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Tapis radio 2.
raidījumu cikls
par Iecavu
3.
Sociālā
dienesta gada
darbu raksturo
skaitļi

Sestdien, 19. janvārī, folkloras kopa «Tarkšķi», kuru izveidojusi un vada Kristīne Karele,
svinēja desmit gadu jubileju. Pasākumu kultūras namā ievadīja pašu gavilnieku koncerts,
4.lpp.
bet pēc tam, kā jau dzimšanas dienā pienākas, sekoja sveicieni un svētku mielasts.

Zelta medaļas ieguvējs
kļuvis par Gada sportistu
Elīna Arāja
16. janvārī iecavnieki
pulcējās sporta namā
«Dartija», lai suminātu
sportistus, sporta trenerus,
skolotājus un viņu
atbalstītājus. Šī tradīcija jau
aizsākta pirms vairākiem
gadiem.
Atskanot Fredija Merkurija
dziesmai «We Are The Champions», sporta skolas «Dartija»
karogu svinīgi zālē ienesa viens
no labākajiem jaunajiem vieglatlētiem Žanis Sevastjanovs.
Pasākumu vadīja sporta skolas
metodiķis Māris Ozoliņš, dodot
vārdu svinīgai uzrunai gan skolas direktorei Baibai Gāgai, gan

Basketbola 7.
čempionāta
statistika

«Sekotāji» pirmsskolas
izglītības iestādē «Cālītis»

Pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» sagatavošanas
grupu «Ezīši» un «Rūķīši»
bērni piedalījās interesantā
un aizraujošā prāta spēlē
«Sekotāji». Ideja šai spēlei
noskatīta populārajā TV
raidījumā «Sekotāji», kurā
vidusskolēni piedalās
neklātienes ceļojumā pa
Eiropas Savienības valstīm.
Spēle tika pielāgota vecumposma vajadzībām un interesēm
un norisinājās par tēmu «Dzīve
ziemā». Grupu dalībniekiem tika
lūgts izdomāt komandu nosaukuTitula «Gada sportists 2012» mus, kas izvērtās par interesantu
pasākumu, jo šī bija problēmsisaņēmējs Dainis Upelnieks.
tuācija. Kā nosaukt komandu?
novada domes priekšsēdētājam Ideju daudz, bet kurš nosaukums
Jānim Pelsim un izglītības spe- ir vislabākais? Bez komandas no6.lpp. saukuma spēlē piedalīties nevar!
ciālistei Valdai Lieknei.

Abu grupu bērni bija atraktīvi
un vienojās par šādiem nosaukumiem: «Spicie Rūķi» un «Asie Eži».
Komandu nosaukumi sevi attaisnoja, jo abu komandu bērni pierādīja, ka spēles vadītājas, pirmsskolas skolotājas Ināras Vējas un
žūrijas uzdotie āķīgie jautājumi
nav nemaz tik grūti, piemēram:
«Vai ziemā putni ir aizlidojuši uz
siltajām zemēm?» Daži komandas
dalībnieki nedomājot teica: «Jā,
putni ir aizlidojuši uz siltajām zemēm!», savukārt citi oponēja: «Nē,
visi putni nav aizlidojuši, jo nometnieki nelido prom, tie ziemo tepat!»
Tika nosaukti putni nometnieki:
zvirbuļi, sīļi, zīlītes u. c. Komandas dalībnieki savstarpēji dalījās
ar savu pieredzi, zināšanām, nereti komandas biedrus pārliecinot
par savu taisnību.
2.lpp.
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«Sekotāji» pirmsskolas
izglītības iestādē
«Cālītis»

1.lpp.
Katrā komandā darbojās pieci bērni, pārējie grupas audzēkņi
skatījās spēli un atbalstīja savus
grupas biedrus. Spēle deva iespēju darboties komandā sev neierastā veidā, jo bērni sēdēja publikas priekšā goda vietā. Dalībnieki
uzmanīgi sekoja līdzi spēles vadītājas uzdotajiem jautājumiem
un noteiktā laikā, savstarpēji apspriežoties, nonāca pie atbildes,
tādējādi pilnveidojot sadarbības
prasmes.
Spēle tika sadalīta četrās daļās: «Atbildes uz jautājumiem»,
«Patīk, nepatīk», «Kas kastē?»,
«Saliec mēnešu nosaukumus, veidojot gadu!». Lai bērni nenogurtu
un veiksmīgi turpinātu spēli, pēc
katras daļas logopēdes Sandras
Kadiševskas vadībā visi klātesošie izpildīja Brain Gym vingrinā-

Par mums raksta

Pie dārznieka
pavasaris atnāk agrāk
Ikmēneša laikraksta «Ievas
Māja» janvāra numurā
publicēts Guntas Šenbergas
raksts par Ingunu Smalu no
Dzimtmisas.
Inguna ir agronome un kopā
ar vīru Gati nodarbojas ar puķkopību savā zemnieku saimniecībā «Velgi», kas dibināta 1997.
gadā. Viņi audzē gan puķu stādus, gan ziedus griešanai, gan
krāšņas podu puķes – nokarenās petūnijas, begonijas, fuksijas, verbenas, krizantēmas
un citas. Bet ziemā, no janvāra
līdz martam, «Velgos» zied tūkstošiem hiacinšu un tulpju. Izaudzētie stādi tiek piegādāti vairākiem Latvijas veikaliem, taču
arī dārzniecībā Dimzukalnā ir
cintes un kur paliek puķu sīpolaipni gaidīts ikviens.
Rakstā uzzināsiet, kā ziemas li. Stāstīts arī, kā «Velgos» notiek
periodā izaudzēt tulpes un hia- citu puķu audzēšana.

jumus, kas palīdzēja pārvarēt
uztraukumu, uzlabojot koncentrēšanās spējas. Brain Gym metodes moto - «Kustība ir durvis uz
mācīšanos».
Par katru pareizu atbildi komanda nopelnīja attiecīgu punktu skaitu, kuri spēles beigās tika
saskaitīti. Bērniem par lielu pārsteigumu, iegūtais punktu skaits
pārvērtās par konfektēm, radot
kārtējo problēmsituāciju. Kā konfektes sadalīt? Spēles dalībnieki
vienojās, ka konfektes tiks sadalītas līdzīgi visiem grupas bērniem.
Pēc spēles nelielā atslodzes
brīdī bērni varēja izbaudīt īstus
ziemas priekus, pikojoties un pikošanās priekā iesaistot arī skolotājas.
Aina Grase,
vadītājas vietniece Latvijas Radio 4 raidījuma
izglītības jomā «Provinces stāsti»
(Непростая провинция)
vadītāja Olga Gude
11. janvārī viesojās Iecavā,
lai gatavotu ierakstus
raidījumam.
«Provinces stāsti» ir raidījums par to, kā paši iedzīvotāji
redz savu mazpilsētu: «Runā, ka
mu mūsu bērni noklausījās un lielās pilsētās var daudz redzēt
noskatījās mazo mākslinieku uz- un dzirdēt, bet mazās – vairāk
stāšanos. Paldies privātskolas saprast. Raidījumā stāstīts par
mūzikas skolotājai Maijai Sējānei
cilvēkiem un mājām, kurās atpar jaukajiem priekšnesumiem,
skolotājai Agnesei Sarkanei par ver durvis, ja klauvē.»

Radio raidījumā
stāstīs par Iecavu

Sūtām paldies
privātskolai «Patnis»
17. janvārī Zālītes speciālās
internātpamatskolas mazo
skolu apmeklēja Rīgas
privātskolas «Patnis»
sākumskolas un 5. klases
audzēkņi, lai mūs apdāvinātu
un sveiktu ar koncertu.
Privātskolas vidusskolēni iepriekšējā semestrī izstrādāja projektu «Esi labs un dāvā prieku!».
Projekta pirmais posms bija labdarības tirdziņš viņu skolā Ziemassvētkos, kura laikā tika savākta ievērojama naudas summa
- 530 lati. Projekta otrā kārta bija
iepazīšanās ar kādas skolas skolēniem un apdāvināšana. Laimīgā
kārtā un pateicoties bijušajai iecavniecei Ilzei Skujai no «palīdzēsim.lv», «Patnis» nolēma sagādāt
prieku tieši mūsu skoliņai. Tādēļ lielu PALDIES gribam pateikt
Ilzei, kuras vārds mūsu skoliņai
un bērniem jau ir labi zināms.
Ar patiesu prieku un sajūs-

organizēšanu. Ar tādu pašu prieku pedagogi saņēma vērtīgu dāvanu – videokameru, lai mēs varētu
iemūžināt mūsu priekus, ikdienu
un sazināties ar saviem jaunajiem
Rīgas draugiem. Atlikušo naudiņu vienojāmies iztērēt pavasarī,
lai kopā ar privātskolas lielajiem
skolēniem labiekārtotu āra laukumu. Pēc siltām pusdienām un
savstarpējās apdāvināšanās bērniem bija iespēja apskatīt mūsu
skolu, uzzināt mūsu skolas specifiku, saprast to, ka skolā var arī
dzīvot visu nedēļu, tuvāk sapazīties ar skolēniem, kopā parotaļāties.
Aija Sietiņa,
struktūrvienības vadītāja

O. Gude Iecavā tikās ar Taisiju Auziņu, Nadeždu Bokovu,
Ļubovu Momotu, Vinetu Lamberti, Agitu Hauku, Tatjanu Paļčuku-Rikāni, Gunti Pakalnu un
Tamāru Razuvajevu.
Triju raidījumu stāstījumu
par Iecavu ēterā krievu valodā varēs noklausīties ceturtdienās, 7., 14. un 21. februārī,
plkst. 19.15-19.45 (atkārtojums
sestdienās plkst. 12.15). Raidījumu būs iespējams noklausīties arī Latvijas Radio mājas
lapā tiešraidē vai arhīvā.

Sešgadīgā Ernesta
darbs rotā kalendāru
Valsts izglītības attīstības
aģentūras izdotajā galda kalendārā 2013. gadam ietverti bērnu
un jauniešu radošā konkursa
«Eiropa skolā 2012» uzvarētāju
darbi. Bērni tajos centušies atainot tēmu «Kā es varu palīdzēt
gados vecāka cilvēka ikdienu

padarīt interesantāku».
Kalendāra pārliekamajās lapās ietverts arī sešgadīgā Ernesta Krjukova darbs, kurš izglītojas Iecavas novada PII «Cālītis».
Jāpiebilst, ka viņš ir viens no
jaunākajiem konkursa dalībniekiem.
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Sociālā dienesta gada darbu raksturo skaitļi
Sigma Strautmale
Sociālā dienesta vadītāja
Aizritējuši divi gadi kopš
Iecavas novada pašvaldības
iestāde «Iecavas novada
Sociālais dienests» strādā kā
atsevišķa institūcija.
Darbinieki
Dienestā sociālo darbu veic
četras sociālās darbinieces. Arta
Manuša ir sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem, Ļuda Belruse, Anda Krūmiņa un Dace Ludiņa ir sociālās darbinieces darbam ar pieaugušām personām.
Sociālajā dienestā strādā arī
psiholoģe Signe Sūnaika, kuras
pakalpojumus labprāt izmanto Iecavas novada iedzīvotāji,
kā arī sociālā pedagoģe Baiba
Rudzroga, kuras tiešais darbs ir
ar skolēniem Iecavas vidusskolā
un Dzimtmisas pamatskolā.
Dienestā ir divas sociālās
palīdzības organizatores – Dina
Meļķe un Zanda Zelle, kuru pienākumos ietilpst izvērtēt sociālās palīdzības nepieciešamību,
kā arī Sociālā dienesta lietvede
Solveiga Petrauska, kuras pienākumos ietilpst administrēt
dienesta dokumentus.
Pabalsti
Iedzīvotāji 2012. gadā pie
sociālās palīdzības organizatorēm vērsušies 1839 reizes, bet
216 reizes konsultācija sniegta
telefoniski. Gada laikā ir saņemti 1137 iesniegumi.
Salīdzinoši ar 2011. gadu,
par Ls 27 027 ir samazinājies
izmaksātais pabalsts garantētā minimālo ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai.
2012. gadā šo pabalstu ir saņēmušas 140 ģimenes jeb
408 personas un izmaksātā
summa ir Ls 51 999. GMI pabalstu var saņemt personas, kurām
pēc ienākumu izvērtēšanas piešķir trūcīgas personas statusu.
Šādas izziņas ir izsniegtas 385
reizes.
Otrs lielākais izmaksātais
pabalsts bijis dzīvokļa pabalsts,
kuru saņēmušas 447 ģimenes
jeb 915 personas. Salīdzinot ar
2011. gadu, šim pabalstam ir izmaksāti par Ls 2 040 vairāk, tas
ir Ls 56 565.
Kā zināms, pašvaldība brīvpusdienas piešķir 1-4. klašu
skolēniem, kā arī piecgadīgajiem
un sešgadīgajiem bērniem. Savukārt Sociālais dienests brīv-

pusdienas piešķīris 68 bērniem.
Zupas virtuvei, ko sniedz
Pestīšanas armija Iecavā, izmaksāti Ls 4 439.
64 cilvēkiem ir apmaksāti vai
daļēji apmaksāti medicīnas izdevumi par slimnīcu, 40 personām kompensēti briļļu iegādes
izdevumi. Apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus varējušas izmantot 23 personas. Kopā
medicīnas pakalpojumu pabalstam izlietoti Ls 7 829.
Sociālais dienests ir institūcija, kur iedzīvotāji pēc palīdzības
var vērsties ārkārtas situācijās
– ja tos pārsteidzis ugunsgrēks,
vētra vai kāda cita nelaime. Pagājušajā gadā šādu palīdzību
saņēmušas 22 personas.
Palīdzība
pabalsta
veidā
sniegta pieciem bāreņiem, kā arī
audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem.
35 bērnu ģimenes saņēmušas materiālu palīdzību par kopējo summu Ls 2 516, uzsākot
skolas gaitas.
2012. gadā sociālajai palīdzībai jeb pabalstiem kopā izlietoti
Ls 154 793.
Sociālie pakalpojumi
Sociālais dienests pērk sociālo pakalpojumu bērnu ievietošanai krīzes centros un aprūpes
iestādēs. 2012. gadā šim mērķim izmaksāti Ls 14 698, turklāt tiek apmaksāti arī pakalpojumi vientuļām pensijas vecumu
sasniegušām personām par uzturēšanos aprūpes centros. Šim
mērķim izlietoti Ls 26 448 (šī
summa tiek segta no pašvaldības budžeta).
Savukārt pakalpojumu aprūpe mājās saņēmušas 49 personas. To sniedz aprūpētājas
Valija Vidrina, Zane Roze un aprūpes brigādes automobiļa vadītājs Māris Sevastjanovs. Māris
ne tikai pilda šofera pienākumus, bet arī palīdz aprūpētājām
veikt fiziski smagākos darbus.
Sociālajā dienestā bez maksas ir iespējams saņemt kādu
no nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuri tika
iegādāti, pateicoties Eiropas projektam. Šo iespēju izmantojusi
81 persona.
Viens no pieprasītākajiem
un nozīmīgākajiem sociālajiem
pakalpojumiem
pašvaldības
iestādē «Iecavas novada Sociālais dienests» ir sociālais darbs
ar ģimenēm ar bērniem. Pavisam dienesta pārraudzībā ir

62 šādas ģimenes. Ar ģimenēm
tiek veikts ne tikai psihosociāls
darbs, bet arī reāla palīdzība
krīzes situāciju risināšanā. Sociālās darbinieces, kad tas bijis
nepieciešams, sadarbībā ar Latvenergo risinājušas jautājumus
par elektrības padeves atjaunošanu, izsniegušas 83 Latvenergo
dāvinājuma kartes, palīdzējušas
nokārtot personību apliecinošus dokumentus un sagatavot
prasības tiesai par uzturlīdzekļu
piedziņu, sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru palīdzējušas nokārtot formalitātes bezdarbnieka statusa iegūšanai.
2012. gadā desmit māmiņām, kuras aprūpē bērnus ar
īpašām vajadzībām, notika motivācijas grupu nodarbības.
Iepriecina ģimenes
ar bērniem
Atbalsts trūcīgajām ģimenēm bijis arī Ziemassvētkos.
Sadarbībā ar nodibinājumu «palīdzesim.lv» ģimenes saņēmušas
dāvanas un iespēju 60 bērniem
apmeklēt Līvu akvaparku. Savukārt pašvaldības atbalstīts
Ziemassvētku pasākums notika
120 bērniem. Sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem
AS «Balticovo» noorganizēja pasākumu 100 bērniem.
Rudenī 20 bērniem tika dāvāta iespēja noskatīties Maskavas nama teātra izrādi «Gerda».
Vairāk kā pusgadu ģimenes saņēma pārtikas pakas. Desmit
bērniem sadarbībā ar Latvijas
Bērnu fondu vasarā bija iespēja
piedalīties nometnē. Ar pašval-

dības atbalstu piecas personas
ar fiziskiem traucējumiem piedalījās sacensībās un guva labus rezultātus.
Eiropas projekti
un sadarbība
Eiropas
projekta
«Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē»
ietvaros 15 pensijas vecuma,
15 pirmspensijas vecuma personas un pieci cilvēki ar kustību
traucējumiem piedalījās motivāciju grupu nodarbībās. Motivācijas grupu nodarbības ir uzsākušas arī 15 māmiņas, kurām
ir bērni ar īpašām vajadzībām.
Projekta ietvaros divas personas
varēja iegūt aprūpētāja izglītību
un uzsākt darbu pie personām,
kuras ir aprūpējamas mājas
apstākļos.
2012. gadā Lietuvas-Latvijas pārrobežu projekta ietvaros
«Psihosociālā darba uzlabošana,
veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem» ir izremontēts sociālais krīzes dzīvoklis.
Šis projekts ir gandarījums sociālajiem darbiniekiem, jo pateicoties tam, ir bijusi iespēja iegūt
pieredzi Lietuvā un Rundālē. Šī
ir pirmā reize, kad projekta ietvaros var pilnveidoties sociālie
darbinieki.
Sociālā dienesta darbiniekiem ir plaša sadarbība ar dažādām institūcijām: pašvaldību,
medicīnas iestādēm un ģimenes
ārstiem, izglītības iestādēm, policiju, tiesu, aprūpes centriem,
probācijas dienestu, bāriņtiesu,
sabiedriskajām
organizācijām
un citām.

Meklē talantīgākos iecavniekus
Anta Kļaveniece
Biedrība «Iecavas Jauniešu
padome» jau otro gadu rīko
konkursu «Manas sirds talants».
Konkursa mērķis ir dažāda
vecuma dalībniekiem rast iespēju parādīt savu talantu vai hobiju plašākas auditorijas priekšā;
atrast jaunus skatuves talantus; veicināt radošo pašizpausmi. Konkursa pusfināls notiks
3. februārī, bet fināls ieplānots
16. februārī.
Nolikumā teikts, ka talantu
šovā var piedalīties Iecavas novada iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma. Dalībniekam, kurš
vēlas piedalīties šovā, jāaizpilda
dalībnieka anketa un jānosūta uz
e-pasta adresi sirdstalants@in-

box.lv līdz 1. februārim.
Lai iekļūtu talantu šova finālā,
dalībniekam vispirms jāpiedalās
konkursa atlases kārtā - pusfinālā. Pusfinālā dalībniekus vērtēs
žūrija, kuras sastāvā būs biedrības «Iecavas Jauniešu padome»
pārstāvji, bet finālā - kompetenta
žūrija triju cilvēku sastāvā, kuru
vārdus organizatori pagaidām neizpauž. Jāatgādina, ka pērn žūrijā darbojās dziedātājs un mūzikas
producents Normunds Rutulis,
«Ielu vingrošanas sporta biedrības» dibinātājs Māris Šlēziņš un
Mareks Dainis jeb Dj Nr.1 Latvijā
- Dj [ex] da Bass.
Konkursa nolikumu, dalībnieka anketu un citu plašāku informāciju par gaidāmo pasākumu
meklē www.draugiem.lv/manassirdstalants/.
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Tarkšķi desmito dzimšanas
dienu svin muzicējot
Anta Kļaveniece

2

1

1.lpp.
No padsmit dalībnieku kolektīva «Tarkšķi» izauguši līdz
septītajam desmitam. Jau otro
gadu folkloras kopā darbojas arī
pieaugušo grupa. Kolektīvs var
lepoties ne tikai ar dziedāt un
dejot prasmi, bet arī ar instrumentu - kokles, vijoles, stabules,
blokflautas, cītaras, mandolīnas un bungu – spēles prasmi,
kas piešķir dzīvīgumu jebkuram
priekšnesumam. Kolektīvs skatītājus priecējis gan vietēja un
starptautiska mēroga festivālu
un pasākumu dalībniekus («Baltica», «Pulkā eimu, pulkā teku»,
Dziesmu svētki), gan skatītājus
arī daudzviet ārvalstīs.
Koncertā satiktajiem cilvēkiem - «Tarkšķu» bijušajiem un
esošajiem dalībniekiem un viņu
atbalstītājiem - vaicāju par to
maģisko spēku, kas ievelk folkloras kopā un tajā arī notur.
Aija Zelča-Logina: «Vislielāko
tarkšķu grupā darbojos jau otro
gadu. Iesaistījos, jo iepriekš šajā
folkloras kopā darbojās mana
meita. Viņai šis stāžs ir lielāks:
sāka piecu gadu vecumā, bet
tagad būs jau 12. Ievilka vēlme dziedāt, kā arī redzētais, cik
ļoti tas patīk bērniem. Ja tāda
iespēja mums tika dota, kāpēc
gan ne? Tad jau mēs, lielie, arī
to pašu gribam un varam. Piedevām - tā ir iespēja būt kopā ar
bērniem. Pievelk arī pozitīvisms,
kas šeit valda. Mācīšanās dziedāt un dejot notiek jautri, ļoti,
ļoti dabiski, bez lieka stresa un
vārdu kalšanas.»
Diāna Belozerova: «Mana
meitiņa Evelīna «Tarkšķos» darbojas jau piecus gadus; tagad
otro gadu arī es. Pievelk pozitīvisms un cilvēki, kas ir šeit. Man
tā ir arī laba atpūta pēc darba
nedēļas Rīgas pašvaldības policijā.»
Jautrīte
Bērente: «Mani
«Tarkšķos» ievilka nometne, kurā
es tolaik darbojos kā pedagoģe.
Svarīgi, ka tas ir ģimenes pasākums, jo «Tarkšķos» darbojamies
abi ar vīru Kristianu. Tas ir kopā
pavadīts laiks, tradīciju apgūšana un latviskā gara uzturēšana.
Ikdienā esmu pirmsskolas pedagoģe, strādāju Rīgā, bet dzīvojam mēs Baldones novadā. Tā kā
esam uz novadu robežas, Iecava
mums sanāk tuvāk un attālums

noteikti nav šķērslis.»
Mārīte: «Esmu ome vienai no
«Tarkšķu» meitenēm. Koncertu
vēroja arī viņas mamma un mana
māsa. Ļoti patīk, ka mazmeita te
darbojas. Rainelda, kurai tagad
ir septiņi gadi, kļuvusi drosmīgāka, iemācījusies kontaktēties un
uzstāties. No sākuma viņa gāja
šovdejās, bet nu jau trešo gadu ir
šeit. Te viņai patīk, jo atmosfēra
ir brīva, nav visu laiku jāstāv un
jādzied, bet ir arī rotaļas. Kristīne
ir ļoti talantīga vadītāja – ja jūt,
ka bērni sāk nogurt, uzreiz kaut
ko maina. Mazmeita atnāk mājās
un vēl tad ar patiku dzied visas
dziesmas. Arī šodienas koncerts
bija sirsnīgs un jauks, tāds, kas
publiku nenogurdina.»
Austra Voitišķe, studente:
««Tarkšķos» darbojos pamatskolas laikā. Atmiņas ir labas, nu,
kaut vai viens piemērs - toreiz
aizbraucu savā pirmajā lielajā
ārvalstu ceļojumā uz Ungāriju.
Šobrīd man šķiet ļoti svarīgi, ka
«Tarkšķos» esmu uzkrājusi zināšanas par folkloru, tā ir bijusi
svarīga manas dzīves daļa. Vēl
joprojām, kad ir kādi svētki, Jāņi
vai Ziemassvētki, es zinu, kādas
ir tradīcijas un kādas ir šiem
svētkiem atbilstošas dziesmas.
Tas ir «Tarkšķu» devums, ko es
joprojām jūtu kā savu bagātību.
Un tas nekas, ka ikdienā ar folkloru nesaskaros. Šīs zināšanas
nekur nepazūd.»
Katrīna Karele: «Jā, var
apgalvot, ka esmu kopā ar
«Tarkšķiem» uzaugusi, jo mamma ir kolektīva vadītāja. Un tas
nav piespiedu kārtā, man tie-
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šām patīk. Visos pasākumos un
koncertos vienmēr ir jautri. Šeit
esmu iemācījusies spēlēt vairākus instrumentus: cītaru, stabuli, blokflautu un arī vijoli. Domāju, ka «Tarkšķos» palikšu vēl
ilgi.»
Solveiga Lineja, vācu valodas skolotāja un deju kolektīvu vadītāja Iecavas vidusskolā:
««Tarkšķos» dejo mana meitiņa
Ance, kurai ir seši gadi. Viņai
vispār patīk dejot, kustēties, iet
rotaļās. Viņa dejo arī deju kolektīvā pie manis. Uz «Tarkšķiem»
viņu vedu ar domu, lai ātrāk sāk
dziedāt. Uz mēģinājumiem viņa
raujas ar milzīgu prieku.
Ja Kristīni vērtēju koleģiāli,
tad jāsaka, ka folklorā ir mazliet
vieglāk, jo latiņa nav tik augstu
uzstādīta kā tautiņdeju kolektīviem. Tāpēc arī atmosfēra ir
brīvāka, kājai un rokai nav tik
precīzi jābūt tieši tā. Arī dažādība lielāka – padzied, tad dejo
vai iet rotaļās. Vecākiem noteikti varu ieteikt, lai bērni dejo, lai
dzied, lai rotaļājas, jo tas attīsta
ne tikai kustības un dzirdi, bet
arī dotības matemātikā, valodās.
Tāpat uz skatuves bērni iemācās
kļūt atvērtāki, atraisītāki. Tas ir
redzams, ka Kristīne ļoti, ļoti mīl
folkloru, šo darbu viņa dara no
visas sirds, un bērni to jūt. Viņa
ir mācējusi realizēt sevi īstajā
lauciņā. Taču, ja Kristīne nebūtu

Svētku koncertā
lielākie «tarkšķi» (1), vidējie
«tarkšķi» (2) un
sveicēji - kultūras
nama darbinieki
un kolektīvu
pārstāvji (3).
Vairāk fotogrāfiju
www.iecava.lv.
tajā tik ļoti iekšā ar visu ģimeni,
tad viņa to nevarētu darīt, jo tās
ir visas piektdienas, sestdienas
un svētdienas.
Ar Kristīni sadarboties ir viegli, viņa ir ļoti atsaucīga. Kolosāli, ka viņa arī kā angļu valodas
skolotāja un klases audzinātāja
pamanās radoši izpausties. Ne
velti viņas audzināmā klase Latvijas mēroga konkursā kļuva par
Zvaigžņu klasi; par radošumu
liecina arī plastilīna animācijas
filmiņa, kas tapusi kā videoklips
vienai no «Tarkšķu» dziesmām.»
Beatrise Dzene, studente:
«Darbojos «Tarkšķos» jau deviņus
gadus. Man tas kļuvis par pieradumu, jo ar folkloru esmu saistīta kopš 5. klases. Tagad dzīvoju
Rīgā, bet tāpat svētdienās braucu uz mēģinājumiem, jo izjūtu to
kā vajadzību, bez kuras nedēļa
šķiet tā īsti nepabeigta. Visvairāk
kolektīvā man patīk brīvība un
atvērtība. Visi esam sadraudzējušies, viens otru labi pazīstam.
Mans ieguvums noteikti ir skatuves pieredze: kā stāvēt, kustēties.
It kā elementāras lietas, taču tās
var iemācīties tikai darot. Patīk
arī komunikācija starp cilvēkiem.
Ir būts tik daudzos pasākumos,
kur satiekamies ar citām folkloras kopām un dažādiem cilvēkiem. «Tarkšķos» turpināšu darboties, jo tas ir lietderīgi un labi
pavadīts laiks.»
5.lpp.
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Rosīšanās folkloras lauciņā
sniedz dzīvei piepildījumu
4.lpp.
Pēc «Tarkšķu» desmit gadu
jubilejas koncerta uz sarunu
aicināju folkloras kopas
vadītāju Kristīni Kareli.
- Kas tevi ieveda folkloras pasaulē, ko no tās gūsti?
Mana nonākšana folkloras
pasaulē bija nejauša. Dzīvoju
Rīgā un, kad pēc 7. klases biju
beigusi bērnu mūzikas skolas
vijoles klasi, mamma bija padzirdējusi, ka Rīgas Pionieru pils
(tagad Skolēnu pils) folkloras ansamblis «Kokle» meklē vijolnieku.
Tā es tur aizgāju, ne par kādiem
folkloras dziļumiem nedomādama, vienkārši gribēdama likt lietā savas vijoles spēles prasmes.
Iepazinos ar lieliskiem cilvēkiem,
interesantām personībām. Pamazām sāku spēlēt vēl dažus
instrumentus. Pēc tam jau sekoja Latvijas Universitātes deju folkloras kopa «Dandari», kur mīlestība uz folkloru padziļinājās.
Iepazinos ar Valdi Muktupāvelu,
kopā ar viņa «Rasu» ieraudzīju
vēl citu veidu, kā muzicēt – padarot tautasdziesmu par savu,
nevis tikai nokopējot teicēju ierakstā vai atdziedot vai atspēlējot pierakstītās notis. Savukārt
«Danču klubs» man jaunībā aizstāja diskotēkas. To es saucu
par dancošanu ar jēgu. Folklora
pamazām kļuva par manu piepildījumu, par manu dzīvi.
- Kas bija stimuls «Tarkšķu»
dibināšanai, un kā šajos desmit
gados esat attīstījušies?
Tā kā man ļoti patika ne tikai folklora, bet arī darbs ar bērniem, jau pirms 20 gadiem Rīgas
99. vidusskolā tapa «Tarkšķi»,
apvienojot ar studijām Latvijas
Universitātē.
Jau pēc desmit gadiem,
1992. gadā, kad ar ģimeni pārcēlāmies uz dzīvi Iecavā, bija
skaidrs, ka bez rosīšanās ar
bērniem un tieši folkloras žanrā
mana dzīve pilnvērtīga nebūs.
Tā nu Iecavas vidusskolā izsludinājām, ka tiek dibināta folkloras kopa. Visatsaucīgākās bija
divas skolotājas – Gita Razāne
un Solvita Pļaviņa, kas uz mūzikas kabinetu, kur garajos starpbrīžos dziedājām un dancojām,
atveda savas audzināmās trešās
klases, kas uz ilgu laiku kļuva
par «Tarkšķu» pamatsastāvu.
Ātri sapratu, ka Iecavas bērni ir
ļoti talantīgi, viņi kā sūklis tvēra visu, ko desmit gados darbā
ar Rīgas bērniem biju apguvusi

– jau pirmajā gadā sākām mācīties spēlēt blokflautas, pavisam
drīz vairākas meitenes ķērās pie
vijoļspēles un kokles apguves.
Ļoti priecājos par vecāku atsaucību – viņi pirka instrumentus.
Un viss notika!
Desmit gadu laikā, jā, esam
attīstījušies. Pirmkārt, jau audzis ir mūsu pulks, augusi ir
mūsu varēšana, esam tikuši pie
skaistiem tērpiem.
- Kas galvenokārt ir «Tarkšķu»
repertuārā, kā notiek dziesmu izvēle?
«Tarkšķu» repertuārā galvenokārt ir Zemgalē pierakstītas
melodijas un danči. Sevišķi lielu uzmanību cenšamies pievērst
tieši Iecavas novadā pierakstītām dziesmām. Mums ir ļoti
paveicies, jo senajā Grienvaldē,
tagad Zālītē, dzīvojusi Graubiņu ģimene, kas mums atstājusi burvīgu dziesmu pūru. Tieši
uz māsu Graubiņu dziedātajām
ganu dziesmām, piemēram, balstījām savu «Baltica 2012» programmu.
Tai pat laikā es cenšos bērniem piemeklēt viņiem piemērotas dziesmas. Lai tās viņus negarlaikotu, ieinteresētu, būtu pa
spēkam izpildīt.
- Redzot visu, kas padarīts,
rodas jautājums: kā tu to visu
paspēj - darbs skolā, mēģinājumi, koncerti, konkursi, izbraukuma festivāli ar «Tarkšķiem», plus
vēl esi mamma trim bērniem? Vai
par kaut ko kādreiz iesāpas sirds
– to es neesmu paguvusi vai tam
man nav atlicis laika?
Nekā pārdabiska tur nav – rosos. Miegam paliek mazāk laika,
bet, neticēsiet – ir laiks arī slinkošanai. Nē, sirds par nepagūto
nesāp bieži – ar prieku lasu arī
grāmatas, skatos filmas, iespēju
robežās ceļoju. Pēdējā laikā neesmu atradusi iekšējos resursus
projektu rakstīšanai, bet noteikti tam arī atgriezīsies laiks un
spēks!
- «Tarkšķos» darbojaties visa
ģimene. Cik liels ir viņu atbalsts
un līdzdarbošanās prieks?
Esmu pateicīga savam vīram,
kas mani atbalstījis vienmēr. Nepukstējis, ka mēs kaut kur atkal
laižam prom, bet taisījies līdzi
un palīdzējis pieskatīt «Tarkšķu»
pulku. Un fotografējis. Bilžu arhīvs tāpēc mums ir iespaidīgs.
Tagad Sandis jau otro gadu
ir arī «Tarkšķu» dalībnieks – pieaugušo grupa svētdienās sanāk

kopā, dzied, danco, spēlē tāpat
kā mazie tarkšķēni.
Bērni – vienmēr smejos, ka
viņiem jau nav bijis izvēles. Jau
mātes miesās būdami, viņi ir saraduši ar folkloru, vienmēr visur
staipīti līdzi, mājās ierakstus
klausījušies un, ļoti ceru, iemīlējuši šo mūsu latviešu bagātību
tāpat kā es.
- Pastāsti, lūdzu, par gaidāmo
mūzikas albumu: kas tur būs ietverts, kad iznāks, kas izdod un
kur varēs dzirdēt un iegādāties?
Mūsu albums iznāks, es domāju, martā. Pašlaik notiek pēdējie darbi pie grāmatiņas sagatavošanas – fotografēšana, tekstu saskaņošana. Tad jau kompaktdisks tiks nodots ražošanā.
Albumā ir iekļautas Iecavas novadā pierakstītas bērnu
dziesmas un danči, tas sauksies
«Tarkšķi ganos». Albumu izdod
biedrība Kultūras menedžmenta centrs «Lauska» (www.lauska.
lv), kas galvenokārt nodarbojas ar folkloras ierakstu izdošanu. Ierakstus veicām «Lauskas»
studijā, dūdu un bungu grupas
«Auļi» vadītāja Kaspara Bārbala
vadībā. Ierakstiem veltījām ļoti
daudz laika un spēka pagājušā gada pavasarī un jūnijā, kad
darbs bija visintensīvākais.
Albumā būs ietverta arī mūsu
pašu veidotā multenīte «Cīrulis
un pūcīte», to varēs iegādāties
mūzikas ierakstu veikalos un arī
«Lauskas» internetveikalā.

Liels paldies Iecavas novada
domei par finansiālo atbalstu
albuma izdošanai, kā arī Valsts
Kultūrkapitāla fondam par piešķirtajiem līdzekļiem multfilmas
montēšanai un konsultanta Nila
Skapāna algošanai.
- Kuros brīžos «Tarkšķi» tev
sniedz vislielāko gandarījumu?
Nezinu, man šķiet, ka ik
dienas. Pat mēģinājumos, uz
kuriem varbūt aizeju sagurusi,
bet rodu piepildījumu no bērnu
enerģijas, humora, jautājumiem,
prātojumiem.
Gandarījums ir arī tad, kad
redzi sava darba augļus, piemēram, Beatrises Dzenes vijoļspēles prasmes. Šī jaunā sieviete
nekad nav gājusi mūzikas skolā,
joprojām nepazīst notis, bet pēc
dzirdes nospēlēs gandrīz jebkuru
melodiju. Vai mana Anna – paņems jebkuru instrumentu, un
tas sāks skanēt. Vai mazulīši,
kas «Tarkšķu» mēģinājumos sēž
vēl tādi sabozušies un neatvērušies, bet mājās, kā vecāki stāsta, ik dienas skandina «Tarkšķu»
repertuāru. Vai pusaudzīši, kas
nometnes laikā uzauž sev plecu
lakatu un uztaisa savām rokām
pastalas. Kā nejutīsies gandarīts?
Vecāku atsaucība, līdzcilvēku
atsaucība, ja vajadzīga palīdzība,
tā arī mani aizkustina vienmēr.
- Ko tu gribētu novēlēt sev un
«Tarkšķiem»?
Es novēlu – nepagurt!
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Zelta medaļas ieguvējs kļuvis par Gada sportistu
1.lpp.
Gada sportists 2012
Godpilno titulu «Gada sportists 2012» ir izpelnījies Dainis
Upelnieks ar savu neatlaidību,
mērķtiecību un iegūto zelta medaļu stenda šaušanā Latvijas III
Olimpiādē Liepājā, kā arī kļūstot
par vairākkārtēju Latvijas čempionu šajā sporta veidā. Dainis
aizvadītajā gadā ieguvis arī Iecavas novada Gada cilvēka titulu.
Tagad Daiņa Upelnieka galvenais mērķis ir vasaras olimpiskās spēles, kas pēc četriem
gadiem notiks Brazīlijā, Riodežaneiro. Bet līdz tam vēl daudz
darba. Nākamajā gadā Dainis
dosies uz Eiropas čempionātu
Vācijā un pasaules čempionātu
Peru.
Dainis saka lielu paldies gan
Iecavas novada domei par finansiālu atbalstu, gan personīgi Baibai Gāgai, kā arī ģimenei,
kas viņu saprot un ļauj piepildīt
viņa ieceres.
Par gada labāko sportisti
veterānu grupā atzīta galda tenisiste Agafija Buša. Augstu
sasniegumu viņa uzrādīja 2012.
gadā, izcīnot bronzas medaļu
Ziemeļeiropas veterānu čempionātā Helsinkos, Somijā. Novērtēts arī viņas pedagoģiskais
darbs. A. Buša ir vidusskolas
matemātikas skolotāja, un Iecavas 18. novembra svinīgajā ceremonijā viņa saņēma balvu no
Swedbank kā labākā skolotāja.
Labākā sportista titulu veterānu grupā saņēma basketbolists un tenisists Gunārs Plucis. Gunārs ir pagājušā gada
Latvijas čempions basketbolā
senioriem vecuma grupā 35+,
apliecinot arī precizitāti trīspunktu metienos. Ne mazāk svarīgs
sasniegums viņam ir arī lielajā
tenisā - savā vecuma grupā viņš
ir trešais Latvijā, bet tenisa centrā «Ādaži» Gunārs ir sezonas
uzvarētājs.
Par labāko jaunieti sportā

Gada sportista titulam kandidātus pieteica novada
iedzīvotāji, bet apkopoja un izvērtēja SS «Dartija» treneru
kolektīvs. Gada labākie sporta juniori B. Jašuka (no
kreisās), R. Tonigs un veterāne A. Buša.
aizvadītajā gadā atzīta galda tenisiste Beāte Jašuka. Meitene
sava vecuma grupā šogad izcīnījusi visus iespējamos Latvijas
jaunatnes čempiones titulus
gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs. Beāte var lepoties arī ar Latvijas čempiones godu komandu
spēlēs gan savā vecuma grupā,
gan pie vecākām spēlētājām.
Labākais jaunietis sportā
šoreiz ir vieglatlēts Rūdolfs Tonigs. Rūdolfa panākumi 2012.
gadā: otrā vieta Latvijas čempionātā «A» grupai 60 m, 100
m, 200 m skrējienā, kā arī liels
skaits otro un trešo vietu dažādās sacensībās Latvijā. Iecavnieks bija viens no jaunākajiem
dalībniekiem Latvijas III Olimpiādē Liepājā. Viņš veiksmīgi
piedalījās 100 m skrējienā, no
fināla atpaliekot vien par 25 sekundes simtdaļām.

sevišķi tika sumināts Zālītes
speciālās internātpamatskolas
skolotājs Vladislavs Jurčenko.

Labākie sporta skolā
Jānis Pelsis un Agate Geka
apbalvoja trenerus un labākos
sporta skolas audzēkņus. Balvas saņēma:
Elmāra Gāgas trenētās vieglatlētes Jana Zamarina, Enia
Tīna Šusta un Emīlija Druviņa;
Daces Vizules trenētie vieglatlēti Emīls Sevastjanovs, Žanis
Sevastjanovs un Dāvis Lācis;
Voldemāra Pāruma trenētie
basketbolisti Linards Jaunzems,
Linards Skrastiņš un Kristers
Kreicšteins;
Viļņa Gailuma trenētie basketbolisti Helvijs Meļķis, Toms
Janeks un Arnolds Grīslītis;
Baibas Gāgas trenētās galda
tenisistes Rēzija Meļķe, Terēza
Druviņa un Anna Ansone.
Īpaša pateicība sporta skoGada sporta skolotājs
Šogad no visu sporta skolo- las ārstei Lāsmai Četvergai un
tāju pulka par ieguldīto darbu, fiziskās sagatavotības trenerim
atsaucību un ilggadēju darbību Valdim Šustam, kurš darbu uzsācis tikai šajā mācību gadā, bet
jau ieguvis bērnu atsaucību.

Gada sportista
titulu veterānu
grupā ieguva
tenisists un
basketbolists
Gunārs Plucis.
Foto no
www.enri.lv

No Iecavas līdz U-20 izlasei
Šogad par savām sportista
gaitām atmiņās dalījās pasākuma viešņa - kādreizējā sporta
skolas «Dartija» basketbola nodaļas audzēkne, Iecavas gada
sportistes titula ieguvēja jauniešu grupā 2009. gadā Agate
Geka, kura spēlējusi Latvijas
jaunatnes izlasē un pašlaik ir
«TTT Rīga» komandas dalībniece.

Savas treniņu gaitas Agate uzsākusi Iecavā, trenējoties kopā ar
zēniem. Viņa ar draudzeni lūgusi Voldemāru Pārumu pieņemt
viņas komandā, un treneris
piekritis, stāsta sportiste. Liela
loma karjeras veidošanā bijusi
arī trenerim Vilnim Gailumam.
«Vasarā pēc devītās klases Tallinā ieguvām 5. vietu. Atbraucu
mājās un domāju: ko tālāk darīšu; ko mācīšos un kā ar spēlēšanu? Tad 28. augustā paņēmu
telefonu un zvanīju Rīgas Valsts
3. ģimnāzijas direktoram. No
sākuma ļoti trīcēja rokas, taču
sarunas beigās pieķēru sevi pie
domas, ka ar viņu runāju kā ar
savu labāko draugu, kuru pazīstu jau kādus desmit gadus.
Tā es sāku mācīties ģimnāzijā
un paralēli, protams, trenējos.»
Visgrūtākais gads gan fiziski, gan emocionāli Agatei bija
12. klasē, kad sports bija jāapvieno ar gatavošanos eksāmeniem. Treniņi bija katru dienu,
turklāt divas reizes nedēļā pa diviem treniņiem dienā. Situāciju
vieglāku nepadarīja arī treneris,
kas Agatei šajā laikā piedāvāja
pievienoties Latvijas profesionālajai sieviešu basketbola komandai «TTT Rīga». Taču saprotošais
skolas direktors Agati atbalstīja
un teica, ka viss būs kārtībā.
Neatsverams ieguvums bija Latvijas izlases basketbolistu Guntas Baško un Sabīnes Niedolas
līdzdalība treniņos.
Agates aktivitātes gan uz
laiku aprāvās, kad 2012. gadā
trīs dienas pirms došanās ceļā
uz Eiropas U-20 izlases čempionātu Agate salauza kāju un
pusgadu pavadīja rehabilitācijā.
«Bet es ceru, ka viss būs kārtībā. Turpināšu nospraust savus
mērķus, ko novēlu arī jums!»
Paldies atbalstītājiem
Sporta skola «Dartija» izteica
pateicību par sadarbību visiem
Iecavas novada izglītības iestāžu direktoriem un sporta skolotājiem, kā arī kultūras nama
direktorei Almai Spalei, novada izglītības speciālistei Valdai
Lieknei un izglītības metodiķei
Aldonijai Gaveikai, Sabiedriskās kārtības dienesta vecākajai
inspektorei Lūcijai Muceniecei
un kārtībniekam Igoram Stepančenko, un izpalīdzīgākajiem
sportistu vecākiem - Andai un
Jurim Jašukiem. Paldies arī
novada domes priekšsēdētājam Jānim Pelsim un laikraksta
«Iecavas Ziņas» kolektīvam.

. 2013. gada 25. janvārī

Sporta ziņas
12. un 13. janvārī Liepājā notika Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes galda tenisā C grupas (2000. gadā dzimušas
un jaunākas) sportistēm. Iecavas sporta skolu sacensībās
pārstāvēja astoņas meitenes. Vislabāk veicās Beātei Jašukai,
kura izcīnīja 2. vietu meiteņu vienspēlēs, 1. vietu meiteņu
dubultspēlēs, spēlējot kopā ar Annu Markovu, un 2. vietu
jauktajās dubultspēlēs, spēlējot vienā pārī ar rīdzinieku Valēriju
Farbtuhu. Trenere Baiba Gāga uzslavē arī Terēzas Druviņas
sniegumu. Viņa 2. finālā izcīnīja 1. vietu, kas ir liels solis uz
priekšu meitenes personīgajā izaugsmē.
17. janvārī aizvadīta 3. kārta Iecavas novada sacensībās galda
tenisā. Sacensībās piedalījās 20 sportisti.
1. vieta Ēriks Kukutis
2. vieta Verners Rinkovičs
3. vieta Jānis Breiers
4. vieta Beāte Jašuka, kas pirmo reizi ielauzās pieaugušo
konkurences četriniekā.
17. janvārī norisinājās Jēkabpils sporta skolas atklātais
čempionāts vieglatlētikā B grupai, kurā piedalījās arī Iecavas
sporta skolas jaunie sportisti.
Daniels Fjodorovs – 1. vieta 60 metru skrējienā (7,64 sek.),
4. vieta 300 metru skrējienā (44,08 sek.)
Dāvis Lācis – 3. vieta 60 metru barjerskrējienā (9,54 sek.)
Amanda Grīnberga 4. vieta augstlēkšanā (1 m 45 cm).
17. janvārī notika sporta skolas «Arkādija» atklātās sacensības
vieglatlētikā C grupai, kas reizē bija arī atlases sacensības uz
Latvijas jaunatnes čempionātu.
Edijs Lācis – 3. vieta 300 metru skrējienā (45,90 sek.)
Amanda Visocka – 4. vieta 60 metru barjerskrējienā (11,78 sek.)
Karīna Toniga – 4. vieta 300 metru skrējienā (51,69 sek.)
Kristīne Kārkla – 1. vieta lodes grūšanā (9,76 m)
Aivis Kravalis – 3. vieta 60 metru barjerskrējienā (11,76 sek.)
Enia Tīna Šusta – 5. vieta 1000 m skrējienā (3 min. 39,8 sek.).
Visi Iecavas sporta skolas audzēkņi ieguva tiesības startēt Latvijas
jaunatnes čempionātā.
19. janvārī Kuldīgā norisinājās starptautiskās vieglatlētikas
sacensības «Katrīnas kauss 2013». Tajās piedalījās sportisti no
Itālijas, Nīderlandes, Anglijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas,
Igaunijas un Latvijas. Iecavas sporta skolu tajās pārstāvēja
Rūdolfs Tonigs, uzrādot atzīstamu rezultātu 60 metru skrējienā
(7,19 sek.), kas ir tuvu viņa personīgajam rekordam. Rezultāts
Rūdolfam ļāva ierindoties 12. vietā. Ņemot vērā, ka uz šīm
sacensībām tiek uzaicināti tikai sportisti, kas jau iepriekš
uzrādījuši labus rezultātus, un konkurence ir ļoti spēcīga, iegūtā
vieta ir ļoti labs sasniegums.
Svētdien, 20. janvārī, visas 12 komandas aizvadīja Iecavas
novada 18. atklātā basketbola čempionāta spēles. Tā kā
aizvadītas piecas spēļu kārtas, noskaidroti arī apakšgrupu līderi
un komandas, kuras spēlēs par 1.-6. vietu un par 7.-12. vietu.
Rezultāti:
A. Kraukļa VEF SS – BK Iesācēji 55:38
(pa ceturtdaļām 9:7; 17:8; 14:15; 15:8)
Mikus Karlovs 22 punkti, Toms Šķipars 12.
Ķekava VEF – AC Kluburi 39:43
(pa ceturtdaļām 10:12; 10:8; 7:7; 12:16)
Alfrēds Rozentāls 16, Reinis Tauriņš 22.
Jelgavas NĪP – Arsenāls 62:59
(pa ceturtdaļām 9:13; 12:19; 20:14; 21:13)
Artūrs Rutkovskis 25, Jānis Eiduks 21.
Valauto – DzKS 60:43
(pa ceturtdaļām 11:10; 15:13; 17:3; 17:17)
Edgars Tramdaks 20, Jānis Saveļjevs 13.
Vecumnieki – Grīnvalde 40:58
(pa ceturtdaļām 11:14; 9:13; 9:12; 11:19)
Normunds Okmanis 17; Gundars Brička 32.
Ozolu 15 – Misa 51:35
(pa ceturtdaļām 12:13; 14:5; 11:6; 14:11)
Ģirts Hauks 22; Krišjānis Zauers 10.

Vietu sadalījums pēc piecām Iecavas novada 18. atklātā
basketbola čempionāta spēļu kārtām
Vieta

1. apakšgrupa

2. apakšgrupa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ozolu 15
Misa
Jelgavas NĪP
Kluburi
Ķekava/VEF
Arsenāls

Grīnvalde
Valauto
DzKS
A. Kraukļa VEF SS
Vecumnieki
BK Iesācēji

Punktu
skaits
10
9
8
7
6
5

Rezultatīvākie čempionāta spēlētāji pēc piecām spēļu kārtām
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Spēlētājs

Komanda

Gundars Brička
Linards Jaunzems
Jānis Kokins
Artūrs Rutkovskis
Aldis Beitiņš
Ģirts Hauks
Dāvis Kravals
Edgars Tramdaks
Mikus Karlovs
Alfrēds Rozentāls
Roberts Tūmanis
Reinis Tauriņš
Genādijs Meļņiks
Jānis Saveļjevs
Roberts Zariņš
Roberts Bicons
Jānis Tiltiņš
Pēteris Prolis
Mārtiņš Kiziks

Grīnvalde
Arsenāls
Jelgavas NĪP
Jelgavas NĪP
Ozolu 15
Ozolu 15
Grīnvalde
Valauto
A. Kraukļa VEF SS
Ķekava/VEF
DzKS
AC Kluburi
Misa
DzKS
BK Iesācēji
Arsenāls
Valauto
Valauto
Valauto

Punktu
skaits
140
92
84
80
78
77
75
74
71
70
63
57
57
57
52
52
50
49
47

Iecavas novada dome
veic aptauju par piecu zemesgrāmatā reģistrētu,
nelabiekārtotu
(vai ar daļējām ērtībām) dzīvokļu iegādes iespējām
Iecavas novada teritorijā.
Nepieciešami divi vienistabas, divi divistabu un viens trīsistabu
dzīvoklis.
Tālrunis informācijas sniegšanai 63941721.

Līdzjūtības
Aizsnieg skuju klāta taka,
Sniegs vēl snieg un snieg.
Tev zem baltas sniega segas
Dziļi jāaizmieg.

/Z. Vijupe/

Skumju brīdī esam kopā ar Aksanu Maceviču un
tuviniekiem, tēti mūžības ceļā izvadot.
VSAC «Zemgale» filiāles «Iecava» darba kolēģi
Tie savādie skumjie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens:
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
/K. Apškrūma/
Esam kopā ar Aiju Šteinu, no māmiņas atvadoties.
Zoja, Velta, Ausma, Biruta, Daina un Anita

Aizsaulē aizgājuši
Antonija Ivanovska (14.05.1938. - 23.01.2013.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI

Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

ZAMS

www.zams.lv
Tālr. 29121985

Mācību sākums12. martā
Mācības otrdienās un ceturtdienās

Iepērkam un izvedam visu
veidu stikla alus pudeles.
Tālr. 29166190, 29164600.
Pārdod zāģmateriālus,
līstes, latas, malku un
nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi
◊ Universālā ekskavatora pakalpojumi
◊ Sniega šķūrēšana ar T-150
Tālr. 29457686.

2. februārī plkst. 11.00
Iecavas kultūras namā
notiks
politiski represēto
kluba biedru
atskaites sapulce.
Dienas kārtībā: valdes un
revīzijas komisijas atskaites;
delegātu vēlēšanas uz
politiski represēto apvienības
atskaišu–pārvēlēšanas
24. konferenci; par eiro
ieviešanas plusiem un
mīnusiem un citiem
aktuāliem jautājumiem.
Uzņemsim jaunus biedrus.
Visi laipni aicināti un gaidīti.
Kluba valde

Sporta namā
26. janvārī plkst. 12:00
Iecavas novada atklātais
čempionāts galda tenisā
27. janvārī plkst. 11:00
LJBL: Iecava – Pļavnieku
pamatskola (U-15)
30. janvārī plkst. 14:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības telpās «D» grupai
(2. posms)

SIA «Lielzeltiņi» pērk
kviešus ar ļoti izdevīgiem
nosacījumiem.
Piedāvājam sadarbības
līgumu 2013. gada ražai.
Ātra apmaksa. Transports.
Tālr: 29413959, 63960776.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

31. janvārī plkst. 19:00
treneru pedagoģiskās
padomes sēde
Iecavas novada
18. atklātais
čempionāts basketbolā
25. janvārī
20:00 AC Kluburi – 		
Vecumnieki
21:00 Jelgavas NĪP – 		
Grīnvalde
22:00 Ozolu 15 - DzKS

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Maina : : :
Ģimenei nepieciešams lielāks
dzīvoklis, tāpēc maina
1 istabas dzīvokli ar visām
ērtībām Iecavas centrā
pret 2 vai 3 istabu dzīvokli
Iecavā. Neizīrē.
Tālr. 26720377.

Dažādi : : :
Sadzīves tehnikas remontdarbi.
Piedāvājam visu veidu veļas
mašīnu remontu, regulāru to
apkopi, elektronikas remontu,
sūkņu maiņu u.c. pakalpojumus. Izbraucam pēc dzīves
vietas. Darbi tiek veikti klienta
klātbūtnē uz vietas, sarežģītākā
gadījumā - darbnīcu pakalpojums. Pieteikumus pieņemam
plkst. 8-22. Tālr. 29105506.

Kultūras namā
25. janvārī plkst. 15:00
Teātra sporta
Draudzības turnīrs
Ieeja - bez maksas
27. janvārī
plkst. 15:00 un 18:00
Aigara Graubas un
Andreja Ēķa filma
«Sapņu komanda 1935».
Biļešu iepriekšpārdošana.
Ieejas maksa: skolēniem un
pensionāriem - Ls 1,50;
pieaugušajiem - Ls 2.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 11. februārī.

Portālā skolas.lv ir publiskoti 20 Izglītības inovāciju projektu
(IIP) ietvaros izstrādātie digitālie mācību materiāli. Materiālus
veidojuši izglītības iestāžu, biedrību un nodibinājumu, kā arī
pašvaldības iestāžu pārstāvji, kas ieguva finansējumu Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā IIP konkursā.
Ar visu projektu aprakstiem un anotācijām var iepazīties VIAA
mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā «Izglītības inovācijas projekti».
Iecavas novada dome aicina darbā
VESELĪBAS VEICINĀŠANAS KOORDINĒTĀJU.
Aicinām amatam pieteikties speciālistu, pārliecinātu
veselīga dzīvesveida piekritēju, kas ne tikai pats dzīvo aktīvu
un veselīgu dzīvi, bet ar veselību veicinošām idejām varēs
aizraut arī citus Iecavas novada iedzīvotājus.
Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība (priekšroka tiks dota pretendentam
ar sabiedrības veselības speciālista, medicīnas vai sporta
organizatora izglītību);
- labas zināšanas Latvijas sabiedrības veselības
likumdošanā;
- vismaz divu svešvalodu prasme sarunvalodas līmenī;
- spēja organizēt darbu patstāvīgi, labas saskarsmes
prasmes un prasme strādāt komandā;
- rekomendācijas no esošās un/vai iepriekšējās darba
vietas.
Motivācijas vēstuli ar savu redzējumu uz sabiedrības
veselības problēmām un to risinājumiem Iecavas novadā,
rekomendācijas, CV un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas jāiesniedz Iecavas novada domes kancelejā Skolas ielā
4, Iecavā, Iecavas novadā, LV- 3913, līdz 1. februārim personīgi
vai pa pastu (pasta zīmogs 01.02).
Uzziņas pa tālruni 63942443.
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