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Realizējies projekts - īsfilmu un foto festivāls AKTUĀLI
Šajā numurā:
3.
Sociālais
dienests
pieņem
iesniegumus
par brīvpusdienām

Labdarību 5.
ne tikai
Ziemassvētkos
A: F: Anta Kļaveniece

27. marta piektdienas
pievakarē Bauskas
kultūras namā tika
īstenota iecavnieka Bruno
Baha un baušķenieka Jāņa
Dūmiņa sen lolota ideja
par jauniešu foto un
īsfilmu festivālu.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iepazīt trīs amatiervideo radošo apvienību (Rīgas
Komedia, Bauskas Jauncode Movies un Iecavas BB Kino industrija), kā arī četru jauno fotogrāfu
(jūrmalnieka Oskara Cirša,
baušķenieka Viestura Smildziņa un iecavnieku Daiņa Pāla
un Krišjāņa Šteina) veikumu.
Festivālā piedalījās arī vies-

mākslinieks Didzis Eglītis (Latvijas Kultūras akadēmija), kas ar
kinomākslu nodarbojas profesionālā līmenī. Programmu papildināja Didža filmas - vairāku
kino konkursu laureātes, bet kopumā vakara gaitā tika izrādītas
13 īsfilmas un 45 fotogrāfijas.

4.lpp.

Kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

28. martā Īslīces
kultūras namā notika
Bauskas rajona deju
kolektīvu skate.

Iecavas kultūras nama kolektīvi skatē guva labus panākumus. Senioru kolektīvs «Iecavnieks», kuru vada Inga Paškevica, ieguva II pakāpi, bet Guntara
Jansona vadītais vidējās paaudzes deju kolektīvs «Iecava» un
Kultūras nama jauniešu deju

5.

Jocīgs
mirkļa foto

7.

Piesakies
Lielajai talkai

Novērtēti deju kolektīvi
A: Alma Spale

Debatē
par NATO

kolektīvs, kuru vada Solveiga
Lineja, ieguva I pakāpi. Skatē
piedalījās arī Iecavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs - šo
S. Linejas vadīto dejotāju priekšnesums tika novērtēts ar II pakāpi. Priecājamies kopā ar kolektīviem! IZ

Par vietām, kuras vajadzētu
sakopt 18. aprīļa akcijā, ziņo
talkas koordinatorei Dainai
Rudzītei pa tālruni 29419247.
Pašvaldības dārzkope gaida
arī informāciju par iniciatīvas
grupām, kuras vēlas sakopt
kādu konkrētu teritoriju.
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Sacer biznesa pasakas

Skolu ziņas

24. martā Iecavas baznīcā uz
Gavēņa laika koncertu aicināja
Iecavas mūzikas skolas
audzēkņi. Pilnajai klausītāju zālei skanēja gan pārdomu laikam
raksturīgas noskaņas skaņdarbi, gan daži koši akcenti sitaminstrumentālistu un kora
priekšnesumā. Koncertā piedalījās akordeonistu duets Armands
Baumanis un Katrīna Merca,
1. un 2. kora klases ansamblis,
pianiste Raivita Lauciņa-Veinere, ģitārists Ritvars Māsāns, solistes Ieva Zandere un Annija
Užule, flautistes Paula Roznere
un Līga Pastare, sitaminstrumentālisti Mārtiņš Murāns un
Emīls Sietiņš. Noslēgumā klausītāji dzirdēja mūsu koklētāju
ansambli un kori, kas atskaņoja
programmu, ar kuru guva laurus konkursā Rīgā.
26. martā Iecavas mūzikas
skolā viesojās Jelgavas mūzikas
vidusskolas klavieru klases
audzēkne Sintija Šteinkopfa ar
savu skolotāju Meldru Krūmiņu. Sintija spēlēja koncertprogrammu, ar kuru gatavojas piedalīties starptautiskā pianistu
konkursā Horvātijā. Sarežģīto
programmu bērni klausījās uzmanīgi un ieinteresēti, dažiem mazākajiem klausītājiem - tas
bija pirmais īstais klaviermūzikas koncerts. Mūziku papildināja skolotājas Meldras stāstītais
par tēliem, komponistiem un dažādajiem laikmetiem.
29. martā pēc Saldus katoļu
baznīcas mācītāja Andreja Mediņa ielūguma mūsu skolas
audzēkņi un skolotāji mēroja
ceļu uz Saldu, lai ar saviem
priekšnesumiem un nelielu koncertu piedalītos dievkalpojumā.
Koncerta dalībniekus pārsteidza jaunā baznīca ar ļoti labo

2.

akustiku. Koncertā piedalījās vijolnieku ansamblis, Linda Bartaševica, flautu duets, akordeonistu duets, ģitārists Ritvars Māsāns, solistes Ieva Zandere un
Maija Ratkus, koklētāju ansamblis. Īpaši skaisti muzicēja absolventu ansamblis, izpildot gan
latviešu komponistu, gan
S. Rahmaņinova garīgos dziedājumus.
Mācītājs pateicās visiem koncerta dalībniekiem par jauko
muzicēšanu un vēlmi mērot tik
garu ceļu, lai koncertētu baznīcā. Pēc turpat baznīcā ieturētajām vietējās saimnieces sarūpētajām pusdienām devāmies mājup un pa ceļam apspriedām jauno pieredzi un iespaidus, kas gūti gan no liturģijas, gan pašu muzicēšanas dievnamā.
25. martā Iecavas vidusskolas 5.a un 5.b kalse noklausījās
praktisku nodarbību par pirmās
palīdzības sniegšanu, ko stāstīja
un rādīja Vēsma Balode no Iecavas VSAC.
30. martā 12. klašu skolēni
tika aicināti uz sarunu ar ASV
vēstniecības pārstāvjiem.
31. martā 1.-6. klašu skolēni
noskatījās cirka izrādi.
1. aprīlī notika rajona erudīcijas konkurss ekonomikā vidusskolēniem, bet 5. klašu komanda (Verners Jānis Trokšs,
Paula Roznere, Krista Kivilande,
Ieva Elizabete Ērgle un Santa
Šuherte) piedalījās sociālo zinību veselības viktorinā «Būsim
veseli!».
2. aprīlī 1.-4. klašu koris ar
skolotājām M. Pīlādzi un D. Deņisovu piedalīsies rajona koru
skatē.
3. un 4. aprīlī notiks republikas teātra sporta turnīrs vidusskolu komandām. IZ

A: Beata Logina

Ceļš uz ekonomisko
domāšanu ir skolēniem
veltīts ekonomikas
konkurss ar mērķi
veicināt jaunrades un
sabiedrības integrācijas
procesus Latvijas
kultūrvidē, kā arī rosināt
skolēnu apzināties sevi
kā nākamo uzņēmēju,
attīstīt pilsoniskās
aktivitātes prasmes
un apgūt ekonomiskās
likumsakarības, lai spētu
darboties dažādās
ikdienas situācijās.

27. martā Iecavas vidusskolā
notika biznesa pasaku
konkursa «Ceļš uz
ekonomisko domāšanu»
noslēguma ceremoniju, kurā
bija aicināti piedalīties visi
konkursa dalībnieki, kā arī
sociālo zinību skolotāji un
klašu audzinātāji.
Junior Achievement Latvija
(JAL) tādu konkursu rīkoja pirmo reizi, un tas tika realizēts sadarbībā ar Iecavas vidusskolu un
Iecavas novada Domi.
Konkursa dalībnieku uzdevums bija sacerēt biznesa tēmai
veltītu pasaku, kas atspoguļotu
aktualitātes valstī un pasaulē un
noslēgtos ar laimīgām beigām.
Lai procesu padarītu interesantāku gan konkursa dalībniekiem, gan organizatoriem, jaunie
autori bija aicināti radoši izpausties ne tikai teksta veidā,
bet arī pievienot dažādas ilustrācijas vai citus interesantus papildelementus.
Konkurss izpelnījās skolēnu
lielu interesi - tika saņemtas vairāk nekā 200 biznesa pasakas,
no kurām 42 saņēma īpašu žūrijas atzinību. Darbu izvērtēšanu
JAL veica sadarbībā ar SEB banku, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, LR Izglītības un
zinātnes ministriju, Latvijas Nacionālo teātri, portālu
www.pasakas.net, biedrību
«Daugavkrasts» un JCI.
Skolēni spēj radīt ne tikai radošas idejas, bet arī biznesa vidē
saskatīt sociālo atbildību,
skaidri paužot savu attieksmi
pret Latvijā notiekošajiem ekonomiskajiem un politiskajiem
procesiem un sniedzot savu risinājumu esošajai situācijai,

atzīst Jana Jakovļeva, JAL izpilddirektore. Organizatori cer,
ka šis konkurss sniegs skolotājiem un klašu audzinātājiem
vērtīgu pieredzi interesantu metožu pielietošanā ikdienas mācību procesā.
Par lielo aktivitāti tiek uzslavēti skolēni no Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas, Mārupes vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Īslīces vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Ciblas vidusskolas, Garozas pamatskolas un
Babītes vidusskolas. No Iecavas
vidusskolas uz svinīgo ceremoniju tika aicināti pieci skolēni:
Agate Mediņa, Kristaps Sviķis,
Ieva Zariņa, Krišjānis Sproģis
un Raivita Lauciņa-Veinere, kas
ieguva balvas no Izglītības un zinātnes ministrijas, portāla
«Pasakas.net», uzņēmuma «Latvijas valsts meži» un BA «Turība». Pateicību par atbalstu konkursa sekmīgā norisē JAL saka
SEB bankai, Iecavas vidusskolai, Iecavas novada Domei, Coca-Cola HBC Latvija un SIA Kronis. IZ

Mārtiņš Šics - nāca klajā ar šokējošiem statistikas datiem par
Latvijas sabiedrības kopējo veselības stāvokli un traumu riskiem,
kas saistīti ar mūsu tagadni un
nākotni. Pieredzējušais mediķis
izstāstīja daudzus neikdienišķu
situāciju piemērus un atbildēja
pat uz psiholoģiski smagākajiem
publikas jautājumiem.
Trešā lekcija bija veltīta karjeras izaugsmes iespējām uzņēmējdarbībā. Biznesa augstskolas
«Turība» studente un projektu
vadītāja Ieva Melbārde draudzīgi
vērsās pie klātesošajiem vidusskolēniem un drosmīgi atbildēja
uz daudzajiem skolēnu jautāju-

miem. Lektores stāstījumu par
iespējām, ko saviem studentiem
piedāvā BA «Turība», papildināja
bukleti un citi informatīvi materiāli, kurus ikviens interesents
varēja saņemt. Tika rīkoti arī
konkursi un spēles ar dažādām
balvām.
Uzzinājām ļoti daudz jauna,
viesu runas iedvesmoja un noteikti atstāja iespaidu uz nākotnes profesijas izvēli. Paldies visiem lektoriem, paldies Iecavas
vidusskolas skolotājām par
iespēju tikties ar Latvijā ievērojamiem un cienījamiem cilvēkiem.
Ceram uz veselības konferenci
arī 2010. gadā! IZ

Vide. Cilvēks. Karjera
A: Ivita Puzo

Iecavas vidusskolas 12.b klases
skolniece

12. martā Iecavas
vidusskolā notika rajona
veselības konference,
kuras atslēgas vārdi bija
«Vide. Cilvēks. Karjera».
Pasākuma iniciatore bija vidusskolas bioloģijas un ķīmijas
skolotāja Mārīte Čudare, organizēt konferenci palīdzēja skolotājas Svetlana Knāķe un Ināra Selicka. Konferencē piedalījās skolēni un skolotāji no Bauskas ra-

jona. Lekciju klausītāji ieguva
sertifikātus.
Rīgas Lutera draudzes mācītājs Juris Rubenis iedvesmoja
klātesošos ar savu nosvērtību un
pārliecinošo padomu jautājumos, kas skar sabiedrību krīzes
apstākļos. J. Rubenis aicina sabiedrību saglabāt objektivitāti
un neļaut krīzei izsist mūs no
līdzsvara. Mācītājs ļoti izsmeļoši
atbildēja uz publikas jautājumiem un dalījās savā pieredzē.
Pēc lekcijas klausītājiem bija
iespēja pārdomāt dzirdētos, dziļi
filozofiskos domu graudus.
Nākamais runātājs - Katastrofu medicīnas centra direktors

3.
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Atsaucoties uz publicēto
A: Mārtiņš Veinbergs

Iecavas novada Domes
izpilddirektors

Izlasot 2009. gada
27. marta laikraksta
«Bauskas Dzīve» redakcijas
sleju «Izmaksas neatbilst
šodienai», rodas iespaids,
ka žurnāliste K. Straujā
uzrakstījusi tendenciozu
rakstu, lai novada
iedzīvotājos sētu šaubas
par pašvaldības spēju
vai vēlmi saimniekot
ekonomiski.
Sākšu ar nelielu atkāpi vēsturē. 2007. gadā Dome pieņēma
lēmumu par pašvaldībai piederošās ēkas «Aizupieši» rekonstrukciju, izveidojot šeit sociālos
dzīvokļus. Šāds lēmums tika
pieņemts tādēļ, ka šajā ēkā jau
mitinājās četras maznodrošinātas ģimenes, ēkai bija nepieciešams kapitālais remonts un
pašvaldībā rindā uz sociālajiem
dzīvokļiem jau bija virkne ģimeņu. 2009. un 2010. gadā internātus pametīs vairāki pilngadību sasnieguši bāreņi, kuri pašvaldībai jānodrošina ar dzīvojamo platību.
Pozitīvs arguments celtniecībai «Aizupiešos» bija tas, ka sociālie dzīvokļi atradīsies vienkopus – tātad būs vieglāk kontrolējami gan Sociālajam dienestam
un mediķiem, gan citām institūcijām. Pozitīvi ir tas, ka ēka atrodas tuvu inženierkomunikācijām un, ēku rekonstruējot, tiks
sakopts viens nolaists pašvaldības īpašums.
Pirms rekonstrukcijas lēmuma pieņemšanas Domē izskatīja
arī alternatīvu iespēju – iegādāties atsevišķus dzīvokļus sociālajām vajadzībām, taču tobrīd
dzīvokļu cenas bija neadekvāti
augstas un pārsniedza jaunu
dzīvokļu cenas jaunbūvējamās
ēkās. Turklāt būtu nepieciešami
lieli papildu kapitālieguldījumi,

lai dzīvokļus esošajās daudzdzīvokļu mājās pielāgotu cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Rekonstruējamā objekta kopējās izmaksas tiek lēstas ap
595 420 latiem. Par šo naudu
tiks izbūvēti nevis 12, bet gan 13
dzīvokļi. 13. dzīvoklis paredzēts
jaunbūvējamajā saimniecības
ēkā. Visu dzīvokļu kopējā platība būs 856,5 kvadrātmetri. Minētajā izmaksu summā ietilpst
virtuvju un koridoru aprīkošana
ar iebūvētām mēbelēm, trotuāra
izbūve no Baldones ielas un Stelpes ceļa krustojuma līdz «Cēsniekiem», ūdensvada izbūve
93 metru garumā, kanalizācijas
tīkla pieslēgums 96 metru garumā, gāzes pievada izbūve
60 metru garumā, elektroapgādes kabeļa izbūve 325 metru garumā un transformatora jaudas
palielināšana, telefona kabeļa izbūve 355 metru garumā un
3072 kvadrātmetru lielas teritorijas labiekārtošanas darbi – zāliena, nožogojuma, iekšējo ceļu
un laukumu, teritorijas apgaismojuma un bērnu rotaļlaukumu
ierīkošana.
Uzskatu, ka visa objekta izmaksas ir samērīgas un atbilst
pašreizējai ekonomiskajai situācijai, ko pierāda 2008. gada decembra būvniecības konkursa
rezultāti. Ir nekorekti salīdzināt
30-40 gadu vecas ēkas dzīvokļa
pārdošanas cenu ar jaunbūvēta
dzīvokļa celtniecības izmaksām.
«Bauskas Dzīves» publikācijā
minētā cena - 400-500 latu par
nerenovētā ēkā iegādāta dzīvokļa kvadrātmetru (salīdzinot ar
695 latiem par vienu kvadrātmetru renovētā ēkā) - ir dārga un
nav adekvāta mūsdienu izmaksām. Veicot ēku siltināšanu, visu iekšējo un ārējo komunikāciju rekonstrukciju, kā arī teritorijas labiekārtošanu, iegādāto dzīvokļu viena kvadrātmetra izmaksas dubultotos. Iznāktu kā
tautas teicienā: skopais maksā
divreiz.

Kāds bijis MARTS
Aizvadītajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas deviņas miršanas apliecības un reģistrēti
12 jaundzimušie - septiņas meitenītes un pieci puikas.
Mazuļiem doti vārdi: Elēna, Sanda, Anna, Ketija, Marta Baiba,
Adriāna Daniela, Lelde, Adrians, Ēriks, Sandijs, Gustavs, Vlads.
Martu par laulību mēnesi nebija izvēlējies neviens pāris, informē
Domes Kancelejas pārzine Tamāra Šmite. IZ

Rakstā lasāmo SIA «Latio»
sniegtās informācijas interpretējumu «Bauskas Dzīves» interneta
portālā «Latio» darbiniece - vērtētāja Inga Kārkliņa - ir komentējusi šādi: «Atbilstoši uzdotajiem
jautājumiem, žurnālistei tika
sniegta vispārīga informācija par
situāciju dzīvokļu tirgū. Firmas
rīcībā nav informācijas par rakstā minēto projektu, tāpēc netika
izteikts NEKĀDS viedoklis vai
vērtējums par to. Visus aprēķinus un no tiem izrietošos secinājumus ir izdarījusi pati žurnāliste atbilstoši savai kompetencei
un izpratnei.»
Šis raksts ir nosūtīts arī publicēšanai laikrakstā «Bauskas Dzīve». IZ

Novada Domes
deputātu
sēdes aprīlī
Otrdien, 7. aprīlī,
plkst. 8.00 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
Otrdien, 14. aprīlī,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 21. aprīlī,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālās komitejas sēde
Otrdien, 28. aprīlī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde

Cienījamie vecāki!
Iecavas novada Domes Sociālais dienests no 1. aprīļa pieņem iesniegumus brīvpusdienu piešķiršanai 2009./2010.
mācību gadā 5.-12. klašu skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
Lai izvērtētu pabalsta piešķiršanu bērna uzturam bērnudārzos un vispārizglītojošās skolās, vecākiem ir jāiesniedz visu pieaugušo ģimenes locekļu ienākumus apliecinoši dokumenti:
·
izziņa no darba vietas par pēdējo trīs mēnešu izpeļņu pēc
nodokļu atskaitījumiem;
·
dokuments par pensijas, pabalstu, stipendiju, uzturnaudas
apmēru;
·
bezdarbniekiem - dokuments par atrašanos uzskaitē Valsts
nodarbinātības aģentūrā.
Brīvpusdienas tiks piešķirtas ģimenēm, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 135.00 uz personu. Bērna uztura pabalsta piešķiršanas gadījumā 5-12. klašu audzēkņi vai viņu vecāki veic līdzdalības pienākumus novada teritorijas sakopšanas darbos 10 dienas pa četrām stundām dienā. Ja tiek nostrādāta daļa paredzētā
laika, pabalstu piešķir atbilstoši nostrādāto dienu skaitam:
1 diena = 1mācību mēnesis.
Dokumenti jāiesniedz līdz šī gada 10. maijam. Sociālais dienests atrodas Iecavas poliklīnikas telpās, Dzirnavu ielā 1.
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un
trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, pusdienas pārtraukums no
plkst. 12.30 līdz 13.30.
Vecāki, gaidām jūs ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem!
Sociālais dienests

Melnās ziņas
- 27. martā plkst.19:42
1982. gadā dzimis vīrietis no veikala Maxima nozaga trīs gabalus
siera, garšvielu iepakojumu, 140
g vistas buljona kubiciņus un
trīs pārus vīriešu zeķes. Uzsākts
kriminālprocess.
- 27. martā laika posmā no
plkst. 18:00 līdz 19:00 Edvarta
Virzas ielā, atspiežot balkona
durvis, iekļūts dzīvoklī un no tā
nozagts portatīvais dators «HP»,
portatīvais dators «Dell», videokamera «Canon», fotoaparāts

«Kodak», CD atskaņotājs, akumulatoru lādētājs un citas vērtīgas mantas. Materiālais zaudējums - Ls 2381. Uzsākts kriminālprocess.
- 28. martā plkst. 05:19 Dartijā dega automašīna Opel Combo. Aizdegšanās iemesls tiek noskaidrots. Par notikušo atteikts
uzsākt kriminālprocesu.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Realizējies projekts - īsfilmu un foto festivāls
1.lpp.

«Mūs, organizatorus, ļoti pārsteidza lielais apmeklētāju skaits,
no kā varam secināt, ka šādiem
pasākumiem ir nākotne, jo pieredze rāda, ka uz inovatīviem,
iepriekš nebijušiem pasākumiem
apmeklētāji parasti ir mazliet atturīgi. Mazliet žēl, ka festivālu nevarējām rīkot savās mājās – Iecavā, taču nav sliktuma bez labuma.
Bauska ir rajona centrs, un gribas
domāt, ka pasākumā bija pa kādam apmeklētājam no katra pagasta,» stāsta pasākuma vadītāja
Laine Baha (21).
«Tā kā man bija tas gods vadīt
brāļa pasākumu, es biju gandarīta par visapkārt esošajām pozitīvajām emocijām. Publika bija ļoti
atsaucīga, ar vētrainiem aplausiem un ovācijām parādīja savu
prieku par īpaši jautriem un patīkamiem momentiem filmā vai fotogrāfijā. No aizkulisēm dzirdēju,
ka «pasākums ir bijis labāks, nekā
cerēts», kas nenoliedzami sniedz
gandarījuma sajūtu organizatoriem un man liek vēl jo vairāk lepoties ar savu brāli!» tā L. Baha.
Arī pats pasākuma iniciators
Bruno Bahs (22) ir gandarīts par
festivāla norisi. Viņš uzsver, ka
amatierkino lielākais izaicinājums ir pārsteigt un izraisīt skatītājos pozitīvas emocijas. «Ja nav
pilnvērtīgas atgriezeniskās saites
starp skatītāju un filmas veidotāju, tālāka darbība un attīstība nav
iespējama,» tā Bruno. Šoreiz tas
izdevās.
Bauskas kultūras namā atbalstīt savējos bija ieradušies ap 30
iecavnieku. Inese Beitiņa, topošā
kultūras darbiniece, festivāla norisi vērtē atzinīgi. «Man ļoti patika.
Noteikti vajadzētu šāda veida pasākumus atkārtot un biežāk rīkot.
Šis nebija kārtējais «jauniešu burziņš ar kāroto kokteilīti rokā». Biju
ļoti pārsteigta, ka jaunieši var TĀ
izveidot īsfilmas, parodējot pilnīgi
jebko, sākot no romantiskā un
beidzot ar šausmeni... Idejas neaprobežojās tikai ar to, ka ir jautri
un smieklīgi; vairākas filmas tiešām lika aizdomāties. Par fotogrāfijām - radošas, interesantas, iemūžinātas neparedzamas
dzīves situācijas. Patika, ka autori
stāstīja par katru fotogrāfiju - kāpēc tā un ne šitā. Tas man šķita
svarīgi, jo pati plānoju pievērsties
profesionālajai fotografēšanai.
Vislielāko interesi izraisīja pieaicinātie viesi – fotogrāfs Oskars Cirsis un kino meistars Didzis Eglītis.
No viņiem varēja gūt gan iedvesmu, gan zināšanas. Paldies organizatoram Bruno un viņa radošajai komandai, kā arī pasākumu
vadītājai Lainei par lielisku, radoši piepildītu vakaru!»
Jūrmalnieks Oskars Cirsis

Pasākuma
vadītāja
Laine
Baha
pasniedz
«Iecavas
Ziņu» balvu
mūsu
novadniekam
Dainim
Pālam.
Fotografēšanā
viņš sevi
uzskata
par
mirkļu
ķērāju.
Apliecinājums
tam ir arī
zemāk
skatāmā
fotogrāfija.

(20) ieguva pasākuma sponsora
bāra «Tornis» simpātiju balvu. Viņu kā gana radošu personību
festivāla organizatoriem ieteica
kopēja paziņa. «Mana pamatnodarbošanās ir būt radošam. Ar to
es pelnu iztikai un skaistām lietām,» stāsta Oskars, kura darba
telpa atrodas reklāmas aģentūrā.
«Pievērsties fotografēšanai mani
iedvesmoja citu sliktās un, nenoliegšu, arī labās fotogrāfijas. Es zināju, ka var labāk un smukāk, un
tas man tiešām patīk. Manas labākās fotogrāfijas? Grūti atbildēt.
Dažas ir labas kvalitātes un izpildījuma dēļ, citas - emociju vai
atmiņu dēļ. Man pašam patīk tās
radošās - kuras mazliet šokē cilvēkus, rada viedokli. Vārdu sakot,
neatstāj vienaldzīgu.» Vaicāts par
festivālā gūtajiem iespaidiem, Oskars atzīst, ka nebūšot objektīvs
vērtētājs, jo viņš ātri vien pēc savas uzstāšanās devies atpakaļ uz
Rīgu. «Tas, ko es paspēju noskatīties, mani pārāk nesajūsmināja - nebija wow! momentu. Ta-

ču personīgs kompliments Didža
Eglīša mēmajam kino. Tas vienīgais man likās interesants un
kaut cik iedvesmojošs. Esmu ļoti
kritisks gan pret sevi, gan arī pret
citiem, tādēļ mani ir grūti pārsteigt ar dabas skatiem, puķēm
un sarūsējušām skrūvēm. Man
vajag ko vairāk, kaut ko, ko es vēl
neesmu redzējis vai izjutis.»
Laikraksta «Iecavas Ziņas» balva tika mūsu novadniekam Dainim Pālam (27). Viņš ar fotografēšanu sācis nodarboties pirms deviņiem gadiem. Tolaik viņa rokās
nonācis filmu aparāts «Zenit» un
sešdesmitajos gados izdota grāmata par fotografēšanu. 2005. gadā Dainis iegādājies savu pirmo
digitālo fotoaparātu, kas interesi
tikai vērsis plašumā, jo parādījusies iespēja vairāk eksperimentēt,
uzreiz redzot rezultātu, nevis gaidot, kad tiks attīstīta filma un izgatavotas fotogrāfijas. Tagad
Daiņa aprīkojumā ir pusprofesionālā spoguļkamera «Canon», jo attēla kvalitātei tomēr ir nozīme, at-

zīst fotogrāfs. Pamatnodarbošanās gan Dainim ir cita – viņš strādā par automātikas inženieri Rīgas HES; savs laiks jāatvēl arī
studijām Rīgas Tehniskās universitātes 3. kursa doktorantūrā.
Fotografēšana ir Daiņa vaļasprieks, taču fotosoma gandrīz
vienmēr viņam ir līdzi. «Nekad nevar zināt, vai negadīsies kāds
mirklis, ko būtu vērts iemūžināt,»
tā Dainis. Viņš fotogrāfiju necenšas iepriekš iestudēt, drīzāk
uzskata sevi par mirkļu ķērāju,
cenšoties notvert neparastus laika apstākļus, kaut ko tīkamu, atšķirīgu no pelēkās ikdienas. Uzņēmumos nav aizmirsti arī cilvēki, taču vairāk dominē ainavas,
arī nakts foto.
Interesanti bija uzklausīt vienīgā kino jomas profesionāļa, festivāla viesa Didža Eglīša (29) domas. Ar filmu veidošanu viņš sācis nodarboties pavisam nesen,
taču darbu klāsts nu jau ir gana
plašs. Festivālā tika demonstrēta
viņa pirmā, 2007. gadā uzņemtā
filma «Sērkociņi». «Kopš tā brīža
esmu uzņēmis vēl aptuveni septiņas īsfilmas, divus videoklipus,
kādas piecas reklāmas un ļoti
daudz korporatīvās filmas,» uzskaita Didzis.
Piedalīties festivālā viņu
uzaicinājis Bruno. « Neatteicu, jo
es ar prieku cenšos sekot līdzi pašiem jaunākajiem filmu iedīgļiem, kas nākotnē, iespējams, izaugs par vareniem kokiem,» tā
Didzis. «Festivāls varētu būt labs
sākums jaukai tradīcijai Bauskā
un tās rajonā. Es līdz šim nebiju
redzējis, ka fotogrāfi dzīvajā slaidšovā komentē savas fotogrāfijas.
Tas bija ļoti interesanti. Manuprāt, festivālam vajadzētu izdomāt kādu skanīgu nosaukumu
un iedibināt spēcīgu tradīciju,
vienojot līdzīgi domājošos, jo tiem
radošajiem diez vai izdodas satikties katru dienu, lai apmainītos
ar pieredzi un pārspriestu interesantas idejas. Pats idejas savām
filmām smeļos no dzīves. Vērojot,
kas notiek, un cenšoties rast tam
skaidrojumu, arī rodas dažādas
idejas. Reizēm kāda ideja rodas
pat ne saistībā ar kino, bet, zinot,
ka to dzīvē nekad nerealizēšu,
cenšos to iedzīvināt filmā. Mans
tuvākās nākotnes mērķis ir radīt
piecus pilnmetrāžas filmu scenārijus nākamo divu gadu laikā, lai
pēc tam, iespējams, tos visus arī
realizētu.» Tiem, kam foto un video ir vaļasprieks, bet viņi vēlas
ar šo lietu nopietni nodarboties,
Didzis iesaka izkopt savu foto vai
filmēšanas stilu. «Vispirms jābūt
savas lietas fanātam un pašam ir
jāsaprot, kas tev ir svarīgs un ko
tu gribi teikt, jo šie abi mediji nav
nekā vērti, ja dara tikai darīšanas
pēc,» uzskata Didzis. IZ
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Koncerts - mēģinājums
A: F: Helga Pīlādze

SAC «Iecava» sociālā
rehabilitētāja
Bijām pārsteigti, kad saņēmām
iecavnieka, firmas «Magma»
darbinieka Jura Lagzdiņa
piedāvājumu ciemoties
sociālās aprūpes centrā (SAC)
«Iecava» ar labdarības
pasākumu, kuru viņš nosauca
par «Koncertu - mēģinājumu».
Kāpēc tāds nosaukums?
- Tāpēc, ka es pats mācos un
kopā ar jūsu iestādes klientiem
man tas labāk izdotos. Reizē ar to
viņu ikdiena būtu interesantāka,
jo jauni kontakti ar cilvēkiem no
ārpuses noteikti uzlabo viņu dzīves kvalitāti.
No kurienes tev tāds redzējums?
- Kādreiz strādāju Bērnu fondā, sociālā sfēra man nav sveša.
Mūzikas skolā nedaudz esmu mācījies mežraga spēli. Bet uz šādām domām mani vedināja Ziemassvētku labdarības pasākumi,
kuros iesaistījās arī mana firma.

Juris Lagzdiņš (no kreisās) muzicē kopā ar SAC «Iecava»
klientiem. Juris ir Iecavas jauktā kora dalībnieks.
Kāpēc gan šādi labdarības pasākumi nevarētu būt arī citās gada
dienās?
Kāpēc izvēlējies SAC «Iecava»?
- Es Iecavā dzīvoju. Pirmā sa-

skarsme bija, kad centra klientus
uzaicināju palīdzēt piemājas
saimniecībā. Klausījos viņu sarunās, spriedumos. Reizēm leksikā
parādījās arī kāds treknāks vārds,

bet no viņiem staroja labestība,
mīļums, uzticība.
Un kādus tu viņus ieraudzīji,
kad atbrauci koncertēt?
- Fantastiska publika! Tik
daudz dziedāja līdzi, zina dziesmām vārdus. Īpaši patika dziedāšana kopā. Apbrīnoju, cik droši viņi nāca pie mikrofona un kā mēs
sapratāmies no acu skata vien.
Starp dziesmām jūs sarunājāties.
- Jā. Redzēju, kā tās viņus bagātināja. Zinu, ka šiem cilvēkiem
atbildes uz viņu jautājumiem jāsniedz tūlīt un viņiem saprotamā
valodā. Bez mūzikas runājām arī
par savstarpējām attiecībām.
Notika pieci koncerti. Kāds ir
tavs vērtējums?
- Esmu gandarīts. Viņu acīs redzētais prieks man dod spēku, ikdienā darot citus darbus. Šajā laikā kļuvu par savējo. Kā mani sagaidīja, palīdzēja ienest un iznest
aparatūru. Pat dāvanas saņēmu,
kādu no pašu darinātajām lietām.
Bet, lai uzlabotu šo cilvēku dzīves
kvalitāti un viņi justos kā līdzvērtīgi starp mums, šādas tikšanās
un pasākumi būtu vajadzīgi
daudz vairāk.
Tu vēlētos, lai tev būtu
sekotāji?
- Jā. IZ

Debates pievērš NATO tēmai
A: Vita Lauciņa-Veinere

Zemgales novada debašu
koordinatore un debašu trenere
Iecavas vidusskolā

Apvienotais Rīgas un
Zemgales reģionālais
debašu turnīrs notika
Ziemeļvalstu ģimnāzijā
28. martā. Tā tēma bija
«Dalība NATO ir/nav
sekmējusi drošību Latvijā».
Pirms turnīra nopietni gatavojāmies: meklējām materiālus
internetā un 24. martā Iecavas vidusskolā rīkojām semināru par
jaunu debašu veidu sesijās. Semināru vadīja jauniešu organizācijas «Tellus» pārstāve Marta Tomase, savukārt «LATO» projektu
koordinatore Irina Ivaškina pastāstīja par izmaiņām Latvijā pēc
iestāšanās NATO, izsniedza bukletus par NATO gan latviešu, gan
angļu valodā, kā arī CD un DVD.
Tā kā šogad aprit pieci gadi,
kopš Latvija ir NATO dalībvalstu
sastāvā, un pasaulē atzīmē NATO
60 gadu pastāvēšanas laiku, tam
par godu notiek dažādas aktivitātes. Mēs neatteicām Irinas priekšlikumam jau nākamajā dienā doties uz Ārlietu ministriju, kur tika
rīkota diskusija par godu piecgadei NATO. Diskusija izvērtās ļoti
spraiga un vērtīga mūsu debašu
lietas materiālu papildināšanai.
Sestdien uz debašu turnīru Rī-

gas Ziemeļvalstu ģimnāzijā devāmies divu angļu valodas komandu
sastāvā - Mārtiņš Komisars, Haralds Millers, Jānis Lauciņš (12.a
kl.), Ivita Puzo (12.b), Māris Lasenbergs (10.b), Mārcis Vīnbergs
(9.b), kā arī Liene Krastiņa (9.c,)
kura šoreiz nedebatēja, jo vēl divi
debatētāji netika uz turnīru citu
pasākumu dēļ. Taču mēs ceram,
ka nākamajā turnīrā varēsim piedalīties trīs komandu sastāvā.
Liene palīdzēja kā laika tiesnese, savukārt mans palīgs un arī
debašu treneris Iecavas vidusskolā Mihails Haļitovs un eksdebatētāja, skolas absolvente Jana Ādmine nopietni visu turnīra laiku
strādāja par tiesnešiem. Ļoti novērtēju Janas atsaucību, jo viņa ir
aizņemta ar studijām LU, kur apgūst ķīniešu valodu, taču atvēlēja
savu laiku debatēm. Tad nu es
kopā ar Rīgas debašu koordinatori
Līgu Fedorovu varējām kārtot organizatoriskās lietas.
Turnīrā piedalījās septiņas komandas latviešu valodā un deviņas komandas angļu valodā no
Skaistkalnes vidusskolas, Bauskas 1. vidusskolas, Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas, Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Zolitūdes ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un
Iecavas vidusskolas. Tā kā mūsu
skolas komandas debatēja angliski, tad pretinieki mums bija Rīgas
skolas un Jelgavas komanda.
Prieks, ka jaunieši par tik nopiet-

Iecavas vidusskolas debatētāji
nu tēmu izteica viedokļus angļu
valodā, jo valodas attīstīšanai tas
ir ļoti svarīgi. Ar katru nākamo
riņķi skolēni guva panākumus,
tomēr uzvarēja Rīgas skolas - pirmā vieta Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, otrā vieta Zolitūdes ģimnāzijai.
Lai gan apstiprinošā lieta šķita
spēcīgāka angļu komandām, jo tomēr ir vairāk materiālu un argumentu par labu NATO, tomēr latviešu komandu finālā uzvaru guva tieši noliedzošā lieta. Prieks, ka
latviešu finālā debatēja mūsu pašu novadnieki - divas Bauskas
1. vidusskolas komandas.
Šajā intelektuālajā spēlē - debatēs - visi ir tikai ieguvēji, jo piln-

veido sevi kā individualitāti.
18. aprīlī mūsu skolā notiks republikas mēroga Nacionālais debašu turnīrs, kur debatētāji cīnīsies par braucienu uz Eiroparlamentu Briselē. Savukārt 30. aprīlī
debatēsim atlasē uz valsts mēroga
debatēm, kas Rīgā risināsies maijā un kur galvenā balva būs brauciens uz Ameriku. Paldies vārdus
vēlos pateikt mūsu skolas administrācijai par atbalstu, rīkojot seminārus, atbalstot braucienu uz
Ārlietu ministriju un uz turnīru,
kā arī skolas šoferītim Eduardam
Smalkajam, kurš pacietīgi gaidīja
mūs pēc pasākumiem un skolēnus izvadāja pa mājām. IZ
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IZ Foto konkurss
Ir noslēgusies balsošana
par fotogrāfijām konkursā
«Jocīgs mirkļa foto».
Pateicamies visiem
dalībniekiem, kas ar savām
bildēm vai to parakstiem lika
pasmaidīt. Šoreiz galvenie foto
varoņi bija dzīvnieki un bērni.
Uz «Iecavas Ziņu» redakciju pēc

balvas aicinām Inetu
Rabcēviču, kuras fotogrāfija
«Un pat svētki vēl nebij galā»
saņēmusi visvairāk punktu
portāla www.iecava.lv
apmeklētāju balsojumā.
Publicējam bildi-uzvarētāju, kā
arī Ivetas Norvaisas atsūtīto
foto, kas ierindojies otrajā vietā.

Zālītes speciālā internātpamatskola uzņem bērnus
ar speciālām vajadzībām pirmsskolas grupā.
Bērniem tiek nodrošināta kvalificētu speciālistu palīdzība
bērnu sagatavošanā skolai (speciālais pedagogs, logopēds,
psihologs, medicīnas darbinieks). Ir iespēja ar bērniem strādāt
individuāli. Bērni aktīvi piedalās skolas un ārpusskolas
kultūras pasākumos. Skolā ir četrreizēja bezmaksas ēdināšana,
tiek nodrošināta atbraukšana uz skolu pirmdienu rītos un
aizvešana uz mājām piektdienu pēcpusdienās ar skolas
autobusu. Darbojas diennakts grupa, taču ir arī iespēja katru
dienu braukt mājās.
Uzņem bērnus no piecu gadu vecuma.
Informācija par skolu interneta mājas lapā www.zalitesskola.lv;
tālrunis direktorei I. Novickai 63941719,
pirmsskolas skolotājai A. Štālei 63945319.

Līdzjūtības
Ir skumjas, kas asaras vieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda...

/A. Skujiņa/

Tev ir
ideāls
sakodiens,
draudzenīt!

Skumstam kopā ar tuviniekiem,
skolotājai DZIDRAI KRŪMAI mūžībā aizejot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs
Nāk pavasars ar sāpju svītru,
Mīļš cilvēks smilšu taku iet.

/J. Rūsiņš/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilzei Elksnei,
no tēva uz mūžu atvadoties.
Kolēģi
Lai labā apklususī sirds
Vēl ilgi teic padomus
Un ceļamaizi dod.
/A. Smagars/

Izsakām līdzjūtību mūsu Īrisai Korčaginai,
māti mūžībā pavadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs
Aiz tevis dzīvība un
gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņākais zieds.

/J. Silazars/

Iecavas vidusskola izsaka visdziļāko
līdzjūtību skolotājas ŅINAS BATAĻINAS
tuviniekiem.

Aizsaulē aizgājuši
Vasilijs Lukašenkovs (24.07.1940. - 25.03.2009.)
Dzidra Krūma (13.11.1931. - 29.03.2009.)
Ņina Bataļina (15.07.1939. - 31.03.2009.)

IZ

Sporta ziņas

Jaunatnes basketbola līga:
31. martā SK Ziemeļi - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 38:52 (L. Jaunzems 17, R. Zariņš 12)
29. martā minispēles:
Saldus - Iecava/Vecumnieki/Bauska 2
1997. g. dz. 53:22 (G. Plukass 10)
1996. g. dz. 48:55 (J. Pelēcis 18, T. Šķipars 14)
Tukuma sporta skola - Iecava/Vecumnieki/Bauska 2
1997. g. dz. 64:54 (G. Plukass 25, H. Meļķis 15)
1996. g. dz. 35:55 (J. Pelēcis 14, E. Kauķis 12)
Jaunpils Iecava/Vecumnieki/Bauska 2
1997. g. dz. 61:38 (G. Plukass 15, H. Meļķis 9)
27. martā risinājās Bauskas rajona sacensības galda tenisā
jauniešiem. Labākie tika noteikti četrās vecuma grupās.
No Iecavas sportistiem veiksmīgākās bija:
1990.-1993. gadā dzimušo grupā Agnese Gāga - 5. vieta;
1994.-1995. g. dz. gr. Una Šķipare - 1. vieta, Līna Lauciņa 2. vieta, Dārta Ozoliņa - 3. vieta;
1996.-1997. g. dz. gr. Karīna Taranda - 1. vieta, Alise Pluce 2. vieta, Lāsma Mežaka - 4. vieta;
1998. g. dz. un jaunāku grupā Beāte Jašuka - 1. vieta, Monta
Zaumane - 2. vieta, Arta Lauberga-Laukenberga - 3.vieta.
28. martā Bauskā ar sestās kārtas sacensībām beidzās rajona
Padomes balvu izcīņa galda tenisā.
Noslēguma kārtā II līgā uzvarēja Karīna Taranda, bet 2. vietā
ierindojās Alise Pluce. I līgā 3. vietu izcīnīja Madara Nolberga,
savukārt augstākajā līgā nepārspēts palika Roalds Cildermanis.
Sacīkšu kopvērtējumā II līgā par uzvarētāju kļuva Alise Pluce,
2. pozīcijā atstājot Karīnu Tarandu. I līgā 3. vietu ieguva Līna
Lauciņa. Augstākajā līgā 1. vietu nosargāja Roalds Cildermanis,
bet veterānu konkurencē attiecīgi 1. vietu un 2. vietu ieguva
Ludmila Bulaha un Agafija Buša. IZ

2009. gada 3. aprīlī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
agros sēklas kartupeļus
‘Karatops’ un vidējos ‘Granola’
(0,15 Ls/kg). Tālr. 29264595.

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Zemes aršana un kultivēšana
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
šķembas, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

Alūksnes pilsētas tautas
nama «Mazais teātris»
piedāvā - Egīls Šnore

«Govs nav zirgam sieva» -

zāģmateriālus, līstes. Zāģējam
pēc pasūtījuma. Piegādājam.
Tālr. 29245515; 26800412.

Ieeja: Ls 1.50; ģimenei - Ls 2.

izrāde pieaugušajiem par
bērniem un bērniem par
pieaugušajiem

11. aprīlī
pl.18:30 un 20:30
Daugavpils Oranžā kora
koncerts
Ata Auzāna vadībā.
Visas biļetes pārdotas.

Steidzami pārdod 4 istabu
dzīvokli Iecavas centrā.
Tālr. 63941248 (vakaros),
26440747.

pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

:

Ie
ska
V
istu isapk skatie
sārt
ms
!

SIA «Skujenieki» Iecavā pārdod
skaldītu malku un
zāģmateriālus. Tālr. 29452087.

Veselības ministrija nolemj:

ja pasūta

3. aprīlī pl.19:00

dažādu veidu malku, nomaļus,
skaidas, siltumnīcu līstes.
Piegādājam.
Tālr. 26800412; 26975888.

zāģmateriālus, malku,
siltumnīcu stabus.
Tālr. 28392502.

smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

atmaksāt,

Kultūras namā

(līdz 16 neiesakām).

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:

IECAVAS

8.

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā no 20. aprīļa būs
skatāma iecavnieku radošo darbu izstāde
«Dvēseles varavīksne».
Savus darbus - gleznojumus, pinumus, tamborējumus,
adījumus un citus izstrādājumus - ikviens ir aicināts
iesniegt Valdai Lieknei Iecavas novada Domes 4. stāvā
no 14. līdz 17. aprīlim. Radi prieku ar vaļasprieku!

18. aprīlī pl. 18.00 Senioru
deju kolektīvu sadancis.
21. aprīlī
plkst.9:30 un plkst.11:00
Liepājas Leļļu teātra izrāde
«PĒDĒJAIS PŪĶĪTIS UN
ARTURS Ū-Ū»
Biļetes cena - Ls 1.
24. aprīlī pl. 19:00
«Dirty Deal Teatro»
izrāde jauniešiem
«IENĀKSI UZ KAFIJU?»
Biļetes cena - Ls 3.

––––

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
PAZIŅOJUMS
Laikā no 14. aprīļa līdz 30. aprīlim Iecavā tiks veikta
ūdensvadu skalošana un profilaktiskā dezinfekcija.
Skalošanas un dezinfekcijas laikā iespējami ūdens padeves
traucējumi, kā arī duļķains, rūsains ūdens ar hlora smaku, kuru
nepieciešams notecināt. Ūdensvadu dezinfekcijas laikā
ieteicams nelietot uzturā nevārītu ūdeni. Par skalošanas un
dezinfekcijas datumiem iedzīvotājus katrā dzīvojamā mājā
informēsim atsevišķi.

17. aprīlī pl. 19.00
Iecavas Kultūras nama
Jauniešu deju kolektīva un
draugu koncerts.

Sporta namā
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» balvu
izcīņa galda tenisā
7. aprīlī plkst. 12:00 un
8. aprīlī plkst. 10:00.

12.aprīlī plkst. 21:00
Iecavas sporta namā
LIELDIENU BALLE.
Spēlēs Marex no grupas
BRĪVDIENA.
Galdus pieteikt pa tālr:
63942832; 26520539

12. aprīlī no pl. 11:00
LIELDIENU JAMPADRACIS
Iecavas parkā.
Nepiemērotos laika apstākļos
pasākums notiks pie
Kultūras nama.

VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 5. stāva zālē
15. aprīlī plkst. 10-16.

Pateicība
Sirsnīgi pateicos
Iecavas novada Domei
par apsveikumu manā
85 gadu jubilejā.
Vilma Puniņa
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