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Skatītāju un žūrijas simpātijas
AKTUĀLI
iegūst Maikls Džeksons
Šajā numurā:

Anta Kļaveniece

Konkursa uzvarētājs
Gustavs Vilcēns.

Talantu un hobiju izrādīšanas
pasākuma «Manas sirds
talants» finālā skatītāju
priekam Iecavas kultūras
namā 16. februārī uzstājās
11 dalībnieki. Biedrība
«Iecavas Jauniešu padome»
skatuves talantu meklēšanas
šovu organizēja jau otro reizi.
Pasākuma norisi atbalstīja
uzņēmēji no Iecavas un arī tālākām vietām; pavisam 27 labvēļi.
Skatuves priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrija: dejotāja
Viola Abramova-Mailīte, šova
«OKartes skatuve» dalībniece,
dziedātāja Anita Intaite jeb Košā
un iecavnieks, mūziķis Mareks
Pelsis. Pasākuma vadītāju lomās iejutās Laine un Bruno
Bahi, Monta Dubkēviča un Verners Jānis Trokšs.
6.lpp.

Projektu
2.
nedēļā mācās
būt veseli
Ķīnieši savu 4.
mājvietu
izvēlas Iecavā
Iecavnieki
7.
atgūst turnīra
«Mēmeles
kauss 2012»
uzvarētāju
titulu

Ēnu dienas piedzīvojumi Iecavniecei divkārši
panākumi konkursā
Elīna Arāja

13. februārī jaunieši kā ēnas
vēroja dažādu profesiju
pārstāvjus, lai pārliecinātos
par savas turpmākās
profesijas izvēli un apjaustu
karjeras iespējas.
Jau 13. gadu biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija
organizē jauniešiem Ēnu dienu.
Šogad tajā piedalījās ap 10 000
Latvijas jauniešu, bet no Iecavas
vidusskolas ēnot dažādos uzņēmumos bija devušies vismaz 60
skolēnu, stāsta skolotāja Antra
Pāruma. Bieži vien, lai tiktu uz
kāroto ēnošanas vietu, jāpiedalās konkursā, piemēram, kopā
ar Elīnu Plešņu uz ēnošanas

vietu pie stjuartēm bija pieteikušies 1000 jaunieši, no kuriem
ēnot varēja tikai 18.
Elīna Plešņa: «Mani jau labu
laiku interesē šī profesija un
domāju, kādēļ gan neizmantot
iespēju ēnot stjuartes un tuvāk
iepazīties ar darbu aviācijā. Biju
ļoti priecīga, ka no vairāk nekā
1000 pretendentiem es tiku to
18 vidū, kam šāda iespēja tika
dota. Lidostā bija jāierodas 8.00
no rīta. Mūs sagaidīja ārējo komunikāciju vadītāja Liene Dupate. Noformējām dokumentus
un devāmies uz lidmašīnu, kur
mūs sagaidīja stjuarte Alise un
vecākais stjuarts Jānis. Iepazināmies ar lidmašīnas personālu. Mēs bijām divas meitenes un
vairāki zēni, kas ēnoja stjuartus
3.lpp.
un pilotus.»

resanti paskatīties, kā fināls
norisināsies un kas būs tā uzvarētāji. Nenojautu, ka tieši es
15. februārī Rīgas Tehniskajā
būšu šī kroņa nēsātāja,» stāsta
universitātē (RTU) norisinājās
Kristiāna.
skaistuma un inteliģences
«Atlases kārtā no 62 prekonkurss Mis un misters
tendentiem
tika izvēlēti desmit
RTU 2013, kurā par
finālisti. Lai iegūtu ceļazīmi uz
dažādiem tituliem sacentās
finālu, bija jāiziet četri kontroldesmit talantīgākie un
punkti: jāizpilda deju kombipievilcīgākie šīs augstskolas
nācija, jāatbild uz erudīcijas
studenti. Titulu Mis
jautājumiem, jāfotografējas un
RTU ieguva iecavniece,
jāparāda kāds no saviem talanInženierekonomikas un
tiem. Es spēlēju blokflautu un
vadības fakultātes Muitas
klavieres. Biju tik saviļņota, ka,
un nodokļu administrēšanas
programmas studente
vēl nezinot rezultātus, jau sāku
Kristiāna Lauciņa-Veinere.
plānot savu fināla priekšnesu«Par
konkursu
uzzināju mu. Taču finālā tiku, un tad arī
augstskolas mājaslapā un tajā sākās garais sagatavošanās probrīdī iedomājos, ka būtu inte- cess.
5.lpp.
Anta Kļaveniece
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Skolu ziņas

Piedalās konkursā
«Sirsnīgākā klase»
Gaidot Valentīndienu
Zālītes speciālajā
internātpamatskolā,
floriste Iveta Cera aicināja
sirsnīgi sapost savas klases
un piedalīties konkursā
«Sirsnīgākā klase».
Bērni kopā ar saviem skolotājiem līdz 12. februārim cītīgi
grieza, līmēja un dekorēja. Tās
pašas dienas pievakarē žūrijas
pārstāves - Iveta Cera un Iecavas vidusskolas domes pārstāve
Arta Vītoliņa – devās apskatīt
veikumu. Izvērtējot dekorācijas, žūrija apbalvoja trīs labāk
sapostās klases. Pie sienām un
griestiem bija izvietotas sarkanas sirsniņas, telpas bija ļoti

Iveta Cera (no kreisās)
un Arta Vītoliņa vērtē
skolēnu veikumu.
skaistas un brīnišķīgas. I. Cera
saka lielu paldies visiem skolotājiem un bērniem par interesantajām idejām un lielisko izpildījumu!

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. martam personīgi
vai pa pastu (pasta zīmogs 01.03).
Uzziņas pa tālruni 63942443.

Es augu vesels
Elīna Arāja
Šonedēļ vidusskolā jaunieši
stiprina zināšanas par
veselību, lai spētu paši
izvērtēt, kas ir veselīgs uzturs,
veselīgas aktivitātes un kas
veselībai ir kaitīgs.
Vidusskolā projektu nedēļā
pirmdien, 18. februārī, 6., 7. un
8. klašu skolēni ar aizrautību uzsāka dalību projektā «Veselības
stacija: Es augu vesels». Veselības
nedēļa šādā veidā norit pirmo reizi un šajā pilotprogrammā šogad
pieteikušās piecas skolas, tajā
skaitā arī Iecavas vidusskola.
Projektu organizē nevalstiskā
organizācija «Papardes zieds» ar
zāļu ražotāja «Grindeks» finansiālu atbalstu, stāsta projekta vadītāja Beāta Bundule. Jau 15 gadus biedrība «Papardes zieds» gan
Izglītības un zinātnes, gan Veselības ministriju cenšas pārliecināt,
ka skolās ir nepieciešama veselības izglītība, stāsta «Papardes
zieds» valdes priekšsēdētāja Iveta
Ķelle. Protams, izglītošanu var
atstāt ģimenes un mediķu pārziņā, taču reālā situācija rāda, ka
jauniešu veselība arvien pasliktinās. Ir slimības, kuras tiek ārstētas ar valsts finansiālu atbalstu,
taču daļu saslimšanas gadījumu
varētu novērst, rūpējoties par veselību jau laikus. «Pētot pasaules
praksi, redzam, ka skolai ir neatsverama loma bērnu un jauniešu
veselības paradumu veidošanā,
attieksmes veicināšanā un zinā-

šanu nodošanā,» stāsta I. Ķelle,
kura pirmdien bija ieradusies Iecavas vidusskolā, lai apraudzītu,
kā veselības nedēļa iesākusies Iecavas skolā.
Jaunieši piedalās ar prieku
Veselības nedēļā skolēni kopā
ar skolotājiem kopīgi piedalās
radošās aktivitātēs, lai interaktīvā veidā apgūtu četras veselības
tēmas: cilvēka ķermenis, uzturs
un fiziskās aktivitātes, savstarpējās attiecības, kā arī atkarības
un smēķēšana. Vidusskolā par
šīs nedēļas norisi atbild skolotāja Antra Pāruma, kas projektā
iesaistījusi arī savu audzināmo
– 8.a klasi. Bērni nelielās grupiņās ar interesi diskutē par uzdoto
tēmu, bet skolotājs vien mazliet
piepalīdz, paskaidrojot vai uzdodot jautājumus. Reizēm aktivitātes izvēršas pavisam jautras.
Skolotāji sagatavoti
darbam
Gatavojoties šai nedēļai, jau
3. janvārī pieci skolotāji no katras skolas piedalījās apmācību
seminārā. Tajā pedagogi – klašu
audzinātāji, sociālo zinību, bioloģijas, sporta un informācijas
tehnoloģiju skolotāji – apguva un
novērtēja veselības nedēļai piedāvātās skolēnu apmācības metodes, bet noslēgumā saņēma metodisko materiālu, kurā aprakstīts, kā skolēniem interesantā un
atraktīvā veidā mācīties par veselību. Projekta mērķauditorija ir 5.
klašu skolēni, jo tas ir vecums,
kad jaunietis jau sāk uztvert
šādu informāciju, un vēl nav par

6.b klases jaunieši ar skolotāju Militu Pīlādzi apgūst pirmās
dienas tēmu «Ķermenis un veselība». Visi kopā noskaidroja,
kādus higiēnas līdzekļus katrā ķermeņa daļā jālieto.
vēlu. Metodiskais materiāls gan ir
pielāgojams jebkura vecuma bērniem. «Ar nolūku šeit nav ietverta
seksualitātes tēma, jo liela daļa
sabiedrības ir aizspriedumaina
un uzskata, ka tā nav tēma, par
kuru tik agri runāt,» stāsta I. Ķelle. Viņa tomēr cer, ka vecāki ar
laiku sapratīs, ka vienīgi jauniešu izglītošana var novērst nevēlamu un agrīnu grūtniecību, kā
arī palīdzēt izvairīties no seksuāli
transmisīvām slimībām.
Šis ir tikai sākums
«Paldies organizācijas vadītājai Ivetai Ķellei, viņas kolēģei Beātai Bundulei un veselības nedēļas
organizatorei Antrai Pārumai par
ieguldījumu, lai mūsu skolā norisinātos pilotprojekts par mūsu
skolēniem tik svarīgām tēmām.
Esam to skolu vidū, kas aprobē
modeli, kā sistēmiski iedzīvināt
veselības izglītību, skolēniem

pašiem radoši strādājot, domājot un padarot interesantu katru
aktivitāti. Paldies par apmācību
un metodisko materiālu biedrībai «Papardes zieds». Paldies
mūsu skolas skolotājām Militai
Pīlādzei, Antrai Pārumai, Ivetai
Cerai, Ilvijai Ķurbei un Lienei
Logvinai, kuras apguva mūsdienīgas, alternatīvas darba metodes speciālistu Baibas Purvlīces
un Solvitas Melnes vadībā, lai
saistoši un vienkārši skolēniem
dotu iespēju pašiem rast atbildes uz jautājumiem par veselību,
savstarpējām attiecībām, uzturu,
higiēnu. Paldies arī sporta skolotājam Voldemāram Pārumam par
fizisko aktivitāšu organizēšanu,»
gandarīta par skolotāju un skolēnu atsaucību teic skolas direktore Agra Zaķe. Viņa ir pārliecināta,
ka projekts ir aizsākums atklātai,
daudzpusīgai sarunai par veselību ilgtermiņā.

. 2013. gada 22. februārī

Ēnu dienas piedzīvojumi
1.lpp.
Kad bija sagaidīti visi pasažieri un 9.20 pacēlāmies, lai dotos ceļā uz Stokholmu, varējām
vērot stjuartus darbā un uzdot
sev interesējošos jautājumus.
Piemēram, kur var apgūt profesiju, vai visi ir apmierināti ar
darbu, uz ko saņēmām atbildi,
ka neesot tādas dienas, kad negriboties nākt uz darbu. Darbs
nav no vieglajiem, bet toties ļoti
interesants un daudzveidīgs,
visu laiku kustībā un komunikācijā ar cilvēkiem. Pēc 50 minūtēm bijām jau Stokholmā.
Atpakaļceļā sēdēju pilotu kabīnītē un vēroju, kā viņi vada lidmašīnu. Vecākais pilots bija no
Rīgas, bet otrs no Londonas.
Esmu ļoti apmierināta ar
Ēnu dienu, iespaidi ir vislabākie. Uzskatu, ka man šī Ēnu diena bija īpaši izdevusies, jo vienlaicīgi varēju ēnot trīs profesiju
pārstāvjus: stjuartus, pilotus un
TV3 operatoru, kurš lidmašīnā
filmēja. Vakarā ziņās bija sižets,
kurā mani intervēja.
Visticamāk, ka savu nākotni
saistīšu tieši ar aviācijas sfēru.
Paldies airBaltic par man doto
lielisko iespēju piedalīties Ēnu
dienā!»
Matīss Rihards Mītins: «Izvēlējos ēnot datordizaineri uzņēmumā Tilde. Jau pirmajās minūtēs, ko tur pavadīju, sapratu,
ka esmu izvēlējies pareizo vietu.
Mani uzņēma fantastiski cilvēki.
Sākām ar nelielu iepazīšanos,
katrs pastāstīja par sevi, ko un
kāpēc ēnosim. Pēc iepazīšanās
mums izrādīja telpas, pastāstīja
sīkāk par uzņēmuma darbību
un piedāvājumu. Vēlāk sadalījāmies un devāmies ēnot savas profesijas. Turpmākās četras stundas paskrēja nemanot,
runājām, apskatījām dažādas
programmas. Arī man izdevās
iemēģināt roku 3D modelēšanā.
Ārkārtīgi priecājos, ka izmantoju
šo lielisko iespēju, jo konkrētāk
uzzināju gan par šo profesiju,
gan par mācību iestādēm, kas
piedāvā nepieciešamo apmācību. Iesaku arī citiem nākamgad
piedalīties šajā ēnošanas projektā. Tā ir iespēja uzzināt, vai
šī tiešām ir īstā profesija, ko vēlies. Var iepazīties ar lieliskiem
cilvēkiem, kā arī jautri pavadīt
laiku.»
Elīna Vorobjova: «Mēs ar
klasesbiedreni Sņežanu mājas
lapā enudiena.lv pieteicāmies
ēnot stila un vizāžas pedagogu

Profesionālajā Skaistuma skolā.
Un mūs pieņēma. Pieteicāmies,
jo gribējām kaut ko jaunu uzzināt par šo profesiju. Kad ieradāmies, tur bija vēl trīs ēnotājas.
Visas vērojām, kā māca jaunās
vizāžistes. Dažas ēnotājas bija
arī kā modeles jaunajām vizāžistēm. Mums stāstīja par skolu,
ka tā ir jauna un darbojas tikai
gadu. Uzzinājām, ka Profesionālajā Skaistuma skolā var mācīties dažādās jomās. Mums tur
ļoti patika, jo bija laba atmosfēra un jauki, smaidoši cilvēki.»
Monta Zaumane un Aivija
Grundmane izvēlējās ēnot Sanitu Pelēķi, raidījuma «Ātruma
cilts» vadītāju, žurnālisti un režisori. Tā kā interesējošās profesijas pārstāvjus oficiālajā Ēnu
dienas mājas lapā meitenes neatrada, Sanitu Pelēķi viņas uzrunāja Draugos un saņēma piekrišanu.
«Mūsu Ēnu diena sākās desmitos no rīta, kad devāmies uz
autoostu, lai brauktu uz Rīgu
ēnot. Devāmies uz Biķernieku
trasi, kur mūs iepazīstināja ar
žurnāla «Top Gear Latvija» veidotājiem Ilmāru Līkumu un
Viesturu Kundziņu, kā arī raidījuma «Zebra» vadītāju Paulu
Timrotu un viņu ēnām. Pēc nelielas iepazīšanās sakāpām mašīnās un devāmies trasē – Sanita brauca lieliski un, tā kā trase
bija piesnigusi, varēja izpildīt
lieliskas sānslīdes. Tiesa, sanāca arī diezgan smieklīgs atgadījums - iebraucām grāvī un
mūs ārā stūma Ilmārs, Viesturs,
Pauls, kā arī viņu ēnas.
«Ātruma cilts» kartingu hallē ieturējām ļoti garšīgas pusdienas. Pēc tam mēs devāmies
intervēt cilvēkus raidījumam.
Šoreiz – motosportistu Krišjāni
Cauni un «Russo Baltic Racing
Team» izpilddirektoru Andri Štālu. Sanita piedāvāja mums pašām viņus intervēt, bet to mēs
tomēr atstājām viņas ziņā. Vēlāk
mūs izvadāja pa Rīgas Motormuzeja fondu krātuvēm, redzējām, kā restaurē dažādas mašīnas, kuras eksponēs tikai pēc
vairākiem gadiem, tikām telpās,
kuras skatītājiem būs redzamas
tikai pēc Rīgas Motormuzeja
restaurēšanas, kas sāksies maijā. Bijām arī telpās, kurās kuru
katru vis neielaiž.
Mūsu Ēnu diena bija pozitīva, ieguvām daudz informācijas par žurnālista, raidījuma
vadītāja un režisora darbu, kas

no E. Plešņas albuma

Elīna Plešņa bija to laimīgo vidū, kas tika ēnot
uzņēmumā airBaltic. Viņa iepazina gan stjuartes,
gan lidmašīnas pilota profesijas ikdienu.
mums nākotnē ļaus vieglāk iz- reizē ir arī pozitīvs un saistīts
vēlēties profesiju. Un varam bez ar jaukiem cilvēkiem. Kas to lai
šaubām teikt - tieši šis darbs, zina, varbūt pēc gadiem arī kāda
lai cik arī tas būtu sarežģīts un no mums apgūs šādu profesiju.
saspringts, ir interesants, jo tas Mums patika!»

Iecavas novada dome sadarbībā ar Nīderlandes
fondu KNHM no 22. februāra izsludina projektu
konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi 2013».
Ar konkursa nolikumu un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem no 22. februāra varēs iepazīties pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība
> Nevalstiskās organizācijas un aktīvistu grupas.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 22. aprīlis. Projekta pieteikumi iesniedzami personīgi domes kancelejā 2. stāvā
vai nosūtot pa pastu Iecavas novada domei, Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913.
Projektu konkursā var piedalīties iedzīvotāji - fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, un ikviena reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
kuru juridiskā adrese ir Iecavas novadā.
Konkursa mērķis ir rosināt Iecavas novada iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti, veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanos un attīstot sabiedrības, pašvaldības un vietējo uzņēmēju sadarbību.
No iedzīvotājiem tiks gaidīti projekti 1000 EUR (702, 80 LVL)
apmērā. Ir plānots apstiprināt astoņus projektus.
Šogad 40% (400,- EUR) no katra atbalstītā projekta kopējām
izmaksām segs KNHM fonds, 30% apmērā tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums, bet atlikušie 30% projektu darba grupām
būs jāsedz pašām. Ja projektu summa būs lielāka vai mazāka
par 1000 EUR, tad atbalsta apjoms tiks noteikts saskaņā ar
konkursa nolikumu.
Informatīvs seminārs par projekta pieteikumu sagatavošanu notiks 1. martā plkst. 15:00 Iecavas kultūras namā.
Šis ir pēdējais gads sadarbībai ar Nīderlandes fondu. Tādēļ
nāc, izmanto pēdējo iespēju un piedalies! Tieši Tu zini, kas vairāk ir nepieciešams Tavas dzīves kvalitātes uzlabošanai!
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Ķīnieši savu mājvietu izvēlas Iecavā
grūti apgūt, demonstrē vecākais
dēls Dzi Džuns (Zijun), kurš labā
no Čenu ģimenes albuma
latviešu valodā pastāsta, ka mācās Iecavas vidusskolas 3. klasē:
«Man ir ļoti laba skolotāja Sanita.
Mani mīļākie mācību priekšmeti
Arvien biežāk dzirdam, ka
ir latviešu valoda un matemātiLatvijā īpašumus izpērk
ka. Klasē man ir 12 draugi – zēni
ķīnieši. Vairākas ģimenes
un meitenes. Es eju uz futbola
dzīvo Cēsīs un Ozolniekos;
treniņiem, jo futbols man ļoti panu jau četrus īpašumus Ķīnas
tīk,» stāsta smaidīgais Dzi Džuns.
pilsoņi iegādājušies Iecavas
Viņa brālis, septiņgadīgais Dzu
novadā.
Hau (Zuhao), ir uzsācis mācības
Nav ko slēpt - daudzus ķī- vidusskolas 1. klasē, bet mazā
niešus Latvijā interesē iespēja māsa, četrgadīgā Dzu Jū (Zuyu),
apmaiņā pret nekustamā īpašu- apmeklē bērnudārzu Zālītē.
ma iegādi saņemt uzturēšanās
Nezināja, kas ir klusums
atļauju, kas paver ceļu uz EiroPirms atbraukšanas uz Latpas Savienību. Taču ir arī tādi,
kas apgalvo, ka īpašumu iegādā- viju Veidonga ģimene dzīvoja nejušies ar domu palikt Latvijā uz lielā pilsētā Meizhar City Ķīnas
pastāvīgu dzīvi. Viens no tiem ir dienvidos, kuru apdzīvo seši milVeidongs Čens (Weidong Chen), joni iedzīvotāju. Veidongs stāsta,
kurš ar savu ģimeni – sievu un ka Latvijā viņš beidzot ir sapratis,
trim bērniem - nu jau vairāk nekā kas ir klusums. Sieva, no rīta padivus mēnešus dzīvo privātmājā mostoties pēc pirmās Iecavā paDzirnavu ielā. Pie viņa paviesojos vadītās nakts, jautājusi, vai kaut
ķīniešu Jaunā gada priekšvaka- kas nav atgadījies, jo ciems licies
rā. Jaunā gada atnākšanu ķīnie- neparasti kluss, bez ierastās cilvēku kņadas. Tagad viņi priecāši šogad atzīmēja 10. februārī.
jas par Latvijas dabu, tīro vidi un
Mūk no piesārņotās dabas
gaisu; kopā ar bērniem labprāt
un politiskā režīma
izbauda ziemu, vizinoties no kal«Vēlos te dzīvot, vēlos, lai bēr- na vai pastaigājoties gar aizsani te mācās, izveido savas ģime- lušā jūras līča krastu. Bērniem
nes un Latviju sauc par savām patīk neierastais aukstums, bet
mājām, jo man te ļoti patīk,» teic Veidongs gan nodrebinās – vēl
31 gadu vecais Veidongs. Lēmu- neesot pieradis. Ķīnā, kur dzīvomu par aizbraukšanu no Ķīnas juši, ziemas vidējā temperatūra ir
ģimene pieņēmusi vairāku ie- plus 16 grādi, bet vasarā tā pameslu dēļ. Veidongs min augsto kāpjas līdz plus 30-35 grādiem.
korupcijas līmeni, piesārņoto
Augstāko izglītību biznesa
vidi un politisko sistēmu. Jā, vēl administrēšanā Veidongs ieguvis
viens būtisks iemesls - Ķīnā kopš Jaunzēlandes koledžā; kopā ar
1979. gada ieviestā dzimstības sievu Veinu strādājuši tēvam pieregulēšana. Likums nosaka, ka derošā viesnīcā. Esot Latvijā, Veiģimenē var būt tikai viens bērns. dongs apzinās, ka nevienā valsts
Ja ir citādi, ģimenei jāmaksā liela iestādē valodas nezināšanas dēļ
soda nauda, bet valsts iestādes darbu viņš neatradīs, tāpēc domā
darbiniekus par šādu pārkāpu- par sava biznesa izveidi. Tas vamu pat atlaiž no darba.
rētu būt ķīniešu virtuves ātrās
ēdināšanas uzņēmums.
Vecākiem valoda šķiet
grūta, bērni jau sāk runāt
Izjūt vecāku un Ķīnas
Izbraukšanas mērķis – degaršas trūkumu
mokrātiska Eiropas Savienības
Tieši tradicionālais ēdiens
valsts. Izvēli starp Spāniju, Itā- (un arī vecāki) ir tas, kā ģimenei
liju un Latviju noteikusi iespēja, visvairāk pietrūkst Latvijā. Dzi
nopērkot īpašumu, uz pieciem Džuns gan saka, ka skolā labprāt
gadiem iegūt uzturēšanās atļau- ēd pusdienas. Garšojot, izņemot
ju. «Pēc tam, nokārtojot valsts zupas. Arī Veinai latviešu virtuve
valodas un vēstures eksāmenu, šķiet pieņemama, bet Veidongs
varēsim pretendēt uz pilsonību. secina, ka latviešu ēdienam
Ceru, ka bērni to varēs nokārtot. trūkst garšas un pikantuma.
Par sevi un sievu Veinu (Wei Na) Labi, ka Veinas aizraušanās ir
neesmu tik pārliecināts, jo bai- ēst gatavošana. Ģimene labprāt
dos, ka pa šo laiku nepagūsim bauda maltītes, kuru gatavošanā
iemācīties visai grūto latviešu va- izmantoti rīsi, makaroni, dārzeņi,
lodu, jo būs jāstrādā un jāuztur zivis, vistas un liellopu gaļa. Proģimene,» teic Veidongs.
duktus viņi iegādājas tirgū BausTo, ka valodu nemaz nav tik kā vai Rīgā, arī Iecavas Maximā.

Anta Kļaveniece

Ķīnā trīs bērnu ģimenei neklājās viegli.
Pārkāpjot dzimstības ierobežošanas likumu,
jāmaksā barga soda nauda.

Jau iemīļota pastaigu vieta Latvijā - jūrmala.
Gaļa Ķīnā esot krietni dārgāka bet ar bērniem saprotas viņiem
nekā Latvijā, toties dārzeņi un vien saprotamā valodā. Ar prieku
rīsi – ievērojami lētāki.
piedalās visās nodarbībās, īpaši
deju nodarbībās. Ziemassvētku
Ar prieku piedalās
koncertā viņa jutās un darīja
bērnudārza nodarbībās
«Meitenīte Dzu Jū jeb Jujū, visu kopā ar bērniem tā, ka, no
kā mēs viņu uzrunājam, ir ieju- malas skatoties, varēja nodotusies bērnudārzā un jūtas ļoti māt - viņa šeit uzturas jau ļoti
labi jau no pirmās dienas,» stās- ilgi. Nebeidz priecāties par snieta Aija Sietiņa, Zālītes speciālās gu! Pārsteidz viņas pedantisms
internātpamatskolas
struktūr- - nekad neņems citu spēli, pirms
vienības vadītāja. «Jujū, kas ap- nebūs sakārtojusi un vietā nolimeklē pirmsskolas dienas gru- kusi iepriekšējo. Arī atvadoties
piņu, ir apguvusi dažus vārdus no mammas un no rīta kāpjot
- «paldies», «lūdzu», «pagaidi», skolēnu autobusā, meitene ne-
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Anta Kļaveniece

Čenu ģimene ķīniešu Jaunā gada priekšvakarā
savās jaunajās mājās Dzirnavu ielā.
kad nav raudājusi vai niķojusies. susies pie Iecavas veselības un
Tas laikam saistīts ar ķīniešu sociālās aprūpes centra ārstes
audzināšanu, jo parasti bērni Lāsmas Četvergas, jo viņai nav
šādā vecumā ar grūtībām šķiras problēmu sazināties angļu vano saviem vecākiem. Vecāki ļoti lodā. Diemžēl saskaņā ar Ārstrūpējas un interesējas par mei- niecības likumu personas ar
teni. Mamma ar mums sazinās, termiņuzturēšanās atļauju Latuzrakstot uz lapiņas jautājumus vijā valsts apmaksāto veselības
latviešu valodā (blakus tas pats aprūpi nesaņem. Ārstniecības
ķīniešu valodā), un mums tad ar pakalpojumus šīs personas var
mēmā šova palīdzību ir jācenšas saņem par maksu atbilstoši ārstatbildēt. Darām ko varam, bet, ja niecības iestādes vai speciālista
nesaprotamies, tad seko zvans maksas pakalpojumu cenrādim.
pašvaldības izglītības speciālistei
«Tā mūsu valstī ir absurda situāValdai Lieknei, kas nodod ziņu
cija, jo cilvēki, kas ieceļo, nevar
tētim. Secinājums viens - ar steisaņemt valsts apmaksātus megu pašām jāmācās angļu valoda,
dicīnas pakalpojumus, pat nebet varbūt uzreiz ķīniešu?»
skatoties uz to, ka viņi strādā un
Skolā iejūtas ātri
maksā sociālo nodokli. Pieaugu«Ar Dzi Džunu jeb Tjun Tjunu šajiem un bērniem vizīte pie ārs(tā mēs viņu saucam klasē) sadzī- ta maksā septiņus latus, nevis
vojam ļoti labi,» stāsta vidussko- vienu latu vai neko, jo mūsu bērlas 3. klases audzinātāja Sanita niem līdz 18 gadu vecumam par
Ūdre. «Man tas bija gan pārstei- ārsta apmeklējumu nav jāmakgums, gan izaicinājums. Sākumā sā,» tā Lāsma Četverga.
uztraucos, kā mēs sapratīsimies,
Termiņuzturēšanās
bet ir labāk, nekā biju cerējusi.
atļauja – durvis uz Eiropu
Esam iemācījušies komunicēt, izImigrācijas likums nosaka,
mantojot attēlus, mīmiku, žestus
un Google tulkotāju datorā. Tjun ka atļauju piecus gadus uzturēTjuns ir ļoti centīgs un, šķiet, arī ties Latvijas un tātad arī pārējā
apdāvināts bērns, jo viņš jau ne- ES teritorijā trešo valstu pilsoņi
daudz runā latviešu valodā, cen- iegūst, ja iegādājas īpašumu Latšas rakstīt, viņam padodas zīmē- vijā vai investē naudu bankās
šana, matemātika. Arī ar klases- vai kapitālsabiedrībās. Īpašumu
biedriem viņš ļoti labi sadzīvo. pirkšana ir pārliecinoši populāJau no paša sākuma bērni pret rākais līdzeklis Eiropas durvju
Tjun Tjunu ir draudzīgi, cenšas atdarīšanai. Īpašuma iegāde par
viņu pieskatīt un izpalīdzēt, ja 100 000 latu Rīgas reģionā un
nepieciešams, brīvdienās aicina lielajās pilsētās vai 50 000 latu
uz kalniņu izbaudīt ziemas prie- laukos – un ceļš brīvs.
kus. Tjun Tjuns apmeklē arī roĶīnas pilsoņi par Latviju sābotikas pulciņu un vieglatlētikas kuši interesēties salīdzinoši nenodarbības, dejo tautiskās dejas. sen. Pēc Pilsonības un migrācijas
Esmu ļoti priecīga, ka viņš mācās lietu pārvaldes (PMLP) statistikas
tieši mūsu klasē!»
datiem līdz 2011. gada beigām
Ķīnas pilsoņiem Latvija bija pieIeceļotājiem medicīnas
šķīrusi tikai 19 uzturēšanās atpakalpojumi ir dārgi
Lai saņemtu medicīnas pa- ļaujas, bet nu jau to skaits pārkalpojumus, Čenu ģimene ir vēr- sniedz 70.

Iecavniecei divkārši
panākumi konkursā
1.lpp.
Trīs mēnešu garumā finālisti
apguva lietišķās etiķetes mācību; piedalījās Swedbank internetbankas apmācībās senioriem, kurā mēģināja iedrošināt
seniorus rīkoties ar internetbanku; notika arī fotosesija. No tajā
uzņemtajām fotogrāfijām tapa
Mis un Misters RTU kalendārs
2013./2014. gadam. Apmeklējām arī sporta zāli, peldbaseinu
un solāriju. Trīs mēnešus fināla
uznācienam gatavojām trīs dejas
- meiteņu, puišu un kopīgo, kā
arī veidojām savu video vizītkarti un sagatavojām individuālos
priekšnesumus.
Pienākumu
bija ļoti daudz, bet laika miegam
- pārāk maz. Tomēr katrā kopīgajā mēģinājumā mums gāja
ļoti jautri, un tagad ir nedaudz
skumji, ka tas viss beidzies.
Līdz pat fināla dienai atbalstītāji varēja balsot par savu
simpātiju speciāli internetā izveidotā mājaslapā, pēc kuras rezultātiem noskaidroja titula Mis
un Misters RTU Simpātija 2013
ieguvējus. Meiteņu konkurencē
es ieguvu visvairāk balsu un saņēmu šo titulu. Biju ļoti priecīga
par panākumiem, taču tajā brīdī
domāju, ka divus titulus viens
finālists iegūt nevar, un cerības
par galveno balvu atmetu. Taču,

kad pienāca zīmīgais brīdis un
tika paziņoti uzvarētāji, liels bija
mans pārsteigums, izdzirdot
tieši savu vārdu. Tas bija pats
negaidītākais un tomēr laimīgākais brīdis. Taču tagad esmu
ieguvusi veselus divus titulus
- Mis RTU 2013 un Mis RTU Simpātija 2013,» savu prieku pauž
Kristiāna.
Lai noskaidrotu radošāko,
atraktīvāko un pievilcīgāko RTU
studenti un studentu, finālistus
vērtēja nopietna žūrija, kuras
sastāvā darbojās RTU Studentu kluba direktore Asja Visocka,
RTU rektors akadēmiķis Leonīds
Ribickis, RTU Studentu parlamenta prezidents Juris Iljins,
Latvijas Mākslas akadēmijas
rektors profesors Aleksejs Naumovs, Swedbank jauniešu segmenta vadītāja Ieva Langenfelde
un Mis Latvija 2011 titula ieguvēja Eva Dombrovska.
«Ja sagatavošanās laikā domāju, ka šis ir pēdējais nopietnais pasākums, kam veltu tik
daudz savas enerģijas un laika,
tad tagad esmu pārliecināta, ka
ar to vēl nekas nav beidzies. Kas
zina, kas būs nākamā avantūra,
kurā pārbaudīšu savas spējas,»
tā Kristiāna, sakot lielu paldies
visiem iecavniekiem, kas viņu
atbalstīja!

no Kristiānas albuma

Mis RTU titula ieguvēja Kristiāna Lauciņa-Veinere un
Misters RTU - Transporta un mašīnzinību
fakultātes students Uldis Zunda.
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Skatītāju un žūrijas simpātijas
iegūst Maikls Džeksons
1.lpp.
Lai nokļūtu pasākuma finālā,
vispirms tā dalībnieki tika vētīti
pusfinālā, taču visu talanti izrādījās tā vērti, lai tos demonstrētu
skatītājiem un ļautu vērtēt žūrijai. Vērtētāji gan bija ļoti labvēlīgi. Viņi izvairījās no asas kritikas,
drīzāk uzslavēja par uzdrīkstēšanos un sniedza padomus talanta
izkopšanai. Arī publika pret šova
dalībniekiem bija labvēlīga un neskopojās ar aplausiem.
Šovu atklāja iepriekšējā gada
konkursa uzvarētāja Signija Taraņenko, bet no konkursantiem
pirmā uz skatuves kāpa Indra
Manceviča (19 gadi), kas demonstrēja savu talantu – dziedāšanu. Viola: «Par dziedāšanu vairāk var spriest mani kolēģi, taču
priekšnesums man ļoti patika. Arī
balss ir laba, un es domāju, ka pa
karjeras kāpnēm tu varētu kāpt
augstu.» Anita: «Ļoti spēcīgi iesākts vakars. Ieteiktu gan parādīt
spēku ne tikai balsī, bet arī emocijās. Būs perfekti!» Mareks: «Jau
kādu laiku meklēju vienai savai
dziesmai meitenes balsi. Tas bija
viens no iemesliem, kādēļ piekritu būt žūrijā. Tagad redzu, ka te
ir potenciāls. Balss ir spēcīga, un,
galvenais, nebija šķībi.»
Nākamā uz skatuves kāpa
spriganā Viktorija Asejeva (9),
kopā ar māsīcu Samantu demonstrējot deju dienvidkorejiešu
repera PSY izpildītās dziesmas
«Gangnam Style» pavadījumā.
Viktorija pastāstīja, ka darbojas
šovdeju grupā «Matrix», taču arī
mājās, izdzirdot mūziku, viņa uzreiz metas dejā. Mareks: «Daudz
neko nesaprotu no dejošanas, bet
man patika.» Viola: «Atraktīvi un
jautri!» Anita: «Tu esi atraktīva un
harizmātiska meitene. Tā turpināt!»
Dāvis Zāģers (16) demonstrēja
ģitāras spēli, ko pašmācības ceļā
apgūst divus gadus. Viņš uz elektriskās ģitāras spēlēja pasaulē pazīstamu skaņdarbu popūriju. Viola: «Sākumā neskaidrs meldiņš,
bet tad jau aizgāja.» Anita: «Tas ir
apsveicami, ka pašmācības ceļā
centies apgūt ģitārspēli. Tas ir
daudz grūtāk, nekā pie skolotāja.
Es ieteiktu tev paskatīties «YouTube» ievietotos video un pasmelties idejas savai izaugsmei tur.
Lai nenojauktu ritmu, mājās spēlējot, vari izmantot metronomu.
Bet vispār es tev iesaku nodibināt
grupu – tā ir labākā motivācija, lai
izaugtu savā varēšanā.» Mareks:
«Prieks, ka Iecavā ir čaļi, kas nodarbojas ar ģitāras spēli. Ģitāra ir

baigā štelle!»
Kaspara Kaļķa (14) aizraušanās ir hip-hops. Tas izskanēja arī
viņa priekšnesumā: «Es gribu iet
uz augšu, nepadoties. Hip-hops ir
man sirdī, tas ceļ mani uz augšu.»
«Teikšu īsi – tu mani paķēri!» pēc
Kaspara uzstāšanās sacīja Viola. Anita: «Ar hip-hopu nav viegli
– jābūt izteiktai ritma izjūtai. Un
tev tā ir! Priekšnesums nebija monotons, bet ar mainīgu noskaņu.
Kam dzīvē ir dažādi gājis, tam ir
spēcīgas emocijas. Tieši tas uz
skatuves ir vajadzīgs.» Mareks:
«Malacis, lieliski!»
Neparastu talantu – runāšanu
reversā – demonstrēja Krista Zīle
(23). Skatītāji viņai varēja pateikt
jebkuru vārdu vai pat teikumu un
jau pēc dažām sekundēm Krista
to pateica no otra gala. Lai skatītāji reversajam tekstam varētu izsekot līdzi, vārdi bija redzami arī
uz ekrāna. Mareks: «Man likās,
ka tev ir otras acis pakausī. Pārsteidzoši!» Anita: «Vau! Tu lieliski
mūs pārsteidzi. Paldies par to!
Man patika, ka pieaicināji cilvēkus no zāles, jo tā mēs pārliecinājāmies, ka neesi iemācījusies sev
zināmus vārdus no galvas.» Viola:
«Vai ilgi mācījies?» Krista: «Nē, jo
to nevar iemācīties. Vienkārši vārdus vizualizēju un tad it kā izlasu
no otras puses.»
Juris Kosijs (15) demonstrēja interesantu dejošanas stilu Shuffle Dance, kuru redzējis video
un tūlīt pat tajā iemīlējies. Kopš
tā laika pagājis pusotrs gads. Mareks: «Man patika.» Anita: «Patika,
bet prasījās aktīvākas pārejas.
Pauzes ar skatīšanos lapiņā likās
pārāk garas.» Viola: «Man patika.
Bija ļoti labas kāju kustības, bet
vēl jāpiestrādā pie ķermeņa augšdaļas. Tāpat jāmācās dejojot elpot.
Būs vieglāk dejot un pēc priekšnesuma nebūsi tā aizelsies.»
Īpašu atmosfēru uz skatuves
izdevās uzburt Annijai Lazdiņai
(10) ar savu kokles spēli, skaņdarbiem pieskaņotu gaismu un
attēlu projekcijām. Viola: «Skaists,
emocionāls priekšnesums, kuru
gribējās baudīt vēl un vēl.» Anita:
«Skaņdarba priekšrocība ir tā, kas
tas sastāv no trim daļām. Katru
tu ar savām emocijām, mīmiku,
ķermeni izdzīvoji citādāk, ļaujot
dzīvot līdzi arī skatītājiem. Ļoti
skaisti.» Mareks: «Kokle burvīgi
skan, un apvienojumā ar attēliem
un gaismu tev izdevās radīt burvīgu priekšnesumu.»
Nākamā uz skatuves kāpa
Sigita Grīnberga (17), demonstrējot savu dziedāšanas prasmi.
Mareks: «Tā tik turpināt!». Viola:

Bruno Bahs (no kreisās) sveic 2. vietas ieguvēju Kasparu
Kaļķi. Tālāk 3. vietas ieguvēja Annija Lazdiņa.
«Skaista balss un skaista dzies- uzmeklēja savu meiteni un pama.» Anita: «Paldies par emocio- sniedza viņai sarkanu rozi. Viola:
nālo sniegumu! Var redzēt, ka «Viss bija labi, pateicoties romandziesma tev pašai daudz nozīmē. tiskajām beigām.» Anita: «Pluss,
Necenties emocijas izdzīvot tikai ka pats esi sacerējis mūziku. Meisevī, bet dalies ar tām arī ar skatī- tene var būt laimīga, ka viņai ir
tājiem. Nebaidies dziedot skatīties tāds puisis.» Mareks: «Super! Beiviņiem acīs.»
gas vispār nogāza gar zemi.»
Gan skatītāju, gan žūrijas
simpātijas iekaroja pats jaunāKonkursa «Manas sirds
kais konkursa dalībnieks - Gustalants» balvas saņēma:
tavs Vilcēns (7). Viņš visiem par
1. vietas ieguvējs Gustavs Vilprieku dejoja kā Maikls Džeksons, cēns - Oskara Krauzes īpaši šim
precīzi atdarinot par popmūzikas pasākumam darināto statuju,
karali dēvētā dziedātāja kustī- ceļojumu četrām personām uz
bas. «Perfekti! Malacis!» lakoniski Zviedriju no SIA «OptikArt» un dāsacīja Viola. Anita: «Mazs Maikls vanu karti no veikala «Aibe»;
Džeksoniņš! Ļoti forši! Apsoli, ka
2. vietas ieguvējs Kaspars Kaļnekad nepametīsi dejošanu.» Ma- ķis – dāvanas no veikala «Centrs»
reks: «Pārsteidzoši! Tev tiešām ir un no internātpamatskolas skolotalants. Man pašam ir puika ap- tājas Daigas Bahas;
tuveni tavā vecumā, tādēļ es zinu,
3. vietas ieguvēja Annija Lazko var un ko nevar tādi puikas.»
diņa - dāvanu karti no skaistumSavu dziedāšanas prasmi de- kopšanas salona «Kamilli»;
monstrēja arī Aleksandra ŠaSimpātiju balvas dāvāja:
banoviča (17), uzstājoties kopā
Indrai Mancevičai - restorāns
ar meiteņu deju grupu. Viola:
«Sombrero»;
«Priekšnesums bija pārdomāts,
Aleksandrai Šabanovičai taču no dejotājām es gaidīju enerskaistumkopšanas salons «Leea»;
ģiskāku uzstāšanos.» Anita: «PalKristai Zīlei - nodibinājums
dies par izdomu! Par dziedāšanu
«Iespējamā misija», laikraksts
– esi pārliecinātāka, tici sev vai«Bauskas Dzīve» un biznesa
rāk. Sākumā biji nobijusies, bet,
kad palaidi vaļā savu balsi, bija augstskola «Turība»;
Sigitai Grīnbergai - interneta
forši.» Mareks: «Šķiet, ka dziesmu
veikals
«naturalbeauty.lv» un saesi izvēlējusies ritma un šova dēļ.
Grūti bija saklausīt tonalitāti. Es lons «Ciku-Cakas»;
Dāvim Zāģerim – kultūras
būtu ieteicis tev citu dziesmu.»
Renāra
Fridberga-Friden- nams, kafejnīca «Dārta» un veiberga (18) aizraušanās ir mūzi- kals «Florentīna»;
Viktorijai Asejevai – skaistumkas veidošana datorā, bet pirms
diviem gadiem viņš sācis apgūt kopšanas salons «Emi»;
Renāram Fridbergam-Fridenarī repošanas prasmi. Muzikālais priekšnesums bija veltījums bergam – skaistumkopšanas samīļotajai meitenei. Tas sagādāja lons «Virzas 4a» un skaistumkopemocionālu brīdi ne tikai viņai, šanas salons «Kamilli»;
Jurim Kosijam - skaistumkopbet aizkustināja arī žūriju un
pārējos skatītājus. Renārs savā šanas salons «Kamilli».
Lai saņemtās godalgas ir kā
priekšnesumā atzinās: «Nejaušība
lika man iepazīt, kas ir jūtas...», pakāpiens uz turpmākajiem sabet tā noslēgumā skatītāju rindās sniegumiem!
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Sporta ziņas
Trešdien, 13. februārī, vidusskolas sporta zālē noritēja
Iecavas novada skolu sacensības basketbolā 6.-7. klasēm.
Sacensībās piedalījās sešas komandas.
Rezultāti:
1. vieta vidusskolas 7.c klases komandai, kurā spēlēja: Emīls
Špīss, Kārlis Edvards Ozoliņš, Artis Griška, Rainers Zīverts,
Mariss Zakarītis, Helvis Normans Lapiņš un Rihards Mežsargs.
2. vieta vidusskolas 7.a klases komandai, kurā spēlēja: Kristers
Kreicšteins, Ansis Štāls, Mikus Kačerauskis, Mārtiņš Čudars un
Toms Buračevskis.
3. vieta vidusskolas 6.c klases komandai, kurā spēlēja: Toms
Janeks, Toms Riekstiņš, Sandijs Albiņš, Edvīns Milzers, Elza
Strazdiņa, Amanda Visocka un Anna Ansone.

Iecavnieki atgūst turnīra
«Mēmeles kauss 2012»
uzvarētāju titulu

14. februārī sporta namā «Dartija» norisinājās Iecavas novada
sacensību galda tenisā 4. kārta.
Rezultāti:
1. vieta Meldra Madžule;
2. vieta Verners Rinkovičs;
3. vieta Roalds Cildermanis.
15. februārī LBL 3 turnīra ietvaros BK «Dartija» izbraukuma
spēlē tikās SK «Rūjiena». Komandas treneris Voldemārs
Pārums stāsta, ka spēle komandai vedusies diezgan smagnēji
– kolīdz izdevies nedaudz izvirzīties vadībā, tā pretinieki
rezultātu atkal neatlaidīgi centušies izlīdzināt. Treneris uzslavē
Linardu Jaunzemu, kas atgriezies ierindā pēc slimošanas un
vajadzīgajā brīdī spējis izcīnīt vajadzīgo bumbu. Taču kopumā
katrs komandas spēlētājs devis pienesumu komandas kopīgajai
uzvarai.
SK «Rūjiena» – BK «Dartija» 80:86
(pa ceturtdaļām - 10:19; 27:24; 24:23; 19:20)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Gundars Brička – 24 punkti, lietderības koeficients 21;
Ivars Zemītis – 20 p., 6 atlecošās bumbas, lietder. k. 16;
Ģirts Hauks – 18 p., 5 atlec. b., lietder. k. 14;
Linards Jaunzems – 9 p., 6 atlec. b., lietder. k. 4;
Aldis Beitiņš – 8 p., 3 atlec. b., 5 rezultatīvas piespēles,
lietder. k. 10;
Toms Vilks – 4 p., 4 rez. piesp., lietder. k. 9;
Juris Ojāru – 3 p., 3 rez. piesp., lietder. k. 4;
Roberts Zariņš – lietder. k. 1.
16. februārī Rīgas sporta manēžā notika Latvijas sporta
veterānu savienības 50. finālspēļu vieglatlētikas sacensības
telpās. Iecavu sacensībās pārstāvēja četri sportisti, kas mājās
pārveda septiņas medaļas.
Velta Bruce – 1. vieta 800 metru skrējienā, 2. vieta 3000 metru
skrējienā un 2. vieta 3000 metru soļošanā;
Īrisa Korčagina – 2. vieta 800 metru skrējienā;
Ieva Siugale – 3. vieta 60 metru skrējienā un 2. vieta tāllēkšanā;
Valdis Šusts – 3. vieta lodes grūšanā.
Swedbank LJBL 2. divīzija, Centrs.
16. februārī
VEF/Jugla - Iecava/Vecumnieki
U-17 73:41 (R. Priede, H. Meļķis 10, A. Sidorenkovs 8).
17. februārī
Limbaži/Salacgrīva - Iecava/Vecumnieki
U-14 38:54 (K. Ozoliņš 17, M. Veģis 12, K. Kreicšteins 9);
U-15 70:35 (A. Griška 8, R. Dūmiņš un D. Vidrins pa 7);
U-16 45:65 (G. Plukass 17, A. Sidorenkovs 12, K. Veģis,
H. Nungurs 10);
U-19 58:79 (L. Jaunzems 39, G. Zaļmežs 11, A. Spangers un
R. Zariņš pa 10).
Kultūras namā,
biedrības «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»» telpās
piektdien, 1. martā, plkst. 18:00
lekcija puķu mīļotājiem un citiem interesentiem
«Jaunumi ziemciešu sortimentā».
Lektore: stādaudzētavas «Puķu lauki»
dārzniece Sanita Reinberga.
Ieejas maksa: Ls 3.
Tālrunis uzziņām: 29419247
(pašvaldības dārzkope Sarmīte Avota).

Iecavas veterānu basketbola komanda:
pirmajā rindā no labās - Gunārs Plucis, Dzintars Zaumanis
un Vilnis Gailums, otrajā rindā - Māris Ozoliņš,
Aigars Indriķis, Jānis Krūze un Andris Pļaviņš.
Trešdien, 13. februārī, noslēdzās basketbola turnīrs senioriem
«Mēmeles kauss 2012». Pārliecinošu uzvaru pēc gada pārtraukuma
tajā izcīnīja Iecavas veterānu komanda, turnīra spēļu trīs apļos
piedzīvojot tikai uzvaras, pavisam 12.
Pērn iecavnieki ieguva 2. vietu, pavisam nedaudz piekāpjoties
Ceraukstei, taču šogad visspraigākās spēles aizvadītas ar Gailīšu
komandu, kura iepriekšējā turnīrā palika pēdējā vietā, taču gada
laikā spēlētāju meistarība krietni pieaugusi. Kopumā šī gada spēles bijušas interesantākas un saturīgākas, jo komandu varēšana
kļuvusi izlīdzinātāka, vērtē paši basketbolisti.
Iecavas komandā spēlēja un sacensību kausu izcīnīja Jānis
Krūze, Māris Ozoliņš, Aļģis Mudurs, Gunārs Plucis, Vilnis Gailums, Aigars Indriķis, Ints Kreicšteins, Juris Jašuks, Aivars Hauks,
Andris Pļaviņš, Dzintars Zaumanis un Juris Bidzāns. Prieks, ka
arī turnīra rezultatīvākā spēlētāja tituls ticis iecavniekam. Māris
Ozoliņš turnīra deviņās spēlēs komandas labā guvis 180 punktus
(vidēji 20 spēlē).
Turnīra 2. vietā ar septiņām uzvarām un pieciem zaudējumiem
komanda Ceraukste; 3. vietā ar sešām uzvarām un sešiem zaudējumiem Gailīši, 4. vietā ar trim uzvarām un deviņiem zaudējumiem
Dāmas, 5. vietā ar divām uzvarām un desmit zaudējumiem Bauska.
Iecavas veterānu basketbola komanda izsaka pateicību pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ļubovai Toršinai,
tēvu smiltājā pavadot.
Kolēģi Iecavas pasta nodaļā

Aizsaulē aizgājuši
Ignats Makauskis (20.10.1937. - 14.02.2013.)
Tekla Vārpule (25.11.1919. – 15.02.2013.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI

Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6
www.zams.lv
Tālr. 29121985

ZAMS

Tiek komplektēta
grupa 95. kodam
Mācību sākums 12. martā

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

Pārdod zāģmateriālus,
līstes, latas, malku un
nomaļu malku.
Tālr. 26064677.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

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

Iecavas novada dome
Pērk piecus
zemesgrāmatā
reģistrētus,
nelabiekārtotus
(vai ar daļējām ērtībām)
dzīvokļus Iecavas
novada teritorijā
(vēlams Dimzukalnā un
Rosmē).
Nepieciešami divi vienistabas,
divi divistabu un
viens trīsistabu dzīvoklis.
Tālrunis informācijas
sniegšanai 63941721.

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

Pārdod : : :
2 istabas dzīvokli (58 m2) Misā
vai maina pret 1 istabas
dzīvokli Bauskā.
Tālr. 28883139.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (50 gadi, no Codes
pag., Bauskas nov.) meklē
aprūpētājas darbu.
Ir sertifikāts un darba
pieredze. Var strādāt arī par
auklīti vai sardzi.
Tālr. 27404583.

Izīrē : : :
labiekārtotu vienistabas
dzīvokli. Tālr. 28317824.

Dažādi : : :
Apbedīšanas birojs «Krustceles»
izgatavo kapu pieminekļus
un apmales no granīta.
Pasūtījumiem līdz 1. aprīlim
20% atlaide.
Tālr. 25505772.

Sporta namā
SIA «Lielzeltiņi» pērk
kviešus ar ļoti izdevīgiem
nosacījumiem.
Piedāvājam sadarbības
līgumu 2013. gada ražai.
Ātra apmaksa. Transports.
Tālr: 29413959, 63960776.

Apsveikums
Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es mīlu tevi kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka
Par saulīti un baltu dienu.

Pērk : : :

23. februārī plkst. 20:00
Iecavas novada 18. atklātā
basketbola čempionāta
laureātu apbalvošana un
noslēguma pasākums
28. februārī plkst. 19:00
Treneru pedagoģiskās
padomes sēde

Vidusskolā
27. februārī plkst. 15:00
Iecavas novada skolu
sacensības basketbolā
8.-9. klasēm

/Rainis/

Sirsnīgi sveicam savu
mīļo mammu Mirdzu Štībeli
80 gadu jubilejā!
Dēli ar ģimenēm

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

Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem mēnešiem.

Kultūras namā
23. februārī plkst.17:00
VĒDERDEJU GRUPAS
«AMIRA» PIECU GADU
JUBILEJAS KONCERTS.
Ieeja - bez maksas.
23. februārī plkst. 20:00
VĪRIEŠDIENAS BALLE
kopā ar Māri Sevastjanovu.
Ieejas maksa uz balli - Ls 2.
Laicīgi ieņemsim labākās
vietas (rezervēsim galdiņus)
un neaizmirsīsim mājās
pilnos groziņus vēdera
baudām.
1. martā plkst. 15.00
vizuāla, teatrāla, izglītojoša
pēcpusdiena
«Gaujiena - mana
paradīze…»
veltīta komponista, profesora
Jāzepa Vītola
150 gadu jubilejai.
2. martā plkst.16:00
bērnu pašdarbības kolektīvu
vakars - masku balle.
5. martā plkst.16:00
sporta skola «Dartija»
uzaicina vēlreiz noskatīties
A. Ēķa un A. Graubas filmu
«Sapņu komanda 1935».
Ieeja - bez maksas.
9. martā plkst.11:00
pirmsskolas bērnu
sadancis.
15. martā plkst. 19:00
muzikāla izrāde
klavieru pavadījumā
«Olgas diena».
Dziedātāja Olga Rajecka,
pianists Juris Kristons,
dramaturgs Kārlis Anitens.
Biļešu iepriekšpārdošana.
Ieeja - Ls 3; Ls 4 un Ls 5.
17. martā plkst. 12:00
lietuviešu cirka «Alans»
šova programma.
Ieeja: bērniem
līdz 3 gadiem - bez maksas,
līdz 6 gadiem - Ls 1,50;
no 7 gadiem –Ls 2.
21. martā plkst.10:30
novada pirmsskolas
izglītības iestāžu
TEĀTRA DIENA.
Ieeja - bez maksas.
22. martā plkst. 11:00
Republikas
Teātra sporta turnīra
pusfināls.
Ieeja - bez maksas.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
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