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AKTUĀLI
Šajā numurā:

Eiropas Jauniešu
Parlamenta
Latvijas
Nacionālās
konferences
dalībnieki:
Reinis Pastars
(no kreisās),
Pauls Ķurbe,
Eduards Cers,
Ritvars Māsāns,
skolotāja Vita
Lauciņa-Veinere,
Toms Naguravičs,
Kristiāna
Lauciņa-Veinere,
Laura Liepiņa,
Laura Arāja un
Beatrise Dzene.
A: Vita Lauciņa-Veinere

debašu trenere Iecavas vidusskolā
No 6. līdz 9. augustam deviņi
skolēni no Iecavas
vidusskolas darbojās Eiropas
Jauniešu Parlamenta (EJP)
Latvijas Nacionālajā
konferencē Valmierā.
Jaunieši ļoti emocionāli, vieg-

li un pozitīvi atsaucās uz konferences dienām, taču vēlos aprakstīt mazliet konferences gaitu,
sagatavošanos tai un formālo
pusi.
Jau aprīlī uzrunāju skolēnus
par iesaistīšanos Latvijas Jauniešu organizācijā «Tellus», kura
piedāvā sesijas (kaut kas līdzīgs
saeimas debatēm) tikai angļu valodā. Lieki piebilst, ka tā ir lielis-

Mācību gadu sagaida
ar divējādām izjūtām
A: Viktorija Gabrjuna

Šis laiks ir finansiāli grūts
daudzām sfērām Latvijā,
tostarp arī izglītībai. Naudas
trūkums valdību piespiedis
pieņemt nepopulārus
lēmumus: valstī tiek slēgtas
skolas, daudzi pedagogi
paliek bez darba, tiem, kas
paliek, samazina algas. Bet kā
uz valsts fona šobrīd izskatās
Iecavas novada skolas un ar
kādu noskaņojumu skolotāji

uzsāks jauno mācību gadu, to
vaicāju skolu direktorēm.
Patlaban Iecavas vidusskolā
strādā 63 pedagogi. Kaut gan no
darba ir aizgājuši pieci pensionēti skolotāji, direktore Agra ZaķeFridrihsone teic, ka pedagogu
skolā pietiek. Samazinoties skolēnu skaitam, par sešiem komplektiem ir samazinājies klašu
komplektu skaits. Par spīti visām grūtībām vidusskolas skolotāji ir gatavi jaunajam mācību
gadam.
2.lpp.

ka iespēja radīt ap sevi anglisko
vidi tepat Latvijā.
Vairākām klasēm noorganizēju semināru skolā ar kādu no
LJO pārstāvjiem. Atsaucību izrādīja aptuveni 20 skolēnu. Maija vidū 13 jaunieši jau piedalījās
Rīgas reģionālajā sesijā, kas arī
pavēra šo lielisko iespēju pieteikties Nacionālajai konferencei
Valmierā.
7.lpp.

Pirmās klases 2.
skolēniem
dāvina mobilos
telefonus

Svarīgi
zemes
lietotājiem

3.

4.
«Baltijas
ceļam» 20: 5.
vēsture,
atmiņas,
gaidāmie
pasākumi

Īstenos pasākumus
bezdarba mazināšanai
A: Anta Kļaveniece

Ar Eiropas fondu atbalstu jau
septembrī Labklājības
ministrija (LM) sāks īstenot
vairākus krīzes seku
mazinošus pasākumus
bezdarbnieku, darba
meklētāju un bezdarba riskam
pakļauto personu atbalstam.
Vienu no tiem, jau sākot ar šī
gada septembri, īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

sadarbībā ar pašvaldībām. Tā
būs darba prakse pašvaldībās,
kurā varēs piedalīties tie bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Pasākuma
ietvaros bezdarbnieki, strādājot
fiziskus, sabiedrībai derīgus darbus pašvaldībās, piemēram, teritorijas labiekārtošanas darbus,
sociālajā aprūpē (nekomerciāliem mērķiem, 40 stundas nedēļā), saņems 100 latu stipendiju
par katru dalības mēnesi. 3.lpp.

2009. gada 21. augustā

2.

Mācību gadu sagaida ar divējādām izjūtām
1.lpp.

«Kā jūtas manas skolas skolotāji? Ar izpratni, ka krīze piemeklējusi katru no mums, un ar
dziļu neizpratni, kāpēc tieši skolotājiem ir procentuāli vislielākais algas samazinājums,» stāsta Iecavas vidusskolas direktore.
Līdzīga situācija ir arī Iecavas
internātpamatskolā. No darba
aizgājuši septiņi pedagogi, no
kuriem pieci ir pensionēta vecuma, viens jauns perspektīvs skolotājs zemā atalgojuma dēļ dodas
strādāt uz ārzemēm, viens skolotājs mazās pedagoģiskās slodzes
dēļ nākamajā mācību gadā arī
neturpinās darbu. Skolas direktore Judīte Rubina stāsta, ka šobrīd trūkst angļu valodas skolotāja, bet uz sludinājumiem neviens neatsaucas: «Ko darīsim
1. septembrī - nezinām. Jaunus
skolotājus darbā neaicinām, jo
skolai darba algām no valsts
iedalītā nauda ir tik maza, ka tik
tikko spēsim ar atalgojumu nodrošināt palikušos pedagogus.
Komentējot gaidāmo darba samaksas sistēmu, gribas raudāt
par Latvijas grūstošo izglītības
sistēmu un par saviem skolotājiem, kuri turpmāk ar savu augstāko izglītību, strādājot grūtu,
atbildīgu darbu, dzīvos zem iztikas minimuma un domās, kā nomaksāt obligātos maksājumus,
pabarot bērnus. Skolotāju noskaņojums - smaidām caur asa-

rām. Priecājamies, ka valsts turpina finansēt internātskolas, ka
vismaz kaut kur trūcīgiem bērniem tiks nodrošināts uzturs, izglītība, bet ar bažām gaidām
1. septembri, jo nezinām, kā darbosies mūsu izstrādātie plāni ar
stipri samazinātu pedagogu
skaitu nodrošināt skolēnu
audzināšanu diennakts režīmā.»
Mazliet optimistiskāka situācija ir sākumskolā «Dartija». Šogad pedagogu skaits ir palicis
nemainīgs un par to trūkumu
nevar sūdzēties. Protams, kā jau
visām skolām, arī «Dartijai»
trūkst līdzekļu, bet sākumskola
ir gatava 1. septembrī sagaidīt
savus audzēkņus. «Strādāt, lai
kādi arī nebūtu apstākļi, tas ir
mūsu pienākums,» uzskata direktore Irīna Freimane.
Valdības lēmums par 70%
samazināt pensijas strādājošajiem pensionāriem ietekmējis arī
Dzimtmisas pamatskolu. Tur no
darba aizgājuši četri skolotāji: ar
diviem beigušās darba līguma
attiecības, bet divi aizgājuši pensijā. Taču trīs skolas darbinieki,
kuri ir pensionāri, tomēr izvēlējušies darbu Dzimtmisas pamatskolā turpināt. «Šobrīd skolā
skolotāju pietiek. Nepastāv liela
kadru mainība,» skaidro direktores vietniece izglītības jomā
Lolita Krēmere. «Iecavas novadā
pedagogiem tiek izstrādāti darba
samaksas noteikumi. Vadoties

Ceram, ka tas kalpos vecākiem
kā sirdsmiers un bērniem kā
iedrošinājums labām sekmēm!»
Jāpiebilst, ka pirmklasnieku
vecākiem LMT jau piekto gadu
piedāvā saņemt 50% atlaidi zvaniem LMT tīklā un abonēšanas
maksai. Nepieciešams tikai pieslēgt pakalpojumu «Pirmklasnieks». To var izdarīt bez maksas
no 1. septembra līdz 31. maijam
jebkurā LMT Abonentu apkalpošanas centrā vai pie LMT dīleriem. «Pirmklasnieka» atlaides
viens no pirmklasnieka vecākiem saņem veselu gadu no pakalpojuma pieslēgšanas brīža.
LMT dīleru veikali, kuros
pirmklasnieki var saņemt bezmaksas mobilos telefonus, atrodas visā Latvijā, un tas nodrošina iespēju ērti piekļūt modernajiem un kvalitatīvajiem LMT pakalpojumiem arī reģionos. Lai
saņemtu bezmaksas mobilo tālruni, vecākiem līdzi jāņem pirmklasnieka dzimšanas apliecība. IZ

divējādām izjūtām: prieks par to,
ka ir darbs, sakopta skolas vide,
skolā ir pietiekams skolēnu
skaits, atsaucīgi kolēģi. Tomēr
skumji, ka esošais atalgojums
neatbilst ieguldītajam darbam
un iegūtajai kvalifikācijai,» savu
viedokli pauž skolas direktore
Jana Arāja. IZ

Iecavas novada Dome
piedāvā kursus:
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 18 mēnesī
Angļu valoda (iesācējiem)
Angļu valoda (ar vidējām zināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 12 mēnesī
Angļu valoda (sagatavošanās augstskolai)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 12 mēnesī
Spāņu valoda (iesācējiem)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 12 mēnesī
Latviešu valoda
(intensīva sagatavošana naturalizācijai)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 18 mēnesī
Vācu valoda (iesācējiem)
Vācu valoda (ar vidējām zināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls12 mēnesī
Pieteikties pa tālruni: 63941601, 629428476
līdz 26. augustam

IZ

Pirmklasniekiem dāvinās
mobilos telefonus
No 17. augusta līdz
30. septembrim Latvijas
Mobilais Telefons dīleru
veikalos visā Latvijā ikvienam
pirmklasniekam būs
iespējams saņemt bezmaksas
mobilo telefonu ar OKartes
sākuma komplektu.
Apmaiņā pret to LMT lūdz
pirmklasniekam atnest kādu
grāmatu, kuru viņš gribētu dāvināt maznodrošinātiem bērniem
ģimenēs un bērnunamos.
LMT viceprezidents Andris
Forstmanis: «Mobilais telefons
mūsdienās ir arī kā drošības garants, jo tā ir iespēja sazināties
jebkurā laikā visā LMT pārklājuma zonā, kas ir 99,75% Latvijas
teritorijas. Tā kā pirmās dienas
skolā bieži vien ir saistītas ar satraukumu gan no vecāku, gan
bērnu puses, LMT kā sociāli atbildīgs uzņēmums piedāvā lielisku iespēju pirmklasniekiem saņemt mobilo telefonu dāvanā.

pēc tiem, tiks noteikta darba samaksas kārtība skolotājiem.
Protams, ka algu samazinājums
ir jūtams. Ar 1. jūliju visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem
procentuāli tika samazināta darba alga, arī mūsu skolas tehniskajam personālam. Skolotāji
jauno mācību gadu sagaida ar

Der zināt

Pabalsts tikai trūcīgu
ģimeņu pirmklasniekiem
A: Anta Kļaveniece

Vairāki iecavnieki ir
vēlējušies noskaidrot, vai
šogad tiks piešķirti pabalsti
ģimenēm, kuru bērni šogad
uzsāks skolas gaitas 1. klasē?
Iepriekš pabalstu saņēma
katrs topošais skolēns, kura
dzīvesvieta bija deklarēta
Iecavas novadā vismaz
trīs mēnešus.
Skaidro Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale: «Šogad
pabalstu ģimenei, kurā bērns
uzsāk mācības 1. klasē, piešķir
pamatojoties uz Iecavas novada
Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 10 «Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai un
sociālajiem pakalpojumiem». Tie
nosaka, ka šo pabalstu 50,00 latu apmērā piešķir trūcīgai ģimenei. Ģimene/persona atzīstama
par trūcīgu, ja tās ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 50%
no valstī noteiktās minimālās

darba algas (šobrīd tie ir 90 lati
uz katru ģimenes locekli). Pabalstu piešķir no 1. jūlija līdz
30. septembrim. Pabalsta pieprasītājs pats vai ar pilnvarotas
personas starpniecību (pilnvarai
nav obligāts notariāls apliecinājums) iesniedz Sociālajam dienestam rakstveida iesniegumu,
kurā norāda problēmu, risināšanas veidu, iesniedz nepieciešamos dokumentus, kas apliecina,
ka persona/ģimene ir trūcīga un
aizpilda noteikta parauga iztikas
līdzekļu deklarāciju Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai
šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā.»
Ar noteikumiem un pabalstu
piešķiršanas kārtību var iepazīties 24. jūlija laikrakstā «Iecavas Ziņas» vai interneta portāla
www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība
- Normatīvie akti un plānošanas
dokumenti - Saistošie noteikumi,
vai vēršoties Domes Sociālajā
dienestā Dzirnavu ielā 1.
Tālr. 63942240, 63942241.» IZ

2009. gada 21. augustā

3.

Iegūsti pieredzi bez maksas
Īstenos pasākumus
bezdarba mazināšanai
A: Anta Kļaveniece

1.lpp.

Bezdarbnieks pēc izvēles pasākumā varēs iesaistīties no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem. To varēs darīt arī atkārtoti
gada laikā rindas kārtībā, tomēr
kopējais dalības ilgums pasākumā nedrīkstēs pārsniegt sešus
mēnešus gada laikā. Priekšrocība būs tiem, kuri ilgāk ir bez jebkādiem iztikas līdzekļiem. Ja cilvēks grib strādāt šos darbus, taču nav reģistrējies kā bezdarbnieks, viņam jādodas uz NVA filiāli. Plānots, ka kopumā šogad
un nākamgad pasākumā iesaistīsies vismaz 36 tūkstoši bezdarbnieku.
Lai saņemtu naudu šim projektam, pašvaldībai Nodarbinātības valsts aģentūrā jāiesniedz
darba vietu saraksts. Darba
prakses vietas jāveido no jauna,
lai nenotiktu pašlaik strādājošo
algoto darbinieku aizstāšana ar
šī projekta dalībniekiem.
Kā pastāstīja Iecavas novada
Sociālā dienesta vadītāja Sigma
Strautmale, šobrīd sadarbībā ar
pašvaldības Kārtības dienesta
vecāko inspektori Lūciju Mucenieci tiek apzinātas iespējamās
darba vietas un pienākumi, kurus uzticēt bezdarbniekiem. Bezdarbniekus paredzēts iesaistīt
novada teritorijas labiekārtošanā, pašvaldības izglītības iestāžu
remontdarbos un citur. Latvijā
paredzēts izveidot apmēram 25,5
tūkstošus šādu darba vie-tu.
Katram rajonam ir iedalītas

kvotas, ņemot vērā bezdarbnieku skaitu tajā. Iecavas novadam
paredzēto darba vietu skaits vēl
precīzi nav zināms, taču Bauskas rajonam kopumā iedalītas
368 vietas.
Bezdarbniekus darbam pašvaldībā rindas kārtībā norīkos
Nodarbinātības valsts aģentūras
filiāle atbilstoši tās rīcībā esošajiem bezdarbnieku sarakstiem
un pašvaldības iesniegtajām
darba vietām. Ar katru darbinieku pašvaldība slēgs tipveida līgumu.
Bezdarbnieku iesaistīšanai
pašvaldības darbos Labklājības
ministrija ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu plāno atvēlēt
24 miljonus latu. Pasākumu īstenos Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA), sadarbojoties ar
Latvijas pašvaldībām, no šā gada
septembra līdz 2010. gada decembrim. Tas uz šo laiku aizstās
līdzšinējo pasākumu - algotos
pagaidu darbus, lai sniegtu atbalstu pēc iespējas vairāk bezdarbniekiem.
Pasākuma ietvaros pašvaldībām būs iespējas pēc nepieciešamības izmantot ierobežota apjoma finansējumu nepieciešamā
aprīkojuma (darba instrumentu)
iegādei pasākuma īstenošanai,
kā arī transporta izdevumiem.
Pasākums veidots sadarbojoties ar Pasaules Bankas speciālistiem un izmantojot to valstu
pieredzi, kas ir bijušas līdzīgā sociālekonomiskā situācijā, kāda
pašreiz ir Latvijā. IZ

Zemes lietotāju ievērībai
Aivars Mačeks
Iecavas novada Domes Zemes
ierīcības dienesta vadītājs
Zemes lietotājiem, kuriem
par izpirkšanai pieteikto zemi ir
izgatavots zemes robežu plāns,
līdz 31. augustam Valsts zemes
dienesta (VZD) Zemgales reģionālās nodaļas Bauskas birojā jāiesniedz iesniegums lēmuma par
zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu pieņemšanai.
Tāpat zemes lietotājiem, kuri
par izpērkamo zemi pirms kadastrālās uzmērīšanas ir veikuši
priekšapmaksu privatizācijas
sertifikātos, līdz 31. augustam
VZD reģionālajā nodaļā jāiesniedz gan iesniegums minētā
lēmuma pieņemšanai, gan ze-

mes robežu plāns.
Iesniegums jāiesniedz Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4. stāvā,
469. kabinetā. Apmeklētāju
pieņemšanas laiki: pirmdienās
9-12; 14-18, otrdienās 13-17,
trešdienās 9-13, ceturtdienās 913, piektdienās 8-12. Tālrunis
uzziņām 63927131.
Ja līdz 31. augustam VZD
netiks iesniegts ne dokuments, kas apliecina tiesības
izpirkt zemi, ne zemes robežu
plāns, ne iesniegums lēmuma
pieņemšanai, lauku zemes izpircējs zaudēs iespēju izpirkt
zemi par tās kadastrālo vērtību, kā arī zaudēs jau ieguldīto
priekšapmaksu, kas veikta privatizācijas sertifikātos pirms
kadastrālās uzmērīšanas. IZ

Ikviens interesents ir aicināts
pieteikties Akadēmisko
programmu aģentūras (APA)
izsludinātajā Grundtvig
programmā «Darbnīcas», kur
ikviens, kas ir sasniedzis 18
gadus vecumu, var pieteikties
kādā no Eiropas Savienības
valstu rīkotajām darbnīcām
atbilstoši savām interesēm.
Visas izmaksas 100% apmērā
sedz organizatori.
Grundtvig ir Eiropas Savienības programma sadarbībai Eiropā mūžizglītības jautājumos.
«Grundtvig darbnīcas» ir jauna
akcija, kas tiek uzsākta 2009.
gadā. Mērķis ir dot iespēju ikvienam interesentam piedalīties
Darbnīcās (mācību pasākumos
un semināros), kas notiek kādā
citā programmas dalībvalstī.
Darbnīcās kopā strādā nelielas
grupas no dažādām programmas dalībvalstīm. Šī ir iespēja
gūt jaunu pieredzi un zināšanas,
kas atbilst personīgās attīstības
un izglītības vajadzībām. Dalībnieku skaits grupās ir no 10 līdz
20.
Darbnīcu piedāvājumā tēmu
ir ļoti daudz:
- vizuālā māksla, mūzika, radošums, skaitļu pasaule, matemātika, dabaszinības, kā arī citas tēmas, kur svešvalodu prasmes nav īpaši vajadzīgas;
- valodu apguve, īpaši cilvēkiem, kas vēlas apgūt valodas
pamatprasmes (vai uzlabot šīs
prasmes specializētās sfērās,

īpaši, ja šī valoda ir tās valsts valoda, kur notiek Darbnīca un ja
tā ir retāk lietota un mācīta valoda);
- diskusiju grupas par kopīgām Eiropas interesēm, lai veicinātu pieaugušo iedzīvotāju interesi par Eiropas jautājumiem;
- aktīva pilsonība un starpkultūru dialogs. Taču ir Darbnīcas arī par citām tēmām. Grundtvig darbnīcu katalogā ir apkopotas visas Darbnīcas, kas tiek
organizētas laika posmā no
2009. gada 1. septembra līdz
2010. gada 31. augustam. Katrai
Darbnīcai ir dots neliels aktivitāšu apraksts un organizatoru
kontaktinformācija.
Darbnīcu organizatori sedz
visus izdevumus, kas radušies
saistībā ar darbnīcu organizēšanu, to popularizēšanu, dalībnieku vajadzību apmierināšanu,
ceļojumu, apmešanos. Organizatori sedz dalībnieku sagatavošanās izdevumus, ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus.
Vienas darbnīcas ilgums ir
no piecām līdz desmit dienām.
Darbnīcas visā Eiropā notiek laika posmā no šī gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam.
Vairāk informācijas par pieteikšanos un arī Darbnīcu katalogu meklējiet internetā www.apa.lv. Neskaidrību gadījumā varat zvanīt arī Iecavas novada Domes pieaugušo izglītības
speciālistei Valdai Lieknei pa
tālr. 29428476. IZ

Mācīsimies dzīvot ar prieku
A: Valda Liekne

Domes pieaugušo izglītības
speciāliste
Iecavas novada Dome
ikvienu interesentu aicina
uz bezmaksas nodarbību
ciklu «Dzīvot ar prieku».
Pirmā nodarbība ieplānota
sestdien, 29. augustā, no plkst.
10 līdz 15. Nodarbības notiks
starptautiska projekta «EDU for
ALL» ietvaros. Mācību ciklu vadīs
lektore Daina Romanovska un
Sandra Pallo. Kursiem var pieteikties pa tālruni 63941601 vai
29428476 līdz 27. augustam.
Dzīvot ar prieku - tas ir trīs
dienu nodarbību cikls, kurā katra diena veltīta kādai tēmai, kas
Palīdz sakārtot sevi un sniedz
idejas, kā palīdzēt līdzcilvēkiem.
Sarkanā diena
Mūsu uztveres daudzveidība,
labās un kreisās smadzeņu puslodes aktivizēšana, savu iespēju

un talantu atklāšana. Stress un
psihoemocionālās izdegšanas
sindroms. Kā to izmantot savā
labā? Radošā zīmēšana. Krāsu
ietekme uz mūsu domāšanu un
emocijām. Mandalas, to veidi un
izmantošana ikdienā.
Dzeltenā diena
Savas personības izpēte, kas
es esmu un kādas ir manas kompetences. Kas ir motivācija? Savas motivācijas izpēte. Savu spēju un iespēju atraisīšana. Kādas
lomas es spēlēju savā dzīvē? Kuras lomas man ir būtiskas? Manas un manas ģimenes vērtības.
Vērtības un laiks.
Zilā diena
Laika plānošana. Savas dzīves stratēģijas izveide. Svarīgākie dzīves aspekti darbs, materiālā labklājība, veselība un attiecības. Mērķu noteikšana un
uzdevumi to realizēšanai. Formas dzīves stratēģijas nostiprināšanai. IZ
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MolotovaRibentropa pakts

Cilvēku ķēde trīs valstu vienotībai pēc brīvības

1939. gada 23. augustā Padomju Savienības un Vācijas ārlietu ministri - Vjačeslavs Molotovs un Joahims fon Ribentrops,
pildot savu vadoņu Staļina un
Hitlera pavēli, - parakstīja līgumu, kas ietekmēja Eiropas un visas pasaules likteni. Šis pakts
un tā slepenie papildprotokoli
noteica Padomju Savienības un
Vācijas ietekmes sfēras un noveda pie Otrā pasaules kara uzsākšanas, kā arī pie triju Baltijas
valstu - Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas - okupācijas.
50 gadus vēlāk, 1989. gada
23. augustā, trīs nācijas pie Baltijas jūras pārsteidza visu pasauli, sadodoties rokās un 600
kilometru garā ķēdē kopīgi pieprasot Molotova-Ribentropa
pakta papildprotokolu publisko
atzīšanu un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. IZ

Pirms 20 gadiem, 1989. gada
23. augustā, vairāk nekā
miljons cilvēku Latvijā,
Lietuvā un Igaunijā sadevās
rokās, izveidojot 600 km garu
ķēdi no Tompea pils pakājes
Tallinā līdz Ģedimina torņa
pakājei Viļņā, pa ceļam
šķērsojot Rīgu un Daugavas
upi un radot vienotību trīs
valstu centienos pēc brīvības.
«Baltijas ceļu» organizēja visu
Baltijas valstu nacionālās kustības: Igaunijas Tautas fronte
Rahvarinne, Latvijas Tautas
fronte un Lietuvas Reformu
kustība Sajūdis.
«Baltijas ceļš» ieviesa nozīmīgas izmaiņas pasaules vēsturē.

Tas bija iespējams vienīgi caur
cilvēku vienotību un kopīgu paļāvību, kuru pauda ikviens cilvēks kopējā mērķa sasniegšanai. Iespaidīgais nevardarbīga
protesta un solidaritātes paušanas akts kļuva par miera kultūras dzīvu piemēru, nodrošinot
pieeju informācijai un novedot
pie līguma slepeno papildprotokolu un tā parakstīšanas seku
pasaules vēsturē atzīšanas.
«Baltijas ceļš» palielināja
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
nacionālās pašnoteikšanās
iespējas un veicināja demokrātisko kustību darbību Padomju
Savienības teritorijā. Baltijas
valstis atjaunoja savu brīvību

mierīgā ceļā, radot precedentu,
kuram sekoja, un cerams, arī
sekos, citas valstis - cilvēcīguma
uzvaru par totalitārismu.
«Baltijas ceļš» bija fenomens,
kurš parādīja, kā trīs mazas valstis - Baltijas valstis - neskatoties uz nāciju dažādību, radīja
starpkultūru garīgo vienotību kā
valstu iekšienē, tā arī starp valstīm kopējā mērķa sasniegšanas
vārdā - pārvarēt Otrā pasaules
kara sekas un iznīcināt totalitāro
režīmu.
«Baltijas ceļš» ir vēsturisks
simbols, kurš dzīvo cilvēces kolektīvajā atmiņā, veicinot sapratni par solidaritātes un vārda brīvības nozīmi un vērtībām. IZ

Skrējiens «Sirdspuksti Baltijai» Iecavā
Baltijas vienotības
skrējiens «Sirdspuksti
Baltijai» Iecavā aizsāksies
23. augustā plkst. 15:55
pie Jelgavas šosejas.
Skrējiens virzīsies cauri visai
Iecavas novada teritorijai no Codes puses, bet Iecavas ciema teritorijā tiks veikti divi kilometri.
Kontrolpunkti Iecavas robežās:
Jelgavas šoseja, Zemgales iela
un zīme «Iecavas beigas». Tālāk
dalībnieki caur Ķekavu skries uz
Rīgu.
Iecavas novada teritorijā pavisam izvietoti 20 kontrolpunkti,
kuros līdz otrdienai skrējienam
bija reģistrējušies 457 cilvēki.
Visvairāk dalībnieku - 160 - reģistrējušies kontrolpunktā Jelgavas šoseja, 25 - Zemgales iela,
47 - Iecavas stacija, 49 - Dimzukalns, 21- Dzimtmisa.
«Šis ir labs pasākums, lai atcerētos «Baltijas ceļu» pirms 20
gadiem. Arī lai demonstrētu savu atbalstu Latvijai,» dažas dienas pirms vienotības skrējiena
saka tā dalībnieks, 36 gadus vecais Andris Riekstiņš. Viņš kopā
ar darbabiedriem un ģimeni: sievu Solvitu un septiņus gadus veco dēlu Gustavu, skrējējiem piebiedrosies kontrolpunktā pie zīmes «Iecavas beigas». Savu motivāciju piedalīties Andris skaidro
īsi un kodolīgi: «Mēs par Latviju!»
Spilgtā atmiņā viņam vēl palikusi piedalīšanās «Baltija ceļa» akcijā pie pagrieziena uz Balticovo.
Tolaik sešpadsmitgadīgajam Andrim tas bijis spilgts piedzīvo-

«Baltijas ceļa» dalībnieki Iecavā, Zemgales un Rīgas ielas krustojumā.
Foto no vidusskolas muzeja krājumiem.
jums, kuru pavadījušas izteiktas
patriotisma jūtas. 1991. gadā
A. Riekstiņš bijis arī barikāžu
dalībnieks. «Toreiz izvirzītais
mērķis ir sasniegts - Latvija brīvību ir atguvusi, taču šobrīd
daudz kas nav tā, kā cerēts. Tas,
protams, patriotismu mazina.
Taču optimismu es vēl neesmu
zaudējis un ticu, kas būs labi,» tā
Andris. IZ

23. augusts būs atceres diena
Saeima 16. jūlijā grozot
likumu «Par svētku, atceres
un atzīmējamām dienām», 23.
augustu noteica par
staļinisma un nacisma upuru
atceres dienu.
Eiropas Parlaments, pagājušā gada septembrī pieņemot un
izsludinot attiecīgu deklarāciju,

aicināja Eiropas Savienības valstu parlamentus pasludināt
23. augustu par staļinisma un
nacisma upuru atceres dienu.
Tā ir diena, kad tika noslēgts
Molotova-Ribentropa pakts, ar
kura slepenajiem papildprotokoliem Eiropa tika sadalīta divās
interešu sfērās. IZ
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Pārdomas par Baltijas ceļu un Latvijas nākotni
A: Anta Kļaveniece
F: no personīgā arhīva

Romāns Tilleris ir iecavnieks,
kurš šobrīd strādā Rīgas
Ukraiņu vidusskolā par
direktores vietnieku izglītības
un informātikas jautājumos.
Savulaik savas politiskās
pārliecības vadīts viņš aktīvi
iesaistījās Tautas frontes
rindās, bija viens no «Baltijas
ceļa» organizatoriem. Arī
tagad viņu uztrauc Latvijas
nākotne, tādēļ viņš ir
iesaistījies Pilsoniskās
savienības izglītības darba
grupā, atbalsta arī apvienību
«Visu Latvijai». «Es iestājos arī
par to, lai deputāti un
ministri, kas strādājuši tikai
savā labā un noveduši valsti
līdz bankrotam, tiktu saukti
pie kriminālatbildības,» tā
Romāns. Taču šoreiz viņa
atmiņu stāstījums par
«Baltijas ceļu».
«Baltijas ceļš» bija loģisks turpinājums un vidējais posms pēc
latviešu tautas atmodas un apvienošanās 1988. gadā Tautas
frontes kustībā cīņai pret Staļina-Hitlera (Molotova-Ribentropa) 1939. gada slepenā protokola
sekām, kad Latvija tika okupēta
un tās tauta pakļauta vardarbībai un latviešu valodas un latvisko vērtību iznīcināšanai. Cilvēki
saprata, ka ir jāsadodas rokās

Romāns Tilleris:
«Apņemšanās organizēt
«Baltijas ceļu» man bija liels
izaicinājums un saviļņojums.
Biju ļoti laimīgs par tik lielu
tautas drosmi un atsaucību
parādīt mazās Latvijas
varenību kopā ar igauņiem
un lietuviešiem.»
un jāiziet ielās tā, lai visa pasaule
saprastu, ka mēs negribam dzīvot pret pašu gribu nīstajā PSRS
- apspiesti, bez tiesībām, savas
valsts un latviskās vides, bez latviešu valodas, kultūras un tradīcijām.
Arī es sapratu, ka PSRS nav
tas veidojums, kas cilvēkiem un
tautām nestu prieku un laimi.
Tās mērķis bija svešu teritoriju

iegūšana, tautu pārkrievošana
un paklausīgas pelēkās masas
veidošana. Man tas nebija pieņemams, tāpēc jau 1987. gadā aktīvi iesaistījos dažādās kustībās,
lai tuvinātos nospraustajam
mērķim - atbrīvoties no PSRS važām.
Tā kā 1988. gadā iesāku organizēt Tautas frontes kustību
Bauskas rajonā, tad arī 1989.
gadā apņēmos organizēt «Baltijas ceļu». Man tas bija liels izaicinājums un saviļņojums. Biju ļoti
laimīgs par tik lielu tautas drosmi un atsaucību parādīt mazās
Latvijas varenību kopā ar igauņiem un lietuviešiem. Visi ticēja
brīvībai un uzvarai. Pasaule to
ievēroja, saprata un nolēma mūsu mērķus atbalstīt. 1991. gada
cīņas noslēdzošajā posmā «Barikāžu laiks» mēs to panācām.
Protams, bez daudziem aktīvistiem un atbalstītājiem visā
Latvijā, Iecavā un citos Bauskas
rajona pagastos mēs to nebūtu
panākuši. Tāpēc gribu pieminēt
vismaz dažus iecavniekus (vairāki no viņiem diemžēl ir jau miruši) un viņu ģimenes, kam jāpasaka liels paldies par ieguldīto darbu šājā grūtajā, bet svarīgajā latviešu tautas trešās atmodas laikā: Uldim Godainim, Imantam
Sūnam, Aivaram Plasiņam, Stepanam Drozdovam, Jānim Ērglim, Jānim Kauķim, Veltai
Grīnbergai, Agrim Alksnim, Balvai Zaķei, Valdai Jakuškai, An-

nai Namiķei, Vandai Korbei,
Guntim Pakalnam, Zigurdam
Birkam, Arnim Stariņam, Haraldam Rudzītim, Anitai Latvietei,
Ivaram Krezevskim, Aldim Smiltniekam, Jānim Ošiņam, Jānim
Pelsim, Agrai Zaķei, Jānim Pastaram, Pēterim Rikānam, Aivaram Sviklim, Edvīnam Švītiņam,
Albertam Vaičekonim, Ernai
Holšteinei, Andrim Jungam,
Aivaram Janekam, Jānim Eglītim, Mārītei Čudarei, Raitim Purmalim, Uldim Lasmanim, Alfrēdam Leitim, Dainim Mičulim,
Indrai Bāliņai, Edgaram Potašam, Natālijai Bankai un daudziem citiem.
Galveno uzdevumu - atbrīvošanos no PSRS jūga - mēs panācām. Esam iestājušies ES un
NATO. Bet cīņa vēl nav līdz galam izcīnīta. Atslābt un iekrist
pašapmierinātībā nedrīkst, jo 50
gados radītās okupācijas sekas
vēl ir darbībā un var radīt postošu rezultātu Latvijai un latviešu
tautai, ja latviskās partijas un
latviešu tauta neapvienosies un
nedarīs visu iespējamo, lai turpmāk par deputātiem, ministriem
un ierēdņiem nevarētu tikt cilvēki, kas darbojas tikai savu kriminālo interešu labā vai nīst Latviju, latviešu tautu, tās valodu,
tradīcijas un neievēro likumus.
Tāpēc arī šogad aicinu visus aktīvi iesaistīties «Baltijas ceļa»
skrējienā, jo tikai kopā mēs esam
spēks!» IZ

Kas jāzina skrējiena «Sirdspuksti Baltijai» dalībniekiem
Informācija visiem
daudzajiem tūkstošiem
dalībnieku, kuri svētdien, 23.
augustā, piedalīsies Baltijas
vienotības skrējienā
«Sirdspuksti Baltijai», lai
veiktu vismaz vienu
kilometru ceļā no Tallinas uz
Rīgu vai no Viļņas uz Rīgu.
Kontrolpunkti
Kontrolpunkti sadarbībā ar
VAS «Latvijas Valsts ceļi» un VAS
«Latvijas autoceļu uzturētājs»
tiks marķēti - uz asfalta būs atzīmēta kontrolpunkta sākuma līnija un laiks, kad vadošais skrējējs to šķērsos. Lai uzsāktu skrējienu, reģistrētajiem dalībniekiem nav nepieciešams personu
apliecinošs dokuments vai reģistrācijas lapa, vien īstajā laikā ir
jābūt pie sava kontrolpunkta līnijas.
Došanās trasē
Stafetes «kociņus» - Lietuvas
un Igaunijas prezidentu vēstījumus - Latvijas teritorijā nesīs latviešu orientieristi nacionālās izlases tērpos. Dalībnieki tiek aicināti sagaidīt stafetes maiņu, kura notiks ik pa kilometram, un

skrējienam pievienoties tikai pēc
šīs stafetes maiņas.
Atstatums
Busiņam ar «Baltijas Sirdspuksti» logotipu ir jāatrodas
iespējami tuvu vadošajam skrējējam, jo šajā busiņā esošā tehnoloģija nodrošinās sirdspukstu
pārraidīšanu, kas ļaus mājas lapā www.baltijascelam20.lv sekot
līdzi skrējiena virzībai uz Rīgu.
Sirdspuksti tiek pierakstīti tikai
vadošajam skrējējam katrā kilometrā. Stafeti visu ceļu pavadīs
arī Ceļu policijas autotransports.
Apģērbs
Būtu labi izvēlēties skriešanai piemērotus sporta apavus ar
biezāku zoli, jo skrējiens notiks
pa asfaltu.
Ikviens «Sirdspuksti Baltijai»
dalībnieks un līdzjutējs var pasūtīt sev skrējiena T-kreklu, kas
apdrukāts ar krāsainu skrējiena
logotipu. Iespējams izvēlēties atbilstošu izmēru un modeli. Akcijas T-kreklus mājas lapās
www.baltijascelam20.lv un
www.uzvelckreklu.lv iespējams
pasūtīt līdz pat 21. augustam.

Tiem, kuri skrējienu ir iecerējuši
veikt ģimenes, uzņēmuma vai
draugu grupās, kreklam var pievienot savu logotipu vai saukli.
Atbilstošs ātrums
Organizatori aicina visus
skrējiena dalībniekus ar izpratni
izturēties pret paredzēto skrējiena ātrumu - viens kilometrs vidēji piecās minūtēs, un visus
tos, kam skriešana nav ikdienas
treniņa sastāvdaļa, nepārvērtēt
savus spēkus, bet veikt izvēlēto
kilometru sev piemērotā tempā.
Visiem tiem, kuri trenējas neregulāri, skrējiena organizatoru
komitejas vadītājs, Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris
Apinis iesaka skrējienu veikt ar
pulsa ātrumu 120-130 reizes minūtē. Vajadzības gadījumā Katastrofu medicīnas centra darbinieki būs gatavi sniegt palīdzību
ikvienam «Baltijas ceļa» dalībniekam, kam skrējiens būs raisījis
veselības problēmas.
Sagatavošanās skrējienam
Ārsts Pēteris Apinis aicina visus dalībniekus pirms skrējiena
vismaz 10-15 minūtes iesildīties,
skrienot ļoti lēnām vai ejot ātrā

solī, kā arī nedaudz izvēzēt kājas
un izstaipīties. Arī pēc skriešanas būtu mērķtiecīgi atsildīties,
ejot kādu kilometru ātrā solī.
Īpaši nozīmīga iesildīšanās un
atsildīšanās būtu tiem dalībniekiem, kuri ir plānojuši veikt vairākus kilometrus.
Reģistrēties skrējienam joprojām ir iespējams akcijas mājas lapā www.baltijascelam20.lv,
porālā www.draugiem.lv, kā arī
akcijas informatīvajā teltī pie
Brīvības pieminekļa Rīgā. IZ

22. augustā plkst. 21
Bauskas Rātslaukumā
noritēs atceres pasākums
«BALTIJAS CEĻAM 20
GADU».
Apbalvojumus par
ieguldījumu «Baltijas ceļa»
organizēšanā pasniegs
aktīvākajiem Bauskas reģiona
pārstāvjiem. Īpaši Baltijas
Asamblejas pateicības diplomi
tiks pasniegti arī trim
iecavniekiem.
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Atbildīgi lēmumi un negulētas naktis
1.lpp.

Sākumā bija paredzēti 13 sesijas dalībnieki, taču vasara izdara savas korekcijas un rezultātā aizbrauca deviņi. Pirms tam
mēs ar Mišu (Mihailu Haļitovu)
sasaucām skolēnus vienkopus,
lai izrunātu galvenās lietas par
konferenci un iedvesmotu būt
pozitīviem, lai kā arī neietu. Arī
man tas bija pagaidām neapgūts
lauciņš, tāpēc nevarēju jauniešiem neko solīt un garantēt, ja
nu vienīgi angļu valodu un vēl
nebijušu pieredzi.
Konferenci organizēja jaunieši, kuri jau studē Latvijas augstskolās vai arī iet vidusskolas pēdējās klasēs. Ļoti patika, ka organizatori sazinājās ar katru no
delegātiem personīgi, tā rosinot
viņos atbildību un patstāvību.
Es kā skolotāja informāciju saņēmu tikai tik, cik konferences
pēdējai dienai nepieciešams, vai
tik, cik vēlējos noskaidrot.
Tātad mūsu jaunieši ar manu
un Mišas svētību tika atstāti Valmierā uz četrām dienām. Pirmās
trīs dienas viņi pavadīja Valmieras Valsts ģimnāzijā, bet pēdējo Valmieras Vidzemes augstskolā.
Tikai telefoniski uzzināju, ka
programma jauniešiem ir ļoti
piesātināta, interesanta, aizraujoša, bet reizē arī nopietna un
darbietilpīga. Ne mirkli brīvā laika, viss kā pēc pulksteņa un vēl
mazliet. Tā īsti Valmieru skolēni
arī neiepazina, taču jautrību,
draugus, patstāvību, nebijušu
pieredzi, angļu valodu un nojausmu par ģenerālo asambleju
gan.
Pirmajā dienā notika tikai komandu veidošanas un saliedēšanas darbs caur spēlēm, dziesmām, un vakara prezentāciju,
kuras nosaukums bija «Eirociemats». Katrai skolas delegācijai
bija mājas uzdevums, kuru sagatavojām jau iepriekš par vienu
no Eiropas Savienības valstīm.
Mūsu skolai bija jāsagatavo mājas darbs par Austriju.
Otrajā dienā sākās nopietnais darbs - gatavošanās ģenerālajai asamblejai, taču pamīšus ar
jautrībām, avīzes iznākšanu, kuru katru dienu izdeva divi īpaši
norīkoti žurnālisti no jauniešu
parlamenta. Jau pirms konferences jaunieši izvēlējās tēmas,
kuras varētu apspriest, kopā
astoņas. Jauniešus sadalīja astoņās komitejās jaukti no dažādām skolām; divas komandas bija
no citām valstīm - Vācijas un
Igaunijas. Tas ar nolūku, lai jaunieši būtu spiesti savā starpā runāt tikai angliski. Tēmas arī ne
no vieglajām, lai izteiktos anglis-

ki: 1. Konstitucionālo lietu komiteja (par birokrātiju Eiropā);
2. Civiltiesību, tiesiskuma,
valsts iekšlietu komiteja (par
vārda brīvību, par goda un cieņas aizskaršanu); 3. Klimata izmaiņu komiteja; 4. Konstitucionālo lietu komiteja 2 (par Eiropas
jauno viedokļu atbildību); 5. Vides, veselības un veselīga uztura
komiteja (par brīvo robežu plūsmu un to ietekmi uz epidēmijām
un pandēmijām); 6. Ekonomikas
komiteja (par ekonomisko krīzi
un cilvēktiesībām); 7. Nodarbinātības un sociālā komiteja (par
jauniešu darba iespējām ES);
8. Civiltiesību, tiesiskuma,
valsts iekšlietu komiteja 2 (par
balansu starp imigrantu integrāciju un nacionālās identitātes
saglabāšanu). Nav brīnums, ka
otrajā dienā daži jau sāka drusku bažīties. Taču viss ir izdarāms, jo īpaši tādēļ, ka katrai komitejai bija norīkoti divi Eiropas
Parlamenta komiteju vadītāji (līdzīgi, kā katrai ministrijai valdībā ir savs departaments un atbildīgās personas). Vakarā atslodzei sekoja Eirokoncerts.
Trešajā dienā komitejas atkal
strādāja pie savām tēmām, izvirzīja problēmu un risinājumu rezolūcijas. Protams, jautrās izdarības pa vidu. Vēl sagatavot aizstāvības runu, uzbrukuma runu
kādai no citām komitejām, atvērtās debates jautājumus un noslēguma, apkopojošo runu. Vakarā - grieķu ballīte.
Ceturtā diena - ģenerālā
asambleja (kaut kas līdzīgs valdības sēdēm). Asambleju vadīja
un koordinēja parlamenta prezidente Irem no Turcijas, divi viceprezidenti: Mārtiņš no Latvijas
un Milda no Lietuvas. Visas komitejas atradās zālē un asamblejas norise tika vadīta pēc septiņiem kritērijiem. 1. Rezolūcijas
paziņošana. Prezidente vai kāds
no viceprezidentiem uzsāk procedūru, nolasot komitejas dalībnieku vārdus un tēmu. 2. Rezolūcijas prezentācija. Prezidents
uzaicina uz pjedestāla kādu no
komitejas pārstāvjiem nolasīt izvirzītās rezolūcijas. 3. Rezolūcijas aizstāvības runa. Prezidents
aicina komitejas pārstāvi nolasīt
aizstāvības runu. 4. Uzbrukuma
runa. Prezidents uzaicina kādu
no komitejām, kuras ir pacēlušas atbilstošas kartītes uzstāties
ar noraidošo runu. 5. Atvērtās
debates. Komitejas atkal ceļ kartiņas un prezidents izvēlas, kurš
uzdos jautājumus. 6. Kopsavilkums. Komiteja, kura uzstājās,
nāk klajā ar kopsavilkuma runu.
7. Balsošana par rezolūciju. Balsojot katra komiteja izdara izvēli,

Eduards (vidū) ar savas komisijas locekļiem. «Man kā otram
jaunākajam dalībniekam šoreiz bija ļauts iejusties
pieaugušāku cilvēku vidē, jo konferences dalībnieki bija
vidusskolēni, bet es vēl tikai iešu 8. klasē,» tā Eduards.
vai rezolūciju virzīt tālāk vai noraidīt.
Vienas komitejas darbība vai
vadība ilga aptuveni vienu stundu. Ja parēķina, ka asamblejā
piedalījās astoņas komitejas un
pa vidu vēl pusdienas un kafijas
pauzes, diena patiesi izvērtās gara un darbietilpīga. Piedevām jāatceras, ka tie ir jaunieši, ka ir
vasara, ka viss notiek angliski.
Cepuri nost! Prieks par mūsējiem, par pozitīvismu un par darbu. Katrs no konferences delegātiem saņēma sertifikātu un piemiņas disku par konferenci ar
foto, avīzēm un trīs video filmiņām. Būs kur iegremdēties atmiņās! Divas meitenes - Laura Arāja un Laura Liepiņa - noslēguma
ceremonijā tika izvirzītas uz Liepājas Nacionālo sesiju novembrī,
kura solās būt ne mazāk radoša,
jautra un darbietilpīga. Mēs pat
necerējām ne uz kādiem lauriem, jo bijām šeit pirmo reizi, tāpēc man liels prieks, ka meitenes
tika galā ar uzdevumu un ir novērtētas.
Varu piebilst, ka dalību Eiropas Jauniešu parlamentā turpināsim un iedrošināsim ari citus.
Ja kādam ir vēlme ieskatīties organizācijas mājas lapā, lūdzu,
www.tellus.lv. Pateicamies visiem dalībniekiem, organizatoriem, skolas šoferītim Normundam Laupam, administrācijai
par transporta pakalpojumiem
un visiem, kas tieši vai netieši bija kopā ar mums.
Laura Liepiņa: «Šī konference
bija kaut kas vēl nepieredzēts.
Pirmajā dienā mēs iepazināmies
ar savas komitejas dalībniekiem
un priekšsēdētājiem, spēlējot
dažādas spēles un diskutējot.
Nekad iepriekš nebiju domājusi,

ka rotaļas par lieliem, resniem
ponijiem un mazām, zaļām vardēm izraisīs manī sajūsmu. Bet,
pateicoties visu dalībnieku pozitīvajai attieksmei un lieliskajai
atmosfērai, pat šādas šķietami
bērnišķīgas izklaides spēja radīt
prieku. Vakarā Eirociematā uzstājāmies ar priekšnesumu par
Austriju. Bija jautri attēlot tradicionālus un slavenus (V. A. Mocarts, Arnolds Švarcnegers, Hermans Maijers).
Šajās dienās es pirmo reizi
guvu priekšstatu par to, kā
norisinās Eiropas Jauniešu parlamenta Ģenerālās Asamblejas ,
un sapratu, ka tā ir pavisam cita
pasaule.»
Beatrise Dzene: «Valmiera bija kaut kas nekad neizbaudīts!
Tāda jautrība, spēles, pozitīvisms, kopības sajūta nekad nebija izjusta. Organizatori bija padomājuši par visu - lielisku ēdienu, pilnu dienas kārtību un lielu
jautrību. Katra rīta celšanās
iesākās ar tā-ādu izbīli, jo, lai
pieceltu delegātus, telpā tika
ienestas lielās tumbas un atskaņota dziesma, kurā skan sirēnas
skaņas. Interesanti... Vissmieklīgākais, ka Reinis tikai trešajā
naktī saprata, ka mūsu komitejā
ir arī igauniete. To gan var saprast, jo visi taču runājām angļu
valodā.»
Kristiāna Lauciņa-Veinere:
«Kad pēc pirmās jautri pavadītās
dienas sākās smags darbs, es
jau sāku domāt, ko es tur vispār
daru un biju simtprocentīgi pārliecināta, ka vairs neiesaistīšos
tādos pasākumos. Visi tik ātri
runāja angliski, ka man likās, ko
es te viena dumiķīte iemaldījusies. Taču pēc tam manas domas
mainījās par 180 grādiem. Tas
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bija ļoti interesanti, kā katra komanda aizstāv savu darbu, kā
pārējie uzdod jautājumus, kā
tiek demonstrēts rezultāts. Žēl,
ka jau ātrāk neklausīju mammu,
viņa visu laiku centās mani pierunāt debatēt. Tagad noteikti to
darīšu. Tas ir ļoti interesanti, tā
ir laba pieredze, jaunas zināšanas un labi pavadīts laiks.»
Laura Arāja: «Iecavnieku grupā visiem bija labas attiecības,
visi jauki un atsaucīgi. Laika gaitā pierādījās, ka mēs esam arī ļoti aktīvi uz citu konferences dalībnieku fona. Lai arī iepriekšējās naktīs sanāca gulēt ļoti maz,
pēdējā naktī negulējām vispār.
Un tas noveda pie neizbēgamā iesnaušanās ģenerālās asamblejas laikā. Atvadoties es sapratu,
ka šīs dienas ir bijušas lieliskas!
Gan pieredzes, gan sastapto cilvēku un piedzīvoto emociju dēļ.
Jau ar nepacietību gaidu līdzīgu
pasākumu novembrī Liepājā.»
Toms Naguravičs: «Patika, ka
pasākumā varēja iepazīties ar
jauniem cilvēkiem. Bija laba
iespēja izmantot un trenēties an-

gļu valodu. Ja neskaita grupu
darbu, tad pārējās aktivitātēs
iecavnieki, manuprāt, bija visaktīvākie. Atpakaļceļā nevarējām
vien rimties veldzēties atmiņās
un izspēlēt spēles.»
Eduards Cers: «Spožākais, ko
atceros, ir pēdējās nakts aktivitātes, jo gulēt neaizgājām vispār.
Toties prezentācija bija nopietnākais notikums visas konferences laikā. Viss notika tik oficiāli,
ka pilnīgi «neizspļāvu» ne vārda… Man kā otram jaunākajam
dalībniekam šoreiz bija ļauts
iejusties pieaugušāku cilvēku vidē, jo konferences dalībnieki bija
vidusskolēni, bet es vēl tikai iešu
8. klasē.»
Pauls Ķurbe: «Sākumā komandu veidošana likās dīvaina,
jo nācās veikt visādus bērnišķīgus uzdevumus. Tikai beigās es
sapratu, cik ļoti tas ir satuvinājis
mūsu komandu. Tagad, kad esmu jau mājās, gribās, lai pasākums būtu bijis ilgāk. Visas sesijas laikā es neredzēju nevienu
noskumušu vai garlaikotu personu. Man patika un es domāju,
ka citiem arī!» IZ

Aicina apskatīt gleznas
A: F: Anta Kļaveniece

Kultūras nama mazā zāle ir
tērpusies svētku drānās! Jau
sestdien, 15. augustā, teātra
izrādes «Minhauzena
precības» starpbrīžos, teātra
apmeklētāji varēja skatīt
iecavnieces Gitas Kravalas
gleznu izstādi. Ja nebijāt to
vidū, tad nāciet un apskatiet
gleznas katru darba dienu no
plkst.10 līdz 17.
«Gleznošana ir mans hobijs,
mākslas skolā mācījuies neesmu. Bet nu jau divus gadus
savu vaļasprieku kopju un mācos gleznot «Meistara Gotharda»
gleznošanas studijā Bauskā pie
tādiem atzītiem maksliniekiem
kā Īra Rozentāle, Anita Meldere,
Elga Grīnvalde, Laura Matilde
Ikerte un Mārtiņš Krūmiņš,»
stāsta Gita.
Interesi par glezniecību Gitai
radījusi pamatskolas zīmēšanas
skolotāja Biruta Gustiņa Rundālē, kas iemācījusi viņai krāsu izjūtu un pirmās iemaņas zīmēšanā.

«Šobrīd gleznošana ir izvērtusies par fantastisku vaļasprieku
brīvajiem brīžiem, kas palīdz atslēgties no ikdienas rūpēm, dod
iespēju mācīties pie autoritātēm
glezniecībā un satikties ar līdzīgi
domājošiem cilvēkiem. Novēlu
katram uzdrīkstēties un darīt to,
kas patīk. Sanāks!» novēl Gita
Kravala.
Nāciet uz izstādi un gūstiet
iedvesmu arī savam vaļaspriekam! IZ

Aizsaulē aizgājuši
Kazimiers Kačerausks (20.07.1943. – 13.08.2009.)
Olga Koroņevska (14.01.1915. – 13.08.2009.)
Vladislovs Plučs (18.12.1933. – 14.08.2009.)

Vēlas piesaistīt
jauniešu uzmanību
A: Anta Kļaveniece

Biedrība «Teen challenge
Latvia» 21. augustā plkst. 18
laukumā pie ev. lut. baznīcas
aicina uz jauniešu
programmu «Izaicinājums».
Programma apvieno kristīgus
jauniešus, kuri nav vienaldzīgi
par to, kas notiek sabiedrībā.
Vairāk par to stāsta biedrības
pārstāvis Henrijs Indārs: «Mēs
redzam, kas notiek ar mūsdienu
jaunatni. Jaunieši seko tam, kas
pievērš viņu uzmanību. Ja ir
«stilīga» reklāma par jebko, tas
tiek atzīts par derīgu, vajadzīgu
un progresīvu. Mēs vēlamies piesaistīt jauniešu uzmanību un
parādīt, ka pareiza un cēla rīcī-

ba, attieksme pret veselību, kas
parasti asociējas ar drūmumu,
pelēcību un garlaicību, nebūt tādi nav. Mēs zinām, ka dzīve, kas
ir brīva no alkohola, cigaretēm,
degradējošas valodas ikdienā ir
ne tikai interesanta, bet arī jautra un priecīga.
Mūsu vīzija ir ļoti vienkārša.
Viens no svarīgiem aspektiem ir
piesaistīt uzmanību. Mēs sākam
ar to, ka rādām skeču (īss, teatrāls uzvedums), kas ilgst septiņas minūtes. Pēc tam uzrunājam klātesošo jaunatni. Tā ir personiska dalīšanās pieredzē par
to, kā dzīve ir mainījusies uz labu, saprotot, ka dzīve, kurā degradējošas izklaides ir kā mērķis, ir bez satura un reizēm pat
bez formas.» IZ

Kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi uzsāk
2009./2010. gada sezonu un aicina jaunus dalībniekus!
1. septembrī pl.19:00 - līnijdeju grupa, vad. Raimonds
Borkovskis
2. septembrī pl.17:30 - šovdeju grupa «Matrix» (maksas), vad.
Liāna Vīksna
6. septembrī pl.16:00 - sporta deju grupas bērniem un
pieaugušajiem (maksas), vad. Lidija Dāvide
14. septembrī pl.17:15 - pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvs (2-5 g.) (maksas), vad. Solveiga Lineja
17. septembrī pl.19:00 - jauktais koris «Iecava», diriģenti Linda
un Uģis Matveji
20. septembrī pl.12:00 - jauniešu deju kolektīvs «Jezga», vad.
Solveiga Lineja
21. septembrī - vēderdeju grupa «Amira» (maksas), pl.19:00 – ar
priekšzināšanām, pl. 20:00 – iesācējām, vad. Elīna Laube
Jauktais ansamblis «Svētdiena», vad. Arita Orrava un Māris
Drēviņš
30. septembrī pl.19:00 - senioru deju kolektīvs «Iecavnieks»,
vad. Inga Paškevica
6. oktobrī pl. 20:00 - vidējās paaudzes deju kol. «Iecava», vad.
Guntars Jansons
Teātra studija (maksas)
Folkloras kopa «Tarkšķi», vad. Kristīne Karele.
Tuvākas ziņas pa tālr. 63941234, 26666126.
Iecavas mūzika skola uzņem pirmsskolas vecuma audzēkņus
(4-6 gadi) muzikālās dotības attīstošajā grupā. Nodarbības vienu
reizi nedēļā.
Aicinām mācīties skolas sagatavošanas klasē un apgūt klavieru,
vijoles, flautas, sitaminstrumentu, ģitāras, kokles vai akordeona
spēli.
Pieteikumus gaidām līdz 28. augustam Iecavas mūzikas skolā,
Raiņa ielā 3 no plkst. 13 līdz 17. Tālrunis uzziņām 63942469.
Dzimtmisas pamatskolā
Zinību dienas pasākums notiks 1. septembrī plkst. 10.00
2009./2010. mācību gadā skola realizēs:
* piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības
programmu;
* pamatizglītības programmu;
* interešu izglītības programmas.
Katru dienu skolēniem būs iespēja nokļūt uz skolu un no skolas
ar skolas autobusu.
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
nomaļu malku, masīvkoka
dārza mēbeles: galdus, solus,
šūpoles, sētas. Izgatavojam pēc
individuāla pasūtījuma.
Piegādājam, uzstādām.
Tālr. 26975888; 28647754.
zāģmateriālus. Izzāģējam pēc
pasūtījuma, impregnējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 26975888; 29245515.
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29795331.
1 istabas dzīvokli Iecavas
stacijā 2-5. Tālr. 22130770.
smiltis un melnzemi ar
piegādi. Tālr. 29484578.

Vairumā iepērk
rapša sēklas.
Tūlītēja samaksa
uzreiz pēc piegādes.
Tālr. 22026312.

Pērk : : :
Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Uzņēmums
piedāvā darbu mājas!
Ekoloģiski tīra produkta
audzēšana.
Darba alga no Ls 150 nedēļā
Tālr. 28393144.

sauskaltušus un svaigus
skujkoku zāģbaļķus.
Tālr. 29166277.
kolekcijai pirmskara radio.
Tālr. 26681333.
100 m3 malkas 10 Ls/m3.
Tālr. 29125233.
metāla krāsnis ar dūmvadu
caurulēm siltumnīcu
apkurināšanai. Tālr. 29125233.

Kanalizācijas sūknēšana (10t)

Pieteikšanās ekskursijai pa
Vidzemi līdz Alūksnei līdz
31. augustam pie
Skaidrītes Jostmanes
(tālr. 639 41559) vai
kultūras namā.
Dalības maksa Ls 10.
Izbraukšana plkst. 6:00.
Pulcēšanās pie novada Domes.
Politiski represēto
kluba valde
Iecavas ev. lut. draudzes
KAPU SVĒTKI
5. septembrī
Gruzduļu kapos - plkst. 10
Upuru kapos - plkst.11
Jaunkalniņu kapos - plkst.12

Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Amatnieku ģimene par mērenu
cenu iegādāsies senu klēti, lielu
koka-mūra šķūni vai māju ar
zemi 2-6 ha.
Tālr. 29104496, 28373051.

Piedāvā darbu : : :

8.

Dažādi : : :
Izgatavo granīta pieminekļus,
kapu apmales dažādos krāsu
toņos (granīta, mākslīgā granīta,
betona), sētiņas no betona un
granīta. Iespēja veikt
uzstādīšanu un piegādi.
Tālr. 63941717.
Visa veida dārza un meža
tehnikas remonts,
tirdzniecība un noma. Ir
pieejams transports.
Tālr. 29683462.
Audzinātājas aicina uz
tikšanos Iecavas vidusskolas
2004. gada 12.a un 12.b
klases absolventus.
Satiksimies skolā ceturtdien,
27. augustā plkst. 19.
Kara laika Iecavas skolas
bērni! Satiksimies 29. augustā
plkst. 12 Iecavas E. Virzas
bibliotēkā pretī autoostai.
Tālr. 67620843 (Dzidra).
29. augustā brauciens uz
Pjuhticas pareizticīgo sieviešu
klosteri – iecienītu
svētceļojumu vietu, kura
izslavēta ar dziedinošo
svētavota ūdeni.
Tālr. informācijai 22111091.
Zemgales un Dzirnavu ielas
rajonā pieklīdis gaiši pelēks
pundurtrusis.
Tālr. 27842568.
23. augustā plkst. 15
konsekrēs (iesvētīs) jauno
Romas katoļu baznīcu Iecavā
sv. Antonija no Padujas
godam.
Visi mīļi aicināti!

Tālr. 29457686

frizierei.
Tālr. 22114239.
Iecavas internātpamatskola
angļu valodas skolotājai/-am.
Uzziņas pa tālruni 63941259,
29109032.

Izīrē : : :
istabu ar virtuvīti vienam
cilvēkam (Ls 40).
Tālr. 29717189.

Iecavas vidusskola
2009./2010. m.g. uzņem
audzēkņus vakarskolas
izglītības programmas
10., 11., 12. klasēs.
Pieteikties skolas kancelejā.

Papilduzņemšana Iecavas
vidusskolas
10. klasē
25. augustā plkst.10.00.
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