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A: Agra Zaķe-Fridrihsone

23. maijā Pēdējā zvana
diena bija 9. un 12. klašu
skolēniem.

Pēdējā audzināšanas stunda,
kopīga kociņu stādīšana un svinīgs pasākums ar muzikāliem
priekšnesumiem ieskandināja
mācību beigu posmu. Iecavas vidusskolas kolektīvs topošajiem

absolventiem vēl sekmes eksāmenos, kas ar pārbaudījumiem
latviešu un angļu valodā sākušies šonedēļ, un priecājas par savu skolēnu panākumiem visa
mācību gada garumā.
2.lpp.

7.
Pēdu
aprūpe
diabēta
pacientiem

Sestdien tiekamies MAZAJOS DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS!
A: Alma Spale

Jau pavisam tuvu ir XXIV
Vispārējie latviešu Dziesmu
un XIV Deju svētki. Ar
lepnumu varam teikt, ka
Iecavas kultūras nama
kolektīvi skatēs startēja ar
labiem panākumiem. Visi
kolektīvi dosies uz svētkiem.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs dejos divās programmās gan Daugavas stadionā deju lieluzvedumā «Izdejot laiku», gan
Ķīpsalā koncertuzvedumā «No
sirsniņas sirsniņai».
Mūsu jauktais koris ir izvirzīts uz pusfinālu, kas notiks Jelgavā 7. jūnijā. Koris dziedās arī
atklāšanas koncertā.

Senioru deju kolektīvu redzēsim ne tikai Daugavas stadionā,
bet arī Doma laukumā.
Mēs visi saprotam, ka šie panākumi, prieks par sasniegto ir
dalāmi kopā ar ģimenes locekļiem, kuri mūs atbalsta un vienmēr gaida vakaros mājās pēc mēģinājumiem.
Lai svētku programmu varētu

redzēt arī iecavnieki, 31. maijā rīkojam «MAZOS DZIESMU UN
DEJU SVĒTKUS». Svētkos piedalīsies pašmāju un viesu kolektīvi, kopā ap 600 dalībnieku. Būs
krāšņs svētku dalībnieku gājiens, un ikviens apmeklētājs varēs izjust svētku prieku. Tiekamies 31. maijā!
Svētku afišu skatīt
5.lpp.

2008. gada 30. maijā

IZ Skolu ziņas
21. maijā Aglonā notika mūzikas skolu jauno vokālistu konkurss «Dziedu Dievmātei», ko regulāri organizē Aglonas Bazilikas
kora skola. Iecavas mūzikas
skolas audzēkņi jau piekto reizi
piedalās šajā konkursā.
Repertuārā ir jāatskaņo
dziesma, veltīta Dievmātei, obligāta latgaliešu tautas dziesma
un brīvas izvēles dziesma. Šogad
dalībniekus vērtēja profesionāla,
bet labvēlīga žūrija: vokālā pedagoģe no J. Mediņa mūzikas vidusskolas Laila Grietēna, Rīgas
Doma kora skolas diriģente Aira
Birziņa un Latgales novada koru
diriģente Terēzija Broka.
Šis konkurss mūsu meite-

nēm bija ļoti veiksmīgs - pirmo
vietu savā grupā izcīnīja Ieva
Zandere, Anda Vaičekone ieguva
trešo vietu, bet Krista Dārziņa
guva labu pieredzi nākamajiem
konkursiem. Visas meitenes
konkursam gatavoja skolotāja
Kristīne Circene, bet uz skatuves
kopā bija koncertmeistare Ineta
Rozentāle.
21. un 22. maijā Siguldas
mūzikas skolas koncertzālē
«Baltais flīģelis» notika starptautiskais jauno izpildītāju konkurss. Dalībnieku skaits bija rekordliels - 124, tādējādi konkurence par laureāta titulu ļoti sīva. Mūsu skolas audzēkņi Anna
Čonka (kokle), Raivita LauciņaVeinere (klavieres), Emīls Sietiņš
un Harijs Gūtmanis sevi apliecināja kā talanīgus un pārliecinošus konkursantus. IZ

Iecavas vidusskolas 2007./2008. mācību gada
olimpiāžu un konkursu uzvarētāji

«Tarkšķi» 7. jūnijā plkst. 12
sniegs koncertu Iecavas
vidusskolā. Aicināti visi
folkloras kopas draugi, radi
un citi interesenti! «Šoreiz
dziedāsim par bērniņa
piedzimšanu, auklēšanu,
būs šūpuļdziesmas,
dziesmas mammām, rotaļas
un dejas - kā jau allaž!»
atklāj kopas vadītāja
Kristīne Karele. IZ

Fotomirkļi no Pēdējā zvana dienas Iecavas vidusskolā.

2.

3.

2008. gada 30. maijā

Novada Domē
A: Beata Logina

Turpinām informēt par
Domes 13. maija sēdē
izskatītajiem jautājumiem.
Papildināja adrešu reģistru
un piešķīra adreses
jaunizvaidojamiem zemes
gabaliem
Dome 11.12.2007. ir pieņēmusi lēmumu «Par nekustamā
īpašuma Bauskas rajona Iecavas novada «Velēnas» detālplānojuma apstiprināšanu galīgajā
redakcijā» un izdevusi saistošos
noteikumus Nr. 26 par nekustamā īpašuma Iecavas novada «Velēnas» detālplānojuma grafisko
daļu un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem.
Grafiskajā daļā, kā to paredz
2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 833 «Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi» 50. 4.p., ir plāns (shēma) ar adresācijas priekšlikumiem minētajai teritorijai.
24.04.2008. Domē ir saņemts detālplānojuma pasūtītāja iesniegums ar lūgumu piešķirt adreses jaunizveidojamiem
zemes īpašumiem detālplāno-

Izlaidumi
Iecavas
vidusskolā

13.06.
14.06.
14.06.
21.06.
21.06.

plkst.
plkst.
plkst.
plkst.
plkst.

juma «Velēnas» ar kadastra Nr.
4064 013 0196 robežās.
Dome vienbalsīgi nolēma:
1. Piešķirt adreses jaunizveidojamiem zemes gabaliem (parcelēm) atbilstoši detālplānojumā
uzrādītajai parceļu numerācijai,
rezervējot nosaukumus «Velēnu
ceļš 1», «Velēnu ceļš 2» utt., visi Iecavas novads, Bauskas rajons,
LV-3913.
2. Atļaut jaunizveidojamās
zemes vienībās veikt apbūvi tikai
pēc apstiprinātajā detāplānojumā paredzēto pievadceļu un inženierkomunikāciju izbūves saskaņā ar Iecavas novada Domes
13.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 «Par Iecavas novada teritorijas plānojumu»
Lēma par atteikšanos no
pirmpirkuma tiesību
izmantošanas uz
nekustamajiem īpašumiem,
par jaunu saimniecību
nosaukumu un adrešu
apstiprināšanu un maiņu.
kā arī par citiem
jautājumiem.
Šie un citi Domes lēmumi ir
skatāmi Domes kancelejā un
portālā www.iecava.lv. IZ

19.00
15.00
19.00
15.00
19.00

-

9.d un 9.f klasei;
9.a un 9.b klasei;
9.c un 9.e klasei;
12.a klasei;
12.b un 12.c klasei.

Labirinti - ģimenei draudzīgākā
atpūtas vieta Zemgalē
A: Beata Logina

Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir apkopojusi rezultātus
balsojumam, kurā ikviens tika
aicināts ministrijas mājas lapā
un portālā Delfi izvirzīt ģimenes
atpūtai piemērotākās sabiedriskās vietas, informē Taivo Trams,
Sabiedrisko attiecību departamenta direktors.
Šāda aptauja tika rīkota jau
piekto gadu pēc kārtas. Pēc
pirmās konkursa kārtas, kurā tika apkopotas ģimeniskai atpūtai
draudzīgāko vietu nominācijas
no visiem Latvijas reģioniem, tālākam balsojumam tika piedāvātas trīs vispopulārākās vietas no
katra reģiona. Pēc tam ar balsojumu palīdzību tika noteikti reģionālo aptauju uzvarētāji.

Prieks, ka Zemgalē visatzītākā vieta šajā nominācijā ir
Pastaru ģimenes kempings
«Labirinti», kas atrodas Iecavas
novadā. Vidzemē uzvarējusi
viesu māja «Ķoņu dzirnavas»,
Kurzemē - viesu nama «Imula»
Pasaku mežs, Latgalē - dabas
parks «Daugavas loki», bet Rīgā
un Rīgas rajonā - Latvijas
Universitātes Botāniskais dārzs.
Aptaujas uzvarētāji tika nosaukti Latvijas Televīzijas tiešraidē no Ģimenes svētkiem Doma laukumā. Bērnu un ģimenes
lietu ministrs Ainars Baštiks
iecerējis apmeklēt uzvarētājus
arī klātienē, lai nodotu ministrijas balvu un apliecību par uzvaru aptaujā. Šogad aptaujā piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieku. IZ

Deputātu sēdes
jūnijā
Otrdien, 3. jūnijā, plkst. 8.00
Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēde
Otrdien, 10. jūnijā, plkst. 8.30
Domes sēde
Otrdien, 17. jūnijā, plkst. 8.30
Veselības un sociālās
komitejas sēde
Ceturtdien, 19. jūnijā,
plkst. 8.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde
Piektdien, 27. jūnijā,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde

Māca apgūt Eiropas
struktūrfondus
Mūsdienu dinamiskajā pasaulē uzņēmumiem, kas izmanto projektu vadības metodes, ir
konkurētspējīgs pārsvars pār
tiem, kuri darbojas tikai pēc intuīcijas. Konkurences priekšrocības ir atkarīgas gan no laika,
gan no izmaksām. Tas nozīmē: ja
jūs varat izstrādāt un realizēt
projektu agrāk nekā citi, jums ir
priekšrocība. Turklāt, ja spējat
vadīt uzņēmuma izmaksas labāk
nekā citi, jūs varat nodrošināt
konkurētspējīgas produkcijas
cenas. Ir jāmācās strādāt gudrāk, nevis vairāk. Viens veids, kā
panākt šādu rezultātu: izstrādāt
un īstenot projektus!
Baltijas Biznesa skola aicina
2. un. 3. jūnijā Rīgā apmeklēt semināru «Projektu vadība ar ES
atbalstu konkurētspējīgam uzņēmumam». Ar semināra programmu var iepazīties mājas lapā: www.bbsriga.eu. IZ

Melnās ziņas
- Laika posmā no 15. maija
plkst. 00:00 līdz 16. maija plkst.
00:00 Dzimtmisā no mājas pagalma nozagts melnais metāls.
Uzsākts kriminālprocess.
- 18. maijā ap plkst 3:18 Robežu ielā pretī mājai Nr. 22 nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu Audi 80, veicot atpakaļgaitas manevru, iebrauca stāvošā automašīnā VW Passat Variant. Vainīgais no ceļu satiksmes negadījuma vietas aizbrauca, policijai neziņojot.
- Laika posmā no 19. maija
plkst. 23:00 līdz 20. maija plkst.
7:00 Ģedulniekos zemnieku
saimniecībā no lauksaimniecības tehnikas un šķūņa nozagti
apmēram 300 litri dīzeļdegvielas.
Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 20. maija
plkst. 23:00 līdz 21. maija plkst
7:00 kādā stāvlaukumā no SIA
automašīnas Volvo degvielas
tvertnes nozagti 300 litri dīzeļdegvielas un no citas automašīnas Volvo degvielas tvertnes nozagti 200 litri. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 19. maija
plkst. 17:00 līdz 20. maija plkst.
14:00 Dzelzāmurā no buldozera,
kurš atradās pie mājām, nozagtas divas rezerves kāpurķēdes,
katra ap 700 kg smaga. Materiālais zaudējums Ls 3500. Uzsākts
kriminālprocess.
- Laikā līdz 22. maija plkst.
12:00 no kādas privātmājas dīķa
nozagts ūdenssūknis «Pedrello».
Uzsākts kriminālprocess.

- Laika posmā no 21. maija
plkst. 17:00 līdz 23.maija plkst.
16:00, izņemot loga rūts stiklu
iekļūts mājā, no kuras nozagts
motorzāģis «Husqvarna 257» un
ūdens sūknis «Flalec Biox». Uzsākts kriminālprocess.
- 24. maijā ap plkst. 16:30
Rīgas ielā pretī mājai Nr. 27
1980. gadā dzimis vīrietis, vadot
automašīnu BMW 730 un krustojumā nogriežoties pa kreisi, nepalaida garām automašīnu VW
Passat, kura brauca taisni, un
notika sadursme. Negadījumā
bojātas abas automašīnas.
- 25. maijā ap plkst. 2:30
atpūtas kompleksā «Klondaika»
nezināma persona izsita pakešu
logu un «austrumu» istabā salauza video novērošanas kameru. Uzsākts kriminālprocess.
- 25. maijā ap plkst. 3:30 pie
Iecavas estrādes 1984. gadā dzimis vīrietis iespēra ar kāju 1987.
gadā dzimuša vīrieša automašīnai BMW 528 un iesita bukti labās puses priekšējās durvīs. Uzsākts kriminālprocess.
- 27. maijā ap plkst. 3:41
Iecavas novadā, ceļa Rīga–
Bauska 39,8 km, 1981. gadā
dzimis vīrietis, vadot automašīnu Mitsubishi Colt, neizvēlējās
pareizu braukšanas ātrumu,
auto noslīdēja no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

2008. gada 30. maijā

Pagātnes lappuse
Nav pagājis ne gads, kopš
Iecava norotājās tautas tērpos,
franču karaspēka parādē,
noskanēja dziesmās un
apsveikuma vārdos.
Nav pagājis ne gads, kad
«Atkal, atkal ir debesis pušu!»
un Iecavā iet vaļā kora
mēģinājumi. Tiek pārskatīti
tautas tērpi. Iecavnieki
gatavojas Latvijas 24. Dziesmu
svētkiem.
Iecavā koru darbība ritējusi ar
pārtraukumiem. No 1910. gada
līdz 1922. pēckara gadam
Dziesmu svētku darbība
pierimusi.
Toties tūlīt pēc Pirmā pasaules
kara arī Iecavā vajadzība pēc
sava kora radusies pati no
sevis. Jau teātri spēlējot, t. i.,
sākot ar 1920. gadu, izrādēs
vajadzēja dziedātājus. Tajā pašā
gadā jaunie ļaudis izvadījuši
savu pirmo divdesmitgadīgo
korvadoni Jēkabu Kalniņu
viņa paša bērēs.
Dziedātāju grupiņa nav
izklīdusi, un viņu vadību
pārņēmis baznīcas ērģelnieks
Velcers. Drīz vien kultūras un
izglītības veicināšanai
nodibināts otrs koris Nikolaja
Viduleja vadībā, kurš pēc kara
atgriezies dzimtajā pusē savās
mājās «Spradžos». Ap viņu
pulcējušies jauni un veci
dziedātāji. Kādu laiku
pastāvējuši pat divi - Velcera
un Viduleja - kori.
Mūzikas darbinieku atbalstīta,
Pirmā pasaules kara gados
dibinātā Latviešu Jaunatnes
savienība 1922. gada 18.20. jūnijā Rīgā, speciāli
jaunceltajā Esplanādes estrādē,
sarīkoja Latvijas Jaunatnes
dziesmu svētkus, kuros
piedalījies arī Iecavas jauktais
koris. Iecavnieki diriģenta
Nikolaja Viduleja vadībā
dziedājuši arī 1923. gada
Dziesmu dienās Rīgā.
Sagaidot Iecavas koristus,
«Lauču» māju saimnieka dēls
izdalījis miniatūrus
sarkanbaltsarkanus
piespraužamus karodziņus.
Viņš, dzīvodams, mācīdamies
un strādādams Rīgā, savā
dzīvoklī devis naktsmājas
iecavniekiem. Viņa brālis
Lauču Mārtiņš arī dziedājis
Iecavas korī.
Mēģinājumi ieilguši līdz
pusnaktij. Saulrietu negadījies
redzēt. Toties mēnesnīcā allažiņ
bijis jādodas uz mājām.
Visvairāk koristu bijis no
tuvākām un tālākām lauku
mājām. Tās, kā nu kuram - gan

4.

«Es aizeju dziesmu karā,
Kur nāves un kritušo nav.»
/Laimdota Sēle/

Iecavas Dziedāšanas biedrības koris 1926. gada vasarā.
1. rindā 1. Heniņ Elza (no Iecavas), 4. Alīda Ozola (no «Šitkām»), 5. Berta Veisberga (no
«Brīvzemniekiem»), 2. rindā 3. Irma Berzinska (no «Lielklāšķiniem»), 5. Alise Viduleja (no
«Spradžiem»), 6. Nikolajs Vidulejs (no «Spradžiem»), 7. Sproģis kundze (no Iecavas), Olga Šķensberga
(no «Lapaiņiem»), 3. rindā 2. Albis Liepa (no «Kurveniekiem»), 5. Arvīds Šķensbergs (no «Lapaiņiem»),
6. Valdis Zelmenis (no «Zelmeņiem»), 7. ...Paure (no «Mišeniem»), 8. Edvarts Grauze (no «Dandariem»),
12. Jēkabs Grauze (no «Dandariem»), 13. Aleksandrs Šķensbergs (no «Lapaiņiem»), 14. ...Lapsēns (no
«Lapsēniem»), 4. rindā 2. ... Jansons (no «Viesturiem»), 4. Valdis Ozols (no «Šitkām»), 6. Jānis Ozols
(no «Šitkām»), 7. Lizete Šķensberga (Nikolaja māsa).
Fotogrāfija no komponista un diriģenta Nikolaja Viduleja un viņa meitas Mirdzas Allikas ģimenes
albuma,

Veco ļaužu deju kolektīvs, vadītāja Emīlija Griķe (vidū) un
koncertmeistare Antra Laudere.
četru piecu kilometru attālumā,
gan septiņu astoņu kilometru
kājām gājiens. Ja puiši

pusnaktī pārradušies mājās,
tad trijos jau cēlušies, lai
pabarotu zirgus, četros

padzirdītu, vestu no kūts ārā,
jūgtu un dotos uz lauka ar
ecēšām vai arklu.
Pēcmēģinājuma diena likusies
gara, gara.
Mēģinājumi notikuši toreizējā
Nabagmājā. Vēlāk arī lielajā
skolā pie skolotājas Liskop
Lidas. Reizēm arī muižas
dārzniekmājā, kur notikuši arī
koncerti ar publiku - lūgtiem
viesiem. Koncertos vākti
ziedojumi Iecavas baznīcas
remontiem.
1989. gada 27. jūnija «Bauskas
Dzīvē» J. Kalniņa rakstā
minēts, ka Bauskā 1941. gada
vasarā paredzēti Dziesmu
svētki. Tajos vajadzējis
piedalīties vairākiem desmitiem
koru (ap 700-800 dziedātāju).
Par virsdiriģentu uzaicināts
Teodors Reiters, kurš jau
šādus svētkus Bauskā bija
vadījis. Šķiet, ka sakarā ar
varas maiņu Latvijas valstī
svētki nav notikuši.
5.lpp.

5.

2008. gada 30. maijā

Iecavas tautas nama deju kolektīvs 1949. gadā.
4.lpp.

Toties 1943. gada vasarā
Bauskā Dziesmu dienās
piedalījies arī Iecavas jauktais
koris. Dalībnieki tautas tērpos,
galvenokārt sievu balsis. Vīri
vienkāršāki. Balti krekli, vestes
kādas nu kuram. Bija kara
laiks, tomēr skanēja dziesmas
latviešu valodā. Dziedāja
Jāzepa Vītola dziesmas, Lūcijas
Garūtas «Tēvijai» u. c.

Iecavas jaukto kori vadīja
dziedāšanas skolotājs Aleksejs
Jenkevics. Dziedātāji nāca arī
no kaimiņu pagastiem. Puišu
obligātais iesaukums vēl nebija
bijis. Tādēļ kora sastāvs
sabalansēts un dziedājums
skanēja labi. Kad izziņoja
obligāto iesaukumu leģionā,
vīru balsis gāja mazumā. Arī
dziesmas vairs neskanēja tik
spoži, jo visa Latvija un tās
ļaudis dzīvoja zem tuvojošās

frontes draudiem. Diriģenti
izklīda, koristi arī. Sāka skanēt
nakts trauksmes, lidmašīnu
rūkoņa, austrumu pusē tāla
dunoņa. Vakaros ļaudis
baidījās atstāt mājvietas.
Klāt 1944. gada vasara. Deg
Jelgava. Māju saime jūdz zirgu
pajūgus, lai atstātu dzimto sētu
un dotos bēgļu gaitās. Fronte
jau Bauskā, Iecavā, Jelgavā,
Rīgā. Pienāk ziņas par
kritušajiem. Tie vairs nedziedās

šīs saules koros...
Pēc 1945. gada kapitulācijas
nošu lapās dziesmām pavisam
cits teksts. Mainās valdības,
mainās valdnieki un mainās arī
diriģenti, bet dziesma aicina
atkal kopā dziedātājus uz
jauniem Dziedāšanas svētkiem!
Koros dziedātājas no
«Lejasūdriem»
Foto - no Iecavas vidusskolas
muzeja krātuves materiāliem,
kurus apkopojis Jānis Zīvārts.

Mazie dziesmu un deju svētki
31. maijā Iecavas estrādē

Pl.17: 40 Svētku dalībnieku gājiens no novada Domes

Pl.18:00 Svētku koncerts

Koncertā piedalās:
Jauniešu deju kolektīvi:
* Īslīces vidusskolas jauniešu deju
kolektīvs
* Codes pagasta jauniešu deju kolektīvs
* Jauniešu deju kolektīvs „Aiva" (Īslīce)
* Iecavas kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs

Vidējās paaudzes deju kolektīvi:
*„Bandava" (Saldus)
* „Biguļi" (Bauska)
* „Līdums" (Īslīce)
* „Greizie rati" (Rīga)
* „Saime" (Jumprava)
* „Iecava"

* Skaistkalnes pagasta jauniešu deju
kolektīvs
Senioru deju kolektīvi:
* „Ozols" (Vecumnieki)
* „Šurpu turpu" (Svitene)
* „Ozolnieki" (Ozolnieki)
* „Iecavnieks" (Iecava)

Bērnu deju kolektīvi:
* „Dārtiņa" (Iecava)
* „Adatiņa" (Vecsaule)
* „Mēmelīte" (Bauska)
* „Vēja zirdziņš" (Jelgava)

* Pūtēju orķestris „Auseklītis"
(Rīga)

Biļetes cena - Ls 2;

Jauktie kori:
* „Dzīle" (Bauska)
* „Mēmele" (Code)
* „Kamarde" (Gailīši)
* „Četri vēji" (Īslīce)
* „Maldugunis" (Vecumnieki)
* „Grenctāle" (Brunavas, Ceraukstes
pag.)
* Iecavas novada jauktais koris

bērniem un pensionāriem - Ls 1.

Būs arī vēdera baudas un pēc koncerta
balle kopā ar grupu „Vēja radītie".

Pasākumu atbalsta Iecavas novada Dome
un Bauskas rajona Padome.

2008. gada 30. maijā

6.

Darbu sācis kapitālās celtniecības speciālists
A: F: Beata Logina

Iecavas kultūras nama
renovācijas apjomīgākie
darbi ir paveikti. Jaukas
pārvērtības notikušas lielajā
zālē un kāpņu telpās. Pašlaik
vēl rit garderobes un tualetes
telpu remonts, ko par
Ls 21 959,96 apņēmusies
veikt SIA «Egmar Service
Agency». Plānots, ka jūnijā
visiem darbiem jābūt
pabeigtiem un 4. jūlijā ar
grupas Putnu balle koncertu
varēs svinēt rekonstruēto
telpu oficiālu atklāšanu.
Garderobes un tualešu remontdarbu tehnisko uzraudzību
veic Vladimirs Skvorcovs, kas
1. maijā sāka strādāt par pašvaldības kapitālās celtniecības speciālistu. Šo amatu Dome izveidoja gada sākumā, lai atvieglotu izpilddirektora pienākumu apjomu, palīdzētu profesionāli pārstāvēt pasūtītāja, t. i., pašvaldības intereses un vairot būvnieku
respektu pret pašvaldību kā sadarbības partneri. Jaunā speciālista pienākumos ietilpst būvdarbu iepirkumos nepieciešamo
specifikāciju sagatavošana, dalība konkursu nolikumu sagatavošanā, piedāvājumu izvērtēšanā un būvdarbu tehniskajā uzraudzībā.
Uz izsludināto vakanci pieteicās tikai viens pretendents, viņš
arī pieņemts darbā. Kopš
2007. gada 1. jūlija V. Skvorcovs
darbojies kā būvuzrauga palīgs
sākumskolas «Dartija» renovācijā. Jaunajā amatā viņš šo darbu
turpina.
Pirmajā darba mēnesī celtniecības speciālists izskatījis arī
pirmsskolas izglītības iestādes

IZ

Vladimirs Skvorcovs ir
baušķenieks, absolvējis
Bauskas 2. vidusskolu,
izglītojies Rīgas Celtniecības
tehnikumā un Rīgas Tehniskajā
universitātē ieguvis inženiera
grādu. Savulaik strādājis par
būvdarbu vadītāju SIA «Būve
100». Pēdējā darbavieta bijusi
SIA «Reaton LTD», kur veicis
Celtniecības departamenta
projektu vadītāja pienākumus.
Kultūras nama lielā zāle patīkami pārvērtusies un aicina
iecavniekus 4. jūlijā apmeklēt atklāšanas koncertu.
«Cālītis» rekonstrukcijas skiču
projektu, un neskaidrie jautājumi, to risinājumu iespējas pārrunātas bērnudārza vadības, Domes un projektētāju (SIA «Ozola
& Bula, arhitektu birojs») pārstāvju sapulcē.
Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs norāda, ka
V. Skvorcovs ir palīdzējis izstrādāt specifikāciju sākumskolas
«Dartija» apkārtnes labiekārtošanai, Rūpniecības ielas asfaltēšanai un Dimzukalna attīrīšanas
iekārtu rekonstrukcijai. Jaunais
speciālists izpētījis Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centra (IVSAC) ēkas jumta rekonstrukcijas un izbūves tehnisko projektu, un ar projektētājiem
saskaņotas nepieciešamās korekcijas, lai varētu jau šogad apgūt finansējumu, kuru pašvaldī-

Sporta ziņas

ba budžetā ir paredzējusi kā līdzfinansējumu jumta rekonstrukcijai. Tā kā tikai gada beigās būs
zināma atbilde par iespējām gūt
līdzekļus no Norvēģijas finanšu
instrumenta IVSAC iecerētā projekta ietvaros, tad nolemts negaidīt gada beigas un jau vasarā
uzsākt iepirkumu procedūru
jumta remonta darbiem, kurus
var paveikt ar pašvaldības finansējumu. Tāpēc projektētāji pārstrādājuši darbu apjomu kopsavilkumu un tāmes.
«Celtniecības speciālista galvenais uzdevums ir profesionāli
kontrolēt būvnieku darbu, nepieļaut atkāpes no projekta un
izvērtēt dažādu projekta izmaiņu
nepieciešamību,» uzsver izpilddirektors. Paredzams, ka šogad
būs jāveic tehniskā uzraudzība
Dimzukalna attīrīšanas iekārtu

Notikušas iepirkuma
procedūras:
v
Tehniskā projekta izstrāde
Iecavas novada mūzikas un
mākslas skolas ēkas
rekonstrukcijai
Grāfa laukumā 1 SIA «Tursons» (Ls 63 500)
v
Tehniskā projekta izstrāde
peldbaseina būvniecībai
Skolas ielā 37
(pie vidusskolas) a/s «Pilsētprojekts» (Ls 48 980)
un IVSAC jumta rekonstrukcijai.
Cerams, ka šogad varēs uzsākt
arī sociālās mājas būvniecību
«Aizupiešos»; ar esošās ēkas rekonstrukcijas skiču projektu
speciālists jau ir iepazinies. IZ

Atvēršanu jūnijā gaida pieci
Domes izsludināti iepirkumi:
-

Bauskas rajona vieglatlēti 22. un 23. maijā sacentās
daudzcīņās.

-

C vecuma grupā pirmo vietu ieguva iecavnieks Rūdolfs Tonigs. B
vecuma grupā pie otrās vietas tika Pauls Ķurbe, bet Emīls
Sevastjanovs ierindojās trešajā vietā, informē trenere Dace Vizule.

-

24. un 25. maijā Rīgā noslēdzās vienas no galvenajām sezonas
sacensībām galda tenisā Latvijas skolēnu spēles. Iecavnieces
pārstāvēja ne tikai mūsu novadu, bet arī Bauskas rajonu. Tā
vidējā vecuma grupā otro vietu ieguva Bauskas rajona komanda,
kurā spēlēja Dārta Ozoliņa, bet jaunākajā grupā Sintija
Januševiča kopā ar baušķeniecēm ierindojās piektajā vietā.
Iecavas novada sporta skola «Dartija» startēja visās trīs vecuma
grupās. Vecāko dalībnieču konkurencē Madara Nolberga, Jolanta
Lipska un Agnese Gāga nopelnīja sesto vietu, vidējā grupā Una
Šķipare un Meldra Madžule ieņēma piekto pozīciju, toties jaunākās
sportistes Karīna Taranda un Lāsma Mežaka savā vecuma grupā
izcīnīja trešo vietu un kausu. IZ

AKTUĀLI

-

Teritorijas labiekārtošana sākumskolā «Dartija» un
ietves izbūve Ozolu ielā;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas «Ziemeļi»
rekonstrukcija Iecavas novadā;
Sporta kompleksa - Iecavas stadions tehniskā
projekta izstrāde;
Asfaltbetona seguma izbūve Rūpniecības ielā;
Iecavas novada Domes telpu remontdarbi.

P

ateicamies visiem, kas aizpildīja «Iecavas Ziņu» aptaujas lapas un neskopojās ar ieteikumiem, kā mūsu
novada avīzīti veidot lasītājiem interesantāku! Piecus
no aptaujas dalībniekiem aicinām uz laikraksta redakciju pēc
pārsteiguma balvām. Tie ir: Iveta Klīdzēja, Mārtiņš Rāviņš, Ārija
Puķe, Ilze Burkevica un Solvita Lauzēja. Lūdzam iepriekš sazināties ar redakcijas darbiniekiem, lai vienotos par jums izdevīgu
laiku balviņas saņemšanai (tālr. 63941299, e-pasts:
avize@iecava.lv).

7.
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Pēdu aprūpe diabēta pacientiem

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Kabinetā strādā
sertificēta podiatrijas
speciāliste
Sanda Seska.

A: F: Aleksandrs Prokopenko

IVSAC direktores vietnieks
finanšu un saimniecības
jautājumos
Pašvaldības aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» pēdu aprūpes kabinets veiksmīgi darbojas vairāk
nekā pusgadu.
Šajā laikā pēdu aprūpes kabinetam ir izdevies uzlabot pēdu
veselības stāvokli daudziem pacientiem. Viena no izplatītākajām ir nagu sēnīšu ārstēšana, kā
arī pēdu ādas stāvokļa uzlabošana. No jūnija būs jauns pakalpojums - mājas vizītes pēc iepriekšēja pieraksta.
Kopš šā gada maija ir piešķirts valsts finansējums cukura diabēta pacientiem pēdu
aprūpes veikšanai. Nepieciešams tikai endokrinologa no-

sūtījums uz pēdu aprūpi.
Diabēta pacientiem ir pēdu
nervu bojājumu (neiropātijas) un
asinsapgādes traucējumu (išēmijas) risks. Neiropātija un išēmija var novest pie pēdu čūlas un
sliktas brūču dzīšanas. Savukārt
brūču inficēšanās - pie amputācijas. Vairumam cilvēku, kuri
zaudējuši kāju, dzīve vairs nekad
neatgriežas normālā ritmā. Amputācija izraisa atkarību no apkārtējo palīdzības, nespēju strādāt un sevi aprūpēt. Diabēta pacientiem risks zaudēt kāju amputācijas rezultātā ir 25 reizes
lielāks nekā cilvēkiem bez diabēta. 85% amputāciju var novērst,
ja veic profilakses pasākumus,
aktīvi ārstē diabētu un nodrošina diabēta pacientu apmācību
par pēdu kopšanu.
Iepriekšējs pieraksts pa tālruni 28394843 vai 63960789.

PĒDU ČŪLAS RISKA FAKTORI DIABĒTA PACIENTIEM:
· nervu bojājumi samazina spēju sajust sāpes. Pēda kļūst
nejutīga, un savainojumi bieži paliek nepamanīti, jo tie nesāp.
Pēdu āda bieži ir ļoti sausa, saplaisā, kas bieži ir čūlu un
infekciju cēlonis;
· pēdas deformācijas var veicināt varžacu, kā arī
sabiezētas ādas veidošanās uz pēdām;
· slikta pēdu asinsapgāde diabēta pacientiem veicina
čūlas veidošanos. Ja asinsapgāde ir ievērojami samazināta, ir
liels audu bojājumu un gangrēnas risks;
· brūces, kas sākumā šķiet pavisam ikdienišķas.
Samērā niecīgs savainojums var ilgstoši palikt nepamanīts, līdz
tas kļūst par nopietnu pēdas bojājumu. Bieži vien čūlas rodas no
kurpēs iebirušām smiltīm, raupjām šuvēm, asiem priekšmetiem,
kas caurduras kurpes zolei, varžacīm, nepiemērotiem apaviem;
· infekcijas. Kad āda ir bojāta, pēdu var inficēt baktērijas.
Diabēta pacientiem ar samazinātu jušanas spēju vai sliktu
asinsapgādi čūlas dzīst lēni un organisma spējas uzvarēt
infekciju ir samazinātas. Infekciju ir grūti atklāt, līdz tā kļūst ļoti
nopietna. IZ

PĀRDOD dvīņu māju
Tirgus ielā 1,
Iecavas upes krastā

Palīdzu novājēt
profesionālā līmenī.
Personīgais rezultāts publicēts
2006. gada žurnālā «Veselība».
Svars tika zaudēts
no 120 uz 87 kilogramiem.
Tuvojas skaistā, vilinošā
vasaras sezona, bet, ja liekais
svars sagādā problēmas un
kompleksus, tad
nekautrējieties un rakstiet. Ja
vēlaties nopietni un kvalitatīvi
(veselīgā formā ar pareizām
metodēm) novājēt, tad rakstiet
vai zvaniet un piesakieties
bezmaksas konsultācijai.
E-pasts: kamolitis1@inbox.lv,
tālr. 26544450.

170 m²;
pilsētas
komunikācijas - gāze,
kanalizācija;
pilna apdare;
terase;
Ls 135 000
viens
korpuss.
Bez
starpniekiem.
Palīdzība
kredīta
noformēšanā.
Tālr.
29718091;
26670098.

Pateicība : : :
Pateicamies Sandrai
Mežsargai, Dzintaram
Zaumanim un īpaši
Edgaram Liepiņam
par palīdzību radošās
darbnīcas izveidē Bauskas
dziesmu un deju svētkos.
Sākumskolas «Dartija»
Vizuālās mākslas pulciņa
bērni un vadītāja Ilze Arāja

turpmākajiem mēnešiem!

Aizsaulē aizgājuši
Grigorijs Mjadelko (15.06.1957. - 23.05.2008.)
Valentīna Konstantinova (30.09.1952. - 27.05.2008.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu
SIA «Vaccaro» (reģ. Nr. 43603022537, jur. adrese: Lokomotīves
iela 58-64, Rīga) izsludina Ēdināšanas un atpūtas kompleksa būvniecības Iecavā, Rīgas ielā 21a, 21b (kad. Nr. 40640100871;
40640101039) ieceres publisko apspriešanu.
Interesenti aicināti iepazīties ar publiskajai apspriešanai sagatavotajiem materiāliem un sniegt rakstiskas atsauksmes Iecavas
novada Domes ēkas 5. stāvā katru darbdienu no plkst. 14.00 līdz
17.00 (piektdienās līdz plkst.16.00) laika periodā no 30.05.2008.
līdz 27.06.2008.
Tikšanās ar būvniecības ierosinātājas SIA «Vaccaro» pārstāvi
un projektētāju Jāni Ruško notiks 12.06.2008. plkst. 13.00 Iecavas novada Domes zālē.

Pārdod : : :
klavieres «Rīga».
Tālr. 26594378.
vairumā smilti un visu veidu
zāģmateriālus.
Tālr. 29484578.
saulainu un siltu 2 istabu
dzīvokli Sila ielā 12, Iecavā. Kā
bonusu varam piedāvāt garāžu
un dārziņu turpat pie mājas.
Par cenu vienosimies!
Tālr. 29508810, e-pasts:
anda.jasuka@gmail.com
labiekārtotu 2 istabu dzīvokli
Iecavas centrā, ķieģeļu mājā
(3/4; 42 m²; caurstaigājamas
istabas; ir Zemesgrāmatā).
Tālr. 26814824.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 29506075.

Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija meklē Jauniešu mājas

PEDAGOGUS darbam Iecavā un
darbam Jelgavā.
Pienākumi: veicināt jauniešu patstāvību un neatkarību,
atbalstīt un vadīt jauniešu izglītību un karjeru, veicināt
jauniešu kontaktus ar ģimeni un sabiedrību, pārraudzīt
jauniešu saimniecisko dzīvi, organizēt brīvo laiku jauniešu mājā
Prasības: augstākā sociālā vai pedagoģiskā izglītība, vismaz
divu gadu pieredze darbā ar jauniešiem, spēja strādāt komandā
un risināt problēmas un patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme
organizēt mājas saimniecisko dzīvi, iemaņas darbā ar datoru,
autovadītāja apliecība
Piedāvājam: darbu radošā vidē, izaugsmes iespējas, stabilu
atalgojumu un sociālās garantijas
Ja esi gatavs pieņemt izaicinājumu, piesakies!
Sūti CV un motivācijas vēstuli līdz 2008. gada 30. maijam uz
Jelgavas jauniešu māju, Niedru ielā 5, Jelgavā, tālrunis
29368746, e-pasts baiba@sosbca.lv, www.sosbernuciemats.lv
Paziņojums par līguma
slēgšanu
Iecavas internātpamatskola
paziņo, ka noslēgti šādi līgumi:
1. Ar SIA «Mega Net» par
datoru programmu piegādi
Ls 1960,32 bez PVN.
2. Ar SIA «Austrums būve»
par skolas ēkas ieejas kāpņu
pārbūvi Ls 8785,22 bez PVN.

Paziņojums

Iecavas internātpamatskola
izsludina pieteikšanos uz:
1. Skolas ēkas kanalizācijas
un ūdensvada sistēmu
nomaiņu.
2. Četru klašu kosmētiskā
remonta darbiem skolas ēkā.
Tālr. 29469185.

automašīnas Daewoo Matiz
(1999. g., zelta krāsā, TA,
Ls 900) un Daewoo Lublin
(1999. g., kravas autobusiņš
baltā krāsā, kopējā masa 2,8;
bez TA, Ls 1000).
Tālr. 29164600.
garāžu Sila ielas galā (ir
Zemesgrāmatā; Ls 1200).
Tālr. 29558863.

SIA «ŠBŠ» sniedz
JURIDISKUS pakalpojumus:
Civiltiesībās:
- Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Lietu tiesības
Saistību tiesības
Darba tiesībās u. c.
Administratīvajās tiesībās
Sniedz konsultācijas krimināltiesībās.
Bauskas raj. Iecavas novadā,
Tirgus ielā 6; otrajā stāvā.
Pieteikšanās
uz konsultācijām pa tālr.
26182623; 26336542;
29510875.

Iecavas novada vasaras
sporta svētki - 8. JŪNIJĀ
INTERNĀTPAMATSKOLAS STADIONĀ.
Sākums plkst. 10.30.

8.

Piedāvā darbu : : :
Firma aicina pastāvīgā darbā
strādniekus-krāvējus.
Interesēties pa tālr. 29497502.
Z/s «Liepziedi» aicina darbā
skolēnus no 14 gadu vecuma
gurķu lasīšanā.
Tālr. 29428723.

Dažādi : : :
Namdaris celtnieks ar 30 gadu
stāžu veic dažādus celtniecības
un remontdarbus. Mērenas
cenas un laba darba kvalitāte.
Tālr. 29354887.
Jumtu darbi, darbs ar skārda
detaļām.
Tālr. 29884534; 29929188.
Mēbeļu meistars kvalitatīvi
samontēs jūsu jaunās mēbeles.
Tālr. 26774785.
Piegādā granti, smilti, šķembas,
melnzemi. Ekskavatoraiekrāvēja pakalpojumi.
Tālr. 29296742; 26528025.

APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā
APSARDZES PAKALPOJUMUS:

· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze, sākot no Ls 10;
· fiziskā apsardze un
trauksmes poga;
· visi apsardzesugunsdrošības veidi.
Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 67341845; 26004614
Ar 1. septembri piedāvājam
vietas 5-7 gadus veciem
bērniem ar garīgās
attīstības traucējumiem
speciālās pirmsskolas
izglītības programmā.
Iestājoties nepieciešami:
pedagoģiski medicīniskās
komisijas slēdziens un
atzinums, vecāku
iesniegums.
Tālr. informācijai: 63941719
- direktore, 63945319 audzinātāja A. Štāle.

Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe-Fridrihsone, Aigars Grīnbergs, Arnis Grundmanis, Juris Ludriķis.
Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1200 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

