējām visas iespējamās potes. Nodomājām, ka nu gan varam pat podu laizīt, bet nekā: dabūju smagu diareju no dzeramā
ūdens pudeles. Bija tik traki, ka
likās ēdājs vairs nekad nebūšu.
Vai krāj kādus suvenīrus?
Suvenīrus nepērku, bet kādu
labu vīnu gan ir gadījies 800 kilometrus mājup ar velosipēdu
vest.
Sīrijā, ceļojot ar riteņiem,
jūs bijāt tikai piecus kilometrus no vietas, kur pirms divām
nedēļām gūstā bija saņemti
igauņu ceļotāji. Bail nebija?
Braucām izretojušies pa vienam, jo izdomājām, ka ķekariņu
ir vieglāk noplūkt/nolaupīt, nekā
salasīt pa odziņai. Mūs mierināja
doma, ka grupa ķīlnieku viņiem
jau ir, vai nu viņiem vajadzēs vēl
kādus. Vietējie mūs uzrunāja par
igauņiem. Vēlāk mūs visu ceļu
pavadīja un apsargāja policisti
ar džipu un diviem močiem. Piedāvāja mūs pat pavilkt, lai ātrāk
iet uz priekšu. Tobrīd braucām
pa 20 kilometrus garu ceļu, kurš
veda 800 metrus uz augšu.
Vai dēlu ceļojumos ņem līdzi?
Dēlam Artūram esmu iesācis
dzimšanas dienā dāvināt ceļojumu. Braucam uz dažādiem atrakciju parkiem un dēls saka, ka
tā ir pati labākā dzimšanas dienas dāvana. Šogad Artūra deviņu
gadu jubilejā bijām Eiropas parkā Vācijā un Disnejlendā Parīzē.
Uz kurieni plāno nākamo
ceļojumu?
20 dienās centīsimies apceļot
visu Islandi, kur dzīvosim kempingos; brauksim arī slēpot uz
Andoru. Ik pa laikam ir kāda sapņu zeme, kur gribas aizbraukt,
bet tāds tālāks sapnis man ir ceļojums uz Čīles Lieldienu salām,
taču tur vajag tā vairāk naudas.
Kādreiz vēlos izveidot aktīvā
tūrisma firmu, organizēt ceļojumus. Pagaidām esam braukuši
astoņi, bet lielākais pulks, ko varētu uzņemties saorganizēt, ir ap
15 cilvēkiem. Vairāk gan nē, jo
vairāk cilvēku, jo dažādākas vēlmes.. Nākotnē gribētos ar zirgiem
pa Altaju, ar močiem pa Indoķīnu, ar laivām pa Venecuēlu un
kājām pārgājienā pa Kamčatku
pie lāčiem. Kamēr esmu viens un
jauns, varu izvēlēties aktīvākus
maršrutus. Tuvākos un romantiskākos ceļojumus, piemēram,
uz Grieķiju, taupu braucienam
ar ģimeni, bet, kad būšu seniors,
došos kruīzos pa Norvēģijas fjordiem.
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Dartija mājās zaudē, viesos uzvar

Iepriecina pensionētos pedagogus
1.lpp.

BK Dartija prezidents Jānis Plesis (otrajā rindā no kreisās),
Jānis Saveļjevs, Gundars Brička, Miķelis Pušilovs, galvenais
treneris Voldemārs Pārums, Linards Jaunzems, Jānis Eiduks,
kluba valdes loceklis Sergejs Mašiņenkovs, direktors Guntis
Pakalns. Pirmajā rindā no kreisās: Toms Vilks, Roberts Lindavs,
Aldis Beitiņš, Ivars Puļķis un Roberts Zariņš.

Trešdien, 17. oktobrī, otro šīs sezonas LBL 3 čempionāta
spēli aizvadīja BK Dartija basketbolisti. Sporta namā «Dartija»
mājiniekiem pretī stājās Olimpiskā centra Limbaži komanda. Ja
pirmajā spēles ceturtdaļā bija jūtams neliels limbažnieku pārsvars,
tad nākamajās divās pārspēku izdevās demonstrēt Dartijas
spēlētājiem. Rezultāta starpību gan neizdevās palielināt vairāk
par dažiem punktiem, uzturot spriedzi līdzjutēju rindās. Trešās
ceturtdaļas noslēgums izskatījās cerīgs – Dartija to noslēdza ar
deviņu punktu pārvaru (62:53). Taču pēdējā ceturtdaļā pieļautās
kļūdas un neprecizitāte metienos rezultāta starpību ātri vien
sadeldēja. Jau ceturtdaļas vidū spēles rezultāts bija neizšķirts, bet,
skanot spēles beigu sirēnai, gan skatītājiem, gan Dartijas spēlētājiem
jāsamierinās ar zaudējumu.
Dartija - Limbaži
72:74 (pa ceturtdaļām 20:22; 20:17; 22:14; 10:21)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks (19 punkti; lietderības koeficents 8)
Miķelis Pušilovs (17 p., 4 atlecošās bumbas, lietder. k. 18)
Ivars Puļķis (13 p., lietder. k. 13)
Gundars Brička (12 p., 4 atlec. b., 3 pārtvertas bumbas, lietder. k. 8)
Toms Vilks (5 p., lietder. k. 4)
Linards Jaunzems (4 p., 8 atlec. b., lietder. k. 10)
Aldis Beitiņš (2 p., 4 atlec. b., 4 rezultatīvas piespēles, lietder. k. 9)
Spēlēja arī Jānis Saveļjevs, Roberts Lindavs un Roberts Zariņš.
Spēles statistika rāda, ka divpunktu metienos precīzāki bija
mājinieki, realizējot 50% metienu (Limbažiem 43%), toties trīspunktu
metienos precīzāki bija viesi, realizējot 36% metienu (Dartijai 21%).
Dartijai labāk veicies ar soda metienu realizāciju - 71% (Limbažiem 62%), toties cīņā par atlecošajām bumbām aktīvāki bija limbažnieki,
spēles laikā izcīnot 51 atlecošo bumbu (Dartija – 27).
23. oktobrī Jēkabpils sporta namā aizvadīta Latvijas basketbola
līgas 3. divīzijas spēle, kurā basketbola klubs Dartija tikās ar
Jēkabpils sporta centru. Kopumā ņemot, Dartija nospēlēja labi,
izņemot trešajā ceturtdaļā. Šiem pretiniekiem nedrīkstēja zaudēt
nevienu periodu, taču zēni spēlēja kā treniņā, atzīst galvenais
treneris Voldemārs Pārums.
Jēkabpils SC – BK Dartija
60:90 (pa ceturtdaļām: 17:27, 14:25, 19:13, 10:32)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Gundars Brička - 29 punkti, 13 atlecošās bumbas, 5 rezultatīvas
piespēles, 5 pārtvertas bumbas, lietderības keoficients 38;
Jānis Eiduks – 27 p., 11 atlec. b., 3 pārtv. b, lietder. k. 28;
Miķelis Pušilovs – 18 p., 10 atlec. b., lietder. k. 23;
Linards Jaunzems – 14 p., 6 atlec. b., lietder. k. 11;
Aldis Beitiņš– 7 p., 3 atlec. b., lietder. k. 7;
Toms Vilks – 2 p., 5 atlec. b., lietder. k. 5;
Roberts Zariņš – 3 atlec. b., lietder. k. -1;
Ivars Puļķis – lietder. k. -7.
Nākamā spēle notiks Jūrmalā ceturtdien, 1. novembrī, plkst. 20:00
sākumskolā «Taurenītis», kur Dartija sacentīsies ar Jūrmalas sporta
skolu.

Janīnas kundze par pasākumu sacīja: «Patika ļoti. Koncerti
un teātris – tie man patikuši vienmēr. Kā jau bērnudārza darbinieci
visvairāk mani sajūsmināja tieši
bērnu uzstāšanās, taču arī pārējie priekšnesumi sagādāja patiesu
prieku. Ja būtu iespējams, es ieteiktu citā reizē uz pasākumu aicināt arī citu profesiju pensionārus,
lai ir pilna zāle.»
Aina Greznova: «Kā jau vecāka
gadagājuma cilvēkam man patīk,
ka pasākumā nav aktīvi jādarbojas, bet var atpūsties. Skolotāju
pasākumā man patika viss – gaumīgais galda klājums, mājīgā atmosfēra, koncerts. Bija prieks
satikt kādreizējos kolēģus. Patīkami, ka pašvaldība rūpējas par
saviem pensionāriem. Un ne tikai
sarīkojot pasākumu. Tā kā esmu
viena, mani apciemo un palīdz Sociālā dienesta meitenes, saņemu
apkures pabalstu. Es 33 gadus
nostrādāju par pirmo četru klašu
skolotāju Dzimtmisas pamatskolā.
Pēdējo mācību gadu kādreiz pati
šajā skolā mācījos un šeit, dzimtajā pusē, atgriezos arī kā skolotā-

ja. Pirms tam mācījos Grienvaldes
skolā, kas nodega, bet tūlīt pēc
kara – Dindoņa mājā, jo sarkanā
skola bija izpostīta.»
Vilhelmīne Čivčiša savulaik ieguvusi vidusskolas klašu latviešu
valodas skolotājas izglītību, taču
dzīvē tā iegrozījies, ka visu mūžu
nācies strādāt ar jaunāka vecuma
bērniem. Iecavā Vilhelmīnes kundze strādājusi trijās izglītības iestādēs: internātpamatskolā, bērnudārzā «Cālītis» un Dzimtmisas
pamatskolā. Pasākumā viņai palaimējās satikt visu skolu kādreizējos kolēģus: «Pasākumā valdīja
ļoti sirsnīga noskaņa un mīļums
visapkārt. Visi smaidīgi klusinātā gaismā un sirsnīgā tuvumā.
Arī koncerts un dziesmas tādas,
kas pensionāriem tuvas. Un vēl
pats pašvaldības priekšsēdētājs
ar mums pie viena galda apsēdās.
Tas bija ļoti jauki. Mēdzu dažādus
pasākumus apmeklēt, piemēram,
bibliotēkā, taču šis bija īpašs, jo
veltīts tieši mums, pedagogiem.
Ceru, ka pēc kāda laika varēsim
atkal tikties līdzīgā pasākumā, lai
gan apzinos, ka to nemaz nav tik
viegli izdarīt.»

IECAVAS KULTŪRAS NAMĀ
21. novembrī plkst. 19:00

Ieejas maksa - Ls 4 un Ls 5.
Biļešu iepriekšpārdošana Iecavas kultūras namā.
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Sporta ziņas
18. oktobrī aizvadītas Iecavas novada skolu sacensības
tautas bumbā 3.-4. klašu zēniem. Sacensībās piedalījās astoņas
komandas, starp kurām bija arī jauktas, jo zēnu grupā drīkstēja
spēlēt arī meitenes.
Rezultāti:
1. vieta vidusskolas 4.a klasei. Komandā: Beatrise Plukasa,
Adrija Ziemele, Marta Siliņa, Renāte Murāne, Madara Beitiņa,
Abita Tauriņa, Annija Lazdiņa, Agnese Zariņa.
2. vieta vidusskolas 4.c klasei. Komandā: Ralfs Rudzis, Marjans
Ševčuks, Rūdis Pēteris Lasmanis, Linards Skrastiņš, Emīls
Klāsups, Intars Olavs, Kristaps Šuherts, Roberts Mašiņenkovs.
3. vieta internātpamatskolas 4.c klasei. Komandā: Aleksandrs
Jasutis, Linards Vilcēns, Krista Ļemešenoka, Iveta Lauriņa,
Amanda Jakobi, Inga Bajāre, Maigurs Matulis.
Latvijas Jaunatnes basketbola līga.
20. oktobrī Iecava/Vecumnieki - Imanta:
U-15 30:94 (V. Kļavenieks 9 punkti, A. Griška 6 p.)
21. oktobrī Iecava/Vecumnieki - Limbaži/Salacgrīva:
U-14 36:31 (M. Veģis10 p., E. Špīss 6 p.)
U-15 52:91 (A. Griška 34 p., V. Kļavenieks 6 p.)
U-16 40:49 (H. Meļķis 25 p.)
U-19 71:54 (L. Jaunzems 33 p., G. Zaļmežs14 p.,
I. Puļķis 9 p.).

Pateicība : : :
Spāņu valodas kursu dalībnieki teic lielu paldies
novada domei par materiālo atbalstu un
Izglītības nodaļas speciālistei Valdai Lieknei un
metodiķei Aldonijai Gaveikai par Spānijas nacionālās dienas
svinību organizēšanu Eiropas valodu dienā.
¡Muchas gracias!
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Vides pārraudzības valsts birojs 2012. gada 9. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 506 par ietekmes uz vidi
novērtējuma piemērošanu pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma paplašināšanai. Paredzētās
darbības ierosinātājs ir AS «BALTICOVO» (Reģ. nr. 40003058863, Iecavas novads, LV-3913). Paredzētās darbības
plānotas AS «BALTICOVO» īpašumā esošajos zemesgabalos ar kadastra Nr. 4064 008 0268 un 4064 008 0112,
Iecavas novadā.
Paredzētā paplašināšanās ietver pakāpenisku putnu vietu skaita palielināšanu no 1,585 miljoniem (šobrīd) līdz
10 miljoniem (līdz 2018. gadam).
Paplašināšanās ietvaros paredzēta:
• desmit savstarpēji savienotu un vienas atsevišķi novietotas putnu novietnes izbūve,
• 3-4 jaunputnu novietņu renovācija,
• olu šķirotavas ar noliktavu būvniecība,
• koģenerācijas stacijas izbūve, biogāzes iegūšanai izmantojot uzņēmumā saražotos putnu mēslus.
7. novembrī Iecavā, Rīgas ielā 18, Iecavas kultūras namā plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējā sabiedriskā apspriešana.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Iecavas novada domē (Skolas iela 4, Iecavā),
kā arī interneta mājas lapās – www.balticovo.lv un www.venteko.lv .
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23,
Rīgā, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 15. novembrim.

Līdzjūtība
Nav kādas balss un soļu blakus,
Un rudens vējš top divkārt ass.

11. novembrī
LĀČPLĒŠA DIENA

SVĒTKU DIEVKALPOJUMS:
plkst. 11:00 Iecavas ev.lut. baznīcā
plkst. 12:00 Iecavas svētā Antona katoļu baznīcā
Iecavas kultūras namā
pl.12:00 filma «RĪGAS SARGI».
«Rīgas sargi» ir 2007. gadā Latvijā uzņemta vēsturiska mākslas
filma par 1919. gada novembra notikumiem pēc 1. Pasaules
kara beigām, Brīvības cīņu laikā.
Filmas sižets: Pirmais Pasaules karš ir beidzies. Mārtiņš pēc
daudziem gadiem, kas pavadīti karojot svešumā, atgriežas
Latvijā pie līgavas Elzas. Viņš nenojauš, ka izšķirīgā cīņa – gan
par Elzas sirdi, gan par jaundibināto Latvijas valsti – vēl tikai
priekšā.

Laukumā starp biedrības «Arhīvs» ēku un
Sporta namu «Dartija»
pl.15:00 – 17:00:
• karavīru lauku virtuve, kur būs iespēja sasildīties ar karstu
tēju un izsalkumu remdēt ar gardu zupu;
• biedrības «ARHĪVS» telpās Lāčplēša dienai veltīta vēsturiska
ekspozīcija;
• šaušana ar peintbola ieročiem mērķī;
• ieroču tehnikas un karavīru ekipējuma apskate. Kopā ar
folkloras kopu «TARKŠĶI» mācīsimies un dziedāsim karavīru
dziesmas;
• veidosim lukturīšus, lai kopā dotos gājienā uz Brīvības
pieminekli un izgaismotu to. Lūgums paņemt līdzi tīras 0,5 l
burciņas bez etiķetēm un tējas svecītes.

pl. 17:30

• piemiņas brīdis pie Brīvības pieminekļa.
Iecavas luterāņu baznīcā 2. novembrī pl.17.00
darbu uzsāk SVĒTDIENAS SKOLA.
Visi mīļi aicināti!
Informācija pacientiem

/K. Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Irai Leibukai,
dzīvesbiedru mūžībā pavadot.
Darbabiedri

Aizsaulē aizgājuši
Uldis Lazdiņš (05.03.1954. - 23.10.2012.)

• No 1. novembra mainīti IVSAC ārstu pieņemšanas laiki.
Lūgums pirms apmeklējuma precizēt informāciju reģistratūrā
pa tālruni 63941481.
• No 24. oktobra pieņemšanu atsāk ķirurgi.
• Rudens periodā veselību saglabāt palīdzēs sāls istabā
pavadītais laiks. Pieteikšanās pa tālruni 639 41481 vai
elektroniski, sūtot ziņu ivsac@inbox.lv. Lūgums norādīt
tālr. numuru vai e-pastu, lai saskaņotu pakalpojuma laiku.
P/a «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» administrācija

2012. gada 26. oktobrī .

Reklāma un sludinājumi : : :

māju Robežu ielā 2.
Tālr. 22022053.

• Smilts, grants, šķembas
• Kūtsmēsli, būvgruži
• Pašizgāzējs 10m³ ar
iekrāvēju
• Kūtsmēslu virca ar
piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.
Tālr. 28288822.

AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

www.zams.lv
Tālr. 29121985
ZAMS

Mācību sākums
22. oktobrī

28. oktobrī plkst. 11:00
Baložu kapu
sakopšanas talka.

Pārdod : : :

Dažādi : : :

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
• skaldītu malku;
• zāģmateriālus pēc
pasūtījuma;
• meža stādāmo materiālu
(bērza, priedes, egles
ietvarstādus).
Tālr. 29452087.

Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam
dažādus jumta, mūrēšanas
darbus, būvējam arī terases,
nojumes un tml.
Tālr. 26060411.

Kultūras namā
27. oktobrī pl. 18:00
plānotā izrāžu apvienības
PANNA izrāde
«LĪGAVAINIS»
ATCELTA!
3. novembrī pl. 19:00
Bauskas tautas teātris
ar L. Stumbres lugu
«KUĢĪTIS MIGLĀ».
Izrāde par cilvēku vienaldzību
pret līdzcilvēkiem, par
savstarpējām attiecībām
un, protams, par mīlestības
līkločiem.
Režisore I. Hegenbarte.
Ieejas maksa – Ls 1
16. novembrī pl.18:00
Latvijas Valsts
94. gadadienai
veltīts pasākums ar svinīgu

Neaizmirsti abonēt IECAVAS ZIŅAS
turpmākajamiem mēnešiem un
nākamajam gadam.

«IECAVAS GADA CILVĒKS»
balvas pasniegšanu un
«LADY`S SWEET» koncertu.

•
•
•
•

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi
Tālr. 29457686.

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

30. novembrī pl. 17:00
tikšanās ar
INESI ZINĢĪTI.
Līdzi jāņem:
frotē dvielītis 1,20m, lai var
apņemt plecus;
ērts apģērbs, lai var rīvēties
ar dvieli;
kājās jābūt īsajām zeķītēm,
lai var atbrīvot pēdas
masāžai;
laba oma un vēlme piekopt
veselīgu dzīvesveidu!
Ieejas maksa - Ls 1.

Maina : : :
1 istabas dzīvokli (28 m2,
veikts kapitālais remonts) Sila
ielā pret 1 istabas dzīvokli (apm.
30 m2, privatizētu). Maināmies,
ja gribat dzīvot lēti! Vai pārdod.
Tālr. 29789012.
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