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Tēvzemes Daugavas vanagi tiekas Iecavā AKTUĀLI
Šajā numurā:

Uzsākta
Pārupes
tilta
būvniecība

2.

Vidusskolā 4.
spraigi rit
remontdarbi

A: F: Anta Kļaveniece

Svētdien, 1. augustā, Iecavā
pulcējās biedrības «Tēvzemes

Daugavas vanagi» (TDV)
pārstāvji. Organizācijas 7.
salidojumā piedalījās vairāk
nekā simt dalībnieku no visas
Latvijas.

Mācītājs A. Pelds (no kreisās)
pasniedza bijušajiem leģionāriem tautiešu sarūpētus sveicienus, arī iecavniekam Paulam
Griķim (trešais no kreisās).

Pludmales
volejbola
sacensībās
daudz
dalībnieku

6.

5.lpp.

Svētceļojums izvijas cauri Iecavai Noskaidroti skolēnu pārvadātāji
A: F: Līga Lasmane

Kad bija iestājies mierīgs
pirmdienas vakars, izejot
pastaigā ap plkst. 22.00 pa
Iecavas centru, ne viens vien
nevarēja nepamanīt pulciņu
dziedošu ļaužu, kas vienā
kopīgā solī no Jelgavas ceļa
puses virzījās uz Iecavas
katoļu Svētā Antona baznīcu.
Dziedot kristīgu dziesmu ar
vārdiem «Esi mans spēks, kad
esmu vājš, Esi mans draugs, kad
esmu viens», 2. augustā cauri
Iecavai gāja svētceļnieki, kuru
mērķis ir nonākt Aglonas bazilikā, lai no 13. līdz 15. augustam

tur svinētu Dievmātes svētkus.
Paulīniešu ordeņa priesteris
Marcins Virkovskis ir šī ļaužu
pulciņa galvenais vadītājs, kas
savu ceļu sāka Ventspilī kopā ar
dažiem no tagadējiem 16 svētceļotājiem. Pārējie aritmētiskā
progresijā piepulcējās Kuldīgā,
Saldū, Dobelē. «Ir gan karstums,
gan lietus līst, bet mēs turpinām
iet,» atzīst tēvs Marcins Virkovskis, kas pats pēc tautības ir polis, taču Latvijā dzīvo trīs gadus.
Svētceļnieku līdzšinējais
maršruts ir bijis šāds: Ventspils Kuldīga - Saldus - Dobele - Jelgava - Iecava, bet divi nākamie pieturas punkti būs Brukna un
4.lpp.
Skaistkalne.

A: F: Līga Lasmane

21. jūnijā Iecavas novada
Dome izsludināja atklātu
konkursu «Iecavas
vidusskolas un Dzimtmisas
pamatskolas skolēnu
pārvadājumi 2010./2011.
mācību gadā».
Pakalpojums tika sadalīts divās daļās: «Iecavas vidusskolas
skolēnu pārvadājumi 2010./2011. m. g.» un «Dzimtmisas pamatskolas skolēnu pārvadājumi
2010./2011. m. g.»
Uz šo konkursu pretendenti
varēja pieteikties līdz 29. jūlijam, kas bija arī datums, kad
Iecavas novada Domes iepirku-

mu komisija atvēra aploksnes ar
šo uzņēmumu piedāvājumiem.
Konkursam pieteicās divi pretendenti - katrs uz savu iepirkuma
daļu. Vidusskolas skolēnus pretendēja pārvadāt Sporta un atpūtas kooperatīvā sabiedrība
(SAKS) «Dartija», savukārt
Dzimtmisas pamatskolas skolēnus pretendēja pārvadāt SIA «AS
Bus».
Galvenie kritēriji, lai izvērtētu
šos piedāvājumus bija cena (LVL
par 1 km) un autotransporta
kvalitāte. Pretendenti piedāvāja
šādas cenas par vienu kilometru:
SAKS «Dartija» - Ls 0,8099 (bez
PVN) un SIA «AS Bus» - Ls 0,75
2.lpp.
(bez PVN).
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2.

Vidusskolā remonts un jaunas iekārtas
A: F: Annija Jakovļeva

Pēdējo gadu laikā Iecavas
vidusskola pārsteidz skolēnus
un skolotājus ar jaunām
izremontētām telpām un
iekārtām. Arī jauno mācību
gadu uzsākot, skolā būs
pārmaiņas.
Pēc publiskā iepirkuma likumam atbilstošas procedūras
skola izsludināja konkursu, kurā pieteicās seši uzņēmumi, bet
uzvarēja SIA «LC būve», ar kuru
skolai noslēgts līgums. Tas paredz, ka remontdarbu beigu termiņš ir 16. augusts.
Remontdarbi notiek skolas
ēkas 1. korpusa 1. stāva gaitenī
un 2. korpusa 1. stāva gaitenī,
kuros viss tiek demontēts un atjaunots: grīdas, sienas, griesti
un mācību kabinetu durvis. Bez
tam līdz augusta vidum paredzēts arī nolakot sporta zāles
grīdu. Remonta izmaksas sedz
Iecavas vidusskola, un remonta
izmaksu (abi gaiteņi) kopējā
summa ir Ls 12097, 79. Pozitīvi
ir arī tas, ka pārpalikums no sā-

kotnēji plānotās izmaksu summas tiek izmantots jumta seguma atjaunošanai virs skolas
ēdamzāles.
Tāpat Eiropas projekta finansētā dabaszinību kabinetu projekta ietvaros tiek remontēts ķīmijas kabinets; to paredzēts izremontēt līdz augusta beigām. Arī
šajā kabinetā rit kapitālais remonts, turklāt papildus tiks ierīkota ventilatora iekārta, kuras
iepriekš nebija. Kabinetā būšot
arī jaunas mēbeles. Pārējos dabaszinību mācību kabinetos līdz
skolas sākumam tiks uzstādītas
interaktīvās tāfeles un datu kameras.
Direktores vietniece saimnieciskajā jomā Daiga Skuja pastāstīja, ka remontdarbus nedaudz ietekmē laika apstākļi, jo
gaiss ir mitrs un sienu krāsojums lēnāk žūst. Taču par uzņēmumu, kurš veic remontdarbus,
D. Skuja teic tikai pozitīvu:
«Meistari strādā un veic savus
pienākumus ļoti labi, līdz šim
nekādu problēmu nav bijis.» IZ

Norit Pārupes tilta būvniecība
A: Annija Jakovļeva
F: Līga Lasmane

Pārupes tilta būvniecības
darbi, kurus veic SIA «Merks»,
pamazām rit uz priekšu.
Līgumā noteiktais
būvniecības darbu beigu
termiņš ir 15. oktobris, taču
būvnieki sola, ka objekta
nodošana ekspluatācijā
varētu notikt arī ātrāk.
Līdz darbu uzsākšanai gan
nācās vēl sagatavot tilta atrašanās vietas izmaiņu projektu, saskaņot to ar pašvaldību un būvvaldi. Tas nozīmē, ka jaunais
tilts atradīsies nojauktā dzelzs
tiltiņa vietā, nevis upes augštecē
aptuveni astoņus metrus tālāk,
kā sākotnēji bija paredzēts projektā, informē Iecavas novada
Domes izpilddirektors Mārtiņš
Veinbergs. Par šādām izmaiņām
nācās vienoties tādēļ, lai tiltu varētu savienot ar esošo kāpņu vietu, kas ļauj izvairīties no lieliem
kapitālieguldījumiem jaunu
kāpņu izbūvei citā vietā.
Lai savietotu tiltu ar kāpnēm,
bija jāmaina arī tā balstu izvietojums, novirzot tos un upes labo

krastu. Tas gan nozīmē, ka kreisā krasta balsts ir papildu jānostiprina ar stiegrotu dzelzsbetona konusu, lai palu laikā balstu nebojātu peldoši koki un ledus gabali.
Pašlaik tilta un tilta atsaišu
balsti ir jau iebetonēti, drīzumā
būvnieki varētu sākt balsta stiprinājuma izbūvi, bet nākamnedēļ
uzsākt tilta metāla konstrukciju
piegādi objektā.
Projekts paredz, ka gatavā tilta platums būs 1,20 metri, bet
garums starp piloniem - 30,85
metri. Upes kreisajā krastā tiks
izbūvētas 1,5 metrus platas kāpnes ar sliedi bērnu ratiņiem.
Upes labajā krastā no jau esošā
betonētā celiņa līdz tiltam izbūvēs jaunu bruģētu celiņu.
Jāatgādina, ka projekts tiek
īstenots Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākuma
«Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem» ietvaros. IZ
Jaunā Pārupes tilta un tilta
atsaišu balsti ir jau izbūvēti
(attēlā blakus).

Remontdarbi skolas ēkas 2. korpusa 1. stāva gaitenī, kur
tiek atjaunota grīdas, sienas, griesti un mācību kabinetu
durvis.

Noskaidroti skolēnu pārvadātāji
1.lpp.

Pretendenti bija tikai divi,
turklāt katrs pretendēja uz atsevišķu pakalpojuma daļu, tādēļ
iepirkumu komisijai nebija nepieciešams salīdzināt rezultātus,
un tā kā abi pretendenti atbilda
konkursa nolikumā minētajām
prasībām, tie arī tika atzīti par šī
konkursa uzvarētājiem.
Aptuvenais skolēnu skaits,
kuriem nepieciešams šis pakalpojums tagad ir 240, taču tas, tāpat kā autobusu izbraukšanas
laiki no konkrētas sākuma pieturas, tiks precizēts, mācību gadam uzsākoties. Kopumā uz minētajām mācību iestādēm skolē-

nus pārvadās pa sešiem maršrutiem: uz vidusskolu skolēnus vedīs no Zālītes, Zorģiem, Misas,
Audrupiem un Rosmes, bet uz
Dzimtmisu brauks skolēni no
Iecavas centra un stacijas.
Pārvadājot skolēnus pa minētajiem maršrutiem, pārvadātāji kopumā veiks 442 kilometrus dienā (378 - vidusskolas skolēnu pārvadājumiem un 64 km
Dzimtmisas skolēnu pārvadājumiem). Skolēnus uz Dzimtmisu
pārvadās ar 24 gadu vecu autobusu, bet uz vidusskolu - ar
11–20 gadu veciem autobusiem.
Jāpiemin, ka maršruti lielākoties tiek veikti pa grants seguma
ceļiem. IZ

3.
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Var pieteikties mūžizglītības pasākumiem
No 21. jūlija Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA) uzsāka
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projekta «Mūžizglītības
pasākumi nodarbinātām
personām» īstenošanu,
piedāvājot nodarbinātām
un pašnodarbinātām
personām papildināt un
pilnveidot darbam
nepieciešamās prasmes un
zināšanas profesionālās
pilnveides un neformālās
izglītības programmās.
Dalībai mūžizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta
vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu), kura atbilst
šādiem nosacījumiem:
* ir vecumā no 25 gadiem;
* atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta
persona;
* pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms
gada vai agrāk;
* pēc reģistrācijas NVA filiālē
ir saņemts karjeras konsultanta
atzinums par nepieciešamību
iesaistīties konkrētās izglītības
programmas apguvē.
Lai saņemtu karjeras konsultāciju un mūžizglītības kuponu
mācībām izvēlētajā izglītības
iestādē, jāreģistrējas jebkurā no
28 NVA filiālēm visā Latvijā. Izglītības programmu, kurā nepieciešama apmācība, izvēlas pati per-

sona sadarbībā ar NVA karjeras
konsultantu. Mūžizglītības pasākumos ir atbalstīta iesaiste mūžizglītībā profesionālās pilnveides
programmās (no 160 stundām)
un neformālās izglītības programmās (no 24 līdz 159 stundām). NVA sedz mācību maksu
par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi – līdz
250 latiem, savukārt par neformālās izglītības programmas apguvi – līdz 3 latiem par stundu,
bet kopā ne vairāk kā 250 latus.
Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto
atbalsta apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz pašai.
NVA izsniedz mūžizglītības
kuponu pilnā apmērā līdz 250 latiem, ja persona atbilst vismaz
vienam no šādiem kritērijiem:
* līdz valsts vecuma pensijas
piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju
saņem priekšlaicīgi);
* ir divi vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem;
* ir noteikta invaliditāte;
* ir atzīta par trūcīgu.
Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 10% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība
šīm personām nepārsniedz 225
latus.

Iecavas novada Dome izsludina KONKURSU uz IECAVAS
NOVADA ZĀLĪTES SPECIĀLĀS
INTERNĀTPAMATSKOLAS DIREKTORA amatu
Prasības pretendentiem/-ēm:
* augstākā pedagoģiskā izglītība;
* atbilstība Izglītības likumā noteiktajām prasībām;
* pieredze izglītības vadības darbā (vismaz pieci gadi);
* zināšanas un pieredze izglītības jomu un iestādes darbību
reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
* zināšanas pašvaldības iestāžu finansēšanas jautājumos;
* pieredze valsts vai pašvaldības institūciju darbā;
* gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām
pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm
profesijā vienotajā Eiropas izglītības telpā;
* prasme plānot un organizēt savu un visas iestādes darbu;
* vismaz divu svešvalodu zināšanas un iemaņas darbā ar
datoru
* vēlama «B» kategorijas vadītāja apliecība
* vēlama pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu
projektu īstenošanā
* vēlama Iecavas novadā deklarēta dzīves vieta.
Pieteikuma dokumentus – dzīves aprakstu (Curriculum Vitae),
motivētu pieteikumu un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas - lūdzam iesniegt personīgi Iecavas novada Domes
kancelejā, Skolas ielā 4, līdz 18. augustam.
Tālrunis uzziņām 63941601.

Pasākumā «Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām» līdz 2013. gadam plānots
kopumā iesaistīt 20 200 nodarbinātās personas, no tām šogad
– 3400.

Detalizētāka informācija pieejama NVA mājas lapas sadaļā
«Bezdarbniekiem un darba meklētājiem»/ «Apmācības bezdarba
riskam pakļautajiem» vai NVA filiālēs. IZ

Aicina darba devējus iesaistīties
izdevīgos nodarbinātības pasākumos
Lai veicinātu mērķa grupu
bezdarbnieku iekārtošanos
darbā un iekļaušanos
sabiedrībā, Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA) aicina
darba devējus pieteikties
dalībai aktīvajā
nodarbinātības pasākumā
noteiktām personu grupām,
kas tiek īstenots ar Eiropas
Sociālā fonda (ESF) atbalstu.
Pasākuma ietvaros darba devēji (komersanti (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes),
pašnodarbinātie, biedrības vai
nodibinājumi) gūst iespēju nodarbināt bezdarbniekus valsts
līdzfinansētajās darba vietās.
NVA darba devējiem nodrošina ikmēneša dotāciju bezdarbnieku darba algām. Savukārt
darba devējs, kas nodarbina
bezdarbnieku ar invaliditāti, no

NVA vēl papildus saņem:
* ikmēneša dotāciju algai
darba vadītājam;
* vienreizēju dotāciju nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma
iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei,
lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti;
* dotāciju izmaksām par asistentu, surdotulku, ergoterapeitu
pakalpojumiem.
Darba devēji aicināti pieteikt
pasākuma īstenošanu tādās
profesijās, kurās bezdarbnieki
izteikuši vēlmi strādāt. Profesiju
saraksti pieejami NVA mājaslapas sadaļā «DARBA DEVĒJIEM => Aktuāli darba devējiem»
vai NVA filiālēs. Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem izlasāma NVA mājaslapas sadaļā «DARBA DEVĒJIEM».
Avots – www.nva.gov.lv IZ

Kāds bijis JŪLIJS
Pagājušajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir
reģistrētas septiņu pāru kāzas, izsniegtas 12 miršanas apliecības
un sešas dzimšanas apliecības. Jaundzimušajiem četriem zēniem
un divām meitenītēm doti šādi vārdi: Timurs, Artjoms, Renats,
Markus, Alise un Kerija.

Melnās ziņas
– 30. jūlijā plkst. 21:20 Iecavā, Rīgas ielā, kāds nenoskaidrotas automašīnas vadītājs izraisīja sadursmi ar stāvošu automašīnu Toyota RAV4, nodarot tai
bojājumus.
- Laika posmā no 30. jūlija
plkst. 12 līdz 31. jūlija plkst. 12
Iecavā konstatēts nelikumīgs
maksājumu kartes izmantošanas gadījums - no kartes konta
noņemti 30 lati. Uzsākts kriminālprocess.
- 1. augustā plkst. 10:30
Iecavas veikalā Maxima kāda
1971. gadā dzimusi sieviete nozaga pārtikas preces. Uzsākts
kriminālprocess.

- 1. augustā plkst. 16:50
Iecavā, Edvarta Virzas ielā konstatēts, ka kāds 1983. gadā dzimis vīrietis dzīvo Latvijas teritorijā bez deklarētas dzīves vietas.
- Laika posmā no 2. augusta
plkst. 23 līdz 3. augusta plkst. 7
Iecavā, Baldones ielā, pārkniebjot piekaramo atslēgu, iekļūts
konteinerā, no kura nozagta gāzes griešanas ierīce ar šļūtenēm
un reduktoru. Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Svētceļojums izvijas caur Iecavu

Svētceļotāji 2. augustā ap 11 vakarā Iecavas katoļu baznīcā. Viņi tik tikko pieveikuši 26
kilometrus, bet ir prieka pilni un vēl spējīgi pasmaidīt. Kurzemes svētceļotāju grupa bija
pirmā Latvijā, kas uzsāka savu 475 kilometru tālo ceļu uz Dievmātes svētkiem Aglonā.
1.lpp.

Iet gan pavisam mazs, gan jau
pieredzējis svētceļotājs. Vienam
tas ir pirmais ceļojums, citam jau
ikgadējais, bet, lai arī kurš tas
katram ceļojums būtu, visi

vienādi dienā noiet vidēji 26
kilometrus.
Svētceļotājiem ir pašiem savs
pavadošais kalpotājbusiņš, kas
katrā pieturas vietā gādā par
pusdienām, kā arī pārvadā smagākās ceļojumam nepieciešamās

lietas, piemēram, teltis. Svētceļotāji no Ventspils izgāja 25. jūlijā
un Aglonā cer nonākt 12. augustā, tāpēc, ka 13. augustā jau sākas Latvijas V katoļu jauniešu
dienas.
Kaut gan ir cauri Iecavai jau ir

gājuši svētceļotāji un mitinājušies, piemēram, Iecavas internātpamatskolā, tieši šie cilvēki Iecavai gāja cauri pirmoreiz. «Iepriekš
mūsu maršruts bija nedaudz citādāks: pēc Jelgavas nākamās
pieturas bija Līvbērze un Staļģene,» stāsta tēvs Marcins Virkovskis.
Viens no šiem svētceļotājiem
ir 22 gadus jauns puisis Jozs
Mozgiris, kam vecāki ir lietuvieši,
bet viņš pats audzis Latvijā un
mācās Rīgas metropolijas Romas
katoļu Garīgajā seminārā. Šajā
grupiņā svētceļotāju nav pārāk
daudz, taču Jozs priecīgi atzīst,
ka tās sastāvu veido pat piecu
tautību cilvēki - poļu, lietuviešu,
krievu, čigānu un latviešu. Viņu
svētceļojuma tēma ir «Tas Kungs
ir mans gans man netrūks ne
nieka» (23. psalms).
Svētceļotāji pavadīja nakti
Iecavas katoļu Svētā Antona baznīcā, kur viņus laipni sagaidīja
Iecavas un Brunavas priesteris
Arnis Vizbelis, bet par ēdienu bija
parūpējusies baznīcas draudze.
Draudzes pārstāvji izsaka pateicību visiem tiem, kas deva savu
artavu šo svētceļotāju veiksmīgam ceļam nākamajās dienās.
Nevar zināt, vai Iecavu neapmeklēs vēl kādi ceļotāji uz Aglonu, tāpēc tiek gādāts, lai arī citiem būtu
ceļa maize no Iecavas.
Draudzes locekle Natālija
Banka ar apbrīnu runā par šiem
svētceļotājiem, kas uz svētkiem
Aglonā dodas kājām, turklāt no
tik tālām pilsētām. Iecavnieki uz
Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā izbrauks 14. augustā. IZ

Iespēja pieteikties
dalībai Grundtvig darbnīcās

Jāsagatavojas neprognozējamām
dabas parādībam

Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) mājas lapā
publicējusi jaunāko
Grundtvig darbnīcu katalogu.
Tajā apkopotas Grundtvig
darbnīcas, kas notiks
laikposmā no 2010. gada
1. septembra līdz 2011. gada
31. augustam.
Grundtvig darbnīcas dod
iespēju pieaugušajiem piedalīties mācību pasākumos un semināros, kas notiek kādā citā
Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas dalībvalstī.

AS „Latvenergo” aicina
iedzīvotājus ņemt vērā
iepriekšējo dienu
neprognozējamos laika
apstākļus un to nodarītos
postījumus, un, it sevišķi
attālākos Latvijas reģionos,
savlaicīgi nodrošināties
iespējamo elektroapgādes
pārtraukumu gadījumā.
Vētras tuvošanās gadījumā
iedzīvotājiem ir ieteicams savlaicīgi nodrošināties ar baterijām
radioaparātiem, alternatīvu apgaismojumu, kā arī uzlādēt
telefonus, lai būtu iespējams paziņot par elektrotīkla bojājumu.
Objektos, kur nav pieļaujami
elektroapgādes pārtraukumi,
īpašniekiem vajadzētu savlaicīgi
izveidot pārvietojamo elektroenerģijas avotu pieslēguma vietas.
Pēkšņu un spēcīgu lietusgāžu, zibens iedarbības un stipra

Grundtvig darbnīcās kopā
darbojas dalībnieki no vairākām
ES Mūžizglītības programmas
dalībvalstīm, lai gūtu jaunu izglītības pieredzi atbilstoši dalībnieku vajadzībām, attīstot katram dalībniekam nepieciešamās
prasmes. Grundtvig darbnīcu
tēmas var būt dažādas: māksla,

kultūra, valodas, zinātne, ekoloģija, pilsonība, starpkultūru dialogs u.c.
Katrā darbnīcā ir 10-20 dalībnieku, darbnīcas ilgums – piecas līdz desmit dienas. Visus dalības izdevumus (ceļa izdevumi,
uzturēšanās izmaksas, dalība
darbnīcā, apdrošināšana) sedz
darbnīcu organizatori. Darbnīcu
dalībnieks var būt jebkurš pieaugušais, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, neatkarīgi no nodarbošanās. Grundtvig darbnīcās drīkst piedalīties ne biežāk
kā reizi divos gados.
Ar Grundtvig darbnīcu katalogu var iepazīties Valsts
izglītības attīstības aģentūras
mājas lapā :
http://www.viaa.gov.lv/lat/
muzizglitibas_programma/grun
dtvig/grundtvig_darbniicas/?tl_
id=2736&tls_id=382 IZ

4.

vēja rezultātā nereti tiek bojātas
elektrolīnijas, galvenokārt tās
pārraujot lūstošiem kokiem, atstājot iedzīvotājus bez elektroapgādes. Turpinoties īpaši nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, iespējami arī turpmāki elektroapgādes traucējumi, kurus izraisa
noprognozējamo laika apstākļu
dēļ bojātās elektrolīnijas.
Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti
nekādā gadījumā netuvoties bojātām elektrolīnijām un pārtrūkušiem elektriskajiem vadiem,
bet gan, konstatējot šādus bojājumus, par tiem nekavējoties ziņot AS „Sadales tīkls” pa bezmaksas tālruni 80200404 un
brīdināt bērnus, tuvākos kaimiņus un nejaušus garāmgājējus.
Īpaši aicinām vecākus informēt
bērnus, ka nedrīkst iet tuvāk par
astoņiem metriem pārrautam, uz
zemes gulošam vadam, jo tas ir
bīstami dzīvībai. IZ
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Tēvzemes Daugavas vanagi tiekas Iecavā

Salidojumu kuplināja arī iecavnieki: Aija Griķe (no kreisās),
Uldis Lasmanis un Pauls Griķis.
Biedrības vadītāja Lija Braķe nolasīja ārzemju latviešu
sveicienus salidojuma dalībniekiem.
1.lpp.

Pēc rīta kafijas tases Iecavas
kultūras namā viesi kājām devās uz Brīvības pieminekli. Te
salidojuma dalībniekus sveica
gan pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis, gan TDV Iecavas nodaļas
vadītājs Roberts Čivkulis. Biedrības vadītāja Lija Braķe neslēpa
prieku, ka tikšanās sarīkota tieši
Iecavā, jo Iecavas novads jau izsenis varējis lepoties ar tautas
garīgo aktivitāti. Jau pagājušā
gadsimta 20. gados te dibināta
Latvijas Kultūras veicināšanas
biedrība ar savu tautas namu un
bibliotēku, darbojušies skauti
un gaidas, kā arī Apkaimes Brīvības cīnītāju piemiņas biedrība,
kuras darbība ļoti līdzinās šodienas «Tēvzemes Daugavas Vanagu» misijai. Tieši Iecavā arī dibināta viena no pirmajām TDV nodaļām, kuru aizrautīgi vadījis
Arvids Anuzis. Šobrīd biedrības
rindās ir gan kādreizējie leģiona
karavīri, gan viņu radinieki un
atbalstītāji, un tās galvenais
mērķis ir veco karavīru aprūpe,
latviskās dzīves ziņas stiprināšana, savas tautas un zemes mīlestība, latvisko tradīciju un vēstures saglabāšana.
Skarbus vārdus savā uzrunā
mūsu politiķiem veltīja Floridas
(ASV) Daugavas Vanagu vadītājs, inženieris un luterāņu mācītājs Aivars Pelds. Tieši viņi pieļāvuši, ka 16. marts - Latviešu
leģiona dibināšanas atceres diena - nav atzīta par svētku dienu,
kā tam vajadzētu būt. Viņš uzskata, ka bez leģionāru varonīgās cīņas nebūtu bijusi iespējama latviešu trimda. Pateicībā
par drosmi un cīņu pret svešo
varu nacionālajiem karavīriem
un partizāniem viņš nodeva tau-

tiešu sarūpētas aploksnes.
«Protams, mūs vieno idejas.
Par Latviju. Par varoņiem. Taču
tās mēs atstājam svētku reizēm
un svētku uzrunām. Ikdiena tomēr ir vairāk saistīta ar mūsu
darbības praktisko pusi – palīdzības un atbalsta sniegšanu
nacionālajiem karavīriem,» pastāstīja Gunta Streipa, kas darbojas TDV Rīgas nodaļā. «Mani
šim darbam piesaistīja palīdzības ideja. Kad tika dibināta organizācija, bijušajiem leģionāriem bija ap 70 gadu, tagad – ap
90. Ar katru gadu viņu skaits
sarūk, ar katru gadu palikušie
kļūst vientuļāki. Organizācija ir
vieta, kur viņi var satikties, komunicēt. Ja jūs redzētu, cik viņi
savos 90 gados vēl prot priecāties, jokot, dziedāt un dancot!
Taču tā nav izprieca, tā ir nepieciešamība, jo nav nekas briesmīgāks, ja esi palicis vecs un vientuļš. Apciemojam leģionārus
dzimšanas dienās, apciemojam
slimnīcā, pateicoties tautiešu atbalstam ārzemēs, palīdzam viņiem materiāli, rīkojam vakarus.
Vārdu sakot – turam viņus cieši
savā redzeslokā.»
Salidojumā piedalījās arī vairāki iecavnieki. Jānis Kaufmanis
sacīja, ka viņam patīkot organizācijas biedru savstarpējā sirsnība un draudzīgā atmosfēra.
Kļūstot par TVD biedru, viņš pildījis Arvida Anuža novēlējumu,
ka gados jaunākajiem jāveido
maiņa. Anuzītis, kā viņu mīļi dēvējuši domubiedri, spējis daudzus ar savu dzīves redzējumu
aizraut. Tagad kādreiz kopīgā zolītes spēlē izteiktais vēlējums
esot jāpilda, tā J. Kaufmanis.
Prieku par kopā sanākšanas
iespēju pauda arī viens no diviem
Iecavas novadā palikušajiem le-

Salidojuma dalībniekus sveica DTV Iecavas nodaļas
vadītājs Roberts Čivkulis (no labās).
ģionāriem Pauls Griķis: «Mums,
kas izgājuši kara takas un starp
divu varu dzirnakmeņiem malti,
ir ļoti svarīgi sanākt kopā un atsvaidzināt atmiņas, kas sāk jau
apsūnot. Man atausa atmiņā gan
frontes laiks, gan izsūtījums Ziemeļos. Arī tagad ikdiena nav
viegla, taču mums ir kas svarīgs
– varam justies brīvi. Prieks, ka
varējām pieminēt kritušos cīņu
biedrus pie Būču baltā krusta.
Prieks, ka mācītājs Pelds deva
pacilājumu, kura ikdienā tik ļoti
trūkst. Savās atmiņās pārcilājot
leģionāru vēstures lappuses, ir
mazliet žēl, ka skolu vēstures
stundās par šo tēmu joprojām
tiek runāts ļoti maz.»
«Tēvzemes Daugavas vanagu»
Iecavas nodaļas vadītājs Roberts
Čivkulis pastāstīja, ka leģionāru
skaits ar katru gadu strauji sarūk. Laikā, kad dibināta organizācijas nodaļa, Iecavā bijuši 59
leģionāri, pirms gada – septiņi,
bet nu vairs palikuši tikai divi.
Arī R. Čivkulis uzsver, ka liela

nozīme tam, ka viņš iesaistījies
TDV rindās, bijusi Arvidam Anuzim. Viņi iepazinušies laikā, kad
R. Čivkulis strādājis par pārvaldnieku Imanta Sudmaļa vārdā nosauktajā saimniecībā, bet
A. Anuzis - par vēstures skolotāju Zālītes skolā. Skolēni bieži
brauca uz saimniecību talkot,
bet vīru starpā raisījās sarunas.
«Arvidam Anuzim bija fantastiskas vēstures zināšanas. Ar saviem aizraujošajiem dzīves stāstiem viņš prata piesaistīt un ieinteresēt,» atceras R. Čivkulis, kas
jau vēlāk bez liekas šaubīšanās
atsaucies A. Anuža aicinājumam
iesaistīties TDV rindās.
Vēlāk salidojuma dalībnieki
devās uz Būču mājām. Netālu no
tām atrodas piemineklis leģionāriem, 2. robežsardzes pulka karavīriem. Viesi paciemojās arī
katoļu baznīcā un iepazinās ar
SIA «Iecavnieks» eļļas ražotni,
bet pēcpusdienu aizvadīja, pusdienojot un kavējoties atmiņās
viesu namā «Dārta». IZ
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Pludmales volejbola sacensībām liela atsaucība
A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas novada pludmales
volejbola sacensībām otrdien,
3. augustā, bija necerēti liela atsaucība - spēlēm pieteicās 19 komandas. Spraigās spēles beidzās
pēc plkst. 22, taču nelika vilties
ne skatītājiem, ne pašiem sportistiem. Lai sacensības ritētu raitāk, vērtēšanā tika izmantota
vienmīnusa sistēma. Tas nozīmē, ka no dalības turpmākajās
spēlēs pamazām atkrita visas
zaudētājkomandas. Savā ziņā tā
ir veiksmes spēle, jo nekad nevar
zināt, cik spēcīgs pretinieks trāpīsies jau pēc pirmās izlozes. Tā,
piemēram, nepaveicās vienīgajai
daiļā dzimuma pārstāvju komandai Kaņepes.lv, kurām jau
pirmajā pārī nācās spēlēt ar vēlākajiem turnīra godalgotās vietas
ieguvējiem - Meža Lurks. Ja meitenēm pretī stātos cita komanda,
kas zina, kā būtu veicies, jo viņas
Laukuma priekšplānā sacensību uzvarētāji - Melnā Bulta.
spēlēja tiešām labi, atzīst sacensību galvenais tiesnesis Māris
Ozoliņš.
Sacensībās piedalījās arī
viens sportistu pāris no Vecumniekiem un trīs komandas no
Bauskas. Godalgoto vietu ieguvējiem pašvaldība bija sagādājusi piemiņas veltes.
Šoreiz sacensību goda pje-

Laukuma priekšplānā spēlē komanda Tūmanis (Roberts
Tūmanis un Juris Ojāru). Viņiem izdevās divās spēlēs
uzvarēt, taču trešajā bija jāsamierinās ar zaudi un no
turnīra jāizstājas.

destālu ieņēma:
1. vieta - Melnā Bulta (Nauris
Artimovičs un Artūrs Zaķis)
2. vieta - Meža Lurks (Normunds Priede un Valdis Kalns)
3. vieta - Viestarti (Aigars
Skrastiņs un Mārcis Eglītis).
Drīzumā sportisti tiks aicināti arī uz sacensību 2. kārtu. Sekojiet informācijai! IZ

Vienīgās meiteņu komandas parstaves Jana Šķipare un
Andra Priede domā, ka pārējās meitenes nobijušās no puišu
spēcīgās konkurences. Taču viņām svarīgāks par uzvaru ir
spēlētprieks. Ziemas sezonā abas apmeklē arī volejbola
treniņus vidusskolā, bet vasarā medz piedalīties pludmales
volejbola sacensībās ari citviet Latvijā.

7.

IZ
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Sporta ziņas

30. un 31. jūlijā Valmierā norisinājās Latvijas čempionāts
vieglatlētikā, kurā piedalījās arī A grupas (1993./94. g. dz.)
sportisti no Iecavas.
Kristaps Prokopovičs izcīnīja 2. vietu 5000 metru skrējienā un
4. vietu 2000 metru kavēkļu skrējienā; Paulam Ķurbem 6. vieta
tāllēkšanā, bet Kristaps Gāga ierindojās 8. vietā lodes grūšanā.

Īpašu uzslavu ir pelnījis Kristaps Prokopovičs, kuram līdz šim
nebija izdevies tikt pie augstiem rezultātiem. Puiša gribasspēku
un pašdiscilīnu apstiprina fakts, ka šovasar viņš trenējas
individuāli pēc trenera Elmāra Gagas speciāli izstrādātas
programmas. Arī tas, ka kavējumu skrējienā bez īpašas
sagatavošanās Kristaps ieņēma tik augstu vietu, ir ievērības
cienīgs fakts. IZ

Iecavas 7x7 čempionāts rit pilnā sparā
A: F: Jevgēnijs Gedertsons

Jau ceturto gadu futbola
klubs «Iecava» rīko vasaras
turnīru futbolā 7 pret 7, kurš
tradicionāli notiek jūlijā un
augustā Iecavas vidusskolas
stadionā.
Apsveicami ir tas, ka, neskatoties uz krīzes laiku, turnīram
pieteicās desmit komandas.
2009. gads nebija tik ražens un
tajā piedalījās tikai septiņas komandas. Par vēl vienu sasniegumu var uzskatīt Iecavas novada
komandu skaita pieaugumu līdz
sešām komandām. Bez iecavniekiem turnīrā piedalās komandas
no Ceraukstes, Jelgavas un Rīgas.
Vēl viens jaunums ir šī gada
čempionāta reglaments. Turnīrs
ir sadalīts divās daļās: regulārais
čempionāts un play-off. Regulārajā čempionātā visas desmit komandas tiekas savā starpā vienreiz un pēc viena apļa rezultātiem pirmās divas komandas pa
taisno tiek pusfinālā. Tās komandas, kuras ieņem no 3. līdz
6. vietai, izspēlē savā starpā vēl
divas ceļazīmes uz pusfinālu.
Savukārt 7.-10. vietas ieguvēji
izspēlē turnīra apakšdaļu.
Pašlaik turnīrs rit pilnā sparā
un vēl visu nākamo nedēļu notiks izšķirošās regulārā čempionāta spēles, bet jau vēlāk sāksies
aizraujošie play-off mači. Šobrīd
pēc turnīrā notikušajām spēlēm
turnīra līderi ir «Ceraukste»,
«Santos», «Ballu Motors» un

«Bastions Apsardze/JSFB», kaut
gan šogad spēcīgu raksturu parāda arī «Evergreen» un «FK Zālīte». Bez iegūtiem punktiem pagaidām spēle tikai jaunieši no
«FK Ashie», kuri lutina sevi un
skatītājus ar gūtajiem vārtiem.

Spraiga cīņa
starp
komandām no
«Ballu Motors»
un «Ceraukste»
(augšējā attēlā).
Kurš kuru?
«FK Zālīte» pret
«Santos» (blakus
attēlā).

Labāko vārtu guvēju saraksta
augšgalā ierindojas Raitis Zeņuks no Ceraukstes ar desmit
precīziem sitieniem.
Bet pēc Iecavas 7x7 čempionāta futbols vidusskolas stadionā nebeigsies. Jau 18. augustā

plkst. 19:00 Iecavā atgriezīsies
Latvijas čempionāta 2. līga, kur
«FK Bauska/FK Iecava» komandai pretī stāsies «FK Ozolnieki».
Vairāk par Iecavas futbolu
varat meklēt interneta vietnē
www.fkiecava.lv IZ

Iecavas mūzikas skola aicina pieteikties audzēkņus
2010./2011.mācību gadam:
YAMAHA skolā - no 5 mēn. līdz 4 g.v.
Pirmsskolas muzikālo dotību attīstošajā grupā - 5 un 6 g. v.
Sagatavošanas klasē:
klavierspēle, vijoļspēle un kora klase - 6 un 7 g. v.
sitaminstrumentu spēle, ģitāras spēle, kokles spēle,
akordeona spēle un flautas spēle - 7 un 8 g. v.
Pieaugušo izglītības klasē -bez vecuma ierobežojuma.
Pieteikties līdz 24. augustam Iecavas mūzikas skolā,
Raiņa ielā 3.
Pieteikuma anketas var saņemt katru darba dienu no 8.30 14.00 pie lietvedes (2.stāvā) vai arī iesūtīt elektroniski
iecavasms@inbox.lv
Sīkāku informāciju un pieteikuma anketu meklējiet mūzikas
skolas mājas lapā www.iecavasms.lv
Tālrunis uzziņām: 26364864, 63942469.
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.

Izīrē : : :
teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 2,60 Ls/m² (bez PVN).
Mob. 28809966, 28645305.

vai pārdod labiekārtotu 2
istabu dzīvokli Iecavas centrā
(1. stāvs, 42 m2).
Tel. 29426185.

Dažādi : : :

14. augustā plkst. 13.00
Birzuļu kapsētā KAPU
SVĒTKI ar mācītāju.

Iecavas Romas katoļu
draudze organizē braucienu
uz Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
SVĒTKIEM AGLONĀ
14. un 15. augustā.
Sīkāka informācija
pa tālr. 26851965 (Zenta).

Piedāvā darbu : : :

Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 9. augustā
no plkst. 10 līdz 12.

strādniekiem mežu kopšanā
ar personīgo krūmzāģi.
Tālr. 29937963.

Zemnieku saimniecībai
vajadzīgas/-i strādnieces/-ki
darbam siltumnīcās un
produkcijas sagatavošanai
tirgum.
Tel. 22833485.

JAUNUMS

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

Pērk, demontē, griež, izved
krāsainā un melnā
metāla konstrukcijas
(angāri, l/s un kravas
tehnika u. c.);
attīra
teritoriju.
Tālr.
26200989.

Pateicība
Liels paldies par sapratni
un sirsnīgo vecmammas
Elzas Šuriņas pavadīšanu
pēdējā gaitā apbedīšanas
biroja «Krustceles» vadītājam
Edmundam un puišiem!
Ar cieņu,
Evija Stūrmane

turpmākajiem
mēnešiem!
Abonēšanas maksa
tikai Ls 1 mēnesī

Novērtē

salonā

«OLEANDRA»

SHELLAC un GELISH hibrīdlakas
Noturība 2-3 nedēļas, žūšanas laiks - 0!
Atnāc un izmēģini:
atšķirību!
pirmā reize - 20% atlaide!

Pieteikties pa tālr. 27096333
Salons atrodas Rīgas ielā 14 (2. stāvā virs t/c «Cento»)
Sakarā ar to, ka
garāžu kooperatīva «Dzirnavu iela»
31. jūlija pilnsapulcē nebija kvoruma, tiek izsludināta atkārtota
pilnsapulce sestdien, 7. augustā plkst. 9,
Iecavas novada Domes 5. stāva zālē.
Atkārtotajā pilsapulcē lēmumi tiks pieņemti, balsojot
klātesošajiem.
Kooperatīva valde

Iecavas novada Dome
piedāvā bezmaksas kursus
«NO IDEJAS LĪDZ PROJEKTAM»
(bez priekšzināšanām projektu veidošanā)

Aizsaulē aizgājuši

Nodarbības notiks 19. un 20. augustā no plkst. 11 līdz 16
Iecavas novada Domes sēžu zālē.

Monika Būmane (24.01.1927. 28.07.2010.)
Valda Pabrūkle (01.01.1946. 28.07.2010.)

8.

Pieteikties līdz 16. augustam
pa tālruni: 63941601, 29428476.
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