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«Dartijai» bronza LBL 3 turnīrā

Elīna Arāja

AKTUĀLI

Latvijas
Basketbola
līgas 3. divīzijas
bronzas medaļu
ieguvēji:
komandas
galvenais treneris
Voldemārs
Pārums (otrajā
rindā no
kreisās), Linards
Jaunzems, Jānis
Eiduks, Gundars
Brička, Ģirts
Hauks, Ivars
Zemītis, Aldis
Beitiņš, kluba
direktors Guntis
Pakalns, Toms
Vilks (pirmajā
rindā no kreisās),
Ivars Puļķis,
Juris Brūveris un
Juris Ojāru.

Šajā numurā:
4.
Luterāņu
draudze aicina
uz Vasarsvētku
mūzikas
festivālu

Stiprs un
6.
vesels - tas ir
stilīgi!

7.lpp.

Mazie cālēni
Pētījums palīdzēs
stiprināt uzņēmējdarbības ieskandina pavasari
atbalsta funkciju
Elīna Arāja
Otrdien, 7. maijā, Iecavas
kultūras nama mazajā zālē notika pētījuma «Iecavas novada
vajadzību izpēte Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanā» rezultātu prezentēšanas
seminārs.
Šajā pasākumā situācijas vērtējumu un ieteikumus uzklausīt
bija aicināti ierasties pašvaldības
iestāžu darbinieki, deputāti, nevalstisko organizāciju pārstāvji,
uzņēmēji un citi interesenti.
Pagājušā gada nogalē apstiprinātajā Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tika izvir-

zīti trīs iespējamie pamata attīstības scenāriji: izveidot Iecavu par
guļamrajonu, attīstīt industriju
vai uzsvaru likt uz uzņēmējdarbību, radot jaunas darbavietas. Ar
nelielu balsu pārsvaru tika lemts
par labu uzņēmējdarbības attīstībai. Šī projekta īstenošana lielā
mērā sasaucas ar stratēģijā izvirzīto attīstības scenāriju, jo daļa
no pētījumā iekļautajām tēmām
ir balstītas uz uzņēmējdarbības
atbalsta funkcijas stiprināšanu
un nodarbinātības veicināšanu
Iecavas novada pašvaldībā.
Pētījums tika veikts Eiropas
Sociālā fonda projekta «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana» ietvaros, kuru Iecavas
novada dome īsteno no 2012. gada 1. septembra.
3.lpp.

10.05.2013.

Elīna Arāja
Marta Tamule

4. maijā Iecavas kultūras namā
uz starpnovadu vokālistu
konkursu «Cālis 2013» pulcējās
mazie dziedoņi no Iecavas,
Bauskas un Vecumnieku
novadiem.
Pavasarīgajā sestdienā uz
saulaini cāliskās skatuves šogad
kāpa 29 cālēni, kas konkursā
piedalījās divās vecuma grupās:
3-5 gadi un 6-7 gadi. Katrs savu
priekšnesumu izpildīja ar aizrautību un centību, kamēr skatītāji
juta līdzi katram mazajam dziedonim, to uzmundrinot un reizēm
dziedot pat līdzi.
Smags darbs bija žūrijai, kura
atzina, ka vislabprātāk gan būtu
skatījušies un baudījuši koncertu, nevis vērtētu, jo ir ļoti grū-

ti noteikt labāko. Žūrijas darbu
veica dziedātāja Sabīne Berezina,
kas pati bērnībā piedalījusies dažādos konkursos un festivālos,
Iecavas vidusskolas mūzikas skolotāja Milita Pīlādze un Iecavas
Mūzikas un mākslas skolas kora
klases absolvents – vokālists Kārlis Ozoliņš.
Pasākuma organizētāji saka
lielu paldies visiem pasākuma dalībniekiem, viņu vecākiem un muzikālajiem pedagogiem, kas sagatavoja bērnus konkursam: Dacei
Deņisovai, Kristīnei Karelei, Lindai Krauklei, Mārai Zelmenei, Ilgai Pūlei, Evijai Rateniecei, Mārai
Filipovičai un Rūtai Maksimai.
Paldies arī pasākuma lieldraugam - kārumu fabrikai «Laima»,
kas dāvāja bērniem saldās bal5.lpp.
vas.

2013. gada 10. maijā .

Vides konferencē runā par stresu,
somatizāciju un labu stāju
17. aprīlī Iecavas vidusskolā
pulcējās skolēni no Iecavas,
Misas, Pilsrundāles un
Skaistkalnes vidusskolas,
lai piedalītos ikgadējā
starpnovadu vides konferencē
vidusskolēniem un skolotājiem
«Vide – 6».
Šī gada tēma bija «Vide, veselība un mēs». Konferences sākumā uzmundrinošus vārdus sacīja
Iecavas vidusskolas direktore un
novada domes priekšsēdētājs.
Šogad konferences galvenie viesi
un lektori bija: Bērnu klīniskās
slimnīcas psihoterapeite Gunta
Andžāne, kas stāstīja par stresu,

depresiju un bezmiegu, Gaiļezera
bērnu slimnīcas psihiatrs Gunārs
Trimda, kas runāja par somatizāciju, un fizioterapeite Endija AtavaČudare, kuras runas temats bija
«Laba stāja – veselības pamats».
Konferences galvenās organizatores tradicionāli ir skolotājas
Mārīte Čudare, Svetlana Knāķe
un Ināra Selicka; viņām palīdz
vecāko klašu audzēkņi. Šo audzēkņu vidū ir arī tādi skolēni,
kas konferenci palīdz rīkot katru
gadu. Piemēram, 12. klases skolniece Diāna Špoģe konferencē
piedalās jau piecus gadus, un jau
trešo gadu viņa iejūtas konferen-

Katram
dota iespēja

ces vadītājas lomā. «Atceros savu
pirmo konferenci, kad vēl mācījos
8. klasē. Biju pati jaunākā no organizatoriem, jo visi pārējie bija
11. un 12. klašu audzēkņi. Tolaik
domāju, ka kādreiz arī es varēšu
veikt svarīgos darbus. Un, lūk,
jau trīs gadus esmu bijusi konferences vadītāja,» komentē Diāna.
Viņa teic lielu paldies visiem, kas
palīdz tapt šai konferencei, jo katru gadu tās organizēšanā tiek ieguldīts liels darbs. Cerams, ka arī
nākamgad skolēni būs ieinteresēti sadarboties ar skolotājām un
izveidos interesantu vides konfe- Tu nevari būt nekas cits, kā
vien tas, kas tu esi. Vienkārši
renci.
paraugies uz sevi. Tu vari būt
tikai tu pats, bet vari savu
esību izbaudīt – augt un attīstīties. Ar šādiem ievadvārdiem
Iecavas internātpamatskolas
dā jāraksturo redzētais. Ķīmijas Skolēnu Dome aicināja 7.-9.
meistarklase tika raksturota ar klašu skolēnus iesaistīties konvārdiem «brīnišķīgi» un «neparas- kursā «Gada skolēns 2013».
Konkursantiem bija jāaizpilda
ti».
Salidojuma noslēguma pasā- pieteikuma anketa, tad jārisina
kums «Domā! Pēti! Radi!» norisi- āķīgs erudīcijas tests un jāpiedanājās Liepājas Latviešu biedrības lās talantu konkursā. Devītklasnamā. Pirmajā pasākuma daļā no- nieki izspēlēja karjeras izglītības
tika Latvijas mācību iestāžu pār- spēli «Mērķa kāpnes» par savām
stāvju vadītās radošās darbnīcas. tālākizglītības gaitām.
Konkursa rezultātus apkopoVienu no ķīmijai veltītajām darbnīcām vadīja arī Mihails Gorskis. jot, nomināciju «Mazais laureāts»
Jaunieši, darbnīcu apmeklētāji, ieguva 7. klases skolniece Karīna
izrādīja lielu interesi par rādīta- Feduļina, bet par «Gada skolēns
jiem kūpošajiem ziepju burbuļiem 2013» laureāti kļuva 9. klases
skolniece Samanta Baiba Žmurun citiem eksperimentiem.
Svinīgajā noslēguma pasāku- ko (attēlā). Baibas uzvaras pamā «Grindeks» fonda «Zinātnes matā ir pozitīvas rakstura īpašīun izglītības atbalstam» laureāti bas, mērķtiecīgs darbs un aktīva
pateicās fonda valdes priekšsē- dzīves pozīcija. Lai Baibai veicas
dētājam Kirovam Lipmanam un turpmākajās izglītības gaitās! ApA. Puškina Liepājas 2. vidussko- sveicam!
Ligita Putniņa,
las pārstāvjiem par atbalstu un
direktores vietniece
lieliski organizēto dienu.

Salidojumā tiekas «Grindeks» fonda laureāti
Līga Avotiņa
Aprīļa sākumā A. Puškina
Liepājas 2. vidusskolā notika
«Grindeks» fonda «Zinātnes un
izglītības atbalstam» laureātu
salidojums. Laureātu skaitā
arī Iecavas vidusskola, ko
pārstāvēja skolas direktore
un ķīmijas skolotājs, Dr.paed.
Mihails Gorskis.
Dienas pirmajā daļā notika
dalībnieku sagaidīšana ar skolēnu sarūpētiem uzvedumiem - dejām un nelielu izrādi. Jau iepriekš
skolēni un skolotāji no dažādām
Latvijas skolām bija sadalījušies
interešu grupās un katrai no tām
tika organizētas meistarklases
kādā no zinātņu nozarēm ar vairāku universitāšu pasniedzēju un
studentu piedalīšanos. Taču pat
tik tālu no Iecavas meistarklašu
vadītāju vidū un cita laureāta,

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes (LU ĶF), pārstāvju skaitā
varēja samanīt kādu iecavnieku.
Ķīmijas meistarklasi vadīja
meistarīgs duets: Iecavas vidusskolas 2007. gada absolvents, LU
ĶF doktorants Artūrs Zariņš un LU
ĶF doktorante Līga Avotiņa. Meistarklasē doktoranti īsumā iepazīstināja ar studijām LU Ķīmijas fakultātē un savu darbavietu
– LU Ķīmiskās fizikas institūtu.
Savukārt pārējo laiku aizpildīja
aizraujoši ķīmijas eksperimenti,
ko skolās ikdienā neredz. Skolēni ar interesi vēroja notiekošo un
centās izzināt, kas tieši notiek novērotajās pārvērtībās. Savukārt
skolotāji cītīgi pierakstīja rādīto
eksperimentu «receptes».
Pēc meistarklasēm katrā no
grupām tika apbalvots aktīvākais
skolēns un skolotājs, un katram,
saņemot balvu, bija vienā vār-

Čaklākie lasītāji
iepazīst Lietuvu
Agrā 6. maija rītā svētku
noskaņojumā Ziemeļu,
Zālītes un Rosmes bibliotēku
čaklākie lasītāji un
atbalstītāji devās iepazīt
Lietuvas Republiku.
Ar prieku un sajūsmu par ieguldīto darbu vērojām Taujenu
muižu un parku, kuru apsaimnieko trīs ģimenes. Muižas zāles
un istabas vilināja uzkavēties
ilgāk, bet daudzveidīgais piedāvājums rosināja atgriezties vēl
kādu reizi.
Burbišķu muiža mūs sagaidīja klusa un romantiska - ar
daudziem tiltiņiem, vizbuļu klā-

jienu parkā, ūdeņu burbuļošanu, gida atraktīvu stāstījumu.
Tulpes savus pumpurus vēl
glabāja apmeklētāju tūkstošiem
Tulpju svētkos.
Mūsu ceļojumu izskaņā - iepazīšanās ar vienu no lielākajiem
muižu kompleksiem Lietuvā –
Pakrojas muižas kompleksu.
Paldies pašvaldībai par atbalstu pasākuma organizēšanā,
gidei Elīnai par pārdomāto stāstījumu un šoferītim Agrim par
vizināšanu.
Bibliotekāres
Dzintra Maračkovska
un Regīna Fiļimonova

Burbišķu muiža mūs sagaidīja klusa un romantiska.
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Pētījums palīdzēs pašvaldībai stiprināt
uzņēmējdarbības atbalsta funkciju
1.lpp.
Līdz ar pētījumu 31. maijā noslēgsies arī projekta ieviešana. Projekta mērķis ir stiprināt Iecavas
novada pašvaldības kapacitāti, lai
sekmētu ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.
Šī projekta ietvaros notikušas
apmācības pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem par
projektu vadību un komunikāciju projektu vadībā. Pabeigts arī
pētījums, kurā tika apzināti un
analizēti iespējamie atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības atbalsta funkcijas attīstīšanai novadā;
tika vērtēta darbaspēka pieejamība
un nodarbinātības veicināšanas
iespējas; mūžizglītības, interešu
izglītības un profesionālās izglītības attīstības iespējas; sadarbības
iespējas ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem ES un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanā,
vērtēti iespējamie divi Sarkanās
skolas ēkas pielietojuma varianti pansionāta izveide vai pašvaldības
administrācijas izvietošana.

kā arī iesaistot uzņēmējus pašvaldības attīstības plānošanā un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā.
Lai ieinteresētu jauniešus aktīvi
piedalīties Iecavas novada izaugsmē, radītu piederības un atbildības
sajūtu, vēlmi attīstīt savu uzņēmējdarbību, dzīvot un strādāt Iecavas
novadā, pētnieki iesaka pašvaldībai
organizēt biznesa ideju konkursu.
Pētījuma veicēji iesaka pašvaldībai arī ciešāku sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām: deleģēt
tām kādu no pašvaldības funkcijās
ietvertajiem uzdevumiem, pirkt no
tām pakalpojumus, sniegt to iniciatīvām materiālu un nemateriālu atbalstu. Labākai sadarbībai
ar NVO un uzņēmējiem, pētnieki
iesaka izveidot NVO konsultatīvo
padomi un Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi.

skolas stāviem, kā arī iesaistīt tā
darbībā tās iestādes, kas jau tagad praktiski veic centra funkcijas:
«Ciku Cakas», biedrība «Arhīvs»,
kultūras nams, Mūzikas un mākslas skola.

Darbaspēka pieejamība un
nodarbinātības veicināšana
Iecavas novada uzņēmēju aptauja apliecina, ka darba tirgū
visvairāk trūkst tieši vidēja līmeņa
speciālistu, tādēļ ieteicams nodrošināt profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvi, kā arī veicināt
karjeras konsultācijas iespējas.
Novadā lielāka uzmanība jāpievērš
bērnu orientēšanai uz praktisko
darbību jau pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā. Pašvaldībai
ieteikts īstenot profesionālās izglītības pievilcības veicināšanas plānu, kas ļautu novada iedzīvotājiem
rēķināties ar pašvaldības atbalstu
nepieciešamās profesijas apguvei
un pārkvalifikācijai.
Novada pašvaldībai jāizvērtē iespējas ciešāk sadarboties ar nozaru ekspertu padomēm (NEP), kuras
ir labi informētas par nozares attīstības tendencēm, sadarbojas ar
valsts pārvaldes institūcijām attiecībā uz nozaru attīstību, nepieciešamo apmācību un nodarbinātības
tendencēm. Būtu nepieciešams arī
apzināt prakses iespējas novada
lielajos uzņēmumos.

Oriģinālliteratūra
• Brīdaka L. «Dvēseles ziedēšana». Dzeja
• Grinberga A. «Sarunas sirds
aizvējā» .Dzeja
• Hānbergs Ē. «Labvakar,
priekšsēdētāj!»
• Joņevs J. «Jelgava 94»
• Kolbergs A. «Eņģeļu purvs»

Rokasgrāmata par
finansējuma piesaisti
Pētījuma izstrāde ilga piecus
mēnešus un tā noslēgumā bez pētījuma saņemts arī Sarkanās skolas ēkas tehniskās apsekošanas
atzinums un rokasgrāmata par
pieejamo ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību būs brīvi pieejama
pašvaldības mājas lapā un saturēs
pašvaldībai, pašvaldības iestādēm,
komersantiem un nevalstiskajām
organizācijām aktuālu informāciju
par atlikušajiem šī plānošanas perioda projektu konkursiem, iezīmēs
nākamā plānošanas perioda indikatīvās aktivitātes un sniegs vairākas projektu koncepcijas sadarbībai ar NVO un uzņēmējiem ārējā
finansējuma piesaistē. Pētījums un
rokasgrāmata tuvākajā laikā būs
brīvi pieejama pašvaldības mājas
Radošās darbības centrs
lapā. Projektu 100% apmērā finanPētījumā rekomendēts Iecavas
sēja Eiropas Sociālais fonds, pie- novadā attīstīt radošās darbības
šķirot Ls 15 783,58.
centru, kas pilda uzņēmējdarbīAtbalsta instrumenti
bas, kultūras un izglītības sektora
Ņemot vērā ārvalstu un Latvi- atbalsta funkcijas. Radošās darjas piemērus, pētījuma veicējs «NK bības centra paspārnē amatnieki
Konsultāciju birojs» secinājis, ka iz- un mākslinieki varētu izgatavot un
dalāmi vairāki būtiski atbalsta vei- pārdot savu produkciju, pilnveidot
di, kā pašvaldība var stimulēt uzņē- savas prasmes un nodot tās tālāk
mējdarbību: paredzot tiešu atbalstu citiem interesentiem. Centra telpas
uzņēmējdarbības uzsākšanai un būtu piemērotas izstādēm, pārdoattīstībai, organizējot uzņēmējdar- šanai, radošajām darbnīcām, dažābības projektu konkursus, izvei- du tikšanos un mācību organizēšadojot uzņēmējdarbības resursu cen- nai. Pētnieki rekomendē Radošās
tru, ieviešot efektīvu nekustamā darbības centru izveidot vienā no
īpašuma nodokļu atlaižu sistēmu, būvējamās Mūzikas un mākslas

Sarkanās skolas ēkas
pielietošanas varianti
Izvērtējot divas pielietojuma
alternatīvas - pansionāta izveide
vai pašvaldības administrācijas izvietošana – pētījuma izstrādātāji
secinājuši, ka ēku, kas ir Iecavas
kultūrvidi veidojošs elements, ir
vēlams saglabāt, taču neviens no
variantiem nav īpaši atbalstāms

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ēkas izvietojuma un telpu specifikas dēļ. Par piemērotāko tomēr
atzīta administratīvā funkcija, taču
šajā gadījumā būtu nepieciešams
nodrošināt ēkas pieejamību no Iecavas centra ar sabiedrisko transportu un velotransportu.
Projekta vadītāja Inese Bramane izsaka pateicību visiem Iecavas
novada iedzīvotājiem, nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem un uzņēmējiem, kas ar savu viedokli ir
piedalījušies pētījuma tapšanā, un
pauž atzinību NK Konsultāciju birojam par veiksmīgo sadarbību projekta ieviešanā.

Jaunumi bibliotēkā : : :
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem piedāvā
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.

Dokumentālā un zinātniski
populārā literatūra
• Blaua L. «Dzīves stāsti»
• Brodeka A. «Papīra plastika»
• Ebens A. «Debesu valstības
pierādījums»
• Eldredžs Dž. «Valdzinošās»
• Hantingtons S. «Civilizācijas
sadursmes»
• Holtviks B. «Grozu pīšana»
• Jaunzeme V. «Mana mamma- Dieva lutekle»
• Kalniņa L. «Apsveikuma
kartīte»
• Kārlends M. «Ceļvedis atmiņas trenēšanā»
• Kūns O. «Viss, kas jāzina
vīrietim»
• Lāgerkvista K. «Ceļvedis numeroloģijā»
• Lagzdiņa I. «Izslāpums. Olga
Dreģe»
• Liesma A. «Senbaltu spēka
zīmes un raksti»
• Liptons B. «Spontānā evolūcija»
• Nīblings K. L. «Aromterapija
iesācējiem»
• Snaiders T. «Asinszemes»

• Ščadilovs J. «Nieru attīrīšana»
• Talbots M. «Viņpus kvantiem»
• Urtāns J. «Apceres par Latvijas pilskalniem»
• Valters V. «Dumpinieks ar
ideāliem»
• Vitmors Dž. «Koučings sasniegumiem»
• Ziņģīte I. «Speķītim nav ne
vainas»
Tulkotā literatūra
• Devero Dž. «Lavandas rīts»
• O Riordena K. «Romas brīvdienas»
• Levī M. «Vārdi, kurus viens
otram nepateicām»
• Rota V. «Citādie»
• Grišams Dž. «Mazais advokāts»
• Andersone M. «Pakļāvības
svētnīca»
• Vaita K. «Pārmaiņu vējš»
• Džūela L. «Pirms tevi satiku»
• Petrosjana M. «Nams,
kurā…»
• Vitmors E. «Nīlas ēnas»
• Mariņina A. «Tīģeru cīņa ielejā» 1., 2. grāmata
• Sagāna F. «Akordi»
• Jūdžinidess Dž. «Laulību
sižets»
• Linka Š. «Bez pēdām pazudusī»
• Hegards H.R. «Ķēniņa Zālamana raktuves»
• Klārksons Dž. «Sasodīts»

Kāds bijis APRĪLIS : : :
Aprīlī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas deviņas
miršanas un četras dzimšanas apliecības. Jaundzimušās ir meitenes, kurām doti vārdi: Keita, Kate, Milana un Laurēlija. Neviena
laulība aizvadītajā mēnesī nav reģistrēta.
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Teici To Kungu, mana dvēsele...
teici To Kungu ar cītarām un bungām!
Aicinām visus mūzikas
draugus uz Vasarsvētku
festivālu no 17. līdz
19. maijam!
Piektdienas, 17. maija, vakarā plkst. 18:30 Iecavas luterāņu
dievnamā pulcēsies ansambļi no
tuvienes un tālienes. Savās dziesmās dalīsies Mežotnes pagasta
ansamblis «Mēs», ansamblis no
Rīgas «Krētas Freska», draudžu
ansambļi no Salgales, Mežotnes
un Bauskas, kā arī Iecavas luterāņu baznīcas jauniešu slavēšanas grupa.
Sestdien, 18. maijā, sākot no
plkst. 14:00, baznīcā viesosies
senās mūzikas ansamblis «Matīsa kvadrāts», Iecavas vidusskolas
5.-9. klašu koris, Seržānu ģimenes ansamblis, Iecavas kultūras
nama koris, Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi un garīgās mūzikas ansambļa «Laudetur» solisti.
Svētdien, 19. maijā, plkst.
11:00 Vasarsvētku festivālu noslēgs dievkalpojums, kurā piedalīsies ansamblis «Svētdiena».

Kas šodien ir Vasarsvētki?
Kristīgajā Baznīcā Vasarsvētki
nebūt nav svētki vasarai vai vasaras atnākšanai! Lai gan šogad to
īpaši gaidām. Vasarsvētki ir Svētā
Gara svētki, kuri ir cieši saistīti
ar Kristus dzīvi un mācību. Baznīcas liturģiskajā kalendārā tie ir
trešie lielākie kristīgie svētki.
Tāpēc arī šogad Iecavā rīkojam
šo mūzikas festivālu, lai kopīgās
dziesmās un sadziedāšanā sagaidītu skaisto notikumu. Dziedot
atdarās mūsu sirdis un dvēseles.
Par Svētā Gara nākšanu varam
sacīt, ka tie ir Dieva gribas, klātbūtnes un patiesa prieka svētki.
Tie ir cilvēciskas, piepildītas un
laimīgas dzīves svētki. Taču bez
laimīgas dvēseles un garīgās dzīves diez vai var veidoties arī laimīga dzīve. Ko mācīja Kristus? Viņa
Evaņģēlijā un mācībā varam atrast visu nepieciešamo ticībai un
dzīvei. Dieva Gars šodien turpina
viņa uzdevumu un aicinājumu.
Kristus sacīja: «Gars ņems no tā,
kas ir mans, un jums to mācīs.»
(Skat. Jāņa ev.15:26 u.c.)

Taču - ko nozīmē dzīve Garā?
Cilvēks spēj savu un cita dzīvi darīt vai nu par elli, vai par debesīm. Joprojām šodienas pasaulē
ļoti daudz kas biedē. Tā ir cilvēku
cietsirdība, bezatbildība un vienaldzība. Tamdēļ, lai kaut kas sāktu mainīties, ir vajadzīga ticība un
jauna cerība. Mums ir vajadzīga
Dieva Gara palīdzība. No vienas
puses, tas ir tik viegli, bet vienlaikus tik grūti un brīžam šķiet neiespējami, jo lielākās garīgās cīņas
notiek mūsos. Cīņas starp ticību
un neticību, cerību un bezcerību.
Lai Vasarsvētki mums palīdz
no jauna ieraudzīt un piedzīvot to,
ko Kristus mums ir apsolījis! Ticību, cerību un mīlestību. Cik liela
ir laime dzīvot viņa Garā! «Teici to
Kungu, mana dvēsele... kad Tu
sūti savu Garu, tad viņi top...»
(Ps.104) Nāksim, dalīsimies un
kopīgi piedzīvosim Vasarsvētku
prieku un svētību!
Rolands Radziņš,
Iecavas luterāņu
draudzes mācītājs

Aprīlis «Dartijā» bijis rosīgs
Aprīlis pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) «Dartija» pagājis
pavasarīgi darbīgas rosīšanās
zīmē.
Iesākām ar atvērto durvju
dienu Iecavas un dažu Bauskas
pirmsskolas iestāžu pedagogiem, kad uzņēmām 32 interesentus. Ļoti aktīva izvērsās nu
jau tradicionālā zaļdaru diena,
kad bērniem tika nodrošinātas
daudzveidīgas darbošanās iespējas saistībā ar dabu, lai veicinātu bērnu pētnieciski izzinošo
darbību, sekmētu prasmes veikt
eksperimentus un vērojumus.
Katrai grupai bija izstrādāts
darbības plāns. Bērni sēja, stādīja, piķēja, apgleznoja akmeņus un putnu būrus, vēroja un
salīdzināja, dzēra bērzu sulas,
gatavoja un degustēja augļu un
dārzeņu salātus. Šajā dienā notika arī grāmatas «Eko pasakas
un stāstiņi» atvēršanas svētki,
kuru veidoja bērni kopā ar vecākiem. Paldies visiem vecākiem
par atsaucību!
Uzņēmām ciemiņus arī 19. aprīlī, kad iestādē notika starpnovadu pirmsskolu intelekta olimpiādē «Mazais gudrinieks». Pro-

tams, talkojām parka teritorijā.
Mēnesi noslēdzām ar atvērto
durvju dienu vecākiem. Visas
dienas garumā, lai vērotu darbu sava bērna grupā, iestādi
apmeklēja 75 vecāki. Pedagogi
ir gandarīti par to, ka vecāku
atsaucība un ieinteresētība arvien palielinās. Audzinātājas šai
dienai rūpīgi gatavojās. Divas
dienas iepriekš katram vecākam
bija iespēja iepazīt gaidāmo aktivitāšu plānu. Dažas vecāku
atsauksmes: «Liels paldies audzinātājām un auklītei! Atvērto
durvju dienā vecāki var redzēt
un novērtēt, cik daudz enerģijas,
izdomas un pacietības ir nepieciešams, lai tiktu galā ar mūsu
bērniem.»; «Paldies par iespēju
vērot nodarbību. Liels guvums
bērniem ir interaktīvā tāfele, jo,
kā jau mēs zinām, bērniem patīk viss jaunais un modernais.»;
«Esmu pateicīga šī bērnudārza
vadībai un audzinātājām, auklītēm, par labo darbu un iespēju
bērnam ar īpašajām vajadzībām
adaptēties un atrasties savu
vienaudžu vidū. Patīk atmosfēra
un bērnu atsaucība. Ļoti mīļa
gaisotne. Paldies!».

Atvērto durvju dienā organizējām bērnu skatuves runas
pasākumu «Pavasaris». Šim pasākumam savus bērnus sagatavoja vecāki, iemācot dzejoli par
pavasari. Citēšu kāda vecāka
teikto: «Lielisks skatuves runas
pasākums – ar izdomu, ar pozitīvismu un laba vēlējumiem katram dalībniekam. Apsveicami,
ka vecākiem tiek dota iespēja
līdzdalībai, sagatavojot bērnus
uzstāties. Bērniem tā ir ļoti laba
iespēja ne tikai parādīt spējas,
bet arī pārvarēt nedrošību uzstāties publikai un gūt vienu no
pirmajām pieredzēm ar garantētu pozitīvu atzinumu. Paldies!»
Arī mēs, pedagogi, sakām
paldies vecākiem par atzinību
un labajiem vārdiem, kuri veltīti
mūsu darbam, jo tas dod spēku un prieku turpināt iesākto.
Tikai ar savstarpēju izpratni attīstīsies sadarbība un abpusējs
atbalsts mūsu kopējo mērķu sasniegšanai.
Dace Okolovska,
vadītājas vietniece
izglītības jomā

Labdarības
sporta spēlēs
pārstāv
mūsu novadu
Anta Kļaveniece
Svētdien, 5. maijā, Salaspilī
notika labdarības sporta
spēles «AIZELSIES», kurās
piedalījās arī Iecavas
novada jaunieši. Transportu
nokļūšanai sacensībās
nodrošināja pašvaldība;
braucienu organizēja veselības
veicināšanas koordinētāja
Laura Jerķe.
Sacensību mērķis bija veselīga dzīvesveida popularizēšana,
sabiedrības uzmanības piesaiste
pulmonālās hipertensijas (PH)
savlaicīgai diagnostikai un ārstēšanai. Pasākuma laikā arī tika
uzsākta ziedojumu vākšana trīs
jaunu cilvēku dzīvību glābšanai.
Spēļu dalībnieki piedalījās spēka
un izturības stafetēs, tika pārbaudīta arī viņu erudīcija sirds
un plaušu veselības jomā.
Pasākuma ietvaros bija iespēja
pārbaudīt savu veselību Latvijas
Kardioloģijas centra speciālistu
vadībā sešu minūšu iešanas testā, kā arī uzzināt par PH savlaicīgu diagnostiku un ārstēšanu.
Labdarības sporta spēlēs Iecavas novadu pārstāvēja divas jauniešu komandas: «Pirmais vasaras zieds», kurā startēja Rihards
Vētra, Roberts Dernovojs, Kārlis Ozoliņš, Emīls Sevastjanovs,
Vladislavs Košanskis un Mārtiņš
Petrens, un komanda «Domnieki»,
kurā startēja Malvīne Kreņģele,
Evelīna Traumane, Līga Dobele,
Liene Beidzeniece, Una Nille un
Žanis Sevastjanovs.
«Man ir liels prieks par aktīvajiem Iecavas vidusskolas skolēniem, īpaši par aktīvajiem puišiem, kuriem bija labākais un
atbilstošākais nosaukums - «Pirmais vasaras zieds». Esmu lepna
par savu klasi un Iecavas vidusskolas jauniešiem kopumā, tāpēc
uzskatu, ka šāda veida pasākumu varētu organizēt arī Iecavas
novadā,» teic viena no pasākuma
dalībniecēm Liene Beidzeniece.
«Tas būtu vel viens apliecinājums
par aktīvo un sportisko darbību
Iecavas novadā! Jo tik tiešām
- šeit dzīvo paši radošākie, aktīvākie un sportiskākie jaunieši!» ir
pārliecināta Liene. Savukārt Laura Jerķe teic paldies novada jauniešiem, kuri tik aktīvi iesaistās
veselību veicinošos pasākumos!
Foto galeriju no pasākuma
skatiet www.iecava.lv.
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Mazie cālēni
ieskandina
pavasari

1.lpp.
Nomināciju «Cālis 2013» vecuma grupā no 3 līdz 5 gadiem
saņēma Ance Krūze (5) - pedagoģe Dace Deņisova. Konkursa
anketā rakstīts, ka Ance ir jauka,
jautra, centīga un droša meitene.
Ance ātri apgūst dziesmu vārdus
un tad staigā pa māju dziedādama, attēlojot kādu dziedātāju. Viņai patīk bērnu filmas un multfilmas, taču vairāk patīk pašas
izdomātās pasakas un dzejoļi.
Nomināciju «Cālis 2013» vecuma grupā no 6 līdz 7 gadiem
saņēma Andriana Krūzmane (6)
- pedagoģe Kristīne Karele. Adriana ir ļoti aktīva; visvairāk viņai patīk skriet. Meitenes sapņu
zeme ir Kanāriju salas, kurp viņa
aizbrauks, kad izaugs liela un tāpat kā mamma kļūs par ceļojumu
konsultanti. Adrianas sapnis ir
peldēties kopā ar delfīniem. Viņai
šķiet, ka no visiem dziedātājiem
visskaistāk dzied Atis Auzāns.
Maija Janušjaviča (3) – Drosmīgākais Cālis. Maijas sapnis ir
braukt ar motociklu. Viņa ir ļoti
saprātīga meitene, jo jau tagad
prāto, kā organizēs savu dzīvi,
kad būs liela, kas būs viņas vīrs,
cik daudz bērnu būs ģimenē un
kā viņa ar visu tiks galā.
Emerita Kraukle (4) – Kautrīgākais Cālis. Emeritai ļoti patīk apmeklēt kino, teātri un cirku,
turklāt viņa ir īsta hokeja fane.
Par grupām «Musiqq» un «Per»
Emerita saka: «Redz, kur dzied
mani puiši!» Emerita dzied un uz
klavierēm spēlē pašas izdomātas
dziesmiņas.
Līga Annemarija Vērmane (4)
– Romantiskākais Cālis. «Mans
hobijs ir krāsošana. Esmu maza
saimniecīte, palīdzu mājas darbos: aplaistu puķes, kārtoju savas
mantas, vasarā lasu odziņas.»

Šogad uz titulu «Cālis 2013» pretendēja 29 mazie dziedātāji.
Luīze Kugrēna (4) – Noslēpumainākais Cālis. Luīzei patīk
skaitīt dzejoļus, vasarā ēst šašliku, skatīties spogulī un šķirstīt
datorlapas. Viņai negaršo negaršīgas zemenes un negaršīgi tomāti.
Luīzes sapnis ir kļūt par frizieri.
Marta Adamaite (4) – Koķetīgākais Cālis. Martai patīk zīmēt
un darboties ar plastilīnu, bet
viņas mīļākais seriāls ir «Ugunsgrēks». Kad Marta izaugs, viņa
noteikti kļūs par bērnudārza audzinātāju.
Viktorija Buračevska(4) – Nopietnākais Cālis. Viktorija ir ļoti
gudra un zinātkāra meitene, kurai patīk komandēt un izrīkot citus. Viņa ir īsta saimniece ne tikai
leļļu virtuvē, bet arī bērnudārza
grupiņā.
Patrīcija Albuže (4) – Puķainākais Cālis. Kad Patrīcija izaugs liela, viņa kļūs par rakstnieci, jo tad zinās visus burtus. Ja
Patrīcijai būs daudz naudas, tad
viņa noteikti nopirks daudz saldējuma, ar ko pacienās arī savu mīļāko dziedātāju Renāru Kauperu.
Viktorija Vargušenko (4)
– Skaļākais Cālis. Viktorijai
ļoti patīk skatīties multfilmas un
mūzikas klipus. Viņas mīļākais
dziedātājs ir Lauris Reiniks, kura
dziesmas meitene zina no galvas.
Marta Zakarīte (5) – Sirsnīgākais Cālis. Vislabāk Martai patīk
spēlēties ar mantām, iziet ārā paelpot svaigu gaisu un braukt ar
riteni. Kad Marta izaugs liela, viņa
grib kļūt par mammu, kā arī iegādāties īstu zirgu, īstus papagaiļus
un pavisam īstu vienradzi!
Dāvis Smiltnieks (5) – Drosmīgākais Cālis. Dāvis ir atraktīvs un draudzīgs zēns, kas lasa
un rēķina. Viņam, kā jau puikam,
interesē viss, kas ripo. Dāvim pa-

tīk sagādāt citiem prieku uzdziedot!
Kristiāna Ozola (5) – Cālītedāmīte. Kristiānai patīk laikot
mammas apģērbu, it īpaši augstpapēžu kurpes. Meitenes hobijs ir
jāšana.
Diāna Maceviča (5) – Kārtīgākais Cālis. Diānas mīļākā
multfilma ir «Luntik». Viņai ļoti
garšo saldumi un patīk spēlēties
ar lellēm.
Madara Rimeicāne (5) – Neparastākais Cālis. Madarai patīk spēlēties kopā ar draudzenēm.
Viņas mīļākās filmas ir par princesēm. Madaras hobijs ir tautiskās dejas, bet vasarā ātrā skriešana un peldēšana.
Nikola Kļaviņa (5) – Pūkainākais Cālis. Nikolai patīk būt
princesei, dziedāt un dejot. Viņas
mīļākā multfilma ir par Pelnrušķīti.
Rūta Ārmane (5) – Atraktīvākais Cālis. «Man ļoti patīk, ka
visa ģimene esam kopā gan darbos, gan atpūtā! Priecājos, ja piesakās ciemiņi, jo tad var ļoti garšīgi paēst. Mīlu pucēties un nekur
neeju bez smaida!» atzīstas Rūta.
Agnese Niedra (6) – Jautrākais Cālis. Skolotāja par meiteni
saka: «Agnese ir ļoti atbildīga un
kārtīga meitene, kurai patīk vadošās lomas rotaļās; viņa labprāt
dežūrē grupā un ēdamzālē.» Kad
Agnese izaugs liela, viņa strādāšot kafejnīcā vai restorānā.
Dārta Beitiņa (6) – Dejiskākais Cālis. Kad Dārta izaugs liela, viņa būs policiste, jo tad varēs
apcietināt visus zagļus. Dārtai
gribas iet uz skolu, jo jau tagad
meitene ātri lasa un palīdz brālim
rēķināt. Dārtai labāk gan patīk
dzīvot Rīgā: «Tur ir foršāki puiši
nekā Iecavā.»

Marta Rutka (6) – Ziedošākais Cālis. Martai ļoti patīk sportot. Viņai ļoti garšo tortes un viss,
kas ir salds. No mūziķiem Martai
visvairāk patīk Lauris Reiniks un
viņa dziesma «Es skrienu».
Reinis Linejs (6) – Atraktīvākais Cālis. Skolotāja saka: «Reinis ir īsts atradums – ļoti zinošs,
pacietīgs un atbildīgs.» Pats zēns
saka, ka grib iet uz skolu, jo tur
būs vairāk vietu, kurp aiziet: kabineti, bibliotēka, sporta zāle un
ēdamzāle.
Lauma Potaša (6) – Skanīgākais Cālis. Kad Lauma izaugs liela, viņa strādās par audzinātāju,
lai varētu bērniem uzdot interesantus jautājumus. Viņa noteikti
aizbrauks arī uz savu sapņu zemi
Ameriku, kur ēdīs iemīļotās konfektes un vistu stilbiņus. Lauma
jau no četru gadu vecuma māk
lasīt; viņas mīļākās grāmatas ir
enciklopēdijas.
Valdis Valters Vanags (6)
– Ritmiskākais Cālis. Valdim
ļoti patīk sportot. Par mīļāko dziedātāju viņš stāsta: «Man iepatikās Lauris Reiniks tad, kad mani
parādīja LNT raidījumā «Tautas
Balss», kur izpildīju Laura dziesmu «Sastrēgums». Lauris man uzdāvināja vairākus dziesmu albumus un savu bildi ar autogrāfu.
Viņš ir foršs!»
Lelde Rādena (6) – Skatuviskākais Cālis. Leldei patīk pārsteigt mājiniekus - brīvdienās piecelties no rīta agrāk un sagatavot
brokastis tētim un mammai. Viņa
labprāt min krustvārdu mīklas
un apgūst šaha spēli.
Alberts Karelis (7) – Skaļākais Cālis. Alberts spēlē gan vijoli, gan futbolu, bet pirms miega
mēdz pētīt Bidstrupa karikatūras.
Puisis vēlas kļūt par policistu, jo
tad visu laiku var skatīties kamerās un daudz ko interesantu redzēt, vai arī par vijolnieku.
Ksenija Moseiko (7) – Mīlīgākais Cālis. Ksenija ļoti grib
iet uz skolu. Viņa sacer stāstiņus
un pieraksta tos. Ksenija gribētu
dziedāt kā Lady Gaga.
Kristers Daģis (7) – Stilīgākais Cālis. Kristeram ļoti patīk
atpūsties pie dabas: ziemā braukt
ar ragaviņām, vasarā peldēties,
braukt ar riteni un kopā ar tēti
doties makšķerēt. Kristeram ļoti
patīk palīdzēt mammai virtuvē gatavot ēst un citos mājas darbos.
Nikola Adamaite (7) – Pavasarīgākais Cālis. Bez dziedāšanas Nikolai vislabāk patīk zīmēt
un ceļot. Kad Nikola izaugs, kļūs
par mākslinieci.
Verners Markuss Belozerovs
(7) – Nopietnākais Cālis. Verners vēlas kļūt par ugunsdzēsēju,
jo tas ir bīstams darbs, un Verners ir drosmīgs zēns. Verneram
patīk Gangnam style, kam dejo
līdzi.
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Pašiem
būt!

Jolanta Ignate
No 22. līdz 28. aprīlim,
atsaucoties Latvijas
Bibliotekāru biedrības
aicinājumam, aizvadīta
kārtējā Bibliotēku nedēļa.
Šogad tās vadmotīvs bija
«Mantojuma sardzē», un
bibliotēku aktivitātes
tika veltītas kultūras
mantojumam, tā izzināšanai,
novada ievērojamāko cilvēku
atcerei.
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā 24. aprīļa tematiskajā
sarīkojumā «Iecava, Zemgale,

Kāpēc šoreiz
iecavnieki klusē?
Latvija - mana vienīgā dzimtene» viesojās Bauskas Centrālās
bibliotēkas speciāliste Laimdota
Ozoliņa, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības valdes loceklis
Jānis Brikmanis un iecavniece
Ināra Zeile.
L. Ozoliņas izsmeļošajā un
daudzpusīgajā
prezentācijā
tēvzemes mīlestības dzejā un
domās atkal satikāmies ar mūsu
dižgariem - literātiem Edvartu
Virzu, Vili Plūdoni, Andreju Eglīti, skanēja mūzika un uz ekrāna ieraudzījām senos Teodora
Bidega fotoattēlus par Iecavu un
tās ļaudīm.
Jānis Brikmanis savā stāstījumā aicināja klātesošos būt
optimistiem, nezaudēt cerību un
vienmēr atcerēties mūsu stipro kultūrvēsturiskā mantojuma
kodu, tos sāpju ceļus, kas Latvijas tautai bija gadu simtos jāiziet. I. Zeiles dzeja autores izpildījumā aizkustināja par šobrīd tik
smago – no valsts aizbraukušo
- tēmu.
Nobaudot bērzu sulu, cits citam vēlējām – lai kopā izdodas
nosargāt mūsu Latvijas kultūratmiņas celtni!

Daina Rudzīte

Mans ikdienas pastaigu maršruts parasti neiet pa Rīgas ielu, bet
3. maijā, braucot uz Rīgu, pamanīju tiešām šausmu skatus - kā ir apzāģēti koki zem elektrolīnijas. Tik izkropļotus kokus savā darba mūžā
tiešām vēl netiku redzējusi. Pie kam koki zāģēti ar likumu neatļautajā
laikā – pēc 15. aprīļa. Un tur ir gan bērzi, kas vispār necieš apzāģēšanu,
gan kļavas, kurām atstāts tik pa vienam zaļojošam zaram, kas nav bijis
tieši zem vadiem. Koku vainagi ir jāveido un, ja nevar citādi, tad labāk
to nozāģēt pavisam.
Iecavas galvenā iela – un ko domā tuvējo māju iedzīvotāji, vai tiešām
visiem ir vienalga, un ko par Iecavu var padomāt caurbraucēji? Un kur
palicis latviešu – «caur sidraba birzi gāju, ne zariņa nenolauzu»? Kas
tas par darba vadītāju, kas devis tādu atļauju šādi izkropļot kokus?
Es uzskatu, ka zāģētājiem Iecavai ir jāatmaksā materiālais un morālais
kaitējums.
Anda Rācenāja,
Redakcijas piebilde. IZ redakcija noskaidroja, ka minētie zāģēšanas
Edvarta Virzas Iecavas darbi zem elektrolīnijām rit pēc AS «Latvenergo» iniciatīvas. Pašvaldība
bibliotēkas vadītāja par šo darbu veikšanu netika informēta.

Maijs spēka zīmē
Andis Kaspars
Iecavas novada domes
izsludinātajā nevalstisko
organizāciju projektu
līdzfinansēšanas konkursā
biedrība «Sporta klubs
«FORTE IECAVA WPC»»
startēja ar projektu «Stiprs
un vesels – tas ir stilīgi»,
no pašvaldības saņemot
līdzfinansējumu – Ls 710,00.
Projekts tiks realizēts
sacensību veidā, kuras
norisināsies 11. un 12. maijā
sporta namā «Dartija».
Sacensības «GPC atklātais
Latvijas čempionāts 2013 spēka
trīscīņā un svara stieņa spiešanā guļus ekipējuma divīzijā»
norisināsies divās disciplīnās
- spēka trīscīņā un svara stieņa spiešanā guļus. Sacensību

mērķis ir Latvijas profesionālo
pauerlifteru sacīkšu gara kultivēšana un profesionālā sporta
popularizēšana valstī.
Klubam šis būs otrais patstāvīgi organizētais Latvijas čempionāts. «Mūs un Iecavu zina
visā Latvijā, jo mums laikam
izdodas gan labi organizēt, gan
labi startēt,» tā par klubu un sacensībām izsakās viens no pasākuma organizatoriem Andrejs
Mūrnieks.
Šajās sacensībās būs iespējams ikvienam sportiskā
gaisotnē sastapt gan Latvijas
spēkavīrus Daini Zāģeri, Ingu
Kaktenieku, Rolandu Fersteru,
gan 2012. gada GPC pasaules čempionus Ati Zembahu un
Aļonu Staņēviču. Sacensībās
piedalīsies arī pašmāju titulētie
sportisti: Anželina Romanoviča, Andrejs Mūrnieks un Andis

Šķensbergs, kā arī jaunie sportisti: Intars Baumanis, Filips Siliņš un Armands Birģelis, kuri ir
pierādījuši, ka ir ne tikai stiprākie Latvijā sava vecuma grupā
un svara kategorijā WPC Latvijas atklātajā čempionātā 2013
spēka trīscīņā un svara stieņa
spiešanā guļus, bet arī spēja labot divus Latvijas rekordus. Šo
«double» izdevās veikt Intaram
Baumanim spēka trīscīņas disciplīnās – pietupienos un svara
stieņa spiešanā guļus.
Svarīgi, lai ikviens saprastu,
ka sports ir viens no izplatītākajiem fiziskās un psiholoģiskās attīstības veidiem. Fiziskās
aktivitātes saistītas ar augstām
prasībām sportista personībai,
īpaši pašapziņas celšanai un
mērķtiecīgas personības izaugsmei. Izvirzīt un sasniegt mērķus
ir svarīgi katram indivīdam, tā-

pēc jebkuram sportistam mērķa
sasniegšanai ir jāprot pārvarēt
grūtības, veicot fizisku darbu.
Bet galvenais, ka tā ir cīņa pašam ar sevi. Tāpēc tieši tev ir
dota šī iespēja piedalīties un uzvarēt, kļūt par stiprāko.
Sacensību norises vieta:
Sporta nams «Dartija», Grāfa
laukums 7, Iecava.
Sacensību norises datums
un laiks:
11. maijā plkst. 10.00 – spēka trīscīņa;
12. maijā plkst. 10.00 – svara stieņa spiešana guļus.
Pieteikšanās līdz 8. maijam,
sūtot pieteikumus uz e-pastu:
gpclatvia@inbox.lv
Pasākuma
organizators
– sporta klubs «FORTE IECAVA
WPC». Tālr. 29725598 – Andis
Kaspars;
27487499 – Andrejs
Mūrnieks.
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Sporta ziņas

Par mums raksta

«Dartijai» bronza
LBL 3 turnīrā
1.lpp.
1. maijā SAKS «Dartija» sporta namā basketbola klubs «Dartija»
aizvadīja pēdējo sezonas spēli LBL 3. divīzijas turnīra finālā,
cīnoties par trešo vietu ar komandas «Carnikava» spēlētājiem.
Lai gan iesākumā rezultāts veidojās Carnikavai par labu, līdz
pirmās ceturtdaļas beigām vietējie basketbolisti guva piecu
punktu pārsvaru, ko sīvā cīņā noturēja līdz pat finišam,
pretiniekam atļaujot pietuvoties līdz divu punktu starpībai.
«Salīdzinoši ar pirmajām divām spēlēm, gāja smagi: atlecošajās
bumbās daudz zaudējām, bumba grozā nekrita. Tur vainojams
arī satraukums, kas parasti pārņem spēlētājus pēdējā atbildīgajā
spēlē. Tomēr kopumā visi nospēlēja labi,» stāsta komandas
galvenais tiesnesis Voldemārs Pārums. Vietējos basketbolistus
šoreiz atbalstīja ar kārtīgu bungu rīboņu, kopīgiem izsaucieniem
un pat skaļruņos izteiktiem saukļiem. «Paldies līdzjutējiem un
pārējiem atbalstītājiem un sponsoriem: gan AS «Balticovo»,
Iecavas novada domei un SAKS «Dartija». bez viņu atbalsta būtu
grūti. Paldies arī puišiem par izturību. Cerējām, protams, uz
pirmo vietu, bet jāprot izcīnīt arī trešā,» piekto sezonu noslēdzot
saka treneris.

27. aprīlī noslēgusies kartēja
Iecavas novada kausa izcīņa
telpu futbolā.
Šogad turnīrā piedalījās 14
komandas, no tām septiņas pārstāvēja Iecavas novadu (Santos,
Ballu Motors, Eckau, Lats uz
nedēļu, Cik maksā piens litrā?,
FK Juniors un Tornado). Pārējās
septiņas komandas bija no Rīgas, Jelgavas, Bauskas un Gailīšiem (Barcamania, FC Petrow,
RAF, Pārlielupe, Craft, BSK, Gailīši). Komandas tika sadalītas
trīs grupās: divās bija pa piecām komandām, bet vēl vienā
– četras komandas. No katras
grupas divas labākas komandas
un divi labākie 3. vietas ieguvēji
tika play-off kārtā.
Diemžēl šogad ļoti neveiksmīgi savas spēles aizvadīja IecaKomandu vietu sadalījums:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Barcamania
FK RAF
Pārlielupe
FC Petrow
Gailīši
Santos
Craft

26. aprīļa žurnālā «Ievas
Māja» rubrikā «Tā mēs dzīvojam»
žurnāliste Gunta Šēnberga lasītājus iepazīstina ar iecavnieci
Hēliju
Stepanoviču-Monkeviču un viņas daudzveidīgo salātu saimniecību. «Grūti noticēt,
ka visa šī skaistuma saimniece
Hēlija salātus audzē tikai trešo
gadu un nav ne agronome, ne
dārzniece: «Vispirms esmu mā-

cījusies par lietvedi, pēc tam par
grāmatvedi. Pirms sāku audzēt
salātus, septiņus gadus biju
zvērināta mājsaimniece.»» Rakstā uzzināsiet: kā Hēlija kļuva
par dārznieci; kas viņai palīdz;
cik salātu šķirnes viņa audzē un
kā saimniekošanu ietekmējusi
garā ziema. Turklāt četru lappušu stāsts bagātīgi ilustrēts ar
fotoattēliem.

Vertējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī TAVUS
pozitīvos un negatīvos vērtējumus!

Negatīvi : : :

- Mūsu mājas kāpņu telpu
priekšpusēs no Iecavas
upes puses regulāri dažādās
diennakts stundās (it sevišķi
brīvdienās), uzturas jaunieši
un vīrieši, kuri tur lieto
alkoholiskos dzērienus un
smēķē. No tā cieš mājas
iedzīvotāji un viņu bērni
- gan no dūmiem, gan no
skaļiem trokšņiem nakts
stundās. Esam ziņojuši gan
Iecavas policijai, gan lūguši
vas komandas. Tikai Santos tika namu apsaimniekotājam
play-off kārtā, bet ceturtdaļfinā- SIA «Dzīvokļu komunālā
lā piekapās RAF. Tomēr lielāko
vilšanos sagādāja Ballu Motors,
kas šogad palika 10. vietā.
Jau no pirmajās turnīra
dienās par izteiktu līderi kļuva
Barcamania, kura katrā spēle Muzeju nakts vienlaicīgi nosagrāva pretiniekus. Finālspēlē tiek gandrīz visu Eiropas valpat RAF nespēja tai pretoties, stu muzejos. Jau trešo reizi
piedzīvojot sagrāvi ar 10:3. Jā- izbaudīt Muzeju nakti Iecavā
atzīmē, ka tāpat kā pērn, abas aicina biedrība «Arhīvs».
Pasākums tradicionāli norijelgavnieku komandas - RAF un
Pārlielupe – tika turnīra pirmajā sinās no sestdienas vakara līdz
trijniekā. Spēlē par bronzas me- pirmajai svētdienas rīta stundai
daļām Pārlielupe bez problēmām vai pat ilgāk. Muzeju nakts pirmar rezultātu 8:3 pieveica FC Pet- sākumi meklējami 1977. gadā, kad Berlīnē notika nakts parow.
Šogad pār labāko turnīra sākums «Lange Nacht der Muspēlētāju atzīts J. Matrjonins seen» (garā muzeju nakts). Šī
(Barcamania), bet par labāko tradīcija strauji ieguva popularivārtsargu kļuva I. Preinesber- tāti Eiropā, vēlāk tai pievienojās
gers (Barcamania). Rezultatīvā- arī Argentīna un Filipīnas. Latkais spēlētājs ar 22 gūtiem vār- vijā pirmā muzeju nakts notika
2005. gadā.
tiem ir A. Ļihmanskis (RAF).
Šogad 18. maijā, Iecavas Muzeju naktī, aicinām visus:
- uz 4. Iecavas krāmu tirgu
8. BSK
- ar pirkšanu un pārdošanu,
9. Lats uz nedēļu
priekšnesumiem, izsoli un vaka10. Ballu Motors
ra zupu;
11. Eckau
- uz «Solobasket» nakts tur12. Cik maksā piens litrā?
nīru, zolītes spēli un citām spor13. FK Juniors
tiskām aktivitātēm;
14. Tornado
- uz radošo darbnīcu lieliem

Iecavas telpu futbola kausā
triumfē Barcamania
Jevgēnijs Gedertsons

Salāti – grezni kā mežģīnes

saimniecība» norobežot kāpņu
telpu priekšpuses, bet diemžēl
nekādi pasākumi netiek veikti.
Iedzīvotāji ir jau pieraduši un
paši regulāri cīnās, it sevišķi
ar nepilngadīgiem jauniešiem,
kuri smēķē un lieto alkoholu,
bet gribētos saņemt atbalstu
arī no pašvaldības un tās
pakļautībā esošajām iestādēm,
lai mazinātu jauniešu atkarību
no dažādām vielām.
/Edvarta Virzas ielas
27. nama iedzīvotājs/

Muzeju nakts Grāfa laukumā
un maziem;
- uz vēsturisko spēkratu parādi, kurā aicināts piedalīties ikviens ar savu transporta līdzekli,
ja tas ir vecāks par 25 gadiem;
- uz vēsturiskās ekspozīcijas
jaunumiem, kuros šoreiz esam
nolēmuši parādīt vēsturiskos
darba rīkus no mūsu krājumiem,
tāpēc aicinām visus, kuriem ir
kādi interesanti, senatnīgi darba rīki, atvēlēt tos ekspozīcijas
iekārtošanai, kaut vai tikai uz
muzeju nakts pasākuma laiku.
Vēl varēsiet skatīt fragmentus
no kinohronikām par Iecavu.
Biedrība «Liepas» rūpēsies,
lai pasākumam netrūktu zaļās
krāsas, kura šogad ir noteikta
kā vienojošā visiem Latvijas Muzeju nakts pasākumiem.
Aicinām visus, kuri vēlas
aktīvi piedalīties pasākumā un
padarīt to interesantāku, sūtīt
e-pastu uz archivs@inbox.lv vai
zvanīt pa tālruni 29422880.
Tiekamies 18. maijā pl. 20:00
Grāfa laukumā!

2013. gada 10. maijā .

Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI (B kat.)
ZAMS

Maksa par kursiem Ls 20
Braukšana 45 min. Ls 6
Mācību sākums 13. maijā

MOTOVADĪTĀJU KURSI (A kat.)

Maksa par kursiem Ls 30
Braukšana 45 min. Ls 7,50
Mācību sākums 17. maijā
www.zams.lv
Tiek komplektēta
Tālr. 29121985
grupa 95. kodam
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

SIA «Lielzeltiņi»
pārdod granulētu
barību putniem.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26432573, 63960776.

SIA «Lielzeltiņi»
pērk lopbarības un
pārtikas kviešus.
Transports. Ātra apmaksa.
Tālr. 26484467, 63960776.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
SIA «MB Tehnika»
Iecavas tirgū
pārdod
motorzāģus,
trimmerus un
dārza inventāru.
Tālr. 28455544.

◊ 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.

1 vai 1,5 istabu dzīvokli Iecavā
ar visām vai daļējām ērtībām.
Tālr. 26281372, 28703192.
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Dažādi : : :
Zemes apstrāde: aršana, kultivēšana, diskošana, vagošana,
mazdārziņu frēzēšana, teritorijas appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta pakalpojumi ar traktoru: iekraušana, izkraušana, melnzemes
piegāde. Zemes sagatavošana
piemājas mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.
Augsnes frēzēšana
mazdārziņos.
Tālr. 26821053.
Katra mēneša
otrajā pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
galvenā arhitekte
DACE PUTNA.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 13. maijā.

Vidusskolā
27. maijā plkst. 18.00
uz pirmo vecāku sapulci
Iecavas vidusskolā aicināti
2013./2014. mācību gada
1. klašu audzēkņu vecāki.

Līdzjūtība
Turp, kur tu aizgāji, apstājās laiks,
Norima rūpes, sāpes un bēdas,
Nu tavi darbi, asaras, prieks
Snigs mūsu atmiņās balti kā sniegs.

Pērk : : :

/B. Martuževa/

Skumju brīdī esam kopā ar Zaigu Vasiļjevu,
brāli mūžībā pavadot.

Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem mēnešiem.

Senioru deju kolektīvs «Iecavnieks»

Aizsaulē aizgājuši
Anatolijs Kovpaks (15.11.1940. - 01.05.2013.)
Jānis Pancis (02.04.1942. – 02.05.2013.)
Skaidrīte Ziemele (09.07.1922. – 02.05.2013.)
Pjotrs Pavlovs (23.07.1940. – 03.05.2013.)

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

Iecavas internātpamatskolas
kolektīvs ļoti atvainojas Elitai
Strautmanei ar ģimeni par
nepareizu informāciju, kas
bija publicēta laikraksta
«Iecavas Ziņas»
3. maija numurā.

Kultūras namā
10. maijā plkst. 19:00
RPIVA deju un ritmikas
skolotāja profesionālās
bakalaura studiju
programmas studentes
Gintas Ceras diplomdarba
atskaites koncerts.
Ieeja - bez maksas.
11. maijā plkst. 19:00
senioru deju kolektīva
«Iecavnieks»
35 gadu jubilejas
koncerts.
Ieeja - bez maksas.
17. maijā plkst.18:00
Mūsdienu deju
koncerts.
Ieeja - bez maksas.
No 14. līdz 28. maijam
Zālītes speciālās
internātpamatskolas
skolēnu
darbu izstāde.
19. maijā plkst. 19:00
Īslīces amatierteātra «Dadži»
mūsdienīgu pārpratumu
komēdija A. Banka
«Meitiņa».
Ieejas maksa - Ls 1.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
25. maijā
no plkst. 11:00-23:00
Publiskās atpūtas
vietas atklāšana
«Spirtniekos»
* spēkavīru
paraugdemonstrējumi,
* pludmales volejbols,
* laivošana,
* kino,
* sporta tūrisma
pārbaudījumi,
* netradicionālas stafetes,
* Dj priekšnesumi,
* foto stūrītis.

Luterāņu baznīcā
12. maijā plkst. 13.00
Mātes dienai
veltītu koncertu
sniegs Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas dziedātāji un
koklētāji.
Visi mīļi aicināti!
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