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AKTUĀLI
Šajā numurā:

Grīnvaldes pārstāvjiem - Dāvim Kravalam (no kreisās), Didzim Eglītim, Artūram Rubinam,
Jurim Ojāru un Ivaram Puļķim - uzvarētāju kausu pasniedz Visvaldis Eglītis.
23. februārī sporta namā
«Dartija» savus panākumus
Iecavas novada 18. atklātajā
basketbola čempionātā
atzīmēja spēļu dalībnieki un
viesi.

SAKS «Dartija» vadītājs Guntis Pakalns un basketbola treneris, viens no čempionāta organizatoriem Voldemārs Pārums
Konkursa
uzvarētājs
apbalvoja
laureātus,
pasniedza
Gustavs
Vilcēns. un
piemiņas balvas
spēlētājiem

«Amira» svin jubileju
Elīna Arāja
Svētku koncertā aizraujošos
deju ritmos sestdien, 23. februārī, savu piecu gadu jubileju
nosvinēja deju grupa «Amira»,
kuru vada Elīna Laube. Uz
kultūras nama skatuves kāpa
gan gavilnieces, gan draugu
kolektīvi.
Trīs
stundu
garumā
34 priekšnesumos skatītāji varēja izbaudīt austrumu deju
burvību: ēģiptiešu vēderdejas;
tradicionālās, izteiksmīgās indiešu dejas ar stāstu; jaunā bolivudas (bollywood) stila dejas;
čigānu dejas un vēderdejas ar
flamenko elementiem.
Maldīgs ir uzskats, ka vēderdeju dzimtene ir Indija. To

izteica pateicību čempionāta
tiesnešiem, atbalstītājiem un
palīgiem. Ceļojošo kausu čempioniem - Grīnvaldes komandai
- pasniedza basketbola leģenda
Visvaldis Eglītis.
6.lpp.

2.

Organizē
parakstu
vākšanu
par pensiju
indeksāciju

3.

Iecavniece
4.
piedalīsies
šovā Koru kari 3

Biedrībā «Liepas»
notikusi vadības maiņa
Anta Kļaveniece

«Amiras» vadītāja
Elīna Laube.
pirmsākumi meklējami senajā
Ēģiptē; deja bija reliģiska rituāla sastāvdaļa: dejotājas pielūdza
Dievus, lai tie dotu zemei un sievietei auglību un svētību. Deja
ar laiku ir mainījusies un mo5.lpp.
dernizējusies.

Noslēdzies
Jaunatnes
lietu logo
konkurss

Biedrības «Iecavas sieviešu
klubs «Liepas»» valdes
priekšsēdētājas pienākumi no
12. februāra uzticēti Beātai
Bundulei. Amatam viņu
izvirzījusi līdzšinējā «Liepu»
vadītāja Agita Hauka.
21. februārī apritēja 15 gadi
kopš izveidojies sieviešu klubs
«Liepas». Biedrība gan oficiāli reģistrēta nedaudz vēlāk – 2001. gada 7. maijā. Agita Hauka secina: «15 gadi, kas aizvadīti «Liepu» vadītājas darbā, ir nopietns
vecums. «Liepām» jādod jauna
dvesma, jauna garša, cits ātrums, jo bijām palikušas lēnā-

kas, nekā gribētos. Esmu pārliecināta, ka Beāta būs lieliska
manu ideju turpinātāja un arī
jaunu ideju iedvesmotāja. Var
teikt, ka visu iepriekšējo gadu
«Liepas» vadījām kopā. Es gāju
pa priekšu, bet viņa man cieši blakus. Tagad Beāta ies pa
priekšu un es viņai cieši blakus,
jo no «Liepām» nekur nepazudīšu – turpināšu darboties valdē.
Trīs gadus vadu Latvijas Zemnieku federāciju (LZF), kuras
aktivitāte ir krietni pieaugusi.
Sapratu – ja manas domas biežāk ir saistītas ar darbu LZF un
arvien mazāk laika varu atvēlēt
«Liepām», tad kaut kas ir jāmaina. Domāju, ka šī ir ļoti veiksmīga vadības maiņa.»
3.lpp.

2013. gada 1. martā .

Logo konkurss noslēdzies –
idejas attīstībai IR!
Ginta Zaumane
jaunatnes lietu speciāliste

Jānis Trokšs un Reinis Pastars.
Komisijas locekļi atzina, ka darbos ir ietvertas labas idejas, ir inGluži tāpat kā pasakās, kuru
teresanti redzējumi un jūtams, ka
laimīgas beigas ir iespēja
katrs jaunietis darbā ielicis daļu
turpināt labi iesāktās lietas,
no sevis paša. Beatrise atzīst, ka
noslēdzies Iecavas Jaunatnes
lietu logo konkurss – ar idejām, kopumā viņu ļoti priecējušas izmantotās krāsas: «Tās norāda uz
kuras attīstīt tālāk!
15. janvārī Iecavas novada do- tādu kā pozitīvismu, kas valda
mes sēdē tika pieņemts lēmums jauniešu vidū. Galvenais ir nepar Jaunatnes lietu logo konkur- slēpt savas pat trakākās idejas un
sa izsludināšanu Iecavas novadā. likt visu savu radošo potenciālu
Aicināti piedalīties bija jaunieši lietā. Simts reizes nesanāks, bet,
vecumā no 13 līdz 30 gadiem un ja nu simtu pirmajā sanāk?»
Pēc diskusijām un rezultātu
darbs bija jāiesūta līdz 15. februārim. Ar konkursa nolikumu apkopošanas pieņemts lēmums
varēja iepazīties virtuālajā vidē – – Iecavas novada Jaunatnes liewww.iecava.lv, tas tika nogādāts tu logo konkursā uzvarētāja nav.
visās novada skolās, par konkur- Tomēr jaunatnes lietas Iecavā
su ziņu varēja lasīt laikrakstā «Ie- bez sava logo nepaliks – veidosim
darba grupu, piesaistot gan idecavas Ziņas».
Konkursam tika iesniegti 18 jām bagātus jauniešus, gan zīmēt
darbi, kurus izvērtēja septiņu cil- pratējus un logo taps jau pavisam
vēku komisija: Valda Liekne, Jana drīz! Darba grupā aicināsim ieArāja, Elīna Arāja, Ginta Zauma- saistīties arī dažus logo konkursa
ne un trīs jaunieši vecumā līdz 21 dalībniekus, lai viņu labajām idegadam – Beatrise Dzene, Verners jām būtu iespēja attīstīties.

Informatīva
sanāksme
KNHM projektu
konkursa iesniedzējiem
1. martā Iecavas kultūras namā plkst. 15:00 notiks februārī izsludinātā Nīderlandes fonda KNHM projektu konkursa
informatīvā sanāksme par projekta pieteikumu sagatavošanu.
Sanāksmes laikā plānots dalībniekus iepazīstināt ar konkursa
pamatideju un finansēšanas nosacījumiem. Interesentiem būs
pieejams fonda sagatavotais informatīvais materiāls par agrāk
īstenotajiem projektiem. Gaidīsim arī iepriekšējo gadu projektu
īstenotājus, kas varētu dalīties savā projektu īstenošanas pieredzē un iedrošināt tos, kas to plāno darīt pirmo reizi.

Aicina ziedot bērnu nama bērniem
Tuvojoties Lieldienām, studentu apvienība vēlas sniegt palīdzīgu roku Jelgavas bērnu namam. Bērniem vecumā no trim
līdz 17 gadiem ir vajadzīgi apģērbi, vasaras un pavasara apavi,
rotaļlietas, spēles un citas lietas, kuras, iespējams, Jums vairs
nav nepieciešamas. Gaidīsim Jūsu zvanu, ja ir iespēja kaut ko
ziedot. Tālrunis 29969543 (Elīna). Ziedojumus Jelgavas bērnu
namam plānots nogādāt 29. martā.

Lasīšana nav iedomājama bez ģimenes atbalsta
Ludmila Šteinberga
Bērnu bibliotēkas vadītāja
Februāra sākumā visā Latvijā
finišēja lasīšanas veicināšanas
programma «Bērnu/jauniešu
žūrija – 2012». Šogad
projektā kopā ar 1.-12. klašu
ekspertiem piedalījās arī
vecāki.
Lasīšana nav iedomājama bez
ģimenes atbalsta, tāpēc viens
no jaunumiem ir Vecāku žūrija,
kas paredz īpašu grāmatu kolekciju arī pieaugušajiem. Svarīgi, ka bērni un vecāki varēja
ne tikai izlasīt grāmatas, bet arī
aizpildīt anketas, paužot savu
viedokli par izlasīto. Piedāvātā kolekcija ietvēra gada labāko bērnu/jauniešu latviešu un
tulkoto literatūru četrām vecuma grupām. No latviešu autoriem kolekcijā iekļauti Ulda
Ausekļa, Māras Cielēnas, Ineses Zanderes, Andra Akmentiņa,
Valda Rūmnieka, Evijas Gulbes,
Annas Strautnieces, Māra Runguļa, Toma Kreicberga un Ilzes
Eņģeles darbi. Tulkotās literatūras klāstu bagātina slaveni bērnu
literatūras meistari, tostarp Ulfs
Starks, māsas Nopolas, Mikolajs
Ložiņskis un citi.
Bērnu bibliotēkas lasītāji
projektā piedalījās vienpadsmito gadu. Pateicoties pašvaldības
piešķirtajiem līdzekļiem, grāma-

tas tika iegādātas pietiekamā
daudzumā.
Ekspertu darbu pabeidza un
līdz finišam tika 104 dalībnieki.
1.-2. klašu grupā lasīja 23 bērni;
3.-4. klašu grupā – 30; 5.-7. klašu grupā – 35; 8.-12. klašu grupā – 12. Vecāku žūriju atbalstīja
Laura Šusta, Anda Tauriņa, Līga
Kārkliņa–Kozlova un Ludmila
Ivanova.
Lasītāji saņēma rokassprādzes Latvijas karoga krāsās ar
uzrakstu: «Vairāk labu lasītāju!»,
ko sarūpējuši lasīšanas veicināšanas programmas organizētāji.
Ekspertu darbā iesaistījās
Iecavas vidusskolas, internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas audzēkņi.
Uzteicama vecāku ieinteresētība par to, ko lasa viņu bērni.
Savas atvases atbalstīja Jēkaba
un Enias Šustu, Kārļa un Kristijas Čipenu, Henrija un Rebekas Ivanovu, Terēzas un Emīlijas
Druviņu, Jāņa un Matīsa Bolšteinu, Keitas Moles, Paulas Upenieces, Riharda Romanova, Santas Vaičekones, Ņikitas Žukova
mammas, tēti un vecvecāki.
Ekspertu un bibliotekāru vārdā sirsnīgi pateicamies pašvaldībai par noslēguma pasākumu un
aktivitāšu finansiālo atbalstu. 1.5. klašu lasītājiem tika organizēta ekskursija «Jautras izklaides
Bauskas apkārtnē». Savukārt

6.-12. klašu eksperti apmeklēja
grupas «Musiqq» koncertu kultūras namā.
Apkopojot un izanalizējot
anketas, 1.-2. klašu grupas eksperti visaugstāk novērtēja latviešu rakstnieces Evijas Gulbes
krāsaino grāmatu «Koko un Riko»
ar asprātīgām un pamācošām
pasaciņām par divu žurkulēnu
Koko un Riko piedzīvojumiem,
nedarbiem un draudzību.
Lielāko punktu skaitu 3.–
4. klašu grupā ieguvis poļu
rakstnieka Mikolaja Ložiņska
darbs «Būtnes bēg». Pasaku varoņi Bruņurupucis, Suns, Muša,
Baktērija un Putns bēg no cilvēka klātbūtnes viņa nevērības,
cietsirdības, egocentriskuma dēļ.
Grāmata liek aizdomāties, kā jūtas mums līdzās dzīvojošās būtnes. Šajos stāstos pats galvenais
ir attiecības – starp visām dzīvajām būtnēm, starp cilvēkiem un
- īpaši – starp bērniem un pieaugušajiem.
5.–7. klašu grupā par nepārspētu līderi kļuva austriešu
rakstnieces Urzulas Poznanski
trilleris jauniešiem «Erebos» par
kiberpasaules pavedinošo un
reizēm arī iznīcinošo spēku. Romāns parāda, kā datorspēle (Erebos) ievelk cilvēkus savā realitātē, izmainot uzvedību, attiecības
ar draugiem un citiem cilvēkiem.
Kā cilvēki tiek iekārdināti un

manipulēti, liekot darīt visādas
lietas, neapzinoties savas rīcības
sekas.
Savukārt 8.–12. klašu grupā
pirmajā vietā ierindojies lietuviešu izcelsmes amerikāņu autores
Rūtas Šepetis romāns «Starp pelēkiem toņiem» par 1941. gada
deportācijām, izsūtīšanu uz Sibīriju, cīņu par izdzīvošanu, gribasspēku, mīlestību un cerību.
Vecākus neatstāja vienaldzīgus angļu rakstnieka Marka Hedona grāmata «Savādais atgadījums ar suni naktī» par piecpadsmit gadu veco zēnu Kristoferu,
kuram ir autisma sindroms. Pats
autors agrāk ir strādājis ar autiskiem cilvēkiem, un šī pieredze
ir jūtama romānā. Lauras Šustas
vērtējums: «Grāmatā atklājas savāda pasaule, par kuras eksistenci tepat līdzās mēs ikdienā
pat nenojaušam, ja paši ar to neesam saistīti. Grāmata saistoša
gan lieliem, gan maziem. Tā liek
pārdomāt dzīves vērtības».
Paldies visiem par labi paveikto darbu, saturīgām atbildēm, izturību un centību!
Lasīšanas maratona noslēguma pasākums, kurā godalgos
populārākās grāmatas, to autorus, tulkotājus, māksliniekus
un izdevējus, paredzēts 2. martā starptautiskajā izstāžu zālē
«Ķīpsala».
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Biedrībā «Liepas»
notikusi vadības maiņa

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki martā
Pirmdien, 4. martā,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem domes
priekšsēdētājs J. Pelsis
plkst. 8-12 pieņem izpilddirektors M. Veinbergs

Otrdien, 5. martā,
plkst. 8.00 domes ārkārtas sēde
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Pirmdien, 11. martā,
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, A. Hauka, A. Vītola,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 12. martā,
plkst. 8.30 domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 13. martā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 14. martā,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Beāta Bundule (no kreisās) un Agita Hauka.
darbojas piecas: Agita Hauka,
Astrīda Vītola, Biruta Vītoliņa,
Beāta Bundule «Liepās» ir Agnese Hauka un Beāta Bunjau 13 gadus, aktīvi piedalīju- dule.
sies valdes darbā, iesaistījusies
visos «Liepu» projektos. Par jau10. martā organizēs
no amatu viņa teic: «Redzot, ka
pasākumu «Sieviete
Agitas sabiedriskie pienākumi,
pavasarī»
vadot valsts un pat starptautisIespējams, ka par tradīciju
ka mēroga organizāciju, strau- kļūs arī 10. martā organizētais
ji pieaug, atkārtoti uzrunāta, pasākums «Sieviete pavasarī».
piekritu kļūt par «Liepu» valdes Viesu nama «Dārta» saimniecei
priekšsēdētaju, jo man ir svarī- Ivetai Dravniecei radusies pasāgi, lai «Liepas» būtu. Kluba da- kuma ideja, kuru tālāk īstenot
lībnieces darbojas ne tikai savā, apņēmušās «Liepas». Pasākums
bet arī sabiedrības labā, piedalo- iecerēts kā brīva pačalošana par
ties aktivitātēs, kas veido mūsu sievišķīgām lietām – skaistumnovada kultūrvidi labāku, ie- kopšanu un modi, kur atvēlēta
dzīvotājiem tīkamāku. Tā ir gan vieta arī mini pārvērtībām pie
Dievdārziņa atjaunošana kopā friziera, kosmētiķa un nagu kopar pašvaldību, Andri Kopeiku un šanas speciālista; modes aksecitiem aktīvistiem, gan latvisko suāru demonstrējumiem. Rūpētradīciju kopšana Saulgriežos, joties par omulīgāku atmosfēru,
kad visas liepas ietērpjas tau- būs atvērta viesu nama «Dārta»
tastērpos un dzied latviešu tau- kafejnīca.
tasdziesmas, gan līdzdalība daPasākuma rīkotājas aicina
žādos novada pasākumos. Ceru, pieteikties arī pirkt un tirgot
ka arī turpmāk «Liepas» paveiks gribētājus. Ja kādam mājās ir
daudz labu darbu, nesot prieku labas, bet neizmantotas (iespēsev un citiem.» Beāta spriež, ka jams, arī mazlietotas) modes lie«Liepu» spēks ir pastāvīgumā, jo tas (apģērbi, apavi, somiņas, rovairāki biedrības organizētie pa- tas un citi aksesuāri), kurus par
sākumi ir kļuvuši par tradīciju. simbolisku samaksu ir vēlme
Biedrības dalībniecēm nav sveša pārdot vai mainīt, lūgums līdz
atbildības sajūta. Beāta piekrīt 6. martam zvanīt Agitai Haukai
Agitai, kad viņa saka: ««Liepas» (tālr. 29432338).
– tā ir kvalitātes zīme.»
Pasākumu kuplinās kaimiņu
«Liepas» aicina sievietes, kas sieviešu klubu dalībnieces, taču
vēlas saturīgi pavadīt laiku, dar- piedalīties tajā aicināts ikviens,
boties savas pašizaugsmes un ievērojot tikai vienu nosacījumu
novada attīstības labā, papildi- – apģērbā vai aksesuāros jābūt
nāt biedrības «Iecavas sieviešu ietvertai salātu zaļajai un/vai
klubs «Liepas»» rindas. Pašlaik dzeltenajai krāsai. Uzplauksim
biedrībā ir 18 dāmas, bet valdē pavasarim kopā!
1.lpp.

Otrdien, 19. martā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 21. martā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 26. martā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Iecavas novada dome no 1. marta
izsludina nevalstisko organizāciju projektu
līdzfinansēšanas konkursu.
Ar konkursa nolikumu un projekta iesnieguma sagatavošanai
nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties pašvaldības
mājas lapas www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība > Nevalstiskās
organizācijas un aktīvistu grupas.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2. aprīlis. Projekta
dokumentu oriģināli iesniedzami personīgi domes kancelejā
2. stāvā vai nosūtot pa pastu Iecavas novada domei,
Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913.
Arī šogad projekta iesniedzējam būs jānodrošina finansējums
ne mazāk kā 10% apmērā
no projekta kopējās summas.
Atgādinām, ka plānotajām projekta aktivitātēm jānotiek
Iecavas novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt
Iecavas novada iedzīvotājiem.

Organizē parakstu vākšanu
par pensiju indeksāciju
Latvijas Pensionāru federācija savā domes sēdē 18. februārī pieņēma lēmumu organizēt parakstu vākšanas akciju
par pensiju indeksāciju, kura
ir apturēta sakarā ar krīzi kopš
2009. gada, informē LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš. Šajā laikā
dzīves dārdzība ir jūtami pieaugusi, sevišķi pirmās nepieciešamības precēm, pārtikai, komunālajiem maksājumiem, tādēļ

LPF uzskata, ka jau 2013. gadā
nepieciešama pensiju indeksācija.
Šo akciju atbalsta arī Iecavas
pašvaldība. Parakstīties par pensiju indeksāciju var visās novada bibliotēkās un novada domes
kancelejā. Iecavas pašvaldībā
parakstu vākšana noritēs līdz
25. martam, lai līdz 1. aprīlim
parakstus varētu nogādāt Latvijas Pensionāru federācijā.
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Iecavniece Koru karos pārstāvēs
Lielvārdes Sarkano teiksmu kori
Anta Kļaveniece
no Lauras Arājas albuma

Svētdien, 3. martā, TV3
sāks raidīt šovu Koru
kari 3. Izturot pamatīgu
konkursu, tajā piedalīsies arī
iecavniece Laura Arāja, kura
labprāt piekrita pastāstīt
par gatavošanos šim
atraktīvajam un muzikālajam
pasākumam.
Pamēģini arī tu!
Šī gada sākumā, kad TV3
sāka pārraidīt reklāmu par
Koru karu 3 atlasēm dažādās
Latvijas pilsētās, vienu vakaru
mana māsa man teica: «Laura,
pamēģini tu arī!» Pati pie sevis
nosmējos, ka īsti jau nav vērts,
jo zinu, ka uz šīm atlasēm piesakās patiešām labi dziedātāji
un konkurence ir ļoti liela. Atlases nedēļai tuvojoties, mani
iedrošināt mēģināja jau vairāki
cilvēki, tāpēc izlēmu, ka mēģināšu. Izvēlējos braukt uz Lielvārdi, jo Lielvārdē jau tāpat
esmu diezgan bieži. Tur dzīvo
mana otrā pusīte, turklāt kora
vadītāja Aija Andrejeva man arī
ļoti patīk, gan kā dziedātāja,
gan personība. Tā nu 2. februāra vakarā trīcošām kājām ar
49. kārtas numuriņu rokās gaidīju aiz durvīm, kur katrs izmēģina savu veiksmi žūrijas priekšā. Pāris stundas vēlāk žūrija
bija gatava nosaukt izvēlētos
dziedātājus. Neticēju savām
ausīm, kad nosauca arī mani!
Kopā esam laba komanda
Nu jau pagājis gandrīz mēnesis, kura laikā esam cītīgi mēģinājuši, esam sadziedājušies
un sadraudzējušies. Varu teikt,
ka mans Lielvārdes Sarkanais
teiksmu koris ir patiešām jauks
kolektīvs! Mēģinājumi ir gari
un, sākoties raidījumiem, droši
vien būs vēl garāki, bet, ja kopā
ir labi, tad enerģija tiek gan patērēta, gan saņemta. Korī esam
astoņas meitenes un astoņi
puiši - katrs īpašs un atšķirīgs.
Mūsu vidū ir Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis, bērnudārza
skolotāja, astronomijas pulciņa
vadītājs un citi patiešām radoši
un interesanti cilvēki. Ar mums

kopā strādā Aija Andrejeva, diriģents un grupas «Framest»
dalībnieks Mikus Abaroniņš
un horeogrāfe Inga Raudinga.
Manuprāt, visi kopā esam laba «Esmu
vienmēr
komanda.
rosīga un
man patīk
Dziedāšanas pieredze
izmēģināt
aizsākās bērnībā
Runājot par manu līdzšinē- ko jaunu.
Hobiju man
jo dziedāšanas pieredzi, jāsaka,
ir daudz un
ka dziedu jau kopš bērnības
visdažādākie,
un man tas ļoti patīk. Pavisam bet nemainīgās
droši varu piekrist tiem, kas vērtības
saka, ka dziedot izdalās laimes pavisam
hormons! Par to jāsaka paldies noteikti ir
manai ģimenei, kas visupirms mūzika,»
mani veduši uz dažādiem dzie- teic Laura
dāšanas un dejošanas pulci- Arāja, kuru
ņiem, kā arī uz mūzikas skolu, no svētdienas
un vēlāk atbalstījuši visās ma- redzēsim šovā
Koru kari 3.
nās daudzpusīgajās izdarībās!
Domāju, ka lielai daļai iekā, vadu bērnu folkloras pulVai es varu to paspēt?
cavnieku nav noslēpums, ka nu
Tagad TV3 raida Koru karu ciņu «Urdziņa». Folklora manā
jau gandrīz desmit gadus darbojos folkloras kopā «Tarkšķi» 3 reklāmu, kur uz mirkli var dzīvē pavisam noteikti ir uz papie Kristīnes Kareles. Manu- ieraudzīt arī mani, tāpēc nereti likšanu, un domāju, ka palīdzēprāt, tieši viņa ir tā, kas manī draugi un paziņas apstājas, lai ja arī Koru karu atlasē. Viena no
parunātos un apvaicājas, vai manis dziedātajām dziesmām
ieraudzīja dziedātāju un lika
es visu varu paspēt. Cenšos un bija no folkloras repertuāra.
man apzināties, ka es protu ne
domāju, ka man tīri labi sanāk! Kopumā es domāju, ka daudzi
tikai kaut ko smuki nodziedāt, Šobrīd esmu 2. kursa Vides zi- jau zina, ka esmu vienmēr robet ar dziedāšanu klausītājiem nātnes bakalaura programmas sīga un man patīk izmēģināt
spēju nodot veselu vēstījumu. studente Latvijas Universitātes ko jaunu. Hobiju man ir daudz
Kā saka - nodziedāt no sirds Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu un visdažādākie, bet nemainīuz sirdi. Darbojoties «Tarkšķos» fakultātē. Turpat darbojos arī gās vērtības pavisam noteikti ir
esmu sasniegusi, manuprāt, fakultātes Studentu Padomē. mūzika, kā arī iešana dabā un
patiešām daudz. Visi neskai- Ārpus mācībām strādāju Baus- ceļošana.
tāmie koncerti gan Iecavā, gan
Latvijā, gan ārzemēs, dalība
dažādos dziedāšanas konkursos, pat iespēja dziedāt uz lielās
Mežaparka estrādes iepriekšējos Skolu jaunatnes Dziesmu
un Deju svētkos. Protams, arī
mūzikas skola manā dzīvē spēLai iegūtu apliecību no jauna, uz mācībām interesenti aicināti
lējusi ļoti lielu lomu. 2007. ga4. martā plkst. 10.00 un 11. martā plkst. 13.00.
dā pabeidzu vijoļspēles klasi,
Ja apliecība jāpagarina, uz mācībām jāierodas
bet tur jau nekas nebeidzās,
11. martā plkst. 13.00.
runājot par dziedāšanu - tikai sākās. Pāris gadus dziedāLai saņemtu apliecību par augu aizsardzības minimuma
ju meiteņu vokālajā ansamblī
apguvi, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem:
«Amelia», kuru vadīja burvīgā
- pārskats par pēdējos 3 gados izlietotajiem augu
skolotāja Kristīne Circene. Arī
aizsardzības līdzekļiem;
viņas ieguldījums gan vokālajā
- maksājuma uzdevums, kas apliecina veikto samaksu;
ziņā, gan mīlestībā pret mūziku
- fotogrāfija.
ir nenovērtējams! Visus jau tā
Mācību maksa: Ls 10,50 – atkārtotai apliecības ieguvei;
Ls 25,00 - ja apliecību vēlas iegūt pirmo reizi.
nevar uzreiz nosaukt, bet muzikālā ziņā mani novērtējuši un
Apmācības notiks Iecavas novada domes zālē 5. stāvā.
atbalstījuši patiešām daudzi,
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie lauksaimniecības
tādēļ es izmantoju šo iespēju,
organizatores Rutas Priedes pa tālr. 22024729, 63941764.
un saku vismīļāko paldies!

Notiks mācības augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas apliecības (AAL)
ieguvei vai atjaunošanai
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«Amira» svin jubileju
1.lpp.
Sākotnēji vēderdeju laikā sievietes reproduktīvie orgāni tika
sagatavoti bērna ieņemšanai,
dzemdībām vai nostiprināti pēc
tām, stāsta E. Laube. Taču grūtniecības laikā intensīvi dejot nav
ieteicams, ja nu vienīgi pirms pašām dzemdībām.
Grupas vadītāja Elīna Laube
ir no Rīgas. Uz Iecavu viņu atvilinājusi draudzene, kas šeit dzīvo.
Kā bija pirms pieciem gadiem?
Sākumā grupa bija paliela
– vairāk nekā 20 dejotājas. Nodarbības notika fitnesa klubā
«Jautrais apelsīns». Gadu tur nostrādājām, pēc tam pārcēlāmies
uz kultūras namu, jo mazajā zālē
grūti bija kustēties un redzēt
sevi spogulī. Taču pārcēlāmies
jau krietni mazākā skaitā. Bija
pirmais piedāvājums piedalīties
festivālā, sākām ļoti intensīvi gatavoties, vairums šo procesu neizturēja. Tās, kas palika, ir joprojām aktīvas dejotājas – sešas
meitenes. No Iecavas tikai Dana,
Sveta un Ilze, bet pārējās ir no
Ķekavas, Vecumniekiem un Baldones puses. Nupat grupai pievienojušās vēl divas iecavnieces,
tā, ka šobrīd mums ir astoņas
dejotājas. Dejojam mēs divas
stundas nedēļā.
Vai bieži sanāk uzstāties?
Šis ir trešais koncerts. Mums
ir daudz draugu kolektīvu. Katra
studija reizi gadā cenšas sarīkot
koncertu, kur visi piedalāmies.
Mūsu jubilejas koncertā viesojās
tuvākie draugu kolektīvi. Piedalāmies arī festivālos, privātos pasākumos, bet konkursos nē. Man
tas asociējas ar tirgu, kurā nopēta zirgu. Meitenes dejo, un viņām
par to ir prieks. Nav jādomā par
kaut kādiem salīdzinājumiem,
nav kaut kas jāpierāda. Var brīvi dejot savam priekam. Necenšamies konkurēt. Visi kolektīvi
draudzējamies un veidojam tādu
īpašu vidi. Tā ir cita pasaule, dzīvesstils. Skatāmies, kādi jaunumi
tērpos, ko kāds jaunu izdomājis,
dalāmies ar idejām, priecājamies
un baudām deju kopā.
Pati vairs nedejo?
Man daudz lielāku prieku šobrīd sagādā strādāt ar grupām,
nevis dejot pašai. Iecavā vadu
«Amira» un Baldonē - «Farida».
Kā vadītājai man ir daudz lielāks
gandarījums, jo redzu, ko esmu
paveikusi. Pirms uzstāšanās
man vienmēr bijis milzīgs uztraukums, bet grupā dejot nevaru, jo
parasti kaut ko sajaucu.

Grupas «Amira» (tulkojumā no arābu valodas - princese) meiteņu priekšnesumos
dominē Ēģiptes stila vēderdejas.

no Kristiānas albuma

Elīna Laube grupas
iepriekšējā koncertā.
Kādēļ izvēlējies dejas?
Dejot sāku aptuveni 25 gadu
vecumā. Bērni bija mazi, gribēju
ar kaut ko nodarboties, bet nezināju ar ko. Aerobika mani neinteresēja. Gribēju dejot, bet partneris nepievienojās. Tad kādā brīdī
man radās interese par indiešu
dejām. Izlasīju avīzē sludinājumu par septiņu plīvuru dejām.
Ieradoties nodarbībā, sapratu
– tās taču nav indiešu dejas, bet
vēderdejas! Uz kurieni esmu atnākusi!? Bet man bija neērti iet
prom un tā es paliku. Man iepatikās, aizrāvos. Piedalījos vairākos festivālos, koncertos, dejoju
arī solodejas.

Indiešiem ir sava vēsture, savi žesti,
ko dejotājas pasniedz caur deju.
Man patīk dejot, jo dejošana
ir daļa no manas dzīves. Nevaru iedomāties, kā bez tā. Šeit ir
savi cilvēki, draugi, sava pasaule. Dejā var izteikties, realizēt
un pilnveidot sevi, atbrīvoties no
kompleksiem un sasniegt garīgu
piepildījumu, kamēr kustības
palīdz nostiprināt mugurkaula
un krūšu muskulatūru.
Ko saka vīrs par tavu aizraušanos?
Sākumā vīram, protams, bija
grūti visu saprast un pieņemt.
Bija koncerti un arī privātas uzstāšanās. Protams, bija greizsirdīgs, neizprata. Kad paņēmu līdzi, tad saprata, ko tas viss nozī-

mē. Tagad viņš mani mudina, lai
rosos un attīstos tālāk. Protams,
skatos, uz kādiem pasākumiem
mani aicina. Vecpuišu ballītēs es
nedejoju.
Vai esi bijusi arī Ēģiptē?
Jā, vairākas reizes. Divreiz
esmu piedalījusies festivālu meistarklasēs, mācījusi dejas meitenēm, darbojusies nometnēs. Interesanti ir uz vietas saprast, kā
tas viss notiek. Vienmēr kaut ko
no Ēģiptes atvedu, jo mani saista ne tikai deja, bet arī ēģiptiešu
dzīvesstils un mājas iekārtojums.
Viena mūsu dejotāja no Ēģiptes
mājā atveda pat vīru!
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Čempionu kausu
saņem Grīnvalde
1.lpp.
Basketbola čempionātā piedalījās 129 spēlētāji. Punktus guva
122 basketbolisti, no kuriem 84 sportisti bija precīzi tālmetienos.
Par vērtīgāko čempionāta spēlētāju vienprātīgi tika atzīts Ivars Zemītis no Grīnvaldes komandas.
Pirmos čempionāta punktus guva Aldis Beitiņš no Ozolu 15
(divi punkti), bet pirmais veiksmīgais trīspunktu metiens izdevās
Aigaram Indriķim no AC Kluburi. Juris Ojāru no Grīnvaldes komandas ieguva čempionāta pirmo punktu soda metienā, turklāt J.
Ojāru nopelnīja arī turnīra pēdējos punktus, veiksmīgi realizējot
tālmetienu.
1. vieta 2. vieta 3. vieta - Misa
Grīnvalde
Valauto
Gvido Zaļmežs
Ivars Zemītis
Juris Brūveris
Krišjānis Zauers
Mārtiņš Kiziks
Genādijs Meļņiks
Gundars Brička
Edgars Tramdaks
Jānis Pelēcis
Juris Ojāru
Pēteris Prolis
Gundars Baldiņš
Dāvis Kravals
Kaspars Vērnieks
Aivars Spangers
Dainis Kravals
Viesturs Šulcs
Ruslans Mišukovskis
Edžus Avots
Jānis Tiltiņš
Jorens Janišons
Ivars Puļķis
Kaspars Valters
Kristers Spalva
Artūrs Rubins
Oskars Rungevics
Viktors Puzanskis
Didzis Eglītis
Kārlis Buškevics
Elnurs Muļars
Andris Ojāru
Treneris: Gatis
Kristaps Neimanis
Kārlis Onzuls
Justovičs
Hardijs Nungurs
Treneris: Juris
Orinskis

Iecavas novada 18. atklātā čempionāta basketbolā
rezultatīvāko spēlētāju TOP 25
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vārds, uzvārds
Gundars Brička
Aldis Beitiņš
Ģirts Hauks
Artūrs Rutkovskis
Dāvis Kravals
Linards Jaunzems
Mikus Karlovs
Roberts Tūmanis
Edgars Tramdaks
Ivars Zemītis
Jānis Kokins
Krišjānis Zauers
Alfrēds Rozentāls
Genādijs Meļņiks
Pēteris Prolis
Māris Gailums
Mārtiņš Kiziks
Juris Brūveris
Juris Ojāru
Roberts Zariņš
Kārlis Kosītis
Aigars Indriķis
Jānis Saveļjevs
Normunds Popmanis
Kaspars Reinkops

Komanda
Grīnvalde
Ozolu 15
Ozolu 15
Jelgavas NĪP
Grīnvalde
Arsenāls
A. Kraukļa VEF
DzKS
Valauto
Grīnvalde
Jelgavas NĪP
Misa
Ķekava/VEF
Misa
Valauto
DzKS
Valauto
Valauto
Grīnvalde
BK Iesācēji
Vecumnieki
AC Kluburi
DzKS
Vecumnieki
Ozolu 15

Punkti
262
156
149
144
143
138
135
133
127
121
121
117
107
107
104
94
94
91
91
86
82
82
82
78
75

Precīzākie soda metienu izpildītāji
(izmesti vismaz 20 metieni)
N.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vārds, uzvārds
Māris Gailums
Genādijs Meļņiks
Jānis Kokins
Juris Brūveris
Gundars Baldiņš
Krišjānis Zauers
Artūrs Rutkovskis
Aldis Beitiņš
Mikus Karlovs
Kārlis Kosītis

Komanda
DzKS
Misa
Jelgavas NĪP
Valauto
Misa
Misa
Jelgavas NĪP
Ozolu 15
A. Kraukļa VEF
Vecumnieki

Soda
metieni
21/17
20/16
23/18
21/16
20/15
35/24
44/28
27/16
48/28
30/17

%
81
80
78.3
76.2
75
68.6
63.6
59.3
58.3
56.7

Trīspunktu izpildītāju TOP 20

Atkārtoti turnīra rezultatīvākā spēlētāja titulu nopelnījis
Gundars Brička (no labās). Šogad viņš arī precīzāko
trīspunktu izpildītāju tabulas augšgalā.
Attēlā arī sporta nama direktors Guntis Pakalns (no kreisās)
un Grīnvaldes spēlētājs Dainis Kravals.
Sabiedriskā labuma organizācija biedrība
«Iecavas sieviešu klubs «Liepas»» sadarbībā ar SIA «M»
aicina iecavniekus palīdzēt, ziedojot jaunai sievietei,
kurai nepieciešamas neparedzētas finanses
C hepatīta ārstēšanai.
Ziedojumus ieskaitīt biedrības kontā
ar norādi «Sievietes veselībai».
Biedrība «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»»
Reģ. Nr. 40008059901
A/S SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV46UNLA0050018188978.

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vārds, uzvārds
Gundars Brička
Roberts Tūmanis
Pēteris Prolis
Juris Brūveris
Māris Gailums
Linards Jaunzems
Mārtiņš Kiziks
Jānis Tiltiņš
Juris Ojāru
Alfrēds Rozentāls
Krists Kozlovs
Jānis Ivanovs
Jānis Eiduks
Krišjānis Niedra
Francis Lisovskis
Jānis Kozlovs
Jānis Kokins
Ivars Zemītis
Toms Mudurs
Jānis Saveļjevs

Komanda
Grīnvalde
DzKS
Valauto
Valauto
DzKS
Arsenāls
Valauto
Valauto
Grīnvalde
Ķekava/VEF
Arsenāls
Ozolu 15
Arsenāls
DzKS
Arsenāls
Arsenāls
Jelgavas NĪP
Grīnvalde
DzKS
DzKS

3–punkti (reizes)
30
19
18
16
13
13
13
13
11
10
10
10
9
9
9
8
8
7
7
7
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Sporta ziņas
20. februārī notika Iecavas novada skolu sacensības
basketbolā 10.-12. klasēm.
1. vieta vidusskolas 11.a klases komandai, kurā spēlēja: Francis
Lisovskis, Daniels Cjaputa, Kristaps Rudzītis, Reinis Škapars,
Elvis Stačkuns.
2. vieta vidusskolas 10.a klases komandai, kurā spēlēja: Uvis
Dredžels, Dairis Feldmanis, Rūdolfs Jānis Štāls, Ivars Porietis,
Linards Jaunzems.
3. vieta vidusskolas 11.b klasei, kurā spēlēja: Roberts Zariņš,
Roberts Lindavs, Jānis Kozlovs, Līga Dobele, Linda Kavosa.
20. februārī aizvadītas Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas sacensību telpās 2. posms B grupai.
30 metru skrējiens
1. vieta Amanda Grīnberga (4,60 sek.), Daniels Fjodorovs (4,09
sek.)
2. vieta Annija Pļaviņa (4,62 sek.), Dāvis Lācis (4,44 sek.)
3. vieta Simona Vītoliņa (4,88 sek.), Reinis Āboliņš (4,49 sek.)
30 metru barjerskrējiens
1. vieta Amanda Grīnberga (5,28 sek.), Dāvis Lācis (5,03 sek.)
2. vieta Simona Vītoliņa (5,65 sek.), Mareks Kosijs (5,91 sek.)
3. vieta Annija Pļaviņa (6,10 sek.), Oļegs Balodis (6,06 sek.)
Lodes grūšana
1. vieta Simona Vītoliņa (8,92 m), Dāvis Lācis (12,40 m)
2. vieta Amanda Grīnberga (8,91 m), Daniels Fjodorovs (10,36 m)
3. vieta Annija Pļaviņa (8,52 m), Reinis Āboliņš (8,92 m)
Augstlēkšana
1. vieta Amanda Grīnberga (1,40 m), Dāvis Lācis (1,50 m)
2. vieta Annija Pļaviņa (1,35 m), Reinis Āboliņš (1,45 m)
3. vieta Simona Vītoliņa (1,35 m), Mareks Kosijs (1,40 m)
400 metru skrējiens
1. vieta Amanda Grīnberga (1 min. 35,2 sek.), Daniels Fjodorovs
(1 min. 24,8 sek.)
2. vieta Simona Vītoliņa (1 min. 39,0 sek.), Dāvis Lācis (1 min.
28,1 sek.)
3. vieta Endija Haritonova (1 min. 42,6 sek.), Reinis Āboliņš (1
min. 28,2 sek.)
Kopvērtējums pēc diviem aizvadītajiem posmiem:
1. vieta Amanda Grīnberga 16 punkti, Dāvis Lācis 17;
2. vieta Simona Vītoliņa 21, Daniels Fjodorovs 26;
3. vieta Annija Pļaviņa 28, Reinis Āboliņš 30.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma medaļas, bet 1. vietas ieguvēji arī
balvas.
20. februārī komandas spēlēja par godalgotajām vietām
Iecavas novada 18. atklātajā basketbola čempionātā.
Spēle par 3./4. vietu
Ozolu 15 – Misa 76:70
(pa ceturtdaļām – 21:20; 25:17; 11:13; 19:20)
Rezultatīvākie spēlētāji Ozolu 15:
Ģirts Hauks - 21 punkts, 12 atlecošās bumbas,
4 rezultatīvas piespēles;
Aldis Beitiņš – 21 p., 6 atlec. b., 4 rezult. piesp.;
Kaspars Reinkops – 11 p., 6 atlec. b.;
Jānis Ivanovs – 8 p., 5 atlec. b.;
Kaspars Buls – 8 p., 5 rezult. piesp.;
Uģis Kreicšteins – 7 p., 7 rezult. piesp, 5 atlec. b.;
Spēlēja arī Ints Kreicšteins un Dainis Čapkovskis.
Rezultatīvākie spēlētāji Misa:
Gvido Zaļmežs 19 p., 10 atlec. b.,
Genādijs Meļņiks 16 p., 4 atlec. b., 2 rezult. piesp.;
Gundars Baldiņš 14 p., 12. atlec. b., 5 pārtv. b., 4 rezult. piesp.;
Jānis Pelēcis 14 p., 4 atlec. b.;
Krišjānis Zauers 4 p., 4 atlec. b., 4 rezult. piesp., 3 pārtv. b.;
Aivars Spangers 3 p., 3 atlec. b.
Spēlēja arī Elnurs Muļars un Ruslans Mišakovskis.
Spēle par 1./2. vietu
Grīnvalde – Valauto 83:78
(pa ceturtdaļām 25:17; 17:16; 24:22; 17:23)
Rezultatīvākie spēlētāji Grīnvalde:
Ivars Zemītis 32 p., 17 atlec. b., 2 rezult. piesp., 3 pārtv. b.;
Gundars Brička 21 p., 6 atlec. b.;
Dāvis Kravals 18 p., 12 atlec. b.;
Juris Ojāru 6 p., 5 rezult. piesp.;
Edžus Avots 4 p.;
Ivars Puļķis 2 p.

Spēlēja arī Artūrs Rubins.
Rezultatīvākie spēlētāji Valauto:
Mārtiņš Kiziks 24 p., 4 atlec. b., 2 pārtv. b.;
Pēteris Prolis 17 p., 6 atlec. b., 6 rezult. piesp.;
Edgars Tramdaks 16 p., 12 atlec. b., 2 rezult. piesp.;
Kaspars Vērnieks 8 p., 10 atlec. b.;
Viesturs Šulcs 6 p., 6 atlec. b.;
Jānis Tiltiņš 5 p., 3 rezult. piesp.;
Kaspars Valters 2 p.
Ceturtdien, 21. februārī, sporta namā «Dartija» notika Iecavas
novada 18. atklātā basketbola čempionāta otrās finālspēles.
Vietu sadalījums noteica pēc divu spēļu summas. Par turnīra
uzvarētājiem kļuva komandas Grīnvalde spēlētāji, otro vietu
izcīnīja Valauto, bet trešajā vietā ierindojās Misa.
Pirmie laukumā devās komandu Ozolu 15 un Misa spēlētāji, lai
noskaidrotu, kurai no komandām pienākas turnīra 3. vieta. Pēc
pirmās spēles ar rezultātu 76:70 vadībā bija izvirzījusies Ozolu 15.
Ozolu 15 – Misa 62:75 (divu spēļu summa 137:145)
(pa ceturtdaļām – 16:20; 15:22; 14;6; 16:27).
Rezultatīvākie spēlētāji Ozolu 15:
Aldis Beitiņš – 20 punkti, 11 atlecošās bumbas, 4 rezultatīvas
piespēles;
Kaspars Buls – 15 p., 10 atlec. b., 3 rezult. piesp.;
Jānis Ivanovs 0 9 p., 4 atlec. b.;
Kaspars Reinkops – 7 p., 9 atlec. b.;
Ģirts Hauks – 7 p., 14 atlec. b., 3 rezult. piesp.;
Kristers Kreicšteins – 4 p.
Rezultatīvākie spēlētāji Misa:
Krišjānis Zauers – 24 p., 8 atlec. b., 3 rezult. piesp.;
Jānis Pelēcis – 14 p., 6 atlec. b.;
Gvido Zaļmežs – 11 p., 9 atlec. b., 3 rezult. piesp.;
Genādijs Meļņiks – 9 p., 6 atlec. b., 3 rezult. piesp.;
Gundars Baldiņš – 7 p., 8 atlec. b., 6 rezult. piesp., 3 pārtv. b.;
Ruslans Mišunovskis – 5 p., 3 atlec. b.;
Jorens Janišons – 5 p.
Spēlēja arī Aivars Spangers un Kristers Spalva.
Kad trešās vietas ieguvēji bija noskaidroti, laukumā devās
Grīnvalde un Valauto. Intriga bija liela, jo komandas ir līdzvērtīgas
un pēc pirmās spēles rezultāta atšķirība bija vien pieci punkti
– 83:78.
Grīnvalde – Valauto 90:73 (divu spēļu summa 173:151)
(pa ceturtdaļām – 22:16; 28:24; 23:16; 17:17)
Rezultatīvākie spēlētāji Grīnvalde:
Gundars Brička – 36 p., 5 pārtv. b.;
Ivars Zemītis – 24 p., 16 atlec. b., 4 rezult. piesp.;
Dāvis Kravals – 18 p., 11 atlec. b.;
Juris Ojāru – 11 p., 9 atlec. b., 6 rezult. piesp.;
Ivars Puļķis – 1 p.
Spēlēja arī Edžus Avots, Artūrs Rubins un Kārlis Onzuls.
Rezultatīvākie spēlētāji Valauto:
Juris Brūveris – 15 p., 13 atlec. b., 5 rezult. piesp.;
Edgars Tramdaks – 15 p., 6 atlec. b.;
Mārtiņš Kiziks 10 p., 3 atlec. b.;
Viesturs Šulcs – 7 p., 6 atlec. b.;
Kaspars Vērnieks – 6 p., 14 atlec. b.;
Pēteris Prolis – 6 p., 5 atlec. b.;
Oskars Rungevics – 5 p.;
Kārlis Buškevics – 4 p.;
Jānis Tiltiņš – 3 p.;
Kaspars Valters – 2 p.
Sestdien vairāki iecavnieki veiksmīgi piedalījās Bauskas
novada atklātajās slēpošanas krosa sacensībās pulkveža
O. Kalpaka piemiņai.
Puikām vecumā līdz 7 gadiem Alberts Karelis ierindojās 1. vietā,
meitenēm līdz 12 gadiem - Annai Karelei 2. vieta. Sievietēm no
35 līdz 49 gadiem iecavniece Inga Grīnberga bija otrā, Kristīne
Karele - piektā. Vīriešiem no 35 līdz 49 gadiem 1. vieta
iecavniekam Aigaram Grīnbergam, 3. vieta iecavniekam Gunāram
Naļivaikam, 6. vieta Sandim Karelim. Vecuma grupā 50+ Annai
Pakalnai - 1. vieta.

2013. gada 1. martā .

Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI

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

ZAMS

Tiek komplektēta
grupa 95. kodam
Mācību sākums 12. martā

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi
◊ Universālā ekskavatora pakalpojumi
◊ Sniega šķūrēšana ar T-150
Tālr. 29457686.
Izīrē telpas (46 m ) Iecavas
centrā veikala, kafejnīcas vai
ofisa ierīkošanai.
Tālr. 26533941.
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Pateicības : : :
Paldies visām pirmsskolas
izglītības iestādes «Cālītis»
skolotājām, kuras dalījās
savā pieredzē! Paldies
metodiķei Ainai Grasei un
pirmsskolas metodiskās
apvienības vadītājai Lienei
Onzulei par uzaicinājumu
piedalīties nodarbībās!
Bija jauki, sirsnīgi un
interesanti.
Mazās Zālītes skolas
skolotājas
Paldies Iecavas
internātpamatskolas
teātra pulciņa skolotājai
Ligitai Putniņai un pulciņa
dalībniekiem par jauko
izrādi «Saulstariņš»! Mūs
priecēja mazo aktieru
pārliecinātā iejušanās savā
lomā, atbilstošās maskas
un izrādes rekvizīti! Ceram
uz turpmāko sadarbību un
jaunām izrādēm, iespējams
arī mūsu skolā.

SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ
– pieaugušus, briestaudzes,
var izstrādātus un kopā ar
lauksaimniecības zemi.
Palīdzam nokārtot īpašuma
tiesības. Korekta samaksa.
Interesē īpašumi Kurzemē,
Vidzemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai
zonda.ipasums@gmail.com

• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.
ASINS DONORU DIENA
7. martā plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru centra
specializētais autobuss gaidīs
donorus pie Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.
Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem mēnešiem.

Aija Sietiņa,
mazās Zālītes
skolas vadītāja

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

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

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (50 gadi, no Bauskas
novada) meklē aprūpētājas
darbu. Ir sertifikāts un darba
pieredze. Var strādāt arī par
sardzi.
Tālr. 20651034.

Aicina darbā : : :
Zemnieku saimniecība «Tāles»
piedāvā darbu siltumnīcās
sezonas strādniekiem/-cēm.
Tālr. 29231686 (darba laikā).
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr. 29120419.

Dažādi : : :
Apbedīšanas birojs «Krustceles»
izgatavo kapu pieminekļus
un apmales no granīta.
Pasūtījumiem līdz 1. aprīlim
20% atlaide.
Tālr. 25505772.
Svētdien, 3. martā,
Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
pēc dievkalpojuma pl.12.45
tikšanās ar Gunāra
Astras domubiedru
Jāni Rožkalnu,
kas pazīstams kā Atmodas
laika aktīvists.
Sarunas tēma - «Latviešu
identitātes pamati».

Kultūras namā,
biedrības «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»» telpās
piektdien, 1. martā, plkst. 18:00
lekcija puķu mīļotājiem un citiem interesentiem
«Jaunumi ziemciešu sortimentā».
Lektore: stādaudzētavas «Puķu lauki»
dārzniece Sanita Reinberga.
Ieejas maksa: Ls 3.
Tālrunis uzziņām: 29419247
(pašvaldības dārzkope Sarmīte Avota).

Kultūras namā
1. martā plkst. 15.00
vizuāla, teatrāla, izglītojoša
pēcpusdiena
«Gaujiena - mana
paradīze…»
veltīta komponista, profesora
Jāzepa Vītola
150 gadu jubilejai.
2. martā plkst.16:00
bērnu pašdarbības kolektīvu
vakars - masku balle.
5. martā plkst.16:00
sporta skola «Dartija»
uzaicina vēlreiz noskatīties
A. Ēķa un A. Graubas filmu
«Sapņu komanda 1935».
Ieeja - bez maksas.
6. martā plkst.19:00
12.a un 12.b klases
žetonvakara izrāde
«Veca mīlestība nerūs»
pēc R. Blaumaņa stāstu
«Brīnumzālīte un
«Kā vecais Zemītis pašu
nelabo redzēja» motīviem.
Ieeja - ziedojumi.
9. martā plkst.11:00
pirmsskolas bērnu
sadancis.
15. martā plkst. 19:00
muzikāla izrāde
klavieru pavadījumā
«Olgas diena».
Dziedātāja Olga Rajecka,
pianists Juris Kristons,
dramaturgs Kārlis Anitens.
Biļešu iepriekšpārdošana.
Ieeja - Ls 3; Ls 4 un Ls 5.
17. martā plkst. 12:00
Lietuvas-MaskavasUkrainas cirka «Soliaris»
šova programma.
Ieejas maksa:
bērniem līdz 4 gadiem - bez
maksas, pārējiem - Ls 2,50.
21. martā plkst.10:30
novada pirmsskolas
izglītības iestāžu
TEĀTRA DIENA.
Ieeja - bez maksas.
22. martā plkst. 11:00
Republikas
Teātra sporta turnīra
pusfināls.
Ieeja - bez maksas.
23. martā plkst. 11:00
Republikas
Teātra sporta turnīra
fināls.
Ieeja - bez maksas.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
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