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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Labākajiem
potenciāls ir grandiozs

Vērtēšanas komisijas un pasākuma vadītāju saruna mirkli pēc festivāla izskaņas: Sergejs Kondrašins (no kreisās), Adriāna Roze, Mārtiņš
Grauds, Bruno Bahs un Laine Baha. «Katrs šāds festivāls, lai cik lokāls
arī nebūtu, vienmēr pārsteidz ar spilgtiem, oriģināliem domas lidojumiem, līdzīgi kā, dodoties ceļojumā, mēs sastopam pārsteidzošus,
brīnišķīgus laikabiedrus. Lai jums izdodas urbt dziļāk un plašāk,
nezaudējiet kvalitāti un droši celiet latiņu augstāk!» tā M. Grauds.

27.05.2011.

A: F: Anta Kļaveniece

Dzīvespriecīgi, aizrautīgi,
dziļdomīgi, krāšņi, analītiski un
smieklīgi - tā īsumā varētu raksturot redzētos darbus 3. Latvijas jauniešu īsfilmu un foto festivālā, kas radošā gaisotnē noritēja 21. maijā Iecavas kultūras namā. Festivāla dalībnieki lieliski
demonstrēja to, ka izšķirošā nozīme nav tehniskajam nodrošinājumam, bet gan iedvesmai,
aizrautībai un labai idejai. Šo domu arī festivālam īpaši radītās
himnas vārdos bija ietvēruši tās
autori, grupa «The SunBurns»:
«Tu pēkšņi apstājies, noķerot
mirkli. Ar krāsām to pildi un
ļauj, lai visi jūt…»
«Ja stāsts ir gana spēcīgs,
tehniskās kļūmes pazūd,» akcentējot radošo darbu vēstījuma
nozīmi, sacīja vērtēšanas komisijas pārstāve Adriāna Roze. Komisijas pārstāvju vērtējumā un
ieteikumos tiešām bija vērts
ieklausīties, jo katrs no viņiem ir
sava aroda profesionālis ar ievērojamu pieredzes bagāžu. Jau
pieminētā žurnāliste Adriāna
Roze - TV raidījuma «Viss notiek»
vadītāja un režisore, interesantu
sižetu, reklāmas klipu un īsfilmu
autore. Sergejs Kondrašins mākslas un reklāmas fotogrāfijas meistars, kurš 1998. gadā tika atzīts par labāko Krievijas
reklāmas fotogrāfu, bet Latvijā
plašāku atzinību un popularitāti
ir ieguvis ar autorprojektu Calendar.lv. Mārtiņš Grauds - kino,
reklāmu un mūzikas video režisors, fotomākslinieks.
5.lpp.
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Piešķir naudas balvas laureātiem izglītības jomā
A: Beata Logina

Naudas balvās par
sasniegumiem mācībās,
mācību priekšmetu
olimpiādēs, valsts un
starptautiskajos konkursos
Iecavas novada pašvaldība
izmaksās 3145 latus.
Pamatojoties uz Domē apstiprinātajiem noteikumiem par

skolēnu un pedagogu apbalvošanu, Izglītības nodaļa apkopoja izglītības iestāžu iesniegumus par
aizvadītajā mācību gadā gūtajiem panākumiem. Nepieciešamo naudas summu, Iecavas novada vispārizglītojošo skolu un
Iecavas mūzikas skolas izglītojamo, kā arī viņu pedagogu sarakstu naudas balvu saņemšanai
apstiprināja Izglītības, kultūras
un sporta komiteja 24. maija ār-

kārtas sēdē. Komitejas priekšsēdētājs Juris Krievs gan rosināja
kolēģus nākamajā sēdē pārskatīt
un uzlabot apbalvošanas noteikumus, lai augstāku atalgojumu
varētu piešķirt tieši skolēniem
par mācību sasniegumiem. Pašreizējā redakcijā noteikumos paredzētas līdzvērtīgas naudas balvas kā izglītojamajiem, tā arī viņu skolotājiem gan par mācību
sasniegumiem, gan par panāku-

miem interešu izglītībā. Pašlaik
vispārizglītojošo skolu skolēniem, Iecavas mūzikas skolas
audzēkņiem un viņu pedagogiem ir iespēja saņemt naudas
balvas amplitūdā no pieciem līdz
30 latiem. Ikgadējais izglītības
laureātu apbalvošanas pasākums Iecavas kultūras namā tika rīkots 26. maijā. Jāatgādina,
ka labākie sporta jomā tiek apbalvoti atsevišķi - gada nogalē. IZ

2011. gada 27. maijā

12. maijā Dzimtmisas
mājīgajā un gleznainajā
pamatskolā uz semināru
pulcējās Iecavas novada
skolu pārstāvji (trīs grupas
no katras iestādes),
lai dalītos pieredzē
veiksmīgā skolēnu
mācību projektu izstrādē.
Iecavas internātpamatskolas
pirmklasnieki A. Veipas vadībā
prezentēja savas nākotnes sapņu profesijas, turpretī devītklasnieki jau centās iejusties tajās,
demonstrējot pašu režisēto un
uzņemto filmiņu par iecerētajiem arodiem (konsultante I. Čipena).
Semināra saimnieki - Dzimtmisas pamatskolas audzēkņi rādīja savu veikumu vienotajā
tēmā par vidi - gan saistošu folkloras prezentāciju (konsultante
I. Salgrāve), gan pētījumu par
meža veltēm (konsultante
I. Grundmane), gan rūpīgi darinātu iespējamās Zaļās klases
maketu (konsultants J. Bidzāns).
Savukārt Iecavas vidusskolu
pārstāvēja 7. klašu skolnieces ar
praktisko demonstrējumu izstrādātajā tēmā «Origami izmantošana matemātikā un sadzīvē»
(konsultante D. Mediņa);
5.-9. klašu skolēnu grupa
S. Lauzējas vadībā piedāvāja pašu gatavotas galda spēles brīvajiem brīžiem, savukārt S. Kozlo-

va ar 6. klases skolēniem aktualizēja tēmu «Mainīgā lietu pasaule», attēlojot to nozīmi laika ritumā.
Katra komanda saņēma
A. Taureņa dizainēto Pateicību
par aktivitāti un radošumu, kā
arī saldās balvas, ko pasākumam laipni sagādāja Iecavas novada Domes Izglītības nodaļa.
Skolu mācību projektu koordinatores L. Putniņa, Dz. Kraukle, V. Ērgle un šī raksta autores,
pārskatot arī līdzatvestās projektu mapes, atzina, ka visās
skolās audzēkņi izzina sev tuvas,
interesantas, arī sabiedrībai noderīgas tēmas un veido gan pasākumus, gan praktiskus darinājumus, gan filmiņas, gan dažādas akcijas videi un cilvēkiem.
Paldies par semināra dalībnieku gādīgo uzņemšanu, transportēšanu un balvām direktorei
J. Arājai, L. Krēmerei, V. Ērglei
un vides gidēm Dzimtmisas pamatskolā, V. Briģim un šoferītim
A. Krauklim Iecavas internātpamatskolā, E. Šmitam Iecavas vidusskolā un pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai V. Lieknei
un metodiķei A. Gaveikai.
Radošu ideju piepildītu vasaru
vēlot - Anitra Taurene un
Maruta Lasmane,
Iecavas novada skolēnu mācību
projektu un zinātniski
pētniecisko darbu metodiskās
apvienības vadītājas

Pirmklasnieki prezentēja savas nākotnes sapņu profesijas.

Dzimtmisas pamatskolas skolēni rūpīgi darinājuši iecerētās
Zaļās klases maketu.

Jādomā par brīvpusdienām
A: Sigma Strautmale

Sociālā dienesta vadītāja
Ar Iecavas novada Domes
2011. gada 8. marta lēmumu apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 3 «Par pabalsta piešķiršanu sociālajai palīdzībai» ir
paredzēts ģimenes pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas izglītības iestādēs un pilna laika dienas vispārizglītojošās skolās.
Tās ir brīvpusdienas Iecavas novadā deklarētajiem bērniem.
2010. gadā Iecavas novada
pašvaldība ģimenes pabalstam
bērnu uzturam pirmsskolas izglītības iestādēs un pilna laika
dienas vispārizglītojošās skolās
izlietojusi Ls 9853,03.
Gada laikā brīvpusdienu pa-

Cienījamie Dzimtmisas pamatskolas, Iecavas vidusskolas un
Iecavas internātpamatskolas skolēnu vecāki!
Atgādinām, ka iesniegums par brīvpusdienām jāiesniedz
Iecavas novada pašvaldības iestādē «Iecavas novada Sociālais
dienests» līdz 2011. gada 20. augustam.
Lai saņemtu brīvpusdienas, vasarā jāpiedalās skolas
labiekārtošanas darbos (talkās), kuras organizē skola.

balsts piešķirts 41 pirmsskolas
izglītības audzēknim un 124 skolēniem.
Brīvpusdienas pašlaik tiek
piešķirtas trūcīgu, maznodrošinātu vecāku bērniem, kuru ģimenes ienākumi katrai personai
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 pēc nodokļu nomaksas.
Pabalsta saņēmējiem ir jāveic

2.

līdzdarbības pienākums - bērnam vai bērna vecākiem vasarā
jāpiedalās skolas labiekārtošanas darbos (talkās). Pabalstu
brīvpusdienām vecāki var prasīt
līdz 20. augustam, uzrakstot
iesniegumu Iecavas novada pašvaldības iestādē «Iecavas novada
Sociālais dienests», Dzirnavu
ielā 1 (poliklīnikas ēkā), pirmajā
stāvā. IZ

IZ

Skolu ziņas

18. maijā Iecavas vidusskolas komanda - Uvis Dredžels,
Kristaps Sviķis un Aelita Polenca
kopā ar skolotāju Solvitu
Lauzēju - devās uz galda spēļu
konkursa «Radi spēli pats» finālu, kas notika Rīgas Ekonomikas
augstskolā. Uvja spēle «Ej
iekarot» par Eiropas valstīm un
to galvaspilsētām ieguva 5. vietu.
Šo spēli kā ļoti interesantu un
jautru jau ir novērtējuši skolēni
sociālajās zinībās.
Iecavas mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus. Konsultācijas paredzētas 30. maijā un
31. maijā plkst. 17.00 - 19.00,
ierodoties sev izdevīgā laikā.
Iestājpārbaudījums notiks 1. jūnijā plkst. 15.00. Pieteikties var
līdz 31. maijam. Vairāk info meklējiet www.iecavasms.lv. IZ

3.

2011. gada 27. maijā

Novada Domē
A: Beata Logina

Iecavas novada Dome
10. maija sēdē lēma par
vairākiem jautājumiem
saistībā ar pirmsskolas
izglītības iestādēm.
2009. gadā tika ievērojami
samazināts atalgojums visiem
pašvaldībā strādājošajiem, arī
pirmsskolas pedagogiem, kuri
saņem finansējumu no pašvaldības budžeta. Ekonomiskajai situācijai nostabilizējoties, ir
iespējams pakāpeniski kaut nedaudz darba algu palielināt. Tas
ir nepieciešams, vairākkārt norādījušas bērnudārzu vadītājas,
jo izveidojusies pārāk maza atšķirība starp pedagogu atalgojumu un minimālo algu, bet ar tik
zemu algu kvalificētus speciālistus darbā noturēt grūti. Tāpēc
Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs J. Krievs
rosināja deputātus atbalstīt
atalgojuma paaugstināšanu.
Iepriekš pašvaldība piemaksāja
50 latus audzinātājām un 40 latus auklītēm. Izvērtējot pašreizējās finanšu iespējas, gan Finanšu komiteja, gan Domes deputāti atbalstīja ierosinājumu pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem amata likmi paaugstināt
par Ls 20 no 2011. gada 1. jūlija.
Dome apstiprināja šādas
Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu amata
likmes, ņemot vērā pedagoģisko

darba stāžu:
- ar pedagoģisko darba stāžu,
mazāku par 5 gadiem, - Ls 307;
- ar pedagoģisko darba stāžu
no 5 līdz 10 gadiem - Ls 313;
- ar pedagoģisko darba stāžu,
lielāku par 10 gadiem - Ls 318.
Pirmsskolas skolotāju atalgojuma palielināšanas jautāums tika skatīts kontekstā ar
jautājumu par iespējām mazināt
potenciālo audzēkņu rindas bērnudārzos. Gan Izglītības kultūras un sporta komitejas locekļi,
gan Dome vienojās, ka reāls risinājums situācijas uzlabošanai
varētu būt bērnu skaita palielināšana grupās. Dome nolēma izdarīt grozījumus 2009. gada
8. septembra lēmumā «Par izglītojamo skaitu grupā Iecavas novada pirmsskolas izglītības
iestādēs», nosakot, ka no 1. jūlija
pirmsskolas izglītības programmas apguvei 1,5 līdz 3 gadu vecu
bērnu grupā audzēkņu skaits ir
8-20. Līdz ar to tika nolemts arī
palielināt pirmsskolas izglītības
pedagogu likmju skaitu: bērnudārzā «Cālītis» par 1 likmi un PII
«Dartija» par 0,5 likmēm, kā arī
tika izdarīti grozījumi 2010. gada
29. decembra lēmumos par darba samaksu PII «Cālītis» un PII
«Dartija» darbiniekiem.
Nelielas izmaiņas Dome apstiprināja arī pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs darbinieku darba samaksā. IZ

Pacientus konsultēs
Sirds veselības kabinetā
A: Aleksandrs Prokopenko

IVSAC direktores vietnieks finanšu
un saimniecības jautājumos
Sirds veselības kabineta darbinieki pašvaldības aģentūrā
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» (IVSAC) pieņems apmeklētājus 30. maijā no
pulksten 9:20 līdz 15:50.
Sirds veselības kabinetu bez
maksas un bez ģimenes ārsta
nosūtījuma var apmeklēt personas no 18 gadu vecuma vienu
reizi gadā.
Apmeklējums ieteicams tukšā dūšā vai divas stundas pēc
ēšanas.

Tiks veikti šādi izmeklējumi:
* asinsspiediena mērīšana,
* kopējā holesterīna noteikšana,
* ķermeņa masas indeksa aprēķināšana,
* glikozes un triglicerīdu līmeņa asinīs noteikšana,
* konsultācija par sirds veselības riska faktoriem.
Sirds veselības kabinetā apmeklētāji netiek ārstēti, bet gan
konsultēti. Ja kabinetā pacientam tiks konstatēti veselību
iespaidojoši riska faktori, viņš
saņems rekomendāciju vērsties
pie ģimenes ārsta vai speciālista.
Pieteikšanās IVSAC reģistratūrā pa tālruni 63941481. IZ

Iecavas novada Dome ir izsludinājusi atkārtotu

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursu
2011. gadam.
Projektu pieteikumi iesniedzami
līdz 20. jūnijam.
Kopējais pieejamais finansējums - Ls 1981,74.
Konkursa nolikums un sīkāka informācija atrodama
pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv sadaļā
Sabiedrība/Nevalstiskās organizācijas un aktīvistu grupas.

Bezmaksas seminārs
par attīstības iespējām un
ES struktūrfondu finansējumu
Biznesa uzsācēji, lauksaimnieki un uzņēmēji, kas meklē
iespējas attīstīt savu biznesu!
Iecavas novada Dome, Zemgales
plānošanas reģions un Hipotēku
banka aicina uz bezmaksas semināru par valsts atbalsta programmu ES struktūrfondu pieejamo finansējumu Zemgales reģionā. Seminārs notiks ceturtdien, 2. jūnijā, plkst. 10 Iecavas kultūras namā.
Seminārā uzzināsiet:
! Kādu finansējumu iespējams
saņemt Hipotēku bankas piedāvāto, Eiropas Savienības fondu
līdzfinansēto valsts atbalsta programmu ietvaros:
- Starta programma biznesa
uzsācējiem;
- Apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumu programma;
- MVU izaugsmes aizdevumu
programma;

- Komersantu konkurētspējas atbalsta programma;
- Mikrokreditēšanas programma.
! Zemgales struktūrfondu informācijas centra piedāvājums,
informācijas meklēšanas iespējas.
!
ES struktūrfondi - plānošana, veidi, finansējuma sadalījums.
!
Kas ir projekts? Deviņi
soļi līdz projektam.
! Turpmākās attīstības iespējas Iecavas novadā.

Interesentus lūdzam reģistrēties semināram
pa tālruni 63941301;
63941937 vai elektroniski,
sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: ineta.bramane@iecava.lv. IZ

Melnās ziņas
- 20. maijā ap plkst. 12:40
kāds 1968. gadā dzimis autovadītājs, DUS «Astarte» uzsākot
kustību ar automašīnu VW Passat Variant, bojāja degvielas sūkņa pistoli.
- 21. maijā plkst. 10:52 ceļa
Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
39,1. kilometrā 1926. gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu
VW Passat Variant, notrieca no
automašīnas Audi 90 izkāpušu
vadītāju. Cietušais nogādāts Jelgavas slimnīcā ar gūžas un
apakšdelma sasitumiem.
- 22. maijā laika posmā no
plkst. 00:00 līdz 5:30 Rosmē pie

mājas novietotai automašīnai
VW Passat izsists vadītāja durvju stikls, nozagta CD automagnetola un nauda - 70 lati. Aizturēts kāds 1989. gadā dzimušais. Sākts kriminālprocess.
- 24. maijā Rīgas ielā konstatēts, ka 1982. gadā dzimis vīrietis uzglabā nelegālas cigaretes
bez akcīzes markas un dzīvo bez
deklarētas dzīvesvietas. Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2011. gada 27. maijā

4.

Sadalīti Zelta grābekļi
A: Beata Logina
F: no Dainas Rudzītes albuma

23. maijā visā Latvijā tika
pasniegtas Lielās talkas
organizatoru un
apdrošināšanas sabiedrības
«Balta» iedibinātās
ceļojošās balvas «Zelta
grābeklis».
Balvas jau otro gadu saņēma
čaklākie talku rīkotāji, kuri izcēlās ar īpaši aktīvu iesaistīšanos Lielās talkas aktivitātēs,
vienlaikus sniedzot ievērojamu
ieguldījumu nozīmīgu sava reģiona objektu sakopšanā un uzlabošanā.
Žūrijas komisija noteica trīs
balvas pretendentus katrā Latvijas reģionā, taču, tā kā Vidzemē
šogad bija īpaši aktīvi talku rīkotāji, tad šajā reģionā balvai tika

izvirzīti pieci pretendenti. Zemgales reģionā balvas «Zelta grābeklis» saņemšanai bija izvirzīti Rogāļu gravas talkas rīkotāji, Dobeles pagasta pārvalde un Iecavas
novada Dome.
23. maijā godināšanas pasākumā Krustpils novada Domē
piedalījās Lielās talkas koordinatore Iecavas novadā - SIA «Dzī-

vokļu komunālā saimniecība» dārzkope Daina Rudzīte (attēlā no
kreisās). Bet ceļojošo balvu saņēma Rogāļu gravas talkas rīkotāja
Vizma Lejiņa - par izcili noorganizētu nozīmīga kultūrvēsturiska objekta sakopšanu, padarot to par potenciāli pievilcīgu tūrisma
objektu. IZ

Noskaidroti Jauno satiksmes dalībnieku foruma Bauskas sacensību uzvarētāji
A: F: Līga Vilciņa

projekta vadītāja

Jauno satiksmes
dalībnieku forums 2011
Vislatvijas sacensību tūri
turpināja Bauskā 24. maijā
ar sacensībām Bauskas
1. vidusskolas sporta namā
«Mēmele».
Piedalīties bija aicinātas komandas no Iecavas, Bauskas,
Vecumnieku un Rundāles novada. Bērni, kas dzimuši 1999.,
2000. un 2001. gadā veidoja komandas (komandā trīs meitenes,
trīs zēni) un piedalījās sacensībās. Pavisam startēja 31 dalībnieks. Piedalījās komandas no
Bauskas 2. vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Codes pamatskolas un Iecavas vidusskolas.
Komandu kopvērtējumā
1. vietu un tiesības startēt Latvijas fināla sacensībās izcīnīja
Iecavas vidusskolas komanda
«Trakie spriegotāji» (Samanta Ilguma, Lāsma Bugovecka, Annija
Liepiņa, Kārlis Edvards Ozoliņš,
Helvis Normans Lapiņš, Renards
Spalva, skolotāja Liene Logvina).
2. vietu ieguva Codes pamatskola, bet 3. vietā ierindojās Skaistkalnes vidusskola.

Uzvarētāji Iecavas
vidusskolas
komanda
«Trakie
spiegotāji».

Spicākie
dalībnieki iecavnieks
Kārlis
Edvards
Ozoliņš un
Agate
Martuševiča no
Codes.

Kā spicākos jeb tos, kuri savākuši visvairāk punktu, apbalvoja Kārli Edvardu Ozoliņu no
Iecavas vidusskolas un Agati
Martuševiču no Codes pamatskolas.
Latvijas fināla sacensības norisinās 3. un 4. jūnijā Engures
novadā, Klapkalnciema «Ronīšos», kur par čempiona titulu cīnīsies 1. vietas ieguvēji no katrām sacensībām.
Veiksmīgai dalībai sacensībās bērniem ne tikai jāprot veikli
braukt ar velosipēdu, bet arī jāpārzina sava braucamrīka uzbūve, apkope un kā to salabot, jāpārzina ceļu satiksmes noteikumi.
Visi sacensību dalībnieki saņēma O!Kartes T-kreklu un Atzinības rakstu, bet uzvarētāji arī
diplomus un praktiskas dāvanas.
Jau piekto gadu sacensības
atbalsta O!Karte, kas ne tikai rūpējas par dāvanām katram foruma dalībniekam, bet arī nodrošina mobilos sakarus. Jauno
satiksmes dalībnieku foruma sacensības tiek finansētas no
OCTA līdzekļiem, LAMB autoklubs nodrošina iespēju labākajiem piedalīties Eiropas sacensībās Parīzē, savukārt «If apdrošināšana» rūpējas par sacensību
apdrošināšanu. IZ
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Labākajiem potenciāls ir grandiozs
1.lpp.

Kopumā cīņā par vairākiem tituliem piedalījās astoņas īsfilmas
un astoņas foto prezentācijas. Radošo darbu autori pārstāvēja Daugavpili, Jēkabpili, Olaini, Aizputi,
Rīgu, Jelgavu, Madonu, Aloju un
Iecavu. Žūrijas un skatītāju vērtējumam savus darbus bija iesnieguši
vairāki iecavnieki: Uldis Burkevics
dokumentālā žanra filmu «Divvirzienu iela», savas fotoprezentācijas
Rita Bogdanova, Līga Lasmane un
Anita Bukovska. Prieks, ka iecavnieku radošā izpausme tika augstu
novērtēta. Fotogrāfu konkurencē
Grand Prix tika Līgai Lasmanei.
Vērtēšanas komisija uzslavēja Līgas
darbos ietverto oriģinālo redzējumu, kvalitāti un kompozīciju. Savukārt īsfilmu veidotāju konkurencē
balvu par interesantāko scenāriju
saņēma Uldis Burkevics. Grand
Prix un arī skatītāju simpātiju balva
gan šoreiz aizceļoja uz Aloju. Tās
saņēma Jāņa Vīknes veidotā
filmiņa «Nothing Fails».
Savus festivālā gūtos iespaidus
«Iecavas Ziņām» uzticēja Viktorija
Gabrjuna. ««Gaiss ir pilns ar skaistām un interesantām idejām. Taču
ir svarīgi mācēt šo ideju pastāstīt citiem, festivāla gadījumā - ne ar vārdiem, bet ar fotogrāfiju. Jauniešiem
tas izdevās ļoti labi.
Man patika tas, ka šķietami ikdienišķās lietās un parādībās dalībnieki atrada interesantus stāstus,
ieviesa tajās jaunu elpu.
Īsfilmā ideju pastāstīt varbūt ir
nedaudz vienkāršāk, ņemot vērā to,
ka attēlu var papildināt ar skaņas
elementiem. Kaut gan ir svarīgi, lai
starp bildi un skaņu rodas tā
saucamā neredzamā saikne. Gluži
kā mīlestībā, kad vienam ir jāpapildina otrs, skaņai nevajadzētu būt
izteiksmīgākai par vizuālo vēstījumu. Vēlos pieminēt Olaines
vidusskolas 12. klases skolnieka
Toma Taukuļa īsfilmu «Pašpatriots», kura, pēc Adriānas Rozes
teiktā, ir «korekti atspoguļota jauna
cilvēka dienasgrāmata, kas skatītājiem ļauj mēģināt saprast, kas šādam 12. klases skolniekam ir svarīgs un par ko viņš domā».
Kopumā var sacīt, ka festivāla
skatītāju aplausi, žūrijas komentāri
un ieteikumi deva tramplīnu jaunajiem māksliniekiem. Viņiem atliek palēkties un piezemēties pareizajā vietā, droši vien katram savā.»
Par pasākuma izdošanos kopumā nebija šaubu ne žūrijai, ne
skatītājiem «Vairāk kā 3h Iecavā kopā ar Kondrašinu un Graudu skatījāmies Latvijas jauniešu foto un īsfilmas. Labākajiem potenciāls ir
grandiozs!» nedaudz vēlāk Twiterī
rakstīja Adriāna Roze. Apmierināti
par iespēju piedalīties šādā pasākumā bija arī dalībnieki.
Uldis Burkevics, kurš paralēli
studijām LU Sociālo zinātņu fakul-

Foto Grand Prix ieguvēja Līga Lasmane ir pateicīga saviem
draugiem un ģimenei, kas vienmēr sniedz atbalstu un mudina
jaunieti kaut kur piedalīties ar viņas oriģinālajām foto idejām.
Līgas fane ir arī viņas mamma Maruta (attēlā no kreisās), kas
bija līdzās festivālā un turēja par meitu īkšķi.

Līga Lasmane bieži vien savās fotogrāfijās rosina cilvēkus
paskatīties uz pasauli no neierasta skatu punkta.
tātē krāj pieredzi, darbojoties jauniešu raidījumā Kivi TV: «Biju patīkami pārsteigts, ka festivāls gan organizatoriski, gan saturiski bija izdevies lielisks. Pasākuma vadītāji
nenogurdināja, un gan īsfilmas, gan
fotogrāfijas bija gana izklaidējošas,
lai neliktu skatītājiem sajusties
garlaicīgi. Prieks bija par dalībnieku
entuziasmu un radošumu - katrs
darbs bija veidots ar savu pieeju,
varēja just, ka dalībnieki darbos bija
ielikuši gabaliņu no sevis. »
Ritai Bogdanovai fotografēšana
pagaidām ir tikai hobijs, taču viņa
cenšas piedalīties dažādos konkursos, lai uzkrātu pieredzi šajā jomā.
«Šī bija otrā reize, kad piedalījos festivālā. Man ļoti patīk, ka šeit jauniešiem ir iespēja parādīt savus darbus ne tikai draugiem, bet arī sabiedrībai,» stāsta Rita. «Priecē, ka

pasākums ir izvērties tik plašs, ir
pozitīvi un atraktīvi pasākuma vadītāji, žūrijā tiek aicināti Latvijā pazīstami producenti, režisori un fotogrāfi, skatītājiem ir iespēja nobalsot par savu simpātiju. Ieteikums
turpmākiem šādiem pasākumiem ļaut žūrijai komentēt fotogrāfu darbus, kas šoreiz izpalika, un skatītājiem ļaut noteikt gan foto, gan video simpātiju, nevis tikai vienu.»
Anita Bukovska: «Šis festivāls,
tāpat kā vairums tāda veida pasākumu, ļauj iepazīties ar daudziem
foršiem cilvēkiem un viņu atšķirīgo
pasaules redzējumu. Bija viss, kas
nepieciešams, lai lieliski pavadītu
laiku lieliskā kompānijā! Lielākais
festivāla pluss ir tas, ka tajā var piedalīties visi, kas vēlas, un vienīgais
kritērijs ir vecums.»
Līga Lasmane ir pārliecināta - lai

arī kāda būs viņas nodarbošanās
nākotnē, fotoaparāts vienmēr būs
blakus. Par savu dalību festivālā viņa teic: «Tieši tāpat, kā rodas iedvesma un dzinulis fotografēšanai,
mans stimuls piedalīties festivālā
noteikti bija draugi, ģimene un visi
citi man apkārtesošie cilvēki, tajā
skaitā arī pasākuma organizatori,
kas vienmēr ir mani atbalstījuši ar
viedokļiem par maniem darbiem, kā
arī mudinājuši kaut kur piedalīties
ar foto idejām. Stimuls ir arī citiem
parādīt, ka katrs spējam radīt dīvaino pasauli blakus visiem ierastajai; gribas, lai aizvien vairāk cilvēku nodzīvo dienu nedaudz citādāk.
Man vienmēr paticis vērot un
vērtēt vienaudžu fotogrāfijas - arī
šoreiz. Vairāku konkurentu darbi
bija tehniski profesionālāki, no kuriem var tiešām mācīties. Visvairāk
patika Ievas Druvenieces un Kristas
Zīles darbi, jo tajos interesanti mijās
profesionalitāte ar savdabīgām idejām.»
Jāatgādina, ka Latvijas jauniešu īsfilmu un foto festivāla idejas
autors ir iecavnieks Bruno Bahs,
kurš pats no 15 gadu vecuma aizrāvies ar īsfilmu veidošanu, taču
apjautis, ka trūkst iespēju savu veikumu kādam parādīt. Ideja par festivāla organizēšanu ir izrādījusies
dzīvotspējīga un tiek realizēta jau
trešo gadu. Bruno idejas īstenošanā
daudz palīdzējusi Iecavas Jauniešu
padome (IJP). «Pasākums nebūtu izdevies, ja IJP radošie un čaklie jaunieši neziedotu savu brīvo laiku tā
rīkošanai,» uzsver organizācijas līdere Laine Baha, kas tandēmā ar
brāli Bruno uzņēmās arī pasākuma
vadītāju lomu. «Katrs IJP dalībnieks
bija neaizvietojams komandas dalībnieks. Tāpat festivāls pilnīgi noteikti nebūtu iedomājams bez Iecavas novada Domes finansiālā atbalsta. Šobrīd ir grūti sarīkot kvalitatīvu pasākumu bez finansiālo resursu piesaistes, tāpēc priecājamies,
ka IJP projekts bija viens no tiem,
kas tika atbalstīti izsludinātajā NVO
projektu konkursā.
Nenovērtējams ir arī pārējo lieldraugu atbalsts. Īpaši gribas pateikties Iecavas kultūras nama administrācijai, a/s «Balticovo», SIA
«Optikart», SIA «Raivita», SIA
«R&Co», veikalam «Ciku Cakas»,
biedrībai «Arhīvs», nodibinājumam
«Iespējamā Misija», SIA «AD Solutions», SIA «Jaunpagasts Plus», viesu mājai «2upes», «Līvu Akvaparks»,
laikrakstiem «Iecavas Ziņas» un
«Bauskas Dzīve» par informatīvo atbalstu un radiostacijai «European
Hit Radio» par reklāmu. Neaizstājami palīgi festivālā bija Guntis Ērglis
un DJ Ivars, kas palīdzēja ar thenisko nodrošinājumu.
Silti paldies vārdi arī mūsu ģimenēm, kas pievēra acis uz novārtā
atstātajiem mājas darbiem, mazliet
lielākiem telefonu rēķiniem un vēlajiem vakariem, ko pavadījām nomodā, čakli strādājot.» IZ
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Audrupos gatavojas pirmajām sporta spēlēm
A: Anta Kļaveniece

Aizvadītajā sestdienā,
pavisam īsu brīdi pirms
jaunizveidotā sporta un
aktīvās atpūtas laukuma
atklāšanas Audrupu
ciemā, te noritēja
labiekārtošanas un
sakopšanas darbi: pļauta
zāle un pareizajā vietā
iestatīti futbola vārti.

Audrupu aktīvās atpūtas
laukuma sakopšanā
sestdien aktīvi piedalījās
Krišjānis Leicis.

Jau šīs nedēļās nogalē, 29.
maijā, šeit norisināsies Audrupu pirmās sporta spēles, kurās
aicināti piedalīties lieli un mazi
audrupieši, informē projekta
koordinatore Astrīda Vītola.
Sporta un aktīvās atpūtas
laukuma atklāšanas pasākumu
organizē sieviešu klubs «Liepas».
Savu ieceri par tā izveidi viņas
realizējušas, pateicoties sponsoru un privātajiem ziedojumiem,
kā arī pašvaldības līdzfinansējumam, kas iegūts, pērn startējot
nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā.
Svētdienas pasākumā savu
atbalstu solījušas «Liepas», organizatoriskos jautājumus palīdzēs risināt sporta skolotājs Vilnis Gailums, bet inventāru dažādām jautrām un sportiskām
aktivitātēm atvēlēs Iecavas novada sporta skola «Dartija».

F: Astrīda Vītola

Jauniešu un bērnu nodarbībām svaigā gaisā
iegādāta kāpelēšanas ierīce un pievilkšanās stienis, labiekārtots futbola laukums.
«Lielās talkas dienā, kad laukumā darbojāmies kādi 20 cilvēki, visiem bija prieks par paveikto. Pēdējā laikā gan Audrupos ir daudz jaundzimušo, tādēļ mammas rosina ierīkot arī šūpoles un smilšu kasti, lai arī mazajiem būtu, kur
darboties. Domāju, ka tā ir lieliska ideja nākamajiem projektiem. Prieks, ka Audrupi nav izmirstošs ciems. Šī apziņa vien dod spēku labiem
darbiem,» tā A. Vītola. IZ

Laipni aicināti mazo sunīšu klubiņā
A: F: Gita Kravala

Nu jau ceturto gadu mūsu
pusē darbojas neformālā mazo
sunīšu mīļu kopa - Jorkšīras terjeru audzētāji, kuri ziemā savas
ikmēneša saiešanas rīko Misā,
bet vasarā - kādas privātmājas
dārzā Iecavā.
Trīs jorku saimniece Sandra
Vēvere stāsta, ka aizvadītās nedēļas nogalē tikties bija ieradušies 15 mazie mīluļi, bet rekords
esot bijis 43 sunīši vienā reizē.
Obligāts pasākums ir mazo
suņu Ziemassvētku karnevāls ar
maskām, kāda nu kuram - cits
musketieris, cita - princese, un,
protams, neiztrūkstošajām kārumu balvām. Savukārt saim-

nieki, kamēr mazie draudzējas,
apspriež gan to, kurš labākais
suņu dakteris, gan kur iegādāties skaistākās suņu kleitas un
bantes, piedalīšanos izstādēs un
citus jorku audzēšanas smalkumus.
Klubiņš ir atvērts jauniem dalībniekiem, un Sandra Vēvere
saka, ka aicināti piedalīties arī
citu mazo suņu šķirņu sunīši
(toiterjeri, špici u. tml.) un viņu
saimnieki.
Pasākumu vienmēr atbalsta
un tajā piedalās Jorkšīras terjeru audzētava Valdrix, kurā var
iegādāties arī sev mīluli.
Sandrai var zvanīt un savu
piedalīšanos nākamajā pasākumā pieteikt pa tālruni
26108733. IZ
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IZ

Sporta ziņas

18. maijā vidusskolas zālē tika organizētas Iecavas novada skolu
sacensības strītbolā 6.-7. klašu grupai. No deviņām dalībnieku
komandām vienā spēlēja vidusskolas 6.a klases meitenes.
Godalgotās vietas gan izcīnīja tikai Iecavas vidusskolas zēni.
Uzvarēja 7.a klases pirmā komanda - Helvijs Meļķis, Edvards
Jašuks, Artis Dzeguze un Artūrs Bogdanovičs.
2. vietu ieguva 5.c klases basketbolisti: Artis Griška, Rihards
Mežsargs un Helvis Lapiņš, bet 3. vietā ierindojās 7.a klases otrā
komanda - Juris Kosijs, Mika Lejnieks, Benjamīns Lagzdiņš.
Aizvadītās nedēļas nogalē Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas komanda piedalījās starptautiskās sacensībās
Krievijas pilsētā Kaļiņingradā, kas bija veltītas Pasaules
eksrekordistei, nopelniem bagātajai sporta meistarei
barjerskriešanā Tatjanai Zeļencovai. Sacensībās piedalījās sportisti
no četrām valstīm: Lietuvas, Polijas, Krievijas un Latvijas.
4x100 m stafetē mūsu sportisti ar rezultātu 44,9 sekundes izcīnīja
2. vietu. Komandā startēja Rūdolfs Tonigs, Emīls Sevastjanovs,
Pauls Ķurbe un Dairis Feldmanis.
Labi rezultāti iecavniekiem arī sprinta daudzcīņā (100 m + 200 m).
A grupa
Rūdolfs Tonigs - 2. vieta (100 m - 11,1 sek.; 200 m - 22,9 sek.)
Emīls Sevastjanovs - 6. vieta (100 m - 11,6 sek.; 200 m - 23,7 sek.)
B grupa
Oskars Dudurs - 3. vieta (100 m - 11,9 sek.; 200 m - 25,1 sek.)
Ivars Porietis - 8. vieta. IZ

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

A un B kategorijas
autovadītāju apmācība.
Mācības notiek Iecavas centrā,
Edvarta Virzas ielā 21a.

Iecavas vieglatlēti kopā ar treneri Daci Vizuli Kaļiņingradā.
F: no Ivara Porieša albuma

Dižā apceļošana
aicina iegriezties Dobuļos
No 5. maija līdz 15. septembrim norisinās «Dižā Baltijas apceļošana 2011» - piedzīvojumu
kampaņa, kas aicina apmeklēt
30 tūrisma objektus Igaunijā,
Latvijā un Lietuvā.
Apceļojot organizatoru izraudzītās 10 vietas katrā valstī, ne

tikai iegūsiet jaunus iespaidus,
bet varēsiet arī laimēt lieliskas
balvas. Latvijas galamērķu sarakstā iekļauts arī mini zoo «Dobuļi» Iecavas novadā.
Vairāk informācijas par apceļošanas akciju meklējiet internetā: www.greatbaltic.eu. IZ

Tālr. 28474913; 26974800.
www.unamiks.lv

Veidosim Iecavas novada
kalendāru
2012./2013. gadam!
Sūti redakcijai fotogrāfijas,
kas raksturo Iecavas attīstību
dažādās jomās (izglītība,
sports, kultūra,
lauksaimniecība, ražošana,
tūrisms utt.) un atspoguļo
dabas maiņu gada ritumā.
Katrai bildei jāpievieno
autora vārds, uzvārds un
precīza norāde, kas tajā
redzams (vietas, objekta,
pasākuma, cilvēku kolektīva
utt. nosaukums). Iesūtīšanas
termiņš – 1. jūlijs, e-pasta
adrese: avize@iecava.lv.

Pateicība
Mīļš paldies Iecavas
neatliekamās palīdzības
brigādei un abām feldšerītēm
par sirsnību un palīdzību.
Ausma «Liepārēs»

Vaļasprieku izstāde «Dvēseles varavīksne»
Iecavas kultūras namā - no 6. jūnija līdz 19. jūnijam.
Lūdzam visus, kam ir gleznoti, austi, zīmēti, izšūti, adīti,
pīti un citādi darināti vaļasprieki, pieteikties izstādei
pa tālruņiem 63941601 vai 29428476 līdz 27. maijam.

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

Tālr. 29452087.

Iecavas kultūras namā
līdz 6. jūnijam apskatāma
Zālītes speciālās
internātpamatskolas
audzēkņu radošo darbu
izstāde.

Pārkāpti rūgtuma kalni,
Staigātas priecīgas takas Pēkšņi, tik pēkšņi dzīve
Pēdējās ardievas saka. /K. Apškrūma/

Izsakām dziļu līdzjūtību Margaritai un Jānim,
no vīra un tēva atvadoties.
Zorģu mājas Nr.2 iedzīvotāji

Aizsaulē aizgājuši
Zoja Sirotina (20.11.1931. - 21.05.2011.)
Rita Baumane (20.04.1939. - 23.05.2011.)

2011. gada 27. maijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Uzklausīšanas sanāksme par SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» ūdens apgādes pakalpojumu tarifa projektu
2011. gada 10. jūnijā plkst. 13:00 SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» zālē (Edvarta Virzas ielā 21a, 3. stāvā) Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ūdens apgādes pakalpojumu tarifa projektu. Interesenti dalību sanāksmē
var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 9. jūnijam (kontaktpersona Dace Burtniece, tel. 67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar iesniegto SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» tarifu projekta kopsavilkumu var komisijas mājas lapā
http://www.sprk.gov.lv, sadaļā licences, tarifi/ūdenssaimniecība/tarifi/iesniegtie tarifu projekti.

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, līstes, apdares un grīdas
dēļus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Pērk : : :
Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus. Samaksa
tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.
metāllūžņus (no 1 kg).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.

„Astarte-Nafta” akcija līdz 30. jūnijam
Uzpildi degvielu Rīgas ielā 2b, Iecavā,
un par brīvu saņem
degvielas altaižu karti ar 0.02 Ls/litrā atlaidi.
Piedāvājam arī bezakcīzes dīzeļdegvielu lauksaimniekiem.
Tālr. 63020006.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Iecavas novada Domes 2011. gada 10. maija sēdes lēmumu, protokols nr.7, 2.p., ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam «Kalna Vizmas», Iecavā, Iecavas novadā, kadastra Nr. 4064 010 2962.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja - sertificēta arhitekte Valda
Lasmane. Detālplānojumu izstrādā SIA «Valgund» (reģ. Nr.
40003830555). Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Iecavas novada teritorijas plānojumu - Jauktās darījumu
un sabiedrisko objektu apbūves teritorija.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei iesniegt SIA «Valgund», Ropažu pasta nodaļas a/k 66, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135 līdz 2011. gada 28. jūnijam.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Iecavnieks Auto» piedāvā
darbu smago automašīnu
mehāniķim un auto
elektriķim. Tālr. 63921978,
e-pasts: serviss@iecavnieks.lv.
Z/s «Liepziedi» aicina jauniešus
lasīt gurķus. Tālr. 29428723.
Z/s «Laimes Lāči» vajadzīgs(-a)
strādnieks(-ce), var būt
skolnieks(-ce).
Tālr. 29715572; 29861662.

8.

Estrādē
4. jūnijā Iecavas estrādes
atklāšanas svētki:
plkst. 18:45 pašdarbnieku
gājiens no kultūras nama
uz estrādi – Rīgas iela,
Krasta iela, Puškina iela;
plkst. 19:00 estrādes svinīga
atklāšana, pašdarbnieku un
dziedošo iecavnieku šova
«Dziedi ar mani»
duetu koncerts:
Alma Spale, Oskars Pīlādzis;
Dace Deņisova, Kristīna Kugrēna;
Kristīne Zabarovska, Indra Krauja;
Kristīne Karele, Ilmārs Pumpurs;
Māris Sevastjanovs, Laura Arāja;
Linda Matveja, Juris Beitiņš;

noslēgumā balle
ar «Melno kaķu orķestri» un
īpašajiem viesiem grupu «The Black cat».
Ieeja - bez maksas.

Sporta namā
Latvijas Jaunatnes
olimpiādes atlases
sacensības basketbolā U-16
28. maijā
plkst. 10:00 Vecumnieki - Sigulda
plkst. 11:30 Iecava - Bauska
plkst. 14:00 Iecava - Vecumnieki
plkst. 15:30 Sigulda - Bauska

Dažādi : : :
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus
u. c. Tālr. 26821053 (Ilvijs).
Stikla taras pieņemšanas
punktā Edvarta Virzas ielā 14
pagarināts darba laiks:
darbdienās plkst. 9-20
(pusd. pārtr. 13-14),
sestdienās plkst. 9-15.
Tālr. 29809599; 29164600.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

29. maijā
plkst. 10:00 Vecumnieki - Bauska
plkst. 11:30 Iecava - Sigulda

Internātskolas
stadionā
Iecavas novada vasaras
sporta svētki
4. jūnijā plkst. 10:00.
Programmā:
vieglatlētika, futbols, strītbols,
volejbols, šautriņu mešana,
šaušana, riteņbraukšana,
virves vilkšana, auto veiklības
braukšana u. c.
Pasākuma nolikums www.iecava.lv.

Gadskārtējā traktortehnikas tehniskā apskate
Iecavas novadā notiks:
8. jūnijā plkst. 10.30 «Balticovo», 11.30 «Jumis».
Pirms TA veikšanas traktortehnikas īpašnieks (vadītājs) uzrāda
traktortehnikas reģistrācijas apliecību, OCTA polisi un
traktortehnikas vadītāja apliecību, kā arī veic samaksu par
tehnisko apskati. Uzziņas pa tālr. 63925013.
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