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Talantu šovā uzvar meitene
ar pareizo attieksmi un enerģiju

Šajā numurā:
2.
Iecavas
skolēni tiek
ZZ Čempionāta
finālā

Pavisam patriot

Nosaka
3.
īres maksu
pašvaldības
dzīvokļiem

A: Anta Kļaveniece
F: Elīna Arāja

Pārliecinošs vai

3.lpp.

Piektdiena, 13. aprīlis, nebūt nebija melnā, bet gan krāsainā piektdiena. Tas, pateicoties
Iecavas Jauniešu padomes organizētajam pasākumam «Manas sirds talants», kas kultūras namā
pulcēja desmit sava talanta atveidotājus un viņu atbalstītājus.
4.lpp.

Zorģu lasītāji lepojas
ar savu bibliotekāri
A: F: Elīna Arāja

Bibliotekāru mēnesī,
11. aprīlī, jau sesto gadu pēc
kārtas Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrība
sveica Latvijas piecus
sirsnīgākos, radošākos un
pašaizliedzīgākos
bibliotekārus, tos titulējot
par «Pagasta bibliotekāriem Gaismas nesējiem». Starp
viņiem arī Zorģu bibliotekāre
Aina Ezergaile.
Latvijas Universitātes Lielajā
aulā notika Latvijas bibliotekāru
15. konference, kuras ietvaros

apbalvoja pa vienam lasītāju
iemīļotākajam bibliotekāram no
katra Latvijas reģiona. Lasītāji
«Gaismas nesēja» titulam bija
iesnieguši 50 pieteikumus, no
tiem 15 - Zemgales reģionā. Balvas uzvarētājiem sarūpēja Lursoft, RIMI un Jāņa Rozes izdevniecība, bet simboliska dāvana
katram «Gaismas nesējam» bija
svece, kas simbolizē bibliotekāra
sirsnīgumu, labestību un gaismu. Konferencē piedalījās arī
kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris
Jaunsleinis un citas prominen5.lpp.
tas personas.

«Cento»
kļūst
par «Iki»

6.

Aicina saņemt Latvenergo
elektrības norēķinu kartes
A: Ināra Magone

Sociālā darbiniece
Iecavas novada pašvaldības
Sociālajā dienestā (Dzirnavu
ielā 1) elektrības norēķinu karti
Ls 53,70 vērtībā var saņemt ģimenes, kuras atbilst šādām mērķa grupām:
l
trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, kas
jau ir saņēmušas divas 500 kWh
elektrības norēķinu kartes
iepriekšējos gados);
l
visas ģimenes (nav jāņem
vērā maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statuss):

* kurās aug bērni invalīdi;
* kurās ir audžubērni un aizbildniecībā esoši bērni;
* daudzbērnu ģimenes (izņemot tās, kuras pieteikušās papildu 2400 kWh kompensācijas
programmā).
Ierodoties pēc norēķinu kartēm, jāuzrāda dokumenti, kuri
apliecina attiecīgo statusu.
Papildus atbildes uz jautājumiem par dāvinātajām norēķinu
kartēm var saņemt, zvanot AS
«Latvenergo» Klientu servisam pa
bezmaksas tālruni 80200402.
Sociālais dienests apmeklētājus pieņem pirmdienās 8-17
un trešdienās 8-18. IZ

2012. gada 20. aprīlī

2.

Vidusskolas skolotāja saņem aktīvākās SMU biznesa konsultantes titulu
A: Anta Kļaveniece

Piektdien, 13. aprīlī,
starptautiskajā izstāžu centrā
Ķīpsala norisinājās Jauno
Uzņēmēju dienas 2012, kuras
organizē Biznesa izglītības
biedrība Junior
AchievementYoung
Enterprise Latvija sadarbībā
ar Skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU)
programmas atbalstītāju
Swedbank.
Aptuveni 300 dalībnieki no
visas Latvijas ieradās šajā pasākumā, lai piedalītos SMU Nacionālajā finālā un noskaidrotu,
kuri ir šī gada labākie un veiksmīgākie jaunie uzņēmēji. Iecavas vidusskolu finālā veiksmīgi
pārstāvēja SMU «Palnieri Iecava»
(Mikus Kačerauskis un Kārlis
Jānis Zaķis), SMU «Sisis Vijoļkājis» (Anna Patrīcija Karele un Krisija Laura Čipena), SMU «Zelta
lietus» (Anna Derkača un Monta
Ignatjeva) un SMU «Brīnumpērle» (Betija Celitane un Džūlija
Rodenkirhena). Ar skolēniem
kopā bija skolotāja Solvita Lauzēja.

Jauno Uzņēmēju dienās tika
apbalvoti arī labākie reklāmas
konkursa «Cita Holivuda» dalībnieki. Reklāmas konkurss šogad
guva lielu atsaucību skolēnu vidū un konkursam tika iesniegti
630 darbi. Īpaši cītīgi izrādījās
sākumskolas un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi no visiem Latvijas reģioniem, kuri
iesūtīja vairāk nekā 1200 darbus
Sociālajai zīmēšanas kampaņai
un biznesa pasaku konkursam
«Ceļš uz ekonomisko domāšanu». Iecavas vidusskolas 5.a klases skolniece Liāna Simsone kļuva par biznesa pasaku konkursa
laureāti un ieguva Swedbankas
simpātiju balvu. Savukārt Sociālās zīmēšanas kampaņas laureātu vidū bija 4.a klases skolnieces
Elīna Logina un Kristīne Kabaļina, kā arī 4.b klases skolniece
Luīze Šlihta. Paldies skolotājām
Evitai Burcevai un Gitai Tamašai
par skolnieču sagatavošanu
konkursam.
Jauno Uzņēmēju dienu ietvaros netika aizmirsti arī tie cilvēki,
kuri ikdienā atbalsta skolēnus
un palīdz veidot savus uzņēmumus, - skolotāji. Aktīvākās SMU

Biznesa pasaku un sākumskolas zīmēšanas
kampaņas laureātes: Luīze (no kreisās), Liāna,
Kristīne un Elīna kopā ar skolotāju Evitu Burcevu.
biznesa konsultantes titulu šogad ieguva skolotāja Solvita Lauzēja, kas strādā ar jauniešiem

gan Iecavas vidusskolā, gan
Bauskas Valsts ģimnāzijā un
Bauskas sākumskolā. IZ

ZZ Čempionāta pusfināla uzvarētāju vidū arī skolēni no Iecavas
A: Gita Zaķe

Iecavas vidusskolas skolotāja
Pirmajā ZZ Čempionāta
pusfinālā, kas norisinājās
10. aprīlī Dobelē, triumfēja
skolēni no Bauskas, Tukuma,
Iecavas, Baldones un Dobeles.
Ar šo uzvaru 12 klases,
tostarp arī Iecavas
vidusskolas 8.b klase,
65 klašu konkurencē ir
tikušas nākamajā un pēdējā
čempionāta kārtā - lielajā
finālā, kas notiks 26. maijā
Rīgā, parkā Esplanāde.
Skolēnu lielāko sporta un
prāta spēļu pusfinālos kopā piedalīsies 650 klases jeb aptuveni
20 000 skolēnu, savukārt finālā
tiks 138 klases no visas Latvijas.
ZZ Čempionāta pusfinālā Dobelē piedalījās sešas Iecavas vidusskolas komandas: 5.a klase
(audzinātāja Milita Pīlādze), 6.a
klase (Kristīne Karele, Dobelē atbalstīja Solvita Lauzēja), 8.a klase (Dina Mediņa), 8.b klase (Gita
Zaķe), 10.a klase (Vita LauciņaVeinere) un 11.a klase (Pārsla
Ratkus).
Pusfinālā sacensības notika
klašu grupās. 4.-5. klašu grupā
piedalījās 20 komandas no dažādām Zemgales reģiona skolām,
6.-8. klašu un 10.-11. klašu gru-

pā bija sīva konkurence starp 25
komandām. Komandām bija jāveic 12 pārbaudījumi. Iecavas vidusskolas komandām ļoti labi
veicās «Nike puzzlē». Simpātiju
balvas un uzaicinājumu uz lielo
skrējienu no Nike Riga Run saņēma 8.b un 10.a klases skolēni.
Simpātiju balvas no Guttas saņēma 5.a klase. Neizpalika arī
individuāli sasniegumi. Hugo
Puriņš (5.a) uzvarēja ZZ anketu
izlozē, Liene Hofeina (6.a) parādīja labus rezultātus SMS konkursā, Santai Šuhertei (8.a) bija
viens no stiprākajiem un ātrākajiem florbola bumbiņas metieniem.
Pats lielākais prieks bija 8.b
klases komandai, kad ZZ Čempionāta vadītājs komiķis Jānis
Kalniņš paziņoja, ka viņi ieguvuši II vietu un līdz ar to tiesības
startēt ZZ finālā. Komandai interesantākā likās AXAs trase, kuru pārvarot varēja ne tikai šūpoties virvē un izvairīties no lieliem
maisiem, bet bija diezgan daudz
jādomā, lai visu precīzi izpildītu.
Vislielākās grūtības bija sagādājis «Lielais mērķis». Kas komandai palīdzēja uzvarēt? Komandas
saliedētība, sportiskais gars un
mērķis uzvarēt, kā arī Axa putras un Everest ūdens.
Kā ierasts, arī šogad ZZ Čempionāts norisinās trīs posmos.

Tām klasēm, kas pusfinālā nav
iekļuvušas, ir vēl viena iespēja
nonākt lielajā finālā izpildot Online ZZ Čempionāta uzdevumu

ZZ Čempionāta mājas lapā. Sešas labākās klases katrā vecuma
grupā uzreiz varēs iekļūt sacensību noslēdzošajā kārtā. IZ

Laiks pulcināt Iecavas mazos
cāļus uz dziedāšanas svētkiem
A: Alma Spale

Kultūras nama direktore
Pavasaris ir klāt un tas
liecina par to, ka laiks
pulcināt Iecavas mazos cāļus
uz lielajiem dziedāšanas
svētkiem – «Cālis 2012»!
Jau trešo gadu konkurss
priecēs Iecavas iedzīvotājus ar
skaistām bērnu dziesmām, skanīgām balsīm, mīļiem smaidiem.
Piesakiet bērnus dalībai konkursā «Cālis 2012», lai tie var doties
jautrā, muzikālā piedzīvojumā
kopā ar citiem cāļiem.
Kas vajadzīgs, lai pieteiktos?
Jāsameklē un jāiemācās dziesma pēc brīvas izvēles, to izvēloties atbilstoši izpildītāja vecumam un balss spējām. Konkursanti sagatavoto dziesmu varēs
izpildīt a capella, mūzikas instrumentu vai fonogrammas pavadījumā. Konkursantu sniegu-

mu vērtēs žūrija, pievēršot uzmanību izvēlētā priekšnesuma
sarežģītības pakāpei, mākslinieciskajai kvalitātei un dalībnieku
vizuālajam tēlam. Katram dalībniekam tiks piemiņas balva un
kāda no žūrijas piešķirtajām nominācijām. Veiksmīgākais Iecavas vokālists iegūs galveno balvu
«Cālis 2012».
Pasākumu kuplinās viesis –
dziedošais policists Nikolajs Puzikovs, «OKartes akadēmijas»
students.
Vecāki un pedagogi mazos
cāļus konkursam var pieteikt
līdz 7. maijam, zvanot pa tālruni:
63941234, 22042081 vai sūtot
e-pastu: kultura.iecava@apollo.lv .
Ar konkursa nolikumu elektroniski var iepazīties www.iecava.lv vai kultūras namā.
Konkurss «Cālis 2012» Iecavas kultūras namā notiks sestdien, 12. maijā, plkst.11.00. IZ
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3.

Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

10. aprīļa Domes sēdē
deputāti izskatīja
25 jautājumus.
PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2013.2037. GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Tā kā Teritorijas attīstības
plānošanas likums nosaka, ka
teritorijas attīstības plānošana
vietējā līmenī notiek saskaņā ar
savstarpēji saskaņotiem attīstības plānošanas dokumentiem,
Dome pieņēma lēmumu par
Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrādes uzsākšanu.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kurā nosaka pašvaldības pašreizējo telpisko struktūru, ilgtermiņa attīstības redzējumu un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā
veidā.
Novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādes vadības
grupā darbosies: J. Pelsis,
M. Veinbergs, A. Mačeks, I. Bramane, A. Zaķe, A. Avots, J. Arāja,
J. Krievs, pieaicinot arī pārstāvi
no Zemgales plānošanas reģiona.
Dokumentu paredzēts izstrādāt deviņu mēnešu laikā, nosakot, ka dokumenta gala versijas
apstiprināšana novada Domē ir
2013. gada 1. februāris.
PAR 2011. GADA PĀRSKATU
APSTIPRINĀŠANU
Deputāti iepazinās un apstiprināja visu pašvaldības iestāžu, novada Domes un arī pašvaldības 2011. gada konsolidēto
pārskatu. Sēdē piedalījās zvērināta revidente Elga Bernāne, kura uzslavēja pašvaldību par labi
sagatavoto pārskatu. Ar iestāzu
pārskatiem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.iecava.lv.
PAR DZĪVOJAMO TELPU
ĪRES MAKSAS NOTEIKŠANU
IECAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ VAI VALDĪJUMĀ
ESOŠAJĀM DZĪVOJAMĀM TELPĀM
Lai nodrošinātu pašvaldības
dzīvojamo māju pienācīgu uztu-

IZ

rēšanu, vienotu īres maksas noteikšanas kārtību un ievērotu labas pārvaldības principus Dome
nolēma:
1. Noteikt, ka Iecavas novada
pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres
maksa tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM= (Peļņa + Apsaimniekošana) x Platība, kur ĪM - īres maksas apmērs (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);
Peļņa - īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (lati mēnesī par
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru); Apsaimniekošana - dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas
izdevumi (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības
kvadrātmetru); Platība - dzīvojamās telpas kopējā platība (kvadrātmetri), kas precizēta, ņemot
vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu
un segto terašu platībai - koeficientu 0,3.
2. Noteikt, ka pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošas
dzīvojamās telpas īres maksas
peļņas daļa, ko īrnieks maksā
par dzīvojamās telpas lietošanu,
ir:
2.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām - 0,10 Ls/m2;
2.2. dzīvojamām telpām ar
pazeminātu labiekārtojuma līmeni (nav ūdensvada un/vai kanalizācijas) - 0,05 Ls/m2.
3. Noteikt, ka Iecavas novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām īres maksas daļas apmērs dzīvojamās mājas uzturēšanas
un apsaimniekošanas izdevumi
- ir vienāds ar attiecīgās dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Tāpat Dome pilnvaroja uzņēmumu SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» sagatavot, parakstīt un noslēgt izīrēto dzīvojamo
un nedzīvojamo telpu īres līgumus par pašvaldības dzīvojamo
un nedzīvojamo telpu apsaimniekošanu, kā arī veikt pašvaldības īpašumā esošo izīrēto dzīvokļu īres maksas iekasēšanu.
Lēmums stāsies spēkā ar
2013. gada 1. janvāri. Kontroli
par lēmuma izpildi uzdots veikt
Domes izpilddirektoram. IZ

Skolu ziņas

Iecavas vidusskolā 16. aprīlī
1.-4. klašu skolēni noskatījās cirka izrādi; 18. aprīlī 2.-12. klašu
skolēni piedalījās novada skolu
pavasara krosā; 19. aprīlī skola

piedalījās Lielajā Talkā; 21. aprīlī
skolā notiks Nacionālais debašu
turnīrs; 22. aprīlī 5.-9. klašu koris
piedalīsies Iecavas luterāņu baznīcas dievkalpojumā. IZ

Jaunieguvumi
aprīlī
Jaunieguvumi
aprīlī
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.

Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
«Dārzkopja padomnieks
2012.»
v
Lorenca T. «Skaistuma
anatomija»
v
Neikena I. «Šrilanka - noslēpumainā ūdensroze Indijas okeānā»
v
Rigs B. M. «Žīdu karavīri
Hitlera armijā»
v
Stevensons N. J. «Modes
vēsture»
v
Vitāle Džo «Bez robežām»

Oriģinālliteratūra
v
«Ādama gredzens.» Sēr.
Lata romāns
v
Bauere I. «Ede, Pumpura
sieva»
v
Dreiže L. «Naktstauriņš»
v
Heniņš A. «Smilšu pulkstenī birst cits laiks»

v
Jukņeviča B. «Vienkāršas
lietas» Lugas.
v
Laukmane M. «Nekādas
pupu mizas»

Tulkotā literatūra
v
Bliksena K. «Ziemas pasakas»
v
Čemberlena D. «Trauslais
dzīvības brīnums»
v
Gregorija F. «Fortūnas
rats»
v
Keita L. «Kaislība»
v
Koreckis D. «Rokenrols
Kremļa dzīlēs» 4.gr.
v
Loransa K. «Šajās rokās»
v
Mariņina A. «Nāve kā
māksla. 1.gr. Maskas»
v
Penaks D. «Skolas sāpes»
v
Sabaļauskaite K. «Silva
Rerum II»
v
Valdena L. «Maorietes
lāsts»
v
Votsons S. Dž. «Pirms es
aizeju gulēt»

Melnās ziņas
- 4. aprīlī plkst. 11:40 nenoskaidrota persona veikalā Edvarta Virzas ielā nozaga vīriešu
virsjaku Ls 37,40 vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 10. aprīļa
plkst. 21 līdz 11. aprīļa plkst.
7:15 Ozolu ielā no mājas pagalma nozagta 1999. gada izlaiduma automašīna Audi A6 Avant.
Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 10. aprīļa
plkst. 20:00 līdz 11. aprīļa plkst.
8:00 Tirgus ielā automašīnai VW
Sharan bojāta aizdedzes slēdzene.
- 12. aprīlī plkst.10:30 blakus
Iecavas dzelzceļa stacijai no pārkurinātas krāsns aizdegās lauku
virtuve.
- 12. aprīlī plkst.16:50 Iecavas autoostā aizturēts kāds
1954. gadā dzimis vīrietis, kurš
atradās sabiedriskā vietā tādā
alkohola reibumā, kas aizskar
citu cilvēku cieņu. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā
gaisā 4,36 promiles. Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
- Laika posmā no 12. aprīļa
plkst. 22:00 līdz 13. aprīļa plkst.
9:00 no mājas pagalma Tirgus
ielā nozagta 1992. gada izlaidu-

ma automašīna Audi 80. Valsts
policijas Zemgales reģionālās
pārvaldes Bauskas iecirkņa policijas darbinieki, veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, uz
karstām pēdām aizturēja divas
personas: 1988. un 1994. gadā
dzimušus vīriešus. Automašīna
atdota īpašniekam. Uzsākts kriminālprocess.
- 17. aprīlī plkst. 00:22 Zorģos, ceļa A 7 47. kilometrā,
1984. gadā dzimis vīrietis, vadot
automašīnu MAN ar piekabi Coegel, ietriecās stāvošā automašīnā DAF ar puspiekabi Schmitz.
Negadījuma rezultātā miesas bojājumus guva 1982. gadā dzimušais automašīnas DAF vadītājs.
Ar galvas sasitumu un galvas
smadzeņu satricinājumu viņš
nogādāts Jelgavas slimnīcā.
- 18. aprīlī plkst. 9:00 Iecavas
tirgus teritorijā pagaidām nenoskaidrots vadītājs ar nenoskaidrotu automašīnu atpakļgaitā uzbrauca 1942. gadā dzimušai gājējai. Cietušajai sniegta ambulatora medicīniska palīdzība.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Talantu šovā uzvar meitene ar pareizo attieksmi un enerģiju
A: F: Anta Kļaveniece

1.lpp.

Protams, neiztika arī bez
kompetentas žūrijas, kurā darbojās dziedātājs un mūzikas producents Normunds Rutulis, Latvijas ielu vingrošanas sporta
biedrības dibinātājs Māris Šlēziņš un Mareks Dainis jeb Dj [ex]
da Bass. Lai arī dažreiz uz skatuves iezagās pa kādai šķībai notij
vai neritmiskam solim un žūrijas
vērtējumā izskanēja arī kritiskas
piezīmes, kopumā pasākums
noritēja labvēlīgā un sirsnīgā
gaisotnē. Ir pilnīgi saprotams, ka
bez īpašas skatuves pieredzes
prožektoru gaismā iznākt lielas
auditorijas priekšā nemaz nav
tik viegli. Ne velti žūrija 1. vietu
piešķīra 14 gadus vecajai Signijai Taraņenko meitenei, kura
vislabāk tika galā ar skatuves satraukumu, neskatoties uz to, ka
dziedāt sākusi vien trīs dienas
pirms šova atlases kārtas un tikai otro reizi mūžā turēja rokās
mikrofonu. Izšķirošā šoreiz nebija dziedāšanas kvalitāte, bet gan
skatuves šarms. Normunds Rutulis pēc uzstāšanās sacīja: «Forši! Priekšnesums atbilst tam, ko
tu vari, kas patīk tev un publikai.
Lai arī tev nav plašs balss
tembrs, rezultāts ir teicams, jo tu
labi tiki galā ar savu kautrību.
Šovakar šis ir labākais priekšnesums.» Līdzīgās domās bija arī
Māris Šlēziņš: «Tādi kā tu ir dzimuši būt zvaigznes, jo tev ir viss pareizā attieksme un pareizā
enerģija, tikai ne balss. Novēlu
tev atrast savu vietu, izmantot
tos talantus, kas tevī ir, un tu
būsi zvaigzne!»
Dziesmā savu talantu izteica
arī astoņpadsmitgadīgā Diāna
Špoģe. Savā repertuārā Diāna
parasti cenšas iekļaut dziesmas
ar stāstu, papildinot tās ar savām izjūtām un emocijām. Dj
[ex] da Bass uzteica Diānas balss
tembru, piebilstot, ka līdz galam
izbaudīt priekšnesumu viņam
traucējusi fonogrammas kvalitāte. «Var just, ka nedziedi ilgi, taču tavs balss tembrs ir ļoti labs,»
savu vērtējumu izteica N. Rutulis. «To vajag izmantot, jo Latvijā
labs balss tembrs nemaz nav tik
bieži sastopams. Priekšnesumā
pietrūka pārliecības, enerģijas,
šķita, ka, sākot dziedāt, tu domā, lai tas viss ātrāk beigtos. Ir
vēl daudz jāstrādā, bet pēc diviem trim gadiem novēlu tev būt
uz lielās skatuves!»
Edgars Kalderauskis jeb Kalders piedalīties šovā izlēmis,
ieraugot pasākuma afišas. Viņš
pats par savu talantu nav pārliecināts, tāpēc saņēmis drosmi
kāpt uz lielās skatuves, «lai tad

skatītāji lemj, vai man ir talants
vai nav». «Pa savu dzīvi es eju lēnām, lai redzētu visu. Bez šaubām, esmu gatavs uzņemties risku,» savā priekšnesumā paša sarakstītu tekstu repa stilā deklamēja Edgars, izmantojot internetā dzirdētas mūzikas pavadījumu. Žūrija ieteica Edgaram attīstīt runas dikciju un ritmu, taču
uzslavēja viņa segvārdu un drosmi tiešām uzņemties risku, kāpjot uz lielās skatuves. «Žūrijas
vērtējums bija skarbs, bet apsolu, ka būs izaugsme, jo savu talantu izkopju vien pusotru mēnesi,» tā Edgars.
Par interesantu šova elementu - ziepju burbuļiem dziedāšanas laikā - bija parūpējusies Indra Manceviča. «Jauks tērps, simpātiska jaunkundze, žetons par
burbuļiem,» priekšnesumu vērtēja Dj [ex] da Bass. Lai gan Indra
savu dziedāšanas talantu izkopj
jau vairākus gadus, dziedot vokālajā studijā «Miljons», žūrijai
pārāk uzkrītoša šķita meitenes
kautrība un biklums. «Lai aizkustinātu publiku, uz skatuves
nepieciešama cita enerģija,» sacīja M. Šlēziņš. N. Rutulis Indrai
ieteica pavērot Selīnas Dionas
uzstāšanos, kura nedomā par to,
kā patiks skatītājiem vai žūrijai,
bet izdzīvo to, ko dzied.
Tektonic deju stilā savu
priekšnesumu bija sagatavojuši
internātpamatskolas 8. klases
skolnieki Mārcis Skuja un Matīss Sniedze. Lai arī puiši ik pa
brīdim izkrita no mūzikas ritma,
viņu enerģija un demonstrētie
triki uzrunāja publiku. Vairākkārt priekšnesuma laikā skanēja
aplausi un ovācijas. «Bijāt dikti
sakautrējušies. To varēja just.
Gribējās redzēt asākas, fiksētākas kustības, vairāk tieši tektonic stilā. Bet publika pavilkās,»
redzēto komentēja Dj [ex] da
Bass. «Oho! Šis bija man tuvāks
priekšnesums. Lai arī ne ritmā,
jautri! Publiku paņēmāt ar enerģiju, lai gan triki neatstrādāti.
Taču parastiem ielas puikām uznākt uz skatuves tā vien jau ir
uzvara!» tā M. Šlēziņš.
Ritvars Māsāns šovā centās
demonstrēt klasiskās ģitāras
spēli, taču šoreiz pievīla tehnika:
mikrofons neskanēja, un publikai bija liegts saklausīt visas atskaņotā skaņdarba nianses. Žūrija nenoliedza Ritvara talantu,
bet gan iebilda pret izvēlēto
skaņdarbu - neesot tas konkurss, kur demonstrēt savu virtuozitāti. Šajā konkursā lielāka
nozīme esot priekšnesuma emocionālajam fonam. «Uz skatuves
tas ir darbs ar publiku, kura jāpaņem. Ja esi koncertā, kur
publika pārsvarā neklausās un

neizprot klasisko mūziku, tad ir
jāspēlē tas, kas publikai patīk,»
komentēja N. Rutulis.
Jautrāku noskaņojumu uz
skatuves izdevās radīt deviņgadīgajai Patrīcijai Spalei. Pavasarīgi košais ietērps, skatītāju atbalsts un enerģiskais dziedājums atkausēja arī žūrijas sirdis.
«Var dzirdēt, ka jau sešus gadus
esi kopā ar dziesmām un mikrofonu. Teicami!» Patrīcijas priekšnesumu vērtēja Normunds Rutulis. «Sirsnīgi! Jāturpina darīt
to, kas tev patīk. Dziedi!» tā Māris Šlēziņš.
Nākamais ar savu dejas
priekšnesumu uzstājās trīspadsmitgadīgais Jānis Sproģis. Viņš
uzstāšanos veltīja savai māmiņai, kas uz dēlu noraugās no mākoņu maliņas. Dj [ex] da Bass:
«Man patika, un arī publikas atbalsts bija jūtams. Tuvākie ar tevi var lepoties.» Māris Šlēziņš:
«Man patika. Labi, ka puikas lien
ārā, tic saviem sapņiem un rāda
piemēru citiem. Zinu, ka zēniem
to izdarīt ir daudz grūtāk nekā
meitenēm. Tev ir drosme un apņēmība, un tas nozīmē, ka dzīvē
tu nepazudīsi.» Normunds Rutulis: «Divus punktus noteikti tev
došu par šova elementiem. Pietrūka ritmiskuma, stingrāku,
fiksētu kustību, taču dejas trūkumus lieliski notušēja pārģērbšanās un citi šova elementi.»
Arī Ievas Zanderes dziedājums ieguva pozitīvu vērtējumu.
M. Šlēziņš: «Priekšnesumu vērtēju pēc tā, vai tas mani uzrunā.
Es aizdomājos un noticēju tavam
stāstam. Tas ir pats galvenais.»
Dj [ex] da Bass: «Dziesma mani
saskumdināja, taču tev ir ļoti
skaista balss. Diemžēl problēmas ar skaņu aparatūru man
neļāva to izbaudīt līdz galam.»
Hip-hop, go-go un electric boogie deju stilu pārzinātāju Nauri
Ļaksu žūrija bija gatava sūtīt uz
šovu «Latvijas Zelta talanti» jau
tūlīt, slavējot gan viņa atlētisko
ķermeni, gan noteiktās deju kustības. 25 gadus vecais puisis ar
dejošanu nodarbojas jau četrus
gadus, strādā par deju pasniedzēju Bauskā, Rīgā un Iecavā,
darbojas Jaunatnes deju organizācijā. «Pavadījuma mūzika bija
«ķep-ļep», bet pārējais teicami,»
sacīja Dj [ex] da Bass, piedāvājot
Naurim savu palīdzību mūzikas
izvēlē un tās pāreju izveidē. «Zelta talantos tu varētu tālu tikt,»
vērtēja N. Rutulis.
Kamēr žūrija skaitīja punktus, skatītājiem un pasākuma
dalībniekiem par prieku uzstājās
skaistās un spēcīgās balss īpašniece, šī gada šova «Latvijas Zelta
talanti» dalībniece no Ozolaines
Agita Gabranova.

Konkursa
«MANAS SIRDS TALANTS»
balvas saņēma:
1. vietas ieguvēja Signija
Taraņenko - kliņģeri, ceļojumu četrām personām uz
Zviedriju, Oskara Krauzes
īpaši šim pasākumam darināto statuju, kā arī dāvanu karti
no uzņēmuma «Kamilli»;
2. vietas ieguvēja Patrīcija
Spale - dāvanas no uzņēmumiem «Kamilli», «naturalbeauty.lv» un «Ciku-Cakas»;
3. vietas ieguvējs Jānis
Sproģis - dāvanu karti no uzņēmuma «ArtOptika».
Simpātiju balvas saņēma:
Ritvars Māsāns - no restorāna «Sombrero», Ieva Zandere
- no skaistumkopšanas salona «Leea», Edgars Kalderauskis - no nodibinājuma «Iespējamā misija», Indra Manceviča - no interneta veikala «naturalbeauty.lv» un picērijas
«Pizza Mania», Mārcis Skuja
un Matīss Sniedze - no veikala «Centrs», Nauris Ļaksa - no
kafejnīcas «Dārta», Diāna
Špoģe no skaistumkopšanas
salona «Kamilli».

«Pasākums tiešām ir izdevies,» sacīja Agnese Zariņa. «Man
prieks, ka Iecavā ir tik aktīvi jaunieši, kas spēj kaut ko tādu noorganizēt un kas spēj būt tik
drosmīgi kāpt uz skatuves. Man
tiešām patika visi priekšnesumi,
bet jo īpaši mazā Patrīcija. Patika
viņas drošums, varēja redzēt, ka
pie priekšnesuma ir piestrādāts.
Vēl mani patīkami pārsteidza
tas, ka pasākumu tik aktīvi atbalstījuši vietējie uzņēmumi.»
Vineta Lamberte: «Man ļoti
patika. Arī Bruno kā pasākuma
vadītājs lieliski parādīja savu talantu. Varēja būt lielāka priekšnesumu daudzveidība.»
Modris Zakarītis: «Kas man
patika? Nebūšu oriģināls - šova
uzvarētāja Signija. Kad sāka dalīt balvas un viņa kādu brīdi stāvēja tukšām rokām, es jau domāju, ka iešu uz skatuves glābt
situāciju. Varbūt dziesma varēja
būt sarežģītāka, jo bija jūtams viņa var. Tiešām patika un esmu
pārliecināts, ka uzvara ir nopelnīta godam. Saprotu, ka mazs
bērns uz skatuves - tā jau ir zināma garantija uzvarai, bet notika
brīnums. Ļoti patika arī viešņas
Agitas Gabranovas uzstāšanās.
Dziesmu «Ezers» viņa nodziedāja
labāk par pašu Sīmani. Kopumā
man ir liels prieks, ka mūsu ciemā cilvēki vispār kaut ko dara.» IZ
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Zorģu lasītāji lepojas ar savu bibliotekāri
1.lpp.

Mūsdienās pagastos mazās
bibliotēkas vairs nav tikai grāmatu krātuves, arī vairs ne vieta,
kur izmantot mūsdienu tehnoloģijas - internetu, kopētāju, printeri. Nu jau bibliotēka ir kā
«Gaismas pils», tā ir kā izglītības,
kultūras un sabiedrības centrs,
kurā iedvesmu un dzīvesprieku
var smelties visdažādākā vecuma iedzīvotāji. Tādēļ liela loma ir
bibliotekāram, jo viņš ir tas, kas
organizē pasākumus, palīdz apmeklētājiem ar padomu vai vienkārši aprunājas.
Ainu Ezergaili iedzīvotāji novērtējuši jau iepriekš, izvirzot viņu titulam «Iecavas gada cilvēks»
2009. gadā, ko Aina izpelnījusies
ar radošu pilsonisko aktivitāti,
izveidojot Zorģu bibliotēku par
vietējo kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves centru.
Liels atbalsts no
pašvaldības
Aina Ezergaile ir priecīga, ka,
atšķirībā no citām bibliotēkām,
novada bibliotēkas ļoti atbalsta
pašvaldība. «Citādi te nekas nebūtu. Mums nauda ir gan grāmatām, gan precēm, un mūs atbalsta it visā, ko mēs darām. Lai
katram tā būtu! Es lepojos, ka
mēs esam tādā pašvaldībā. Kolēģes mūs pat apskauž, jo mums ir
tāds pagasta vecis, kas vienmēr
ir atbalstījis izglītību un kultūru.»

Svinību ceremonijā pēc mūsu
«Gaismas nesējas» sumināšanas
Bauskas Centrālās bibliotēkas
direktore Baiba Tormane LU Lielās aulas priekšā izsauca Iecavas
novada Domes priekšsēdētāju
Jāni Pelsi un stādīja priekšā kā
piemēru, kādam jābūt pašvaldības priekšsēdētājam, publiski
pasakoties par atbalstu Iecavas
daudzajām bibliotēkām.
Esmu mazliet dulla
Aina par sevi saka: «Es esmu
laimīga savā novadā un esmu tāda, kāda esmu - mazliet dulla. Ja
kāds kaut ko iesaka, es uzreiz
daru. Un šis ir darbiņš, ko man
patīk darīt. Darbs ir tas, kas mani atrod. Nupat atkal bija atnācis
cilvēks, sarunājām, un 30. aprīlī
būs jauniešiem animācijas filmu
veidošanas pasākums. Esmu
pateicīga cilvēkiem, kas dara
bibliotēkas labā.» Aina stāsta, ka
uzklausa katru priekšlikumu un
neuzskata, ka būtu ko īpašu izdarījusi. «Tas vienkārši ir darbs,
ko es daru. Katrā vietā ir savi
auglīši un savas tumšās puses.
Pasākumos ir patīkami un jauki
- prieks ir visiem, man gan vēl jāpaliek ilgāk un viss jāsavāc, jāsakopj. Bet tad aizeju mājās, apsēžos, un ir prieks par padarīto.»
Sirsnīga un iejūtīga
Zorģu bibliotēkas lasītāji
konkursa pieteikumā izcēluši

bibliotekāres labos darbus. Aina
kopš 2006. gada Zorģos regulāri
rīko radošās darbnīcas. Katra
nodarbība lieliem un maziem dalībniekiem ir atvērusi jaunas
durvis, kādam parādījusi ceļu
grūtā brīdī, ļāvusi radoši izpausties vēl nezināmam talantam. Ainas rosināti, Zorģu puses iedzīvotāji piedalās dažādos zināšanu
konkursos medijos un internetā,
iekļūstot laureātu skaitā. Neaizmirstamas ir Ainas rīkotās ekskursijas.
Aina pēc vairāk nekā 30 gadu
sekmīga darba divās mazās istabiņās kļuvusi par saimnieci plašai, gaišai, mūsdienīgai bibliotēkai. Viņa sagatavojusi vairākus
projektus, iegūstot finanšu atbalstu darbnīcu un radošo dienu
rīkošanai, kā arī lapenes «Zorģu
grāmatu tārpiem» un apstādījumu iekārtošanai pie bibliotēkas.
Ar viņas iniciatīvu iedzīvotāji
iesaistījušies jau pirmajā Lielajā
Talkā, pēdējos gados ne tikai tīrot un kopjot, bet jau stādot un
labiekārtojot ciematu. Aina prot
aizraut cilvēkus gan radošās,
gan praktiskās nodarbēs, saliedējot ciemata ļaudis gan kopīgā
darbā, gan atpūtā.
Līdz ar plašo rosību Aina ir
lieliska bibliotekāre. Pērn Zorģos
lasītāju nav kļuvis mazāk, pieaudzis apmeklējumu skaits. Aina
katram palīdz atrast vajadzīgo
informāciju, atbalsta tos, kuri

Aina Ezergaile: «Esmu
pateicīga cilvēkiem, kas
dara bibliotēkas labā, un
priecājos, ka mums ir tāda
pašvaldība, kas atbalsta
izglītību un kultūru.»
mācās, konsultē datora un interneta lietošanā. Aina ir sirsnīga
un iejūtīga sarunu biedre, nereti
palīgs grūtākā situācijā.
Lasītāju pieteikuma nobeigumā teikts: «Vēlamies pateikties
par viņas sirds siltumu, uzmanību pret katru cilvēku, profesionalitāti darbā, vērīgu izpratni
par kultūras un izglītības vērtību. Viņa ir Zorģu sabiedrības
dvēsele, kas mudina meklēt arvien jaunas izaugsmes iespējas
gan katram individuāli, gan
mums visiem kopā. Pazīstot viņu, saprotam - svarīgāka par
publisku atzinību Ainai ir pašas
apziņa, ka viņa kādam palīdzējusi vai darījusi labu.» IZ

«AutoEuro 6H un 4H Kauss» izturības sacensības Iecavas pusē!
A: Iveta Kaminska

«6H un 4H Kauss 2012»
sacensîbu organizatore
Jau sestdien, 21. aprīlī,
karjeru «Akmenscūciņas» un
«DSG karjeri» teritorijā (ceļš
Iecava-Jelgava 6. km pa
kreisi, norāde «Karjers
Akmenscūciņas» 3,7 km)
norisināsies pasākums
«AutoEuro 6H un 4H Kauss
2012», kāds pagājušā gada
rudenī Latvijā tika rīkots
pirmo reizi.
Tajā piedalījās 27 komandas,
kopskaitā 62 sportisti. Tā kā sacensības izvērtās ļoti interesantas un azartiskas, tad šogad nolemts rīkot pat četrus posmus,
un sezonas noslēgumā noskaidrosim, kuras komandas saņems
«Ceļojošo 6H un 4H Kausu».
Sacensības «AutoEuro 6H un
4H Kauss 2012» ir unikālas ar to,
ka tajās vienlaicīgi trīs dažādās
trasēs par uzvaru cīnās gan pilnpiedziņas 4x4 automašīnas, gan

vieglās mašīnas, tajā skaitā pat
standarta «žigulīši», gan motocikli un kvadricikli. Tas ir līdzīgi
kā slavenajā maratonrallijā «Dakara», tikai šoreiz tepat, Latvijā!
Organizatori, kuriem aktīvi
talkā devušies Iecavas vidusskolas skolēni Andra Priede, Ieva
Beikmane, Dāvis Zāģers, Jorens
Kaupe un Daniels Špoģis, ir izveidojuši interesantu, ar vairākām šķēršļu joslām pārvaramu,
desmit kilometrus garu trasi moto braucējiem. Arī pilnpiedziņas
4x4 automašīnu trase ir gandrīz
desmit kilometrus gara un vijas
gan «Akmenscūciņu», gan «DSG
Karjeri» teritorijās. Stāvot uz
karjera vaļņa, ikviens skatītājs
varēs līdzi just savam favorītam
motobraucējam, kur uzvarētāji
tiks noteikti pēc četru stundu ilga brauciena, bet autosportistu
cīņa ilgs sešas stundas.
Sacensības ir interesantas
arī ar to, ka līdz pat brīdim, kad
tiek parādīts finiša rūtainais karodziņš, grūti prognozēt, kurš
būs uzvarētājs. Rezultātus un si-

tuāciju maiņu visu sacensību
laiku varēs vērot lielajā monitorā, kas būs pieejams arī skatītājiem. Jāuzsver, ka tā ir komandas cīņa, kur motobraucējiem
komanda sastāv no diviem vai
trīs sportistiem, bet autobraucējiem - no diviem līdz četriem. Visu izšķirs azarts, meistarība un
pareiza komandas taktika!
Ja pagājušajā gadā daudziem
bija neticība un pirms sacensībām tika prognozēts, ka ekipāžas, kuras brauca ar automašīnām «OSCar», savā starpā sadalīs uzvaras laurus, tad notikumi
trasē un pareizi izvēlēta taktika
pierādīja, ka uzvaru var izcīnīt
ikviens. Par sacensību «AutoEuro 6 H Kauss 2011» uzvarētāju
4 x 4 klasē kļuva ekipāža, kuras
sastāvā bija daudz pieredzējušais un godalgoto vietu ieguvējs
rallija reida sacensībās Aldis Vilcāns kopā ar Zigmundu Zuševicu (Mitsubishi Pajero EVO). Otrajā vietā ierindojās ventspilnieki Igors Skoks, Rūdolfs Skoks un
Arvis Piķis (Mitsubishi Pajero

EVO), bet godpilno trešo vietu izcīnīja ekipāža Ainārs Šusts/Andrejs Radzēvičs/Jānis Lazdāns/Daniels Baltais (Mitsubishi Pajero).
VAZ Historic Open klasē līdz
pat pēdējam aplim neatslāba cīņa starp labiem draugiem Valdi
Vilku un Jāni Pelsi, bet uz goda
pjedestāla augstākā pakāpiena
kāpa Valdis Vilks, Jānis Vilks un
Didzis Kalnietis. Varbūt šogad
Jānis Pelsis, kurš brauks vienā
ekipāžā kopā ar saviem trim dēliem, spēs pārspēt autokrosa
meistaru Vilku.
Pagājušajā gadā, kad motobraucējiem cīņa ilga trīs stundas, absolūti ātrākie bija Pasaules Kausa ieguvējs Paulss Jonass, kas startēja vienā komandā ar Latvijas čempionu motokrosā Tomu Macuku. MX Hobija
klasē nepārspēti bija endurokrosa braucēji Toms Avens un Reinis Palkavnieks, bet Kvadri Open
klasē Latvijas čempions motokrosā Mikus Neško kopā ar Armandu Karkleli.
6.lpp.
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«Iki» veikals arī Iecavā
A: F: Elīna Arāja

Pagājušajā nedēļā Iecavas
veikalu «Cento» slēdza uz
trijām dienām, lai veiktu
rekonstrukcijas darbus. Jau
14. aprīlī to vēra vaļā kā
veikalu «Iki», patīkami
pārsteidzot iedzīvotājus.
SIA «Palink» aprīlī visā Latvijā
uzsākusi 17 «Cento» veikalu pārveidi par «Iki» zīmola veikaliem,
būtiski paplašinot preču sortimentu un radot pircējiem ērtāku
iepirkšanās vidi, taču saglabājot
pircēju līdz šim jau iecienīto
«Cento» produktu līniju. «Cento»
veikalu rekonstrukcija Latvijas
pilsētās notiks līdz 23. maijam.
Dace Zundure, SIA «Palink»
rīkotājdirektore, uzsver: ««Cento»
veikalu pārveide nodrošinās mūsu pircējiem plašākas izvēles
iespējas savam ikdienas pirkumu grozam un sniegs papildu
priekšrocības mūsu klientiem
atlaižu un lojalitātes programmas, regulārus produktu akciju
piedāvājumus, naudas izmaksas
pakalpojumu un, protams, ērtu
iepirkšanos mūsu veikalos. Jaunajos «Iki» veikalos tiks saglabāts
arī līdzšinējais «Cento» produktu
līnijas sortiments ar tam atbilstošo cenu līmeni.»
Pēc Iecavas veikala pārveides
telpā ir vairāk plauktu un mainī-

jies preču izvietojums. «Jūtami
palielinājies arī pircēju skaits,»
stāsta veikala vadītāja Aļona Mališeva, «jo tagad ir lielāks preču
sortiments». Bet citādi veikalā
saglabāts tas pats zemais cenu
līmenis un atlaides, jo īpašnieks
veikalam palicis līdzšinējais. Tomēr ir jauninājums: norēķinoties par pirkumu vismaz viena
lata apmērā, tagad būs iespēja
noņemt no kartes naudu līdz 30
latiem. Šāda iespēja būs Citadele, SEB, DNB un Nordea bankas
karšu īpašniekiem.
Darbinieki jaunā zīmola veikalā palikuši līdzšinējie - visi astoņi, draudzīgi un izpalīdzīgi. Kolēģis Armands strādā pat no veikala pirmās dienas, kad tas vēl
saucās «Leader Price». Tā kā darbinieku skaits nav manījies un
preču klāsts ir pieaudzis, viņiem
darba ir vairāk.
Tagad veikals darbdienās ir
atvērts no pulksten 8 līdz 22, bet
brīvdienās līdz 21. To pamanījusi un pozitīvi novērtējusi pircēja
Kristīne. Viņai patīk jaunais veikala veidols. ««Iki» tomēr liekas
tāds nopietnāks un vērtīgāks pēc
satura. Uzticamāks.»
Kundze Ilona pārsteigta par
veikala izmēriem: «Nezinu kā, bet
veikals kļuvis lielāks. Tagad patīk labāk: vairāk plauktu, labāk
izvietotas preces. Viss kļuvis
pārskatāmāks. Patīk, ka vīni un

«AutoEuro 6H un 4H Kauss»
izturības sacensības Iecavas pusē!
5.lpp.

Arī maratonrallija «Dakara»
vairākkārtējie dalībnieki brāļi
Jānis un Einārs Vinteri ir apstiprinājuši, ka abi nopietni gatavojas, lai šogad iegūtu «Ceļojošo 4H
Kausu». Sīvi konkurenti noteikti
būs Latvijas un Baltijas čempioni enduro un endurokrosā Edgars Siliņš un Lauris Ermanis.
Arī enduro komisijas vadītājs Artūrs Robežnieks ir nolēmis parādīt, ka viņa meistarība nav zudusi un visu izšķirs komandas taktika un ilgā pieredze enduro
sportā.
Ir padomāts arī par skatītājiem un līdzbraucējiem - ikviens
varēs piedalīties foto konkursā
un iemūžināt interesantākos
mirkļus sacensībās. Pēc katra
posma profesionālu fotogrāfu
žūrija izvērtēs iesūtītos darbus,
no kuriem labākie tiks izrādīti foto izstādē «Visiem, kam patīk

motorsports un azarts!». Tā būs
ceļojošā foto izstāde, kura būs
skatāma lielākajās Latvijas pilsētās un izstādē «Auto 2012»,
Ķīpsalā. Sezonas noslēgumā trīs
labāko darbu autori iegūs veicināšanas balvas: firmas «Canon»
dāvāto tehniku, «Epson» foto
printeri un «fineArtPrint.lv» dāvanu karti 50 latu vērtībā foto izdrukai.
Visa informācija sportistiem
publicēta internetā: automašīnām - www.laf.lv, www.crosscountry.lv, www.4rati.lv, www.go4speed.lv, bet motocikliem un
kvadricikliem - www.lamsf.lv,
www.endurosports.lv, www.appasaule.lv.
Uzziņas pa tālruni 26427833
(Iveta) vai rakstot info@autoeuro.lv.
Aicināti visi interesenti, kuriem ir vēlēšanās izbaudīt īstu izbraukšanās prieku! IZ

Veikala «Iki» darbinieki no jauna iekārtotajā veikalā:
Armands Zolovs (no kreisās), Sintija Šķensberga, Irina
Serkova, Ina Malova un veikala vadītāja Aļona Mališeva.
šampanieši katram pieejami, var
vieglāk izvēlēties.»
Pensionārs Jānis: «Nav ne
vainas. Būtībā nekas daudz nav
mainījies, tikai palicis pilnāks.
Preces citur izvietotas, nav, kur
parasti. Patika, ka pensionāriem
bija atlaides, tagad jau nevar zināt, vai būs.»
A. Mališeva apsola, ka pensionāriem joprojām veikalā būs
iespējams pirmdienās iepirkties
ar 10% atlaidi. Un, tāpat kā citos
«Iki» veikalos, arī Iecavā no piektdienas līdz svētdienai būs pieejama superakcija vienai precei
katrā dienā. Ar šīm superakcijas

«6H un 4H Kauss 2012»
posmu norises laiks:
1. posms -21.04.2012.
karjeru «Akmenscūciņas» un
«DSG karjeri» teritorijās,
Sidrabenes pag.
2. posms - 01.07.2012.
karjera «DSG karjeri Saikava»
teritorijā, Vecdruvēni,
Madonas nov.
3. posms - 25.08.2012.
karjera «DSG karjeri Saikava»
teritorijā, Vecdruvēni,
Madonas nov.
4. posms - 06.10.2012.
karjeru «Akmenscūciņas» un
«DSG karjeri» teritorijās,
Sidrabenes pag.
Tiekamies 21. aprīlī
sacensībās, kur starts
automašīnām tiks dots
plkst. 12:00, bet
motocikliem - plkst:14:00.
Uzmanību! Ceļa posms
Iecava-Jelgava 6. km pa
kreisi, norāde «Karjers
Akmenscūciņas» 3,7 km tiks
slēgts no plkst. 8:20 līdz 18:30.
Piebraukšana sacensību vietai
no Emburgas puses.

precēm var iepazīties «Iki» veikala reklāmas lapas beigās.
Veikals attīstās, un darbi iet
uz priekšu: ir ierīkotas 16 jaunas, modernas novērošanas kameras, kas ļauj ilgāku laiku saglabāt ierakstus; pagājušajā gadā nomainīts ēkas jumta segums, bet šogad veikala vadītāja
cer, ka tiks izlīdzināts stāvlaukuma bruģis. A. Mališeva lūdz
iedzīvotājus nenovietot automašīnas stāvlaukumā blakus pastam, jo preču piegādātājam ar
lielo kravas auto ir sarežģīti piebraukt, izkraut preces un apgriezties. IZ

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

Sporta namā
* Kredīts
bez ķīlas
līdz11:00
Ls 200
28. martā
plkst.
15
minūšu laikā.
Zemgales
reģiona bērnu
* Kredīts
pret
ķīlu ardiena
namu
sporta
atmaksas termiņu līdz
12 mēnešiem.
* Kredīts pret transporta
līdzekli.
* Hipotekārais kredīts.
Tirgus ielā 7a, Iecavā.
Mob. tel. 27814797;
e-pasts: iecava@lombards24.lv
Aizņemies atbildīgi, izvērtējot
savas iespējas!

7.
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No starptautiska turnīra
pārved divas bronzas medaļas
A: Anta Kļaveniece

ta skolas «Dartija» (Iecava/Vecumnieki) komandas treneru
Voldemāra Pāruma un Viļņa
Gailuma vadībā. Gandarījums
pēc aizvadītajām sacensībām ir
liels, jo divas komandas mājup
atgriezās ar 3. vietas medaļām:
1996./1997. g. dz. un 1995./1996. g. dz. zēnu komanda.
Diemžēl 1998./1999. g dz.
zēnu komandai pēc sešām aizvadītām spēlēm apakšgrupā tālāk
tikt neizdevās. Toties brīvo laiku
viņi pavadīja lietderīgi, apskatot
Prāgas vecpilsētu, Kārļa tiltu un
citas tūristu iecienītas vietas.
Treneri pateicas Vecumnieku
novada šoferiem, kas nodrošināja braucienu.

No 5. līdz 9. aprīlim Prāgā
(Čehija) norisinājās
Starptautiskais basketbola
turnīrs «Easter EURO Basket».
Tajā piedalījās vairāk nekā
2500 jauniešu no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Ungārijas, Horvātijas, Slovēnijas, Slovākijas, Beļģijas, Maķedonijas, Rumānijas,
Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas, Nīderlandes, Luksemburgas, Īrijas, Spānijas un arī Latvijas.
Turnīrs ir diezgan respektabls, jo
tā norisi atbalsta Starptautiskā
basketbola federācija (FIBA).
Uz turnīru devās arī trīs sporRezultāti
1996./1997. g. dz. (treneris V. Gailums, komandā spēlēja:
T. Šķipars, R. Priede, J. Pelēcis, H. Meļķis, R. Kauķis, J. Antonovs,
E. Muļars, G. Plukass, K. Sviķis un K. Brunovskis.)
Dartija - EBT SW Essen (Vācija) 74:39
Dartija - KK Dino Basket (Maķedonija) 55:56
Dartija - BV Chemnitz (Vācija) 73:47
Dartija - BC Pingvini Ljubljana (Slovēnija) 55:38
Dartija - Talsi 74:75.
1995./1996. g. dz. (treneris V. Pārums, komandā spēlēja: I. Puļķis, A. Spangers, O. Briņķis, F. Lisovskis, J. Janišons, R. Zariņš,
K. Spalva, R. Lindavs un L. Jaunzems).
Dartija - BV Chemnitz (Vācija) 41:50
Dartija - Talsi 61:45
Dartija - BK Beroun (Čehija) 69:39
Dartija - BK Žd’ár n.s. (Čehija) 54:67
Dartija - BC Benešov (Čehija) 60:25. IZ
Lielās Talkas ietvaros
piektdien, 20. aprīlī,
no pl. 17 skeitparka
teritorijā talkos Iecavas
Jauniešu iniciatīvas grupas
dalībnieki.
Aicināti piedalīties arī citi
interesenti!

Svētdien,
22. aprīlī, plkst. 11
Baložu kapu
sakopšanas talka.

turpmākajiem mēnešiem!

PIEMINEKĻI, PLĀKSNES, APMALES.
Visu veidu uzraksti marmorā un granītā, vecu uzrakstu atjaunošana.
Iecavas nov. ‘’Jaun-Billes’’, Iecava-Jelgava 6 km kreisajā pusē

IZ

Sporta ziņas

No 3. līdz 8. aprīlim Somijas pilsētā Juvaskilā (Jyväskylä)
Iecavas veterāni Velta Bruce un Ojārs Pārums piedalījās V
Pasaules veterānu čempionātā vieglatlētikā telpās un ziemas
apstākļos.
Vecuma grupā 65+ 2. vietu 8 km krosā (kopējais laiks - 2 h 48:44)
ieguva Latvijas komanda: Velta Bruce un Inta Liepa
(Bauska/Rundāle), Nadežda Kavtaskina (Rīga).
Vecuma grupā 65+ 3. vietu gan 8 km krosā (2 h 26:48), gan
10 km soļošanā (3 h 21:27) ieguva komanda: Ojārs Pārums, Jānis
Kaprālis (Ogre) un Raitis Lērme (Kocēni).
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) 2. divīzija, Centrs.
13. aprīlī BS Rīga/VEF 1 - Iecava/Vecumnieki
U-14 70:15 (K. Ozoliņš 6)
U-15 66:54 (G. Plukass 27, H. Meļķis 21)
U-16 94:72 (T. Šķipars 30, J. Pelēcis 17, H. Meļķis 11)
U-19 67:74 (L. Jaunzems 29, T. Balodis 19, I. Puļķis 18)
14. aprīlī Ķekava/VEF 2 - Iecava/Vecumnieki
U-14 49:12 (K. Mors 7)
U-15 34:100 (H. Meļķis 26, A. Sidorenkovs 24, H. Nungurs 23,
G. Plukass 18)
U-17 58:76 (L. Jaunzems 23, J. Pelēcis 15, T. Šķipars 12)
U-19 75:42 (I. Puļķis 13)
15. aprīlī BS Rīga/Pārdaugava 2 - Iecava/Vecumnieki
U-14 50:37 (K. Ozoliņš 10)
U-15 67:49 (H. Meļķis 18, G. Plukass 17, A. Mačukāns 10)
U-16 47:62 (T. Šķipars 36, J. Pelēcis 17)
U-19 80:53 (R. Plēsnieks 18, I. Puļķis 14, G. Zaļmežs 11)
BS Rīga/Pārdaugava 3 - Iecava/Vecumnieki
U-19 65:68 (I. Puļķis 19, M. Rūgums 14, G. Zaļmežs 13)
ZVĢ «Ziemeļi» (Rīga) - Iecava/Vecumnieki
U-17 59:78 (J. Pelēcis 21, L. Jaunzems 18, R. Zariņš 16,
R. Lindavs 12)
Līdz šim visveiksmīgāk spēles aizvadījusi sporta skolas «Dartija»
U-17 komanda, kurai svētdien, 22. aprīlī, paredzēta spēle par
iekļūšanu LJBL 2. divīzijas finālā.
11. aprīlī Limbažos aizritēja Latvijas basketbola līgas 3.
divīzijas play-off pusfināla spēle, kurā basketbola klubs
«Dartija» sacentās ar sporta klubu «Limbaži», gūstot uzvaru ar
rezultātu 83:89 un iekļūstot finālā.
Spēle ar limbažniekiem ritējusi tikpat smagi kā iepriekšējā, kuru
komandas aizvadīja Iecavā. Toreiz mājinieki uzvaru guva vien ar
trīs punktu pārsvaru. Limbažos spēles pirmajā ceturtdaļā «Dartija»
katastrofāli zaudēja, bet, pamainot aizsardzības sistēmu, pirmo
puslaiku tomēr pabeidza ar trīs punktu pārsvaru, stāsta
komandas galvenais treneris Voldemārs Pārums. Otrajā puslaikā
spēle ritēja vienlīdzīgi, punktu skaitam mainoties par labu te
vienai, te otrai komandai. Treneris atzīst, ka pretinieku komandā
ir spēcīgāki individuāli spēlētāji, kas ir arī augumā garāki, taču
iecavnieki to kompensēja ar saskaņotu komandas spēli. «Var teikt,
ka uzvarējām, pateicoties komandas kopības garam un spītībai,»
teic V. Pārums.
SK Limbaži-BK Dartija 83:89
(pa ceturtdaļām: 33:20; 7:23; 17:18; 26:28)
Ivars Zemītis - 22 punkti, 7 atlecošās bumbas
Juris Brūveris - 19 p., 5 atlec. b., 10 rezultatīvas piespēles
Jānis Eiduks - 13 p. , 3 atlec. b.
Gundars Brička - 11 p., 3 atlec. b.
Gatis Justovičs - 9 p., 5 atlec. b., 6 rezult. piesp.
Ģirts Hauks - 9 p., 7 atlec. b.
Armands Švītiņš - 4 p.
Jānis Saveļjevs - 2 p.
Finālā «Dartija» tiksies ar otras pusfināla spēles uzvarētāju
Valmieras «ViA» vai Bauskas «Kvēli». Šajā duelī pirmo uzvaru guva
«ViA», pārspējot pretiniekus ar rezultātu 94:66. Otrā play-off spēle
šīm komandām noritēja 19. aprīlī. Ja «Kvēle» uzvarēs, tad
«Dartijas» pretinieku finālā uzzināsim vien 20. aprīlī pēc «ViA» un
«Kvēle» trešās - izšķirošās - spēles. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Helmuts Penavs (29.12.1958. - 06.04.2012.)
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IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
KONTAKTLĒCAS - lētāk kā INTERNETĀ!

4,50 Ls/gab.

4,00 Ls /gab.

3,65 Ls/gab.

Mūsu adrese: Rīgas 12, Iecava, tālr. 63941808
Darba laiks: P.-P. 10-17; S. 10-14
Pasūtījums pa e-pastu artoptika@ltk.lv - 24h diennaktī
SIA «Lielzeltiņi»
PĒRK LOPBARĪBAS UN
PĀRTIKAS KVIEŠUS.
Transports. Ātra apmaksa.
Telefoni uzziņām: 29413959, 63960776.

Kokzāģētava Plakanciemā
izpārdod skaldītu lapkoku malku un
sagarinātu skujkoku šāļu malku,
sakrautu kastēs 110x110x110 cm:
skaldīta malka 25 Ls/kaste,
šāļu malka Ls17 (rupjā) un
Ls 15 (smalkā).
Piedāvājam arī dažāda izmēra zāģmateriālus.
Tālr. 29196238.

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, latas,
plēvju līstes, nomaļu malku un
skaldītu malku.
Tālr. 26064677.

Dažādi : : :
Visu veidu zemes apstrāde.
Mazdārziņu frēzēšana. Augsnes
sagatavošana piemājas zālienu
izveidošanai. Teritorijas
appļaušana. Planēšana ar
buldozeru. Transporta
pakalpojumi ar traktoru.
Tālr. 29555118.
Veic jumtu remontu, jumtu
seguma maiņu. Mūrēšanas
darbi. Fasādes koka apdare.
Dzīvokļu remonts un citi
remontdarbi.
Tālr. 26060411.
Sertificēta masiere
(starptautiskais sertifikāts
masāžā 2012. gadā) piedāvā:
ārstniecisko, segmentāro,
relaksējošo, zīdaiņu masāžu.
Masāžas veicu arī pie klienta
mājās. Tālr. 28353966.
Frēzē zemi mazdārziņos.
Motorzāģa pakalpojumi. Veic
iekšējās apdares darbus.
Tālr. 20509392.
Piedāvā traktora pakalpojumus
mazdārziņiem: aršana,
frēzēšana, vagošana.
Tālr. 22067137.

(mācību sākums 14.05. un 18.06.)

A kategorijas kursi

Ls 30

(mācību sākums 4.05.)

Piedāvā darbu : : :
SIA «Zeltezeri» remontspējīgam
traktoristam ar A, B kategorijas traktorvadītāja apliecību.
CV sūtīt uz e-pastu:
agris.savielis@agroiecava.lv vai
atnest personīgi uz LatvallJaunlūči, Iecava, Iecavas nov.

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli
l
Būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m

3

ar iekrāvēju.

Tālr. 28288822.

Z.s. «Smilgas» aicina darbā
strādniekus lauku darbos.
Tālr. 22030173.
Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.
Tālr. 27876637.
Licence Nr. CS12ME0003.

Vēlas strādāt : : :
Tīra skursteņus, rok zemi,
skalda malku un veic arī citus
darbus.
Tālr. 29364165 (Jānis).

8.

Kultūras namā
27. aprīlī pl.10:00
pirmsskolas izglītības
iestāžu koncerts
«MĒS, MAZIE, - IECAVAI»
Ieeja - bez maksas.
28. aprīlī pl.19:00
Bauskas Tautas teātra
izrāde «SLIEKSNIS»
Ieeja - Ls 1.
05. maijā pl. 16:00
Viktora Zemgala un
muzikālās apvienības «Lelles»
jaunā koncertprogramma
«NO ROKA KLASIKAS LĪDZ
ZELTA ŠLĀGERIM...»
Ieeja: Ls 3 un Ls 4
Biļešu iepriekšpārdošana Iecavas
kultūras namā.

11. maijā pl. 14:00
mazajiem skatītājiem būs
iespēja noskatīties Daugavpils
teātra iestudējumu,
pazīstamo pasaku meistara
Samuila Maršaka lugu
«KAĶU NAMS».
Ieeja - bez maksas
(Finansējums no LR Kultūras
ministrijas piešķirtās dotācijas
valsts un pašvaldības
kultūrkapitālsabiedrību sniegto
profesionālās mākslas
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai Zemgales
plānošanas reģionā)

11. maijā pl.18:00
pazīstamā angļu dramaturga
Kena Ludviga komēdija
divās daļās
«MĪLESTĪBA VAI NAUDA?»
Ieeja - Ls 3.
Līdz 10. maijam
biedrības
«Meistars Gothards»
GLEZNOŠANAS STUDIJAS
DARBU izstāde.
Ieeja - bez maksas.

Vēlas iepazīties : : :
Vēlos veidot nopietnas
attiecības ar 40-50 gadus
jaunu sievieti bez bērniem un
bez kaitīgiem ieradumiem, kas
gatava laist pasaulē
mantinieku un kura vēlētos
saimniekot skaistā lauku sētā.
Esmu jauks, mierīgs un
saprotošs 65 gadus jauns
vīrietis bez kaitīgiem
ieradumiem (1,72 m, pēc
horoskopa - Zivs). SMS nesūtīt.
Tālr. 26024838.
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