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Dārzu daiļums ir novērtēts
Sumina
laureāti
ekonomikā

3.

Labiekārtos
3.
estrādi
Tortes ar
pārsteigumiem
Komisija viesojās
Veltas un Viktora Pužu
diždārzā «Jaunkurmīši».

A: Annija Jakovļeva
F: Agra Zaķe

Izglītības, kultūras un sporta
komitejas izveidotā komisija 6.
un 7. jūlija tveicē devās izvērtēt
Iecavas novada daiļdārzus.

Kopā abās dienās apskatīti
27 daiļdārzi. Komisijas pārstāvji
priecājas, ka cilvēki nav slinki
un turpina savus dārzu lolojumus kopt, pilnveidot un padarīt
cilvēku acīm tīkamus. «Tiešām Iecavas novada moto «Šeit uzzied

Reisu izmaiņas
maršrutā Rīga-Bauska
A: Beata Logina

VSIA «Autotransporta direkcija» ir atbalstījusi izmaiņas
autobusu maršrutā Rīga-Bauska, kuras izstrādātas, pamatojoties uz Bauskas novada Domes
un Iecavas novada Domes ierosinājumiem, lai samazinātu un izlīdzinātu intervālus starp reisiem. No 12. jūlija pasažieru pār-

vadājumos, ko veic SIA «B-Bus»,
notiks šādas izmaiņas:
- reisa plkst. 10:30 no Bauskas vietā tiks atklāts reiss plkst.
10:20 (izpilde katru dienu);
- reisa plkst. 11:00 no Rīgas
vietā tiks atklāts reiss plkst.
10:50 (izpilde katru dienu);
- reisa plkst. 14:30 no Bauskas vietā tiks atklāts reiss plkst.
14:20 (izpilde katru dienu).

ne tikai dārzi, bet arī cilvēki» apstiprinās, iecavnieku veidotie
daiļdārzi ir brīnišķīgi!» apliecina
komisijas pārstāve Agra Zaķe.
Vairāk par komisijas iespaidiem
rakstīsim nākamajā numurā.
2.lpp.

4.
5.

6.
Iecavā
koncertēs
pasaulē
slavenais
Latvijas Radio
koris

Projekta partneri no deviņām
valstīm tiekas Iecavā
A: Valda Liekne

Domes izglītības speciāliste
No 2008. gada līdz 2010. gadam Iecavas novada Dome piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig
apakšprogrammas finansētā
projektā «European School for
Sustainable Development»
(E²D²)» - «Eiropas skola ilgtspējī-

gai attīstībai». Projekta galvenais
mērķis ir pieredzes apmaiņa un
labās prakses piemēru apzināšana un ieviešana projekta partnervalstīs (Latvijā, Francijā, Lielbritānijā, Itālijā, Turcijā, Bulgārijā, Vācijā, Rumānijā un Lietuvā) vides, ekonomikas, sociālajos, kultūras un izglītības jautājumos.
3.lpp.

2010. gada 9. jūlijā

Dārzu daiļums ir novērtēts
1.lpp.

Zitas un Ivara
Lasmaņu dārzs
Ābeļu ielā.
Jauns,
perspektīvs
dārzs ar ļoti
interesantiem
augiem.

Maikes un Egila Druviņu dārzs vērtējams
nominācijā «Jaunais dārzs». Dārzā ir padomāts
par bērnu drošību.

Komisaru ģimenes aristolohija jeb pīpju koks, zem kura
patvērusies komisijas pārstāve Iveta Cera.

Aleksandrinas Bogdanovas
izlolotās lilijas.

Ainas
Lauderes
dārzs
Raiņa ielā ir
ilggadēji
skaists dārzs,
kas nepārstāj
pilnveidoties.
Attēlā - ūdens
baseins.

Lidijas un Augusta Kudapa
«Upes Krieviņos» ir pašas
saimnieces izgatavoti
pinumi – pelītes, kas
iepriecina viesus.

Birutas un Edvīna Švītiņu dīķītis un lapene Ozolu ielā.

Rūtas Kārkliņas baseina
dekors.
Skaidrītes Druviņas dekoratīvi ziedošais mūrītis starp
daiļdārzu un sakņu dārzu.

2010. gada 9. jūlijā

Estrādes labiekārtošanu Labākā ekonomikā
sāks pēc Ziedu svētkiem
A: Beata Logina

Pašvaldības izsludinātajā
iepirkumā par Iecavas parka
brīvdabas estrādes labiekārtošanu pieteicās seši pretendenti.
Diemžēl četri lētākie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikuma
prasībām, tāpēc Iepirkumu komisija par uzvarētāju atzina otra
dārgākā piedāvājuma iesniedzēju - SIA «Arčers».
Projektā paredzēts veikt estrādes vienkāršotu rekonstrukciju - jumta seguma nomaiņu,
lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūvi, estrādes pakāpienu un skatuves
grīdas dēļu nomaiņu. Vecie soli
tiks demontēti, to vietā uzstādot
jaunus cinkota metāla solus ar
PVC pārklājumu. Ar trīskrāsu
bruģi tiks noklāts gan laukums
zem soliem, gan celiņš, kas ved
uz tualeti. Estrādes apkārtnē paredzēts izvietot sešas atkritumu
urnas.
Autostāvvieta tiks norobežota ar metāla barjeru, nobrauktu-

vi uz estrādi norobežos paceļama
barjera. Brauktuve no stāvlaukuma uz estrādi tiks bruģēta.
Ar divus metrus platu daudzkrāsu bruģa segumu plānots noklāt celiņu no gājēju tilta līdz estrādei. Šajā teritorijā būvniekiem būs jāizveido arī trīs atpūtas zonas ar soliņiem un atkritumu urnām. Jauna ietve tiks izbūvēta no Krasta ielas līdz Upes
ielai - paredzēts demontēt asfalta
segumu un ieklāt bruģi, kā arī
nostiprināt ietves nogāzes.
Projekta īstenošanu plānots
finansēt no pašvaldības budžeta
un ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzekļiem. Līgumu par
estrādes labiekārtošanu Dome ir
noslēgusi ar SIA «Arčers» par
Ls 129 490,90 (ar PVN).
Tā kā 24. jūlijā Iecavas parkā
risināsies Ziedu svētki, kas Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros visas dienas garumā
pulcinās daudz ļaužu, ar būvniekiem panākta vienošanās, ka līgumā noteiktos darbus viņi sāks
pēc vērienīgā pasākuma, visticamāk 2. augustā.

Projekta partneri no
deviņām valstīm tiekas Iecavā
1.lpp.

No 6. jūlija līdz 12. jūlijam
Iecavā notiek partneru pēdējā
tikšanās, kurā tiks apkopota
projekta laikā iegūtā pieredze.
27 viesi un 10 pašmāju projekta
dalībnieki vienosies par rokas-

grāmatas izveidi, kas sniegs
ieskatu ilgtspējīgas attīstības
idejās, kuras tika iegūtas projekta laikā. Rokasgrāmata dos
iespēju iepazīstināt ar šo interesanto pieredzi arī plašāku sabiedrību.

Kāds bijis JŪNIJS
Jūnijā Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrētas divu
pāru kāzas, izsniegtas 14 miršanas apliecības un astoņas
dzimšanas apliecības. Jaundzimušajiem sešiem zēniem un divām
meitenītēm doti šādi vārdi: Kristers, Emīls, Kristaps, Domeniks
Kērtis, Gustavs, Rinalds, Līna un Kristiāna.

Tradīcijas
turpinātāja:
Iecavas
vidusskolas
skolotāja
Solvita
Lauzēja
šogad
atkārtojusi
kolēģes
Antras
Pārumas
panākumu viņa šajā
nominācijā
bija laureāte
pērn.
A: Beata Logina
F: no Solvitas Lauzējas albuma

Jūnija nogalē Rīgā, Europe
Royale Hotel, notika
konkursa «Gada labākais
ekonomikā 2010» svinīgā
apbalvošanas ceremonija,
uz kuru kā laureāte devās
Iecavas vidusskolas skolotāja
Solvita Lauzēja un arī skolas
direktore Agra Zaķe.
Lai veicinātu sabiedrības interesi par Latvijas jauniešu sasniegumiem ekonomikā, biedrība Junior Achievement - Latvija
(JAL) jau 10. gadu rīko konkursu «Gada labākais ekonomikā»,

kurā tiek noteikti un apbalvoti
labākie JAL programmu dalībnieki - skolēni un skolotāji - un
sociāli atbildīgākie sadarbības
partneri. Piecus labākos skolēnus un skolotājus izvēlējās kompetenta žūrija, kuras sastāvā
darbojās Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Ekonomikas
attīstības foruma, Vidzemes
augstskolas, Rīgas Ekonomikas
augstskolas, Rīgas Hanza Rotari
kluba, izdevniecības «Lietišķās
informācijas dienests» un JAL
pārstāvji. Skolotāja Solvita Lauzēja ir lepna par viņas darba augsto novērtējumu, jo šāds apbalvojums sniedz gandarījumu
turpmākam darbam.

Melnās ziņas
- Laika posmā no 30. jūnija
plkst. 21 līdz 3. jūlija plkst. 10,
atslēdzot durvis, iekļūts SIA ēkā
Dimzukalnā un nozagts autokāra hidrocilindrs. Sākts kriminālprocess.
- 2. jūlijā ap plkst. 14:15 kādā
dzīvoklī Iecavā izdegusi grīda
7 m2 platībā. Sākts kriminālprocess.
- 3. jūlijā plkst. 13:56 uz ceļa
A-7 Dimzukalnā virzienā no Rīgas uz Bauskas pusi 1978. gadā
dzimusi persona vadīja automašīnu VW Golf, neizvēlējās drošu
braukšanas ātrumu un distanci
un ietriecās priekšā braucošā
automašīnā VW Passat Variant,
kas bija apstājusies, lai palaistu
pretimbraucošās mašīnas un
veiktu kreiso pagriezienu. Nega-

dījumā bojātas abas automašīnas.
- 5. jūlijā plkst. 8 Misas upē
Dzelzāmurā atrasts vīrieša līķis
sadalīšanās stadijā. Sākts kriminālprocess un noteikta ekspertīze.
- 5. jūlijā saņemta informācija, ka 3. jūlijā ap plkst. 2:30 Zālītē, Dārza ielā, divi jaunieši, dzimuši 1987. un 1992. gadā, sabojājuši kāda dzīvokļa durvis un
pie mājas novietotai automašīnai Nissan Prairie salauzuši
priekšējā luktura kronšteinu.
Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Man, lūdzu, vienu krāsainu torti!
A: Līga Lasmane

vairs nav,» ar smaidu atzīst tortu
cepēja. «Vēl viens noslēpums iedvesma. Bez tās ir grūti, jo «pēdējā brīža torte» neļauj to izauklēt
no idejas līdz interesantam rezultātam. Varbūt tāpēc es negribētu
strādāt konditorejā, jo tur ir konveijers, bet man patīk radoši izpausties!»

F: no Velgas Krūmiņas albuma

Cilvēki visos laikos ir kaut ko
svinējuši, un vienmēr svinībās
pienāk brīdis, kad viesi cer uz
svētku torti. Torte ir ne tikai
apēdama lieta, kas jāuztver
vienkārši kā klasiska svinību
sastāvdaļa. Ir konditori, kuri
spēj šo vienkāršo padarīt par
kaut ko īpašu un katru torti
veido kā personību. Viens no
šādiem cilvēkiem ir iecavniece
Velga Krūmiņa - viņa ar savu
hobiju pārsteidz tos, kuri
lūguši izcept torti kādai
svētku reizei.

Velgas
pirmā torte,
kas veidota
2009. gada
martā
meitai
Beatrisei
12. dzimšanas dienā..

Divus gadus mācās pati
Pēc profesijas Velga Krūmiņa
ir šuvēja, bet savas dzīves laikā
strādājusi dažādus darbus. Savulaik viņa pieteikusies konditoru kursiem, taču šo iespēju nav
izdevies izmantot, un tas sapurinājis Velgu pašmācības ceļā apgūt tortu veidošanas mākslu. Tikai pirms diviem gadiem Velga
biežāk sākusi apmeklēt mājas lapas internetā (www.koolinar.ru;
www.cooking.ru; www.goodcook.ru; www.youtube.com), lasīt un skatīties padomus tortu
cepšanai. Patlaban tas liekas neticami, jo šajā mazajā laika posmā viņai ir izdevies izcept un izgreznot vairākus desmitus tortu
no aptuveni 15 receptēm.
Skatoties Velgas virtuālo albumu portālā www.draugiem.lv,
jājautā, kā rodas noformēšanas
idejas, jo fotogrāfijās redzamās
tortes nav rotātas ierastā manierē, tām katrai ir piešķirta sava
būtība. Tortu meistare atzīst, ka
«idejas rodas grūti un nekad nav
īpaši saskaņotas ar pasūtītājiem,
bet tā ir iespēja radīt pārsteiguma momentu, un tortes saņēmja
pozitīvā reakcija liek man justies
ļoti laimīgai». To visu var uzskatīt
arī par izaicinājumu, jo divas vienādas tortes Velga netaisa.
Lai iemācītos pagatavot torti,
jāmēģina praktiski to darīt, bet
tortes veidošana izmēģināšanas
dēļ ir dārgs prieks, tāpēc mācības
notiek, veidojot torti konkrētam
cilvēkam. Tiesa, tapšanas gaitā
gadās pa kļūdai, kuras jācenšas
izlabot, lai torti varētu atdot pasūtītājam un viņam tā liktos īpaša, nevis «labota». Šādās reizēs
jāmāk defektus pārvērst par
efektiem, piemēram, krēma konsistences dēļ neizdevušos rozīti
pārvērst par citu dekorējošu
augu - neļķīti.

Šīs nedēļas sākumā Velga uzmeistaroja gardu
šedevru trīsgadīga puikas Gustava dzimšanas
dienai - atbilstoši tropu ballītes tematikai torti
greznoja ne tikai krāšņi ziedi, bet arī palmas,
ūdens klājs un airu laiva...

..un torte
meitai pēc
gada.
Velga ir
iemācījusies
sarežģīto
rozīšu
veidošanas
tehniku,
kas pat
daudziem
konditoru
skolas
beidzējiem
sagādā
grūtības.

Īstam futbola fanam
veidota torte.

Labas tortes noslēpums
«Noteikti svaigi dabīgie produkti: ar lauku piena produktiem, mājas olām un pašaudzētiem augļiem torte sanāk garšīgāka,» atklāj Velga, kam vienmēr
ledusskapī ir pašas saldētās zemenes, lai arī ziemā varētu gatavot zemeņu tortes ar putukrējumu. «Ejošākās ir putukrējuma
tortes, cik man zināms - tieši tās
vienmēr svinībās visātrāk sāk
pietrūkt,» atzīst Velga.
«Krāsvielas tagad ir pieejamas
visdažādākajos toņos. Daudziem
ir grūti ieēst kādu violetu vai zilu
greznojumu, jo nav noslēpums,
ka tas nav nekas ļoti dabīgs. Bet

nav jau obligāti tie jāēd, jo - līdzīgi
arī gaļas ēdieniem - ne jau vienmēr mēs ēdam dekorus,» saka
Velga. Labai tortei esot jādod
laiks atdzist vismaz piecas stundas, tad tā būs ēdama, lai gan ir
steidzamie pasūtījumi, kad visu
vajag pagatavot pēc iespējas ātrāk. Divas stundas ir ātrākais
laiks, kurā var paspēt izgatavot
torti, taču tad tā ir bez īpašiem
smukumiem, un, ja tai neļauj atdzist, torte var fiziski sabojāties
ceļā līdz svinībām. Tāpēc Velga
vislabāk jūtas, kad uztaisa torti
vakarā un pasūtītājiem atdod
nākamās dienas rītā. «Patiesībā
torte visgardākā ir tad, kad tās

Grūtības un priekšrocības
Teksta rakstīšana uz tortes ir
grūtākais, ar ko Velga ir saskārusies. Reiz veidojot liela izmēra
torti 9. klases izlaidumam, tekstu bija jāsāk rakstīt no augšas tātad roka jāliec pāri visai tortei,
kas nav tik vienkārši, kā rakstot
sacerējumu, kad elkoni drīkst
turēt uz galda, turklāt, ja ir kāda
kļūmīte, piemēram, visam tekstam nepietiek vietas, nav dzēšgumija ar ko izdzēst, jāklāj jauna
krēma kārta. Bet ar otro piegājienu viss izdevies labi, un šī torte
vēl joprojām ir labā atmiņā visiem, kas to redzējuši un baudījuši.
Velgas izveidotā mazākā torte
svērusi 0,5 kg, savukārt lielākā 12 kg. Populārākais iemesls tortes vajadzībai ir dzimšanas dienas. Šis apstāklis devis priekšrocības pašai tortu meistarei, jo,
ejot ciemos, nav jādomā cita dāvana, jubilāram tiek dāvināta
īpašā torte, turklāt viņam atkrīt
citas tortes izvēle svinībām. Lai
gan Velga taisa arī sāļās tortes,
tām viņa neredz lielu nozīmi: «Ja
ēd torti, tad ēd torti, bet, ja grib
ko sāļu, svinībās uz galda ir arī
maizītes,» viņa ironizē. Tortu veidošanas hobija dēļ reiz Velgai piespēlēts pavisam neierasts uzdevums - izveidot galerta veida torti
ar īpašām sastāvdaļām īpašam
terjera šķirnes sunītim. Atceroties gan sāļo, gan saldo toršu veidošanas pieredzi, Velgai ilgi jāpiedomā pie atbildes, vai vispār ir
kādi pārtikas produkti, kurus
mūsdienās nevarētu izmantot
tortes pagatavošanai. «Tikai tos
produktus, kuri ir tīrā sintētika,»
viņa atbild pēc pārdomu brīža.
Tad, kad uznāk luste un ir apnicis ēst veikalos pirkto maizi,
Velga mājās izcep arī to. «Nu jau
ir pienācis posms, kad ģimene
vairāk priecājas, ja pagatavoju
kaut ko citu, nevis torti, jo tas
nav ēdiens, ko kārojas ēst katru
dienu,» atzīst Velga. Pašai cepējai
mīļākās tortes nav, bet viņa gribētu iemācīties pagatavot «Pavlovas» kūku, kuras sastāvā nav
miltu. Tās nosaukums radies no
balerīnas Annas Pavlovas vārda,
kas ar šādām kūkām našķojusies.
5.lpp.
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5.
4.lpp.

Pieskatīt kā bērnu
Velga cilvēkus ir pārsteigusi
visdažādākajos veidos: gan variējot ar grezniem dekoriem - ziediem (rozes, neļķes, saulespuķes) un ornamentiem, gan negaidīti izveidojot personiska rakstura tortes, kas atspoguļo cilvēku aizraušanos, profesiju, mīļākos sporta veidus. Tāpēc šķiet
apbrīnojami, ka Velga nav mācījusies mākslas skolā un pati
atklāj, ka zīmēt neprot. Greznojumi gan par to neliecina, jo ne
reti tie ir telpiski priekšmeti, īstu
prototipu atveidojumi. Lai izveidotu skaistos rotājumus, ir nepieciešami īpaši virtuves piederumi: dažādi uzgaļi, tūtiņas, formiņas u. c. Tos Velga laika gaitā
ir iegādājusies īpašos konditorejas veikalos, un to daudzuma dēļ
drīz vajadzēšot ierīkot hobijam
veselu istabu. Lai izgatavotu
garnējuma figūriņas, nepieciešama liela uzmanība. Lai kaut

kas nesaplūstu kopā un ieņemtu pareizo formu, dažas īpašas
figūriņas ik pa brīdim jāpieskata
kā mazi bērni. Bieži vien profesionālie instrumenti nespēj
palīdzēt izveidot vēlamo figūriņu, tāpēc konditore izmanto arī
neordinārus palīglīdzekļus, piemēram, ligzdiņas no konfekšu
kastēm, virtuves švammi, glāzes
u. c., turklāt, lai sacietētu iecerētais rotājums, tam ir jāžūst vidēji trīs dienas.

cietība ir galvenās īpašības, lai
sasniegtu labu rezultātu. Nevajag baidīties kļūdīties, jo vienmēr
var mēģināt tālāk atkal un atkal
no jauna.
«Dari visu, ko proti un neproti, jo to, ko neproti, vari iemācīties!» lai šis Velgas Krūmiņas
dzīves moto arī ikvienam no
jums dod tādu pašu iedvesmu
un ticību, ka dzīvē noderēs viss,
ko iemācīsieties!
«Mēs visi esam bijuši mazi
un zinām, ka mazajiem
gribas to prieciņu pārsteigumu, tāpēc torte
šādā veidojumā,» stāsta
Velga par Bārbijas torti.

Darīt to, ko prot
un ko neprot
Pēc ilgas recepšu studēšanas
internetā Velga ar apbrīnu runā
par to, ko tik cilvēki nemāk: «Tur
ir aprakstīta fantastika, mūsdienās nekas nav neiespējams. Cilvēks tiešām var iemācīties visu,
ja ir dedzīga vēlme, jo ir pieejama
TĀDA informācija gan internetā,
gan grāmatās un recepšu veidi
arī ir bezgalīgi.» Visiem tiem, kas
vēlas iemācīties kaut ko gatavot,
Velga atklāj, ka uzņēmība un pa-

Veltījums 75 gadus vecam
vīrietim, kura dzīvē īpaša
loma ir dārzam, tādēļ tortē
var atrast biešu dobi, gurķu
un loku rindas, kā arī
nepieciešamos dārza
instrumentus.

Tautas skaistākie svētki ir klāt!
A: Annija Jakovļeva

Rīgu pieskandina X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku nedēļa! Televīzija pilnā
sparā pārraida svētku aktivitātes, kur starp vairāk nekā 30 tūkstošiem jauniešu dziesmās un
dejās vienojas arī 150 Iecavas novada pārstāvji. Mūsējie kopā ar
Vecumnieku jauniešiem svētku
nedēļā dzīvo Āgenskalna ģimnāzijā.
Iecavas dejotājiem un dziedātājiem šī nedēļa būs līksma un
patīkamu emociju piesātināta.
9. jūlijā koru koncerta ģenerālmēģinājumā «Mana zeme zemīte
skaistā!» skanēs arī Iecavas vidusskolas 5.-9. klašu kora balsis,
šī paša nosaukuma svētku koncertā 11. jūlijā piedalīsies ne tikai
koris, bet arī folkloras kopa
«Tarkšķi». 10. jūlija rīta pusē Rīgas ielās skanēs ovācijas, jo visi
svētku dalībnieki dosies svētku
gājienā. Savukārt 10. jūlija pēcpusdienā Daugavas stadionā
dimdēs grīda, jo Iecavas novada
tautas deju kolektīvi kopā ar vēl
citiem kolektīviem piedalīsies ģenerālmēģinājumā «Deja kāpj debesīs»; šo pašu koncertu varēsim
redzēt svētdien, 11. jūlijā. Būsim
kopā ar mūsējiem gan mēģinājumos un koncertos, gan pie televizoru ekrāniem!
Iecavnieki ne tikai dzied un
dejo. Svētku notikumu virpulī ir
nokļuvis arī Raimonds Šastakovičs (attēlā), kas šo latvisko garu
iemūžinās fotogrāfijās. Pirms
Raimondu pasludināja par Dzies-

Dalībnieki no Iecavas novada

F: no R. Šastakoviča albuma

mu un deju svētku fotogrāfu, vajadzēja izturēt konkursu, kurā
no apmēram 180 dalībniekiem
izvēlējās tikai dažus. Par konkursu Raimondu informēja Iecavas vidusskola. Konkursa uzdevums bija iesūtīt bildes, kur tiek
atspoguļots ceļš uz Dziesmu un
deju svētkiem - mēģinājumi,
skates, koncerti. Tā kā Raimonds ir diezgan aktīvs un
pirms tam bija apmeklējis dažādus kultūras pasākumus, bildes bija jau gatavas, atlika tikai
ierakstīt diskā un nosūtīt konkursa organizatoriem.
Svētkos fotogrāfam būs jāatspoguļo koncerti laikā no 8. līdz
11. jūlijam; būs arī īpašas privilēģijas - atļauja iet tuvāk koncertu skatuvēm un fotografēt no
VIP ložām.
Raimonds fotografē jau četrus gadus; brīvajā laikā viņš labprāt iemūžina dažādus pasākumus un dabas skatus. Lai izdodas arī šo svētku fotogrāfijas!

- 5. klašu deju kolektīvs (dalībnieku skaits - 20) no Iecavas
vidusskolas, vadītāja Solveiga Lineja;
- 6. klašu deju kolektīvs (20) no Iecavas vidusskolas,
vadītāja Solveiga Lineja;
- 5.-9. klašu koris (36) no Iecavas vidusskolas,
vadītāja Milita Pīlādze;
- Folkloras kopa «Tarkšķi» (25) no Iecavas vidusskolas,
vadītāja Kristīne Karele;
- 3.-4. klašu deju kolektīvs (20) no Iecavas
internātpamatskolas, vadītāja Inese Jirgena;
- 1.-4. klašu deju kolektīvs «Dārtiņa» (20) no sākumskolas
«Dartija», vadītāja Aija Krolle;
- Tērpu kolekcija «Lai zemei sāpes nav» (8) no sākumskolas
«Dartija, vadītāja Ilze Arāja;
- Fotopraktikums - Raimonds Šastakovičs no Iecavas
vidusskolas;
- Vizuālās un lietišķās mākslas konkursa «Ritmu spēles»
pirmo trīs pakāpju laureātu darbi skatāmi Kongresu namā:
·
Viktorija Sulaine «Pūce», sk. Jana Arāja, Dzimtmisas
pamatskola;
·
Aleksandrs Vabels cikls «Iecavas svītrainos Zemgales
brunčos» un «Adījums», sk. Ilze Arāja, sākumskola «Dartija»;
·
Elza Strazdiņa cikls «Iecavas svītrainos Zemgales brunčos»,
sk. Ilze Arāja, sākumskola «Dartija».
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Viesosies pasaulē slavenais Latvijas Radio koris
A: Līga Grīnberga

Ziedu salona «Avēnija» vadītāja
No 7. līdz 10. jūlijam Rīgā un
Rundālē notiks ikgadējais Senās
mūzikas festivāls - daudzkrāsaini senās mūzikas svētki visai ģimenei. Festivāls piedāvā ar mūzikas starpniecību mūsdienu cilvēkam iejusties viduslaiku, renesanses un baroka laikmetā. Festivāla koncerti pulcē klausītājus
Vecrīgas baznīcās un koncertzālēs, bet svētku kulminācija notiek krāšņākajā baroka pilī Rundālē.
Ik gadu festivālā piedalās izcili senās mūzikas ansambļi ne
tikai no Eiropas, bet arī no ASV,
Brazīlijas, Kolumbijas un pat
Jaunzēlandes. Krāšņi senlaicīgi
tērpi, senie instrumenti, autentisks izpildījums un seno laiku
uguņošana neatstās vienaldzīgu
nevienu festivāla apmeklētāju.
Šogad uzmanības centrā vācu
mūzikas kultūra. Programmā
iekļauti gan vācu baroka lielmeistaru Johana Sebastiāna Baha, Georga Frīdriha Hendeļa,
Georga Fīlipa Tēlemaņa opusi,
gan mūzika, kas savulaik skanējusi Drēzdenes karaļa galmā, kā
arī prezentēta tā vācu mūzikas
kultūras daļa un personības, kuru radošais mūžs bijis saistīts ar
Rīgu.
Senās mūzikas festivāla
ietvaros «Latvijas Koncerti» jau
piekto gadu sadarbībā ar Iecavas
ziedu salonu «Avēnija» rīkos labdarības koncertu, kura ienākumi
tiks ziedoti Iecavas internātpamatskolas rotaļu laukuma veidošanai. Koncerti ieguvuši nosaukumu «Mākslinieki Iecavas bērniem». 2006. gadā Iecavā uzstājās grupa Liber unUsualis no
ASV. 2007. gadā muzicēja klavesīniste, bijusī iecavniece Ieva Saliete un baroka vijolniece Daniela
Helma. 2008. gadā skatījāmies
Valsts kamerorķestra Sinfonietta
Rīga un deju grupas «Dzirnas»
veidoto uzvedumu. 2009. gadā
uzstājās Rīgas Doma zēnu koris
diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā.
Šogad mums, iecavniekiem, ir
tā laime un lielais gods klausīties
visā pasaulē slaveno un augstas
atzinības ieguvušo Latvijas Radio
kori. Kori 1940. gadā nodibināja
Teodors Kalniņš, bet kopš 1992.
gada to vada Sigvards Kļava un
Kaspars Putniņš; kora pamat-

sastāvā ir 25 dziedātāji. Tas ir dinamisks muzikāls sastāvs, kurā
dziedātāju skaits variē no neliela
ansambļa, izpildot seno mūziku,
līdz vairāku desmitu dziedātāju
grupai - izvērstas formas skaņdarbu atskaņojumos. Kora repertuārā pārstāvēti visu mūzikas
vēstures periodu darbi, sākot no
renesanses līdz mūsdienu komponistu vissarežģītākajām partitūrām. Nozīmīgu vietu tajā ieņem
Baltijas reģiona un latviešu komponistu mūzika. Latvijas Radio
koris gadā sniedz aptuveni 60
koncertus gan Latvijā, gan ārzemēs un piedalās laikmetīgās
mūzikas skatuviskajos uzvedumos. Koris ir pastāvīgs un gaidīts
viesis augstākās klases jaunās
mūzikas festivālos visā pasaulē.
Viens no pasaulē pieprasītākajiem un augstāk novērtētajiem
profesionālajiem koriem sava
mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Sigvarda Kļavas
vadībā koncertam Iecavas kultūras namā izvēlējies latviešu un
igauņu komponistu laikmetīgo
mūziku.
Igauņu klasiķa Veljo Tormisa
(1930) daiļradi pārstāvēs opuss,
kas pauž autora interesi par latviešu tradicionālo mūziku un tās
īpašo fenomenu - burdonu (tautas dziesmas paveids, kurā melodiju loka uz gari vilktas skaņas
pamata). Šīs atraktīvās un pirmatnīgās dziesmas tapušas Tor-

misa 1982. gada autorkoncertam
Rīgā un kopš tā laika bieži nokļuvušas mūsu koru uzmanības lokā. Tautā iemīļotā un daudzveidīgā mūsdienu romantiķa Ērika Ešenvalda (1977) «Viltus saules» apraksta sevišķu dabas fenomenu, kas rodas, kad noteiktos
meteoroloģiskos laika apstākļos
līdzās Saulei ir novērojamas viltus saules jeb parhēliji. Autors
saka: «Tās veidojas, augstu atmosfērā esošiem īpašas uzbūves
ledus kristāliņiem laužot saules
gaismas starus. Šie kristāliņi ir
plakanas sešstūra prizmas formā un līdzīgi kļavas lapai, svārstoties uz priekšu un atpakaļ, lēnām krīt lejup. Par šo dabas fenomenu, kas bieži novērojams
Ziemeļos un ir ļoti viegli piedēvējams gan misticismam, gan apbrīnai, atrodamas vēsturiskas
liecības. Skaņdarba pirmajā daļā
esmu izmantojis citātus no senajām vēstulēm, pievēršoties
aculiecinieku vēstījumam, savukārt otrajā daļā esmu zīmējis pašas parādības skaistumu.»
Pasaulē populārākais igauņu
komponists Arvo Perts (1935) pazīstams kā pats savas skaniskās
paradigmas jeb tintinnabuli izveidotājs - tā ir pievilcīga kompozīcijas tehnika, kas balstās uz
ideju par mazu zvaniņu sasaukšanos visdažādākajās kombinācijās, sava veida stikla pērlīšu
spēles radiniece. Kordziesma
...which was the Son of... ir fragments no Lūkas evaņģēlija 3. nodaļas, kur uzskaita Jāzepa senčus. Perts apstiprina, ka cilvēka
radošā doma spēj arī tālruņu
grāmatu pārvērst par mākslas
faktu - nosauktās kordziesmas
teksts ir vārdu uzskaitījums:
Ēlis, Matats, Levijs, Melhijs, Jannajs, Jāzeps, Matatatijs, Amoss,
Nahums, Heslijs, Nangajs, Maāts
.. Šems, Noass, Lamehs, Metuzāls, Henohs, Jereds, Mahalalēls, Kēnāns, Enošs, Sets,
Ādams, Dievs.
Santa Ratniece (1977) pieder
pie latviešu jaunās paaudzes modernistiem, viņas mūzikas valoda ir smalka, tēlaina, elpojoša.
Putna spārnu vēzienam līdzīgo
skaņdarbu Chu dal Latvijas Radio koris ar lieliem panākumiem
pirmatskaņoja Amsterdamas
Muziekgebouw 2009. gada rudenī. Chu dal ir pasaulē augstākais
sālsezers - tas atrodas Himalaju
kalnos 2470 metru augstumā
virs jūras līmeņa, un to sauc arī

par debešķīgo ezeru, jo tas atrodas tik tuvu debesīm. Burtiskais tulkojums no tibetiešu valodas ir «kluss ūdens». Svēts un
ne-aizskarams.
Visbeidzot mūsu pašu pasaulslavenākā komponista Pētera Vaska (1946) dramatiskā balāde «Zīles ziņa» ar Ulda Bērziņa
ekspresīvo dzeju. Šis skaņdarbs
nelielā izvērsumā un spēcīgā
koncentrācijā ietver Vaska ideālus dzīvē un mūzikā - te klātesoša ir gaismas cīņa ar tumsu, te ir
biedējošā monstra klātbūtne, te
ir katarses meklējums, te ir mūsu tautas likteņi ar zīmogu pagātnē un cerību nākotnē.
«Iepriekšējo gadu koncertos
ziedotie līdzekļi tika izmantoti
ainavu arhitektes Ingunas
Šternbergas izstrādātā skolas
rotaļlaukuma projekta īstenošanai - šūpoļu, smilšu kastes, karuseļu iegādei,» atgādina Iecavas
internātpamatskolas direktore
Judīte Rubina. «Par 2009. gadā
savāktajiem līdzekļiem - Ls
180,71 - nopirkām materiālus
nelielas estrādes celtniecībai.
Diemžēl laiks un ekonomiskā
krīze ienesa nelielas korekcijas
projektā - tā kā materiālu pietiek
vien estrādes grīdas būvniecībai,
uz laiku esam gatavi atteikties
no tās celtniecības un tā vietā
turpināt bērniem tik nepieciešamo interaktīvo rotaļu ierīču uzstādīšanu. Iegādātos materiālus
izmantosim rotaļlaukuma iekārtošanai.
Bērni ar lielu prieku un aizrautību lieto šūpoles, karuseli,
smilšu kasti. Pēc saspringtā mācību darba bērniem nepieciešams pēc iespējas vairāk izkustēties. Tāpēc šogad plānotajā
koncertā iegūtos līdzekļus ieguldīsim interaktīvo rotaļu ierīču
iegādei. Aprīlī un maijā skolā
veicām 1.-4. klašu bērnu aptauju. Esam pārliecināti, ka
2010.-2011. mācību gadu uzsāksim ar jaunām, interesantām
būvēm mūsu rotaļu laukumā.»

Laipni lūgti visi mūzikas
mīļotāji, kultūras cienītāji,
Iecavas internātpamatskolas
bijušie un esošie audzēkņi
un darbinieki, viņu radi,
draugi un paziņas, kā arī visi
pārējie, kuri vēlas atbalstīt šo
labdarības pasākumu - 10.
jūlijā pulksten 16:00 Iecavas
kultūras namā! IEEJA PAR
ZIEDOJUMIEM.
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Sporta ziņas

2. un 3. jūlijā Ventspilī notika Latvijas Jaunatnes
meistarsacīkstes B grupai un junioriem, kurās teicami startēja
iecavnieki: Rūdolfs Tonigs izcīnīja 1.vietu 100 m skrējienā un
2.vietu 200 m skrējienā, Mārtiņš Šteins ieguva 3.vietu
trīssoļlēkšanā, Dairis Feldmanis un Mārtiņš Šteins skrēja
komandā, kura izcīnīja 2. vietu 4 x 100 m stafetē, bet Mārtiņš
Ērglis starp junioriem bija piektais labākais diska mešanā.
Latvijas Sporta veterānu savienības 47. sporta spēlēs, kas
aizvadītās nedēļas nogalē notika Bauskas novada sporta bāzēs,
iecavnieki individuāli un apvienotās komandās kaldināja
spožus panākumus.
Basketbola komanda «Bauska - Iecava - Rundāle», kurā no Iecavas
spēlēja Armands Švītiņš, Uģis Kreicšteins, Māris Ozoliņš un
Edgars Kļava, 35+ vecuma grupā izcīnīja 1. vietu. Tāds pats
panākums arī apvienotajai sieviešu komandai, kurā Iecavu
pārstāvēja Dzintra Lapiņa un Inese Gāga.
Minifutbola sacensībās 3. vietu 45+ grupā izcīnīja apvienotā
komanda, kurā spēlēja Vilnis Gailums, savukārt 35+ grupā
komanda ar vārtsargu Juri Ludriķi cīnījās ar mainīgām sekmēm,
tomēr izšķirošajā cīņā par bronzas medaļām zaudēja.
Handbolā 45+ grupā Bauskas komandai tikt pie 2. vietas
palīdzēja Vladislavs Jurčenko.
Vieglatlētikā Ojārs Pārums izcīnīja 3. vietu 5 km soļošanā un
2. vietu 10 km soļošanā, bet Velta Bruce - 3. vietu 3 km soļošanā,
5 km soļošanā un 3000 m skrējienā.
Vairāk fotogrāfiju skatiet www.iecava.lv.

Pirmās vietas
ieguvēji
basketbola
sacensībās.

Spītējot
svelmei,
pa stadionu
braši riņķoja arī
cienījama vecuma
sportisti.
Distancē Velta Bruce.

F: Beata Logina

Pateicība : : :
Liels paldies labajiem
cilvēkiem, kuri nepagāja
man vienaldzīgi garām,
sniedza pirmo palīdzību un
izsauca ātro medicīnisko
brigādi. Paldies!
Dzidra Nolberga
Uzbrukumā
pie pretinieku
vārtiem
Vladislavs
Jurčenko.
Iecavnieces
Inese Gāga un
Dzintra Lapiņa
(no kreisās un
labās puses)
kopā ar komandas
biedrēm priecājas
par finālspēles
pēdējās sekundēs
realizēto
tālmetienu,
kurš Bauskas
basketbolistēm
nodrošināja
čempionu titulu.

20. jūlijā IB «Rūķītis»
organizē ekskursiju
saviem biedriem un citiem
pensionāriem. Brauksim līdz
Kolkas ragam. Izbraukšana
plkst. 7.00 no Kultūras nama.
Dalības maksa Ls 10
jāsamaksā līdz 19. jūlijam
IB «Rūķītis» telpās vai
Sociālajā dienestā Dinai.

Līdzjūtība
Tālu, tālu saule tek,
Vēl tālāk māmulīte.
Klusa paliek māja, sēta,
Klusa mātes istabiņa.
/Tautasdziesma/

Iecavas PII «Cālītis» kolektīvs izsaka dziļu
līdzjūtību Zaigai Mazurekai,
no mātes uz mūžu atvadoties.

Aizsaulē aizgājuši
Juris Kačerauskis (16.01.1971. - 28.06.2010.)
Bruno Suhanovs (02.01.1937. - 30.06.2010.)
Apolinarija Miškova (07.02.1938. - 02.07.2010.)
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8.

Kultūras namā

IZ
Mazlietoti sieviešu, vīriešu,
pusaudžu un bērnu velosipēdi
no Vācijas. Tirgosim Iecavas
tirgū 11.07. Cenas, sākot no
Ls 35. Tālr. 26460061.
zāģmateriālus, brusas, dēļus,
latas, ēvelētus un spundētus
dēļus, nomaļu malku.
Tel. 26138299.
Pērk, demontē, griež, izved
krāsainā un melnā
metāla konstrukcijas
(angāri, l/s un kravas
tehnika u. c.);
attīra
teritoriju.
Tālr.
26200989.
Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 2,80 Ls/m² (bez PVN).
Mob. 28809966, 28645305.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578
Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes
KAPU SVĒTKI
10. jūlijā
plkst. 11 Kraukļu kapsēta
plkst. 12 Stīveru kapsēta
plkst. 13 Jaunkalniņu
kapsēta
17. jūlijā
plkst. 11 Rumbu kapsēta
plkst. 12 Smedes kapsēta
plkst. 13 Sila kapsēta

«IECAVAS ZIŅAS»
nākamajiem
mēnešiem

Lēti pārdod zemi (1600 m²)
mājas celtniecībai Audrupos
(5 km no Iecavas centra).
Tel. 27013220.

3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tel. 29795331.

24. jūlijā
plkst. 11 Upuru kapsēta
plkst. 12 Baložu kapsēta

Romas katoļu
KAPU SVĒTKI

Aicina darbā frizieri, manikīra
un pedikīra meistaru (-i).
Tālr. 63963471.

10.jūlijā pl.14
Baložu kapos;
17.jūlijā pl.14 (ar svēto misi)
Jaundedžu kapos.
Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 12. jūlijā
no plkst. 10 līdz 12.

TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKĀ APSKATE
IECAVAS NOVADĀ NOTIKS:
19. jūlijā un 6. augustā
plkst. 10:00 - Rosme, Zorģi ; plkst. 10:30 - Iecavnieks
plkst. 11:00 - Rakmente; plkst. 11:30 - Jumis.
Sīkāka informācija pa tālruni 63925013; 29284575.

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

Ieeja - par ziedojumiem
interaktīvo ierīču iegādei
Iecavas internātpamatskolas
bērnu rotaļu laukumam.

16. jūlijā pl. 20:00
Kinopunkta akcijas filma
«Jauns mēness»
Ieejas maksa - 1 santīms.

24. jūlijā
2 istabu dzīvokli Iecavā
(kopējā platība 51 m²).
Tel. 26802152.

Nepieciešama patstāvīgi un
kvalitatīvi strādāt spējīga
celtniecības brigāde iekštelpu
kapitālajam remontam Iecavā.
Tel. 29112253.

teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Neaizmirsti
abonēt

Bezmaksas piegāde skaidu briketes, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.

Senās mūzikas festivāla
ietvaros
10. jūlijā pl. 16.00
labdarības koncertā
muzicēs
LATVIJAS RADIO KORIS
diriģenta
Sigvarda Kļavas vadībā.

Meklējam auklīti vienu gadu
vecai meitenītei.
Tālr. 29327650.

Dažādi : : :
Veicam jumta seguma maiņu,
ēku siltināšanu, fasādes
darbus un iekšdarbus.
Tel. 29798710.
17. jūlijā tiek organizēta vienas
dienas ekskursija
uz Pjuhticas klosteri Igaunijā.
Tel. 63942049; 26749190.
Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

ZIEDU
SVĒTKI
Pie kultūras nama
·
No pl.12:00 akcijas
«Dzijām savienotās
pilsētas» ietvaros ietērpsim
svētku rotā Iecavas
vēsturiskus objektus lielgabalus
·
Pl.12:15 ekskluzīva
instrumenta Skrabalai
koncerts akordeona
pavadījumā (Lietuva)
·
Pl.13:00 Latvijas otrā
ātradīšanas čempionāta
posms kopā ar TV seju
Māri Ozoliņu
No pl.14:00 interesentiem
Iecavas novada sakoptāko
sētu apskate - autobuss
aties no kultūras nama

Parka estrādē
No pl.14:00
bērnu radošais rīts
·
radošās darbnīcas
(floristikas, mākslas,
filcēšanas, origami...)
No pl.17:00 pieaugušo
radošā pēcpusdiena
·
Nevalstisko organizāciju
prezentēšanās...
Pl. 20:00 koncerts
·
Floristikas konkursa un
konkursa «Iecavas novada
daiļdārzs» uzvarētāju
apbalvošana
Pl. 22:00 balle
Visa programma www.iecava.lv
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