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Uz izstādi pēc prieka un idejām

AKTUĀLI

Vladislavs Angelovskis koka
lādītes izgatavojis kā sēnes cepurīte ir noņemama, bet
kātiņš ir kā trauciņš, kur var
glabāt dažādus sīkumus.
«Galvenais ir ievērot pareizas
proporcijas,» uzsver jaunais
vīrietis. Viņš no koka
uzmeistarojis pat galda
lampu, kas izskatās kā zieds.

A: F: Anta Kļaveniece

Līdz 3. septembrim
kultūras nama mazajā zālē
interesentus priecēs
vaļasprieku izstāde
«Dvēseles varavīksne»,
kurai darbus sarūpējuši
iecavnieki.

Pašu austas segas, galdauti
un celiņi, adīti cimdi un zeķes,
apgleznoti zīda lakati un stikla
trauki, koka lādītes un gleznas to visu var ne tikai apskatīt, bet
arī iegādāties.
Velta Palapa, kura ar savu
amata prasmi jau pagājušā gadsimta 70. gados nopelnījusi tautas lietišķās mākslas meistares

nosaukumu, joprojām labprāt
sēžas savās stellēs un auž brīnišķīgus un ļoti gaumīgus izstrādājumus. Īpaši uzmanību piesaistīja no lupatu strēmelītēm austi
celiņi, kas nav vis ierasti raibi,
bet sakārtoti vienas krāsas dažādu toņu svītrās. «Aust var tad, ja
ir griba un pats galvenais pacietība,» stāsta Veltas kundze. «Ziemā aužot, es atslēdzos no visa,
un mans prāts ir mierīgs. Vasarā
to pašu panāku ar darbu dārzā.»
Šķiet, ka par aizvadīto garo ziemu var spriest pēc V. Palapas paveiktā - pa šo laiku uzaustas deviņas (!) lielās segas, nerunājot
par citiem, mazākiem darbiem.
Veltas kundze stāsta, ka mājās
vieta atrasta divām stellēm, kuras savulaik uzmeistarojis čaklās audējas vīrs.
6.lpp.

Sociālā pedagoģe aicinās sadarboties
A: F: Anta Kļaveniece

No 15. augusta par
pašvaldības iestādes
«Iecavas novada Sociālais
dienests» sociālo pedagoģi
strādā Baiba Rudzroga
(attēlā).
Sākoties jaunajam mācību
gadam, jaunā speciāliste cer uz
veiksmīgu sadarbību ar skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem Iecavas vidusskolā un
Dzimtmisas pamatskolā. Plā-

nots, ka darba nedēļas pirmās
četras dienas viņa strādās Iecavā, bet piektdienās - Dzimtmisā.
B. Rudzroga šogad ieguvusi
profesionālā bakalaura grādu izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikāciju Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātē. Specialitātes
praktiskās iemaņas viņa papildinājusi, strādājot par sociālā pedagoga, psihologa palīdzi Īslīces
SOS bērnu ciematā un sociālā
aprūpētāja palīdzi Bauskas novada Domes Sociālajā dienestā.
Sociālā pedagoga pienākumus

26.08.2011.

B. Rudzroga pildījusi, arī īstenojot projektu «Iekļaujoša ģimene,
bērnudārzs, skola un sabiedrība» Bauskas 1. vidusskolā. Sadarbība ar sākumskolas vecuma
bērniem izvērtusies draudzīga,
atvērta un radoša. Pilnvērtīgam
darbam traucējis vien fakts, ka
pedagogi Baibu uztvēruši kā
skolnieci, nevis kā speciālisti,
kura pieredzējušiem pedagogiem
var sniegt profesionālus padomus, jo projekta realizācija noritējusi mācību iestādē, kuru absolvējusi B. Rudzroga.
3.lpp.

Šajā numurā:
2.
Drīz pirmā
skolas diena

Uz centru
4.
balles kurpēs iedzīvotāji
veido vidi
Zemessardzei 5.
20
Sestdien
7.
visi uz Krāmu
tirgu Grāfa
laukumā!
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Eiropas Jauniešu parlaments
darbojas Cesvainē

2.

Drīz pirmā skolas diena
1. septembrī
Iecavas vidusskolas
skolēni uz pirmo stundu
tiek aicināti plkst. 9:00.
1. un 12. klases skolēniem
svinīgais brīdis skolas aktu
zalē plkst.10:00.
Vakarskolas skolēniem
pirmā stunda plkst. 18:00.

Mūzikas skolas kolektīvs
gaida savus audzēkņus
1. septembrī plkst. 17:00
Iecavas mūzikas skolā
uz pirmo tikšanos,
uzsākot 2011./2012.
mācību gadu!

Mācību gada sākums
Dzimtmisas pamatskolā - 1. septembrī plkst. 10:00
Iecavas internātpamatskolā - 1. septembrī plkst. 11:00.

Skolēnu autobusi kursēs:
A: Vita Lauciņa-Veinere

Laikā no 16. līdz 20. augustam Cesvainē notika Eiropas Jauniešu
parlamenta Nacionālā sesija, kurā aktīvi darbojās iecavnieki Reinis
Vesers, Evija Zade, Katrīna Merca, Raivita Lauciņa-Veinere, Arvis
Taurenis, Diāna Špoģe, Anda Vaičekone, Ritvars Māsāns un
skolotāja Vita Lauciņa-Veinere.
Visi skolēni pārstāvēja Iecavas vidusskolu un katrs aktīvi
piedalījās atšķirīgā komitejā, izņemot Ritvaru, kurš darbojās kā
žurnālists. Lielākais ieguvums piecu dienu garumā skolēniem bija
angļu valodas izkopšana un pielietošana, draudzīgas atmosfēras
izbaudīšana, pievēršanās Eiropai aktuālām tēmām, problēmu
apzināšanās un risinājumu sniegšana, kā arī sadarbības prasmju
uzlabošana. Kā parasti Ģenerālās asamblejas beigās tika izvirzīti
jaunieši internacionālajām vai nacionālajām sesijām kādā citā
Eiropas valstī. No mūsu skolas divi skolēni tika izvirzīti kādā no
sesijām - Vācijā Reinis Vesers un Igaunijā Evija Zade.
Milzīgu paldies par līdzfinansējumu vēlamies izteikt Iecavas
novada Domei, par transportu - Iecavas vidusskolas vadībai un
šoferītim Guntaram Pērkonam.
Vislabāk par saviem iespaidiem var pastāstīt paši jaunieši.
Evija Zade:
- Manas komitejas nosaukums bija ITRE - Committee on
Industry, Research and Energy (Rūpniecības, pētniecības un
enerģētikas komiteja). Mūsu rezolūcija bija par Latvijā šobrīd ļoti aktuālu un svarīgu tēmu - vai mēs atbalstām atomelektrostacijas būvniecību Baltijā. Mūsu komiteja, protams, bija par atomelektrostacijas būvniecību Visaginā, jo mēs uzskatījām, ka tas būtu lielisks
veids, kā Latvijai kļūt mazāk atkarīgai no citām valstīm tieši
enerģijas iegūšanas nozarē. Diemžēl Ģenerālasamblejā vairākums
bija pret mūsu rezolūciju, tomēr tas nemainīja mūsu nostāju.
Kopumā šī bija mana treša EJP nacionālā sesija, un viennozīmīgi
varu teikt, ka tā bija līdz šim labākā. Iespēja tikai piecu dienu laikā
iepazīt tik daudz jaunu cilvēku un satikt jau pazīstamas sejas ir
vienkārši unikāla. Šajā nacionālajā atlasē tiku izvēlēta kā viena no
laimīgajiem, kam martā būs iespēja pārstāvēt Latviju un Iecavu
Igaunijas nacionālajā sesijā, par ko es esmu ļoti priecīga.
Reinis Vesers: - Biju SEDE komitejā, kas angliski nozīmē
«Security and Defense» («Drošība un aizsardzība»). Mūsu rezolūcija
bija par to, vai modernajā pasaulē ar WikiLeaks valdībām ir
iespējams saglabāt savu konfidencialitāti vai tomēr jākļūst
caurspīdīgākām un ja jā, tad kādi būs efekti. Ģenerālajā asamblejā
mums gāja labi; lai gan visiem pārējiem sanāca mūs mazliet
pārprast, mūsu rezolūciju apstiprināja un ĢA (ģenerālajā asamblejā)
beigās mani un vēl vienu mūsu komitejas dalībnieku izvēlējās kā
Latvijas pārstāvjus ārzemēs. Tā ka tuvākajam laikam tāds arī ir
mans plāns - pārstāvēt Latviju Leipcigas EJP forumā. IZ

* Pēc Rīgas ielas remonta pabeigšanas par 10 minūtēm varētu
mainīties izbraukšanas laiki rīta reisiem no Zorģu veikala un
no Tāmām.
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

Kārtējā Veselības un sociālo
jautājumu komitejas sēde
notika 18. augustā.
Deputāti uzklausīja pašvaldības iestādes «Iecavas novada
Sociālais dienests» vadītājas Sigmas Strautmales ziņojumu par
šī gada sociālā budžeta izlietojumu līdz 31. jūlijam.
No pieprasītajiem pabalstiem vislielākā summa atvēlēta
GMI pabalstam - Ls 55 989,09.
Jūlijā vien to saņēmušas 238
personas no 85 ģimenēm, bet kopumā līdz 31. jūlijam 508
personas no 178 ģimenēm.
Ls 32 047,50 izlietoti dzīvokļa
pabalsta izmaksai 818 personām no 401 ģimenēm. Sociālā
dienesta atbalsts bijis nepieciešams dažādiem ar medicīnu saistītiem izdevumiem - medicīnai, zobārstniecības pakalpojumiem, briļļu iegādei. Medicīnas pabalsts izsniegts sešām
personām par summu
Ls 4469,92. Zupas virtuvei, ko
nodrošina Pestīšanas Armija,
gada pirmajos septiņos mēnešos
atvēlēti Ls 3169,65. Divām ģimenēm sniegta palīdzība krīzes
situācijā, no iestādes budžeta
šim mērķim atvēlot Ls 4149,75.
12 bāreņiem izsniegts ikmēneša
pabalsts par kopējo summu
Ls 3465; pieci aizbildņi par sešām aizbildnībā esošām personām saņēmuši pabalstu Ls 1290
apmērā; desmit aizgādņi par 22
aizgādnībā esošām personām
kopumā saņēmuši pabalstu
Ls 1360 apmērā, trīs audžuģimenes par trim audžuģimenēs
augošiem bērniem kopumā saņēmušas pabalstu Ls 4356,30.
Pabalsti izsniegti arī personām,
kuras atgriezušās no apcietinājuma; trūcīgām ģimenēm jaundzimušā apģērba iegādei un citi.
No augusta pabalstu var saņemt
arī trūcīgu ģimeņu vecāki, kuru
bērni uzsāk skolas gaitas.
No budžetā plānotā pabalstu apjoma - Ls 206 431 - līdz
31. jūlijam izlietoti Ls 115
385,70, kas ir 55,9%. Ja arī rudens mēnešos pabalstu pieprasījums saglabāsies līdzšinējā līmenī, visticamāk, iestādei to nodrošinājumam būs jālūdz Domei
piešķirt papildu līdzekļus.
S. Strautmale sniedza arī

informāciju par iestādes paveikto šī gada pirmajā pusgadā. Sakārtota nepieciešamā dokumentācija, lietvedība dienesta darbībai. Mobilā aprūpes brigāde
reģistrēta Sociālo pakalpojumu
reģistrā. Uzrakstīts un ESF aktivitātē «Sociālās rehabilitācijas
un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos» iesniegts projekts «Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē».
Sagatavotas un izsūtītas
204 vēstules dažādām institūcijām un personām. Izdotas trūcīgas personas/ģimenes izziņas - 233. Izdotas izziņas par atbrīvošanu no pacienta iemaksas - 84. Reģistrēti klientu
iesniegumi - 722. Kopš aprīļa sagatavoti līgumi un izsniegti tehniskie palīglīdzekļi - 29.
Izsniegtas pārtikas pakas
(mēnesī): no Latvijas Samariešu
apvienības - 2025; Eiropas Savienības pakas trūcīgām ģimenēm - 450 (no jūlija arī maznodrošinātām ģimenēm).
Sociālās palīdzības organizatoru apmeklē vidēji 8-10
klientu dienā. Sociālajiem darbiniekiem ģimenēm ar bērniem ir
46 aktīvās lietas. Psihologu apmeklē vidēji 14 klienti mēnesī.
Mobilās aprūpes brigādes pakalpojumu pašlaik izmanto 39
personas. Dienā tiek apkalpoti
5-6 klienti.
Šogad organizēta motivācijas grupa vecākiem, kuriem ir
bērni ar īpašām vajadzībām. Nodarbībās piedalījās 15 personas.
Sadarbībā ar Bērnu fondu astoņi
bērni ar īpašām vajadzībām piedalījās vasaras nometnē. Pieci
pieaugušie piedalījās invalīdu
sporta pasākumā Bauskā. Sadarbībā ar organizāciju «Palīdzēsim LV» desmit bērniem bija
iespēja piedalīties radošajās
darbnīcās Rīgā.
No 2009. gada 15. septembra pašvaldība nodrošinājusi
450 darba vietas simts latu stipendiātiem.
Sēdes darba kārtībā deputāti uzklausīja arī priekšlikumus
un prognozes par iestādes nākamā gada budžetu un sociālo
pabalstu budžetu, kā arī izskatīja priekšlikumu ieviest izmaiņas apbedīšanas pabalsta
apmērā un saņēmēju lokā. IZ

Sociālā pedagoģe
aicinās sadarboties
1.lpp.

Taču, uzsākot pastāvīgu darbu Iecavas novadā, jaunā speciāliste ir gatava likt lietā savas
zināšanas. Viņai patīk darbs ar
bērniem un jauniešiem, saista
psiholoģija un uzvedības motīvu
izzināšana. Risināmo problēmu
izpratnei B. Rudzrogu tuvina
tas, ka viņa ir uzaugusi daudzbērnu ģimenē un pati sākumskolas vecumā ir izjutusi daļēju
sociālo atstumtību, jo ģimenes
rocība bijusi diezgan maza.
«Mans darba lauks būs uzvedības problēmas, sociālā atstumtība, ko rada materiālais
stāvoklis vai veselības problēmas, neattaisnoti kavējumi, atkarības un citi jautājumi. Jaunie pienākumi mani mazliet biedē, jo atbildība ir ļoti liela, taču

esmu gatava šo izaicinājumu
pieņemt. Tikai strādājot varu gūt
pieredzi un augt,» ir pārliecināta
Baiba.
Pēc gada vai diviem viņa plāno uzsākt studijas maģistrantūrā, šoreiz gan padziļināti apgūstot mākslas terapiju Rīgas
Stradiņa universitātē, jo uzskata, ka šīs zināšanas varētu lieliski papildināt jau esošās. «Māksla
mani interesē jau ilgāku laiku,
un šis varētu būt veids, kā abas
mani interesējošās jomas apvienot,» stāsta B. Rudzroga.
Pašlaik savas mākslinieciskās izpausmes Baiba liek lietā,
gatavojot apsveikuma kartītes
un oriģinālus dāvanu iesaiņojumus, kā arī atvēl laiku fotografēšanai: «Man patīk paņemt
fotoaparātu, iet dabā un tvert,
cik tā skaista.» IZ

Par mums raksta
Metodiskie materiāli
Laikraksta «Izglītība un Kultūra» 18. augusta numurā divas
lappuses atvēlētas Iecavas internātpamatskolas pedagoģes Ingas
Čipenas rakstam Skolēnu iesaistīšana skolas avīzes veidošanā.

Skolotāja dalās pieredzē, kas
gūta darbā ar bērniem, veidojot
izdevumu «Skolas Logā», stāsta
par skolēnu motivēšanas metodēm, avīzes nozīmi mācību iestādes ikdienā un skolas tēla popularizēšanā. IZ

Melnās ziņas
- 19. augustā laika posmā no
plkst. 3:30 līdz 4:00 no apsargātas autoservisa teritorijas
Edvarta Virzas ielā nozagta automašīna Ford Escort, 1986. gada
izlaidums, kura vēlāk atrasta nodegusi. Sākts kriminālprocess.
- 19. augustā ap plkst. 15:20
ceļa A-7-Rosme 1. kilometrā aizturēts 1958. gadā dzimis vīrietis,
kurš vadīja velosipēdu bez vadītāja apliecības un alkoholisko
dzērienu iespaidā (2,079 promiles). Sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
- 19. augustā no plkst. 9:00
līdz 18:30, atspiežot balkona
plastikāta durvis, no kāda dzīvokļa Ozolu ielā nozagtas zeltlietas, vīriešu parfimērija un fotoaparāts. Sākts kriminālprocess.
- 20. augustā no plkst. 00:00

līdz 4:30 no mājas pagalma Pūpolu ielā nozagta automašīna
Toyota Avensis, 2006. gada izlaidums, un dokumenti. Sākts
kriminālprocess.
- 20. augustā ap plkst. 20:20
ceļa Iecava-Rožkalni-Irbītes 1.
kilometrā, izbraucot no mazāk
svarīga ceļa, automašīnas Volvo
740 vadītāja, 1965. gadā dzimusi sieviete, izraisīja sadursmi
ar automašīnu Audi 80. Negadījumā cietuši trīs Audi pasažieri.
- 20. augustā laika posmā no
plkst. 12:00 līdz 14:00 bojāta
durvju slēdzene Rīgas ielas pagalmā novietotai automašīnai
VW Golf.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Uz centru balles kurpēs
A: Anta Kļaveniece
F: no Intas Krastiņas albuma

Tā var sacīt Ābeļu ielas un
tuvākās apkārtnes iedzīvotāji
pēc kopīgi realizētā projekta –
gājēju celiņa turpinājuma
izbūves abpus Brīvības
piemineklim.
Ja līdz šim pavasaros, rudeņos un lietus laikā taciņa kļuva dubļaina un grūti izbrienama,
tad tagad te izveidoti glīti
plākšņu celiņi. «Veicot darbus,
esam saņēmuši uzslavas no garāmgājējiem un uzslavējuši paši
sevi par to, ka beidzot taciņas gar
pieminekli jebkuros laika apstākļos būs izstaigājamas pat
balles kurpītēs,» teic projekta vadītāja Inta Krastiņa. Ar laukakmeņiem arī norobežots celiņš uz
Divkalniņu, lai liegtu iespēju nekaunīgajiem autobraucējiem
turpināt postīt parku.
Lai sen sasāpējušo jautājumu atrisinātu, Ābeļu ielas aktīvistu grupa piedalījās pašvaldības izsludinātajā Nīderlandes
fonda «Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij» (KNHM) projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi». Iecere tika
atbalstīta, un tās realizēšanai
piešķirti Ls 702,80. Uzzinot par
projektu konkursu, Ābeļu ielas
aktīvistu grupa nešaubījās par
dalību tajā, taču bija jāizvēlas,
kuru no vairākām idejām realizēt. Veikta iedzīvotāju aptauja,
un visi vienojušies par celiņu izbūvi. Tāpat regulāri organizētas
ielas iedzīvotāju tikšanās, lai apspriestu projekta labākos risinājumus, sadalītu pienākumus un
kopīgi pieņemtu lēmumus.
Praktiskie darbi noritēja talku veidā, iedzīvotājiem liekot lietā savus darbarīkus, instrumentus, spēkus, entuziasmu, zināšanas un prasmes. Trotuāra ce-

Atjauno dekoratīvos stādījumus
A: F: Beata Logina

Iecavas novads ir to
pašvaldību vidū, kas
iesaistījās Latvijas
Pašvaldību savienības
(LPS) projektā
Meža dienas 2011.
Virkne pašvaldību organizē
tematiskus pasākumus (lekci-

jas, diskusijas, darba grupas) par meža un saistīto nozaru problēmām, popularizē meža nozari
un koka izmantošanu, labiekārtojot pašvaldību
teritoriju. Lai atzīmētu 21. augusta simbolisko
nozīmi - Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas 20. gadadienu -, Iecavas
novada Dome atjaunoja apstādījumus pašvaldības ēkas priekšpagalmā, Skolas ielā 4.
Pašvaldības dārzkopes Dainas Rudzītes vadībā
tika iestādīti kokaudzētavā «Robežnieki» iegādāti
stādi. Šo darbu veikšanai tika izlietots finansējums no Meža attīstības fonda - Ls 300 . IZ

liņu pamatnes sagatavošanas un
plātņu ieklāšanas darbos iesaistījās iedzīvotāji no gandrīz visām
Ābeļu ielas un tai tuvāko ielu mājām, kā arī viņu draugi un ģimenes locekļi, kuri dzīvo Rīgā un
Ogrē. Kopumā izbūves darbos
piedalījušies 30 cilvēki. «Ļoti
priecē, ka projekta realizācijā
piedalījās vairāki jaunieši, kuri,
liekot lietā savu spēku un enerģiju, ātri tika galā ar smagākajiem un laikietilpīgākajiem darbiem: melnzemes norakšanu,
aiztransportēšanu, kā arī grants
un smilts pamatnes veidošanu,»
ar gandarījumu stāsta I. Krastiņa. Liels ieguvums bijis arī tas,
ka vietējo iedzīvotāju vidū ir ceļu
būves inženieris un vairāki būvniecības speciālisti, kuri nodrošināja, ka trotuāra segums tiek izveidots tehnoloģiski pareizi un
kvalitatīvi. Otrs nozīmīgs projekta rezultāts esot iedzīvotāju saliedēšana, savstarpējā komunikācija un gandarījums par kopīgi paveiktu darbu. «Ceru, ka paveiktais kalpos par piemēru arī citiem. Iedzīvotāji paši var mainīt
lietas, kas apkārtējā vidē nepatīk, un uzlabot savu un apkārtējo
dzīves kvalitāti. Vairāk jau esam
pieraduši pukstēt - kad beidzot
kāds salabos, uzlabos vai iedos,»
savās pārdomās dalās Inta Krastiņa.
Arī Mārai Bugoveckai ir gandarījums par padarīto. «Malači
tie, kas saņēmās projekta pieteikumu uzrakstīt. Mēs jau vēlāk ar
prieku iesaistījāmies talkošanā.
Darbs bija tiešām pamatīgs, toties tagad vairs nebūs lietus laikā
jābrien pa dubļiem un jāstaigā ar
lupatu kabatā, lai netīros apavus
noslaucītu. Tāpat priecē, ka kopīgā darbā visi kaimiņi esam
viens otru labāk iepazinuši un
kļuvuši saliedētāki. Vien jācer,
ka tuvākajā laikā arī pašvaldība
atjaunos kāpnes, kas ved uz Brīvības pieminekli, jo daži pakāpieni ir laika zoba saēsti.» IZ
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Zemessardzē ar pārliecību par valsti kā vērtību
Par godu
Zemessardzes
20. gadadienai
13. augustā
zemessargu
parāde bija
vērojama
11. Novembra
krastmalā.

A: Beata Logina
F: no Raita Purmaļa

un Daiņa Kravala albuma

Šogad augustā atceramies
atjaunotajai Latvijai
nozīmīgus vēstures
notikumus. Ar virkni
svinīgu pasākumu tiek
atzīmēta arī Zemessardzes
20. gadskārta.
13. augustā zemessargi pulcējās Rīgā, lai piedalītos dažādās
aktivitātēs par godu Zemessardzes jubilejai. Vispirms notika
dievkalpojums Svētā Pētera
baznīcā, tad sekoja parāde
11. Novembra krastmalā un gājiens gar Brīvības pieminekli līdz
Dailes teātrim. Zemessargi kopā
ar augstām valsts amatpersonām devās arī uz Brāļu kapiem,
kur nolika ziedus, un noslēgumā
satikās Brīvdabas muzejā. «Svētku torti grieza ar zobenu, dziedāja Dobeles zemessargu ansamblis un tika pasniegti arī apbalvojumi,» stāsta virsleitnants Dainis Kravals, 54. Inženiertehniskā bataljona 1. IT rotas komandieris. Viņš Zemessardzē darbojas jau kopš 1992. gada sākuma, bet no 1997. gada kā profesionālās armijas pārstāvis pilda rotas komandiera pienākumus.
Noslēguma pasākumā apbalvojumu saņēma viens iecavnieks - 1. IT rotas 1. IT vada virsseržants Raitis Purmalis. Viņš
Zemessardzes rindās ir kopš
1993. gada. Vaicāts par galvenajiem iemesliem, kāpēc viņš
iesaistījies šajā tautas kustībā,
Raitis atzīst, ka tas ir patriotisms: «Zemessarga zvērestu mēs
esam nodevuši tautai un valstij,
ne konkrētai Saeimai un valdībai. Sākumā viss gāja uz
«urrā», pārsvarā balstoties uz entuziasmu, un diezgan haotiski.
Ar laiku tika ieviesta organizēta
apgāde, disciplīna un Zemessardze kā atsevišķa nodaļa tika
iekļauta Nacionālajos bruņotajos spēkos. Gadiem ejot, ir atsijājušies nenopietnie dalībnieki
un palicis kodols - nopietns un
darboties spējīgs. Vecie apmāca
jaunos, un viņiem tā lieta interesē, tas nozīmē, ka Zemessardze pastāvēs, tai ir nākotne,»
pārliecināts Raitis, jo Zemessardzē aktīvi darbojas gan viņa dēli
Didzis, Mārtiņš un Gatis, gan
brāļa dēls Kaspars.
«Atjaunojoties Latvijas valstij,
bija divējādas sajūtas - pirmkārt,
mazliet neticības, ka tā ir īstenība, otrkārt, pārliecība - ja ir
valsts, tad kādam tā ir jāaizsargā,» atceras Andris Bite, viens no
pirmajiem Iecavas zemessargiem. «Vēl nebija ne Latvijas Ar-

mija, ne valsts robežas. Un, kā
mums likās, daļa policijas nebija
visai lojāla Latvijas valstij. Tāpēc
kopā nāca daudz līdzīgi domājošu un patriotiski noskaņotu
cilvēku, kas stājās Zemessardzē,
lai stabilizētu un vajadzības brīdī
aizsargātu savu valsti. Mums bija pārliecība, ka sava valsts - tā ir
liela vērtība.
Trūka ieroču, patronu, formu
un daudz kā vēl. Vienus no pirmajiem formastērpiem nopirkām
ar Iecavas pagasta pašvaldības
finansiālu atbalstu. Ikdienā zemessargi trenējās un mācījās kara mākslās, kā rīkoties dažādos
potenciāla ienaidnieka uzbrukuma gadījumos, palīdzēja policijai,
kā arī apsargāja dažādus objektus un paralēli tam strādāja
katrs savos maizes darbos.
Fotogrāfiju par Zemessardzes
pirmssākumiem ir maz, jo toreiz
bija grūti paredzēt, kā notikumi
vēl var pagriezties. Tas, ka būsim
NATO, Eiropas Savienībā un ar
pirmo reizi varēsim sazvanīt otru
pasaules malu - tas mums likās
daudz tālāk nekā gaismas stariņš tuneļa galā. Protams, arī to,
ka miera laika apstākļos tāds
daudzums cilvēku ar ģimenēm
būs spiesti izbraukt no savas
valsts, nevienā murgā neviens
nebija nosapņojis.
Vēlāk, kad nostiprinājās Robežsardze, Policija un Armija, Zemessardzes loma sāka mazināties, tāpat kā tās skaitliskais sastāvs un entuziasms, kas bija sākumā.
No šodienas skatupunkta atskatoties uz laiku pirms 20 gadiem, jāsaka, ka vismazāk vīlušies ir tie, kas neko negaidīja no
valdībām, bet rīkojās paši.» IZ

53. Bauskas kājnieku bataljona Iecavas rota 1992. gada
bataljona sporta spēlēs.
Stāv no kreisās: Ģ. Kivilands, E. Švītiņš, I. Rācenis, J. Kauķis,
A. Knutarjovs, Ē. Upelnieks, A. Bogdanovs, U. Mežsargs,
E. Karkovskis, D. Kravals, K. Deņisovs, A. Bangevics;
priekšplānā no kreisās: J. Sevastjanovs, E. Pelsis, J. Kūla.
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Kas to Rīgu dimdināja
A: Evita Burceva

Iecavas novada jauktā kora
dalībniece
F: Alma Spale

20. augustā Iecavas
novada jauktais koris jau
agri no rīta devās uz lielo
Mežaparka estrādi Rīgā,
lai piedalītos lielkoncertā
Rīgai - 810 «Meistars,
dziesma, leģenda», kas
pulcēja 8000 dziedātājus,
dejotājus un pūtēju
orķestru mūziķus.
Rīgas 810 gadu jubilejas lielkoncertam īpašu svētku programmu veidoja meistari - deviņi
radošie tandēmi: Valts Pūce un
Mārtiņs Klišāns, Jānis Lūsēns
un Andris Veismanis, Juris Ku-

lakovs un Ivars Cinkuss, Arturs
Maskats un Mārtiņš Ozoliņš, Uldis Marhilēvičs un Ints Teterovskis, Uģis Prauliņš un Agita
Ikauniece, Zigmars Liepiņš un
Romāns Vanags, Mārtiņš

Brauns un Sigvards Kļava,
Imants Kalniņš un Aira Birziņa.
Lielkoncerta klasiskajā Dziesmu
svētku programmā izskanēja
P. Barisona, E. Dārziņa, J. Vītola
un R. Paula kompozīcijas, ko di-

riģēja Vispārējo dziesmu svētku
virsdiriģenti. Izdziedot leģendu
par Rīgu, kopā ar mums uz vēsturiskā Rīgas kuģa estrādes
priekšā dziedāja solisti Zigfrīds
Muktupāvels, Marts Kristians
Kalniņš, Rēzija Kalniņa, Jānis
Apeinis un grupa «Pērkons».
Koncerts bija skaists un emocijām pilns.
Rīgas 810 gadu jubilejas vērienīgajā pilsētas svētku koncertā godināja vecmeistarus maestro Imantu un Gido Kokarus 90. dzimšanas dienā. Viņu
devumu latviešu Dziesmusvētku
estrādē ir novērtējis ikviens.
Gido Kokaram diriģējot dziesmu
«Svētī Debesīs šo zemi» šķita, ka
pār Lielo Mežaparka estrādi gaisā sāka virmot svētīti gaismas
stari, kas ikviena sirdī savijās kā
leģenda.
Pēc koncerta lieliski sadziedājāmies ar «Čikāgas piecīšiem».IZ

Uz izstādi pēc prieka un idejām
1.lpp.

Kad cēluši māju, vajadzējis
braukt uz ministriju Rīgā, lai dabūtu atļauju par ēkas kopējās
platības palielināšanu. Steļļu istabai atvēlēti 24 kvadrātmetri.
Laima Viļuma divarpus gadus apmeklējusi adīšanas studiju «R-adīšana», kuru vadīja Anitra Tooma. No viņas un arī pārējām studijas dalībniecēm Laima
smēlusies radošas idejas. «Anitras Toomas personīgo darbu kolekcija ir neaprakstāma,» savu
sajūsmu neslēpj Laima. Idejas
saviem darinājumiem - zeķēm,
cimdiem, cepurēm un šallēm viņa smēlusies arī no grāmatas
«800 adījumu raksti». Vēl pirms
dažiem gadiem Laima nespēja
iedomāties, ka adīšana kļūs par
viņas vaļasprieku. «Var pat teikt,
ka šobrīd tā ir mana pamatnodarbošanās. Kad ilgāku laiku
neesmu adījusi, kļūstu nervoza.
Adīšana man ir gan terapija, gan
labdabīga atkarība,» teic Laima.
Iedvesmu jauniem darbiem Laimai sniedz pati dzija; lieti noder
A. Toomas ieteikumi ļauties krāsu spēlei un prasme lietderīgi izmantot arī nelielus dzijas krājumus. Studijai dziju piegādājuši
arī misionāri, un tad tapuši izstrādājumi labdarībai. Viena
porcija Laimas adīto cimdu aizceļojusi pat uz Āfriku, kur naktis
reizēm mēdzot būt ļoti aukstas.

Biruta Rūsiņa izstādē piedalās ar savām gleznām. Dažas
ir jau skatītājiem rādītas, bet ir
arī gluži svaigas, piemēram, pagājušajā ziemā tapusī glezna,
kurā atainotas Birutas kundzes
mājas «Saulgoži» sarmotā ziemas
dienā. Gleznu autore gan atzīst,
ka zīmēšana pašai nav gluži pie
sirds un jauni darbi tiekot radīti
ar piespiešanos. Dzīvē sanācis
tā, ka arvien nācies būt līdzās
pazīstamiem māksliniekiem.
Jaunībā Birutas kundze mācījusies gleznošanu kursos pie Borisa Bērziņa, gleznotājs bijis arī
viņas radinieks Alfejs Bromults.
Pirms pāris gadiem Birutas kundze apmeklējusi arī Īras Rozentāles vadītos gleznošanas kursus
Bauskā.
Vladislavs Angelovskis izstādei atvēlējis paša darinātus koka
izstrādājumus: glezniņas, olu
trauciņus un lādītes. Pirms pāris
gadiem viņš ceļojis pa Lietuvu un
redzējis tur dažādus koka suvenīrus. Redzētais iedvesmojis arī
pašu ķerties pie instrumentiem.
Nu jau gadu viņš ir reģistrējies
kā pašnodarbināta persona un
koka darinājumu izgatavošana
kļuvusi arī par jaunā vīrieša peļņas avotu. Vislielākais pieprasījums esot pēc koka lāpstiņām un
karotēm, arī svečturiem. Izstrādājumus Vladislavs mēdz izrotāt
ar iededzinātiem vai iegrieztiem
tautiskiem simboliem. Tas patīk

22. augustā, iekārtojot izstādi, pašvaldības Izglītības
nodaļas metodiķe Aldonija Gaveika (no labās) palīdz
izlikt Ainas Blumbergas smalkos adījumus.
pircējiem un ir cieši saistīts arī ar
citu Vladislava aizraušanos pirmskristietības tradīciju izzināšanu.
Pavisam izstādē ar saviem
darbiem piedalās 13 autori, taču
darbu skaits, protams, ir daudz,
daudz lielāks. Jāatgādina, ka
pirmo reizi ideja par vaļasprieku
izstādi tika realizēta pirms diviem gadiem, kad tā guva dalībnieku un arī izstādes apmeklētāju plašu atsaucību. Projekta galvenā virzītāja Valda Liekne ar

gandarījumu teic, ka ir piepildījusies idejas galvenā iecere - radīt prieku gan sev, gan citiem.
Autori ar saviem darbiem pierāda, ka ekonomiski ne tik vieglajā
laikā katrs var atrast nodarbošanos, kas piešķir dzīvei jēgu,
sniedz prieku, ļauj izrauties no
ikdienas rūpēm un pat nopelnīt
kaut ko iztikai. Izstādei noslēdzoties, sestdien, 3. septembrī,
pulksten 14 darbu autori un citi
interesenti tiks gaidīti uz svinīgu
pasākumu. IZ
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Iecavas novada Dome aicina pieteikties
šādiem KURSIEM:
Angļu valoda (iesācējiem)
Angļu valoda (ar priekšzināšanām)
Spāņu valoda (iesācējiem)
Spāņu valoda (ar priekšzināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 akadēmiskās stundas
1 reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 18,15.
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 akadēmiskās stundas
1 reizi nedēļā.
Dalības maksa Ls 27,20.
Pieteikties pa tālruņiem: 63941601 vai 29428476
līdz 16. septembrim.

Kultūras nama
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
uzsāk jauno 2011./2012.g. sezonu
un gaida jaunus dalībniekus uz pirmo tikšanos:
*) Sporta dejas – 4. septembrī pl. 17:00 (maksas)
*) Šovdeju grupa „Matrix” - 6. septembrī pl. 18:00 (maksas)
*) Līnijdejas – 6. septembrī pl.18:00 (maksas)
*) Folkloras kopa „Tarkšķi” – 15. septembrī pl. 18:00
*) Jauktais ansamblis „Svētdiena”- 18. septembrī pl. 17:00
*) Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs (1,5-6 gadi) –
19. septembrī pl. 17:15 (maksas)
*) Vokālā studija pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērniem – 19. septembrī pl. 18:15 (maksas)
*) Senioru deju kolektīvs „Iecavnieks” –
21. septembrī pl. 19:00
*) Jauniešu deju kolektīvs „Jezga” - 23. septembrī pl. 19:30
*) Mākslas studija – 5. oktobrī pl. 17:00
Par pārējo kolektīvu darba sezonas sākumu sekojiet
reklāmai.

IZ Vērtējam kopā

Negatīvi

Svinības izpalika
- «Divās upēs» ar kafejnīcas
saimnieku vienojāmies par
galda klājumu nelielai
kompānijai pirmdienas
pēcpusdienā. Pasūtījums tika
pieņemts, taču, kad noteiktajā
laikā ieradāmies, pie durvīm
ieraudzījām zīmi Sanitārā diena.
Lai gan saimnieks pasūtītājas
telefona numuru pierakstīja,
brīdinājums par problēmām
pasūtījuma izpildē netika
saņemts un iecerētā vārda
dienas atzīmēšana izpalika.
Tāda nevērīga attieksme pret
klientiem apbēdina. Iesaku
citiem būt uzmanīgiem,

izvēloties šo kafejnīcu par savu
svinību vietu.
/Krūmiņa/
- Kafejnīcas saimnieks
Juris Atkočuns atvainojas un
atzīst, ka jūtas neērti par šo
starpgadījumu. Diemžēl neesot
pierakstījis klientes telefona
numuru, citādi noteikti būtu
atzvanījis, informējot par to,
ka kafejnīca nav varējusi šajā
dienā uzņemt apmeklētājus,
jo nācies novērst avāriju
kanalizācijas sistēmā,
un būtu ieteicis svinībām
izvēlēties citu ēstuvi. IZ

Svētdien,
28. augustā,
Iecavas luterāņu
baznīcā
ZVANA SVĒTKI
10:00 Izstādes atklāšana
10:30 Torņa mūzika
11:00 Dievkalpojums
Piedalās mūziķis
A. Kalniņš (Vācija)
12:30 Cienasts tornī
13:00 Draudžu ansambļu
koncerts
Laipni aicināti!

Vidusskolas stadionā
Latvijas čempionāta 2. līgas spēles futbolā
30. augustā pl. 18.30 FK IECAVA - FK JNCS-JBJSS
6. septembrī pl.18.30 FK IECAVA - FK OZOLNIEKI
15. septembrī pl. 19.00 FK IECAVA - FK JELGAVA JUNIORS
20. septembrī pl. 19.00 FK IECAVA - JPFS/SPARTAKS

Aizsaulē aizgājuši
Ņikifors Golovanovs (17.02.1944. - 17.08.2011.)
Leontīns Feodorovs (23.05.1937. - 23.08.2011.)
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IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Svini 1. septembri
Pārsteigums

kopā ar krogu

SOMBRERO

- pirmklasniekam - saldējuma kokteilis
katram
- skolotājam - glāze šampanieša
Rīgas ielā 31 (bijušās Klondaikas telpās)

Pērk : : :
zemes ar mežu, zemes ar jaunu
un izzāģētu mežu, kā arī
lauksaimniecības zemes visā
Latvijā. Samaksa uzreiz.
Informācija pa tālr.
+37129829750,+37122114382.
Firma pērk cirsmas, meža,
zemes īpašumus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 20371498; 26596934.
automašīnas avārijas stāvoklī
(vieglās, kravas un
lauksaimniecības tehniku),
elektromotorus. Demontē un
izved metāla konstrukcijas un
citus metāllūžņus.
Tālr. 26200989.
metāllūžņus (visu veidu).
Atbraucam, sveram un
maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.

Pārdod : : :
klavieres «Юность»
(1978., labā stāvoklī, par cenu
var vienoties). Tālr. 26356544.
28. augustā Iecavas tirgū būs
pieejami mazlietoti velosipēdi
no Vācijas un Nīderlandes
(sieviešu, vīriešu, bērnu,
pusaudžu, kalna). Cenas, sākot
no Ls 35. www.veloogre.lv
1 istabas dzīvokli (30,8 m2,
1/4, ar visu iedzīvi) Iecavas
centrā. Atnāciet apskatīt, par
cenu vienosimies.
Tālr. 20070840.
2 istabu dzīvokli renovētā
mājā (1/3). Tālr. 29426185.
zāģmateriālus, apdares dēļus,
nomaļu malku un malku.
Tālr. 26138299.

DIEVDĀRZIŅĀ
28. augustā plkst. 9:00
sakopšanas talka;
3. septembrī plkst. 11:00
otrās kārtas atklāšana.

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

Izīrē : : :

8.

Parka estrādē
26. augustā pl.19:00
Stelpes amatierteātra
uzvedums
Nora Vētra-Muižniece

«RIKŠIEM LAIDU
KUMELIŅU!»
Pēc latviešu tautas pasakām
veidota komēdija 2 cēlienos.
Jautras ainas no baronu
laikiem, kā ar izveicību un
asprātību arī latvietis var
tikt pie mantas.
Izrādē piedalās Stelpes
pagasta deju kolektīvs
(vadītāja Lāsma Skābuliņa).
Visu kopā salikusi režisore
Lilita Berliņa.
Izrādes garums ~ 1,5 st.
Ieeja - Ls 0,50
Lai gūtu pozitīvas emocijas,
gaidot jauno mācību gadu,
27. augustā pl. 19:00
aicinām uz

LAURA REINIKA
KONCERTU
Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 4
koncerta dienā - Ls 5
pensionāriem un bērniem
no 7 līdz 12 gadiem - Ls 2

Piedāvā darbu : : :
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» meklē kvalificētus
strādniekus ar vismaz divu
gadu darba pieredzi
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu būvniecībā.
Tālr. 28367942, CV sūtīt uz
robertsn@inbox.lv.
SIA «Dotnuvos projektai» lauksaimniecības tehnikas un
sēklu tirdzniecības kompānija aicina pievienoties savai
komandai ekspeditoruautomašīnas vadītāju.
Nepieciešama C,E kategorijas
vadītāja apliecība, štropētāja
apliecība.
Tālr. 67913161, e-pasts:
info@dotnuvosprojektai.lv.

2 istabu dzīvokli (42 m2)
Iecavas centrā. Tālr. 26987463.

Vēlas strādāt : : :
Dažādi : : :
Izgatavo dārzeņu konteinerus
pēc pasūtījuma. Tālr. 26064677.

sieviete (40 g.) meklē apkopējas
vai auklītes darbu. Izskatīs
visus piedāvājumus. Tālr.
26987463.
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