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Jānis Pelsis

Pļavas dziesmu nodziedāju
Pār pļaviņu pāriedama;
Man piebira pilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas.

Priecīgus Jāņus un
lustīgu līgošanu!

Tuvojoties vasaras saulgriežiem, 16. jūnijā lauku mājās «Kveriņi» Iecavas novadā
jau tradicionāli aizvadītas Jāņu mācības.
Lai neizzustu Jāņu tradīcijas, nevalstiskā organizācija «Aktīvistu klubs «Vardes»» ar domubiedriem
pirms pieciem gadiem pirmo reizi sarīkoja Jāņu mācības un ielīgošanu ar vainagiem, tautastērpiem,
5.lpp.
alu, pīrāgiem un visu pārējo, kas šajos svētkos iederas.

3.

Brīvprātīgajā 4.
darbā
5.
gan Latvijā,
gan ārzemēs
Aicina uz
7.
Puķu draugu
saietu Kuldīgā

No olimpiādes atgriežas ar astoņām medaļām
nieki startēja vienkopus Ventspils
Olimpiskajā centrā. Tenisistes uz
sacensībām ieradās dienu iepriekš
Latvijas Jaunatnes vasaras
un gājienā jau devās ar sudraba
olimpiādē Ventspilī no
medaļām kaklā. Atklāšanas parādē
13. līdz 15. jūnijam Iecavas
piedalījās arī Iecavas novada domes
novadu pārstāvēja desmit
priekšsēdētājs Jānis Pelsis, kurš
sporta skolas «Dartija» audzēkņi: pēc ceremonijas kopā ar pārējiem
septiņi vieglatlēti un trīs galda
pašvaldību vadītājiem devās uz pietenisistes.
ņemšanu pie Ventspils mēra Aivara
Latvijas Jaunatnes vasaras Lemberga.
olimpiāde notiek reizi divos gados,
kur labākie jaunie sportisti sacenVieglatlētika
šas pašvaldību komandu sastāvos
11 komandu konkurencē ar
26 olimpiskajos sporta veidos, izcī- rezultātu 45,71 sek. Iecavas sprinnot ceļazīmes uz Eiropas Jaunatnes teri Daniels Fjodorovs, Matīss Riolimpiādi. Šogad disciplīnas norisi- hards Mītins, Māris Mika Lejnieks
nājās vairākās pilsētās, taču iecav- un Raitis Fomrats 4×100 m stafetē

Elīna Arāja

apsteidza spēcīgo Rīgas komandu
un izcīnīja sudraba medaļu, no zelta atpaliekot vien par 11 sekundes
simtdaļām.
100 metru skriešanas distancē
50 dalībnieku konkurencē finālā
iekļuva jaunākais mūsu sprinteris
Daniels Fjodorovs (11,84 sek.) un
Matīss Rihards Mītins (11,86). Daniels ieguva 5. vietu ar rezultātu
11,81 sekundes, bet Matīss palika
astotais ar rezultātu 12,13 sekundes. Finālā neiekļuva Māris Mika
Lejnieks (12,11) un Raitis Fomrats
(12,46). No visiem finālistiem rezultātu uzlaboja vienīgi Daniels, tomēr
no medaļas viņu šķīra 11 sekundes
2.lpp.
simtdaļas.

Rūdolfs Jānis Štāls,
izcīnot bronzas medaļu.

2013. gada 21. jūnijā .

No olimpiādes atgriežas ar astoņām medaļām

1.lpp.
Olimpiādes
atklāšanas parādē.
1.lpp.
45 sprinteru konkurencē 200
metru skrējienu visātrāk pieveica
Daniels Fjodorovs - 24,37 sekundēs. Viņam līdz iekļūšanai finālā
pietrūka 18 sekundes simtdaļas.
Pārējie sprinteru rezultāti: Māris
Mika Lejnieks - 24,92 sek., Matīss
Rihards Mītins - 25,11 sek. un
Raitis Fomrats - 25,42 sek.
Diska mešana un
lodes grūšana
Diska mešanā ar 40.27 m
tālu raidījumu bronzas medaļu
nopelnīja Rūdolfs Jānis Štāls. 24
dalībnieku konkurencē godam cīnījās arī Žanis Sevastjanovs, taču
veiksme šoreiz nebija viņa sabiedrotā.
Starp 39 lodes grūdējiem Rūdolfs Jānis Štāls ierindojās 11.
vietā ar rezultātu 12,43 m.
Galda teniss
Komandu sacensībās Iecavas

Godalgotās tenisistes: Anna
Markova (no kreisās), Beāte
Jašuka un Anna Ansone.

galda tenisistes Beāte Jašuka,
Anna Ansone un Anna Markova
izcīnīja sudraba medaļu, lai gan
šķita, ka var cerēt uz zeltu. Šajās
sacensībās liela nozīme ir tam,
kādā variantā komandas dalībniekus izkārto pa spēlēm. «Šoreiz
netrāpījām uz īsto,» atzīst trenere
Baiba Gāga.
Visas tenisistes piedalījās arī
vienspēlēs, kurās kvalificējas 12
labākās sportistes pēc Latvijas
Galda tenisa federācijas reitinga.
Beāte apakšgrupā guva četras no
piecām uzvarām. Finālā spēlēja
četras labākās tenisistes, Beātei
4. vieta un līdz bronzas medaļai
pietrūka tikai nedaudz veiksmes.
Jāpiebilst, ka Beāte bija divus gadus jaunāka par pārējām finālistēm.
Matīss
Rihards
Mītins:
«Olimpiāde bija noorganizēta lieliski, atklāšanas ceremonija - fan-

tastiska. Trīs dienas, ko pavadīju
Ventspilī, aizritēja vēja spārniem,
pilnas smieklu un pozitīvu emociju. Sajūta brīdī, kad kaklā tika
uzkārta sudraba medaļa, bija neaprakstāma, arī tagad, šo brīdi atceroties, manu seju rotā smaids.
Jutos pagodināts par iespēju
olimpiādes parādē nest karogu
Iecavas delegācijas priekšgalā.
Tas tik tiešām bija fantastiski mēs soļojām pa Ventspils ielām,
kas bija pilnas skatītāju.
Priecājos, ka tiku 100 m distances finālā, lai gan ar ne tik
spīdošu rezultātu. Līdz olimpiādei
sadziedētās traumas diemžēl lika
sevi manīt, un finālā paliku astotais. Tas, protams, nav slikti, taču
apzinos, ka varēju iegūt arī kādu
no godalgotajām vietām.
Vēlos pateikt milzīgu paldies
saviem treneriem - Dacei Vizulei
un Valdim Šustam, kā arī saviem

Sprinteri, iesildoties pirms stafetes:
Māris Mika Lejnieks (no kreisās), Raitis Fomrats,
Daniels Fjodorovs un Matīss Rihards Mītins.

stafetes komandas biedriem - Raitim, Mikam un Danielam. Malači!
Protams paldies arī manai ģimenei par sniegto atbalstu.
Tagad gatavojamies Latvijas
čempionātam, kas norisināsies
28. un 29. jūnijā Jēkabpilī. Ceru,
ka līdz tam laikam būšu savedis
sevi kārtībā un varēšu uzrādīt vēl
labākus rezultātus, kā arī atkal
likt izskanēt Iecavas vārdam.»
Rūdolfs Jānis Štāls: «Esmu
apmierināts ar savu rezultātu, jo
uzlaboju savu personīgo rekordu.
Priecājos, ka uzrādītais rezultāts
bija pietiekami labs, lai iegūtu
trešo vietu olimpiādē. Joprojām
esmu pozitīvisma un prieka pārpilns, jo esmu izpildījis uzstādītos
mērķus un vēl ieguvis medaļu!
Visu olimpiādes laiku biju priecīgs, sākot jau ar gājienu, par ko
ir tikai labi iespaidi: gavilēšana,
aplausi, smaidīgi cilvēki un gandarījums, ka varu atrasties šeit
- perfekti. Sportošana ir kļuvusi
par daļu no manas dzīves. Man
patīk sportot un gūt labus rezultātus. To man palīdz īstenot treneri Dace Vizule un Valdis Šusts.
Tieši trenere mani pamudināja
pievērsties vieglatlētikai, jo iepriekš spēlēju basketbolu. Tieši
vieglatlētikā es atradu savu vietu,
par ko esmu pateicīgs!»
Beāte Jašuka: «Vienspēlēs cerēju sasniegt vairāk, taču kā ir,
tā ir! Vēl joprojām nedaudz pārdzīvoju, ka emociju dēļ palaidu
garām skaisto olimpiādes medaļu, sīvā cīņā par 3. vietu zaudējot
baušķeniecei Karīnai Gailišai. Ar
dubultspēlēm esmu apmierināta.
Pēc apbalvošanas ceremonijas visas bijām ļoti priecīgas un gandarītas par paveikto.
Kopumā man ļoti patika olimpiāde, arī parāde. Ejot garām
lielajai skatuvei, tika pieminēts
arī mans vārds! Šķita, ka cilvēki olimpiādes dienās bija daudz
priecīgāki un draudzīgāki. Sportot
mani motivē panākumi. Ikreiz ir
patīkami saņemt medaļu vai kādu
balvu. Trenere Baiba Gāga man ir
iemācījusi galda tenisa pamatus,
bet pēc šīm sacensībām vēl vairāk
sapratu, ka ir jāturpina attīstīties.
Treneris Valdis Šusts ir palīdzējis
mums uzlabot fizisko formu. Tas
ļāva spēļu laikā nejusties fiziski
nogurušai, varēju vairāk domāt
par tehniku.»
Daniels Fjodorovs: «Olimpiādē bija ļoti spēcīgi sportisti, ar
kuriem tiešām varēja pacīnīties.
Lielākais prieks man ir par iegūto 2. vietu stafetē un 5. vietu 100
metru skrējienā. Milzīgs paldies
jāsaka trenerei un sporta skolas
direktorei Baibai Gāgai.»
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Novada domē

Iecavas novada domi arī turpmāk vadīs Jānis Pelsis
Anta Kļaveniece
18. jūnija domes sēdē par
Iecavas novada domes
priekšsēdētāju ar deviņām
balsīm «par» ievēlēts Jānis
Pelsis («Visu Latvijai!»«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»,
«Centriskā partija LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA»).
Domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīta arī Astrīda Vītola («Vienotība»), par kuru savas
balsis atdeva seši deputāti.
Par Jāni Pelsi balsoja: Juris Ludriķis, Jānis Pelsis, Jānis Pastars, Guntis Arājs,
Aivars Mačeks, Juris Krievs,
Agra Zaķe, Pēteris Bite un Vilnis
Gailums («Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», «Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA»). Par Astrīdu Vītolu balsoja: Atis Avots un Lāsma
Četverga (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija),
Edvīns Circenis, Astrīda Vītola
un Arnis Grundmanis («Vienotība») un Sergejs Pašukovs («Saskaņas centrs»).
Pēc domes priekšsēdētāja
ievēlēšanas J. Pelsis aicināja izvirzīt kandidātus priekšsēdētāja
vietnieka amatam. Astrīda Vītola
amatam ieteica Ati Avotu, savukārt Juris Krievs šim amatam
ieteica Agru Zaķi. Abi kandidāti
ir gana pieredzējuši pašvaldības
darbā, jo jau četrus sasaukumus
ir bijuši deputāti. Juris Krievs
uzteica arī Agras Zaķes pieredzi pašvaldības vietnieces amatā un viņas atbildīgo attieksmi

Skolu ziņas

pret pienākumiem. Balsojums
par priekšsēdētāja vietnieku bija
analogs priekšsēdētāja balsojumam: par Ati Avotu savas balsis
atdeva seši deputāti, bet deviņi par Agru Zaķi.
Sēdes tupinājumā deputāti
lēma par četru pastāvīgo komiteju izveidi. Deputāti vienbalsīgi
lēma, ka tāpat kā iepriekš domē
darbosies četras komitejas piecu
cilvēku sastāvā: Finanšu komiteja, par kuras vadītāju automātiski kļūst domes priekšsēdētājs,
Veselības un sociālo jautājumu
komiteja, Attīstības komiteja un
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja. Katram deputātam ir
pienākums strādāt vismaz vienā
komitejā.
Finanšu komitejā (tāpat
kā iepriekšējā sasaukuma laikā) darbosies Jānis Pelsis, Juris Krievs, Juris Ludriķis, Aivars
Mačeks un Atis Avots.
Veselības un sociālo jautājumu komitejā darbosies Agra
Zaķe, Lāsma Četverga, Juris
Ludriķis, Sergejs Pašukovs un
Vilnis Gailums.
Izglītības, kultūras un sporta komitejā darbosies Juris
Krievs, Agra Zaķe, Vilnis Gailums, Arnis Grundmanis un
Edvīns Circenis.
Attīstības komitejā darbosies Aivars Mačeks, Jānis
Pastars, Pēteris Bite, Guntis
Arājs un Astrīda Vītola.
Jau tuvākajā laikā komitejas
ievēlēs to vadītājus un vienosies
par sēžu norises laiku. Plānots,
ka nākamā domes sēde notiks
9. jūlijā.

Jaunie deputāti pēc pirmās šī sasaukuma domes sēdes:
pirmajā rindā no kreisās - Arnis Grundmanis, Jānis Pastars,
Astrīda Vītola, Agra Zaķe, Lāsma Četverga, Atis Avots un
Juris Ludriķis; otrajā rindā no kreisās - Vilnis Gailums,
Sergejs Pašukovs, Pēteris Bite, Guntis Arājs, Aivars Mačeks,
Juris Krievs un Edvīns Circenis; centrā - Jānis Pelsis.
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Atvadoties no skolas,
stāda ābeles
Dzimtmisas pamatskolā
14. jūnijā noritēja jau
83. izlaidums skolas vēsturē,
informē skolas direktore
Jana Arāja.
9. klases absolventus sveikt
bija ieradies Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis
un izglītības speciāliste Aldonija
Gaveika.
Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs ir gandarīts, ka absolventi visi ir ieguvuši apliecību
par pamatizglītību un visiem ir
skaidrs, kurās mācību iestādēs

mācīsies turpmāk. Īpašs prieks
par Gvido Voronu, kurš valsts
pārbaudes darbos saņēma augstu vērtējumu: Latvijas un pasaules vēsturē 10 un latviešu
valodā 9 balles. Raivo Feldmanis
un Henriks Matuševs angļu valodas eksāmenā ieguva 9 balles.
Absolventi kā dāvanu skolai pēdējā zvana dienā iestādīja
desmit ābeles. Izlaidumā skolas
vadība, skolotāji, viesi un vecāki
vēlēja absolventiem neapstāties
pie paveiktā un nezaudēt prieku
par labi paveiktu darbu. 6.lpp.

Dzimtmisas pamatskolas absolventi,
viesi un skolotāji 9. klases izlaiduma dienā.
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Līgo dziesmas mācīs Jēnas iedzīvotājiem
Anta Kļaveniece
no B. Gavares albuma
Jēna ir universitātes pilsēta
Vācijā ar aptuveni 120 tūkstošiem iedzīvotāju. Vienā no tās
dienas centriem jau desmit
mēnešus brīvprātīgo darbu
veic iecavniece Baiba Gavare.
Pagājušajā nedēļā viņa ciemojās pie vecākiem un draugiem
Latvijā, taču nu jau ir devusies atpakaļ. Tuvākais pasākums, kas Baibai jāorganizē,
ir vasaras saulgriežu svinības.
Tās šoreiz notiks latviskā
garā: dienas centrs būs rotāts
bērzu meijām, interesenti varēs piedalīties vainagu pīšanas
darbnīcā, skanēs Līgo dziesmas.
Baibai šī nav pirmā pieredze
brīvprātīgo darbā; viņa palīdzējusi vairāku pasākumu organizēšanā Rīgā. Pirms gada Baiba
ieguvusi bakalaura grādu vides
zinātnē, taču sapratusi, ka šajā
jomā nevēlas darboties. Vilinājusi sociālā joma, taču mācīties
maģistros sociālās zinības šķitis pārāk garlaicīgi. Iepazinusi
daudzveidīgo brīvprātīgā darba
piedāvājumu Eiropā, Baiba nolēma izmantot šo iespēju. Pēc
vairāku pieteikumu noraidījuma
pēkšņi tika akceptēta Baibas dalība trīs projektos vienlaicīgi. Bija
jāizvēlas starp darbu Nīderlandē, Rumānijā un Vācijā. Baiba
deva priekšroku Vācijai, jo turp
vajadzēja doties, negaidot garus
mēnešus. Vispirms gan bija jāatrod organizācija Latvijā, kas šo
braucienu koordinē. Latvijā ar
brīvprātīgā darba koordinēšanu
nodarbojas gandrīz 40 organizācijas; Baiba izvēlējās Daugavpilī
reģistrētu, jo Latgalē tām ir mazāks noslogojums.
31. jūlijā Baiba devās uz
Jēnu, kur viņu gaidīja gadu ilgs
darbs dienas centrā. Ar 13-27
gadus veciem jauniešiem, saglabājot brīvu un nepiespiestu atmosfēru, centrā strādā prasmīgi
sociālie pedagogi, dažādas nodarbības vada citi sava aroda pratēji. Piemēram, pavisam nesen
pieaicināti grafiti mākslinieki,
kas kopā ar jauniešiem izkrāsoja
centra lielo zāli. Baiba stāsta, ka
dienas centrs ir labi aprīkots un
plašs. Tajā ir fitnesa zāle, telpas
boksa treniņiem un fizioterapijas
nodarbībām, datorzāle, biljarda
istaba, virtuve, atpūtas telpa ar
bāru un dīvāniem.
«Uz Vāciju aizbraucu bez va-

lodas zināšanām, tāpēc mēnesi mācījos bezmaksas kursos.
Iejusties palīdzēja treneri un
dalība ievadsemināros, arī brīvprātīgo darba koordinējošā organizācija, kas rīko dažādus saliedēšanās pasākumus. Piemēram,
pagājušajā vasarā mums bija sarīkots brīnišķīgs laivu brauciens
pa Zāles upi.
Dienas centrā mans galvenais
uzdevums ir ģenerēt idejas un
piedalīties projektos, kas nodrošina dažādas aktivitātes. Lai dalītos pieredzē un iepazīstinātu ar
savas tautas kultūru, izdomāju
dažādas spēles un nodarbības,
caur kurām to var apgūt: kulinārijas nodarbības, improvizētu
spēli «Vai gribi būt miljonārs?»,
puķu un garšaugu audzēšanu
un daudz ko citu. Dienas centru
bieži aicina iesaistīties arī dažādos pasākumos – koncertos,
festivālos, pilsētas svētkos. Tad
nu domājam, kā sevi parādīt, ko
interesantu organizēt. 13. jūlijā
būs pilsētas svētki, kuros ar kolēģiem organizēsim kopīgas gleznas darināšanu. Tā būs paliela
plāksne, uz kuras ikviens interesents varēs kaut ko uzzīmēt.
Man patīk tas, ko daru. Priecē, ka arī centra jaunieši ir motivēti piedalīties kopīgos pasākumos, kaut ko jaunu iemācīties,
parādīt sevi. Viņiem ļoti patīk
būt kopā, komunicēt, palīdzēt.
Uz centru var atnākt arī vienkārši tāpat. Pavērot, ko dara citi,
apēst savu pusdienu maizīti. Ir
studenti, kas dienas centrā mazākiem skolēniem palīdz apgūt
matemātiku, ķīmiju. Apbrīnojami, ka daudzi ir gatavi ziedot
savu laiku, lai nodotu zināšanas
citiem, kaut gan tas nav viņu
pienākums,» stāsta Baiba.
Dzīvojot Jēnā, Baibai šķiet,
ka ir mainījies viņas dzīves stils:
citāds apģērbs, rūpīga atkritumu šķirošana un pozitīvā attieksme pret cilvēkiem ir kļuvusi arī
par viņas ikdienu. Sākumā laipnā attieksme šķitusi samākslota, taču tagad Baiba secina: «Vai
nav jauki, ja, aizejot no darba,
ikviens tev novēl jauku vakaru
vai patīkamu un saulainu atvaļinājumu?»
Diemžēl Baiba savu nākotni
ar Latviju nesaista. Viņas sirds
skumst vien par šķirtību no vecākiem un draugiem. Jauniete
plāno uzlabot savas vācu valodas zināšanas, kādu laiku veikt
brīvprātīgo darbu universitātes
klīnikā, bet vēlāk – apgūt medicīnas māsas profesiju un veidot
savu karjeru Vācijā.

Baiba kopā ar savu mentoru un dienas centra vadītāju
Marko (no kreisās), kaimiņu dienas centra darbinieku
Kristianu un brīvprātīgo no Krievijas - Mišu.

Laivu braucienā ar citiem brīvprātīgajiem
pagājušā gada augustā. Baiba otrā no labās.

Brīvprātīgais darbs ļauj iepazīties
ar jauniem cilvēkiem un reizēm pat jaunām kultūrām un
iegūt nenovērtējamu pieredzi, lai veicinātu vai ietekmētu
savu turpmāko karjeru.
Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts veids,
kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē, pārveido un
uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.
Darbs ir bezpeļņas, tomēr brīvprātīgajam
tiek apmaksāti ceļa izdevumi, uzturēšanās un ēdināšanas
izdevumi, apdrošināšana un valodas kursi,
kā arī neliela kabatas nauda.

Kāds bijis MAIJS : : :
Aizvadītajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 11 miršanas apliecības un septiņas dzimšanas apliecības.
Jaundzimušie ir divi puikas un piecas meitenes. Vecāki viņiem
izvēlējušies šadus vārdus: Markuss, Alekss, Samanta, Sofija,
Adriana, Marta un Nora. Maiju par savu laulību mēnesi nebija
izvēlējies neviens pāris.
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Par brīvprātīgo Dziesmu un deju svētkos
Anta Kļaveniece
no M. Nolbergas albuma
«Ļoti gribēju tikt uz Dziesmu
svētkiem. Divas reizes esmu
bijusi dalībnieces statusā,
četras reizes - kā skatītāja,
šoreiz gribēju tajos piedalīties
no pavisam cita skatu punkta
– kā organizatore,» teic deviņpadsmitgadīgā Marta Nolberga
– iecavniece, kas izturējusi
diezgan sīvu atlasi, lai kļūtu
par brīvprātīgo XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkos.
Brīvprātīgo pieteikšanos un
atlasi organizēja Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar nodibinājumu «Rīga
2014». Atlases konkursi notika
gan Rīgā, gan reģionos. Marta
kopā ar draudzeni devās uz atlasi Jelgavā un divas dienas pēc
intervijas saņēma priecīgo ziņu,
ka ir tikusi to piecu brīvprātīgo
vidū, kas uz svētkiem dosies no
Jelgavas. Pavisam svētku laikā
plānots nodarbināt apmēram
500
brīvprātīgo,
kas
būs
iesaistīti koordinētās brīvprātīgo
misijās. Dziesmu un deju svētkos brīvprātīgie varēs darboties
svētku atklāšanā, koru karos,
dziesmu un deju koncertos,
konkursos, gadatirgū, deju lielkoncertā, noslēguma koncertā
un citās aktivitātēs.

Iespējams, ka atlases rīkotājiem iepatikās Martas patstāvība – jau divus gadus paralēli
mācībām vidusskolā viņa strādā
ātrās ēdināšanas uzņēmumā
«Hesburger». «Man ir gandarījums, ja varu pati sevi apgādāt.
Vēl pirms tam strādāju siltumnīcās. Patika, ka vismaz 1. septembrī skolā varu ierasties pašas pirktās drēbēs.»
Dziesmu svētku burvību
Marta izbaudījusi jau kopš bērnības, jo ģimene vienmēr atļāvusies doties uz šo pasākumu. Astoņus gadus apņēmīgā jauniete
arī pati ir dziedājusi korī. «Mani
apbur šī neaprakstāmā kopības
sajūta. Ikdienā katrs ir pats par
sevi, bet Dziesmu svētkos liekas,
ka visa Latvija ir kopā. Priecājos, ka tagad man būs iespēja
būt šī procesa niecīgai daļiņai,
bez kuras tomēr nevar iztikt.
Izbaudīšu Dziesmu svētkus un
es zinu, ka man noteikti patiks!»
ir pārliecināta Marta. 21. jūnijā viņa nosvinēs vidusskolas
12. klases izlaiduma dienu, bet
jau pēc nedēļas posīsies uz Rīgu,
uz Dziesmu un deju svētkiem.
Vaicāta, vai viņu nevilina
brīvprātīgo darbs ārzemēs, Marta atbild, ka šis piedāvājums
viņu nesaista. «Tur ir cita valoda, un nekad nezini, kādi būs
apstākļi, kādi cilvēki tev apkārt.
Ārzemes mani nedaudz biedē,
taču tepat Latvijā gan man pa-

21. jūnijā Marta nosvinēs vidusskolas 12. klases izlaidumu,
bet jau pēc nedēļas posīsies uz Rīgu, kur darbosies
kā brīvprātīgā Dziesmu un deju svētkos.
tiktu iesaistīties vēl kādā brīvprātīgo misijā, jo tas nav grūts,
toties ļoti interesants darbs.»
XXV
Vispārējie
latviešu
Dziesmu un XV Deju svētki

notiks Rīgā no 30. jūnija līdz
7. jūlijam. Svētkiem gatavojas
aptuveni 1600 mākslinieciskie
kolektīvi, kas aptver 40000 dalībnieku no visas Latvijas.

Lai neizzūd Jāņu tradīcijas
Elīna Arāja

1.lpp.
Šogad, kā jau kārtīgā Jāņu
ģenerālmēģinājumā pienākas,
Jāņa bērni tika arī pie lietus,
taču tas netraucēja meitām
brist pa lauku un lasīt puķes
un zāles Jāņu vainagiem. «Mācības tiešām ir noderīgas. Šogad
bija jaunietes, kas nemācēja pīt
vainagus. Trenējāmies pīt gan
ar diegu, gan arī bez tā. Bariņā
nāca arī mazās meitenes,» stāsta floristikas amata meistare
Iveta Cera.
«Kveriņos» mājīgā gaisotnē viesi baudīja īstenas Jāņu
noskaņas. Ielīgošanā neiztika
bez pīrāgu cepšanas kopā ar
saimnieci, tradicionālās rabarberu-zemeņu klimpu zupas un
piparmētru dzēriena. Bet kārtī-

gu ielīgošanu ar dziesmām un
rotaļām sarīkoja Kristīne Karele
ar folkloras kopu «Tarkšķi». «Vislabāk man patika Jāņu dziesmu
dziedāšana, jo varēju droši dziedāt, nebaidoties, ka varētu nesanākt. Un pati uzpinu vainagu!
Šeit ir ļoti jauki cilvēki, noteikti
nākamgad braukšu atkal,» stāsta rīdziniece Natālija, kas šādā
pasākumā bija pirmo reizi.
Sanākati Jāņa bērni,
Saņemati Jāņa dienu.
Jāņa diena lepni nāca
Ugunīs vizēdama.
Lauku sētas saimniece un
kluba «Vardes» vadītāja Zane Zakarīte saka lielu paldies visiem
ielīgotājiem, novada domei par
Saimniece Zane Zakarīte cienāja viesus ar pīrāgiem.
transportu, kas atveda un aizLīgotāji varēja nobaudīt arī gardo medus kvasu
veda viesus, kā arī Modrim Zano bišu dravas «Dzintarlāse» un iegādāties visādus
karītim un veikalam «Aibe» par
nieciņus gan Jāņiem, gan ikdienai tirdziņā.
finansiālu atbalstu. Paldies arī
Lai Jāņu tradīcijas iemācī- saulgriežos šo pasākumu plāvisiem pārējiem, kas piedalījās
pasākuma tapšanā un latviskā tu un atsvaidzinātu lielākam nots pārcelt uz Iecavas parka
ielīgotāju pulkam, nākamajos estrādi.
tirdziņa veidošanā.
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Jaunieši aizver pamatskolas durvis
3.lpp.
13. jūnijā Iecavas internātpamatskolā apliecības par iegūtu
pamatizglītību saņēma 30 jaunieši, kuri nu gatavi startēt sev
izvēlētajos dzīves virzienos.
Skolotājas Austras Šteinbergas audzinātajā 9.a klasē apliecības saņēma deviņi skolēni, bet
skolotājas Ievas Plēsumas lolotajā 9.c klasē pelnīto dokumentu ieguva 21 skolēns.
Ieva Plēsuma par savu klasi
teic, ka skolēni vienmēr bijuši
atšķirīgi. Klase ir liela un saliedēta, zēnu un meiteņu proporcijas veidojušās tik labvēlīgi,
ka kolektīvs vienmēr izcēlies
ar skaistu dejošanu. Kā nu ne
– klasē veidojušies daudz skaistu deju pāru. Arī dziedāšana
un dažādu teatrālu uzvedumu
iestudēšana padevusies lieliski.
Tagadējo absolventu klase skolas biedrus iepriecinājusi ar atReklāmas raksts

vēlējušies profesionālo ceļu gan un lolo sirdī skaistus sapņus saapkalpojošā, gan ražojošā sfē- vai lielajai dzīvei.
Lai iedvesmas un spēka pilrā. Un, lai gan, kā teic skolotāja
na
vasara,
kas rudenī nes bagāIeva,
katram
mazajam
pirms
garaktīviem priekšnesumiem.
Kolektīvs vienmēr bijis gatavs diem bija savas eža adatiņas, ta- tus augļus!
Inga Čipena,
jauniem izaicinājumiem, iesais- gad visi izauguši par krietniem
direktores vietniece
jauniešiem,
kas
zina
savu
mērķi
tījies gan «Zvaigžņu klasē», gan
«ZZ čempionātā», gan neskaiLīga Bosko
tāmos citos konkursos un projektos, kur jāpierāda sava varēšana. Klasē mācījušies daudz
sportisku zēnu, kuru iecienītākās sporta spēles ir florbols un
futbols. Gūti augsti sasniegumi
gan tepat, savā novadā, gan tālāk.
Raibajam pulkam vairākkārt
pievienojušies jauni skolēni,
kuri tikuši labprāt pieņemti un
ātri vien spējuši demonstrēt arī
paši savu labo sniegumu dažādās jomās.
Aizverot pamatskolas durvis, katram jaunietim ir zināms
izvirzīts dzīves tuvākais mērķis
– jauna mācību iestāde. Daži
Internātpamatskolas 9. klašu izlaidumā.
dosies uz vidusskolu, bet citi iz-
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Sporta ziņas

Jyväskylä Cup Latviju pārstāvēja FK «Iecava» juniori
Jevgēnijs Gedertsons
8. un 9. jūnijā futbola
kluba (FK) «Iecava» juniori
piedalījās Somijas turnīrā
«Jyväskylä Cup».
Kluba audzēkņi kopā ar vecākiem un treneriem devās uz
Somiju ar autobusu, no Tallinas
uz Helsinkiem pārvietojās ar
prāmi, bet tālāk līdz Juvaskulai
atkal ar autobusu. Ceļojumā uz
turnīru pagāja vesela diena.
Dažādu vecumu grupās (no
sešiem līdz 15 gadiem) turnīrā
piedalījās vairākas komandas
no Somijas, viena no Krievijas
pilsētas Petrozavodskas, bet
Latviju pārstāvēja tikai mūsu FK
«Iecava» ar četrām komandām:
pa vienai komandai E-10 un F-9
grupā un divām F-7 grupā.
Somijas turnīra īpatnējo noteikumu dēļ mūsu komandām
neizdevās mājās atvest kādu no
trofejām. Tas tādēļ, ka komandas līdz E-10 grupai par vietām
nespēlē, bet aizvada noteiktu
spēļu skaitu ar dažādiem pretiniekiem. E-10 grupā, kur spēlē
2003. gadā dzimušie spēlētāji,
FK «Iecava» audzēkņi ieguva 25.
vietu 28 komandu konkurencē.
Augstāku vietu mūsu koman-

das jauniešiem neizdevās izcīnīt
tāpēc, ka viņiem nācās spēlēt ar
aizmugures stāvokļa ievērošanu.
Latvijā šie noteikumi jāievēro tikai no 13 gadu vecumā. Tomēr
šo sniegumu nedrīkst novērtēt
pārāk zemu, jo puiši sešās spēlēs piedzīvoja trīs zaudējumus
un svinēja trīs uzvaras. Labāk
veicās 2004. gadā dzimušajiem
audzēkņiem, kuri savā apakšgrupā bija otrā labākā komanda.
Vislabāk turnīru aizvadīja 2006.
gadā dzimušo audzēkņu pirmā
komanda, kura svinēja uzvaras
visās aizvadītajās spēlēs ar kopējo vārtu starpību 48:2. Arī šīs
grupas otrā komanda aizvadīja
savas spēles pienācīgi.
Pēc katras spēles vienam
komandas spēlētājam tika piešķirta «fair-play» kartīte par vislabāko godīgas spēlēs principa
ievērošanu. Visi spēlētāji saņēma diplomus par piedalīšanos
turnīrā, bet, braucot mājās,
treneri izvērtēja sniegumu un
apbalvoja katras komandas labāko spēlētāju. Pie balvām tika
Rūdolfs Smeilis, Jēkabs Šusts,
Ņikita Besprozvannijs un vienīgā spēlētāja Katrīna Casno.
Vairāk turnīra fotogrāfiju FK
«Iecava» mājaslapā www.fkiecava.lv.

Aicinājums pļaut latvāņus
Pašlaik latvāņiem ārā spraucas ziedkopas un tie paliek bīstami.
Iecavas novadā latvāņu pārņemti lauki ir gan AS «Balticovo» teritorijā, gan Zorģos un Rosmē. Augu aizsardzības likums nosaka,
ka zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir iznīcināt invazīvās augu sugas, tai skaitā latvāņus, ja tās izplatījušās zemē, kas
atrodas viņa īpašumā vai valdījumā. Latvāņu invadētās platības
ir jānopļauj. To nedarot, Lauku atbalsta dienests (LAD) invadēto
zemju īpašniekiem var liegt saņemt platību maksājumus.
Interesenti aicināti pieteikties
braucienam uz puķu draugu saietu,
kas 13. jūlijā notiks Kuldīgā.
Pieteikšanās līdz 6. jūlijam, zvanot Sarmītei Avotai
pa tālr. 29419247 vai Dainai Rudzītei pa tālr. 20499498.
Dalības maksa Ls 12.
27. jūnijā plkst. 17.30 atpūtas vietā «Spirtnieki» notiks
Iecavas novada sacensības
PLUDMALES VOLEJBOLĀ.
Pieteikšanās un izloze notiks uz vietas 15 min.
pirms sacensību sākuma.
Piedalīties var jebkurš; komandā trīs spēlētāji; komandas var
būt arī jauktas; atsevišķi vecuma grupas netiks dalītas.
Ar sacensību nolikumu var iepazīties vietnē www.iecava.lv.

2006. gadā dzimušo futbolistu 1. komanda.

Līdzjūtības
Nē, mātes aiziešanu nevar aptvert,
Ne rokas aptvert var, ne sirds, ne prāts…
Mēs atnākam un brīdi klusu stāvam,
Un it kā elsas mūsu vārdus māc.
/Ā. Elksne/
Iecavas novada dome
izsaka līdzjūtību Guntaram Feldmanim,
māti mūžībā aizvadot.
Tā jau katra gaita − vienreiz kaut kur stājas,
Zaļas, leknas velēnas pāri klājas...
Arī tās ir mājas − mūža mājas.
/M. Čaklais/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Svetlanai un Uldim,
Mārci pāragri zaudējot.
Līga, Anna un Inese ar ģimenēm
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu,
Nostājas blakus Tev draugi un klusē,
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
/R. Skujiņa/
Skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģēm Svetlanu un
Agnesi, mīļo dēliņu un brālīti zaudējot.
Pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» darbinieki
Vējš pāri traucot būs kā glāsts,
Jums paliks tikai atmiņstāsts.

/M. Jansone/

Skumstam kopā ar Agnesi, Svetiņu un tuviniekiem.
PII «Dartija» «Zaķīšu» grupiņas darbinieces

Aizsaulē aizgājuši
Velta Feldmane (27.11.1933. - 14.06.2013.)
Marks Mārcis Lejnieks (21.01.2008. - 17.06.2013.)
Anna Kuzmina (20.05.1941. - 19.06.2013.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
ZEMGALES AUTO MOTO SKOLA

ZAMS

IELĪGO CENAS,
NENOKAVĒ!

A kat. (māc. sāk. 21.06. pl. 17)
B kat. (māc. sāk. 15.07. pl. 17)
C kat. (māc. sāk. 29.06. pl. 8)
CE kat. (māc. sāk. 28.06. pl. 17)
95. kods (māc. sāk. 08.07. pl. 17)

Ls 25
Ls 20 Ls 10
Ls 65 Ls 55
Ls 65 Ls 55
Ls 50 Ls 45
Ls 30

Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens bez maksas!
www.zams.lv
Tālr. 29121985
SIA «MB Tehnika»
Iecavas tirgū
pārdod
motorzāģus,
trimmerus un
dārza inventāru,
skrūves un gultņus.
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.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.

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

Pārdod : : :
jaunu pļaujmašīnu KSF 2,1.
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 26228503 (Gunārs).
lauksaimniecības zemi Iecavas
novadā 8,6 ha. Zeme atrodas
netālu no Iecavas upes.
Kadastra Nr. 4064 013 0025.
Cena Ls 0,25 sant/m2.
Tālr. 29183579.
2 istabu dzīvokli Sila ielā.
Tālr. 29339026 vai 29449410.

Iecavas novada dome, pamatojoties uz likuma «Par ietekmes
uz vidi novērtējumu» 23. panta pirmo daļu, 11.06.2013. ir pieņēmusi lēmumu «Par AS «Balticovo» pārtikas olu un olu produktu
ražošanas uzņēmuma paplašināšanu, tajā skaitā vienpadsmit
putnu novietņu, olu šķirotavas ar noliktavu būvniecību, jaunputnu ēku renovāciju un biogāzes un koģenerācijas stacijas un ar to
saistīto būvju būvniecību Iecavas novadā», prot. Nr.11, 22.p.
Ar lēmuma saturu, lēmuma pamatojumu un informāciju par
sabiedriskās apspriešanas procesu un pasākumiem, kas tiks
veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi var
iepazīties Iecavas novada domē Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā un interneta vietnē www.iecava.lv.

23. jūnijā plkst. 23:00
LĪGO SVĒTKU BALLE.
Spēlē grupa «Vīzija».
Ieeja – bez maksas.
Darbosies bufete.
29. jūnijā plkst. 19:00
Ieskandinot XXV Vispārējos
latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkus DZIESMU UN DEJU
SVĒTKI IECAVĀ.
Pēc koncerta - diskoballe
kopā Dj Ivaru.
Ieeja - bez maksas.
Darbosies bufete.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
Iecavas ev. lut. baznīcas
rīkotie

Aicina darbā : : :

Iecavas novadā:

Dažādi : : :

Iecavas novada dome informē,
ka pētījums «Iecavas novada vajadzību izpēte ES un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanā» un «Rokasgrāmata par pieejamo
ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību», kas izstrādāta ESF
projekta «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana»
ietvaros, ir pieejama pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv
sadaļā Pašvaldība > Normatīvie akti un plānošanas dokumenti
vai izmantojot baneri sākumlapas kreisajā pusē.

Parka estrādē

3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā (Ls 10 000) vai maina
pret 1 vai 1,5 istabu dzīvokli.
Tālr. 22433317.

SIA «Investment property of
Latvia» aicina darbā mūrnieku,
galdnieku/namdari un jumiķi.
Tālr. 26060411.

Tālr. 26322087; 29130555.

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

Pērk : : :

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.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem mēnešiem un
nākamajam gadam.

kapu svētki
6. jūlijā
pl. 11:00 Pleču kapos
pl. 12:00 Raņķu kapos
pl. 13:00 Jaundedžu kapos
13. jūlijā
pl. 11:00 Kraukļu kapos
pl. 12:00 Stīveru kapos
pl. 13:00 Jaunkalniņu kapos
20. jūlijā
pl. 11:00 Rumbu kapos
pl. 12:00 Smedes kapos
pl. 13:00 Sila kapos
27. jūlijā
pl. 11:00 Upuru kapos
pl. 12:00 Baložu kapos
pl. 13:00 Gruzduļu kapos
Iecavas sieviešu
klubs «Liepas»
jau devīto gadu
vasaras saulgriežos,
21. jūnijā, iekurs
rituāla ugunskuru.
Pasākums notiks «Rinkās».
Ierašanās no plkst. 18:00.
Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 29454440, Beāta.
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