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Iepriecina žūriju un skatītājus
Savas mīļākās dziesmas
šovā dziedāja Dana
Rodenkirhena un Kaspars
Brants, Anna Karele un
Kristija Čipena, Elīna Logina
un Anna Emīlija Onzule,
Patrīcija un Alma Spales,
Alberts Karelis un Katrīna
Casno, Elīza Hvane un
Roberts Lapiņš, Signija
Līga Taraņenko un Arta
Briede, Diāna Špoģe un
Beatrise Heislere.

Anta Kļaveniece
Sestdienas, 30. marta,
vakarā Iecavas kultūras
namā pulcējās lieli un mazi,
jauni un ne tik jauni Iecavas
iedzīvotāji un viesi, lai
baudītu krāšņo šovu «Dziedi
ar mani».

Pasākuma skatuvi pieskandināja dažādu paaudžu iecavnieki,
kuri savu dziedātprasmi netur
zem pūra un nebaidās to parādīt publikai. Atraktivitāti pasākumam piešķīra abas vadītājas
– Ginta Cera un Beatrise Dzene.
Viņas bija parūpējušās ne tikai
par videosižetiem, kas iepazīs-

tināja ar šova dalībniekiem, bet
sagādājušas arī video sveicienus
no maestro Raimonda Paula un
mūziķa, dziesmu vārdu autora
un producenta Guntara Rača.
Talantus vērtēja spilgta un
pieredzes bagāta žūrija – šarmantā dziedātāja Antra Stafecka,
Latvijas Nacionālā teātra dziedošais aktieris Juris Hiršs un modes dizaineris, pasākumu vadītājs un savā būtībā unikāla personība Kaspars Blūms-Blūmanis
jeb Kašers. Žūrija neskopojās ar
uzslavām, labiem vārdiem un ieteikumiem turpmākās karjeras
veidošanā.
4.lpp.
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Jaunieši izdejo jubileju Iecavā kopj vecos kokus
Elīna Arāja

Sestdien, 6. aprīlī, Iecavas
kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs, sniedzot koncertu
saviem atbalstītājiem, svinēja
piekto dzimšanas dienu.
Svētku koncertā uzstājās
gan jubilāri, gan kolektīva vadītāja Solveiga Lineja ar saviem
jaunākajiem audzēkņiem. Uz
skatuves jaunieši kāpa dažādos krāšņos tērpos, arī jaunajos linu kostīmos. Lielākā daļa
tērpu tapusi Solveigas Ikertes
darbnīcā «Novads».
Iecavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvā, kas saukts
arī par «Jezgu», dejo jaunieši
vecumā no 16 līdz 26 gadiem,

un piecu gadu laikā kopumā
šo deju kolektīvu veidojuši ap
40 dejotāju. Mēģinājumi notiek
piektdienu vakaros un sestdienu rītos, kas liecina par nopietnu attieksmi. Un tam ir arī
rezultāts: aizvadītā gada nogalē
jauniešu deju kolektīvu konkursā iegūtais «Ziemassvētku
Kauss» 28 kolektīvu konkurencē katram «Jezgas» dalībniekam
palicis neaizmirstamā atmiņā.
Bet tagad jāgatavojas skatei un
šīs vasaras Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem.
Kolektīvā izaugušas divas
deju skolotājas - Zane Cera un
Ginta Cera; nodomu saistīt sevi
ar horeogrāfiju ir izteikusi arī
viena no jaunākajām dalībnie5.lpp.
cēm Krista Kivilande.

Elīna Arāja

8. aprīlī arboristi jeb kokkopji
pabeidza ozolu alejas
kopšanas darbus Edvarta
Virzas ielā.
«Koks jākopj, lai saglabātu
tam ilgāku mūžu. Un arborists
ir tas speciālists, kas to vislabāk
prot izdarīt, jo ir mācījies koku
kopšanu: vainaga veidošanu,
bīstamu koku un zaru likvidēšanu,» stāsta SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» dārzkopības
speciāliste Sarmīte Avota.
Ikreiz, rokot ielas komunikācijas un veicot remontdarbus,
brauktuves malā esošajiem kokiem tiek bojātas saknes. Iecavā
ir vairākas vecu koku alejas ar

bojātām sakņu sistēmām, kas
bieži ir iemesls koka bojāejai.
Iecavas novada dome, atbalstot novada dārzkopes Sarmītes
Avotas ieceri sakopt kokus, piešķīra šim projektam finansējumu 1808 latu apmērā. Darbus
nedēļas garumā veica sertificēti
SIA «Arborists» darbinieki, kas
katru koku novērtēja un noteica, kādi pasākumi tam jāveic.
«Man patiešām patīk. Ir pavisam
cits skats, kad koki ir sakopti,»
ar gandarījumu par paveikto
teic dārzniece, kas nākotnē iecerējusi sakopt arī Ozolu ielas
aleju, kur koki ir krietni sliktākā
stāvoklī. Arboristu palīdzība nepieciešama arī Upes ielas liepu
alejai un vairākiem kokiem parka teritorijā.
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Par jauniešu brīvprātīgo Izzināsim visu par
darbu un skolēnu
atraktīvo vaļasprieku nodarbinātību vasarā
slēpņošanu
Ginta Zaumane
jaunatnes lietu speciāliste
«Ko gan es varētu padarīt, kad
nav ko darīt?» Vecāki! Vai šis
nav viens no jautājumiem,
ko jūsu pusaudzis bieži vien
uzdod gan jums, gan arī saviem
draugiem? Turpmākajos
«Iecavas Ziņu» numuros
atradīsiet špikeri, ko uz šo
jautājumu atbildēt!
Iecavas novada dome pēdējā
pusgada laikā ir pieņēmusi divus
dažādus noteikumus: «Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā» un
«Jauniešu brīvprātīgā
Jauniešu brīvprātīgais darbs:
Iesaistās jaunietis vecumā no
13 līdz 25 gadiem.
Darbs bez atlīdzības un tiek
veikts sabiedrības labā.
To var veikt visa gada garumā
no mācībām vai darba brīvajā
laikā.
Brīvprātīgais pēc
darba izpildes saņem
Apliecinājumu, kas nākotnē
viņam var noderēt kā CV
pielikums un jaunietim
būs pierādījums par darba
pieredzi.
Brīvprātīgo darbu var veikt
pašvaldības iestādēs vai
nevalstiskajās organizācijās.
Jauniešu brīvprātīgais darbs
ir lieliska iespēja, kā realizēt
kādu ideju, uzņemties
atbildību, veids kā piedāvāt
inovatīvu pieeju jautājumu
risināšanā vai ar savām
esošajām zināšanām palīdzēt
dažādot iestādes darbību.
LR likumos un MK noteikumos ir ļoti precīzi noteikts, kas ir
darbi, kurus var veikt bērni, kurus var veikt pusaudži, kāda ir to
atalgojuma sistēma, kas ir darbi,
kurus aizliegts darīt nepilngadīgajiem, un kādā veidā rūpēties
par darba drošību. Izstrādājot
noteikumus Iecavas novadam par
skolēnu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā, šie normatīvie akti tika
ņemti vērā. Tos konspektētā veidā varēsiet iepazīt arī jūs, vecāki,
jau nākamajā «Iecavas Ziņu» numurā.
Tāpat saprotami centīsimies
izstāstīt, kāda būs samaksas kārtība, un ar piemēru parādīt, cik
tad reāli skolēns saņems savā
«virtuālajā maciņā».

darba organizēšana Iecavas novadā».
Abi šie noteikumi paredz, ka
pusaudzim vecumā no 13 gadiem
ir iespēja darīt kādu darbu, iegūt
jaunas zināšanas un prasmes,
kā arī iepazīt noteiktu profesiju,
pirms izvēlēties to mācīties un vēlāk strādāt pieaugušo dzīvē. Abos
noteikumos ir izstrādāta kārtība,
kādā darbiem pieteikties, slēgt līgumus, vadīt un kontrolēt, kā arī
izvērtēt.
Tomēr abas šīs iespējas ir ļoti
atšķirīgas vairākās būtiskās niansēs. Zemāk uzskaitītas dažas
no tām.
Skolēnu nodarbinātība vasaras
brīvlaikā:
Strādā jaunietis vecumā no 13
līdz 18 gadiem.
Jaunietis stājas ar darba devēju
darba attiecībās un par padarīto
saņem atalgojumu.
Pagaidu darba vietas skolēniem
tiek veidotas tikai vasaras
brīvlaikā.
Priekšrocības šādu darbu veikt
ir jauniešiem no trūcīgajām un
maznodrošinātajām ģimenēm.

Skolēnu nodarbinātība vasarā
tiks organizēta pašvaldības
iestādēs un kapitālsabiedrībās.
Darbs vasaras brīvlaikā ir
veids, kā tikt pie savas kabatas
naudas un nopelnīt kādas
sen kārotas lietas iegādei vai
arī palīdzēt savai ģimenei un
pašam parūpēties par mācību
materiāliem nākamajam mācību
gadam.
Un noslēgumā – maija pirmajā
«Iecavas Ziņu» numurā - varēsiet
lasīt, kurās iestādēs kādus darbus skolēniem piedāvā strādāt
pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.
Piebilde: iesniegumus kopā ar
medicīnas izziņām no skolēniem
un viņu vecākiem par vēlēšanos
strādāt Iecavas novada domes
apmaksātu darbu vasaras brīvlaikā pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās varēs iesniegt no
1. līdz 31. maijam.
Noteikumi un iesnieguma
veidlapa atrodami www.iecava.
lv sadaļā Izglītība > Jauniešiem
> Skolēnu nodarbinātība vasaras
brīvlaikā.

Laura Jerķe
veselības veicināšanas koordinētāja
Tevi vispārzināmie aktīvie
brīvā laika pavadīšanas veidi
nesaista? Tevi aizrauj ceļošana? Iepazīsti slēpņošanu!
Atnāc 20. aprīlī plkst. 14.00
uz kultūras nama lielo zāli, kur
notiks nodarbība «Pirmie soļi
slēpņošanā». Šo spēli tev ir iespēja spēlēt dabā ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē.
Kas ir slēpņošana? Tas ir aizraujošs aktīvās atpūtas veids,
kuru visā pasaulē pazīst kā geocaching. Pēc internetā publicētām koordinātām tev ir jāatrod
slēpnis. Kad slēpnis ir atrasts,

tu vari savu atradumu atzīmēt
un dalīties savā pieredzē internacionālajā mājaslapā geocaching.com, kurā apvienojušies
šīs spēles spēlētāji no visas pasaules. Izklausās sarežģīti? Tā
nav. Galvenais spēles mērķis
ir aktīvi meklēt slēpņus, kuri
ir apslēpti nozīmīgos apskates
objektos. Latvijā ir 1923 slēpņi,
kuriem tu katru dienu paej vai
aizbrauc garām. Vēlies tos atrast un gūt aizraujošu pieredzi?
Piesakies nodarbībai! Nodarbības plānu un vecāku atļaujas
veidlapu meklē www.iecava.lv
sadaļā Sabiedrība > Veselības
veicināšana.

Lielmeistars par čempionu
Juris Ludriķis
čempionāta organizators
Kultūras namā svētdien,
7. aprīlī, ieradās nepieredzēti
kupls dalībnieku skaits, lai
piedalītos Iecavas novada
atklātajā čempionātā zolītē.
Turnīram pieteicās spēlētāji
gan no Bauskas un Rīgas, gan
plašā skaitā jauni un ne tik jauni
Iecavas novada tautas kāršu spēles meistari, tā ka organizatoriem
tik tikko pietika kāršu kavas un
galdu, pie kā visus sasēdināt. Lai
noskaidrotu labākos, bija nepieciešamas septiņas spēļu kārtas.
Katrā no tām dalībnieki pie galdiem stundas laikā, izspēlējot
24 partijas, noskaidroja kārtas
uzvarētājus, kuri ieguva 3 punktus, attiecīgi otrās vietas ieguvēji
2 punktus, bet trešās vietas ieguvēji 1 punktu.
Jau no pirmajām spēļu kārtām iecavnieki pierādīja, ka nav
rokas klēpī turējuši un ilgās ziemas garos vakarus velti tērējuši.
Turnīra viducī līderis gan bija
viesis Vents Lielmežs, bet viņam
turpat līdzās atradās Iecavas zoles mestrs Aivars Kļava un jaunās paaudzes iecavnieki Ulvis
Bērziņš un Artis Gridjuško.
Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bija jau pieredzēts iepriekš,
ka jaunie zolmaņi labi iesāk turnīru, bet novest lietu līdz galam
pietrūkst vai nu veiksmes, vai
koncentrēšanās spējas. Taču šoreiz pietika gan viena, gan otra,
un pirmo reizi trešo vietu izcīnīja
Ulvis Bērziņš. Šī reize ir ierakstāma sasniegumu grāmatā arī
tāpēc, ka, neskatoties uz rekordlielo dalībnieku skaitu, arī visus
pārējos goda pjedestāla pakāpienus aizņēma mūsējie – otro
vietu pēdējā kārtā izrāva Arturs
Ozoliņš, bet par čempionu godam kronēja lielmeistaru Aivaru
Kļavu, kurš turnīra otro pusi aizvadīja, neatstājot konkurentiem
nekādu cerību. Jāuzteic arī Iecavas dāmas, kas, neraugoties uz
lielo konkurenci, visas kā viena
aiz sevis atstāja vairāk konkurentu, nekā palaida sev priekšā –
Agnese Noreika izcīnīja 19. vietu,
Māra Bugovecka 12. vietu, bet
Linda Arāja pat ielauzās pirmajā sešiniekā. Turnīrs norisinājās
ļoti draudzīgā un pozitīvā gaisotnē, par ko organizators pateicas
dalībniekiem. Savukārt par atbalstu pasākumu sarīkošanā pateicība pienākas Iecavas novada
domei.

Turnīra noslēguma tabulas pirmais sešinieks
Vārds, uzvārds
Kārtu punkti
Spēļu punkti
Aivars Kļava
19
127
Arturs Ozoliņš
17
76
Ulvis Bērziņš
17
46
Vents Lielmežs
16.5
81
Raimonds Rastjogins
16
75
Linda Arāja
16
69
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Pašvaldību vēlēšanu
kandidātu sarakstus varēs
iesniegt no 12. aprīļa
2013. gada 1. jūnijā notiks
pašvaldību vēlēšanas. Saskaņā
ar «Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likuma» 2. pantu Iecavas novadā
tiks ievēlēti 15 deputāti. Kandidātu sarakstus drīkst iesniegt
tikai reģistrētas politiskās partijas, to reģistrētas apvienības
vai divas un vairākas reģistrētas partijas, kas nav apvienojušās reģistrētā partiju apvienībā
(15. pants). Kandidātu sarakstu
iesniegšana notiks no 12. līdz
22. aprīlim ieskaitot.
Kandidātu saraksti ir sagatavojami, izmantojot CVK izstrādāto lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami
rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas) un
elektroniskā veidā lietojumprogrammā.
Sīkāk par kandidātu sarakstu sagatavošanu var iepazīties CVK mājas lapā internetā
www.cvk.lv.
Iecavas
novada
vēlēšanu komisija ir atvērusi kontu drošības naudas iemaksai
AS
Swedbank:
konta
nr. LV44HABA0551036328247;
reģ. nr. 90009061137.

Drošības naudas apmērs
par kandidātu sarakstu Iecavas
novada domes vēlēšanās ir 110
latu. Bankas dokumentā jābūt
norādītam:
• kas ir maksātājs;
• par kuru kandidātu sarakstu drošības nauda iemaksāta;
• kad drošības nauda ir iemaksāta;
• jāiesniedz iesniegums, kurā
kontā drošības nauda atmaksājama, ja no kandidātu saraksta
tiek ievēlēts vismaz viens deputāts.
Iecavas novada vēlēšanu
komisija pieņems kandidātu
sarakstus 12., 15., 19. un 22.
aprīlī no 15:00 līdz 18:00 Iecavas novada Domes mazajā zālē
5. stāvā, Iecavā Skolas ielā 4.
Lai darbs veiktos raitāk, vēlams
iepriekš brīdināt vai arī sarunāt citu sarakstu pieņemšanas
laiku. Jautājumus var uzdot
pa e-pastu iecava.vk@inbox.lv
vai pa tālruni 29672919 (Tālrīts Krastiņš, priekšsēdētājs) vai
26471116 (Arnita Kauķe, sekretāre).
Tālrīts Krastiņš,
Iecavas novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs

Nevalstisko organizāciju
projektu konkursam
iesniegti 11 pieteikumi
Anta Kļaveniece
2. aprīlī noslēdzās 2013. gada
nevalstisko
organizāciju
(NVO) projektu līdzfinansēšanas
konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš. Domē saņemti
11 projektu pieteikumi no sešām
biedrībām. Divas no tām ir jaunas organizācijas, kas konkursā piedalās pirmo reizi, informē
pašvaldības projektu vadītāja
Ineta Bramane.
Konkursa pretendenti vēlas
īstenot dažādas un daudzveidīgas idejas: novadā attīstīt jātnieku sportu, hokeju un spēka

sportu, rīkojot sacensības un
čempionātus; organizēt dažādus pasākumus – labdarības,
īsfilmu un foto festivālu; izkopt
latviskās tradīcijas un popularizēt novada vēsturi Muzeju un
Baltās nakts pasākumos, kā arī
papildināt vēstures ekspozīcijas
materiālus.
Pašvaldības budžetā šo projektu līdzfinansēšanai ir paredzēti Ls 7000, bet biedrības kopumā ir pieprasījušas
Ls 8559,70. NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa komisija
saskaņā ar konkursa nolikumu
līdz 16. aprīlim veiks projektu
izvērtēšanu.

Ierobežo satiksmi
Iecavas novada dome informē, ka nelabvēlīgo laika apstākļu
un pavasara šķīdoņa dēļ no 10.04.2013. tiek ierobežota satiksme,
uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 (masas ierobežojums 7t), uz šādiem
pašvaldības ceļiem:
• A1 A7-Jānumi-Vīleikas-V7
• A4 A7-Brīviņi-Dimzukalns-Daugavas-A7
• A6 V1010-Melderi-Stīveri-Jesi-A7
• A8 Vārpas-Upuri-Novadi-V9
• A9 V9-Kraukļi-Jaunzemji
• A10 P92-Kaziķi-Zīrnieki
• A15 Dārza iela (Zālīte)-Ķerkši-Raņķi-V1039
• A20 V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7
• A22 A7-Palejas-Lapskalni-Roņi
• A29 V1008-Dāzēni-A7
• A31 A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi
• A32 V1008-Baltmeķi-Viesturi
• A33 V1008-Podāzeļi-Jaunsibras-novada robeža
• Dimzukalns caurbraucot no A7 (valsts ceļa) līdz A4 (nov. c.)
• B2 A7-Mednieki-Bajāri-Daugavas-A7
• B3 P92-Kokles-Valdēni-Mellupi-P92
• C2 A7-Dimzukalns-Lejas Dimzas-Gruntes
• C5 V1008-Rumbu kapi-Laivenieki

Koncerts sajūsmina
pilnu zāli skatītāju
Anta Kļaveniece
30. marta pievakarē Iecavas
luterāņu baznīca bija kupli apmeklēta. Klusajā sestdienā Iecavas Mūzikas un mākslas skolas kora vecākā grupa atzīstamā
mākslinieciskā līmenī atskaņoja
slavenā 18. gadsimta sākuma Neapoles skolas itāļu komponista
Džovanni Batista Pergolēzi (17101736) populāro garīgās mūzikas
skaņdarbu «Stabat Mater».
Koncerta sagatavošanā lielu
darbu ieguldījušas kora vadītāja
Kristīne Circene un koncertmeistare Ineta Rozentāle. Vanda Korbe,
draudzes vecākā: «Koris, sākumā
mazliet nedrošs, koncerta gaitā
pamazām atplauka. Īpaši vēlētos
atzīmēt solistu sniegumu. Jēkabs
Svarinskis, vienīgais no zēniem,
savu nelielo solo partiju nodziedāja varbūt nedaudz pabikli, tomēr stabili. Turklāt jāņem vērā,
ka komponists šo darbu iecerējis
zēnu korim un vīriešu soprāniem
un altiem. Atzinību pelnījušas arī
kora solistes Krista Dārziņa un
Anda Vaičekone. Klausītājiem ļoti
lielu prieku sagādāja atbildīgāko solo partiju izpildītājas Rīgas
Doma kora skolas audzēknes Līga
Lebeda un Vizma Zvaigzne, viena
soprāns, otra mecosoprāns. Var
droši paredzēt viņām spožu nākotni.»
Iecavas luterāņu draudze teic
lielu paldies Mūzikas un mākslas
skolai par veiksmīgo sadarbību.
«Ceram, ka līdzīgi koncerti svētku

laikā kļūs par tradīciju Iecavas
novada sabiedriskajā dzīvē,» tā
Vanda Korbe.
Kora vadītāja Kristīne Circene:
«Esmu ļoti pateicīga, laimīga un
aizkustināta gan par dalībnieku
atdevi un nesavtīgu ieguldījumu
atskaņojumā, gan arī par fantastisko klausītāju atsaucību pārpildītajā baznīcā. Bijām ļoti centušies, un labi skanēja. Pārpildītā
baznīca bija tik skaista, un es biju
ļoti laimīga.»
Uz jautājumu, kāpēc Klusās
sestdienas koncertam izvēlēts
tieši komponista Dž. B. Pergolēzi
darbs, Kristīne atbild: «Tas jau
sen ir man ļoti dārgs darbs, ko es
pati arī studiju laikā biju dziedājusi - gan kora, gan solo partijas.
Pirms dažiem gadiem dēls dziedāja šo darbu ar zēnu kori, un tad
es arī sāku sapņot, vai maniem
Iecavas bērniem tas nebūtu par
spēkam. Viegli negāja. Teksts bija
svešs, neskatoties uz to, ka dažus
latīņu tekstus koristi jau zina, bet
te bija atkal kaut kas jauns. Arī
vecmeistara polifonā mūzika nav
tik vienkārši «raujama no lapas».
Intensīvi strādājām divus mēnešus, un beigās bija tāda sajūta,
ka kora dalībnieki ne tikai iemācījušies, bet arī sapratuši šo darbu. Tas ir ieguldījums garīgajā,
dvēseles kontā, tas ir kaut kas,
kas paliek un nepazūd. Tādēļ
man arvien gribas uzdot tādus
īstus klasiskus šedevrus, lai «inficētu» bērnus ar kvalitāti, lai tie
arī vēlāk dzīvē tiektos arvien pēc
labākā.»
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Šova dalībnieki iepriecina žūriju un
skatītājus ar kvalitatīviem priekšnesumiem
1.lpp.
Antra Stafecka vēlāk Twiterī
ierakstīja: «Šodien biju Iecavā uz
konkursu «Dziedi ar mani», kopā
ar Kašeru bijām žūrijā. Jaukas
emocijas! Paldies!», bet Kašers
rakstīja: «Super emocijas...talanti…cilvēki…» Visi žūrijas pārstāvji apgalvoja - esot priecīgi,
ka sestdienas vakaru varējuši
pavadīt tik labi organizētā pasākumā, dzirdēt tik daudz labu
balsu un kvalitatīvi sagatavotu
priekšnesumu.
Žūrijai bija grūti izšķirties par
to, kam piešķirt galveno balvu,
jo visi dziedātāji bija ļoti gatavojušies. Par dziedošāko pāri viņi
tomēr atzina mammu un meitu
- Almu un Patrīciju Spales, kuras dosies braucienā ar kuģi uz
Zviedriju. Žūriju sajūsmināja
viņu emocionālais, mīlestības

cauraustais sniegums dziesmā «Mīlas balāde» no izrādes
«Leģenda par Zaļo jumpravu».
Pavisam citu, daudz draiskāku
sniegumu, parādot savu balsu
varējumu, Alma un Patrīcija demonstrēja, izpildot otru dziesmu
– kādreiz tik populāro Dālderu
«Dzeltenie aizkari».
Pasākums nebūtu izdevies
bez atbalstītājiem, tāpēc organizatori sūta lielu paldies pasākuma lieldraugam AS «Balticovo»,
atbalstītājiem – «IKI», «HESBURGER», «BLACK SPORT WEAR»
un Iecavas pašvaldībai, kā arī
konkursa darba komandai – Iecavas kultūras namam, Ivaram
Veismanim, Artūram Voitišķim,
Rolandam Linejam, Ivetai Cerai,
Eduardam Ceram, Raimondam
Šastakovičam, Andrim Ratkum,
Zanei Cerai un Kristīnei Karelei.

Visjaukākā balva –
skatītāju sajūsma un atbalsts
Vairāki uzrunātie pasākuma skatītāji atzina, ka tieši Danas Rodenkirhenas un Kaspara
Branta uzstāšanās viņus aizkustinājusi visvairāk, tas bijis viņu
favorītpāris. Vaicāju Danai, kas
viņu rosināja piedalīties šovā?
Dana: - Jau sen loloju sapni
nodziedāt plašākai publikai fantastisko dziesmu «Canto della
Terra» no Andrea Bočelli repertuāra. Šis duetu konkurss, manuprāt, bija jauka iespēja.
Tieši repertuāra sarežģītības
pakāpe un diapazona plašums
lika ļoti rūpīgi pārdomāt partnera
izvēli. Ar Kasparu Brantu dziedam kopā vokālajā grupā «Svētdiena». Viņš ir fantastisks tenors,
kas sevi pierādījis jau vairākos
nozīmīgos vokālistu konkursos.
Raimonda Paula dziesma «Vētra
nāk» mums bija savdabīgs izaicinājums, jo tā ir vēl diezgan maz
pazīstama un oriģinālā to neizpilda duets. Turklāt mēs centāmies
atrast šai dziesmai savu idejisko
versiju.
Šovam gatavojāmies ļoti atbildīgi. Mēģinājumi notika vesela
mēneša garumā. Mūzikas mīlestība un nopietna attieksme pret veicamo uzdevumu mums ar Kasparu bija vienojošais elements.
- Ko ieguvi no šova, un kurš
no konkurentu priekšnesumiem tev patika vislabāk?
- Piedalīšanās šovā mums
deva daudz pozitīvu izjūtu. Mūsu

Mamma šķita vislabākā partnere
Uz nelielu sarunu aicināju arī
šova galvenās balvas ieguvēju,
kultūras nama direktori Almu
Spali, kas skatītāju priekam uzstājās kopā ar savu meitiņu Patrīciju.
- Kāpēc nolēmi piedalīties
šovā, un kā notika gatavošanās?
- Pasākuma organizatores
Ginta un Beatrise uzrunāja Patrīciju piedalīties šovā, savukārt
meitiņa pierunāja mani. Mēs mājās mēdzam uzdziedāt divbalsīgi,
tas viņai ļoti patīk, tāpēc mamma
viņai šķita vislabākā partnere.
Dziesmu izvēle bija smaga, laika kā vienmēr likās par maz. Tā
kā «Mīlas balāde» mums abām ir
mīļa dziesma, no R. Paula repertuāra izvēlējāmies tieši šo dziesmu. Bet ar izvēles dziesmām gāja
raibi, jo vēl iepriekšējās dienas
mēģinājumā svārstījāmies starp
divām dziesmām, bet izvēle laikam bija pareizā... Gatavošanās

Pirms uzstāšanās
Danu Rodenkirhenu
un Kasparu Brantu
iztaujā šova
atraktīvā vadītāja
Beatrise Dzene.
Vairāk
fotogrāfiju
skatiet foto
galerijā
www.iecava.lv

dziedošie skatuves kolēģi bija brīnišķīgi. Arī mums žūrijas vietā
būtu grūti izcelt kādu vienu duetu. Īpaši jaukas bija abas burvīgās pasākuma vadītājas - profesionālas un simpātiskas. Mīļš
paldies Laimrotai par gardajiem
cienastiem dalībniekiem.
Izmantojot iespēju, gribu teikt
sirsnīgu paldies visiem jaukajiem
pazīstamajiem un nepazīstamajiem cilvēkiem, kas pēc šova izteica atbalstu un sajūsmu par
mūsu dueta sniegumu. Tā bija
visjaukākā balva!
- Cik daudz laika savā dzīvē atvēli dziedāšanai, un ar ko
nodarbojies ārpus dziedāšanas?
- Mūzika mūsu ģimenē ir

sirdslieta jau vairākās paaudzēs.
Tieši ar ģimenes atbalstu esmu
piedalījusies vairākos muzikālos
projektos. Dalība Raimonda Paula tautasdziesmu interpretāciju
konkursā, sadarbība ar komponistu Ivaru Žinduli, divi albumi
sadarbībā ar Aldi Drēģeri, vairākas dziesmas duetā ar talantīgo
iecavnieku Mareku Pelsi, divreiz
dalība Eirovīzijas konkursā ar
grupu Hameleoni kā bekvokālistēm kopā ar māsu Lienīti. Jau
vairāk nekā desmit gadus dziedu
vokālajā grupā «Svētdiena».
Ikdienā esmu uzņēmuma
vadītāja. Audzinu divus muzikāli
apdāvinātus bērnus. Mūzika man
ir sirds aicinājums un meditācija.

Šova uzvarētājas Alma un Patrīcija Spales.
šovam notika bez steigas, jo likās,
ka tas vēl tālu, bet pēdējās dienās
dabūjām pastrādāt vairāk. Man
ļoti patika šis šovs, kā tas tika
organizēts, ļoti pārdomāts. Paldies Gintai un Beatrisei par profesionāli izveidoto pasākumu, kā
arī visai komandai, kas strādāja
kopā ar meitenēm.
- Kurš no konkurentu
priekšnesumiem tev patika vislabāk?
- Visi dalībnieki bija labi, un
žūrijai bija grūts darbs, bet man
patika Danas Rodenkirhenas un
Kaspara Branta sniegums, kā
arī pašu mazāko dalībnieku – Alberta Kareļa un Katrīnas Casno
- priekšnesumi.
- Cik daudz laika savā dzīvē
atvēli dziedāšanai?
- Man dziedāt sanāk ļoti reti
- ar Patrīciju uzdziedam mājās.
Bet Patrīcija mācās dziedāšanu
vokālajā studijā «Aprīļa pilieni»
un dzied popgrupā «Sapnītis», ar
panākumiem piedalās konkursos Latvijā un ārpus Latvijas robežām. Pašlaik Patrīcija gatavojas dalībai vairākos konkursos:
starptautiskajā jauno izpildītāju
konkursā «Aprīļa pilieni», «Baby
Sing» (Lietuva) un bērnu un jauniešu festivālā «Konina» Polijā.
Katra uzstāšanās ir jauna pieredze. Turēsim īkšķus!
- Vai esi apdomājusi žūrijas
ieteikumu piedalīties kādā no
lielajiem televīzijas dziedāšanas šoviem?
- Bija ļoti patīkami un mulsinoši klausīties žūrijas komentāros, arī par dalību šovos. Pirms
katra šova «Dziedošās ģimenes»
meitiņa mani gribēja pierunāt
piedalīties, bet līdz šim nebiju
droša, ka mēs to varam, bet nu
jau laikam varam padomāt.
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Jaunieši izdejo jubileju

Marta Tamule

1.lpp.
«Jezga» ir draudzīgs un atraktīvs kolektīvs ar Solveigu kā
mammu priekšgalā, atzīst vairums dejotāju. Viņu moto ir: kāda
vadītāja, tāds kolektīvs. «Jezga»
svētkos un skatēs izceļas ar īstu,
smaržīgu puķu vainagiem, ar ko
lepojas pat kolektīva puiši, to ikreiz ir novērtējusi arī žūrija. Daudzi dalībnieki griezties deju solī
sākuši jau no bērnības. Ko darīs
tālāk? Visi smejas: «Būs tagad jādejo līdz senioriem.»
Par jauniešu deju kolektīvu
savās domās dalās tā dalībnieki
un vadītāja Solveiga.
Solveiga Lineja: «Viss sākās
septembrī pirms pieciem gadiem.
Zane Cera man visu laiku lūdza,
lai padomāju par jauniešu deju
kolektīva vadīšanu Iecavas kultūras namā. Ar vidusskolas deju
kolektīvu bijām uz iepriekšējiem Rīgas svētkiem. Tas bija tik
emocionāli. Lielākā daļa jauniešu tajā gadā vidusskolu beidza,
tāpēc gribēja turpināt dejot. Tad
nu gājām pie toreizējās kultūras
nama direktores Birutas Švītiņas
un lūdzām telpas mēģinājumiem.
Tā kā nezinājām, vai izdosies, es
pat teicu, lai mums ar pianisti
Daci Deņisovu nemaksā algu, bet
palīdz jauniešiem uzšūt tērpus,
jo tolaik kultūras namam nebija
ne jauniešu deju kolektīva, ne arī
tērpu. Tā mēs sākām dejot. Liels
paldies Birutai, ka viņa mums noticēja.
Ja es piekrītu strādāt, tad daru
to no visas sirds, taču prasu neatlaidīgu darbu arī no jauniešiem.
Ja kāds domā, ka dejot ir viegli,
tad tas noteikti tā nav. Dejošanā
ir vajadzīga ļoti laba fiziskā sagatavotība. Ir jādejo pareizi ar iesildīšanos, muskuļu stiepšanu utt.

Plašāku aprakstu un
pasākuma foto galeriju
meklējiet www.iecava.lv

Bet kopumā varu teikt, ka visi ir
bijuši centīgi un jauki. Esam arī
pastrīdējušies, bet galvenais jau
ir izrunāties. Mēs ar Dacīti kopā
strādājam jau 16 gadus, tāpēc
viena otru ļoti labi saprotam un
esam labi sastrādājušās.
Iecavā pēdējais jauniešu deju
kolektīvs bija Iecavas kolhozā,
kur dejoju arī es. Tad izjuka visi
kolhozi, viss mainījās, izklīda arī
jaunieši. Kādus gadus 15 Iecavā nebija neviena jauniešu deju
kolektīva. Man pašai dejošana ir
ļoti liels hobijs un toreiz likās, tas
nevar būt, ka pārmaiņu laikā visi
dejotāji pazudīs. Sāku strādāt internātskolā par deju kolektīva vadītāju kopā ar klases audzinātāju
Dzintru Pavāri, vēlāk arī vidusskolā. Jau no 19 gadu vecuma visu
laiku paralēli esmu strādājusi ar
mazajiem bērniņiem. Jauniešu
deju kolektīvā ir vairāki dejotāji,
kuri pie manis dejo jau no divu
gadu vecuma. Ar tādiem ir ļoti
viegli strādāt, jo mēs viens otru
saprotam no pusvārda. Grūtāk
ir ar tiem jauniešiem, kuri nekad
nav dejojuši un sagrib to darīt 17
gados vai vēlāk. Bet, protams, arī
tas ir iespējams.
Esmu mācījusies dažādos
kursos un no kolēģiem, bet visvairāk no pašas pieredzes. Liels
paldies man jāsaka Deju svētku
virsvadītājam, daudzu deju autoram Jānim Purviņam. Vienmēr
esmu viņu respektējusi un no
viņa daudz mācījusies. Sākām
ar šo kolektīvu C grupā, tad sasniedzām B2 grupu, bet nu jau
esam izauguši līdz augstākajai B1
grupai. Decembrī ieguvām ilgi cīnīto Ziemassvētku kausu, par ko
mums bija liels prieks. Kolektīvā
esam labi draugi, un es nejūtu ne-

kādu īpašo vecuma starpību, bet
dejotājiem vadītājs ir jāciena un
jārespektē. Ja tas beidzas, tad tālāk strādāt nav iespējams. Šobrīd
kolektīvā ir nopietni, strādāt griboši, inteliģenti jaunieši. Viņiem
patīk tas, ko mēs darām, mums
ir kopīgs mērķis. Es katrā ziņā
nāku pie viņiem ar lielu prieku un
baudu savu darbu. Mums bija kolosāls brauciens uz festivālu Vācijā. Ļoti gribētos aizvest jauniešus
vēl uz kādu festivālu ārzemēs, jo
tur tiešām mēs tiekam augstu
novērtēti. Esam priecīgi un lepni par savu piecu gadu jubilejas
koncertu, tas izdevās ļoti labi un
ceram, ka sagādājām prieka brīžus arī skatītājiem. Gribētos, lai
kolektīvs neizjūk, jo šobrīd tas ir
ieguvis augstu līmeni, bet jauniešus ir ļoti grūti vadīt - te viņi ir, te
jau viņi ir prom... Viņiem savi plāni. Šobrīd pats svarīgākais mums
ir svētdienas deju skate. Īstam
gandarījumam gribētos, lai labi
nodejojam. Bet vispār jaunieši jau
zina, ka ir man paši labākie, mīļākie un vienkārši MANĒJIE, un es
ar viņiem no visas sirds lepojos.
Gribu vēlēt visiem vecākiem,
lai ļauj saviem bērniem dejot! Par
gūto labumu var runāt tikai tad,
kad bērns ir jau pieaudzis. Un
jauniešiem vienmēr gribu atgādināt, lai neaizmirst to, kur ir radušies, jo daudzus Rīgas tuvums padara iedomīgus, bet arī pie mums
Iecavā var būt tik pat labi un vēl
labāk.»
Krista Kivilande: «Kad pievienojos «Jezgai», kolektīva dalībnieki uzreiz bija draudzīgi. Tieši tādēļ
izlēmu, ka tajā palikšu, jo man
taču viņi visi patīk! Arī vadītāja.
Dažreiz no Solveigas var sagaidīt
arī kādu stingru vārdu. Noteikti

dejošu arī turpmāk, jo vēlos kļūt
par deju pedagogu un horeogrāfi,
un šo lēmumu ir ietekmējusi arī
«Jezga»!»
Jānis Goldmanis: «Dejas uzskatu par sava veida fizisku aktivitāti, kas palīdz uzturēt formu.
Solveiga vienmēr ir labā omā,
cenšas mūs uzmundrināt, kā arī
šo to aizrādīt, ja kas nav īsti pareizi, bet tā jau labi vadītāji dara.
Arī Dacīte aktīvi pauž savu viedokli!»
Zane Cera: «Mēs ar māsu Gintu jau no bērna kājas dejojam
pie Solveigas. Mums sekoja jaunākais brālis Eduards, un tagad
visi kopā dejojam vienā deju kolektīvā. Mēs visi esam ļoti dažādi: skolēni, studenti, doktoranti,
maģistranti, skolotāji, horeogrāfi
un daudz dažādu citu profesiju
pārstāvji. Vārdu sakot, mums ir
vareni raibs, jautrs un inteliģents
kolektīvs. Mums kopīgi ir ne tikai
mēģinājumi, bet arī ārpusdeju
pasākumi. Un Solveiga ir mūsu
otrā mamma - stingra un prasīga,
bet tai pat laikā labākais draugs
un padomdevējs, kas vienmēr iesaistās mūsu trakajās izdarībās
un atbalsta mūs ne tikai deju mēģinājumos un koncertos, bet arī
dzīvē. Uz mēģinājumiem visi nākam ar smaidu uz lūpām, jo mēs
visi mīlam deju.»
Diāna Špoģe: «Man vienmēr ir
šķitis, ka mūsu kolektīvs ir īpašs
ar draudzīgumu un atbalstu vienam pret otru. Līdz šim nav bijis
neviens mēģinājums, kurā nebūtu jāsmejas. Protams, šo īpašo
kolektīva noskaņu nevarētu uzturēt, ja nebūtu mūsu «mammas»
Solveigas. Viņa ir stingra vadītāja,
labs draugs un padomdevējs.
Jubilejas koncerta laikā kolektīvs bija tik saliedēts kā vēl nekad. Visi viens otram palīdzējām,
uzmundrinājām, atbalstījām. Es
tiešām sajutos kā lielā ģimenē.»
Andris Ratkus: «Jāsaka liels
paldies ikvienam, kas šajā kolektīvā darbojies, jo bez viņu aktivitātēm, pasākumiem un domām
šis kolektīvs nebūtu pastāvējis
pat gadu. Nu jau mums ir pieci
un «Jezga» turpinās!
Dejot man iepatikās tieši šajos
trijos gados, ko esmu pavadījis
«Jezgā», jo tā ir iespēja kustēties,
bagātināt un attīstīt sevi gan dejā,
gan mūzikā. Turklāt tā ir iespēja
būt kopā ar aktīviem un foršiem
jauniešiem.
Vienmēr esmu sportojis un
zinu, ka bez darba nav rezultāta, bet, lai rezultātu sasniegtu,
ir jābūt motivācijai, patikšanai,
sajūtām, labiem ceļabiedriem un
tādai kolektīva vadītājai, kāda ir
mūsu Solveiga. Mēs esam jebkad
labākais «Jezgas» sastāvs. Visvairāk priecē tas, ka dejotājos mājo
dejotprieks, un mēs izbaudām to,
ko mēs darām uz skatuves.»
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Vai Ķīnai ir jākompensē
Jaunie basketbolisti no
kaimiņvalstīm par izraisīto
starptautiskām sacensībām
piesārņojumu viņu teritorijās? pārved zelta medaļas
Šī bija viena no galvenajām
tēmām starptautiskajā debašu
turnīrā Viļņā, kas no 22. līdz
24. martam bija jāpievar
Iecavas vidusskolas 6.a klases
skolēniem Annai Emīlijai
Onzulei, Hugo Hubertam
Puriņam un Gvido Valbem.
Skolēniem bija jādebatē ar vidusskolēniem no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas. Vien pāris skolēnu bija no
pamatskolas 7. klases, divi zēni
no Maskavas. Skaidrs, ka turēties pretī vecāko klašu skolēniem
ir grūti, taču drosmīgi gan. Mūsu
komanda pārliecinoši debatēja,
un man kā debašu trenerei ir liels
gandarījums par šo skolēnu angļu valodas zināšanām. Viena no
tiesnesēm brīnījās, ka tik maziem
skolēniem ir tik laba angļu valodas izruna un prasme. Te jāuzteic
skolēnu talants un skolotāji, kas
ar viņiem ir strādājuši.
Iecavas vidusskola šajā debašu turnīrā piedalās jau trešo gadu.
To organizē starptautiskās debašu organizācijas IDEA biedre un
Debašu centra prezidente Lietuvā
Virginija Pakšiene. Turnīrs ilgst
trīs dienas trijās valodās - angļu,
krievu un lietuviešu; skolēni apgūst un debatē vairākos debašu
formātos - Pasaules skolu debašu
formātā, Britu parlamentārajā debašu formātā un Popera debašu
formātā. Iepriekšējos gados Iecavu pārstāvēja vecāko klašu skolēni un arī 8. klases pārstāvji. Tā
kā vidusskolēniem uz papēžiem
min angļu valodas eksāmens, tad
gods pārstāvēt Latviju tika visjaunākajiem un ambiciozākajiem
mūsu skolas debatētājiem. Sākumā biju nedaudz nobažījusies, vai
tik tas nav pārāk drosmīgs solis
vest uz šo svarīgo turnīru pamatskolas skolēnus. Taču jau pēc pirmā riņķa sapratu, ka bažām nav
pamata. Skolēni godam izdarīja
savu darbu, ņēma vērā tiesnešu
norādījumus un sadraudzējās ar
citiem debatētājiem. Lielu paldies
varu teikt arī skolēnu vecākiem
par bērnu audzināšanu, palīdzību
un atbalstu. Es patiesi cerīgi raugos uz šiem jauniešiem. Paldies
jums par iecietību, draudzīgumu,
centību, atbildību un zinātkāri!
Man bija ļoti viegli ar jums.
Mans kā debašu treneres un
Zemgales debašu koordinatores
uzdevums bija piedalīties skolotāju seminārā par Pasaules skolu debašu formātu, jaunumiem
metodikā, grāmatām, par debašu iekļaušanu mācību programmās un mācību stundās. Otrajā

un trešajā dienā koordinatori no
katras valsts sprieda par nākotnes plāniem un gaidāmo Debašu
forumu Popera formātā krievu
valodā Lietuvā. Šis forums notiks
laika posmā no 7. līdz 14. jūnijam
un solās būt ļoti interesants. Mēs
izplānojām foruma aktivitātes un
sadalījām kvotas katrai dalībvalstij. No Latvijas kvota ir divām komandām un diviem tiesnešiem.
Izmantojot izdevību, jau izteicu
provizorisku piedāvājumu piedalīties šajā turnīrā arī vienam mūsu
skolas debatētājam. Pārējos dalībniekus atlasījām Zemgales un
Rīgas reģionālajā turnīrā Iecavā
6. aprīlī.
Vēlos uzsvērt, ka šogad ar
Mihailu Haļitovu sākām organizēt debašu turnīrus trijās valodās – angļu, latviešu un krievu.
Tāds jau notika 16. martā Rīgas
22. vidusskolā. Tā mēs vēlamies
iesaistīt debatēs arvien plašāku
debatēju loku un izmantot iespējas, ko debašu jomā piedāvā ne
tikai Eiropas Savienības valstīs.
Mūsu austrumu kaimiņi - Krievija, Gruzija, Armēnija, Kazahstāna
- debatēm pievērš daudz lielāku
uzmanību nekā Latvijā. Iesaistīto
skolu un debatētāju skaits ir nesamērojami lielāks. Lietuva pat ir
vienojusies ar savas valsts Izglītības ministriju par debatēm kā izvēles priekšmetu Lietuvas vidusskolās. Jāsaka, ka mums ar Mihailu ir viela pārdomām. Noteikti
vairākas aktualitātes pārrunāsim
ar Latvijas Debašu centra prezidenti Inetu Drēži.
Kopumā šis brauciens bija
patiesi lietderīgs. Esmu nodibinājusi kontaktus ar ārzemju koordinatoriem, un skolēni mācījās citu
valstu debatētāju pieredzi. Milzīgs
paldies Iecavas novada domei par
transportu mūsu debašu turnīriem un Iecavas vidusskolai par
finansējumu un atbalstu. Nākamais reģionālais turnīrs notika
Iecavā 6. aprīlī, bet Nacionālais
turnīrs notiks 13. aprīlī Jelgavā par tēmu «Korupcija apdraud
medicīnas pakalpojumu kvalitāti
Latvijā». Turnīrā, kas risinājās 16.
martā, visas trīs mūsu skolas komandas ieguva godalgotas vietas.
Tā kā Latvijas Debašu centrs ir
uzrakstījis projektu sadarbībā ar
ASV vēstniecību Latvijā, tad aprīļa beigās un maija sākumā vēl
tiek plānoti Publiskās runas konkursi angļu valodā par korupciju
mūsu valstī.

Antra Pāruma
No 25. līdz 30. martam Austrijas galvaspilsētā Vīnē norisinājās 23. Starptautiskais
jauniešu basketbola turnīrs.
Turnīrā piedalījās 463 komandas no 20 valstīm.
Savu spēles prasmi turnīrā
rādīja četras Iecavas/Vecumnieku komandas: U-13 (treneris
Juris Orinskis), U-14 (treneris
Voldemārs Pārums), U-16 (treneris Vilnis Gailums) un U-18
(treneris Voldemārs Pārums).
Trenera Jura Orinska vadītā
U-13 komanda ieguva 5. vietu
36 komandu konkurencē. U14 komandai palīdzēja puiši no
Limbažiem un Jēkabpils, un 40
komandu konkurencē puiši ieguva 9. vietu. Viļņa Gailuma vadītā komanda 57 komandu konkurencē izcīnīja 13. vietu. Spēlējot par iekļūšanu 12 spēcīgāko
komandu vidū, sīvā cīņā mūsu
puiši zaudēja ar viena punkta
starpību.
Vislielāko prieku un gandarījumu
Iecavas/Vecumnieku
delegācijai sagādāja Voldemāra
Pāruma vadītā U-18 komanda,
kura 35 komandu konkurencē
izcīnīja godpilno 1. vietu. Kopumā tika spēlētas un uzvarētas
septiņas spēles. Ceturtdaļfinālā puišiem pretī stājās augumā
krietni pārāki spēlētāji no Vācijas (četri spēlētāji virs 2,05 m),

bet tas nespēja mazināt mūsu
puišu cīņas sparu, un tika gūta
uzvara ar rezultātu 62:46.
Visspraigākā un emocijām
bagātākā bija pusfināla spēle
pret Vācijas Möhringen komandu, kad brīžiem šķita, ka veiksme nav mūsu pusē. Tomēr tad,
kad pretinieku komandas iegūto
punktu pārsvars jau sasniedza
desmit un šķita, ka spēle zaudēta, mūsu basketbolisti nepadevās un sakoncentrēja spēkus, lai
gūtu tik svarīgo uzvaru. Spēles
rezultāts 64:62. Vēlāk pat vairāki citu komandu līdzjutēji nāca
klāt, lai izteiktu atzinību puišu
cīņas sparam, un atskanēja arī
vērtējums: «Crazy game!», kas
gan tika teiks ar pozitīvu apbrīnu.
Finālspēlei U-18 puiši bija tā
mobilizējušies, ka pretiniekiem
neatstāja ne mazāko cerību.
Tika gūta pārliecinoša uzvara
73:41 pret Theresianum Mainz komandu. Komandā spēlēja:
Linards Jaunzems, Roberts Zariņš, Francis Lisovskis, Jānis
Pelēcis, Toms Šķipars, Elnurs
Muļars, Kristaps Sviķis, Jānis
Kozlovs, Ričards Kalniņš.
Brīvajā laikā starp spēlēm
jaunieši apskatīja Vīnes skaistākās vietas un dibināja kontaktus ar citu valstu spēlētājiem.
Spēlētāji un treneri saka lielu paldies vecākiem un sporta
skolu vadībai par atbalstu dalībai turnīrā.

Politiski represēto klubs
aicina uz atpūtas vakaru

20. aprīlī plkst. 15:00 Iecavas
politiski represēto kluba
valde aicina uz atpūtas
vakaru kultūras namā.
Koncerts, mūzika, dažādas
uzkodas, bet galvenais – iespēja pabūt kopā. Pabūt kopā ar
draugiem, atcerēties pagātni un
vienkārši atpūsties, paklausīties
labu mūziku, padejot un, protams, kā nu bez dziesmām. Kā
vienmēr, uz atpūtas vakaru aicināti ne tikai politiski represētie,
bet arī viņu ģimenes locekļi, radi
un draugi.
Aicināti arī tie, kam mūsu
Vita Lauciņa-Veinere,
debašu trenere liktenis nebija un nav vienal-

dzīgs, visi tie, kuri šajā dienā
vēlas pabūt kopā ar mums – politiski represētajiem.
Gadu nastu, veselības problēmas, arī nelielo slinkumu – to
visu aizmirsīsim, atstāsim mājas. Šajā vakarā atkal būsim
jauni un prieka pilni. Iesim paši
un aicināsim līdzi.
Pieteikties līdz 17. aprīlim
kultūras namā vai pie Skaidrītes Jostmanes (tālr. 26648948).
Dalības maksa Ls 3.
Ēriks Grants,
Iecavas politiski represēto
kluba valdes priekšsēdētājs
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Sporta ziņas
Divas dienas, 26. un 27. martā, SAKS «Dartija» sporta namā
norisinājās tradicionālās Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» starptautiskās sacensības galda tenisā, pulcējot
jaunos sportistus no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Sacensībās
piedalījās 82 dalībnieki.
Sporta skolu «Dartija» sacensībās pārstāvēja deviņas galda
tenisistes. Lai arī mūsu meitenes neiekļuva labāko trijniekā,
tomēr cīnījās godam. Beāte Jašuka izcīnīja 13. vietu un Terēza
Tabea Druviņa 16. vietu 2000.-2002. g. dzim. meiteņu vecuma
grupā. Rēzija Meļķe ierindojās 8. vietā 2003. g. dzim. un jaunāku
meiteņu vecuma grupā.
Ar sacensību rezultātiem var iepazīties www.iecava.lv.
Trešdien, 3. aprīlī, vidusskolas sporta zālē norisinājās Iecavas
novada skolu sacensības florbolā 4. un 5. klasēm. Sacensībās
piedalījās desmit komandas. Vidusskolas 4.a klasi pārstāvēja pat
divas komandas – viena zēnu un viena meiteņu.
1. vieta – Dzimtmisas pamatskolas apvienotajai 4. un 5. klases
komandai, kurā spēlēja Rihards Svikša, Kaspars Ziemiņš,
Rolands Sopko, Dāvids Šastakovičs, Roberts Vorona un Kalvis
Čepļauskis. Sporta skolotājs Vilnis Gailums, klases audzinātāja
Māra Slapiņa.
2. vieta - Iecavas internātpamatskolas apvienotā 5. klašu
komanda, kurā spēlēja Aivis Kravalis, Gatis Bergmanis,
Aleksandrs Alfjorovs, Oļegs Balodis, Arkādijs Šimko, Kaspars
Polis, Nauris Ivanovs un Edgars Ramazanovs. Sporta skolotājs
Jānis Siugalis, klases audzinātāji – Aija Dementjeva, Uģis Veips
un Valija Lukstiņa.
3. vieta – vidusskolas 5.a klases komandai, kurā spēlēja Kārlis
Nudiens, Vadims Pogodins, Ēriks Naumenko, Beāte Bilkeviča,
Beāte Berķe, Anda Vanaga un Terēza Druviņa. Sporta skolotāja
Sigita Dīce, klases audzinātāja Dace Greiža.
LJBL 2. divīzija, Centrs.
6. aprīlī Iecava/ Vecumnieki – ZVĢ-Ziemelis
U-14 85:48 (Rihards Mežsargs 25, Emīls Špīss 16,
Kārlis Ozoliņš 14, Kristers Kreicšteins 12);
U-19 80:62 (Jānis Pelēcis 18, Gvido Zaļmežs 17, Ivars Puļķis 16,
Roberts Zariņš 14)
7. aprīlī
Iecava/Vecumnieki - VEF skola
U-16 58:60 (Edvards Jašuks 25, Ginters Plukass 21).
Iecava/Vecumnieki - Jugla/ VEF 2
U-17 52:75 (Jānis Pelēcis 29, Ritvars Priede 10).
Jugla/VEF 3 - Iecava/Vecumnieki
U-14 29:42 (Kārlis Ozoliņš un Mārtiņš Veģis pa 10,
Emīls Špīss 8);
U-19 74:84 (Linards Jaunzems 35, Jānis Pelēcis 15,
Gvido Zaļmežs 13).
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas čempionāta pusfināla
sērijās līdz divām uzvarām sacentīsies Dārznieks/Cēsis
- Carnikava un Iecavas BK Dartija - OC Limbaži. Šo sēriju
uzvarētāji cīnīsies par pirmo, zaudētāji - par trešo vietu. Abās
finālsērijās cīņa ritēs līdz vienas komandas divām uzvarām.
Ceturtdaļfināla sērijās uzvarētāji noskaidrojās divu spēļu summā.
BK Dartija, kas pamatturnīrā ieņēma 2. vietu, ceturtdaļfinālā
tikās ar Siguldu (7. vieta), pirmajā spēlē piekāpjoties ar 72:75, bet
otrajā spēlē ar 19 punktu pārsvaru gūstot pārliecinošu uzvaru
- 81:62.
Par otro Dartijas spēli, kas Iecavā notika 3. aprīlī, komandas
treneris Voldemārs Pārums teic: «Lai arī jau no paša spēles
sākuma mūsu puiši bija labi noskaņojušies un pirmajā
ceturtdaļā izvirzījās vadībā, kopumā spēle ritēja diezgan nervozi,
jo siguldieši, pirmajā spēlē sajutuši uzvaras garšu, negribēja tik
viegli padoties. Taču par Dartijas spēlētājiem varu teikt – malači.
Kā komanda nospēlēja ļoti labi un saprata, ka augstāk var
tikt, tikai spēlējot ar īstu atdevi katrā spēlē. Siguldiešiem gan
zaudējām atlecošajās bumbās, tā ka ir vēl pie kā piestrādāt.»
29. martā Sigulda – BK Dartija 72:75
(pa ceturtdaļām 23:19; 28:28; 9:16; 15:9)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks – 32 punkti, 5 atlecošās bumbas, 3 bloķēti metieni,
lietderības koeficients 29;
Ivars Zemītis – 14 p., 8 atlec. b., 3 pārtvertas b., lietder. k. 14;
Gundars Brička – 11 p., 5 atlec. b., 4 bloķ. met., lietder. k. 6;
Aldis Beitiņš – 6 p., 9 atlec. b., lietder. k. 15;
Juris Brūveris – 6 p., 5 atlec. b., 8 rezult. piesp., lietder. k. 9;
Juris Ojāru – 3 p., lietder k. -1;
Spēlēja arī Toms Vilks un Jānis Saveļjevs.

3. aprīlī BK Dartija - Sigulda 81:62
(pa ceturtdaļām 21:11; 17:12; 23:21; 20:18)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Gundars Brička - 29 punkti, 7 atlecošās bumbas, 6 pārtvertas b.,
lietderības koeficients 33;
Jānis Eiduks – 20 p., 7 atlec. b., 3 rezultatīvas piespēles, 5 bloķēti
metieni, lietder. k. 22;
Miķelis Pušilovs – 13 p., 5 atlec. b., lietder. k. 14;
Ģirts Hauks – 8 p., 7 atlec. b., 5 rezult. piesp., lietder. k. 9;
Linards Jaunzems – 6 p., 3 atlec. b., lietder. k. 8;
Juris Brūveris – 3 p., 6 rezult. piesp., lietder. k. 5;
Ivars Puļķis – 2 p., 3 atlec. b., lietder. k. 6;
Spēlēja arī Aldis Beitiņš un Toms Vilks.
SIA «Jūtu pasaule» vēršas pie Jums
ar pavasarīgu piedāvājumu - nāciet un iepazīstieties
ar mums tuvāk!
Strādājot dažādos semināros, esam nonākuši pie secinājuma,
ka daudzi dalībnieki īsti nezina, ko vēl varam piedāvāt katra
cilvēka personības izaugsmei un dzīves kvalitātes uzlabošanai.
13. un 14. aprīlī tiem, kuri nav uzdrošinājušies līdz šim
apmeklēt mūsu seminārus, piedāvājam iespēju piedalīties
vairāku tēmu prezentācijā vienā dienā!
Iepazīstiet mūs un tikai tad pieņemiet lēmumu par labu savai
personības pilnveidošanai.
Iepazīšanās programmā iekļautas prezentācijas par šādām
tēmām:
• perinatālās matricas I
• perinatālās matricas II
• piedošana
• nauda
• dialogu metode
• mākslas (art) terapija - darbs ar sausajiem pasteļu
krītiņiem un guaša krāsām (2 dažādas tēmas)
• pasaku terapija
Vienas prezentācijas ilgums - 120 minūtes.
Maksa par prezentāciju - tikai Ls 4.
Norises laiks: 11:00 – 13:00; 14:00 – 16:00; 17:00 – 19:00.
Norises vieta: Iecavā, Bērzu ielā 1.
Vietu skaits ierobežots, tāpēc negaidi, piesaki
savu vietu jau šodien!
Pieteikšanās iepriekš pa tālruni: 2786 0852 vai
e-pastu: info@jutupasaule.lv

Līdzjūtības
Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz...

/Nezināms/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sarmītei Paškevičai,
māsu mūžībā pavadot.
Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs
Lūgsim svecēm rādīt gaismu,
Skujām taku izrotāt.
Dosim līdzi smilšu sauju,
Ziedus mūža gājumam
/V. Kokle-Līviņa/
Skumju brīdī esam kopā ar Judīti Tenteri,
brāli aizsaulē izvadot.
Kaimiņi Ozolu ielā 5

Aizsaulē aizgājuši
Milda Millere (11.11.1928. - 28.03.2013.)
Jānis Jātnieks (01.05.1944. - 05.04.2013.)
Raimonds Kairišs (29.05.1959.- 08.04.2013.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI (B kat.)
ZAMS

Maksa par kursiem Ls 20
Braukšana 45 min. Ls 6
Mācību sākums 23. aprīlī

MOTOVADĪTĀJU KURSI (A kat.)

Maksa par kursiem Ls 30
Braukšana 45 min. Ls 7,50
Mācību sākums 26. aprīlī
www.zams.lv
Tiek komplektēta
Tālr. 29121985
grupa 95. kodam

◊ 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
◊ Zemes darbi ar traktoru T-82
Tālr. 29457686.
• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.
Gadskārtējā
traktortehnikas
tehniskā apskate (TA),
inspektoriem izbraucot uz
Iecavas novadu, notiks:
25. aprīlī,
plkst. 10.30 Rakmente;
plkst.11.30 Zālīte.
6. jūnijā,
plkst. 10.30 Balticovo;
plkst.11.30 Jumis.
Pirms TA veikšanas
traktortehnikas īpašnieks
(vadītājs) uzrāda:
- traktortehnikas
reģistrācijas apliecību;
- OCTA polisi;
- traktortehnikas
vadītāja apliecību;
- veic TA apmaksu.
Tālrunis uzziņām:
63925013.
VTU Aģentūras Bauska
vecākais inspektors G. Gailis

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

Autoskola Iecavā, veic
B kategorijas
autoapmācību.
Rīgas ielā 20 (2. stāvā).
Tālr. 28474913, 26820570.
Malkas ražotne Iecavā
iepērk 3-metrīgu
bērza, alkšņa un citu lapu
koku malku.
Tālr. 29113773.
28. aprīlī plkst. 11:00
Baložu kapsētas
sakopšanas talka.

Vidusskolā
17. aprīlī plkst. 15:00
Iecavas novada skolu
sacensības florbolā
10.-12. klasēm.

Sporta namā
14. aprīlī
Latvijas 2013. gada komandu
čempionāts galda tenisā
sievietēm.
22. aprīlī plkst. 19:00
treneru pedagoģiskās
padomes sēde.
Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem mēnešiem.

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.

Aicina darbā : : :
SIA «Pranit Exim» Iecavas
novada «Mākonīšos» meklē
darbiniekus/-ces: ražotnē,
pie frēzes un zāģmateriālu
sagatavošanā, gleznu rāmīšu
sagatavošanā.
Tālr. 63963925, 29121697.
Piemājas saimniecība «Kastaņi»
meklē strādnieces/-kus
dārzeņkopībā.
Tālr. 63963925, 29121697.
SIA «EKO KOKSNE» aicina
darbā strādniekus/-ces malkas
ražotnē Iecavā. Iespējams darbs
maiņās un brīvdienās.
Tālr.: 67799444.
SIA «EKO BLOKS» piedāvā
darbu strādniekiemdežurantiem. Dažādi darba
pienākumi. Darbs vakara/
nakts maiņās un brīvdienās.
Tālr. 67799444.

Dažādi : : :
Drīz būs labākais laiks
augļu koku un ogu krūmu
vainagu veidošanai un
sakopšanai. Profesionāli
dārznieki var izpildīt šos
darbus un veikt sezonā
nepieciešamos miglojumus ar
augu aizsardzības līdzekļiem.
Piedāvājam arī veikt pavasara
kopšanu Jūsu daiļdārzā vai
uzņemties rūpes par to visu
vasaru. Tālr. 28661047 vai
29127675.
Kvalitatīvi grāmatvedības
pakalpojumi.
Tālr. 20613404.
Sākot ar aprīli, taras punkts
Iecavā, E. Virzas ielā 14,
atvērts no 8:30 līdz 18:00,
pārtraukums no 12:00 līdz
13:00. Pieņemam gandrīz visu
veidu alus pudeles.
Tālr. 29166190, 29164600.

Kultūras namā
12. aprīlī plkst. 9:30
Valmieras teātra
izrāde bērniem
«Supervaronis
Augustiņš».
Izrāde atcelta!
13. aprīlī plkst. 19:00
superatraktīva
kriminālkomēdija
«Trakās šķēres».
Lomās: J. Jarāns,
L. Kirmuška, S. Didžus,
J. Ļaha, G. Grāvelis,
I. Radčenko, A. Putniņš,
J. Kirmuška.
Ieejas maksa – Ls 4,
Ls 5 un Ls 6.
Biļešu iepriekšpārdošana.
19. aprīlī plkst. 20:00
«Prāta Vētra» un AS «Laima»
dāvina koncertfilmas
«Vēl viena klusā daba»
bezmaksas seansu.
Bezmaksas ieejas kartes
meklējiet www.ekase.lv
sadaļā «Biļetes» vai
kultūras namā.
21. aprīlī plkst. 18:00
Liliputu cirks no
Ukrainas.
Ieejas maksa – Ls 2.
Biļešu iepriekšpārdošana.
23. aprīlī plkst. 16:00
Dānijas Ishojas
mūzikas skolas
jauniešu koncerts.
Ieeja - bez maksas.
25. aprīlī plkst. 16:00
4. Latvijas lauku un
mazpilsētu mūzikas skolu
koklētāju konkursa
laureātu koncerts un
apbalvošana.
26. aprīlī plkst. 10:00
skolēnu deju
kolektīvu skate.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Vēlas nomāt: : :
Zemnieku saimniecība
vēlas nomāt vai pirkt
lauksaimniecības zemi.
Tālr. 29749339.
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