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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Ar uzvarētāju kausu no Sāmsalas

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Foto no A. Šimkusa albuma

Dartijas
dambretistu
komandai Jānim Štālam (no
kreisās) Regīnai
Pironenai,
Vitālijam
Kravcovam,
un Arnoldam
Šimkusam
turnīra
uzvarētāju kausu
pasniedz tā
organizators
Jaans Truu
(otrais no labās).
A: Anta Kļaveniece

Ar godpilnam izcīnīto
pirmo vietu no 44.
Sāmsalas starptautiskā 64

lauciņu dambretes turnīra
atgriezusies SAKS «Dartija»
un Bauskas apvienotā
komanda, kuru
kaimiņzemē Igaunijā

01.08.2008.

pārstāvēja Regīna
Pironena, Vitālijs
Kravcovs, Jānis Štāls un
Arnolds Šimkuss.
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Gatavojas festivālam Slovākijā V
A:

Beatrise Dzene

Gatavojoties un veidojot
programmu festivālam
Slovākijā, aizvadītajās
brīvdienās folkloras kopa
«Tarkšķi» pabija nelielā
saietā «Jaunrozēs».
Turp devāmies dažas dienas
pirms Slovākijas brauciena. Pirmais vakars ieplānots: nekādi
mēģinājumi un nodarbības, tikai
atpūta! Bērniem tas īpaši patika,
jo varēja iet pirtiņā un peldēties
dīķī. «Jaunrožu» saimniece, kas
ir arī Kristīnes Kareles mamma,

«Tarkšķus» uzņēma ļoti laipni,
vajadzības gadījumā sagādājot
visu nepieciešamo.
Noslēgums jaukajam, atpūtas pilnajam vakaram bija spoku
gājiens feju valstībā, kuru izdomāja un veidoja lielie «Tarkšķi».
Pirms paša gājiena mazākie bija
diezgan satraukti, jo spoki paliek
spoki. Piedevām, jāiet bija pa vienam ar aizsietām acīm kopā ar
savu vedēju. Es vedu kādu mazu, nobijušos meitenīti, kas sākumā šņukstēja, taču beigās
droši gāja uz priekšu un, tiekoties ar feju karalieni, pat nenobijās!
2.lpp.

A: F: Beatrise Dzene

Iecavas sieviešu klubs «Liepas» jau desmit gadu garumā ir
aktīvi darbojies. Otrdien, 29. jūlijā, klubu un Iecavu apciemoja
Jaunsaules iniciatīvas grupa,
kas darbojas Vecsaules pagastā.
Šī grupa Jaunsaulē darbojas trīs
gadus. Bauskas rajonā dāmas
pabijušas daudz kur, piemēram,
Skaistkalnes pagastā pie pensionāru klubiņa «Saulgriezes», arī
Kurzemē, Dundagā bijušas, taču
Iecavā būts tikai caurbraucot.
«Nolēmām šoreiz doties apskatīt
Iecavu, kas nav nemaz no mums

tik tālu un īstenībā ir ļoti skaista,» atklāj Jaunsaules grupas
vadītāja Sarmīte Misēviča.
Jaunsauliešu grupā darbojas
desmit dāmas, viņas laipni sagaidīja «Liepu» vadītāja Agita
Hauka. Sākumā viešņām tika izrādītas «Liepu» telpas un pastāstīts par kluba pasākumiem un
realizētājiem projektiem. Arī
Jaunsaules iniciatīvas grupa dalījās arī savā pieredzē. Vēlāk dāmas savām acīm vēroja atjaunoto kultūras namu. Lai vairāk
iepazītu Iecavu, viešņas apskatīja bērnu laukumu un strūklaku
6.lpp.
pie Domes ēkas.
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Gatavojas festivālam Slovākijā
1.lpp.

Mazajiem bija jālien zem lieliem, nolūzušiem kokiem, jālec
pāri piecām upītēm, jāiet cauri
džungļiem un fejas puķu dārzam, jākāpj vannā, kurā ir dubļi,
lai kājas būtu skaistas. Pēc spoku takas visi devās uz teltīm, un
nakts pagāja mierīgi.
Nākamais rīts iesākās ar kārtīgām brokastīm un iepazīšanos
ar dienas kārtību. Katram bija
jāpiedalās piecās nodarbībās.
Vienā pie rokdarbniecēm Ivetas
un Zanes tika taisīti suvenīri un
draudzības aproces Slovāku
draugiem, otrā - pie Kristīnes izmēģināta koncerta programma.
Dienas vidū lielajiem «Tarkšķiem» bija īpaša nodarbība taisīt ēst. Tad nu meitenes ņēma
dēlīšus, nažus un grieza, mizoja
vajadzīgos dārzeņus zupai, savukārt zēni gāja iekurt ugunskuru, uz kura likt lielo zupas
katlu. Pēc pusdienām vēl sekoja
nodarbības un tad - launags.
Kad diena tuvojās vakaram,
noritēja ģenerālmēģinājums, kur
visa programma vēlreiz jāizmēģina; pēc mēģinājuma - koncerts
vecākiem.
Kristīne Karele pateicās savai
mammai par jauko uzņemšanu,
Ivetai un Zanei par palīdzēšanu,
gatavojoties Slovākijas braucienam! Bet mēs, «Tarkšķi», pateicamies Kristīnei par ļoti jauko
saietu un iespēju doties uz festivālu Slovākijā. Mazā nometne
beidzās ar vārdiem - «Tiekamies
trešdien pulksten 11.30!»
Par Slovākijas braucienu ko
vairāk pastāstīja folkloras kopas
«Tarkšķi» vadītāja Kristīne Karele: «Pašās jūlija beigās un augusta sākumā folkloras kopas
«Tarkšķi» dalībnieki dosies savā
ikgadējā ārzemju braucienā. Šoreiz uz Slovākiju. Brauciena laikā šogad vairāk laika veltīsim
ekskursijām un tikai divas dienas būsim folkloras festivālā Liptovske Teplice pilsētā. Ļoti priecājamies, ka varēsim apskatīt
Veļičkas Sāls raktuves, kas
iekļautas UNESCO mantojumu
sarakstā. Trases tur stiepjas līdz
pat 135 m dziļumam. Tā ir mūsu
pirmā pieturvieta Polijā. Savukārt Slovākijā apskatīsim vairākas pilsētas, plunčāsimies termālajos baseinos, kā arī dosimies pastaigā pa Augsto Tatru
kalnu takām un brauksim ar
kalnu tramvaju. Par pašu festivālu mums šoreiz nav zināms
nekas daudz. Vien tas, ka tas
esot senām tradīcijām bagāts un
ka vēl bez mums piedalīsies arī
dalībnieki no Polijas, Ukrainas,
Čehijas un, protams, Slovākijas.» IZ

Kad diena tuvojās vakaram, noritēja ģenerālmēģinājums

F: Sandis Karelis

Uzminiet (attēlos pa kreisi), kurš baidās vairāk - meitenes no
tumsas vai zēni no zupas vārīšanas?
Top mākslas darbi.

Sestdien, 2. augustā no plkst. 7 līdz 22, notiks
tautas nobalsošana par likumprojektu
«Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē».
Iecavas vēlēšanu iecirknis atrodas kultūras
namā Iecavā, Rīgas ielā 18.
Vēlētāji, kas veselības stāvokļa dēļ nevar
ierasties vēlēšanu iecirknī, balsošanas dienā
vēl līdz plkst. 12 var pieteikties
nobalsošanai majās.
Vēlēšanu komisiju var sazvanīt
pa tālruņiem 63941234 un 26410700.
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

29. jūlija Finanšu komitejas
sēdē deputāti lēma par
jautājumiem, kas saistīti ar
tirdzniecības atļauju došanu,
līdzekļu piešķiršanu,
grozījumiem pamatbudžeta
tāmēs un finansējuma
piešķiršanu, nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidēm,
skolēnu regulāro pārvadājumu
izcenojumu izmaiņām un citus.
Par tirdzniecības
atļauju došanu
Deputāti akceptēja divu jaunu veikalu atvēršanu. SIA «Ozolu
optika» jaunatvērtajā veikalā
Skolas ielā 4 tirgos bērnu preces.
Šis uzņēmumam jau būs ceturtais šāda profila veikals, līdz šim
tie atvērti Bauskā, Dobelē un
Jelgavā.
Savukārt, SIA «Krigop» vēlas
izveidot un atvērt veikalu Skolas
ielā 1 - 14. Veikalu preču klāsts:
audumi, aizkari, galantērijas
preces, kā arī pircēju ērtībai šūšanas pakalpojumi.
Par elektrības parāda
segšanu un finansējuma
piešķiršanu sociālā
dzīvokļa remontam
Lai nodrošinātu elektropadeves pieslēgumu sociālajam dzīvoklim «Misas Robežniekos», uzņēmums DzKS lūdz dzīvokļa parādu par elektrību Ls 190,85 apmērā segt no pašvaldības līdzekļiem. Tā kā īrnieks noteiktajā
adresē nedzīvo un nav atrodams,
komitejas locekļi nolēma rosināt
Domei vispirms anulēt minētā
īrnieka īres tiesības un piešķirt
līdzekļus parāda segšanai.
Deputāti lēma arī par finan-

sējuma piešķiršanu iepriekšminētā sociālā dzīvokļa kosmētiskajam remontam. Remontam
nepieciešami Ls 2236.
Par finansējuma
piešķiršanu ēkai
«Dartija-1» un «Audrupi-1»
Tā kā pirms kāda laika mājas
«Dartija-1» divus izdegušos pašvaldības dzīvokļus nolemts neatjaunot un tie ir nojaukti, nepieciešams veikt mājas gala siltināšanu un apmūrēšanu. Darba izmaksu segšanai un materiālu
iegādei mājas apsaimniekotājs
SIA «DzKS» lūdz piešķirt finansējumu Ls 429 apmērā. Savukārt,
divu sociālo dzīvokļu elektroinstalācijas nomaiņai dzīvojamā
mājā «Audrupi-1» nepieciešami
Ls 429.
Par finansējuma
piešķiršanu Iecavas
vidusskolai
Deputāti atbalstīja Iecavas
vidusskolas direktores Agras Zaķes-Fridihsones iesniegumu par
papildu finansējumu Ls 1191
apmērā vienreizēja materiāla pabalsta izmaksai saistībā ar bērna
piedzimšanu skolas darbiniecei,
kā arī piešķirt papildu finansējumu Ls 469 apmērā sakarā ar izmaiņām skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstā. Tā kā laika
periodā pēc plkst. 16 skolā notiek interešu pulciņu nodarbības
un nav dežuranta, kas izsniedz
mācību kabinetu atslēgas, reģistrē skolas apmeklētājus, uzrauga kārtību skolā un tās apkārtnē, šim mērķim nolemts piesaistīt jaunu štata vienību «dežurants», nosakot viņam stundas tarifu likmi Ls 1,50 par vienu
faktiski nostrādātu stundu. IZ
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Ar mīļiem vārdiem un siltu
rokas spiedienu tika sagaidīta
katra sieviete, kas 19. jūlijā ieradās uz Aglow International Latvijas grupas sieviešu kalpošanas
konferenci. Krietns pulciņš sieviešu kalpošanā ir arī mūsu
Iecavas novadā. Viņas vada ļoti
enerģiskās meitenes (tā viņas
viena otru uzrunā) Lāsma Šastakoviča un Svetlana Lejniece.
Kamēr sievas sprieda aktuālas lietas, vīri ar bērniem atpūtās
kempinga atrakciju laukumā.
Konferencē piedalījās mācītājs Raivo Saštakovičs, kā arī
mācītājs no Jelgavas. Tika runāts par mūsdienu sievietes lomu ģimenē. Par to, ka mūžīgās
steigas un materiālo labumu
krāšanas laikā mēs aizmirstam
par sevi, sev tuvajiem cilvēkiem.
Mēs kļūstam rupji, ļauni un

skaudīgi. Tikai ieklausoties sevī,
palīdzot citiem varam atbrīvoties
no visa tumšā un ļaunā.
Arī mūsu Zorģu sievietes tika
gaidītas ciemos. Žēl, ka aizspriedumu un nevaļas dēļ viņām neatradās pāris stundu laika, lai
ienestu savā ikdienā ko gaišu,
neparastu.
Mums vēl ir daudz jāmācās
ne tikai ņemt, bet arī dot – morālais un garīgais atbalsts ir daudz
vērtīgāks, jo mantiskais nāk un
aiziet, atstājot tukšumu dvēselē.
Pateicība dievam par doto
iespēju klausīties sieviešu kalpošanas konferenci. Patiess gandarījums, ka tas notika «Bērziņos»
– Pastaru ģimenes sakoptajā īpašumā.
Ināra Dambe,
bijusī zorģeniece

Trūcīgām ģimenēm
dalīs putraimus
A: Anta Kļaveniece

16. jūnijā Latvijas
Sarkanais Krusts (LSK)
parakstīja līgumu ar
Lauku atbalsta dienestu
par putraimu izdalīšanu
trūcīgām personām.
Lai Iecavas trūcīgajām ģimenēm atvieglotu putraimu saņemšanu, tos Bauskas Sarkanā
Krusta komitejā saņems Sociālā
dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Arta Manuša.
Turpmāko pusgadu vienu reizi
mēnesī Iecavas novada Sociālais
dienests izdalīs pa vienam kilogramam putraimu katram trūcī-

gam cilvēkam vai ģimenei.
Lai saņemtu šo atbalstu, ir
nepieciešams trūcīgas ģimenes
statuss. Statusa piešķiršanai jāgriežas Sociālajā dienestā un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti par visu ģimenes locekļu
ienākumiem (strādājošajiem - izziņas no darba vietas par iepriekšējo trīs mēnešu izpeļņu pēc nodokļu atskaitīšanas; bezdarbniekiem - izziņa par pabalsta apmēru vai bezdarbnieka statusa piešķiršanu no VNA, kā arī izziņas
par pensijas, kā arī valsts pabalstu ģimenēm ar bērniem apmēru
no VSAA).
Tuvāku informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni
63942242. Laipni gaidīti! IZ

Pieņemti noteikumi
par brīvpusdienām
pirmo klašu skolēniem
A: Anta Kļaveniece

Pirmdien, 28. jūlijā, Ministru
kabinetā tika apstiprināti Bērnu
un ģimenes lietu ministrijas sagatavotie un iesniegtie noteikumi «Valsts budžeta līdzekļu pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai aprēķināšanas, piešķiršanas un izlietošanas kārtība un apmērs». Minētie noteikumi paredz no šā gada 1. septembra nodrošināt visiem pamatskolas pirmās klases
skolēniem brīvpusdienas, tādējādi dodot iespēju vismaz reizi
dienā visiem 1. klašu skolēniem
ēst siltu ēdienu, veidojot veselīgas ēšanas paradumus, kā arī
sniedzot tiešu atbalstu katrai ģimenei, kurā ir pirmklasnieks.
«Es uzskatu, ka brīvpusdienas sākumskolas audzēkņiem ir
tas valsts atbalsts, kas pilnībā
atbilst Nacionālā attīstības plāna mērķim - uzlabot dzīves apstākļus ģimenēm ar bērniem.
Turklāt brīvpusdienas ir efektīvs
veids, kā atbalstīt ģimenes ar
bērniem, nepiešķirot naudu tiešā veidā un nepieļaujot līdzekļu
nelietderīgas izlietošanas risku,
bet novirzot to bērnu vajadzībām,» uzsver bērnu un ģimenes
lietu ministrs Ainars Baštiks.
Saskaņā ar minētajiem MK

noteikumiem, pašvaldības saņems no valsts budžeta Ls 0,80
dienā viena pamatskolas pirmās
klases skolēna ēdināšanai pašvaldības teritorijā esošajās izglītības iestādēs.
Skolēnu ēdināšanu un ēdienkartes atbildību kritērijiem nodrošina pašvaldība. Ēdienreizei
atvēlētā summa tika noteikta,
apkopojot Latvijas pašvaldību
iesūtīto informāciju par izmaksām skolēnu ēdināšanai un nosakot vidējo tās apmēru.
Jāpiebilst, ka Iecavas pašvaldība jau no pagājušā mācību gada finansē pirmo četru klašu
skolēnu pusdienošanu. Pašvaldības budžetā izglītības iestāžu
uzturēšanas izdevumiem 2008.
gadā ir paredzēti 501 668 lati,
t.i., 16,4% no plānotajiem izdevumiem izglītības iestādēm un ar
izglītību saistītiem pasākumiem.
Šajos izdevumos ieplānoti arī izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Iecavas novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem.
«Valdības pieņemtie noteikumi par pamatskolas pirmo klašu
skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu būs tomēr neliels atslogs
pašvaldības budžetam,» sacīja
novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Pelsis. IZ
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Pilnā sparā rit teritorijas
labiekārtošanas darbi sākumskolā «Dartija»
A: F: Anta Kļaveniece

Šobrīd pilnā sparā rit
teritorijas labiekārtošanas
darbi sākumskolā «Dartija»,
kam sekos ietves izbūve
Ozolu ielā. Līgums starp
darbu pasūtītāju Iecavas
novada Domi un to
izpildītāju SIA «Ceļinieks
01» paredz, ka līdz
15. augustam darbiem
jābūt paveiktiem.
Pašvaldībai sākumskolas teritorijas labiekārtošana un ietves
izbūve izmaksās Ls 55 961,63
(bez PVN), informē Domes iepirkumu speciāliste Dzidra Baltace.
Uzņēmums tiesības veikt labiekārtošanas darbus ieguva atklātā konkursā un izrādījās veiksmīgākais no sešiem pretendentiem.
Sākumskolas «Dartija» teritorijā jau paveikta vecā betona
plākšņu ietvju seguma un dārza
apmaļu demontāža, ietvju pamatojuma gultnes izveide līdz 20
centimetru dziļumam un liekās
grunts aizvešana. Šobrīd būvnieki strādā, ierīkojot jaunas
dārza apmales un ieklājot mākslīgā bruģakmens segumu. Darbā nepieciešama precizitāte, jo,
veidojot bruģa klājumus, to augstums regulējams attiecībā pret
sākumskolas ieejas mezglu kāpņu pirmo pakāpienu augstumu,
savukārt, ietvju virsmas kritumi
veidojami katrā posmā individuāli, maksimāli cenšoties lietus
ūdeni novadīt no ēku pamatiem
uz lielākām zālienu platībām. Tā
kā ieejas kāpnes ir savu laiku nokalpojušas, arī tām tiks noņemts
vecais segums, betonētas jaunas
kāpņu pamatnes un veikta to
bruģēšana.
Tāpat būvnieki veiks pievadceļa un stāvlaukuma asfalta nofrēzēšanu, pamatnes izlīmeņošanu ar izfrēzēto materiālu un
veltņošanu, kā arī veco ceļa apmaļu demontāžu un jaunu ierīkošanu. Šiem darbiem sekos pievadceļa un stāvlaukuma asfaltēšana četru centimetru biezumā,
ietvju un asfaltēto laukumu robežās esošo komunikācijas skataku lūku augstumu regulēšana, kā arī melnzemes un
grunts pievešana, līdzināšana
starp sākumskolas laukumiem

Teritorijas labiekārtošanas darbi rit pēc paredzētā grafika –
objektam jābūt gatavam 15. augustā.
un gar izbūvēto ietvju malām.
Paralēli labiekārtošanas darbiem sākumskolas «Dartija» teritorijā, plānots izbūvēt arī gājēju
ietvi Ozolu ielā. Ietves izbūvi
iecerēts veikt Ozolu alejai pa vidu iemītās gājēju takas vietā no
Ābeļu ielas un Ozolu ielas krustojuma līdz sākumskolas «Dartija» zemes īpašuma robežai.
Izbūvējot jauno ietvi, tiks
veikta atsevišķu posmu dziļuma
un platuma korekcija, ietves
klātne tiks veidota no videi draudzīga materiāla betona bruģakmens. Tāpat tiks veikta melnzemes uzvešana un izlīdzināšana
laukumā starp sākumskolas nožogojumu un Ozolu ielas brauktuvi. Rekonstrukcija nepieciešama arī asfaltētajai nobrauktuvei no Ozolu ielas uz sākumskolu, demontējot veco un ieklājot jaunu asfalta segumu.
Lai Ozolu un Ābeļu ielas
krustojuma tuvumā neveidotos
lietus ūdens lāmas, plānots tajā
izveidot ūdens pārplūdes zonu,
izbūvējot jaunu asfalta segumu
tādā augstumā, lai pa Ozolu ielu
plūstošie lietus ūdeņi tecētu virzienā uz parka zaļo zonu. IZ

Vietām jaunie bruģakmens celiņi jau gatavi.

5.
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Brauksim retāk, dārgāk un saspiestāk
UZZIŅAI
Pēdējā gada laikā valsts
finansējums sabiedriskajam
transportam ir pieaudzis par
26 miljoniem latu jeb par 53%
un sasniedzis 74.4 miljonus
latu.
17. jūlijā Saeimā apstiprināti
2008. gada valsts budžeta
grozījumi, ar kuriem
zaudējumu segšanai
sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem
papildus piešķirti 10 miljoni
latu.

F: Beatrise Dzene
A:

Anta Kļaveniece

Sabiedriskā transporta
pasažieri, kas ikdienā
brauc ar starppilsētu vai
vietējās nozīmes
autobusiem, jau septembrī
var sagaidīt nepatīkamas
pārmaiņas.
Pēc Autotransporta direkcijas rīkojuma no 15. septembra
autobusu pārvadājumu uzņēmumiem starppilsētu autobusu
reisu skaits jāsamazina līdz pat
40, bet vietējo reisu skaits par 15
procentiem. Neskatoties uz to,
ka no 1. jūlija par starppilsētu
autobusa biļetēm maksājam vairāk, visticamāk, ka to cenu pieaugums gaidāms arī turpmāk.
Šobrīd daudzos vietējās nozīmes
maršrutos biļetes cena ir tikai
2,2 santīmi par kilometru, bet no
1. septembra tās būs daudz dārgākas - cena par nobraukto kilometru visā valstī tiek prognozēta
3,5 - 4 santīmi. «Lai nozare pastāvētu, arī pasažieriem būs jāatver savs maciņš,» sacījis Autotransporta direkcijas valdes loceklis Adrians Ļublins.

Dažus maršrutus atcels
vispār
Autotransporta direkcija informē, ka starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu reisu būs
mazāk un, iespējams, dažus
maršrutus vispār atcels. Tas jādara tāpēc, lai valsts varētu izpildīt savas saistības pret autobusu pārvadājumu firmām - segt

Ministrija nav ņēmusi vērā uzņēmuma protestus par
reisu noslogotību; agrāk deklarētā apņemšanās
radīt pasažieriem arvien komfortablākus apstākļus
tagad ir izplēnējusi, rosinot viņus saspiesties ciešāk.
tām visus ar pasažieru pārvadāšanu saistītos zaudējumus.
Visvairāk starppilsētu reisu
skaitu iecerēts samazināt maršrutos, kur bez autobusa var
braukt arī ar vilcienu; no saraksta izņemšot vien tos reisus, kas
neapdraudot pasažieru nokļūšanu uz skolu, darbu un atpakaļ.
Konkrēti reisi gan šobrīd vēl nav
zināmi.

Jelgavnieki negrib cita
rajona reisus
Arī Jelgavas autobusu parka
administrācija ir izstrādājusi un
Autotransporta direkcijai apstiprināšanai iesniegusi priekšlikumus par iespējamo autobusu
reisu un maršrutu samazinājumu vai pat slēgšanu, «Iecavas Ziņām» pastāstīja Viktorija Ļubļinska, uzņēmuma komercdirektore.
Vai konkrētu reisu samazinājumu izjutīs arī iecavnieki,
V. Ļubļinska neizpauž, jo saraksts vēl jāapstiprina direkcijā.
Komercdirektore vien atklāj, ka
visasākā diskusija ir gaidāma
par reisu Jelgava-Iecava-Vecumnieki. «Vecumnieki nav pilsēta,
tātad tas nav kvalificējams kā
starppilsētu reiss, bet tīri Bauskas rajona vietējas nozīmes maršruts. Var teikt, ka šobrīd darām
ne savu darbu.» Uz piebildi, ka
šis reiss ir vienīgais Misas puses
lauku iedzīvotājiem, lai nokļūtu

Iecavā, V. Ļubļinska atbild, ka
par to būtu jādomā ieinteresētajām pašvaldībām un Bauskas
rajona pārvadātājiem.

Izmaksu kāpums uz
pasažieru rēķina
V. Ļubļinska atzīst, ka ieņēmumi par biļetēm sedz tikai aptuveni 50% no izdevumiem, ko
rada pasažieru pārvadājumi. Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums gan paredz, ka valstij
ir jākompensē pasažieru pārvadājumu firmām pamata maršrutos radušies zaudējumi un izdevumi, kā arī jānodrošina aptuveni 4 - 5% liela peļņa, taču tā kā
valstij naudas nav, situāciju var
glābt tikai pārvadājumu samazināšana. Cerību, ka situācija drīzumā varētu mainīties uz labo
pusi, nav, jo Satiksmes ministrija arī nākamajā gadā pasažieru
transporta dotācijām piešķirs
tikpat daudz naudas, cik šajā gadā - 74,4 miljonus latu un viss
izmaksu kāpums būs jāsedz uz
pasažieru rēķina.

Būs jāsaspiežas ciešāk
Bauskas SIA «Aips» direktors
Uldis Kolužs uzskata, ka Satiksmes ministrijas rīkojums par
reisu samazināšanu ir neloģisks
un radīs smagas sekas. Ministrija nav ņēmusi vērā uzņēmuma
protestus par reisu noslogotību;
agrāk deklarētā apņemšanās ra-

Pēdējo četru gadu laikā valsts
finansējuma pieaugums
sabiedriskajam transportam
ir vēl iespaidīgāks piešķirtie
līdzekļi ir vairāk nekā
trīskāršojušies, no 23.7
miljoniem latu 2004. gadā
sasniedzot 74.4 miljonus latu
šogad.
dīt pasažieriem arvien komfortablākus apstākļus tagad ir izplēnējusi, rosinot viņus saspiesties ciešāk. «Ja jau valsts nespēj
pildīt savas saistības un solījumu cilvēkiem ar zemiem ienākumiem nodrošināt lētus braucienus, tad vajadzētu ļaut vaļu brīvajam tirgum. Šobrīd vienīgā pozīcija, kas nav Eiropas līmenī, ir
maksa par braucienu, bet valstij
naudas dotācijām nepietiek un
tā cenšas situāciju glābt, samazinot reisus. Diemžēl visi pārmetumi tiks mums, jo autopārvadātāji ir kā ķīlnieki starp pasažieriem un ministriju,» spriež U. Kolužs.
Tā kā Bauskas rajonā nav
plašas dzelzceļa satiksmes izmantošanas iespējas, plānots,
ka gan starppilsētu, gan vietējā
mēroga pasažieru reisi tiks samazināti par 15%. U. Kolužs pret
reisu samazināšanu aicina aktīvāk protestēt arī pašvaldības,
kas vistiešāk sajutīs šo lēmumu
sekas. No 1. augusta pieaugs arī
vietējās nozīmes reisu biļešu cenas: Bauskas pilsētas robežās
cenas pieaugums būs no Ls 0,25
uz Ls 0,30; rajona robežās
iekāpšanas maksa Ls 0,20; kilometra cena no 2,8 santīmiem par
kilometru pieaugs līdz četriem
santīmiem par kilometru.
«Cilvēkiem būs krietni jāpārplāno sava dzīve - vairs nebūs tā,
ka, izejot uz ceļa jebkurā laikā,
drīz vien ir cerība sagaidīt kārtējo
autobusu. Uzņēmums nevar pastāvēt atrauti no kopējā ekonomiskā stāvokļa valstī,» tā V. Ļubļinska. IZ
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Aicina pieteikt pretendentus
Vienotības balvai
A: Anta Kļaveniece

Katru gadu, nu jau sesto
reizi pēc kārtas,
Sabiedrības integrācijas
fonds (SIF) pasniegs
Vienotības balvu godalgu
cilvēkam vai organizācijai,
kas pelnījusi pateicību par
savu darbu sabiedrības
integrācijas jomā.
SIF aicina aktīvi iesūtīt pieteikumus par tiem labajiem cilvēkiem un organizācijām, ko pazīstat un kas diendienā nesavtīgi
strādā, lai vide un sabiedrība apkārt kļūtu vienotāka, iecietīgāka
un cilvēcīgāka, informē Ilze Krieviņa, Sabiedrības integrācijas
fonda Komunikāciju projekta vadītāja.
Vienotības balva tika izveidota 2002. gadā ar mērķi pateikties
tiem cilvēkiem un organizācijām,
kas ar savu darbu sekmējušas
saliedētākās un humānākās sabiedrības veidošanos. Ar sabiedrības integrāciju Latvijā SIF saprot gan etnisko integrāciju, kas
nozīmē Latvijā dzīvojošo dažādu
tautību ciešāku integrāciju Latvijas sabiedrībā, gan sociālo integrāciju jeb sociālās atstumtības mazināšanu.
Vienotības balvu iepriekšējos
gados saņēmušas gan dažādas
NVO, biedrības un to pārstāvji,
piemēram, «DIA+LOGS», «Latvijas dialogi», «Afrolat», «Līdere» un
citas, gan izglītības iestādes, piemēram, Kurzemītes pamatskola
un Krāslavas Varavīksnes vidusskola. Tāpat Vienotības balva
piešķirta cilvēkiem un iestādēm,

kas rūpējas par Latvijas iedzīvotāju veselību, piemēram, Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas
Rehabilitācijas nodaļas vecākai
medmāsai Skaidrītei Pudānei,
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas
komitejai un Invalīdu Sporta un
rehabilitācijas klubam «Cerība».
Un šādi cilvēki un organizācijas
ir vēl!
Motivācija darīt labu līdzcilvēkiem, savam pagastam, pilsētai vai valstij, motivācija palīdzēt
nelaimē nokļuvušajiem citur pasaulē ir tas gara spēks, ko SIF vēlas cildināt. Ar Vienotības balvas
pasniegšanu SIF cer šo gara spēku stiprināt, aizraujot arī citus
sekot balvas laureātu piemēram.
Šogad Vienotības balvas mērķis ir uzteikt veikumu ne tikai
sabiedrības integrācijas, bet arī
iecietības jomā, tādējādi vēlreiz
akcentējot tolerances un dažādības problēmjautājumus mūsu
valstī, īpaši pasakoties tiem cilvēkiem un organizācijām, kas
nesavtīgi strādā iecietīgākas sabiedrības veidošanai. Tāpēc Vienotības balva šogad tiks pasniegta novembrī - Iecietības dienas
ietvaros.
SIF aicina ikvienu pacelt acis
un palūkoties sev apkārt - iespējams, cilvēks vai organizācija,
kuras darbs humānākas pasaules veidošanā balstīts uz patiesu
un cilvēcisku vērtību sistēmu, ir
tieši jums blakus!
Vienotības balvas nolikums
un pieteikuma forma atrodama
Sabiedrības integrācijas fonda
mājas lapā www.lsif.lv, sadaļā
Vienotības balva.
Pieteikumu iesūtīšanas termiņš ir 25. augusts. IZ

Vislabākie iespaidi par Iecavu

Gides lomu uzņēmās sieviešu kluba «Liepas» vadītāja
Agita Hauka (pirmā no labās).

1.lpp.

«Iecavā redzēto ir grūti salīdzināt ar mūsu pagastu,»
atzīst jaunsaulietes.

Vēlāk A. Haukas pavadībā
jaunsaulietes devās uz parku un
Komisaru ģimenes, Bogdanovu
ģimenes un Druviņu ģimenes
daiļdārziem, bet pēc tam uz Sila
kapiem, lai apskatītu Zilākalna

Diskutēs par pārāk birokratizētām
prasībām projektu vērtēšanā
A: Anta Kļaveniece

Biedrības «Sieviešu klubs
«Liepas»» valdes
priekšsēdētāja Agita Hauka
ceturtdien piedalījās
Zemgales Plānošanas
reģiona un ES
struktūrfondu reģionālās
informācijas centra
rīkotajā diskusijā
«Nevalstiskās organizācijas

Zemgalē. Vai pietiekami
aktīvas ES finansējuma
apgūšanā».
Diskusijas dalībnieki - valsts
pārvaldes institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji - bija
aicināti izteikt viedokli par NVO
priekšrocībām un trūkumiem finansējuma piesaistīšanā un apgūšanā.
Iecere par šādas diskusijas
nepieciešamību radusies, piedaloties Zemkopības ministrijas rīkotajos LEADER+ labās prakses

6.

un pieredzes apmaiņas semināros jūnijā. Zemgales partnerību
seminārā Bārbelē nopietni pārmetumi tika adresēti lauku atbalsta programmu vadošajām
institūcijām par atšķirīgām un
pārāk birokratizētām prasībām
projektu vērtēšanā un atskaišu
sniegšanā, kā arī par acīmredzamām nepilnībām likumdošanā,
kas neļauj novērtēt, piemēram,
brīvprātīgā darba ieguldījumu.
Diskusija sarīkota, lai precīzāk
apzinātu šīs problēmas un meklētu tām risinājumu. IZ

Martas kapavietu, kokaudzētavu «Skujenieki». Diena noslēdzās ar pusdienu atpūtu «Labirintos».
«Mums radās vislabākie
iespaidi par Iecavu, visām ļoti
patika. Redzēto ir pat grūti salīdzināt ar mūsu pagastu,» tā
Jaunsaules iniciatīvas grupas
vadītāja Sarmīte Misēviča. Iespējams, «Liepas» un Jaunsaules
iniciatīvas grupa veidos vēl kādu
kopīgu pasākumu. Gaidīsim! IZ

Peldēties
var droši
Iecavas upes Cēsnieku līcī ir
atļauts peldēties, jo pēc 14. jūlijā
veikto izmeklējumu rezultātiem
secināts, ka peldūdens kvalitāte
paraugu ņemšanas vietā atbilst
pastāvošām prasībām, informē
Sabiedrības veselības aģentūras
Jelgavas filiāle. IZ

7.

IZ
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Ar uzvarētāju
kausu no Sāmsalas

Sporta ziņas

2008. gada Latvijas 2. līgas Zemgales reģiona čempionāta
spēles notiks arī Iecavas vidusskolas stadionā:
3. augustā plkst. 17.00 - FK Iecava : FK Kauguri
5. augustā plkst. 19.30 - FK Iecava : FK Ozolnieki
8. augustā plkst. 19.00 - FK Iecava : FK Jelgava 2.

1.lpp.

No 21. jūlija līdz 22. augustam Iecavas vidusskolas stadionā
norit arī šī gada Iecavas novada čempionāts futbolā 7x7,
informē biedrības «Futbola klubs Iecava» valdes priekšsēdētājs
un čempionāta galvenais tiesnesis Juris Ludriķis.
Spēles tiks aizvadītas pēc iepriekš apstiprināta kalendāra.
Čempionātā piedalās desmit komandas: FK Iecava Juniors, FK
Zālīte, Iecava United, Santos, Dadzis/Husky, Delfīni, FK Batoniņi,
FK Ozolnieki, Studenti un Rente. Sacensības organizē biedrība
«Futbola klubs Iecava».
Tuvākās spēles:
1. augustā plkst. 19.00 - FK Iecava Juniors : Iecava United
plkst. 20.00 FK Zālīte : Santos
6. augustā plkst. 19.00 - Iecava United : Delfīni
plkst. 20.00 Studenti : FK Zālīte
7. augustā plkst. 19.00 - Ozolnieki : Iecava United
plkst. 20.00 Dadzis/Hasky : Santos.
Plašāka informācija par turnīra norises gaitu tiek atspoguļota
interneta mājas lapā www.fkiecava.lv.

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» aicina iedzīvotājus, kuri pieslēgušies ūdens un kanalizācijas sistēmai nelegāli, bez saskaņošanas un nepieciešamajām atļaujām, līdz 1. septembrim
ierasties SIA DzKS, lai sakārtotu ar ūdens un kanalizācijas
pieslēgumu saistītas formalitātes (tehniskie noteikumi, līgums,
ūdensskaitītājs u. c.)
Ja pēc 1. septembra tiks atklāti nelegāli pieslēgumi, patērētājam veiks pilnu aprēķinu par ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumiem saskaņā ar Latvijas Būvnormatīviem un pakalpojumi tiks pārtraukti līdz savstarpēju saistību sakārtošanai.
Aicinām iedzīvotājus pildīt Iecavas novada Domes 2003. gada
11. februāra lēmumu (prot. Nr. 3, 9.3. p.) un ierīkot ūdens
skaitītājus.

Iecavas estrādē

ZIEDU SVĒTKI
Pl. 12:00 - 16:00 BĒRNU PILSĒTIŅA «Gaiļbiksis»
Radošās darbnīcas (floristikas, mākslas, dejošanas)
Rotaļas un dejas
Piepūšamās atrakcijas un velokarti
Pl. 12:30 - vokālās studijas «Saulīte» solistu un popgrupiņas
sveiciens svētkos
Pl. 14:00 - radošo darbu izstāde, dalībnieku apbalvošana
Jelgavas Jauniešu centra «Junda» koncerts

Pl. 16:00 - 19:00 RADOŠĀS DARBNĪCAS
PIEAUGUŠAJIEM «Ziedošie pirksti»
Pl. 17:00 - 19:00 BRĪVĀ SKATUVE «Skanīgais ziedu
klēpis!»

Pl. 19:00 DALĪBNIEKU SUMINĀŠANA
Konkursa «Skaistākais daiļdārzs un lauku sēta
Iecavas novadā» uzvarētāju apbalvošana
Vokālo ansambļu «Vēja meitenes», «Da Capo» un
«Svētdiena» koncerts

tars Boriss Družiņins, Sanktpēterburgas meistars Andrejs
Naprejenkovs, Igaunijas šīgada
čempions, meistars Arvo Rists,
Latvijas meistars Vladimirs Daņilovs un daudzkārtējais Igaunijas čempions Uno Plaks.
Komandu turnīrā dartijieši
tūlīt aiz sevis atstāja Rīgas komandu Daugmale/Dāma, bet
trešā vieta turnīra saimniekiem Sāmsalas komandai. Mūsējiem
ne mazāk veicās arī individuālajos turnīros. Vīru konkurencē no
17 dalībniekiem Vitālijam Kravcovam 3. vieta, Arnoldam Šimkusam 5./6. vieta, bet Jānim
Štālam - 8./11. vieta. Sieviešu
turnīra spēlēs 1. vietu izcīnīja
Regīna Pironena, 2. vietā atstājot
dambretes meistari no Igaunijas
Kaari Vainonenu un 6. vietā starptautiskās federācijas meistari Antru Valneri. IZ

Iedzīvotāju ievērībai!

16. augustā

(Jūsu priekšnesuma pieteikumu gaidīsim līdz 12. augustam
kultūras namā vai pa tālr.: 63941234; 26666126)

Turnīra noteikumi paredz,
ka, izcīnot uzvarētāju kausu trīs
reizes pēc kārtas vai piecas reizes ar pārtraukumiem, tas nonāk veiksminieku īpašumā.
Viens no mūsu komandas izcīnītajiem kausiem glabājas pie turnīra atbalstītājiem Bauskā, otrs
Iecavas novadā Domē, kas daļēji
finansē A. Šimkusa braucienu
uz turnīru. Šoreiz notika komandu cīņa par jau septīto ceļojošo
kausu.
Turnīra dalībnieku vidū bija
spēlētāji no Latvijas, Krievijas,
Igaunijas un Lietuvas. Viņu vidū
arī viens lielmeistars, divi starptautiskās federācijas meistari un
seši meistari, bet pavisam kopā
24 dalībnieki. Tiem, kas seko līdzi dambretistu aktivitātēm, noteikti daudz izteiks turnīra dalībnieku vārdi: Lietuvas lielmeis-

IZ

Zviedrijas uzņēmums,
kas pārdod savu produkciju 40 pasaules valstīs,
meklē sadarbības partneri koka figūriņu - Ziemassvētku vecīšu
- izgatavošanai. Tuvāka informācija pie Iecavas novada Domes
projektu vadītājas
Inetas Bramanes.
Tālr. 63941764; 29413271.

Līdzjūtība

VISAS DIENAS GARUMĀ
Lielā andele:
«Izvēlies Latvijas preci»
SIA «Skujenieki» - dekoratīvo koku un krūmu stādi
«Zaļenieku kokaudzētava» - potēti dekoratīvo koku
un krūmu stādi
Juris Strods - ziemcietes (stādi)
Jūsu vēdera baudai z.s. «Strīķeri» bufete

Pl. 22:00 BALLE kopā ar Gunāru Meijeru un

No sāpēm mūža garumā
Tev bijis dzīves ceļš,
Varbūt ka gars nu mūžībā
No prieka akas smeļ....

/K. Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Staņislavu Rudzinski mūžībā pavadot.

Jāni Bauvaru
Ieeja uz balli - Ls 3
Svētku informācija vēl tiks precizēta
Sekojiet reklāmai!

Aizsaulē aizgājuši
Tatjana Andrejeva (15.01.1916. - 22.07.2008.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

·
Piedāvājam - aviobiļešu rezervācija, vīzu noformēšana,
apdrošināšana, viesnīcu rezervācija, individuālie ceļojumi,
čarteri - saule, jūra, slēpošana, eksotiskie ceļojumi,
ģimenes ceļojumi, kāzu ceļojumi, SPA ceļojumi,
ceļojumi ar autobusu, kruīzi, lidojumi.
·
Brauc šodien maksā rīt! (kredīts)

Pārdod : : :
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 26871890.
2 istabu dzīvokli Iecavas centrā
2
(37 m , 2. stāvs, balkons,
metāla durvis, pakešu logi).
Tālr. 26385536.

·
Dāvanu kartes
dīvānu (divvietīgs, izvelkams,
lēti). Tālr. 29163105.

Kontakti: Pionieru iela 1/1-5; 2.stāvs, Bauska, LV- 3901
Tel./fax.: +37163920520, mob.tel. +37129335043
e-mail:info@aventour.lv; http://www.aventour.lv

zemes gabalu (-s) Iecavā,
1500 m2, privātapbūvei/
komerciālām vajadzībām,
300 m līdz šosejai Rīga Bauska, Ls 6/m2, iespējama
nomaksa uz gadu.
Tālr. 20039603.
smiltis.
Tālr. 29484578.
APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā
APSARDZES PAKALPOJUMUS:

· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze, sākot no Ls 10;
· fiziskā apsardze ar
videonovērošanas sistēmām
un trauksmes poga;
· visi apsardzes,
ugunsdrošības veidi.
Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 63941056; 29574633

kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140.

Piedāvā darbu : : :
vajadzīga pārdevēja/-s
elektroinstalācijas materiālu
veikalam Iecavā.
Tālr. 29562626.

Dažādi : : :
Izvedam būvgružus.
Piegādājam visu veidu
birstošas kravas
(zeme, grants utt.).
Tālr. 29110661 (Mārtiņš).

Iecavas ev. luteriskās
baznīcas

Skārdnieku darbnīca
Iecavā, Rīgas ielā 2
Izgatavo dažādus
skārda izstrādājumus:
q
jumta segumus
q
palodzes
q
ūdensnoteku sistēmas
q
skursteņu cepures u.t.t.
Tālr. 29884534 (Tele 2)
22048809 (LMT)

KAPU SVĒTKI
18. augustā:
Iecavas Romas katoļu draudzes

KAPU SVĒTKI
23. augustā:
pl. 13.00 Sila kapos
30. augustā:
pl. 13.00 Baložu kapos

pl. 13.00 Kraukļu kapos
pl. 14.00 Baložu kapos
pl. 15.00 Stīveru kapos

1. septembrī:
pl. 13.00 Rumbu kapos
pl. 14.00 Smedes kapos
pl. 15.00 Sila kapos

8.

Estrādē
2. augustā pl. 23:00
NAKTS DEJAS
(DJ Ivars)
Ieejas maksa - Ls 2

Pateicība : : :
Skolas ielas 4 iedzīvotāji un
Iecavas novada Dome
pateicas uzņēmumam
«Dzīvokļu komunālā
saimniecība» un jo īpaši
meistariem Aldim
Valdovskim un Andrim
Bitēnam par operatīvi un
kvalitatīvi veiktajiem
ūdensvada maiņas
remontdarbiem.

Politiski represēto
personu zināšanai
Pamatojoties uz Iecavas
novada Domes
10.06.2008. saistošajiem
noteikumiem Nr. 13 «Par
pabalstu politiski
represētajām personām
2008. gadā», sociālais
dienests iesniegumus
pabalsta saņemšanai
sāks pieņemt no 1.
oktobra. Pabalsta
pretendentiem līdzi jāņem
politiski represētās
personas apliecība.

2. augustā plkst. 16
Upuru kapu
sakopšanas talka.
Pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta komitejas rīkotie

KAPU SVĒTKI
3. augustā:
pl. 11.00
pl. 12.00
pl. 13.00
pl. 14.00

Gruzduļu kapos
Upuru kapos
Jaunkalniņu kapos
Baložu kapos

Iecavas katoļu draudze rīko

BRAUCIENU uz
AGLONU
14. un 15. augustā.
Pieteikšanās pa tālruni
26851965.
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