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Miniatūru teātris aizvadījis pirmo uzstāšanos AKTUĀLI
Šajā numurā:

A: F: Anta Kļaveniece

Pagājušo svētdien
atzīmējām Starptautisko
Teātra dienu. Tikai pāris
dienas pirms tās savu
pirmo iznācienu piedzīvoja
kultūras nama Miniatūru
teātris, kas savu darbību
uzsāka šī gada februārī.
25. martā, deportāciju upuru
piemiņas dienā, novada iedzīvotāji bija aicināti noskatīties dokumentālo filmu «Sibīrijas bērni»
un pie tējas tases dalīties atmiņās. Pasākumā sirsnību un pārdomu mirkļus ienesa Miniatūru
teātra uzvedums. Tajā skanēja
dzeja un Daces Deņisovas dziedātās dziesmas; kompozīciju bagātināja pieskaņotu attēlu projekcijas.
Miniatūru teātra režisore Aldonija Gaveika kolektīvā aicināja iesaistīties cilvēkus, kam ne tikai patīk lasīt rakstītus vārdus,
bet arī paust tajos ietērptās domas, tēlus, emocijas un izjūtas.
Šķiet, ka jau pirmajā uzstāšanās
reizē iecere piepildījās, jo kolektīvā ir nostabilizējušies deviņi dažāda vecuma cilvēki, kas katrs ar
savu individualitāti paspilgtina

Klasesbiedri 4.
iztaujā
5.
aktrisi
Esmeraldu
Ermali
Iesaka
6.
rūpēties par
uzkrājumiem

Darbošanās Miniatūru teātrī palīdz atraisīt radošumu,
ir pārliecinātas Valda (no kreisās), Aldona, Velta, Dzintra
un Dagnija.
uzveduma krāsas: Arta, Dagnija,
Dzintra, Helga, Kristiāna, Valda,
Velta, Antra un Emīls - vecumā

Vienoti daudzveidībā, nevis vienādi
A: Svetlana Knāķe

17. martā Iecavas
vidusskolā notika nu jau
par tradīciju kļuvusī
starpnovadu vides
konference
vidusskolēniem un
skolotājiem.
Šogad ar nosaukumu «Vienoti daudzveidībā, nevis vienādi».
Konferenci meistarīgi vadīja 10.a
klases skolniece Diāna Špoģe.
Konferenci atklāja Iecavas vidusskolas direktore Agra Zaķe,
dalībniekus uzrunāja Iecavas

novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Pelsis un izglītības speciāliste Valda Liekne.
Šogad necerēti daudz skolu
(11) izteica vēlmi piedalīties mūsu konferencē. Pirmo reizi pie
mums viesojās Rīgas Valsts 3.
ģimnāzijas delegācija un skolēni
no Valles. Izņēmuma kārtā tika
aicināti mūsu kaimiņskolas Dzimtmisas pamatskolas skolēni, bet iespējams, ka viņiem bija
grūti uztvert lektorus, kuri runāja par nopietnām problēmām, jo
mūsu mērķauditorija tomēr ir vidusskolēni.
2.lpp.

no sešpadsmit līdz pat brieduma
gadiem.
6.lpp.

Cīņu par
7.
Iecavas
novada kausu
uzsākuši
telpu futbolisti

Ak, pavasar, ak, pavasar...
tu pamodini visus!
A: Alma Spale

26. martā četri Iecavas
kultūras nama kolektīvi
devās koncertēt.
Šovdeju grupa «MATRIX» dejoja draugu - Valmieras pagasta
kultūras nama deju studijas jubilejas pasākumā, jauktais
koris «Iecava» dziedāja koru koncertā Bauskas tautas namā,

enerģiskie seniori - deju kolektīvs «Iecavnieks» - ar savām dejām iepriecināja Vecumnieku
novada iedzīvotājus, bet vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Iecava»
ciemojās pie draugiem Alojā. Par
to, kādos pasākumos pēdējās
nedēļās piedalījušies vidējās
paaudzes dejotāji, lasiet deju kolektīva «Iecava» dalībnieces Sandras rakstā.
3.lpp.
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Vienoti daudzveidībā, nevis vienādi
1.lpp.

Pirmā uzstājās rakstniece,
žurnāliste Eva Mārtuža. Viņa
stāstīja par latviešiem, latvietību
un valodu, kas ir mūsu lielākā
vērtība, par to, ka valoda top piesārņota. Lektore uzsvēra, ka latviešu valoda ir viena no vissenākajām valodām pasaulē. Viņasprāt, latvieši vienmēr mīlējuši ceļot pa pasauli, tāpat kā šobrīd,
bet izteica cerību, ka, apmierinot
savu vēlmi pēc nezināmā, daudzi
atgriezīsies atpakaļ Latvijā.
Jau otro gadu ar prezentāciju
pie mums konferencē uzstājās
mūsu skolas absolvents, tagad
Merck-Sharp doxme galvenais
klientu speciālists Guntars Baltgailis. Viņš prezentēja jaunākos

atklājumus par D vitamīnu, tā
nenovērtējamo nozīmi cilvēka
organismā un uzsvēra, ka galvenais ir uzņemt vitamīnus ar
dabīgiem produktiem. Viņš ieradās ar milzīgu klāstu zinātnisku
brošūru un izdales materiālu
par veselību. Sirsnīgs paldies
par nesavtīgo atbalstu!
Lielu atsaucību no skolēniem
guva ārstes Andas Mironovas uzstāšanās par bailēm. Viņa mācīja, kā ar tām tikt galā, kā uzvesties bīstamā situācijā. Paldies
Zemgales Mutes veselības centra
ārstei Evai Žaugrei par doto
iespēju uzaicināt lektori.
Gatavojoties konferencei,
10.a, 10.b, un 9.b klases skolēni
projektu nedēļā formulēja arī savu skatījumu uz minētajām problēmām, sagatavoja materiālu

mapes, kuras pasniedza katrai
skolas delegācijai. Patiesu izbrīnu radīja, piemēram, fakts, ka
cilvēkiem piemīt ļoti daudzas fobijas. Skolēni minēja skaitli 52.
Lūk, dažas no tām - skatīt
informāciju blakus slejā!
Pēc konferences bija plānots
grupu darbs, diemžēl dažiem
lektoriem bija jāsteidzas uz darbu, bet ar 110 delegātiem grupu
darbu veikt bija praktiski neiespējami.
Pateicamies Iecavas vidusskolas direktorei par «zaļo gaismu» konferencei. Par palīdzību
paldies sakām skolas saimniecības daļas vadītājai Daigai, grāmatvedei Ilonai, sekretārītēm
Ilonai un Vinetai, kā arī pateicamies Inesei par kafijas pauzes
organizēšanu. IZ

2.

Dažādas fobijas
Agliofobija - bailes no sāpēm.
Agorafobija - ..iziet no mājas.
Aliumfobija - ..no ķiplokiem.
Androfobija - no vīriešiem.
Antofobija - ..no puķēm.
Arahnofobija - ..no zirnekļiem.
Aritmofobija - ..no skaitļiem.
Bromidrosfobija - ..no ķermeņa
aromātiem.
Eisoptrofobija - bailes sevi
ieraudzīt spogulī.
Eufobija - bailes uzzināt labus
jaunumus.
Filemafobija - ..no skūpstiem.
Heliofobija - ..no smiekliem.
latrofobija - ..no ārstiem.
Krometofobija - ..no naudas.
Melofobija - ..no mūzikas.
Metifobija - ..no alkohola.
Mikofobija - ..no sēnēm.
Pirofobija - ..no uguns.
Ritifobija - ..no grumbām sejā.
Singenesfobija ..no radiniekiem.
Tahofobija - ..no ātruma.

Iecavnieki strādā Eiropas Jauniešu parlamentā
A: Vita Lauciņa-Veinere

debašu trenere Iecavas vidusskolā
Šogad Eiropas Jauniešu parlaments (EJP) darbojas ļoti aktīvi. Gada laikā paredzētas piecas
reģionālās sesijas: Zemgalē, Latgalē, Vidzemē, Kurzemē un Rīgā.
Martā notika divas sesijas - Latgales un Vidzemes.
Vidzemes sesija norisinājās
Gulbenes ģimnāzijā no 4. līdz
6. martam. Šī sesija delegātiem
ilga divas dienas, taču oficiāļi
ieradās dienu agrāk, lai sagatavotos darbam. Kristiāna Lauciņa-Veinere un Liene Krastiņa šajā sesijā nebija delegātes, bet aktīvi strādāja ar delegātiem. Liene
vadīja komiteju, savukārt Kristiāna darbojās kā žurnāliste.
«Pieredze, ko guvu, ir neatsverama,» atzīst Kristiāna. «Katrai komitejai bija savs žurnālists,
kas nepārtraukti sekoja līdzi sesijas norisei un delegātu izdarī-

bām. Eiropas Jauniešu parlamenta «seja» nav formāla sabiedrība, gudra pļāpāšana un smaga
domāšana. EJP ir jautrs jauniešu pasākums, kas paver plašas
iespējas iesaistīties neaizmirstamā pasākumā, atrast savu sirdsdraugu un paplašināt paziņu loku visā Eiropā. Iesaku visiem
izmēģināt šo fantastisko iespēju
un garantēju, jūs kļūsiet atkarīgi
no EJP sesijām.»
Par žurnālistu Latgales reģionālajā sesijā Rēzeknē no 18. līdz
21. martam strādāja Ritvars Māsāns. Liene Krastiņa atkal bija
komitejas vadītāja.
Sesijā piedalījās arī cilvēki no
citām valstīm - trīs no Ukrainas
un viens no Somijas. Pēc iepazīšanās visi oficiāļi devās uz restorānu; pēc tam žurnālistiem bija
jāiet uz žurnālistu telpu un jāsāk
darbs. «Strādājām līdz 4 rītā, jo
nākamajā dienā bija jābūt jau
pirmajai avīzei,» Ritvars atceras,
ka pirmajā dienā miegam atliku-

- Eiropas Jauniešu parlaments (EJP) ir unikāls starptautisks
jauniešu forums un viena no lielākajām debašu platformām
Eiropas jauniešiem. Pašlaik sastāv no 32 nacionālajām
organizācijām, kas apvieno tūkstošiem jaunu, aktīvu cilvēku.
- Debašu formāts ir balstīts uz Eiropas Parlamenta sesiju
uzbūves principiem.
- EJP ietvaros katru gadu norisinās vairāk nekā 50 nacionāla,
reģionāla un starptautiska līmeņa sesiju. Tās dod jauniešiem
iespēju izteikt savu viedokli par jautājumiem, kas ir aktuāli gan
Eiropā, gan viņiem pašiem. Šajā procesā tiek uzlabotas viņu
svešvalodu zināšanas un diskusiju prasmes, iegūti paziņas no
visas Eiropas, iepazītas citas kultūras un uzzināts daudz
jauna.

šas tikai aptuveni trīs stundas.
Otrajā dienā bija jāraksta vēl daži
raksti nākamajai avīzei, jāiepazīstas ar pēdējiem oficiāļiem un
pēc sesijas atklāšanas ceremonijas - atpakaļ pie darba. «Bija jāfotografē delegāti, jāvāc ziņas par
katru komiteju un jāraksta atlikušie raksti,» darba specifiku
raksturo Ritvars. Bija arī jāuzraksta žurnālistu rezolūcija, ko
vēlāk nācās aizstāvēt, kā arī jāgatavojas eirokoncertam. «Koncerts
bija lielisks - nebiju iedomājies,
ka Rēzeknē ir tik daudz talantīgu
cilvēku. Vai arī uz sesiju bija aizbraukuši talantīgākie.» Veicot
žurnālista pienākumus, Ritvars
pārliecinājās, ka ceļš līdz brīdim,
kad saliktajai avīzei jāierauga
dienasgaisma, nav nemaz tik

vienkāršs: «Pēc eirokoncerta sākās avīžu printēšana, kas, dīvainā kārtā, ilga visu nakti. Sākās
ar to, ka visi printeri pēc kārtas
nobeidzās vai tiem beidzās tinte.
Tā palika viens printeris, kas nebija īpaši labs - vienu lapu izprintēja normālu, trīs sabojāja.
Sanāca, ka avīzes nebija gatavas
pat no rīta, bet nākamās dienas
vidū avīzes beidzot piegādāja.»
Ceturtajā dienā risinājās Ģenerālā asambleja, kur žurnālisti
noklausījās visas aizstāvēšanas,
un pēc tam devās mājupceļā ar
vilcienu. «Manuprāt, sesija bija
ļoti laba. Organizatori strādāja
cītīgi un bija izpalīdzīgi, iepazinos ar ļoti daudziem cilvēkiem.
Tās četras stundas ceļā bija to
vērtas,» teic Ritvars. IZ

Sajusties kā bērnam
25. martā bērnudārzā
«Dartija» tika rīkota
Vecmāmiņu pēcpusdiena
«Gaidot pavasari».
Vecmāmiņas un vectētiņi
pulcējās ar ziediem rotātā zālē,
kur valdīja pavasara noskaņa.
Metodiķe Dace Okolovska bija
sarūpējusi jaukus mirkļus, ko
stundas garumā vecvecāki pavadīja kopā ar bērniem, izspēlējot
dažādas spēles un rotaļas. Katra
omīte un opītis stāstīja, kādā
vārdā mazbērniņi viņus sauc.
Bija jauki vecvecākiem atkal

sajusties kā bērniem, jo dziļi būtībā mēs arī esam bērni.
Liels paldies Dacei Okolovskai un mūzikas skolotājai Kristīnei Zabarovskai par jauko pasākumu, kas ļāva mums apstāties ikdienas steigā un veltīt mirkli bērniem. Pasākuma izskaņā
katrs mazais ķipars pasniedza
omītei vai opītim pašdarinātu
pavasara ziedu, bet Dace Okolovska katrai omītei pasniedza
aploksni ar ceļa maizi - lūgšanu.
Aina Ezergaile, «Dartijas»
audzēknes Tīnas vecmāmiņa
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Novada Domē
A: Beata Logina

Finanšu komiteja
29. marta sēdē lēma
par līdzekļu piešķiršanu
dzīvojamo māju
Skolas ielā 2 un
Baldones ielā 2b
energoaudita pārstrādei.
Komiteja jau iepriekš ir vienojusies, ka finansiāla palīdzība
energoauditu izstrādē būs pašvaldības atbalsts iedzīvotājiem
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
renovācijas procesā. Pirms vairākiem gadiem Iecavas novada
Dome finansēja energoauditus
visām daudzdzīvokļu ēkām.
Tagad tiem namiem, kuru
iedzīvotāji beidzot ir sarosījušies
un vienojušies par mājas renovāciju, iepriekš izgatavotie energoauditi ir jāpārstrādā un jāaktualizē atbilstīgi pašreizējām

prasībām. Par renovācijas procesa pionieri Iecavā uzskatāma
daudzdzīvokļu māja Edvarta Virzas ielā 23, kur atjaunošanas
darbi varētu sākties jau maijā.
Nākamā, kas pretendē uz renovāciju, ir ēka Dārza ielā 4.
Deputāti iepazinās ar SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» priekšlikumu par ūdenssaimniecības tarifa izmaiņām un
aicināja kapitālsabiedrības vadību pilnveidot dokumentus, kas
paredzēti iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram.
Pašlaik sagatavotie dokumenti
nav trešajai personai izprotami
un plānotais tarifa palielinājums
uz 0,42 Ls/m3 (bez PVN) nav pietiekami pamatots. Komiteja atzina, ka, veidojot jaunu tarifu,
iedzīvotāju maksātspēja jāsabalansē ar uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanu. IZ

Melnās ziņas
- 25. martā plkst. 16:56 ceļa
Iecava-Stelpe 4. kilometrā aizturēts 1992. gadā dzimis vadītājs,
kurš alkohola reibumā un bez
transportlīdzekļa vadītāja tiesībām vadīja automašīnu Audi 80.
Sākts kriminālprocess.
- 25. martā plkst. 21:25 ceļa
Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
41. kilometrā konstatēts, ka
1968. gadā dzimis vīrietis vada
velosipēdu, būdams alkohola
iespaidā. Minimālā alkohola
koncentrācija izelpas gaisā
1,4628 promiles.

- 26. martā laikā no plkst.
8:00 līdz 15:45 no kādas privātmājas pagalma Iecavā nozagti
astoņi automašīnu vieglmetāla
diski. Sākts kriminālprocess.
- 28. marta naktī ap plkst.
4:45 kādas mājas pagalmā Edvarta Virzas ielā dega automašīna Honda Prelude. Apstākļi tiek
noskaidroti.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki aprīlī
Otrdien, 5. aprīlī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 11. aprīlī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis, A. Vītola
Otrdien, 12. aprīlī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 13. aprīlī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 14. aprīlī,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 19. aprīlī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 21. aprīlī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 26. aprīlī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Ceturtdien, 28. aprīlī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Iecavas novada pašvaldības izsludinātajā
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU
LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSĀ pieteikumi un
pavaddokumenti Domē jāiesniedz līdz 14. aprīlim.
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu sniedz
pašvaldības projektu vadītāja Ineta Bramane (tālr. 63941937).

Ak, pavasar, ak, pavasar... tu pamodini visus!
1.lpp.

F: Dace Deņisova

Divas nedēļas pēc kārtas
vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Iecava» aktīvi
koncertē gan Zemgalē,
gan Vidzemē.
19. martā piedalījāmies «Pavasara sadancī» kultūras namā
Līdums. Pavasarīgo dejotprieku
rādīja kolektīvi no bijušā Bauskas rajona, kā arī draugi no Lietuvas. Pirms koncerta deju kolektīva «Līdums» vadītāja Aiva bija organizējusi sporta spēles ar
jautrām stafetēm. Mēs bijām padomājuši par komandas noformējumu, un stafetēs mūs atbalstīja karsēju grupa. Godalgotas
vietas gan neguvām, bet prieks
un gandarījums par paveikto
staroja katra dejotāja sejā.
Arī iepriekšējā sestdiena,

26. marts, bija īpaša diena, jo
mūsu draugi no Alojas - deju kolektīvs «Sānsolis» un vadītāja
Maija - mūs ielūdza uzstāties tematiskajā koncertā «Kā Ješka
pēc špičkām gāja». Teatralizēto
uzvedumu papildināja pieci deju
kolektīvi. Šādi tematiskie pasākumi Alojā ir tradicionāli.
Kāds nopietns pārbaudījums
vēl mums ir priekšā - 9. aprīlī deju kolektīvu skate. Iecavnieki,
turiet īkšķus par mums - par savējiem!
Attēlā: Alojas pasākuma
otrajā daļā notika
pavasarīgas pārvērtības.
Katrs kolektīvs interpretēja
pavasara atnākšanu,
iecavnieku izpildījumā interaktīva pavasara rotaļa.
Deju kolektīva dalībniece
Sandra
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Aktrisi iztaujā klasesbiedri
A: Anta Kļaveniece
F: no Esmeraldas Ermales

albuma

Aizvadītās nedēļas ceturtdienā teātra mīļotāji uz
Iecavas kultūras nama
skatuves varēja vērot divu
populāru aktieru - Esmeraldas Ermales (attēlā) un
Jura Kalniņa - spēli.
Asprātīgi dialogi, vīrieša un
sievietes attiecību risinājumi,
eksperimenti ar brīvajām attiecībām - tas viss itāļu satīriķa un
dramaturga Dario Fo komēdijā
«Pēdējais brīvais pāris». «Skaudra
dzīves patiesība, kas pasniegta
caur ļoti labu humoru,» dzirdēju
sakām vairākus skatītājus pēc
izrādes. Tāpat domā arī Esmeralda Ermale, kuras spēlētā Antonija izrādē ir ugunīgi kaislīga un
kārdinoša.
Pēc izrādes ar aktrisi tikāmies
nelielā intervijā. Tā kā Esmeralda
ir dzimusi Iecavā un šeit beigusi
vidusskolu, jau iepriekš aicināju
bijušos klasesbiedrus un klases
audzinātāju sadarboties, uzdodot aktrisei jautājumus.
Ausma Miezere, veikala īpašniece Iecavā, skolas pirmajās klasītēs sēdējusi vienā solā ar Esmeraldu. Ausma jautā: «Kādas ir tavas atmiņas par skolu un klasesbiedriem? Vai ir kāds bērnības
notikums, kas spilgti palicis tavā
atmiņā? Tā kā pienākuši jau brieduma gadi, gribēju arī vaicāt, kas
dzīvē sniedzis vislielāko gandarījumu?»
Esmeralda Ermale: «Laikam
jau tie baisie notikumi iespiežas
vairāk atmiņā. Mācoties skolas
pirmajās klasēs, es biju uzzīmējusi tādu kā karikatūru par diviem klases biedriem. Jurītim
patika Anitiņa, un viņš to ļoti izrādīja. Mēs pārējie par to visādi
smaidījām. Nekad mūžā nebiju
kaut ko tādu darījusi, bet toreiz
uzzīmēju zīmējumu, kur Jurītis
uz celīšiem dod puķītes Anitiņai.
Kāds to nosūdzēja skolotājai, un
man bija tāds kauns! Domāju,
kur lai tagad liekos, esmu pastrādājusi kaut ko tik briesmīgu.
Sapratu, ja kāds ar mani tā būtu
izdarījis, justos šausmīgi.
Gandarījumu man nesušas
daudzas lietas. Mīlestība, bērni,
profesija ik pa laikam, satikti cilvēki, dažādi emocionāli pārdzīvojumi, vaļasprieki - jāšana ar zirgiem un ceļošana. Dzīvē ir ļoti
daudz kā skaista.»
Zigurds Kļavenieks, zemnieku saimniecības «Brūklenāji»

īpašnieks Ķegumā: «Skolas laikā
man nešķita, ka Esmeralda varētu būt no tām meitenēm, kam ir
vēlme kļūt par aktrisi. Tagad, ik
pēc pieciem gadiem satiekoties
klases salidojumos, man viņa
šķiet ļoti interesants cilvēks, un
ne tikai tāpēc, ka ir pazīstama aktrise. Sarunās esmu sapratis, ka
viņas dzīves filozofija un lietu uztvere ir man ļoti pieņemama.» Zigurds jautā: «Ko tev nozīmē vārds
Iecava?»
Esmeralda: «Dzimtene, mīļie!
Ko gan citu man varētu nozīmēt
Iecava? Dzimtās mājas, skola,
draugi un klasesbiedri. Saknes.
Tā kā man ir arī brālis, lai nebūtu
jācīnās par katru kvadrātmetru,
savas lauku mājas ar vīru iekopām Vidzemes pusē aiz Vecpiebalgas. Taču Iecavā esmu katru
otro nedēļu, jo braucu apciemot
mammu.»
Dzintra Maračkovska, Ziemeļu bibliotēkas vadītāja: «Esmeraldu iepazinu vidusskolas gados. Jaukā un atsaucīgā meitene,
pirmoreiz redzot, pārsteidza ar
savu biezo, garo un blondo bizi.
Braucot mājās no skolas, Esmeralda bieži devās tālāk - uz Rīgu,
kur piedalījās kinoprovēs filmai
«Pūt, vējiņi». Mans jautājums: «Ja
būtu iespēja visu sākt no jauna,
vai tu atkal kāptu autobusā, lai
dotos aktrises ceļā?»»
Esmeralda: «Jā, noteikti, jo
profesijā es neesmu vīlusies. Varbūt dažreiz ir bijuši mazi sarūgtinājumi un vilšanās, bet tā kopumā man tiešām patīk.»
Gunta Kraulere, profesionāla māksliniece - keramiķe un gleznotāja ar maģistra grādu vizuāli
plastiskajā mākslā, divu grāmatu
autore, kas turpina rakstīt esejas,
dzejas un strādā Saldus mākslas
skolā par gleznošanas un veidošanas skolotāju: «Skolas laikā Esmeralda bija mērķtiecīga un klusi
nemanāma. Es jau tikai beidzamos divus gadus Iecavas vidusskolā sabiju - 10. un 11. klasē,
kad Esmeralda bija jau aizņemta
ar savu aktrises darbību... Tiekamies tikai klases salidojumos.
Un tad viņai ir tādas silti ieinteresētas acis, kurās man patīkami
pagozēties. Pirms vēlēšanām izrādi «Pēdējais brīvais pāris» arī
Saldū rādīja. Noskatījos un nodomāju, ka aktieriem jābūt gataviem arī uz dažādiem izaicinājumiem, pat uz savai būtībai pretējām lomām. Mans jautājums: «Ja
tu sev izvēlētos lugu, lomu un režisoru pati, kāds būtu tās raksturs,
tēma un laikmets?»»
Esmeralda: «Nevaru pateikt.
Vienmēr paļaujos uz profesionāļiem savās jomās. Ja, lasot lugu,
man tā iepatīkas, ņemu un pie

tās arī strādāju. Manā izpratnē
gandrīz ideāla luga ir Berija Kreitona «Dubults neplīst?», kuru
spēlējam ar Rolandu Zagorski
jau no 2002. gada līdz pat šim. Tā
stāsta par divu cilvēku dzīvi, kas
ir ļoti saderīgi, grib un tomēr nespēj dzīvot kopā. Tas ir aktuāls
sižets, kas diemžēl skar ļoti daudzus cilvēkus. Daudzkrāsaina
un niansēm bagāta traģikomēdija, pietiekami dziļa un gudra, bez
pliekanuma un ar labu humoru.
Luga, kas nav viendienīte, kas
patīk arī mums, aktieriem, un
kuru neapnīk spēlēt pēc pirmās
sezonas.»
Inese Gāga, zobu tehniķe
Iecavā: «Raksturojot Esmeraldu,
varu sacīt Lidijas Doroņinas-Lasmanes pārfrāzēto teicienu - dari
otram to, ko gribi, lai dara tev.
Sirsnīgs un gaišs cilvēks ar iejūtīgu attieksmi. Saskrienamies ne
tikai klases salidojumos, bet arī
tad, kad Esmeralda ir Iecavā.
Mans jautājums: «Vai tev ir izdevies gūt piepildījumu izvēlētajā
aktrises profesijā? Kuri ir tie mirkļi, lomas, notikumi, kas sniedz
profesionālu gandarījumu?»»
Esmeralda: «Ik pa laikam jā.
Ik pa laikam ir kas tāds, kas
sniedz lielu prieku. Jau sākot ar
pirmo filmu un turpinoties daudzās man mīļās Dailes teātra un
kino lomās: Kate M. Birzes «Baznīcas kalnā», Beatriče A. Eglīša
«Galma gleznotājs», Ebija J.
O'Nīla «Mīla zem gobām», Zīra
M. Zīverta «Kāds, kura nav», Korina M. Krimpa «Noskūpsti mani
vēlreiz», Ilze kinofilmā «Īsa pamācība mīlēšanā». Mīļu lomu bijis diezgan daudz. Gandarījumu
sniedz arī tikšanās ar skatītājiem
kaut kur ārpus Rīgas, runājot
dzeju vai piedaloties pasākumos. Reizēm arī negaidīti notiek
brīnišķīgas lietas.»
Dainis Cipulis, vēstures skolotājs Bauskas pamatskolā, atzīst, ka skolas laikā nav bijis Esmeraldas draugu lokā, jo abiem
bijušas dažādas intereses, taču
atceras viņu kā pašapzinīgu un
mērķtiecīgu būtni. Dainis jautā:
«Lūdzu, ieskicē radošos nodomus
turpmākajiem pieciem gadiem.»
Esmeralda: «Mani plāni ir noturēties virs ūdens, kā daudziem
šajā laikā. Lai nenogrimtu, jākuļ
tas krējums sviestā! Ja darāmā
nav vienā vietā, tad jāmeklē citā.
Tāds neiznīdējamais pesimistiskais optimisms manī vienmēr
mājo. Vienmēr atrodu kaut ko labu, par ko priecāties.
Aktieru noslogotība ir ļoti periodiska. Kad tiek iestudēta jauna izrāde, ir divarpus mēnešu intensīvs mēģinājumu darbs, bet

paralēli tam izrādes vakaros,
darbs televīzijā, filmu ieskaņoša
na. Bet man patīk šis darba cik
liskums. Protams, nedrošība par
rītdienu ir šīs profesijas sastāv
daļa no pirmās dienas, bet arī ta
jā var atrast savu pastāvīgumu.
Kā saka, pārmaiņas mūsu dzīvē
ir pats pastāvīgākais lielums. Ja
to pieņem, tad ir viss kārtībā.»
Raitis Purmalis, individuālā
uzņēmuma «Purmaļa darbnīca»
īpašnieks: «Esmeralda ir sirsnīgs,
labs, inteliģents un mīļš cilvēks.
Atsaucīga un degunu gaisā neceļ.
Tiekamies salidojumos, sazvanāmies, uzturam labus kontaktus.
Mans jautājums: «Vai, izņemot
teātri un profesionālo runas mākslu, tev ir vēl kādi vaļasprieki, ar
kuriem atliek laika nodarboties?»»
Esmeralda: «Ja par vaļasprieku var nosaukt to, ko gandrīz visi
latvieši dara, un tā ir rušināšanās pa zemi un laika un enerģijas
ieguldīšana lauku īpašumā, tad
jā - tas ir mans vaļasprieks. Piemājas zemītē audzēju garšaugus,
zaļumus, puķes, ir ogu krūmi un
kāda ābele. Ar nopietniem sakņaugiem ir tā švakāk. Jau gadus
sešus manas dzīves sastāvdaļa ir
arī joga. Nevaru teikt, ka ar to nodarbojos fanātiski, jo fanātisms
man nepatīk nevienā jomā, bet
kaut ko no visa paņemu. Savas
veselības un skaidra prāta labad.
Pagātnē mana aizraušanās bija
zirgi. Tagad vairs ne, jo tas prasa
gan daudz līdzekļu, gan laika.
Man patīk lasīt, iet uz kino, muzejiem, izstādēm, teātriem, koncertiem. Regulāri lasu kādas trīs
grāmatas vienlaicīgi. Izvēlos atkarībā no noskaņojuma. Daiļliteratūra, ezotēriskā literatūra, biogrāfiskas grāmatas un arī žurnāli, kuros daudz interesanta un
vērtīga var atrast. Viena no pēdējām izlasītajām grāmatām bija
Maikla Ņūtona «Dvēseļu ceļojums». Man ļoti patika. Grāmata
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ievieš lielāku sapratni par to, kas
un kāpēc notiek šajā dzīvē un
pēc tās. Iesaku izlasīt.
Ilga Sproģe, medicīnas darbiniece, skolas laika draudzene,
kas pirms daudziem gadiem devās līdzi toreiz kautrīgajai sešpadsmitgadīgajai Esmeraldai uz
Baibas lomas konkursu kinofilmai «Pūt, vējiņi». Ilga jautā: «Kādu
teātra un dzīves lomu tu gribētu
vēl nospēlēt?»
Esmeralda: «Dzīvē tā noteikti
ir vecmāmiņas loma. Tā man vēl
nav pienākusi, un ar interesi to
gaidu. Gribētu nospēlēt lomu kādā labā krimiķī. Tāda veida izrādē izspēlēties man vēl nav bijusi
izdevība. Un vēl gribētu nospēlēt
tādu baigo maitu. Tādu uhh - pa
riktīgam!»
Marta Birka, klases audzinātāja: «Ar Esmeraldu tiekamies
joprojām. Mūs saista atmiņas un
kultūras dzīve, arī sirsnīgas sa-

rā mamma. Tiekamies arī Esmeraldas izrādēs, uz kurām viņa

mani mēdz uzaicināt. Paziņām,
kas skatās Esmeraldas vadīto TV
raidījumu «Daudz laimes!», esmu
jautājusi, lai pasaka, cik gadu viņai varētu būt. Parasti nosauktais cipars grozās ap 30. Tieši tādēļ gribu vaicāt: «Kā tev izdodas
uzturēt tādu fizisko formu un izskatīties tik labi?»
Esmeralda: «Pateicoties Dievam un vecākiem. Protams, ka
pašai arī ir kaut kas jāiegulda, lai
arī ne vienmēr gribas celties pusseptiņos, lai vingrotu. Reizēm
gan liekas, par ko man šīs mocības, taču iegūtā brīnišķīgā sajūta šīs grūtības atsver: ķermenis
ir vingrs un arī smadzenes noskaidrojas. Un vēl - cenšos nedomāt muļķības, jo tas arī ietekmē
izskatu. Jo vairāk gremzies un
kreņķējies, jo sliktāk izskaties.
Tad jau labāk meklēt un skatīties
uz to gaišo pusi. Jācenšas dzīvot
viegli.» IZ

novadu apskates objektiem,
naktsmītnēm, aktīvās atpūtas
iespējām, gidiem, tūrisma firmām, tradicionālajiem pasākumiem. Visi objekti atzīmēti uz
novadu kartēm un Iecavas, Vecumnieku un Bauskas pilsētas
plāniem, kuri iepirkti no Karšu
izdevniecības «Jāņa sēta». Kartes
dizainu izstrādāja, kā arī drukas
darbus veica tipogrāfija «McĀbols».
Tūrisma karte pieejama
l e j u p i e l ā d e i
www.tourism.bauska.lv sadaļā
Bukleti, bet tūristiem - Bauskas
Tūrisma informācijas centrā un
visu četru novadu galvenajos tūrisma objektos.

Statistika
2010. gada laikā Bauskas TIC
apkalpoti 3211 klienti, kas ir par
1015 mazāk kā 2009. gadā, no
tiem uz vietas centrā apkalpoti
2815, t. i., par 770 cilvēkiem mazāk kā iepriekšējā gadā, bet pa
tālruni, e-pastu, pastu apkalpoti
396 klienti. No klātienē apkalpotajiem klientiem 1172 bija Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada iedzīvotāji,
471 - no Latvijas un 1172 - no ārvalstīm. Visvairāk TIC apkalpoti
viesi no Lietuvas, Vācijas, Igaunijas, Somijas, Krievijas. 2010. gadā klienti vēlējās iegūt informāciju par Bausku un bijušo rajonu,
apskates objektiem, bezmaksas
informatīvos materiālus, iegūt
informāciju par muzejiem un
ievērojamām vietām. 196 reizes
sniegtas konsultācijas uzņēmējiem un studentiem.
Bauskas TIC regulāri seko līdzi Google Analītiķa datiem. Kā
liecina apkopotie dati,
www.tourism.bauska.lv apmeklētāju skaits gada laikā ir
pieaudzis. Lapu skatījušies
34985 apmeklētāji, no tiem
25 544 unikālie apmeklētāji jeb
71,26%.
Caur saitēm lapu atraduši
47% apmeklētāju (bauska.lv,
google, meeting, latviatoursim.lv,
zemgale.lv, twitter u. c.), 43%
caur meklēšanas rīkiem, bet
9,71% zinājuši tiešo saiti. Visvairāk apmeklētāju bijis no Latvijas
(83,2%), Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas, Vācijas, Lielbritānijas,
Somijas, Polijas, Zviedrijas, ASV.
Visskatītākā informācija bijusi
par apskates objektiem, tad
naktsmītnēm, pasākumiem, aktīvo atpūtu, maršrutiem, kafejnīcām. Bauskas TIC mērķis ir
2011. gadā paaugstināt lapas
apmeklētāju skaitu. IZ

Esmeralda Ermale saspēlē ar Rolandu Zagorski.
runas, kurās Esmeralda man ļoti
uzticas. Dažkārt jūtos kā viņas ot-

Gatavojamies tūrisma sezonai
A: Inese Turkupole-Zilpure

Bauskas TIC vadītāja
Bauskas tūrisma informācijas centrs (TIC) ir neliela
iestāde, kurā pastāvīgi strādā divi, bet vasaras sezonā trīs darbinieki. Ikdienā regulāri aktualizējam tūrisma informāciju, apkalpojam tūristus, konsultējam,
izglītojam un apsekojam tūrisma pakalpojumu sniedzējus, nodrošinām tūrisma attīstības plānošanu, tūrisma aktivitāšu realizāciju projektos un tūrisma
mārketingu.
2010. gadā Bauskas novada
Dome noslēdza sadarbības līgumu ar Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novadu par sadarbību tūrisma jomā, tāpēc
sniedzam informāciju, konsultējam un reklamējam arī šo novadu tūrisma piedāvājumu.
Nesezonā, no oktobra līdz
martam, aktīvi gatavojamies tūrisma sezonai: aktualizējam un
precizējam informāciju dažādiem tūrisma izdevumiem, izdodam tūrisma kartes, plānus,
bukletus, tos dodam citiem Latvijas tūrisma informācijas centriem, apmeklējam tūrisma izstādes un veicam citus plānošanas darbus, lai sezonā nodrošinātu tūristus ar visu nepieciešamo informāciju gan pilsētā, gan
apskates objektos, gan pašā tūrisma informācijas centrā.
Bauskas TIC uztur mājas
lapu www.toursim.bauska.lv,
www.twitter.com/ Turisms
Bauska latvisko un VisitBauska
anglisko versiju, savā darbā izmantojam arī citus medijus no-

vadu tūrisma pakalpojumu sniedzēju popularizēšanai.
Tūrisma informācijas centrā
plašā klāstā var iegādāties ceļu
kartes, atlantus, Eurolines autobusu biļetes, pastkartes, kā arī
var saņemt bezmaksas tūrisma
materiālus par Latvijas novadiem, nedaudz arī par Lietuvu
un Igauniju. Mēs atrodamies
Kalna ielā 6 A (kur agrāk bija
garšvielu veikals Gafū), tālr.
3923797, tourinfo@bauska.lv.
Mūsu darba laiks:
no oktobra līdz aprīlim - darba dienās no 9.00 līdz 17.00;
maijā un septembrī - darba
dienās no 9.00 līdz 17.00; sestdienās no 10.30 līdz 14.30;
jūnijā, jūlijā, augustā - darba
dienās no 9.00 līdz 18.00; sestdienās un svētdienās no 10.30
līdz 14.30.
Izdota Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku
novada tūrisma karte
sešās valodās
Janvāra beigās Bauskas novada Dome izdevusi Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma karti
5000 eksemplāros latviešu,
3000 - krievu, 3000 - angļu,
2000 - vācu, 2000 - lietuviešu un
2000 - igauņu valodā. Tūrisma
kartes izstrādes darbu koordinēja TIC, un pie tās koncepcijas
kopš oktobra strādāja visu četru
novadu deleģēti speciālisti. Tūrisma karti līdzfinansē Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada Dome.
Tūrisma kartē iekļauta informācija par galvenajiem četru
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Par nodrošinātām vecumdienām jārūpējas pašiem
A: Anta Kļaveniece

«Galvenais ir iesākt!»
no TV ekrāniem mūs
uzrunā reklāma, aicinot
uzkrāt naudu savu mērķu
īstenošanai. Vai
noguldījums būs drošībā
un mani neapkrāps? Vai
ar laiku noguldītās naudas
vērtība nezudīs? Kāds man
no tā labums? Tie ir tikai
daži no jautājumiem,
kurus cilvēki mēdz uzdot,
dzirdot aicinājumu veidot
uzkrājumu.
Latvijā uzkrājumu kultūra
tikai sāk veidoties, un šajā ziņā
mēs esam ļoti tālu no Eiropas līmeņa. Latvijas iedzīvotāji joprojām labprātāk paļaujas uz valsts
atbalstu vai cerību, ka nākotnē
gaidāmi labāki laiki, nekā paši uz
savām iespējām izveidot «drošības spilvenu» krīzes situācijām
vai uzkrāt pārtikušām vecumdienām. Norises valstī gan liek secināt, un uz to arvien biežāk norāda arī valdība un finanšu eksperti, – par savu labklājību un
pārtikušām vecumdienām jārūpējas pašiem un par to jādomā
jau laikus.
Tirgū daudzas finanšu iestā-

des piedāvā plašu uzkrājumu
veidu klāstu, kas atšķiras ar uzkrājuma ienesīgumu, riska pakāpi, uzkrāšanas mērķi un termiņu. Dzīvības apdrošināšanu
ar privātās pensijas uzkrājuma
veidošanu piedāvā SEB banka,
Compensa Life, IIZI, Mandatum
Life un citas. Lai par šķērsli uzkrājumu veidošanai nebūtu apjukums, kas īsti ir uzkrājumi,
kur un kāpēc tie būtu jāveido,
liela nozīme ir informācijai. Lai
izvēlētos sev vispiemērotāko uzkrājuma veidu, atkarībā no pieejamiem naudas līdzekļiem rūpīgi jāizpēta pieejamā informācija par ieguldījumu veidiem, kā
arī jāizmanto bezmaksas finanšu speciālistu konsultācijas
iestādēs, kas piedāvā ieguldījuma pakalpojumus.
Pirmdien, 4. aprīlī, plkst. 12
Iecavas novada Domes zālē jau
otro semināru interesentiem organizēs SIA Eurolife Latvia, kas
Latvijas tirgū pārstāv koncerna
GRAWE produktus. Interesentiem tiks sniegtas bezmaksas finanšu konsultācijas uzkrājumu
un pensiju apdrošināšanas jomā.
GRAWE ir viena no lielākajām Austrijas apdrošināšanas
kompānijām, kas veiksmīgi darbojas jau kopš 1828. gada un šajā laikā ir uzkrājusi lielu pieredzi

gan Austrijas, gan starptautiskajos tirgos. GRAWE sekmīgā
darbība vairāk nekā 180 gadus,
liels kompānijas pašu kapitāls,
būtiska peļņa, kā arī atpazīstamība daudzās valstīs norāda uz
kompānijas drošumu un stabilitāti, kas ir nozīmīgs faktors uzkrājumu veidošanai, jo cilvēkiem
jābūt drošiem par savu uzkrājumu saglabāšanu un papildu peļņas gūšanu.
GRAWE programma ļauj izvēlēties klientam piemērotāko
apdrošināšanas prēmijas lielumu, kapitāla uzkrājumu termiņu
un daudz citu iespēju. Uzkrājošās apdrošināšanas līguma termiņa darbības laiks var būt no
10 līdz 55 gadiem, apdrošināšana iespējama jau no 15 gadu vecuma, savukārt maksimālais vecums apdrošināšanas līguma
noslēgšanai ir 60 gadu.
Klientiem ir iespēja izvēlēties
maksājamās prēmijas lielumu
atkarībā no finansiālajām iespējām. Minimālais gada prēmijas
apjoms ir 300 eiro (aptuveni 210
latu) − summa, kuru gada laikā
varētu atļauties atlicināt liela daļa Latvijas iedzīvotāju.
Eurolife Latvia piedāvā vairākas apdrošināšanas programmu
paketes, no kurām iespējams izvēlēties sev piemērotāko. Pakalpojumi pieejami gan privātajiem

klientiem, gan arī uzņēmumiem.
Brīvo līdzekļu ieguldīšana uzkrājošajā apdrošināšanā ir viens
no veiksmīgiem risinājumiem finansiālās stabilitātes nodrošināšanai, jo veiktie naudas uzkrājumi ne tikai dod papildu peļņu, bet
arī sniedz noteiktu finanšu atbalstu negaidītu dzīves pavērsienu
gadījumā. Ikviens taču vēlas lielākus ienākumus, sociālo aizsardzību sev un ģimenes locekļiem,
kā arī nodrošinātas vecumdienas. IZ

Lai izdaiļotu
Lieldienu
pasākumu,
padarot to
krāsaināku un
raibāku, aicinām
iedzīvotājus veidot
Lieldienu
kompozīcijas.
Katrs darbiņš tiks
novērtēts un atalgots,
krāšņāko darbu autori
īpašāk izcelti saulītē!
Izstādi veidosim
Lieldienu pasākuma
dienā pie kultūras nama.

Miniatūru teātris aizvadījis pirmo uzstāšanos
1.lpp.

Sākotnēji interesentu bijis
vairāk, taču spēcīgāks bijis uzskats - ja nav teātris tā klasiskajā
izpratnē, tad nevajag. Citādi uzskata Helga Pīlādze. Viņa ir pārliecināta, ka darbošanās Miniatūru teātrī viņas dzīvei piešķir
līdzsvaru, palīdz attīstīt radošumu, kas pēc tam ikdienā lieti noder. «Apgūstam ne tikai dzeju.
Mācāmies izteiksmes un runas
veidus, teātra vēsturi, iepazīstam
režijas nianses,» stāsta Helga.
«Šāda darbošanās man nav pavisam sveša. Pagājušā gadsimta
70., 80. gados Nītaurē piedalījos
līdzīgās nodarbībās. Toreiz dzejas uzvedumi bija ļoti modē un
mūs arvien aicināja uzstāties.»
Bagāta pieredze ir arī Dzintrai
Pastarei. Viņa Aldoniju Gaveiku
(arī Aldu, Aldonu un Aldiņu, kā
viņu mīļi sauc savējie) pazīst jau
no savas jaunības laikiem, kad

kā sešpadsmitgadīgs meitēns
darbojās kultūras nama drāmas
studijā. «Tolaik uzvedām S. Rannamā lugu «Kadrija». Spēlējām
vairākas izrādes rajona kultūras
namos,» atceras Dzintra. «Nākamais radoši veiksmīgais kopdarbs bija saistīts ar I. Ziedoņa
epifānijām. Mēģinājām iestudēt
Aspazijas «Sidraba šķidrautu»,
taču nepabeidzām. Tas, šķiet, bija skolas beigšanas gads, un aktieri paklīda kur kurais... Taču
es nenožēloju nevienu minūti
savas dzīves laika, ko esmu pavadījusi, mēģinot iejusties citu
cilvēku un tēlu domu un jūtu
plašajā, daudzveidīgajā pasaulē.
Domāju, ka tā mēs katrs labāk
iepazīstam pats sevi, iemācāmies šo tik nepieciešamo empātijas spēju.
Alda pēc savas dziļākās būtības ir ļoti cilvēcīga, apveltīta ar
izcilām spējām uzklausīt, analizēt un ļoti dziļi izprast lietu saka-

rības. Dziļš, vieds cilvēks. Viņu
uzskatu par vienu no savas dvēseles skolotājiem. Strādājot pie
jebkura projekta, viņa to dara ļoti
mērķtiecīgi, pamatīgi, tā, lai teksti iestrādājas un iegūst jēgu
caur sapratni, saglabājot zināmas katra cilvēka interpretācijas
iespējas.
Taktiski, ar interesantiem
iestarpinājumiem Aldona darbojas ļoti radoši, ar šarmantu humoriņu un ievirza lietas vajadzīgajās sliedēs un noskaņās. Tas,
cik mēs uztveram un izpaužam,
ir katra paša ziņā. Katram ir savu
spēju robežas - kā tāds rāmis, ko
esam sev uzlikuši, un režisora
uzdevums ir likt nejust savu rāmi
vai kaut uz brīdi no tā iziet.
Pēc ilgiem gadiem Alda mani
atkal uzrunāja. Tas bija Edvarta
Virzas gadā, kad gatavojām dzejas kompozīciju par godu autora
jubilejai, kā arī uzstājāmies piemiņas akmens atklāšanā. Vēlāk

sekoja vēl viens projekts pie
Paulu Koelju prozas darbiņiem.»
Miniatūru teātra nodarbībās
iesaistījusies arī jaunā paaudze - vidusskolas devītklasnieki
Arta Vītoliņa, Kristiāna Kreiere
un Emīls Sietiņš. Arta: «Aldonija
redzēja mūsu teātra izrādi «Atslēgu glabātāja» un piedāvāja,
vai negribam nākt uz nodarbībām kultūras namā. Tā nu katru ceturtdienu esam klāt. Uzskatu, ka prasme skaitīt dzeju,
lasīt tekstu, iepazīt dažāda vecuma cilvēkus un uzturēties uz
skatuves turpmākajā dzīvē man
ļoti noderēs.»
«Man ir prieks par katru no
šiem Miniatūru teātra dalībniekiem. Īpaši tad, ja kopā izdodas
uzšķilt kādu emocionālu talanta dzirksti,» teic režisore A. Gaveika un, iezīmējot nākotnes
ieceres, sola: «Turpmāk pamēģināsim arī kaut ko no cita - humoristiskā žanra.» IZ

7.
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2011. gada 1. aprīlī
Sporta
skolas
«Dartija»
starptautiskajā
balvu
izcīņā
galda
tenisā
jauniešiem
2. vietu
ieguva
iecavniece
Alise
Pluce.

Sporta ziņas

Iecavas novada sporta skolas «Dartija» starptautiskā balvu
izcīņa galda tenisā jauniešiem risinājās 22. un 23. martā.
Gadskārtējās sacensības sporta namā pulcināja gan Latvijas
sportistus, gan viesus no Lietuvas, Igaunijas un pirmo reizi
arī no Krievijas.
No 10 iecavniekiem, kuri piedalījās šajā turnīrā, vislabāk veicās
Alisei Plucei - 1997.-1999. gadā dzimušo tenisistu grupā viņa
izcīnīja otro vietu. Pārliecinoši uzvarēja Lietuvas pārstāve, bet
nākamajām trīs dalībniecēm bija vienāds punktu skaits, taču
iecavniecei labāka uzvaru attiecība, kas ļāva pakāpties uz otro
pozīciju.
Vecākajā grupā (1995.-1996. g. dz.) Una Šķipare ieguva ceturto
vietu, bet jaunākajā grupā (2000. g. dz. un jaunāki) Beāte Jašuka
5. vietu.
Iecavnieču trenere Baiba Gāga atzīst, ka šoreiz konkurentiem bijis
ļoti labs spēku samērs un izdevusies vērtīga gatavošanās vasarā
paredzētajai Latvijas Jaunatnes olimpiādei.
Sestdien, 26. martā, kupls pulks iecavnieku piedalījās Bauskas
novada atklāto galda tenisa sacensību 5. kārtā.
Visvairāk sportistu no Iecavas spēlēja 2. līgā - no 10 mūsu
meitenēm vislabāk veicās Beātei Jašukai, kura izcīnīja 2. vietu.
1. līgā no pieciem iecavniekiem trīs ierindojās godalgotajās vietās:
uzvarēja Alise Pluce, 2. vieta tika Unai Šķiparei, bet 3. vieta Karīnai Tarandai.
Augstākajā līgā Iecavu pārstāvēja trīs galda tenisisti no Iecavas un
1. vietu ieguva Roalds Cildermanis.
Sacensību pēdējā kārta notiks aprīlī, kad noskaidrosies
kopvērtējuma laureāti. Pirms 6. kārtas stabilu līderpozīciju jau
nodrošinājusi Alise Pluce.
Pirmā spēle par 5. vietu Amatieru basketbola līgā (ABL) notika
25. marta vakarā Iecavā. BK Dartija pārliecinoši uzvarēja
vieskomandu Pārgauja/Cēsis - 90:51.
Gundars Brička: 20 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 3 pārtvertas
bumbas, 3 rezultatīvas piespēles;
Jānis Eiduks: 17 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Gatis Justovičs: 15 punkti, 4 pārtvertas bumbas;
Ivars Zemītis: 10 punkti, 9 izcīnītas bumbas;
Dāvis Kravals: 8 punkti;
Jānis Saveļjevs: 7 punkti;
Armands Švītiņš: 6 punkti, 6 izcīnītas bumbas; 3 rezultatīvas
piespēles;
Aldis Beitiņš: 5 punkti;
Juris Ojāru: 2 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Juris Brūveris: 4 rezultatīvas piespēles, 3 pārtvertas bumbas;
Juris Zakenfelds: 4 izcīnītas bumbas.
Nākamā abu komandu tikšanās paredzēta 31. martā Straupē. Ja
šajā izbraukumā Dartija zaudēs, būs nepieciešama vēl trešā spēle,
lai noskaidrotu, kura vienība ar divām uzvarām ieņems 5.vietu
ABL sezonas kopvērtējuma tabulā.

Telpu futbolisti sākuši cīņu
par Iecavas novada kausu
A: F: Jevgēnijs Gedertsons

Sestdien, 26. martā, sākās
Iecavas novada kausa
izcīņa telpu futbolā - 2011.
Turnīrs, kā vienmēr,
notiek sporta namā
«Dartija».
Šogad par kausu cīnās 13 komandas no Rīgas, Ogres, Jelgavas, Dobeles, Bauskas un Iecavas. Diemžēl Iecavas novadu šoreiz pārstāv tikai četras komandas: Santos, Old Boys, Botafogo
un Red United. No Iecavas komandām tikai Santos turnīrā
startēja veiksmīgi.
Kausa izcīņas pirmā spēļu
diena bija ļoti interesanta. Dažās
spēlēs cīņa bija tik sīva, ka tiesnešiem pat nācās noraidīt spēlē-

tājus no laukuma. Pēc pirmās
kārtas rezultātiem var izcelt dažus līderus. Bez punktu zaudējumiem startēja: Mūsu Mājas un
Delfīni no Ogres, Husky un Dardedze Hologrāfija no Rīgas,
Bauska un Santos. Labu spēli
rādīja arī Dobele, bet viņiem
veiksmes un koncentrēšanās
trūkuma dēļ punktus izcīnīt pagaidām neizdevās. Old Boys, kuru sastāvā ir pieredzējuši Iecavas
futbolisti, izcīnīja vienu uzvaru
un vienreiz zaudēja. Ceram, ka
arī Botafogo un Red United nākamajā kārtā pretiniekiem atņems
punktus.
Visi futbola interesenti tiek
aicināti uz Iecavas novada kausa
izcīņas nākamo kārtu 10. aprīlī
sporta namā «Dartijā». Pirmās
spēles sākums pulksten 9:00. IZ

29. martā Kandavā notika Zemgales reģiona skolu sacensības
basketbolā Vidusskolu kauss. Septiņu komandu konkurencē
Iecavas vidusskolas puiši izcīnīja trešo vietu. Skolotāja Voldemāra
Pāruma vadītajā komandā spēlēja Kārlis Onzuls, Edžus Avots,
Dāvis Kravals, Jānis Goldmanis, Jānis Eiduks un Toms Mudurs.
Iecavas vidusskola - Ķekavas vidusskola
56:26
Iecavas vidusskola - Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
39:16
Iecavas vidusskola - Jelgavas Valsts ģimnāzija
32:39
Iecavas vidusskola - Tukuma Raiņa ģimnāzija
25:42

No 28. marta Iecavas kultūras nama mazajā zālē

Uzbrukumā dodas Red United.

apskatāma

AINAS PUTNIŅAS
gleznu izstāde.

Aizsaulē aizgājuši
Mirdza Saburova (28.03.1939. - 30.03.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
grūsnu teli.
Tālr. 26270671.
mazdārziņu («Gailītis»,
700 m²). Tālr. 22012547.

Piedāvā darbu : : :
SIA «UVO RIG» vajadzīgs gatera
operators pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā
(lentveida gateris). Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.
SIA «Iecavas serviss» aicina
darbā autoatslēdznieku
ar pieredzi. Tālr. 29230430.

SIA”SKUJENIEKI”
piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.

Tālr. 29452087.

Sporta namā

Airēšanas slaloma
sacensības Iecavas upē:
9. aprīlī - Latvijas Kausa
izcīņas 1. posms;
10. aprīlī - Baltijas Kausa
izcīņa.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 11. aprīlī
no plkst. 10 līdz 12.

Iecavas novada kausa
izcīņa telpu futbolā
10. aprīlī:
09:00 Dardedze Hologrāfija :
Delfīni
09:50 Old Boys : AAA
10:40 Dardedze Hologrāfija :
Red United
11:30 Delfīni : Old Boys
12:20 Red United : AAA
13:10 Dobele : FK Radiators
14:00 FC Madona : Botafago
14:50 Santos : Bauska
15:40 A4 : C3
16:30 A3 : C4
17:20 A4C3 uzvarētāji : B3
18:10 A3C4 uzvarētāji : B4
19:00 Mūsu Mājas : Husky
un 16. aprīlī.

Salons «Leea» Rīgas ielā 25
aicina darbā frizieri.
Tālr. 63963471.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (48 gadi, no Bauskas
novada) meklē aprūpētājas
darbu (ar dzīvošanu uz vietas),
ir sertifikāts. Var strādāt
par sargu, ir pieredze.
Tālr. 26072746.

Izīrē : : :
dažādas telpas (veikalam,
birojam, dzīvoklim)
Iecavas centrā, kā arī piedāvā
labiekārtotas telpas ārstu
prakses izveidei.
Tālr. 29112253; 29156616.

Gadskārtējā traktortehnikas tehniskā apskate
Iecavas novadā notiks:
4. aprīlī plkst. 10.30 Rosme, Zorģi, 11.30 Iecavnieks.
27. aprīlī plkst. 10.30 Rakmente, 11.30 Zālīte.
8. jūnijā plkst. 10.30 Balticovo, 11.30 Jumis.

Kultūras namā
8. aprīlī plkst. 10:00
SIA Valmieras Kinostudija
piedāvā supersmieklīgu
teātra izrādi-detektīvu
ar pakaļdzīšanos un
laimīgām beigām
«Sarkangalvīte un vilks».
Ieejas maksa - Ls 1,50.
10. aprīlī plkst. 18:00
Filma «DANCIS PA TRIM».
Ieejas maksa - Ls 1.
14. aprīlī plkst. 18:00

KOKLĒTĀJU KONKURSA
noslēguma koncerts
un apbalvošana.
21. aprīlī plkst. 19:00
Izrāžu apvienības PANNA
izrāde «DIVI TŪKSTOŠI
DIVPADSMITAIS».
Biļešu cenas: Ls 4 un Ls 5.
23. aprīlī plkst. 15:00

Spēkavīri no Zviedrijas
un Valdis Indrišonoks
Pestīšanas Armijas rīkotā
pasākumā.
Ieeja bez maksas.
24. aprīlī plkst. 13:00

Lieldienu pasākums jautras izdarības, olu
ripināšana, knaulēšanās.
29. aprīlī plkst. 20:00

Dažādi : : :
Trimmera, krūmgrieža,
motorzāģa pakalpojumi.
Tālr. 27435974.

Politiski represēto
atpūtas pēcpusdiena
turpmākajiem mēnešiem!

8.

Muzikāls šovs ar Iecavas
dziedošo zvaigžņu
piedalīšanos
«DZIEDI AR MANI».
Pasākums pie galdiņiem.
Galdiņus lūdzam rezervēt
iepriekš.
Ieejas maksa - Ls 3.
30. aprīlī plkst. 19:00

notiks
9. aprīlī plkst. 14
Iecavas kultūras namā.

3. Latvijas jauniešu
īsfilmu un foto festivāls.

Pieteikties Skaidrītei
Jostmanei (tel. 63941559)
vai kultūras namā
līdz 5. aprīlim.
Dalības maksa - Ls 2.
PRK valde

Uz visiem pasākumiem
biļetes iepriekšpārdošanā
nopērkamas
Iecavas kultūras namā.
Tālr. 63941234.
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