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AKTUĀLI
Šajā numurā:

A: Vita Lauciņa-Veinere

debašu trenere un EJP skolotāja
Iecavas vidusskolā

Grib rīkot
airēšanas
slaloma
sacensības

Pieci delegāti un skolotāja
no Iecavas atsaucās
Eiropas Jauniešu
parlamenta (EJP) Latvijā
komiteju vadītāja
aicinājumam piedalīties
Nacionālajā sesijā Igaunijā.
Kā vēlāk izrādījās,
iecavnieki bija vienīgie
delegāti no Latvijas
šajā nopietnajā un reizē
izklaidējošajā pasākumā.

Atvieglo
4.
trūcīgas personas statusa

Latviju pārstāvēja arī sesijas
viceprezidents un komitejas vadītājs Mārtiņš Dambergs, kurš ir
bijušais debatētājs no Talsiem,
kā arī sesijas žurnālists Aleksandrs Safronovs - bijušais debatētājs no Rīgas.
Attēlā - sesijas dalībnieki: Liene Krastiņa, Reinis Pastars un
Ritvars Māsāns.

saņemšamu
Izvēlies
vietu,
kur talkot

2.lpp.

Vērtēs dīdžejus
A: Beata Logina

Ikviens klubu kultūras cienītājs apzinās, ka mūzika ir neatsverama tās sastāvdaļa. Tikpat
nozīmīgs ir arī dīdžeja (DJ)
darbs, jo jāpiemeklē mūzika dažādām gaumēm un dažādiem vecumiem - jāatrod vidusceļš. Lai
to izdarītu, jāiegulda daudz darba, taču azartiskus cilvēkus tas
neattur.
16. aprīlī klubā «White house», Rīgas ielā 33, notiks pirmais
Iecavas novada dīdžeju konkurss jeb skate, kurā var piedalīties ikviens iecavnieks, kas sevī
saredz dīdžeja dotības un ir gatavs savas prasmes parādīt kompetentai žūrijai un apmeklētājiem.

3.

Kā ziņo pasākuma organizatori, biedrība «Iecavas Jauniešu
padome», savu dalību žūrijā ir
apstiprinājuši tādi sabiedrībā zināmi diskžokeji kā Roland Privert (klubs Essential, Propeller
Production), Deros (klubs Essential/Tasty Soundz) un Dmitriy Bomboviy (klubs Bermuds).
Konkursa galvenais mērķis ir
noteikt Iecavas novada populārāko un prasmīgāko dīdžeju amatieri, dodot tam iespēju prezentēt žūrijai un skatītājiem 20
minūšu garu mūzikas spēli jeb
setu. Noslēgumā tiks apbalvoti
konkursa žūrijas izvirzītie pirmo
trīs vietu ieguvēji, savukārt skatītāju simpātiju balva tiks piešķirta tam dīdžejam, kurš iegūs
apmeklētāju vislielāko atsaucību kopējā balsojumā.
6.lpp.

5.

Gaidāma Rīgas ielas rekonstrukcija
A: Anta Kļaveniece

Autoceļa A7 posmā
no 42,9 līdz
44,8 kilometram (Rīgas
iela Iecavā) šogad sāksies
segas rekonstrukcijas
projekta īstenošana, un
būvdarbus plānots pabeigt
2011. gadā, informē a/s
Latvijas valsts ceļi Centra
reģiona Bauskas nodaļas
vadītāja Sīri Vildere.
Rekonstrukcijas projektā paredzēts pilnībā nomainīt visas
segas konstruktīvās kārtas, pārbūvēt gājēju ietves, pilnveidot
apgaismojumu, nodrošinot gājēju ietves apgaismošanu abās

brauktuves pusēs, pilnveidot lietus ūdens atvades sistēmu, nomainīt gājēju drošības barjeras
ar drošākas un izturīgākas konstrukcijas barjerām, veikt satiksmes drošības uzlabojumus, palielināt autostāvvietu ietilpību.
Ielas apgaismojums tiks nodalīts no AS «Latvenergo» īpašumā
esošajām elektropārvades līnijām. Rekonstrukcijas projekta
ietvaros tiks uzlabots asfalta segums autoceļam P92 IecavaStelpe no A7 līdz Baldones ielai,
Baldones ielā un Edvarta Virzas
ielas posmā no Baldones ielas
līdz Iecavas novada Domes
iebrauktuvei. Tiks remontēts
tilts pār Iecavas upi (a/c V1047
Iecava-Lambārte 0,23 km) un
pārbūvētas tilta pieejas upes
abās pusēs.
6.lpp.
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Jaunatnes delegāti tiekas Igaunijā
1.lpp.

1. diena 20. marts, sestdiena.
Agrā rīta stundā 5.30 delegācija no Iecavas devās uz Igauniju,
Tallinas priekšpilsētu - Viimsi.
Ierodoties Viimsi vidusskolā, kas
ir plašākā un modernākā skola
visā Igaunijā, katram delegātam
tika izsniegts sesijas portfolio un
caurlaides. Kopā bija ap 200 delegātu un ap 50 komiteju vadītāju, žurnālistu un organizatoru.
Skolas plašā priekštelpa, kura ir
savienota ar ēdamzāli, ģērbtuvi
un kāpnēm uz 2. un 3. stāvu, izskatījās ļoti iespaidīga ar augstajiem, stiklotajiem griestiem, gleznām un lielo ūdens strūklaku.
Ģērbtuvē atstājām mēteļus, obligāta prasība bija arī nomainīt
apavus, ko labprāt izdarījām. Nu
varējām doties uz norādītajām
klasēm - guļamtelpām.
Sesijas atklāšanas ceremonijā uzstājās EK pārstāve Marianne Mikko, kā arī paši jaunieši komiteju vadītāji, organizatori
un sesijas prezidente. Gribu uzsvērt, ka visi pēdējie nosauktie ir
vai nu augstskolu studenti, vai
12. klašu skolēni. Tāpēc jau tas ir
Eiropas Jauniešu parlaments,
ka tajā darbojas tikai un vienīgi
Eiropas aktīvākie jaunieši.
Pēc ceremonijas no plkst.
13.00 līdz plkst. 20.00 notika
«teambuilding» - komiteju iesildīšana ar spēlēm, jokiem, atraktīvām darbībām, iepazīšanos un
gatavošanos vakara pasākumam, t. i., komiteju prezentācijām plkst. 22.00. Katru komiteju
vadīja divi jaunieši - vadītājs un
žurnālists. Viņi iesildīja savu komiteju un arī cītīgi strādāja
turpmākās dienas.
Man tika piešķirts slepenā
aģenta statuss. Tas nozīmēja, ka
man ir privilēģija izvēlēties, kā

Mūsējie EJP delegāti
jau iepriekš
bija sadalīti
pa komitejām no astoņām
komitejām piecās
darbojās latvieši.
Evija Zade (8.a kl.)
strādāja Kultūras un
izglītības komitejā,
Marta Ņikiforova (8.a) Ekonomikas komitejā,
Ritvars Māsāns (8.a) Tirgus un patērētāju
aizsardzības komitejā,
Reinis Pastars (11.c) Industrijas, pētniecības
un enerģētikas
komitejā, bet Liene
Krastiņa (10.a) - Vides,
sabiedrības veselības
un pārtikas drošības
komitejā.
saplānot savu dienu, un vērot
notiekošo. Tiku iepazīstināta ar
EJP skolotāju no Saku vidusskolas Igaunijā un izmantoju izdevību doties nelielā ekskursijā pa
Tallinas vecpilsētu, kamēr jaunieši satuvinās «teambuildingā».
Atgriezos vakarpusē un noskatījos izklaidējošas komiteju prezentācijas.
2. diena 21. marts, svētdiena.
Jāmostas jau 7.00. Nopietns
darbs komitejās, lai sagatavotos
sesijas galvenajam pasākumamģenerālajai asamblejai, kur katrai komitejai ir sevi jāparāda no
labākās puses un augstā līmenī.
Pēcpusdienā komitejām pievienojās kāds no ekspertiem, piemēram, lektore no Tallinas Universitātes, Ārlietu ministrijas
Enerģijas un vides departamenta
direktors u. c. Eksperti palīdzēja
rast atbildes uz jautājumiem,

kuri nebija skaidri, darbojoties
komitejās.
Vakariņas šajā dienā ieturē-jām
EJP kafejnīcā netālu no sko-las
brīvā atmosfērā dzīvnieku
maskās. Jautri.
3. diena 22. marts, pirmdiena.
Atkal mostamies 7.00, un
turpinās darbs komitejās līdz pat
plkst. 17.00. Pa vidu ēdienreizes
un jautras izdarības, lai možāks
prāts. Es atkal tikos ar igauņu
kolēģi, lai dotos uz viņas skolu
Saku pilsētiņā. No plkst. 18.00
līdz 19.00 jaunieši varēja darboties darbnīcās pēc izvēles - teātris, breakdance, make-up un
publiskā runa. Vakariņas atkal
EJP kafejnīcā ar sagatavoto
priekšnesumu eirokoncertam
līdz pat 24.00.
4. diena 23. marts, otrdiena.
Agrs, rosīgs rīts. Pēc brokas-

tīm visi dodamies uz autobusiem, kas mūs aizved uz Tallinas
«Gaismas pili» - nacionālo bibliotēku, kur arī notiks ģenerālā
asambleja līdz pat 19.00 vakarā.
Visi bija lietišķā apģērbā un ar
nopietnu attieksmi pret
asambleju. Arī mūsu skolas jaunieši aktīvi piedalījās gan ar aizstāvības un uzbrukuma runām,
gan ar jautājumiem un atbildēm. Noslēgumā ceremonijā visi
vienojās kopīgā dziesmā un noskatījās četru dienu laikā samontētās video filmiņas. Katram
delegātam izsniedza DVD ar sesijas foto, video un avīzēm, kuras
iznāca katru rītu sesijas laikā.
Savā un jauniešu vārdā pateicos visiem, kas mūs atbalsta jauniešu vecākiem, skolotājiem,
skolas administrācijai par transportu un šoferītim Eduardam
Smalkajam. Mēģināsim attaisnot uz mums liktās cerības! IZ

Mana dzīve, mana izvēle
A: Solvita Lauzēja

Iecavas novada Sociālo zinību
skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja

Martā Iecavas un
Vecumnieku novadā
sociālo zinību ietvaros
notika eseju konkurss
7. klasēm «Mana dzīve,
mana izvēle».
Skolēni tika aicināti rakstīt
esejas par savu dzīves uztveri un
individuālo skatījumu uz dažā-

dām lietām. Konkursa pirmā kārta risinājās skolā, kur esejas izvērtēja sociālo zinību skolotāji,
bet uz otro kārtu tika nosūtītas
skolas trīs labākās esejas, un tur
darbus vērtēja speciāla žūrija.
Novadu konkursā labus sasniegumus guva Dzimtmisas pamatskolas 7. klases skolnieks
Normunds Graudiņš un Iecavas
vidusskolas 7.b klases skolniece
Anna Bugovecka. Anna savā esejā atzina: «Dzīve ir viena liela izvēle, jo vairāk tu izvēlēsies labo, jo
labāk tev dzīvē ies. Katram ir sa-

vas vērtības, un katram ir savas
izvēles. Taču ne tikai izvēle ir galvenā, bet arī pašpārliecinātība
un uzmanīgums, kad pieņem dažādus lēmumus.» Normunds
raksta: «Man, parasti kaut ko darot, ir griba izdarīt to līdz galam,
tas ir gribasspēks. Lai izdarītu
kādu darbu, ir nepieciešams gribasspēks, un es uzskatu, ka
man tāds ir.»
Žūrijas pārstāve, laikraksta
«Bauskas Dzīve» žurnāliste Antra Ērgle atzina, ka kopumā
iesniegtās esejas rādīja 7. klases

audzēkņiem ļoti nobriedušu
skatījumu uz dzīves vērtībām un
mērķi, kā arī būtiskiem lēmumiem, kad nākas izvēlēties vienu
vai otru ceļu. Dažas esejas atainoja nopietnas problēmas, ar
ko pusaudžiem nākas saskarties.
Paldies Iecavas novada sociālo zinību skolotājām Ingrīdai
Vaisjūnei, Sandrai Sūnai par
skolēnu sagatavošanu konkursam, kā arī žūrijai un Iecavas novada Domei par atbalstu konkursa organizēšanā. IZ

3.
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Straujie ūdeņi piesaista airētājus
A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un
sporta komiteja 6. aprīlī
izskatīja Latvijas Kanoe
federācijas Airēšanas
slaloma apvienības lūgumu
atļaut šīs nedēļas nogalē
organizēt Iecavas upē
airēšanas slaloma
sacensības.
Kā informēja sacensību
koordinators Aivars Misiņš,
10. aprīlī pulksten 12 plānots
organizēt Latvijas Kausa izcīņas
1. posmu, bet 11. aprīlī plkst. 11
- Baltijas Kausa 1. posmu.
Airēšanas slaloma speciālists
izteica vēlmi popularizēt šo olim-

F:

Arkādijs Okolovskis

pisko sporta veidu arī mūsu
pusē, jo Iecavas upes spēcīgā
straume ir ļoti piemērota sacīkstēm un profesionāļu paraugdemonstrējumiem. Iespējams,
ka sacensību rīkotāji varētu lemt
par ikgadēju posmu rīkošanu
Iecavā, tad būtu lietderīgi te izveidot arī nelielu speciālu airēšanas kanālu.
Komitejas deputāti pauda
atbalstu sacensību rīkošanai un
atgādināja par obligātajām prasībam, kas pasākumu organizētājiem jāievēro sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.
Attēlā: Iecavas upes straujos
ūdeņus pie spirta rūpnīcas airētāji iemēģināja jau pagājušaja
nedēļā. IZ

Aizstāv zinātniski pētnieciskos darbus
A: Beata Logina

31. martā Jelgavas
Reģionālajā pieaugušo
izglītības centrā notika
vispārējās vidējās
izglītības iestāžu skolēnu
Zemgales reģionālā
zinātniskā konference konkurss.
No Iecavas novada konkursam bija izvirzīti pieci vidusskolas skolnieču darbi: literatūras
sekcijā Grupas «Prāta vētra»
dziesmu tekstu kvalitatīvie aspekti (autore Līga Lasmane, 12.a
kl., darba vadītāja M. Lasmane),
kulturoloģijas sekcijā Korsetes
un to attīstība laikā (Alīna Kačerauska, 12.b, I. Cera), ekonomikas sekcijā Bezdarba situācija bijušajā Bauskas rajonā (Elīna
Spolīte, 12.b, A. Pāruma), vēstures sekcijā Personību loma Trešās atmodas laikā (Laura Liepiņa, Marika Elksnīte, 11.a, I. Cera) un psiholoģijas sekcijā Jauniešu ģērbšanās stilu daudzveidība un to ietekme uz savstarpējām attiecībām (Elīze Fedosova,

Marija Baranovska, 12.a, 12.b,
K. Gertsone).
Zemgales reģionālajam konkursam bija pieteikti 142 darbi
22 sekcijās no Jelgavas un Jēkabpils, kā arī no 20 novadu vidusskolām. Bez tam konkursā
bija pārstāvēti arī Engures,
Jaunpils, Kandavas un Tukuma
novada vietējā konkursa laureāti.
Reģionālajam konkursam
iesūtīto zinātniski pētniecisko
darbu vērtēšanā bija iesaistīti
vairāk nekā 80 Latvijas Lauksaimniecības universitātes dažādu fakultāšu un katedru mācību
spēki - eksperti, kuru uzdevums
bija novērtēt gan darbu saturisko kvalitāti un noformējumu,
gan prasmes prezentēt pētījumā
gūtos rezultātus.
Visvairāk - 66 darbi - bija
iesniegti dabaszinātņu sekcijās,
44 humanitāro un 32 sociālo zinātņu sekcijās. Tā kā atbilstoši
konkursa nolikumam vienam
darbam drīkst būt arī vairāki
autori, aplēsts, ka pavisam reģionālajā konferencē - konkursā
piedalījās aptuveni 180 dalīb-

Kāds bijis MARTS
Aizvadītajā mēnesī Iecavas Dzimtsarakstu nodaļā salaulāts viens
pāris, izsniegtas 10 miršanas apliecības un piecas dzimšanas
apliecības. Iecavnieku pulku papildinājuši četri zēni un viena
meitenīte. Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies šādus vārdus:
Armands, Eduards, Rinalds, Raiens un Eleonora. IZ

nieku, bet visu notiekošo vēroja
arī prāvs skaits skolotāju un
pašvaldību pārstāvju.
Kā informē Iecavas novada
pašvaldības izglītības metodiķe
Ineta Pilverte, Līgas Lasmanes
darbs ieguvis 1. vietu, Lauras
Liepiņas un Marikas Elksnītes

darbs - 2. vietu, bet Elīnas Spolītes veikums - 3. vietu; un visi
trīs darbi izvirzīti dalībai Latvijas
Skolēnu zinātniskajā konferencē, kas aprīļa beigās notiks Rīgā.
Pārējās iecavnieces par labiem
rezultātiem saņēmušas Atzinības rakstus. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 29. marta plkst. 20
līdz 30. marta plkst. 13 Rīgas ielā
no neaizslēgta angāra nozagts
akumulators, elektriskie svari
un elektrokabelis. Uzsākts kriminālprocess.
- 29. martā ap plkst. 21 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka divas
nepilngadīgas personas (dzimušas 1995. gadā un 1993. gadā)
Iecavas estrādē lietoja alkoholiskos dzērienus.
- 31. martā ap plkst. 14:25
konstatēts, ka 1994. gadā dzimis
nepilngadīgais atkārtoti gada
laikā lieto alkoholiskos dzērienus sabiedriskā vietā. Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
- 30. martā administratīvā
pārkāpuma protokols sastādīts
kādam 1967. gadā dzimušajam,
kurš dzīvo bez deklarētas dzīvesvietas.
- 31. martā kāds 1988. gadā
dzimušais veikalā paņēma preces no parfimērijas stenda un
pagāja garām kasēm, par tām

nesamaksājis.
- 1. aprīlī ap plkst. 17 kāds
1979. gadā dzimis vadītājs, ar
automašīnu Ford Mondeo veicot
manevru pa kreisi, aizšķērsoja
ceļu taisnā virzienā braucošai
automašīnai MB Actros. Sadursmē bojātas abas automašīnas.
- 2. aprīlī ap plkst. 22:35 konstatēts, ka deg tukšs šķūnis. Aizdegšanās iemesls tiek noskaidrots.
- 4. aprīlī ap plkst. 18 Baldones ielā aizturēts 1967. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā.
- Vēl viens administratīvā
pārkāpuma protokols sastādīts
par to, ka 1989. gadā dzimis vīrietis 6. aprīlī ap plkst. 21:10 sabiedriskā vietā Rīgas ielā atradās
tādā alkohola reibumā, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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4.

Atvieglo trūcīgas personas statusa saņemšanu
A: Ilona Jurševska,

Marika Kupče
Labklājības ministrija

Lai atvieglotu trūcīgas
personas statusa
saņemšanu sociāli
ekonomiskās krīzes un
strauja bezdarba
pieauguma situācijā,
valdība 30. martā
apstiprināja Labklājības
ministrijas (LM) jaunā
redakcijā izstrādātos
Ministru kabineta
Noteikumus par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par
trūcīgu.
Turpmāk, novērtējot cilvēka
materiālo situāciju, neņems vērā
cilvēka kredītsaistības. Tāpat ir
paplašināts kustamā un nekustamā īpašuma klāsts, kas netiek
vērtēts, nosakot atbilstību trūcīgā statusam.
Tas nozīmē, ka, izvērtējot ma-

teriālo situāciju, pašvaldības neņems vērā dzīvokļa vai mājas
iekārtu, apģērbu, sadzīves
priekšmetus, bērna piederumus,
kā arī lauksaimniecības inventāru - zemkopības rīkus, tehniku,
lopus un citu kustamo mantu, uz
kuru saskaņā ar tiesību aktiem
nevar vērst piedziņu pēc izpildu
dokumentiem.
Netiks vērtēts ģimenes (personas) mājoklis un kādam no ģimenes locekļiem piederošs nekustamais īpašums vai tā daļa, kurā
dzīvo kāds no ģimenes locekļu
pirmās pakāpes radiniekiem.
Neņems vērā arī vienu automobili, ja tas ģimenes īpašumā ir
ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī vienu velosipēdu katram ģimenes
loceklim vai motociklu, motorolleru vai mopēdu, kas ir ģimenes
(personas) īpašumā.
Vienlaikus netiek paredzēta
nepieciešamība izvērtēt iespēju
gūt ienākumus no pārējā īpašuma. Taču pašvaldībai jānosaka
kritēriji attiecībā uz personas
īpašumā esošu zemi, mežu,
ēkām.

Noteikumos precizēti arī iztikas līdzekļu deklarācijā norādāmie ienākumu veidi un tie ienākumi, kuri par tādiem nav uzskatāmi, piemēram, pašvaldības
iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti, sociālās garantijas bāreņiem, naudas līdzekļi,
kas gūti no labdarības fondiem
un sociālo kampaņu rezultātā
gūtais materiālais labums u. c.
Noteikts, ka atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka (piemēram, ārzemēs dzīvojoša)
sniegtais materiālais atbalsts
būs jāuzrāda par pēdējiem trim
mēnešiem iepriekšējo 12 mēnešu
vietā.
Lai iegūtu trūcīgas personas
statusu, noteikts pienākums nestrādājošam darbspējīgam cilvēkam reģistrēties Nodarbinātības
valsts aģentūrā. Atvieglojot administratīvo procedūru ģimenes
(personas) statusa noteikšanai,
trūcīgā izziņu turpmāk izsniegs
uz sešiem un 12 mēnešiem
iepriekšējo trīs un sešu mēnešu
vietā.
Ģimeni (personu) atzīs par

trūcīgu no tā mēneša pirmā datuma, kurā pieņemts lēmums
par minētā statusa piešķiršanu.
Noteikumi stājas spēkā vai
tiek piemēroti ar 2010. gada
1. aprīli. Tie darbosies līdz
2011. gada 31. decembrim, kad
saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju paredzēti atbalsta
pasākumi trūcīgām personām,
kā arī valsts līdzfinansējums
pašvaldībām GMI pabalsta izmaksām (50% apmērā) un dzīvokļa pabalsta izmaksām (20%
apmērā).
Noteikumi izstrādāti sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un atsevišķu mazāko
pašvaldību sociālajiem dienestiem, kā arī vērā ņemti iedzīvotāju iesniegumos un sūdzībās izteiktie priekšlikumi un aprakstītās problēmas.
Pēc LM rīcībā esošās informācijas, laikā no 2009. gada jūlija
līdz decembrim vidēji mēnesī
trūcīgā statusu noteica 72 122
personām. 2010. gada februārī
trūcīgo personu skaits bija
125 020 personas. IZ

Kādi faktori ietekmē sociālo pakalpojumu sniegšanu?
A: Juris Kālis

ZPR speciālists

Zemgales plānošanas
reģionā (ZPR) veikts
pētījums par iedzīvotājiem
sniegto sociālo
pakalpojumu kvalitāti un
to ietekmējošiem
faktoriem.
Pētījumu Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta «Sociālo
pakalpojumu programmas izstrāde Zemgales reģionā» ietvaros veikusi lietišķo pētījumu
aģentūra «Nikolo grupa» pazīstamā politologa Jāņa Ikstena vadībā, un ar tā rezultātiem iepazīstināti pilsētu un novadu pašvaldību vadītāji.
Pētījums veikts ar mērķi labāk izprast sociālo problēmu cēloņus reģionā, iegūt pilnīgāku informāciju par sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotāju vērtējumā, izzināt sociālo
darbinieku viedokļus par pakalpojumu attīstības dinamiku nākotnē.
Pētījuma laikā Zemgalē aptaujāts vairāk nekā 1 000 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 80 gadiem, kā arī veiktas padziļinātas

intervijas ar visu 22 pašvaldību
sociālajiem darbiniekiem.
Pētījumā secināts, ka Zemgales iedzīvotāji pārliecinoši par
nozīmīgāko sociālo problēmu cēloni uzlūko bezdarbu, sevišķi
Aknīstes, Auces, Rundāles un
Krustpils novadā. Par otru nozīmīgāko faktoru zemgalieši min
valsts politiku, sevišķi Aizkraukles, Pļaviņu un Iecavas novadā.
Savukārt zemus ienākumus par
galveno cēloni sociālām problēmām visbiežāk min gados vecāki
respondenti un vienas paaudzes
mājsaimniecību iemītnieki, visvairāk Rundāles, Krustpils un
Kokneses novadā.
Atbildot uz aptaujas jautājumu - kādā veidā Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi centušies risināt
savas sociālās problēmas, vairāk
nekā četras piektdaļas aptaujāto
atbild, ka to darījuši ar pašu spēkiem. Pie pašvaldības vērsušies
vien 17,7 procenti respondentu,
pārsvarā sievietes, cilvēki ar vi-

dējo speciālo izglītību, ar zemiem
ienākumiem, kā arī bezdarbnieki un pensionāri, tādas mājsaimniecības, kurās dzīvo tikai vienas
paaudzes pārstāvji. Tāpat no pētījuma izriet, ka pamata stratēģija sociālo problēmu risināšanā ir
vēršanās pie savas ģimenes, kurai iedzīvotāji uzticas visvairāk.
Seko draugi un pašvaldības sociālie darbinieki, taču valstij
zemgalieši uzticas vismazāk.
Četri procenti aptaujāto uzskata, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas pieejamība
sociālajiem pakalpojumiem ir
uzlabojusies, 14 procenti aptaujāto saskata, ka pasliktinājusies,
bet vairāk nekā 80 procentu nesaskata izmaiņas vai arī nespēj
formulēt savu viedokli.
Interesanti, ka absolūtais
vairākums respondentu, kuri
savā dzīvesvietā izmanto kādu
sociālo pakalpojumu, kopumā ir
apmierināti ar tā kvalitāti, taču
sabiedrības informētība par so-

ciālajiem pakalpojumiem nav
augsta. Sabiedriskā transporta
problēmas visvairāk izjūt gados
vecāki cilvēki un vienas paaudzes mājsaimniecībās dzīvojošie
respondenti. Secināts arī, ka pamest Zemgali, taču palikt Latvijā ir gatavi augsti kvalificēti
respondenti. Savukārt pārcelties
uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas
biežāk gatavi ir iedzīvotāji ar vidējo izglītību, kuri nereti dzīvo
trīs paaudžu mājsaimniecībās.
Tālab speciālisti prognozē, ka
tieši šis aspekts nākotnē uzliks
papildu slogu sociālās palīdzības
sfērai pašvaldībās.
Pētījuma rezultātus, kā arī citu pašvaldībās iegūto informāciju «Nikolo grupas» darbinieki,
piesaistot dažādu nozaru
ekspertus, izmanto darbā pie
Zemgales vidēja termiņa Sociālo
pakalpojumu attīstības programmas izstrādes. Darba nobeiguma fāzē gandrīz vai katrā
pilsētā un novadā organizēs programmas sabiedrisko apspriešanu, bet iedzīvotāju izteiktos
priekšlikumus un labojumus
ietvers dokumenta galīgajā redakcijā. Maijā dokumentu paredzēts apstiprināt reģiona Attīstības padomē. IZ
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Izvēlies vietu, kur talkot
2010. gada Lielā talka visā Latvijā notiks 24. aprīlī. Šogad Lielās talkas akcents tiek likts
uz talkošanas daudzveidību. Dalībnieki aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī
citus labus darbus: stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus,
atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus... Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem!
Pasākuma ideja ir balstīta uz
brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba
sajūtu. Lielās talkas idejas
autore ir rakstniece Anna Žīgure,
bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas
valsts mērogā pirmoreiz rīkoja
2008. gada 3. maijā. 2010. gada
Lielā talka notiks sestdien,
24. aprīlī.
Projekta mērķis ir 10 gadu
laikā padarīt Latviju un Baltijas
jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai
atveseļoties, to attīrot no plast-

masas pudelēm, gumijas riepām,
indīgām krāsu bundžām un citiem atkritumiem. Izklausās neiespējami? Pamēģināsim! Viss
notiekošais ir mūsu pašu rokās,
un tieši mēs esam tie, kas veidosim labāku nākotni...
Projekta realizēšana - gadskārtējs pasākums ar mērķi panākt līdz Latvijas 100. dzimšanas
dienai, ka Latvija ir vistīrākā
valsts pasaulē.
Vēsture. Šogad notiks jau
trešā Lielā talka. Ar aktīvu nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju līdzdalību pirmā talka tika noorganizēta

2008. gada 13. septembrī Latvijas 90. dzimšanas dienas pasākumu ietvaros. Savukārt 2009.
gadā Latvijas aicinājumam organizēt talku atsaucās arī mūsu
kaimiņvalstis: Lietuva, Igaunija,
Polija un Sanktpēterburgas apgabals. Iedzīvotāju atsaucība bija
pārsteidzoši liela.
Lielās talkas patrons ir
Valsts prezidents Valdis Zatlers.
Viņš pagaidām ir vienīgais pasaulē zināmais Valsts prezidents, kurš kopā ar savu tautu
piedalās vides sakopšanā.
Šogad talku atbalsta un talkot aicina Rīgas Brīvosta, RIMI

LIELĀ TALKA IECAVAS NOVADĀ 24. aprīlī plkst. 9-14
Koordinatore: Daina Rudzīte (tālr. 29419247, e-pasts: dome@iecava.lv)
Talkošanas vietas, grupu atbildīgie un talkotāji:
1) Iecavas parks - Biruta Švītiņa (29109156), Daina Rudzīte (29419247), talko pašdarbnieki,
kultūras nama darbinieki, interesenti;
2) Zorģi - Aina Ezergaile (29645779), Jānis Pastars (26320336), talko Zorģu iedzīvotāji;
3) Rosme - Nadežda Bokova (29268131), Valentīna Tiščenko (26853539), talko Rosmes
iedzīvotāji;
4) Dimzukalns - Dzintra Aņģe (29572791), talko Līvānu māju ciemata iedzīvotāji;
5) Dimzukalns - Dzintra Maračkovska (63900886), talko daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji;
6) Cēsnieki - Sergejs Mašiņenkovs (29544588), talko Cēsnieku dzīvojamā rajona iedzīvotāji;
7) Atpūtas vieta «Spirtnieki» - Mārtiņš Veinbergs (29425784), talko Iecavas novada Domes
darbinieki;
8) Iecavas sils (VAS «Latvijas valsts meži») - Andis Kavoss (29137137), talko
- sākumskola «Dartija» - Irīna Freimane (63941698);
- Iecavas vidusskola - Daiga Skuja (26322512);
- 22. aprīlī Iecavas internātpamatskola - Ligita Putniņa (26460350);
9) VAS «Latvijas valsts meži» Zālītes iecirknis - Agita Hauka (29432338), talko biedrība «Iecavas
sieviešu klubs «Liepas»»;
10) Iecavas sils - Liene Puisāne (63963991), talko VSAC «Zemgale» Iecavas filiāles iemītnieki un
darbinieki;
11) Zālītes speciālā internātpamatskola 23. aprīlī - Ināra Novicka (29483699), talko skolas
audzēkņi un darbinieki;
12) Dzimtmisas pamatskola 23. aprīlī - Velga Ērgle (26805680), talko skolas audzēkņi un
darbinieki.
·
Iecavas centra iedzīvotāji, kā arī ikviens novada iedzīvotājs tiek laipni aicināti uz jebkuru no šīm
talkas vietām vai arī individuāli sakopt kādu novada stūrīti.
·
Individuālie talkotāji atkritumu maisus var saņemt RIMI un Supernetto veikalos.
·
Par pilno atkritumu maisu atrašanās vietu lūdzu ziņot koordinatorei.
·
Talkā savāktos atkritumus izgāztuve «Grantiņi» pieņems tikai no koordinatores pieteiktā
transporta un tiem jābūt talkas baltajos maisos.
·
Par darba rīkiem (īpaši parkā grābekļiem) un cimdiem jāparūpējas pašiem talciniekiem.
·
Lūgums iedzīvotājiem pieteikt koordinatorei vai grupu atbildīgajiem vietas, ko vajadzētu sakopt!

un TV3.
Talkas norisi gan ar ziedojumiem, gan ar savu darbu veicina daudzi uzņēmumi, mācību
iestādes, organizācijas: Cido
Grupa, AAS Balta, Latvijas bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju
asociācija, AS Latvenergo, Henkel Latvija, DHL Latvija, Statoil
Latvija, Sorosa Fonds Latvia,
Latvijas Vides Aizsardzības
fonds, un citi.
Lielo talku organizē Nevalstisko organizāciju projekts Pēdas, kura vadītāja ir Vita Jaunzeme un domubiedru grupa Tīriem mežiem, kuras vadītāja ir Ilze Aizsilniece, sadarbībā ar Latvijas Valsts prezidenta kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Vides ministriju, Latvijas
Valsts mežiem, Komunikāciju
aģentūru/ Edelman Affiliate,
Latvijas Valsts ceļiem, Latvijas
Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju (LASUA), Latvijas Zaļo punktu, Latvijas Radošo
savienību padomi.
Lielajā talkā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs,
kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.
Talka, kad vienkopus sanāk
radi, draugi, kaimiņi, tuvi un tāli
apkārtnes ļaudis, lai īsākā laikā
kopā paveiktu lielos un smagos
darbus, ir ļoti sena tradīcija, kas
pazīstama ne tikai pie latviešiem.
Par to liecina arī paša vārda fonētiska līdzība gan ar tuvākiem,
gan tālākiem kaimiņiem (lietuviski - talka, igauniski - talgud,
baltkrieviski, krieviski - toloka,
dienvidslāvu - tlaka jeb tluka).
Lai arī kāda būtu cilvēku motivācija - radīt tīrāko vietu pasaulē, izveidot pieminekli savas tautas pagātnei vai gluži vienkārši
novākt rudens ražu, vai palīdzēt
kaimiņiem, talka joprojām ir viena no latviešu tautas tradīcijām,
kas kopjama un lolojama tāpat
kā Dziesmu svētki, rudzu maize,
latviešu raksti, amatniecības tradīcijas un tautas dziesmas. IZ
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Gaidāma Rīgas ielas rekonstrukcija
1.lpp.

Līdzekļi šo darbu veikšanai ir
ieplānoti no valsts pamatbudžeta
Valsts autoceļu fonda programmas, un prognozētās izmaksas
projektam ir aptuveni 4,5 milj.
latu. Faktisko projekta izmaksu
noteiks atklāts konkurss, kas
tiks izsludināts pēc 11. aprīļa.
Kopumā, salīdzinot ar 2006.2007. gadu, ceļu būvdarbu izmaksas ir samazinājušās aptuveni 1,4 reizes.
Projekta mērķis:
o Nodrošināt perspektīvai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu segas konstrukciju;

o Nodrošināt atbilstošu satiksmes drošības līmeni pilsētas
galvenajā ielā gājējiem (īpaši bērniem);
o Uzlabot estētisko vidi Iecavā.
Asfalta segas tiek projektētas
20 gadu kalpošanas laikam un,
ja nodilumkārta tiek savlaicīgi
(pēc 1-12 gadiem) atjaunota, asfalta kalpošanas laiks var pārsniegt 30 un vairāk gadus. Pieaugot satiksmes slodzei, pēc aptuveni 20-30 gadiem tiek izsmelta segu pamatu kalpotspēja: to
nestspēja ievērojami samazinās,
parādās iesēdumi un plaisas. Ja

Nededziniet kūlu!
A: Ieva Sietniece

Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieka palīdze
Valsts policijas (VP) Zemgales
reģiona pārvalde (ZRP)
atgādina, ka, iestājoties
siltajam laikam,
iedzīvotājiem nevajadzētu
aizrauties ar kūlas
dedzināšanu, jo tas var
nodarīt lielu postu.
Izceļoties ugunsgrēkam, var
nodegt gan dzīvojamās un saimniecības ēkas, gan mājlopi un
meža platības, ugunsgrēkā var
zaudēt dzīvību. Nelaime var piemeklēt pašus dedzinātājus, kā
arī pavisam nevainīgus cilvēkus.
Lai nenāktos saskarties ar
likumu, ikviena iedzīvotāja pienākums ir nepieļaut ugunsnelaimi. Zemes īpašniekam jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objektu teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Objekta teritorija jāattīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 metru plata josla jāattīra no sausās zāles
un nenovākto kultūraugu atliekām.
Latvijas Administratīvo pār-

kāpumu kodeksa (LAPK) 179.
panta 1. daļa nosaka, ka «par
ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz
divsimt latiem, bet juridiskajām
personām no divsimt līdz tūkstoš
latiem».
Savukārt LAPK 179. panta 4.
daļa nosaka, ka «par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt
līdz piecsimt latiem vai piemēro
administratīvo arestu uz laiku
līdz piecpadsmit diennaktīm».
Kriminālatbildība iestājas, ja,
dedzinot kūlu, aizdegusies kāda
būve un citi objekti un radīti lieli
zaudējumi vai ugunsgrēkā gājis
bojā cilvēks. Tiek uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta 2. daļas, t. i.,
par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta
ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā nodarījusi lielu materiālu zaudējumu, vai ja tās rezultātā vainīgā
neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas
smagas sekas, paredz sodu ar
brīvības atņemšanu uz laiku no
trim līdz desmit gadiem. IZ

Zemgales virsmežniecības telefonu numuri ugunsbīstamajā sezonā

atjauno segumu posmā, kur nokalpojuši pamati (jo naudas pilnai segas rekonstrukcijai nav),
atjaunotās virskārtas kalpošanas laiks parasti nav ilgāks par
6-12 gadiem (atkarībā no šo pamatu faktiskā stāvokļa).
Pēc 2009./2010. gada nelabvēlīgās ziemas seguma stāvoklis
ir krasi pasliktinājies, izveidojušās bedrītes, plaisas. Viens no
iemesliem var būt, ka seguma
konstruktīvo kārtu nestspēja
nav pietiekama esošajai satiksmes intensitātei un slodzēm. Ja
intensitāte A7 posmā IecavaBauska 2006. gadā bija 5927

auto/diennaktī (t. sk. kravas
a/m 1778), tad 2008. gadā 8528
auto/diennaktī (t. sk. kravas
a/m 2472), bet 2009. gadā 7530
auto/diennaktī (t. sk. kravas
a/m 1958). A7 Iecavas posmā,
kas vienlaikus ir arī Rīgas iela,
1999. gadā tika realizēts satiksmes drošības projekts, un toreiz atjaunotā seguma virskārta
(uz samērā veciem, un «nostrādājušiem» pamatiem) ir nokalpojusi plānoto laiku. Ja 1999.
gadā Iecavā būtu rekonstruēta
sega, nokalpojusī virskārta izskatītos ievērojami labāk, bet
tam nebija finansējuma. IZ

Paplašina iespējas piedalīties
māju siltināšanas programmā
Valdība 30. martā atbalstīja
Ekonomikas ministrijas priekšlikumu līdz 44,3 miljoniem latu
palielināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.
Tas nozīmē, ka kopumā par programmā pieejamo finansējumu
tuvāko divu gadu laikā būs
iespējams nosiltināt aptuveni
1000 daudzdzīvokļu mājas visā
Latvijā. Valdība atbalstīja arī EM
priekšlikumu ļaut projektu
pieteikumus ēku siltināšanai
iesniegt arī tām mājām, kuras
atrodas pašvaldību uzņēmumu
(namu pārvalžu) apsaimniekošanā. Vairs nevajadzēs iesniegt

Vērtēs
dīdžejus
1.lpp.

Pēc konkursa notiks ballīte
kopā ar konkursa 1.vietas
ieguvēju un dīdžejiem: Roland
Privert (Trance/Progressive),
Deros (Progressive/Electro
House) un Dmitriy Bamboviy
(Fidget/ Dutch/Bmore).
Ja vēlies pieteikties dalībai
Iecavas novada DJ konkursā,
tad aizpildi dalībnieka
pieteikuma anketu (sk. saiti:
http://www33.zippyshare.com/
v/81191071/file.html) un sūti
līdz 12.aprīlim uz e-pastu:
iecavadj2010@inbox.lv.

dzīvojamās mājas nodošanas un
pieņemšanas aktu par mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanu
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai
vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Nebūs nepieciešams
iesniegt arī kredītiestādes izziņu
par kredīta piešķiršanu un kredītiestādes izziņu par konta atlikumu, kā arī projekta iesniedzēja
pilnvarotās personas aptaujas lapu par PVN piemērošanu projekta ietvaros. Līdz ar grozījumiem
tiek vienkāršota izmaksu tāmju
aizpildīšana. To paredz apstiprinātie grozījumi MK 2009. gada
10. februāra noteikumos Nr. 138
«Noteikumi par darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma
3.4.4.1. aktivitāti «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi»». IZ

Domubiedru grupa, kas
vēlas izveidot Iecavas sporta
relikviju ekspozīciju, vēršas pie
sabiedrības ar aicinājumu
sniegt informāciju un dāvināt
visdažādākās lietas, kuras
stāsta par sporta jomas
attīstību Iecavā.
Kontaktpersona - Baiba Gāga
(tālrunis 29413982).

Laikraksta «Iecavas
Ziņas» abonementa cena:
1 mēnesim – Ls 1,00
3 mēnešiem – Ls 3,00.

7.

IZ

2010. gada 9. aprīlī

Paldies par atceres pasākumu

Sporta ziņas

Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
31. martā
Arkādija - Iecava
1994. g. dz. 55:70 (G. Zaļmežs un A.Taurenis pa 19)
3. aprīlī
Iecava - Bauska
1994. g. dz. 74:62 (A. Taurenis 30, R.Zariņš 15)
4. aprīlī
Arkādija - Iecava
1996. g. dz. 44:42 (J. Pelēcis 21, T. Šķipars 15)
Iepriekšējā nedēļa Iecavas galda tenisistēm bija gana spraiga,
jo viņām nācās piedalīties trīs lielos pasākumos.
Pirmdien, 29. martā, notika Latvijas Jaunatnes komandu
čempionāta galda tenisā 1. kārta. Sacensībās startēja piecas
meiteņu komandas no Iecavas. Bez zaudējumiem čempionāta
1. kārtu uzsāka 1999. g. dz. un jaunāku meiteņu 1. komanda
(Beāte Jašuka un Arta Lauberga-Laukenberga) un 1997./98. g.
dz. meiteņu komanda (Alise Pluce un Karīna Taranda). Vienu
zaudējumu piedzīvoja 1993./94. g. dz. meiteņu komanda (Līna
Lauciņa un Dārta Ozoliņa). 1995./96. g. dz. meiteņu komandai
(Una Šķipare, Lāsma Mežaka un Sintija Janušēviča) čempionāts
pagaidām norisinājies bez uzvarām. Čempionāta 2. kārta notiks
8. maijā Jēkabpilī.
30. un 31. martā sporta namā «Dartija» noritēja plašs
starptautisks Iecavas novada sporta skolas balvas izcīņas
turnīrs galda tenisā. Turnīrā piedalījās sportisti no Polijas,
Lietuvas un Latvijas (Kuldīgas, Bauskas un Iecavas), kopā gandrīz
70 sportistu. Meitenes startēja trīs vecuma grupās, un vienā
vecuma grupā - zēni. No iecavniecēm vislabāk veicās Beātei
Jašukai, kas startēja 2000. g. dz. un jaunāku meiteņu grupā,
izcīnot 3. vietu. Atzīstamu sportisko sniegumu demonstrēja arī
Alise Pluce, kas 1997./99. g. dz. meiteņu grupā ierindojās 4. vietā.
Par viņu spēcīgākas izrādījās trīs Lietuvas labākās tenisistes.
1994./96. g. dz. meiteņu grupā 12. vieta Dārtai Ozoliņai. Viņas
vecuma grupā pārliecinošu uzvaru izcīnīja poliete Ola Dabravska,
kas Polijas galda tenisistu reitinga tabulā ieņem sesto pozīciju.
Zēnu konkurencē visas trīs godalgotās vietas izcīnīja lietuviešu
sportisti no Viļņas sporta kluba «Tauras».
3. un 4. aprīlī Rīgā notika Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstes
galda tenisā B vecuma grupai (1995. g. dz. un jaunāki).
Vienspēlēs Alise Pluce ierindojās 5. vietā, bet dubultspēlēs pārī ar
Unu Šķipari izcīnīja 3. vietu. Labi klājās arī Lāsmai Mežakai, kas
dubultspēlēs pārī ar kuldīdznieci Ingu Birznieci izcīnīja 4. vietu.
Sacensību otrajā dienā notika finālsacensības, kurās bija tiesības
startēt četrām spēcīgākajām sportistēm pēc reitinga, kā arī sešām
labākajām sportistēm pēc priekšsacīkšu rezultātiem. Atzīstami, ka
finālspēlēs piedalījās visas trīs Iecavas sportistes. Kopvērtējumā
Alisei Plucei 5. vieta, Unai Šķiparei 7. vieta un Lāsmai Mežakai
8. vieta. IZ

Līdzjūtības
Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm. /Latviešu tautasdziesma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
Marutai Lasmanei, māmuļu mūžībā pavadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs
Dzīve nestāsies, dzīve tālāk ies,
Visas skaņas viņā smelgs un dūks,
Tevis vien tik trūks.
/Aspazija/

Izsakām līdzjūtību Valijai ar ģimeni,
vīratēvu kapu kalniņā izvadot.
Kolēģi Sociālajā dienestā

A: Ēriks Grants

Iecavas politiski represēto kluba
valdes priekšsēdētājs
25. martā Rīgā, atceroties
1949. gada notikumus, jau no
pulksten 10 notika pasākumi
Okupācijas muzejā. Vērienīga izstāde stāsta par vienu no traģiskākajām lapaspusēm mūsu tautas vēsturē. Vēlāk - gājiens līdz
Brīvības piemineklim, Valsts
prezidenta un Latvijas Politiski
represēto apvienības priekšsēdētāja uzruna, ziedu nolikšana.
Katrā Latvijas novadā, pilsētā
ir piemiņas vieta, kur pulcēties,
lai godinātu un atcerētos šo dienu aculieciniekus - dzīvos un mirušos. Mēs, iecavnieki, diezgan
kuplā skaitā nolikām ziedus pie
Mārtiņa Zaura veidotā pieminekļa pie Iecavas stacijas. Jauku

plakātu bija izgatavojis mūsu
politiski represēto kluba biedrs
Jānis Ķirsis. Klātesošos uzrunāja Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis.
Kultūras namā noskatījāmies filmu par to cilvēku likteņiem, kuri atgriezās Latvijā, bet
kuru vecāki uz mūžu tika guldīti
svešumā, mūžīgā sasaluma zemē. Filma stāstīja arī par tiem,
kas savu dzīvi saistījuši ar skarbo Sibīrijas darbu, tur palikuši
un izveidojuši ģimenes, tomēr
nespēdami aizmirst Dzimteni
un dzimto valodu.
Mīļš paldies Birutai un kultūras nama meitenēm par radīto iespēju pasēdēt pie tējas
galda un atcerēties. Paldies arī
par brīnišķīgo koncertu! Mūsu
nākamā tikšanās muzikālā pēcpusdienā 17. aprīlī. IZ

Aicina iemūžināt
kultūras mantojumu
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija un
Eiropas Padome aicina
jauniešus vecumā līdz
21 gadam iemūžināt
fotogrāfijās Latvijas kultūras
mantojumu un līdz 2010.
gada 23. aprīlim (pasta
zīmogs) iesniegt vienu līdz
četrus savus darbus
starptautiskā fotokonkursa
«Kultūras mantojums
fotogrāfijās 2010»
nacionālajai atlasei.
2010. gada konkurss veltīts
tēmai «Kultūras mantojums mūsdienu izaicinājums», jo šī gada septembrī Rīgā norisināsies
4. Baltijas jūras valstu kultūras
mantojuma forums, kas kopīgi
skatīs kultūras mantojuma saglabāšanu kā mūsdienu izaicinājumu, kā arī visus tos izaicinājumus, ar ko kultūras mantojumam jāsaskaras šodien.
Latvijas nacionālās atlases
dalībnieki aicināti savos darbos
ietvert Latvijas kultūras mantojumu visā tā bagātībā - arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un
mākslas pieminekļi, kā arī kultūrvēsturiskās ainavas. Fotofik-

sācijā vienlīdz nozīmīga ir oriģinalitāte kultūrvēsturiskā objekta izvēlē, izpildījuma tehniskā
meistarība un mākslinieciskā
kvalitāte.
Iesūtītos darbus vērtēs profesionāla žūrija, kurā būs gan
kultūras pieminekļu aizsardzības speciālisti, gan fotogrāfijas
un mākslas nozares pārstāvji.
50 mākslinieciski izteiksmīgākie
un tehniski augstvērtīgākie fotokonkursa dalībnieku darbi tiks
eksponēti fotoizstādē «Latvijas
kultūras mantojums fotogrāfijās
2010», kā arī pretendēs uz piedalīšanos Eiropas Padomes rīkotajā starptautiskajā fotokonkursa atlasē. Desmit labākie saņems pārsteiguma balvas, kā arī
iegūs tiesības piedalīties īpašā
profesionālā nodarbībā par Latvijas kultūras mantojumu un fotogrāfijas mākslu. Savukārt divu
nacionālās atlases uzvarētāju
darbi tiks iekļauti Eiropas Padomes rīkotā starptautiskā izstādē
un publicēti kopīgā katalogā.
Papildus informāciju par
konkursu, kā arī dalībnieku pieteikuma veidlapu atradīsiet mājas lapā www.mantojums.lv. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Ženija Beļinska (01.08.1925. - 30.03.2010.)
Mihails Vidrins (25.10.1925. - 05.04.2010.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :

8.

Kultūras namā
10. aprīlī pl. 18.00

kūdras briketes (no 60 Ls/t),
skaidu briketes un sausu
skaldītu malku maisos.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26567195.

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

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

SIA «SKUJENIEKI» Iecavā
piedāvā skaldītu malku un
zāģmateriālus pēc pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
zāģmateriālus, dēļus, bruses,
latas, līstes, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Tālr. 29484578

Pērk : : :

10. aprīlī
(nevis 11. aprīlī,

demontē un pērk krāsainā un
melnā metāla konstrukcijas
(angāri, fermas, torņi,
dzirnavas, lauksaimniecības un
kravas tehnika, vieglās
automašīnas); attīra teritoriju.
Tālr. 26200989.

kā draudze ziņoja iepriekš)
pl. 11:00
Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

viesosies ansamblis
«Svētdiena»
un soprāns
Ingrīda Vītola.

Izīrē : : :
istabu ar virtuvīti Iecavas
centrā vienam cilvēkam.
Īres maksa Ls 40 mēnesī.
Tālr. 29717189.
No 8. līdz 11. aprīlim
plkst. 10-17 kompleksā
«Rāmava» notiek izstāde

Apsveikums : : :

«PAVASARIS 2010».

Lai sveicina cīrulis debesīs
Un purene kumeļa pēdā!
Lai Laima nes klēpjiem mīļumu
Un rieksta čaulā slēdz bēdas! /K. Apškrūma/

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

Iecavas politiski represēto
kluba organizētais atpūtas
vakars notiks 17. aprīlī
plkst. 14 kultūras namā.
Pieteikties pie Skaidrītes
Jostmanes (tel. 63941559)
vai kultūras namā
līdz 14. aprīlim.
Dalības maksa - Ls 4.
Valde

Izstādes tēmas:
zemkopība, dārzkopība,
lopkopība, lauksaimniecības
un zivsaimniecības
produkcija, transports,
alternatīvā enerģija,
pakalpojumi un serviss,
nelauksaimnieciskā
uzņēmējdarbība laukos,
celtniecība laukos,
informācija, izglītība un
konsultācijas
lauksaimniekiem, darba
aizsardzības aprīkojums un
darba apģērbi.
Semināru programmu
meklējiet 8. aprīļa
«Latvijas Avīzē».

SENIORU DEJU
KOLEKTĪVU SADANCIS
Piedalās:
Biržu kultūras nama deju un
dziesmu kopa «Bočiai»
(Lietuva), «Kandavnieks»
(Kandava), «Ozolnieki»
(Jelgava), «Tuncele» (Suntaži),
«Iecavnieks», Iecavas kultūras
nama pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīvs,
kolektīvs no Svitenes.
Ieeja bez maksas.
16. aprīlī pl. 20.00

JAUNIEŠU
DEJU KOLEKTĪVU
KONCERTS.
Piedalās Iecavas kultūras
nama jauniešu deju kolektīvs
«Jezga» un draugi.
Ieeja bez maksas.
18. aprīlī pl. 17.00

DUKURU ģimenes
KONCERTS,
īpašais viesis - IGO.
Ieeja maksa:
Ls 4; Ls 5 un Ls 6.
24. aprīlī
Iecavas Jauniešu padomes
organizētais
2. JAUNIEŠU
ĪSFILMU un FOTO
FESTIVĀLS.
30. aprīlī pl. 20.00
muzikāla izrāde
ar amizantiem pastāstiem
«DZEJNIEKI, NAKTS,
BOHĒMA».
Ieeja maksa: Ls 3 un Ls 4.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
11. aprīlī pl. 11
Iecava - Rīdzene 2
Amatieru basketbola līga
14. aprīlī pl. 20:30
Dartija - Salacgrīva

Parkā
«Iecavas novada
PAVASARA KROSS
20. aprīlī
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