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2.
Vizuālās
mākslas pulciņa
«Dartija»
audzēkne uzvar
zīmējumu
konkursā

Projekts
4.
satuvina
kaimiņvalstu
pedagogus

A: F: Beata Logina

Iecavas novada skanīgāko
balsu īpašnieki vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem
sestdien, 26. februārī, pulcējās

konkursā «Cālis 2011». Kultūras
nama lielo zāli piepildīja bērnu
neviltotās emocijas un viņu atbalstītāju - tuvinieku un pedagogu - prieks par aizkustinošajiem
priekšnesumiem. Dziesmotajā

sacensībā neviens konkursants
nebija daudz pārāks par citiem,
tāpēc par uzvarētājiem tika pasludināti visi dalībnieki un katram tika dāvana un kāda nominācija.
5.lpp.

Sporta
6.
klubs
«FORTE
IECAVA WPC»
godam iztur
ugunskristības

Laimīga dzīve ir dzīve saskaņā ar dabu
A: F: Anta Kļaveniece

Par to, kā zemes garoza ietekmē cilvēku veselību un kas jāņem vērā, plānojot ekonomisko
un cilvēkresursu attīstību, interesenti varēja uzzināt 23. februāra seminārā «Dabas resursu un
ekoloģisko pārmaiņu nozīme

Latvijas attīstībā». Tas noritēja
starptautiskā projekta «EDU for
ALL» ietvaros. Semināru vadīja
Ludmila Kortunova (attēlā) arhitektūras doktore, RTU Telpiskās un reģionālās attīstības
vadošā zinātniece, kuras darba
virzieni ir ģeoloģija, ekoloģija,
hidroģeoloģija, ģeofizika, kā arī

kosmiskās vides ietekme uz vides un cilvēces attīstības procesiem.
Dabā notiek pārmaiņas, tās
ietekmē Latvijas un katra novada attīstību. Lai plānotu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi apzināties dabā notiekošās pārmaiņas
un to ietekmi uz vidi.
3.lpp.

2011. gada 4. martā

Vizuālās mākslas pulciņa «Dartija»
audzēkne uzvar zīmējumu konkursā
Karīnas
Buneres
darbs 188
dalībnieku
konkurencē
atzīts par
labāko
konkursā
«Mazs bij' tēva
novadiņš».

IZ

2.

Skolu ziņas

1. martā 1.-4. klašu skolēni
apmeklēja koncertlekciju Lielajā
ģildē «Alise Brīnumzemē» ar saksofonistu kvarteta ne[x]t piedalīšanos un ēnu teātra jauniestudējumu.
3. martā 1.-4. klašu skolēni
tika aicināti uz leļļu teātra izrādi,
bet 5.-10. klašu skolēniem bija
iespēja noskatīties Žetonu vakara izrādi «Vella kalpi».
3. un 4. martā 9. un 12. klašu
skolēni kopā ar klašu audzinātājām apmeklē izstādi «Skola 2011».
4. martā 1.-4. klašu deju kolektīvi ar vadītājām S. Lineju un

A. Krolli piedalīsies sadancī, savukārt 5. martā notiks starpnovadu 7.-9. klašu deju kolektīvu
pasākums «Nāciet, draugi, padancot», kurā piedalīsies 7. klašu deju kolektīvs kopā ar skolotāju G. Zaķi un vadītāju S. Lineju.
Sveicam starpnovadu sākumskolas vizuālās mākslas
olimpiādes laureātus: 1. klašu
grupā 1. vieta - Jānim Bilkevičam, 2. klašu grupā 1. vieta - Līvai Indriķei, 2. vieta - Annai Jansonei, 3. klašu grupā atzinība Eniai Tīnai Šustai un 4. klašu
grupā atzinība - Edijam Lācim. IZ

Biedrība ģimenēm ar bērniem
«Marabella» paplašinās
A: Baiba Sotaka

A: Ilze Arāja

Vizuālās mākslas pulciņa «Dartija»
vadītāja
F: Lāsma Bunere

Eiropas Valodu dienā 2010
Latviešu valodas aģentūra izsludināja konkursus skolu jaunatnei: vispārizglītojošo skolu 1.4. klašu skolēni tika aicināti piedalīties zīmējumu konkursā
«Mazs bij' tēva novadiņš», bet 5.12. klašu skolēni - literāro darbu
konkursā «Ko, Latvija, Tev varu
dot?». Konkursu mērķis - popularizēt latviešu valodu, sekmēt
valodas kā vērtības apzināšanos
un celt nacionālo pašapziņu. Atsaucība ir bijusi liela - iesūtīti
188 zīmējumi un 204 literārie
darbi.
Konkursa žūrijas komisijā
piedalījās Latvijas Literatūras
centra, UNESCO LNK, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolas, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras
centra un Latviešu valodas aģentūras pārstāvji, kas ar lielu interesi iepazinās ar visiem darbiem. Par zīmējumu konkursa
«Mazs bij' tēva novadiņš» uzvarētāju kļuvusi iecavniece, Vizuālās

mākslas studijas «Dartija»
audzēkne - Karīna Bunere, kura
mācās Iecavas vidusskolas
3. klasē.
Jau 11 gadus pēc UNESCO
iniciatīvas 21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Dzimtās valodas dienas pasākums
notika 21. februārī Eiropas Savienības mājā. Pasākumā bija
tikšanās ar rakstnieci Inesi Zanderi, zīmēšanas meistardarbnīca
ar mākslinieku Reini Pētersonu,
bija labāko zīmējumu un literāro
darbu konkursa uzvarētāju apbalvošana, uz kuru Karīna laikus nesaņemta ielūguma dēļ
neieradās, tādēļ balvu saņēma
pa pastu.
Telefona sarunā projekta
koordinatore Velga Līcīte teica,
ka arī otras iecavnieces - Abitas
Tauriņas - darbs bijis ļoti labs,
tomēr Karīnas darbs žūrijas komisijas balsojumā guvis lielāku
atzinību. Atvadoties V. Līcīte uzaicināja piedalīties arī citos konkursos, jo vizuālās mākslas pulciņā «Dartija» esot ļoti talantīgi
bērni.
Katru gadu labākie literāro
darbu un zīmējumu konkursa
dalībnieku darbi tiek izdoti grāmatā, un šī gada grāmatā būs redzams arī K. Buneres darbs. IZ

2010. gada nogalē tika reģistrēta Iecavas ģimeņu ar bērniem
biedrība «Marabella», kas aktīvi
uzsāka savu darbību, piesaistot
māmiņas, kuras pašas izrādīja
interesi mainīt ne tikai savu dzīvi, bet arī apkārtējo vidi.
Jau decembrī notika pasākumi, kas tika organizēti Iecavas ģimenēm ar bērniem. Ziemassvētkos risinājās pasākums
ar Pestīšanas Armijas Iecavas
korpusa piedalīšanos. Šim pasākumam finansējumu piešķīra
Iecavas novada Dome, tāpēc paldies jāsaka gan Domes vadībai,
gan Veselības un sociālo jautājumu komitejas deputātiem, kas
atbalstīja šo pasākumu.
Otrs lielākais pasākums bija
Dailes teātra apmeklējums.
Teātra izrādi noskatījās 50 ģimeņu māmiņas un tēti.
Paldies gribam pateikt arī
«Palīdzēsim.lv», ar kuru atbalstu
10 ģimeņu vecāki un bērni pavadīja brīnumainu dienu «Līvu
akvaparkā». 10 bērniem dāvājām prieku apmeklēt Raimonda
Paula koncertu, kurā skanēja
Jāņa Petera dzeja.
23. februārī notika jau otrā
biedrības «Marabella» sapulce.
Biedrībā tika uzņemtas jaunas
locekles: Sandra Filipsone, Baiba Sotaka, Iveta Klīdzēja.
Priecē, ka šī biedrība vēlas
atbalstīt ģimenes, kuras aprūpē
bērnus ar īpašām vajadzībām.
Nolēmu iestāties «Marabellā», jo

Biedrības
«Marabella»
galvenie mērķi ir
veicināt ģimeņu
bērnu attīstību
un socializāciju,
organizēt bērnu
izbraukumus,
nometnes,
radošās
darbnīcas,
sportiskas
aktivitātes un
citus pasākumus.
biju dzirdējusi par šādu biedrību, ko dibinājušas divas aktīvistes - sociālās darbinieces Ļuda
Belruse un Arta Manuša, kuras
nav vienaldzīgas pret ģimenēm
ar bērniem. Viņām ir kopēja vēlme atbalstīt un parādīt, ka lauku
novados dzīvojošās ģimenes var
aktīvi darboties un celt savu kultūras, izglītības līmeni.
Atnācu, iepazinos ar biedrības mērķiem un sapratu, ka tas
ir tieši tas, kas ir svarīgs un
aktuāls arī man - divu bērnu
mammai. Lai pēc iespējas vairāk
būtu, kur bērniem atpūsties,
spēlēties, mācīties ko jaunu dažādās nodarbībās.
Tāpēc aicinu mammas un tētus nepalikt malā un iestāties
biedrībā «Marabella». Kopā mēs
varam paveikt daudz Iecavas
ģimeņu labā. IZ
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Laimīga dzīve ir dzīve saskaņā ar dabu
1.lpp.

Ne mazāk svarīga ir informācija par mūsu zemes resursiem,
to ietekmi uz ekonomiku, Latvijas iedzīvotāju mentalitāti un demogrāfiskiem procesiem.
Lielākā daļa pētnieku uzskata, ka ģeopatogēnās zonas rada
dažādi ieži, zemes garozas lūzumi, pazemes ūdens tilpumi u. c.,
kas izmaina, koncentrē zemes
starojumu, radot bīstamus enerģiju gradientus (straujas izmaiņas). Daudz šādu zonu ir kalnainos apvidos. No L. Kortunovas
stāstījuma izriet, ka Latvijas ģeoloģiskās zonas ir diezgan harmoniskas, taču arī šeit ir sastopamas dzelzs rūdas iegulas, granīta pamatnes lūzumi, bet virs
tiem - spēcīgi enerģiju lauki, kurus cilvēki var vai nu izmantot,
prasmīgi plānojot ekonomisko
un cilvēkresursu attīstību, vai
arī no tiem smagi ciest.
Šie starojumi - radiācija,
magnētisms un gravitācija - ir jāņem vērā, jo tie ietekmē populāciju, demogrāfiskos rādītājus,
cilvēku veselību. Piemēram, paaugstināta magnētisma zonās
cilvēki ir aktīvāki, enerģiskāki,
iniciatīvas bagātāki, taču šajā vidē notiek vairāk konfliktu. Anomālajās zonās labi aug mežs, tajās veiksmīgi darbojas ārstnieciskas iestādes, kurās jāārstē
baktēriju izraisītas saslimšanas,
audzēji.
L. Kortunova min, ka Pededzē
un Gaujienā saslimt ar vēzi nemaz nav iespējams. Arī Tērvetē,
Gārsenē, Ogrē un Limbažos atrodas anomāliju teritorijas, kurās
ir labi ierīkot sanatorijas, slimnīcas, radošās nometnes, rīkot
olimpiādes. Toties Jūrmalā ir
vājš un mierīgs magnētiskais
lauks, kas ir labi nervu sistēmai.
Arī gravitācija ir ļoti svarīgs
starojums, kas dod spēku un
enerģiju. Līdz ar gravitācijas starojuma samazināšanos sliktāk
un smagāk notiek bioloģiskās

reakcijas. Vielmaiņai kļūstot lēnākai, indējamies ar organismā
uzkrātajiem atkritumiem, nenotiek kalcija asimilācija, nevaram
sintezēt hemoglobīnu.
Jo stiprāks ir gravitācijas
lauks, jo labāk attīstās dzīve.
Labs gravitācijas līmenis ir Kurzemē, Zemgalē, daļēji Vidzemē.
Rīgas līcim ir negatīva gravitācija, labvēlīgas vietas ir Durbē, Dobelē, Madonas rajonā, no kurienes nāk visveselākie bērni.
«Ja semināra gaitā būtu
iespēja iepazīties ar pētījumiem,
kas veikti konkrēti Iecavā, būtu
daudz interesantāk,» vaicāts par
seminārā gūtajiem iespaidiem,
sacīja Romualds Latkovskis,
VSAC «Zemgale» filiāles «Iecava»
psihologs. «Man gan tas bija jaunums, ka cilvēku veido un tik ļoti

Der zināt
Valsts darba inspekcijas
(VDI) konsultatīvo
tālruņu numuri ir
67186522 un 67186523.
Konsultācijas klātienē iespēams saņemt:
- Jelgavā, Skolotāju ielā 3,
pirmdienās no pulksten 13:00
līdz 18:00, ceturtdienās no pulksten 9:00 līdz 12:00 (tālr.

63090407; 63090420;
29472823; 25484746), Zemgales reģiona Darba inspekcijas vadītājs Valdis Dūms apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst.
16:00 līdz 18:00 (29472823);
- Bauskā, Uzvaras ielā 6
(3. stāvs, 8. kabinets) katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst. 13:00 līdz 18:00
(27891470; 28372811). IZ

iespaido vide, kurā viņš dzīvo. Zināju par āderēm, bet par citiem
vides fiziskajiem starojumiem
gan ne. Ja būtu vairāk informācijas, labprāt ar to iepazītos. Interesanti būtu zināt, cik procentuāli liela ir šī ietekme, jo ir taču

zināms, ka visi cilvēki nav vienādi un atšķirības veido arī
iedzimtība, sociālā vide un citi
faktori. Aktuāls ir arī jautājums,
cik šāda pētījuma izstrāde maksā un vai cena ir adekvāta ieguvumam.» IZ

Kāds bijis FEBRUĀRIS
Dzimtsarakstu nodaļā aizvadītajā mēnesī reģistrētas divas
laulības, izsniegtas 16 miršanas apliecības un sešas dzimšanas
apliecības. Iecavnieku skaitu papildinājuši divi zēni un četras
meitenītes. Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies šādus vārdus:
Toms, Kristaps, Kitija, Gabriela, Paula un Laura. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 22. februāra plkst.
21:50 līdz 23. februāra plkst. 9
no automašīnas Scania refrežeratora, atlaužot piekaramo atslēgu, nozagtas 10 pakas alus, katrā pakā 24 skārdenes. Sākts kriminālprocess.
- 23. februārī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
par to, ka 22. februārī kāds
1995. gadā dzimis skolnieks skolā nepiedienīgi uzvedies un lamājis skolotāju ar necenzētiem
vārdiem.
- 23. februārī ap plkst. 20:30

kāds 1954. gadā dzimis vīrietis
veikalā «Maxima» nozadzis
0,5 litru tilpuma degvīna pudeli
«Pšeņičnaja». Sākts kriminālprocess.
- Laikā no 24. februāra plkst.
23 līdz 25. februāra plkst. 6:15
Kļavu ielā nozagta 2008. gadā ražota automašīna Toyota RAV4.
Sākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Projekts satuvina kaimiņvalstu pedagogus
A: Ingūna Lāce

vadītājas vietniece izglītības jomā
Pirmsskolas izglītības iestādē
«Cālītis» pagājušajā nedēļā
uzņēmām ciemiņus no
Lietuvas Žeimeles bērnudārza
«Ažuoliukas» un Rundāles
novada pirmsskolas izglītības
iestādes «Mārpuķīte», kas
piedalās projektā «LatvijasLietuvas pierobežas reģiona
pirmsskolas mācību iestāžu
sadarbības sistēmu radīšana».
Bērnudārzu sadraudzība
vienmēr rosina kopīgām un radošām aktivitātēm, gūstot pieredzi vienam no otra un apmeklējot arī citus bērnudārzus, kas
iesaistīti projektā. Satiekoties
notiek kopīgo mērķu izplatīšana.
Šī projekta kopīgais mērķis ieaudzināt bērnos cieņu pret
kultūru savdabību, meklēt kopsakarības atsevišķos kultūras
saskares punktos, kā arī iepazīties ar abu valstu pirmsskolas
izglītības programmām. Īpaša
uzmanība bija pievērsta sporta
un veselības mācības apguvei,
kad semināros pirmsskolas skolotājas klausījās speciālistu lekcijas, vēroja nodarbības, rotaļas,
skatījās foto un video materiālus, pārrunāja dažādas metodes,
dalījās viedokļos.
Ar lielu ieinteresētību lietuviešu kolēģes iepazinās ar mūsu
bērnudārza grupu iekārtojumu

un dažādību. Ļoti liela interese
bija par keramikas telpu. Semināra programmā iekļāvām arī
bērnu praktisko darbību ar mālu, ko prasmīgi vadīja logopēde
Sandra Kadiševska. Viesiem bija
daudz jautājumu gan par veidošanas rotaļnodarbību organizāciju un saturu, gan par bērnu ar
valodas attīstības traucējumiem
iekļaušanu šajās nodarbībās,
gan par telpas aprīkojumu. Vērojot māla darbu izstādi un jau
iepriekš zinot par mūsu bērnudārza piedalīšanos projektā
«Māla izmantošana radošajai izglītībai pirmsskolā», viesiem atkal bija daudz jautājumu. Apskatot logopēdes kabinetu, interesi radīja N. Zaiceva metodikas
«Klucīši-skanīši» pielietošana lasītprasmes apguvē.
Kolēģēm bija iespēja vērot koriģējošās vingrošanas nodarbību
sporta skolotājas Larisas Pašukovas vadībā un redzēt sporta inventāru, ar kuru patiešām varam
lepoties, tāpat kā ar sporta skolotājas mērķtiecīgo darbu. Skolotāja deva padomus, kā izmantot arī
dabas materiālus kustību attīstībai sporta nodarbībās un rotaļnodarbībās grupās bērnu fiziskajai attīstībai.
Mūzikas skolotāja Evija Rateniece, sagatavošanas grupas
«Ziediņi» bērni un pirmsskolas
skolotāja Santa Trokša, iejutusies Meteņa lomā, aicināja viesus
piedalīties rotaļās, kas radīja ne-

Der zināt
Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam «Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un
mežsaimniecības attīstību un
pielāgošanu».
Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2011. gada 8. marta līdz 11. aprīlim. Trešās kārtas pieejamais
publiskais finansējums ir
4 300 000 LVL.
Pasākuma mērķis ir uzlabot
infrastruktūru, kas attiecas uz
lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu,
audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas
paaugstināšanu. Iesniegto pro-

jektu iesniegumu īstenošanas
beigu datums ir divu gadu laikā
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa
un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv, sadaļā - ES
atbalsts.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta
reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs vai Lauku atbalsta dienesta Centrālā aparāta Klientu
apkalpošanas daļā Rīgā.
Ar konsultāciju sniegšanu,
projektam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un
praktisko darbu veikšanu meža
īpašumā nodarbojas arī Meža
konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki visos Latvijas reģionos.
Sīkāka informācija mājas lapā
www.mkpc.llkc.lv. IZ

viltotas emocijas. Viesi dāvanā
saņēma bērnu gatavotās sveces darinātas no dažādiem materiāliem, izmantojot dažādas tehnikas, arī māla sveces.
Tā kā viesi jau iepriekš bija izteikuši vēlēšanos uzzināt par
mūsu iestādes piedalīšanos ES
Comenius projektā «Māla izmantošana radošajai izglītībai pirmsskolā», rādījām fotogrāfijas, stāstījām par projektu, atbildējām uz
jautājumiem.
Sporta skolotāja Larisa Pašukova stāstīja un rādīja prezentāciju par sporta aktivitātēm bērnudārzā: sporta nodarbībām, tālajām pastaigām, fiziskajām aktivitātēm laukumos dažādos gadalaikos, sporta dienām un sporta
svētkiem.

Skatoties fotogrāfijas, viesi bija patīkami pārsteigti, sejas izteiksmes atdzīvojās, un saņēmām emocionālu atsaucību.
Projektā tapa uzdevumu grāmata «Iepazīsti sevi un savus
draugus» ar pielikumu - darba
burtnīcu, kurā Lietuvas zēns un
Latvijas meitene savos ceļojumos
nolēmuši mācīt citiem vienus un
tos pašus vārdus lietuviski un
latviski.
Šis projekts deva daudz praktisku zināšanu un pieredzi ne tikai tiem cilvēkiem, kas tieši
iesaistīti projekta norisē, bet arī
tiem, kuri bija uzaicināti piedalīties šajos semināros. No mūsu
bērnudārza četri pedagogi piedalījušies 10 semināros gan Lietuvā, gan Latvijā. IZ

Ar izrādi savā dzimtenē viesosies
aktrise Esmeralda Ermale
24. martā pulksten 19:00
Iecavas kultūras namā notiks
teātra izrāde «Pēdējais brīvais
pāris». Dario Fo un Frankes
Rames komēdijas skatītāji
redzēs aktierus Esmeraldu
Ermali un Juri Kalniņu.
Dario Fo ir itāļu dramaturgs,
Nobela prēmijas laureāts. Improvizāciju ceļā kopā ar sievu
Franki Rami autors radījis satīrisku versiju par laulību, kuras
robežas viens no laulātajiem
ierosina paplašināt...
Dzeltenā prese arī Latvijā ar
apbrīnojamu centību informē
mūs par ģimenes dzīves problēmām, par pusmūža vīriešu pastiprināto interesi par arvien
jaunākām un jaunākām meitenēm, meklējot apliecinājumu

savam gadu gaitā nezūdošajam
šarmam un vīrišķībai.
Pat itāļu sievietei ar pieklājīgu laulības dzīves stāžu nav
viegli pieņemt vīra ieteikto turpmākās kopdzīves modeli - seksuālo brīvību. Kad skandāli un
pašnāvības mēģinājumi nenes
cerētos augļus, sieva, dēla atbalstīta, nolemj pamēģināt atrast
mīļāko... Un šādas rīcības rezultāts ir pārsteidzošs ne vien viņai
pašai, bet arī vīram.
Kas no tā var iznākt realitātē,
to ieraudzīsit spraigajā, negaidītu pavērsienu pilnajā izrādē, kas
jūs izraus no ikdienas 1 stundas
un 20 minūšu garumā.
Biļetes jau nopērkamas
iepriekšpārdošanā. Biļetes cena - trīs lati. IZ

Iecavnieču darbi būs skatāmi Ventspilī
F: no Gitas Kravalas

personīgā albuma
Ventspils Amatu mājā
5. martā pulksten 17.00
tiks atklāta Ziemeļkurzemes
Amatniecības centra rīkotā
izstāde «Zemgales mantojums»,
kurā tiek eksponēti Zemgales
amatnieku darbi.
Izstādē ar dažiem saviem
darbiem (gleznas eļļas un
jauktā tehnikā) piedalās
arī iecavnieces Dagnija Lauva
un Gita Kravala. IZ
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Katram cālim pa nominācijai
1.lpp.

Žūrijai bija jāvērtē 21 konkursanta priekšnesums. Cāļiem
izvēlēties repertuāru un sagatavoties konkursam palīdzēja pedagoģes Rūta Maksima, Evija
Rateniece un Kristīne Karele.
Bērniem šis pasākums bija
ne vien izglītojošs, bet arī izklaidējošs. Izpildījuši solo numurus,
cāļi vienojās arī kopīgās dziesmās, gāja muzikālās rotaļās, ko
vadīja Mikipele, un baudīja viesu

Gustavam Filipam
Atkočunam par latviešu
tautas dziesmas «Čip, čip,
čip» dziedājumu žūrija
piešķīra nomināciju
Neparastākais cālis.

priekšnesumus uz koši izgaismotās skatuves. Ar skaistu balsi
un izkoptu dziedājumu iecavniekus pārsteidza talantīgais baušķenieks, vokālistu konkursu
veiksmīgais dalībnieks Armands
Rutkovskis. Cāļi ar aizrautību
vēroja arī pašmāju šovdeju grupas uzstāšanos un TV šova «Zelta talanti» dalībniekus, Šona deju studijas duetšovu «Master Of
Spark» - drosmīgakie cālīši pat
izmantoja iespēju saņemt Arvīda
un Roberta rokasspiedienu. IZ

Emīlija Druviņa savu
priekšnesumu papildināja
ar vijoles spēli un ieguva
nomināciju
Izteiksmīgakais cālis.

Nikolīne Mudure
mazo vokālistu
konkursā gana
pārliecinoši
piedalījās jau
pagājušajā gadā.
Šoreiz viņas
muzicēšanu žūrija
novērtēja ar
nomināciju
Skatuviskākais
cālis.
Vairāk foto www.iecava.lv
galerijā.

Konkursantus
vērtēja
kompetenta
žūrija.
Šeit par
cāļu
muzikalitāti un
atraktivitāti
priecājas
Iecavas
mūzikas
skolas
direktore Ineta Pilverte un TV šova «Zelta talanti» dalībnieks
Armands Rutkovskis. Žūrijā strādāja arī mūzikas pedagoģe
Dace Deņisova un RPIVA studente Ginta Cera.

Senioru sadancis, puteņu mēnesi aizvadot
F: Alma Spale

Sestdien, 26. februārī,
Iecavas kultūras namā
notika divi jauki
pasākumi, un viens no
tiem - senioru deju
kolektīvu sadancis.
Iecavas senioru aicināti, bija
sabraukuši dejotāji no malu malām. Tālākie no Jersikas, Kandavas, Suntažiem un mazliet tuvākie no Jūrmalas, Ķekavas, Svitenes un Vecumniekiem - kopā astoņi kolektīvi.
Skatoties šo skaisto, lustīgo
koncertu, kur aplausi skanēja
ne tikai starp dejām, bet arī deju
laikā, pārņēma patiess prieks,
jo, neskatoties uz aukstumu un
attālumu, kas bija jāveic līdz
Iecavai, šo dejotāju mīlestība uz
deju un dzirkstele acīs apbūra
un iepriecināja ikvienu skatītāju.

Lai koncerts būtu saistošāks,
rūpējās kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Laimrota, kurai piemērotu tautasdziesmu pūrā netrūka.
Tā kā kolektīvi ieradās no dažādiem novadiem, dejas bija
daudzveidīgas un neļāva skatītājiem garlaikoties. Žēl, ka šoreiz
slimības dēļ neieradās mūsu
draugi - dziesmu un deju kopa
«Bočiai» no Lietuvas.
Kā jau tam jābūt, pēc kārtīgi
padarīta darba sekoja lustīga
balle. Nezinu, vai tas bija muzikantu - Almas un Jura - nopelns,
vai mūsu dejotprieks, bet malā
sēdētāju nebija - aktīvi dejojām
un piedalījāmies atrakcijās. No
kurienes tas entuziasms un
spēks rodas, uz šo jautājumu
jums atbildēs dzīvi un deju mīlošie seniori.
Liels paldies maniem mīļajiem dejotājiem!
Vadītāja Inga

Uz skatuves Svitenes kolektīvs «Šurpu turpu»
un zālē «Iecavnieks» izpilda jauno šīs sezonas
deju «Spieķītis», kas iekļauta skates repertuārā.
Abi kolektīvi ir seni draugi,
turklāt iecavnieki ir sviteniešu krustvecāki.
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SK «FORTE IECAVA WPC» godam iztur ugunskristības
A: Andis Kaspars

organizatoru darba grupas
vadītājs
F:

Jānis Kaspars

Pēdējās februāra brīvdienas
pagāja pauerliftinga zīmē.
26. februārī Iecava bija kļuvusi
par īstu pauerliftinga meku, jo te
noritēja Latvijas kausa izcīņas
1. posms svara stieņa spiešanā
guļus WPC bezekipējuma divīzijā, kas pulcināja ne tikai kuplu
skaitu sportistu, bet arī viņu atbalstītāju un skatītāju.
Pasākumu organizēja SK
«FORTE IECAVA WPC». Šajās sacensībās rekordus laboja gan
sportisti, gan apmeklētāji. Noskatīties svaru stieņa spiešanas
sacīkstes, spītējot ziemas aukstumam, bija ieradušies ap 300
interesentu. Bet pašas sacensības spēja pulcēt 160 sportistus,
kas arī ir jauns šo sacensību rekords.
Sacīkšu gars bija pārņēmis
visus. Par balvām cīnījās kā
sportisti, tā apmeklētāji. Skatītājiem bija iespēja sacensību starplaikos sacensties savās zināšanās par pauerliftingu un saņemt
balvas no žurnāla «The Best Magazine».
Par to, ka sievietes skaistums
savienojumā ar deju dažkārt ir
spēcīgāks par fizisku spēku, spēja pārliecināties ikviens sacensību apmeklētājs. Sporta nama
«Dartija» tribīnes bija cilvēku
pārpildītas līdz ar karsējmeiteņu
uzstāšanos. Ne mazāku interesi
izraisīja Jelgavas džudo komandas pārstāvju paraugdemonstrējumi sacensību starplaikos.
Sacensībās piedalījās 15 komandas ar dažādu sportistu
skaitu. Visvairāk dalībnieku (29)
startēja Liepājas komandā. Otrā
bija Iecavas komanda, aiz kuras
sekoja Bauskas, Priekules, Vaiņodes un Bunkas komanda.

Sportisti pārstāvēja gandrīz visas
iespējamās vecuma grupas. Jaunākajam dalībniekam bija 12 gadu, bet vecākais sportists uz
starta izgāja 70 gadu vecumā.
Sportistu cīņas par medaļām
neatslāba ne mirkli. Visspraigākā cīņa noritēja starp Mārtiņu
Apšukalnu un Edgaru Rekšņi.
Šajā divcīņā par uzvarētāju kļuva Mārtiņš, paceļot 245 kg pret
Edgara paceltajiem 240 kg, tādējādi izcīnot 1. vietu savā svara
kategorijā OPEN vecuma grupā,
kā arī absolūtajā kopvērtējumā.
Iecavniekiem uzvaras savās
svara kategorijās izcīnīja Andrejs
Mūrnieks, Ina Preimane, Arvis
Kalnenieks un Nikolajs Šabaļins;
2. vietu ieguva Vadims Vaņukovs, Agris Skuja, Sandris Preimanis, Mārtiņš Kļaviņš un Jānis
Konošonoks; 3. vietā ierindojās
Sandijs Ilvess, Viktors Golaško,
Edgars Bumbieris, Māris Rāzmanis, Rihards Lacs un Guntars
Kupris. Vairāk informācijas par
sportistu rezultātiem WPC-WPO
Latvija mājas lapā: http://wpcwpomonstergym.com.
15 komandu konkurencē
Iecavas vienība ieņēma 5. vietu.
Par uzvarētājiem kļuva liepājnieki, kas aiz sevis atstāja Priekuli,
Vaiņodi un Bauskas sportistus.
«Rezultāti varēja būt nedaudz
labāki, bet šis ir tikai sezonas sākums un iespēja novērtēt sportistu fizisko kondīciju. Izdarīsim
secinājumus un izstrādāsim treniņu programmas turpmākajai
sezonai,» tā par Iecavas komandas startiem sacīja treneris Andrejs Mūrnieks. «Šīs bija īstas
ugunskristības jaunajam sporta
klubam «FORTE IECAVA WPC»
sacensību organizēšanā. Pārbaudījums tika izturēts godam,
un sacensības noritēja augstā līmenī. Daudziem sacensību rīkotājiem būtu ko pamācīties,» atzinīgi izteicās WPC-WPO Latvija
prezidents Raivo Čaps. IZ

Sacensību organizatori SK «FORTE IECAVA WPC»
izsaka lielu pateicību atbalstītājiem,
bez kuru palīdzības nevarēja notikt šīs sacensības:
SIA «ASA Baseini», SIA «LATFERT», Uldim Mežsargam,
DJ ICE un DJ DINAMIT par muzikālo noformējumu,
Pēterim Usānam, SIA «VIDUĻI SERVISS», SAKS «Dartija»
un tās vadītājam Guntim Pakalnam, IU «TORNIS»,
SIA «GEKA» par dāvāto kausu, Gūrijam Bullem,
Iecavas novada Domei, biedrībai «Iecavas Jauniešu padome»,
kā arī WPC-WPO Latvija prezidentam Raivo Čapam un
Viktoram Pevko. Par informatīvo atbalstu pateicamies: «The
Best Magazine», «Iecavas Ziņām», portālam «Bauska24.lv».

Sacensību laikā tika
noskaidroti Iecavas
novada stiprākais
skolnieks un
skolniece. Par tiem
kļuva Iecavas
vidusskolas skolnieks
Armands Skuja
(attēlā) ar paceltiem
95 kg, bet par
stiprāko skolnieci
kļuva Zālītes
speciālās
internātpamatskolas
audzēkne Māra
Čuzinska, kas pacēla
30 kg smagu stieni.
Uzvarētāji saņēma
ne tikai balvas no
organizatoriem,
bet arī speciālas
veltes, ko dāvāja
Ivars Cīrulis.

Iecavas komandas
dalībnieki
Renārs Žogla
(no kreisās)
un Andis Kaspars.

Piegājienam
gatavojas
Rihards
Lacs.
Sacensību
mērķis bija
Latvijas
profesionālo pauerlifteru
sacīkšu
gara
kultivēšana
un profesionālā sporta
popularizēšana
valstī.
Andrejs
Mūrnieks
tiek sveikts
300 klubā.
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Sporta ziņas

23. februārī sporta namā «Dartija» notika Iecavas novada sporta
skolas atklāto vieglatlētikas sacensību 3. posms C vecuma
grupai.
30 m skrējiens

27. februārī Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā risinājās
Latvijas Basketbola līgas Zvaigžņu spēle un tradicionālie
individuālie konkursi. Sportland trīspunktnieku konkursā
sieviešu konkurencē triumfēja iecavniece Agate Geka (TTT
Juniores), kura sasniedza dienas labāko rezultātu - 18 punktu.
Viņas brālis Dāvis Geks (VEF Kadeti) bija viens no četriem
pusfinālistiem trīspunktu metienu konkursā, bet ar gūtajiem
9 punktiem finālam nekvalificējās.

1. vieta - Deivids Špoģis (4,65 sek.), Annija Pļaviņa (4,94 sek.)
2. vieta - Reinis Āboliņš (5,06 sek.), Nadīna Balode (5,02 sek.)
3. vieta - Dāvis Lācis (5,18 sek.), Simona Vītoliņa (5,04 sek.)
30 m barjerskrējiens
1. vieta - Deivids Špoģis (5,78 sek.), Annija Liepiņa (6,25 sek.)
2. vieta - Dāvis Lācis (6,28 sek.), Simona Vītoliņa (6,34 sek.)

Iecavas novada 16. atklātais basketbola čempionāts
23. februārī
BK Iesācēji - Kluburu juniori
45:27
(J. Eiduks 15; Ģ. Jakuška 11)
81:66

Ozolu 15 - Klondaika/Jumis A

Augstlēkšana

(A. Švītiņš un U. Kreicšteins pa 23; I. Zemītis 22)
24. februārī
Valauto - Grīnvalde
0:20

1. vieta - Kārlis Ozoliņš (1,30 m), Simona Vītoliņa (1,20 m)

ABC - Stelpe/Bārbele

2. vieta - Reinis Āboliņš (1,20 m), Valērija Ismagilova (1,20 m)

(E.Lukša 19; I.Gerts 15)

3. vieta - Deivids Špoģis (1,15 m), Anastasija Krasavina (Rīga; 1,20
m)

Eva autonams - Saint-Gobain

3. vieta - Kārlis Ozoliņš (6,34 sek.), Annija Pļaviņa (7,00 sek.)

69:46
58:43

Lodes grūšana

(K.Jakubonis 26; R.Elpe 12)
27. februārī

1. vieta - Deivids Špoģis (9,02 m), Simona Vītoliņa (7,72 m)

Stelpe/Bārbele - Kluburu juniori

2. vieta - Kārlis Ozoliņš (8,56 m), Annija Liepiņa (7,33 m)

(I. Gerts 22; A. Dīcis 39)

3. vieta - Dāvis Lācis (6,87 m), Valērija Ismagilova (6,73 m)

AC Kluburi - ABC

400 m skrējiens

(R. Tauriņš 19; A. Krūmiņš un A.Ivanāns pa 10)

1. vieta - Deivids Špoģis (1 min. 34,4 sek.), Simona Vītoliņa (1
min. 40,1 sek.)

Grīnvalde - Saint-Gobain

2. vieta - Dāvis Lācis (1 min. 35,9 sek.), Anna Krasavina (Rīga; 1
min. 47,7 sek.)
3. vieta - Kārlis Ozoliņš (1 min. 48,7 sek.), Annija Liepiņa (1 min.
48,7 sek.)
Kopvērtējums (no trim posmiem vērtēja divu labāko posmu
rezultātus)
1. vieta - Deivids Špoģis (19,5 punkti), Simona Vītoliņa (15 p.)
2. vieta - Kārlis Ozoliņš (26 p.), Annija Liepiņa (27 p.)
3. vieta - Dāvis Lācis (28 p.), Annija Pļaviņa (35 p.)
4. vieta - Reinis Āboliņš (37 p.), Valērija Ismagilova (54 p.)

47:80
67:37
73:48

(G. Brička 19; K. Rācenājs 17)
20:0

Klondaika/Jumis A - Valauto

48:58

Eva autonams - Ozolu 15
(M. Skrejāns 19; A. Švītiņš 15)
1. martā

80:67

Grīnvalde - Ozolu 15

(D. Kravals un A. Rubins pa 16; A. Beitiņš 28)
Klondaika/Jumis A - Saint-Gobain
(M. Gailums 24; K. Nāckalns 17)

75:64

IZ

5. vieta - Toms Buračevskis (86 p.), Nadīna Balode (57 p.)
6. vieta - Emīls Špīss (95 p.), Lāsma Bugovecka (57,5 p.)
Iecavnieki aizvadījuši ļoti sportisku nedēļas nogali.
Starptautiskā galda tenisa festivālā Rīgā, kur sacentās 1996.
gadā dzimuši un jaunāki sportisti, piedalījās arī Krievijas,
Uzbekistānas un Lietuvas pārstāvji. Alise Pluce ierindojās 8 vietā,
bet Beāte Jašuka - 14. vietā.
Rūdolfs Tonigs kopā ar mūsu valstsvienību sestdien un svētdien
uzturējās Viļņā, Lietuvā, kur risinājās Baltijas valstu U-18 izlašu
sacensības vieglatlētikā. Ar rezultātu 38,33 sek. iecavnieks
izcīnīja dalītu 4./5. vietu 300 m skrējienā.
Latvijas Sporta veterānu savienības (LSVS) 38. finālsacensības
distanču slēpošanā notika 27. februārī Priekuļos. Iecavnieki
startēja ar savu novada komandu un 22 vienību konkurencē
sasniedza augstu rādītāju - 13. vietu, aiz sevis atstājot pat Rīgas
un citu lielpilsētu slēpotājus.
Individuālajā vērtējumā vislabāk veicās Annai Pakalnai, kura 60+
grupā ieguva 3. vietu 2 km distancē, un Dzintrai Luņevai, kas bija
trešā ātrākā sportiste 50+ grupā 3 km slēpojumā. Iecavas
komanda, kurā slēpoja arī Ojārs Pārums, Egils Kaupe, Aigars
Grīnbergs un Andris Štrauss, piedalījās arī stafetē.
Savukārt vieglatlēti LSVS 38. finālsacensības aizvadīja
26. februārī Rīgas manēžā. Īrisa Korčagina uzvarēja 800 m
skrējienā; Velta Bruce tika pie trīs medaļām: par 2. vietu 3 km
soļošanā un 3 km skriešanā, kā arī par 3. vietu tāllēkšanā; Vilnis
Gailums izcīnīja 4. vietu augstlēkšanā, Ojārs Pārums - 4. vietu
3 km soļošanā un Iveta Kaupe - 5. vietu tāllēkšanā.

Iecavas sporta un novada vēstures biedrība
«Arhīvs» aicina piedalīties konkursā.
Atbildi uz jautājumiem un saņem
BAUSKAS BOULINGA dāvanu karti!
Atbildes tiek gaidītas līdz 4. martam!
Jautājumus meklē www.smux.lv vai
«Iecavas Ziņu» 18. februāra numurā.

Līdzjūtības
Sazaļos zāle, un akmens plauks,
Vējš tevi vārdā, māmulīt, sauks. /L. Briedis/

Izsakām līdzjūtību klases audzinātājai
Rūtai Muceniecei.
8.c klase un skolotāja Daiga

Aizsaulē aizgājuši
Viktors Kurguzs (15.03.1949. - 10.02.2011.)
Ēvalds Biļķins (11.09.1932. - 26.02.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
labu 2 istabu dzīvokli centrā
(9/9), ir dārzs.
Tālr. 27840833.
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Rīgā, Lavīzes ielā 2a,
uzņem skolēnus
2011./2012.m. g.
7. un 10. klasē,
piedāvājot 5 izglītības
programmas.
Ir dienesta viesnīca.
Informācijas diena 2011. gada 19. martā
plkst. 11.00.
Tuvākas ziņas www.avg.lv.

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

Tālr. 29452087.

Jaunatnes basketbola līga
5. martā pl. 11:00
Iecava - Limbaži/Salacgrīva
12. martā pl. 11:00
Iecava - Sigulda
19. martā pl. 11:00
Iecava - Mārupe
Iecavas novada atklātās
sacensības vieglatlētikā
A grupai (2. posms)
9. martā pl. 15:00
D grupai (2. posms)
16. martā pl. 14:00
Iecavas novada sacensības
galda tenisā
5. (noslēdzošā) kārta
17. martā pl. 18:30
Sporta skolas «Dartija»
starptautiskā balvu izcīņa
galda tenisā jauniešiem
22. martā pl. 12:00 un
23. martā pl. 10:00
Sporta skolotāju
metodiskās apvienības sēde
28. martā pl. 19:00
Treneru padomes sēde
29. martā pl. 19:00

5. martā plkst. 18:00

INGA un NORMUNDS koncerts un albuma
«Noslēpums»
prezentācija.
Ieejas maksa - Ls 2;
skolēniem - Ls 1.
11. martā plkst. 18:00

SIA «Inbervil Art» aicina darbā
floristu (-i) pārdevēju veikalā
«Vēja spārni». Tālr. 29743347.

Kinopunkta akcijas filma
«KLEITAS, MĀTES un
MEITAS».

Vēlas strādāt : : :
Uzkopju dzīvokļus un mājas;
darba pieredze - 13 gadi.
Tālr. 63942775; 26559016.

Iesniegšu tavā vietā
VID atskaites Elektroniskajā
deklarēšanas sistēmā.
Tālr. 29756109.

ASINS DONORU DIENA
10. martā
plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru
centra specializētais
autobuss gaidīs donorus
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.

Kultūras namā

Piedāvā darbu : : :

Dažādi : : :

Sporta namā

Dzīvokļu kosmētiskais un
kapitālais remonts, jumtu un
mūrēšanas darbi. Veicam arī
sīkus remontdarbus.
Tālr. 26060411.
Kristap Baltrušaiti
«Jaunaudrupos»! Jau gadiem
netiek nokārtotas saistības ar
aizdevēju. Parāds nav brālis!
Pacietīgi gaidošais

Ieejas maksa - 1 santīms.
24. martā plkst. 19:00

Esmeralda Ermale
un Juris Kalniņš
Dario Fo un Frankes
Rames komēdijā
«PĒDĒJAIS BRĪVAIS
PĀRIS».
Biļešu iepriekšpārdošana;
cena - Ls 3.
26. martā plkst. 15:00

Riči un Anna Dribas
jaunā šovprogrammā
«MŪZIKAS KRĀSAS».
Biļešu iepriekšpārdošana;

Iecavas novada
atklātais
čempionāts

ZOLĪTĒ Iecavas kultūras namā
5. martā plkst. 10:00.
Pieteikšanās no plkst. 9:30.
Dalības maksa - Ls 5.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 14. martā
no plkst. 10 līdz 12.

Sporta namā
Latvijas Basketbola līga
9. martā plkst. 18:30
BA Turība - Ventspils
18. martā plkst. 18:30
BA Turība - Zemgale
25. martā plkst. 18:30
BA Turība - LU

8.

LATVIJAS SARKANĀ
KRUSTA Bauskas
novada komitejas
Iecavas nodaļa atrodas
Dzirnavu ielā 1,
Sociālā dienesta telpās.
Tālrunis 63942243.
Tā kā pašreizējos
ekonomiskajos apstākļos
iedzīvotājiem ir svarīga
katra iespēja saņemt
palīdzību, ikviens tiek
aicināts kļūt par šīs
organizācijas biedru,
samaksājot gada maksu
Ls 1 un saņemot
biedra karti.

Sporta namā
Iecavas novada
16. atklātais basketbola
čempionāts
3. martā
19:30 ABC - BK Iesācēji
20:20 Kluburu juniori AC Kluburi
16. martā
19:00 spēle par 3.-4.vietu
Klondaika - Eva autonams
21:00 spēle par 1.-2.vietu
Grīnvalde - Ozolu 15
18. martā
21:00 Apbalvošana un
noslēguma balle
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