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Ziedu svētkos godā tradīcijas
3.
Vai
kooperatīva
biedri var
vienoties?

Ekskursijā
Latgalē

Šogad Ziedu svētki tika rīkoti projekta «Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana
Zemgales reģionā» ietvaros, piepulcinot tiem viesus no Lietuvas un kaimiņu novadiem.
24. jūlijā aizvadītā pasākuma ietvaros notikusī akcija «Dzijām savienotās pilsētas» un
«Ātradīšanas čempionāts», kuru vadīja atraktīvais Māris Ozoliņš, pulcēja gan rokdarbnieces,
gan skatītājus un popularizēja vienu no tradīcijām – adīšanu. Par pārējām svētku norisēm
skatiet fotoreportāžu laikraksta 4. un 5. lappusē.

Rekonstrukcijas darbus
sola paveikt laikā
A: F: Līga Lasmane

Nu jau astoņas nedēļas
būvnieku aktīvu darbību var
vērot pirmsskolas izglītības
iestādē «Cālītis».
Bērnudārza energoefektivitātes paaugstināšanas projekts
saņēma atbalstu klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmā, un tagad te rit iestādes
ēku renovācija.
5. maijā Iecavas novada Do-

6.

Veterāni
7.
atgriezušies
no Eiropas
čempionāta

Apdrošinās pirmklasniekus

Šogad SEB dzīvības
apdrošināšana, atzīmējot
savu 70 gadu jubileju, visiem
me ar pilnsabiedrību «Palsams Latvijas, tajā skaitā arī
un Astros» noslēdza līgumu par Iecavas novada,
iestādes renovāciju. Šis uzņē- pirmklasniekiem, uzsākot
mums izturēja konkursu, visiz- skolas gaitas, dāvinās
devīgāk piedāvājot būvniecības nelaimes gadījumu
pakalpojumus. Darbi tika uz- apdrošināšanu uz vienu gadu
sākti 24. maijā. Kaut gan līgumā ar riska segumu 1000 latu
noteikts, ka darbi jāpabeidz līdz apmērā.
Aizvadīto divu gadu laikā sa1. oktobrim, «Palsams un Astros»
pārstāvji ir pārliecināti, ka pa- darbībā ar pašvaldībām jau
matdarbus pagūs paveikt līdz 4373 pirmklasniekiem tika dāvi1. septembrim, kas ir ļoti būtiski nātas nelaimes gadījumu apdro2.lpp. šināšanas polises dažādos Latvibērnudārza darbībai.

jas novados. «Bērni ir enerģijas
pārpilni un atrodas nemitīgā
kustībā. Skola bērna dzīvē ienāk
kā jauns piedzīvojums, vecākiem
tas ir prieks un rūpes vienlaikus.
Lai aktīvajā dzīves posmā nodrošinātos pret nevēlamiem izdevumiem, kas saistīti ar negadījumiem un to radīto traumu ārstēšanu, SEB apņēmusies šīs rūpes
dalīt ar vecākiem un uz gadu
dāvināt pirmklasniekiem nelaimes gadījumu apdrošināšanu,»
skaidro SEB bankas Bauskas filiāles pārvaldniece Sanda Poļakova.
2.lpp.

2010. gada 30. jūlijā

Aicina piedalīties
fotokonkursā «Daba Zemgalē»
Zemgales Plānošanas reģiona
(ZPR) administrācija –
vadošais partneris Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu
instrumenta atbalstītajā
projektā «Ilgtspējīga dabas
resursu saglabāšana Zemgalē»
- izsludinājusi fotokonkursu
«Daba Zemgalē».
Fotokonkursa mērķis – ar
krāsu fotogrāfiju palīdzību dokumentēt un popularizēt dabas
ainavas, floras, faunas un citu
dabas vērtību unikalitāti Zemgalē – Zemgales plānošanas reģiona teritorijā, no fotokonkursam
iesūtītajiem darbiem nokomplektēt ceļojošu fotoizstādi.
Lai saglabātu un popularizētu Zemgales izcilākās dabas
vērtības, pilnveidotu aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu
un uzlabotu infrastruktūru, reģionā jau aptuveni gadu ilgst minētā projekta ieviešana. Zemgalieši organizē konferences un se-

minārus, apgūst kolēģu pieredzi
Vidzemē un Kurzemē, ierīko atpūtas vietas un laivu piestātnes,
izvieto norādes zīmes un informatīvos stendus, atsevišķos posmos tīra upju gultni, gatavo foto
albumu. Tagad minēto aktivitāšu
klāstā iekļaujas arī fotokonkurss
un tam sekojošā ceļojošā fotoizstāde. To veidošanā aicināti piedalīties gan amatieri, gan profesionāļi bez vecuma ierobežojuma. Radošajā sacensībā var
piedalīsies arī fotogrāfi no citiem
Latvijas reģioniem, kā arī foto
klubu un studiju dalībnieki, un
preses fotogrāfi, kuriem tā varētu
būt lieliska iespēja pievērsties izstāžu darbiem.
Ar fotokonkursa nolikumu
interesenti var iepazīties Zemgales Plānošanas reģiona vietnē internetā – www.zemgale.lv.
Juris Kālis,
ZPR speciālists

Apdrošinās pirmklasniekus
1.lpp.

Sīkāku informāciju par nelaimes gadījumu apdrošināšanu

un tās noteikumiem vecāki un
skolnieki saņems savās skolās
un SEB bankas filiālēs septembrī, uzsākot skolas gaitas.

Atkal izmaiņas
autobusu kustības sarakstā
A: Anta Kļaveniece

No 1. augusta pasažieru pārvadājumu maršrutā Rīga-Bauska ieviestas kārtējās izmaiņas.
Ginta Rublovska, SIA «B-BUS»
personāla speciāliste, informē,
ka:
* reisā nr. 69 plkst. 17:50 no
Rīgas iekļautas papildu pieturas
un reisam atcelts ekspreša sta-

tuss;
* reisā nr. 73 plkst. 18:40 no
Rīgas iekļautas papildu pieturas
un reisam atcelts ekspreša statuss.
Ar pilnu satiksmes autobusu
kustības sarakstu varat iepazīties pašvaldības interneta mājas
lapas www.iecava.lv sadaļā Uzziņas.

Lai izsauktu ātro palīdzību,
zvaniet – 113, 112 vai 03
A: Anta Kļaveniece

Lai iedzīvotājiem pēc iespējas
vienkāršotu neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu,
no 1. jūlija ātro palīdzību var izsaukt gan no mobilajiem, gan
fiksētajiem tālruņiem, zvanot uz
NMP dienesta tālruņa numuru
113 vai glābšanas dienesta tālruni 112.
Tāpat joprojām ir iespējams
lietot daudziem jau sen zināmo

un ierasto tālruņa numuru 03,
taču uz to var piezvanīt tikai no
fiksētajiem telefoniem.
Citas izmaiņas pēc brigāžu
iekļaušanās NMP dienestā neatliekamās palīdzības sniegšanā
iedzīvotājiem nav paredzētas –
pēc izsaukuma saņemšanas pie
iedzīvotājiem dosies tās pašas
brigādes, kas līdz šim, un daudziem jau labi zināmie mediķi,
kas labi pārzina savas apkalpojamās teritorijas.

Darbus sola paveikt laikā

Fasādes siltināšanai būvnieki izmanto akmens vates plāksnes.
1.lpp.

Katru dienu būvlaukumā
strādā vidēji 15 cilvēki. Projekta
īstenošanas gaitā viņi ierīkos cokola sijas piebetonējumu, ierīkos

jaunas ēkas apmales, sakārtos
pagraba stāva ieejas mezglu,
veiks jumta, ārsienu un terašu
jumtu siltināšanu, jaunu alumīnija ārdurvju ierīkošanu un lie-

veņu uzjumtiņu izbūvi. Vasaras
karstākajās dienās darbus uzsāk jau pulksten piecos no rīta;
tie neturpinās pašā svelmainākajā dienas daļā. Projekta būvuzraugam, Iecavas pašvaldības
kapitālās celtniecības speciālistam Vladimiram Skvorcovam un
Domes izpilddirektoram Mārtiņam Veinbergam ir bažas par to,
vai visus darbus būs iespējams
paveikt līgumā noteiktajā termiņā, tādēļ uzņēmuma vadībai ir
nosūtīta vēstule ar lūgumu pārskatīt veicamo darbu grafiku un
norādīt katram darba veidam
paredzēto strādnieku skaitu. Taču 23. jūlija kopsapulcē uzņēmuma projektu vadītājs Jānis
Bulavs vēlreiz apstiprināja, ka
«Palsams un Astros» lielākos rekonstrukcijas darbus noteikti
paveiks līdz 1. septembrim. Viņš
skaidro, ka patlaban lielākā būvnieku problēma ir karstums, kas
ietekmē ne tikai celtnieku veselību, bet arī «Cālīša» teritorijā novietotos būvniecības materiālus.
Šī iemesla dēļ tiek veikta darba

grafiku pārplānošana, un iespējams, ka tiks ieviesta arī vakara
maiņa.
Bērnudārzu pašlaik apmeklē
50 dažāda vecuma bērni, kas sadalīti trīs grupās. Viņu vecākiem
vasarā nav iespēju atvases pieskatīt pašiem. Būvnieku rosība
iestādes teritorijā bērniem netraucē. «Mēs ļoti labi sadarbojamies ar renovācijas veicējiem.
Viss tiek saskaņots: kur strādā
viņi, kur mēs; kur drīkst pārvietoties, kur ne. Par bērnu drošību
ļoti centīgi rūpējas arī bērnudārza audzinātājas,» stāsta pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» vadītāja Ļubova Momota.
Karstums bērnudārza darbību īpaši nav ietekmējis; visi cenšas pielāgoties. «Dzīvojam pliki
gan pa iekšu, gan pa āru un peldamies āra baseinos,» veldzes
noslēpumu atklāj vadītāja. Nelielās neērtības vieglākas dara
apziņa, ka rudenī «Cālīša» bērnus, vecākus un darbiniekus
priecēs krāsains, nosiltināts bērnudārzs.
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OCTA sedz zaudējumus par satiksmes negadījumos cietušo ārstēšanu
Tikai 26% iedzīvotāju zina,
ka OCTA sedz zaudējumus
par satiksmes negadījumos
cietušo ārstēšanu.
Pēc Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB)
un Mindscan veiktās aptaujas tikai 26% respondentu zina, ka
OCTA sedz zaudējumus par ceļu
satiksmes negadījumā cietušo
ārstēšanu. Savukārt 11% aptaujāto ir zināšanas, ka OCTA atlīdzina arī par pārejošu darbnespēju un darbspēju zaudējumu,
kas gūts satiksmes negadījuma
rezultātā.
Pērn atlīdzībās par ceļu satiksmes negadījumos cietušajai
personai nodarītajiem zaudējumiem izmaksāti vairāk nekā 3,2
miljoni latu, kas veido 11% no visām OCTA atlīdzībām.
OCTA sedz zaudējumus ne tikai transportlīdzeklim, bet arī
personai. Juris Stengrevics,
LTAB valdes priekšsēdētājs:
«Veiktās aptaujas rezultāti nebija pārsteigums, jo lielai daļai sabiedrības OCTA asociējas ar
iespēju saņemt atlīdzību par ceļu
satiksmes negadījumā bojātu
transportlīdzekli, kuram zaudējumus nodarījis cits auto. Tomēr
LTAB vēlas vēlreiz atgādināt, ka
OCTA izmaksā kompensāciju

cietušajiem arī par personai nodarītajiem zaudējumiem, kas
ļauj saņemt atlīdzības par cietušo ārstēšanu, rehabilitāciju, pārejošu darbnespēju un darbspēju
zaudējumu līdz negadījumam
oficiālo ienākumu apmērā, kā arī
tiek izmaksāta atlīdzība sakarā
ar negadījumā bojā gājušas personas apbedīšanu un kompensēti zaudējumi apgādnieka zaudējuma gadījumā.»
OCTA atlīdzina izmaksas arī
par medikamentiem, nepieciešamajām operācijām, protezēšanu,
tehnisko palīglīdzekļu iegādi un
ārstēšanos rehabilitācijas iestādē. Ja nepieciešamās operācijas
veikšanai nav speciālistu Latvijā, tiek apmaksāta operācija ārvalstu slimnīcās, kas gan ir
iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar
apdrošinātāju.
Ja negadījumā cietušais guvis darbspēju zaudējumu un invaliditātes dēļ nevar strādāt, tiek
atlīdzināti dzīves laikā negūtie
ienākumi, kas tiek aprēķināti,
ņemot par pamatu līdz negadījumam saņemto oficiālo algu. Nesaņemtie ienākumi cietušajam
tiek kompensēti arī par pārejošu
darba nespējas periodu.
Ceļu satiksmes negadījumā
bojāgājušo tuviniekiem tiek atlī-

Garāžu īpašnieki un kooperatīvs
Garāžu kooperatīvā «Dzirnavu iela» 31. jūlijā plkst. 9 ir izsludināta pilnsapulce. Pēc iepriekšējās pieredzes var spriest, ka uz
pilnsapulcēm ierodas 10-15% no
visiem garāžu īpašniekiem. Par
ko gan domā pārējie?
Ir tādi, kuri paziņo, ka viņi
nav kooperatīva biedri, nepiedalās izziņotajos pasākumos, nemaksā biedra naudas, nemaksā
par patērēto elektroenerģiju, izvairās no kontaktiem ar kooperatīva valdes locekļiem vai arī
ieņem klaji destruktīvu pozīciju traucē citiem. Jājautā, kā gan
var nebūt kooperatīva biedrs, ja
garāža atrodas kooperatīva teritorijā? Ja Jūs, garāžu īpašnieki,
nevarat vai negribat būt kooperatīva biedri, lūdzu, atsaviniet
savu garāžu par labu citai fiziskai vai juridiskai personai, kura
ir ar mieru darboties atbilstoši
pieņemtajiem un apstiprinātajiem statūtiem.
Ir nepieciešams atgādināt, ka
kooperatīvs no tā dibināšanas
momenta līdz pat šodienai ne
mirkli nav pārstājis darboties.
Tiek veikta grāmatvedības uzskaite gan par ieņēmumiem, gan
par izdevumiem. Ļoti maldās tie

garāžu īpašnieki, kuri domā, ka
parādi netiek uzskaitīti un nekad netiks apmaksāti! Lūgums
neaizmirst, ka pastāv parādu
piedziņas iestādes, tajā skaitā
arī tiesas, kuras var vērsties pret
Jūsu īpašumu. Pirmkārt, pret
Jūsu garāžu! Jo sevišķi jāvērš
uzmanība uz to, ka kooperatīvs
ir brīvprātīga biedru apvienība,
kura nodrošina kooperatīva darbību ar visu biedru līdzdalību,
atklāti balsojot par pieņemamajiem lēmumiem. Neviens cits Jūsu vietā nelems! Ne kooperatīva
valdes, ne aktīvāko kooperatīva
biedru pienākumos neietilpst
«vilkt» tos, kuri neuzskata par
vajadzīgu piedalīties sava īpašuma pārvaldīšanā un uzraudzībā.
Pašreiz pastāv iespēja, ka
kooperatīvs «Dzirnavu iela» var
tikt atslēgts no Latvenergo tīkla.
Ja tas ir tas, uz ko tiecas daļa garāžu īpašnieku, tad sekas būs
postošas gan apzinīgajiem, gan
neapzinīgajiem. Jau tāpēc vien,
ka Jūsu īpašumu garāžu vērtība strauji kritīsies. Tas nu ir jāsaprot. Laipni lūgti uz pilnsapulci!
Kooperatīva valde

dzināti apbedīšanas izdevumi
vismaz astoņu minimālo algu
apmērā.
OCTA paredz arī gadījumus,
kad tiek maksāta atlīdzība par
nemateriālajiem (morāliem) zaudējumiem, ja negadījumā ir cietušas vai bojāgājušās personas.
Nopietnu un smagu traumu
gadījumos apdrošināšanas atlīdzības tiek maksātas pat daudzu
gadu garumā vai līdz tiek sasniegts atlīdzību limits – 2,5 miljoni eiro par negadījumu.
6% respondentu zina, ka
arī valstij tiek atlīdzināts par
ārstēšanu un pabalstiem
Tikai 6% respondentu zina,
ka OCTA atlīdzina zaudējumus
ne tikai cietušajām personām,
kuras avārijā iekļuvušas ne savas vainas dēļ, bet arī valstij un
pašvaldībai par šo personu ārstēšanu, rehabilitāciju un izmaksātajiem pabalstiem. 2009.
gadā valsts un pašvaldības
insti-tūcijām tika izmaksātas
atlīdzī-bas 1,7 miljonu latu
apmērā.
Atlīdzības tiek maksātas
tikai cietušajiem
Saskaņā ar OCTA likumu
zaudējumi tiek atlīdzināti fiziskai personai, kurai ceļu satiksmes negadījumā nodarīts veselības kaitējums, izņemot ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu
nodarījušā transportlīdzekļa vadītāju. Zaudējumi tiek atlīdzināti
arī trešās personas (fiziska vai
juridiska) mantai, kas radušies
ceļu satiksmes negadījuma rezultātā. Zaudējumi mantai netiek atlīdzināti negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnie-

kam un vadītājam.
J. Stengrevics: «OCTA atlīdzina zaudējumus arī pasažieriem,
kuri atradušies vainīgajā automašīnā, bet neatlīdzina tos vainīgā transportlīdzekļa vadītājam
par ārstēšanos un īpašniekam
par transportlīdzekļa un mantai
nodarītajiem bojājumiem. Ja negadījumā izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieks negadījuma
brīdī atradies automašīnā kā pasažieris – arī viņam ir tiesības saņemt atlīdzību par personai nodarīto zaudējumu.»

Deputātu
sēdes augustā
Otrdien, 3. augustā,
plkst. 8.00 Domes ārkārtas
sēde
plkst. 8.30 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
Otrdien, 10. augustā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres
komisijas sēde
Otrdien, 17. augustā,
plkst. 15.00
Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 19. augustā,
plkst. 8.30 Veselības
un sociālo jautājumu
komitejas sēde
Otrdien, 31. augustā,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde

Melnās ziņas
- 18. jūlijā Iecavā, Rīgas ielā
laika posmā no plkst. 01:00 līdz
01:05 kādam 1989. gadā dzimušam vīrietim nozagts velosipēds
Kross. Uzsākts kriminālprocess.
- 22. jūlijā plkst. 23:02 Iecavas Neste A-24 degvielas uzpildes stacijā kāds pagaidām nenoskaidrots vadītājs iepildīja automašīnā Opel Astra degvielu, nenolika atpakaļ degvielas uzpildes
pistoli un, uzsākot kustību, bojāja degvielas uzpildes sūkni.
Vainīgais no notikumu vietas
aizbrauca, neziņojot par negadījumu ceļu policijai.
- 24. jūlijā plkst. 16:25 Iecavā, Edvarta Virzas ielā, 1964. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu alkohola reibumā.
- 24. jūlijā plkst. 19:17 Iecavā, Dzirnavu ielā 1955. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu

alkohola reibumā.
- 24. jūlijā plkst. 20:05 ceļa
Iecava-Stelpe pirmajā kilometrā
1986. gadā dzimis vīrietis vadīja
velosipēdu alkohola reibumā.
- 24. jūlijā plkst. 20:17 ceļa Iecava-Stelpe pirmajā kilometrā
1973. gadā dzimis vīrietis vadīja
velosipēdu alkohola reibumā.
- 25. jūlijā Iecavā laika posmā
no plkst. 01:00 līdz 01:40 automašīnai Ford Escort izsists kreisais aizmugurējais durvju stikls.
Uzsākts kriminālprocess.
- 26. jūlijā Iecavā, Sila ielā laika posmā no plkst. 19:20 līdz
19:30 automašīnai Nissan Qashqai bojāts bagāžas nodalījuma
pārsegs.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Lietuviešu muzikanti ar neparasto
instrumentu - skrabalai.
Sapošas
svītrainais
lielgabals
(attēlā pa
kreisi).

Domes adītāju komanda ar savu veikumu. Darbs nemaz
nebija tik viegls, jo lielgabala stobra nosegšanai vien
nepieciešams 280x100 cm liels adījums. Un kur nu vēl
Tamāras izadītais ģerbonis, 18 metrus garā lente
transformatora nosegšanai un Žannas tamborētās
dekoratīvās puķes - veselas 75!

Floristu konkursa komandas
Neslinko darbs (attēlā pa
labi), kuru augstu novērtēja
žūrija un Baložu floristēm
ļāva ierindoties 1. vietā.
Pavisam konkursā piedalījās
12 komandas.

Visas ātradīšanas čempionāta dalībnieces, adot 20 valdziņu
un 30 rindu paraudziņu, iekļāvās 15 minūšu robežās.
Uzvarētājai Aigai Rinkovičai (otrā no labās) tas izdevās
nedaudz vairāk kā 12 minūtēs.

Skatītāji
novērtē floristu
konkursa
komandas
Saules zaķi
veikumu. Tajā
startēja
iecavnieces
Līga Pastare un
Jeļena
Trofimova.

A: F: Anta Kļaveniece

5.
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Paldies!
A: F: Anta Kļaveniece

Pasākumā tika cildināti skaisto dārzu īpašnieki, arī
Aleksandrina Bogdanova (otrā no kreisās), kas saņēma
speciālbalvu par ūdens dārzu.

Iecavas floristu A komandas Aijas un Alda Dementjevu darinājums (attēlā pa kreisi)
konkursa tēmai bērna
braucamrīks vai
braucamrīks bērnu svētkiem.

Paldies visiem svētku dalībniekiem un projekta partneriem:
Linkuvas kultūras centra tautas mūzikas kapelai (vad. Gintautas
Leščinskas), Bardišķu kultūras nama sieviešu vokālajam TRIO
(vad. Irmina Nogobodiene), muzikantiem Egidijus (skrabalai) un
Gintautas (akordeons); Bauskas novada Īslīces kolektīviem un
vadītājiem: vokālās studijas «Aprīļa pilieni» bērnu popgrupai
«Sapnītis» (vad. Nijole Berezina), pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvam (vad. Ilga Lorberga); Bauskas pilsētas kolektīviem:
pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaulīte» vokālās studijas
«Saulīte» popgrupai «Zīļuki» (vad. Māra Zelmene), Bērnu un
jauniešu centra vokālajai studijai «Miljons» (vad. Māra Fiļipoviča);
Pilsrundāles novada kolektīvam - teātra studijai «Savējie» (vad.
Lilita Lauskeniece); Vecumnieku novada Skaistkalnes hip-hop
stila deju grupai «DNS» (vad. Andžela Briča); Iecavas novada
kolektīviem un vadītājiem: folkloras kopai «Tarkšķi» (vad. Kristīne
Karele), senioru deju kolektīvam «Iecavnieks» (vad. Inga Paškevica),
vidējās paaudzes deju kolektīvam «Iecava» (vad. Guntars Jansons),
jauniešu deju kolektīvam «Jezga» (vad. Solveiga Lineja), meiteņu
vokālajam ansamblim «AMELIA» (vad. Kristīne Circene), līnijdeju
grupai un draugiem (vad. Dace Melne), mazajiem dziedātājiem Esterei Stepanovičai-Monkevičai, Kārlim Čipenam, Rēzijai Beitiņai
un skolotājām Kristīnei Zabarovskai un Rūtai Maksimai, kā arī
pasākuma viesiem - Slampes kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvam «Namejs» (vad. Inta Strautmane).

Iecavas līnijdeju grupas priekšnesumu nespēja iztraucēt pat
pēkšņās lietus lāses.

Bērnus iepriecināja gan zirgu
izjādes (attēlā lejā), gan
piepūšamās atrakcijas.

Bauskas bērnu un jauniešu
centra vokālās studijas
«Miljons» dalībnieki uzstājās ar
muzikālo programmu «Deja vu»
(attēlā augšā).
Ikviens varēja iemēģināt roku, darbojoties
filcēšanas, origami vai zīmēšanas un apsveikumu
gatavošanas radošajās darbnīcās.

Vairāk fotogrāfiju
www.iecava.lv
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Kur cīruļa dziesma skan...
A: Vija Čivčiša
F: Paula Upelniece

Kur gan tā skan? To zina Laima Vēberga. Piekto gadu pēc
kārtas 3. jūlija agrā rītā - mēs
atkal braucam uz ezerzemi. Ar
kārtīgi saposto autobusu, mūsu
pulcēšanās vietā, piebrauc
mums jau pazīstamais autobuss, kuru vada Slaviks.
Kā jau ierasts, tos, kuri brauc
pirmo reizi, Laima sveic ar trāpīgām dzejas rindām. Lai nebūtu
nekādu šaubu, kas ir kas, viņa
arī liek atzīties, kurš kurā horoskopa zīmē dzimis. Vismaz, humora piedevā izteikts, kaut kāds
priekšstats katram par sevi ir. Tā
nu jautrībā sapazinušies, dziedam lustīgas dziesmas ar Laimas sacerētiem tekstiem.
Miglas vāli klīst pāri pļavām,
austoša saule tās iekrāso rožainos toņos. Rīta svaigumā saulstari vij zeltainus dzīparus. Pēc
četru stundu brauciena autobuss iegriežas ceļā, kur norāde
«Kurmīši». Mūs sagaida simpātisks, jauks vīrietis. Te plešas
ārstniecības augu saimniecība:
12 hektāru platībā zeļ, zied un
reibinoši smaržo 20 augu sugas.
Un katrai savs pielietojums. LLU
studenti padomju gados ar baldriānu aplējuši zināmu pieminekli - tad nu tur svētku dienā
savākušies vai visi Jelgavas kaķi. Nabaga miličiem bijis pamatīgs darba lauks… Saimnieki savu biznesu sākuši pirms 15 gadiem. Kāds šeit klusums! Kādas
smaržas! Turpmāko gadu malkosim aromātiskās tējas un kavēsimies atmiņās.
Drīz esam nomaļā, bet krāšņas dabas ainavas ieskautā stūrītī. No pieticīgās mājiņas ceļa
malā iznāk no skata trausls un
kautrīgs cilvēks - Aleksandrs.
Aleksandru sagaidām ar mūsu
vesto «sālsmaizi» un, tā kā esam
teātra mīļotāji, ar parodētu tautas dziesmu. Pēc īsa brīža mājas
saimnieks ir mūs gluži vai apbūris - viņa kolekcijā ir aptuveni
simts mūzikas instrumentu. Lielu daļu viņš izgatavojis pats no
visvienkāršākajām lietām. Te ir
grabuļi no kaltēta dekoratīvā ķirbīša ar sīkiem Ķīnas zirnīšiem
iekšā. Instrumenti no valrieksta,
kokosrieksta, lietus koka un vēl,
un vēl. Arī indiāņu, turku, ķīniešu stabules. Pāris minūtēs mūsu
acu priekšā top stabule no niedres, un drīz jau skan arī melodija. Mūsu sajūsma izpaužas
spontānos aplausos. Ar savām
melodijām viņš ievij prieka dzīparu daudzajās sirdīs. Vai tad
viņš nav īstenais latgaļu zemes
cīrulis ar Dieva dāvātu talantu?
Tālāk Krāslava. Novads lepojas ar 273 ezeriem. Pilsētu

Pie mūzikas instrumentu meistara Aleksandra.
ieskauj ūdeņi - daudz avotu.
Skaidro avota ūdeni nobaudām
arī mēs. 1729. gadā Krāslavu nopirka grāfs Plāters. No 1750. līdz
1791. gadam tapa Plāteru pils
komplekss ar parku 22 hektāru
platībā. Tajā ir ap 50 retu sugas
koku un krūmu, kas šobrīd, tāpat kā ēkas, lēnām iet bojā. Līdz
1973. gadam galvenajā ēkā bija
skola. Iespaidīgs objekts ir katoļu baznīca ar senu fresku un citiem mākslas darbiem. Mūsu
brauciena dienās baznīcā noritēja nozīmīgi svētki, kas veltīti Sv.
Donāta godam. Šobrīd pilsētā ir
ap 11 000 iedzīvotāju. Ir divas
pamatskolas, vidusskola, ģimnāzija, poļu skola, šūšanas fabrika
ar aptuveni 300 strādājošajiem,
vietējā maizes ceptuve, kuras
produkciju arī mēs novērtējām.
Tālāk Aulejas pagasts. Pirmais apskates objekts baznīca,
kurā joprojām darbojas simtgadīgas ērģeles. Pēc tam keramiķa
Ilmāra Veceļa apmeklējums. Par
prieku mums viņš, asprātīgi komentējot darba procesu, izveido
mazu podiņu. Pēc tam varam
iegādāties melnās keramikas darinājumus, tikai... šiem izstrādājumiem ir arī atbilstoša cena.
Uz garāku laika sprīdi pakavējāmies viesu namā «Lejasmalas». Pašā ezera krastā, brīnišķi
skaistā vietā. Laipnā saimniece
Anna stāsta, ka viņas ģimenes
bizness te ir jau sešus gadus. Šeit
rīko arī lielas svinības. Kāzu gadījumos īpaši izgreznotās laivās
jaunlaulātos aizvizina uz vienu
no divām salām. Viesu nama telpās ieturam gardu mielastu.
Saimniece mums dara zināmu,
ka Aulejā 93% ir latgaļi, prasmīgi
amatnieki un romantiski mīlētāji. Turklāt - daudz neprecētu vīriešu. Meitenes uz Auleju!
Jau otro reizi nakšņojām
Dagdas profesionāli tehniskās vidusskolas kopmītnēs: divvietīgās
un trīsvietīgās istabiņās. Viss tīrs
un sakopts. Arī silta duša.

Otrās dienas pulksten 7.30
atstājām savu naktsmītni un tiekamies ar Dagdas gidi, kura izrāda mums pilsētas jaukākos stūrīšus un interesantākos objektus. Jūsmojam par krāšņo, 496
hektārus lielo un 26 metrus dziļo
ezeru, un lieliski sakopto pludmali. Pilsētas karogā attēlots fēnikss, jo Dagda vairākkārt degusi un atkal atjaunota. Reiz kāds
ceļinieks, dūmus redzot, latgaliski iesaucies: «Dag?». Tā arī radies nosaukums. Šobrīd Dagdā
ap 3000 iedzīvotāju. Ir vidusskola, profesionāli tehniskā un mūzikas skola. Pakavējamies parkā,
noliecam galvu pie pieminekļa
«Sērojošā māte». Daudz, ļoti
daudz ir to, kuri neatgriezās no
kara, no Sibīrijas plašumiem.
Šauta, paņemta, grauta, Kapu
laukos grēdām krauta…
Tauta. Kas to uztur pie dzīvības? Latgalē - paaudzēs iekarotā
ticība Dievam. Ir svētrīts. Pie
Dagdas baznīcas pulcējas ļaudis. Ne tikai večiņas, bet arī
bērni, jaunieši, vīri. Ticība. Par
spīti nabadzībai un bezdarbam labestība pret cilvēkiem un paļāvība uz Dievu. Tāda ir mana tēvu
tēvu zeme Latgale. No Dagdas atvadāmies Priežu kalnā. Kāds
skaistums, miers un klusums!
Priedes māj sveicienus zilajam
ezeram, kurā peld stalts gulbis
un spoguļojas balti mākoņi.
Tālāk Kaplava - Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs. Mūs sagaida
Veras kundze. Tagad zinām - attāla rakstnieka radiniece. Šobrīd
viņai ir 90 gadu, bet nepateiksi
gan. Apskaužama viņas enerģija
un dvēseles gaišums, bagātā un
literārā valoda. Bet pati atzīst:
«Nav manai aizrautībai sekotāju,
jaunajiem jau citas intereses».
Šādus cilvēkus zaudējot, aiziet
nebūtībā liela dvēseles bagātība.
Gribu veltīt Veras kundzei un
jums rakstnieka vārdus: «Sirdij
jāskan kā sidraba birzij, lai vienkārši vārdi dabūtu spārnus.» Ve-
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riņas sirds tā skan…
Tālāk Sventes muiža, kur
pirmoreiz piecu gadu garumā
piedzīvojām zināmu vilšanos.
Var saprast, ka slēgts vakars,
bet, ja tā saucamā gide, pat neko
nezina pastāstīt par muižas vēsturi un blakus esošo kara tehnikas muzeju, tad, kā saka - bez
vārdiem. Mūsu pretenzijas Daugavpils tūrisma centram tika
darītas zināmas. Nekas. Toties
daudz spilgtāk iezīmējās tas pozitīvais, ko iepriekš redzējām,
dzirdējām, skatījām.
Ceļš jau vijas uz māju pusi,
bet mūs vēl gaida Skrindu dzimtas muzejā gide Anna. Visa zeme
šajā apvidū ir piederējusi grāfam
Plāteram. Vaboles apkaime ir
vienīgā vieta Latvijā, kur samērā
nelielā teritorijā izvietoti 48 ceļmalu krucifiksi. Daži ne tik ļoti
seni. Muzejā var aplūkot fotoizstādi - 31 no tiem. Maijā, kas ir
Dievmātei Marijai veltīts mēnesis, ik vakarus vietējie iedzīvotāji
pulcējas pie krucifiksa un dzied
viņai veltītas dziesmas. Šo tradīciju pētnieki uzskata par fenomenu, kam nav līdzīgu.
Skrindu ģimenē bija septiņi
bērni, ar daļu no viņiem var lepoties Latgale. Kā savu galveno uzdevumu viņi izvirzīja tautas izglītošanu. Muzejā ir arī unikāli eksponāti grezna līnijdroška un ļoti
grezna bufete, kuras vēsture un
atrašanās vieta muzejā saistīta
ar ebreju genocīdu. Sieviete, kurai to uzticēja, nespēja to sev paturēt, tāpēc uzdāvināja muzejam. Muzejā demonstrē filmas:
«Maizes tapšana» un «Latgales
alus tapšana». Neizdevās nobaudīt, tikko iesals ielikts.
Noslēgumā mūs sapulcina citā telpā, kur visi sasēžamies ap
galdu. Annas kundze iededz sveci, aicinot paklusēt un padomāt,
kas paliks aiz manis, ko es atstāšu nākamajām paaudzēm? Un ilgi, vēl ilgi negribas runāt. Tur tālāk, pāri labības druvām, slejas
nupat atjaunotie Līksnas baznīcas torņi - kā svētījot Latgales
laukus un sētas, un ļaudis tos,
kuri šajā valstī cieš visvairāk.
Pirms Līvāniem piestājam pie
Jersikas pareizticīgo baznīciņas.
Tā ir kā pasaku namiņš Daugavpils šosejas malā - tik maziņa, tīra, košās krāsās. Ne jau velti, tā
ir vienīgā šāda veida būve pasaulē - no čuguna. 1889. gadā to izjauktā veidā pārveda no Odesas
uz Daugavpili, bet, kad tā tur
kļuva par mazu un paredzēta nojaukšanai, 1925. gadā to pa
dzelzceļu atveda uz Jersiku.
Viss paredzētajā braucienā ir
izsmelts un sākas mūsu dziesmotais mājupceļš. Prieks par
jauniešu dzīvesprieku, skanīgo
dziedāšanu, par mazā Emīla un
Matīsa sabiedrisko pienākumu
apzinīgu pildīšanu. Laima lūdz,
lai uzrakstu, ka viņa par braucējiem saka malači! Paldies!
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Sporta ziņas

20. un 21. jūlijā aizritēja starptautisko vieglatlētikas
sacensību jauniešiem «Valmieras spēles 2010» 2. kārta.
No Iecavas sportistiem tajās vislabāk veicās Rūdolfam Tonigam,
kurš 100 metru skrējienā ierindojās augstajā 2. vietā. Emīlam
Sevastjanovam arī labs sniegums: divas ceturtās vietas - 200
metru un 400 metru skrējienā. Tikai mazliet līdz goda pjedestālam
pietrūka arī Elvijam Šteinam, viņam 4. vieta lodes grūšanā.

Veterāni tiekas Ungārijā
A: Annija Jakovļeva

No 15. līdz 24. jūlijam
Ungārijā norisinājās Eiropas
veterānu čempionāts
vieglatlētikā. Tajā piedalījās
arī Iecavas sportisti Velta Bruce un Ojārs Pārums.
Pēc brauciena vieglatlēti atzīst, ka ir bijis ne tikai interesanti, bet arī ļoti, ļoti karsti. Viņi
pauž pateicību Iecavas novada
Domei par iespēju finansēt braucienu.
Ojārs Pārums, vieglatlēts, soļošanas sporta veterāns, čempionātā piedalījās 5 km un 20 km
distanču soļošanā, kur attiecīgi
ieņēma 15. un 12. vietu. Konkurence bija paliela: katrā grupā
startēja 23 sportisti.
Ojāram šis bija jau astotais
Eiropas mēroga čempionāts.
Viņš secina, ka šoreiz ir bijis visgrūtāk, jo tik karsta vasara vēl
nebija piedzīvota. «Dienā gaisa
temperatūra turējās virs 30 grādiem. Arī naktīs normāli gulēt
nevarēja, ja pirms tam nenomazgājās ar aukstu ūdeni,» atceras
Ojārs. Turklāt atšķirībā no mūsu
zemes, kur karstajā laikā no rītiem svelmi vēl nejūt, Ungārijā
jau pusastoņos termometra stabiņš rādīja plus 26 grādus. Tieši
šajā laikā bija starts 20 km distancei soļošanā, bet par laimi,
kad līdz finišam bija atlikuši seši
kilometri, sākās negaiss ar spēcīgām lietusgāzēm. Taču ūdens
līmenim kāpjot, arī soļot bija
grūtāk.
Nepatīkamu pārsteigumu
sportists piedzīvojis, dodoties
pēc rezultātu saraksta. Pabeidzot distanci, O. Pārums devies
uz stadionu, lai par 140 forintiem (apmēram 50 eiro centiem)
nopirktu rezultātu listi, taču galvenais tiesnesis paziņojis, ka tas
nav oficiālais protokols. Sanāca
tā, ka Ojārs it kā nebūtu vispār
startējis. «Taču tad Serbijas tiesnese mani atpazina pēc manas
cepurītes un apstiprināja, ka es
veicu visu distanci. Tikai tad,
kad tiesneši noskatījās video, tika apstiprināti īstie rezultāti un
12. vieta bija mana,» tagad jau ar
smaidu skaidro Ojārs. Kopumā

čempionātā aizvadītās dienas
sportists vērtē kā interesantas.
Latvijas sporta veterāne Velta
Bruce čempionātā ieguva 9. vietu piecu kilometru soļošanas
distancē un 13. vietu desmit kilometru distancē. Sportiste atzīst, ka pieveikt garāko distanci
bijis vieglāk, jo starts tai tika
dots drīz pēc veldzējošām lietavām. Jautājot par izturību lielajā
karstumā, V. Bruce atbildēja:
«Man galvenais bija distanci nosoļot līdz galam. Es pati ārā nekad nestājos.» Tikt pie čempionāta medaļas patraucēja nelielā
konkurence. Vecuma grupā 65+
startēja 16 cilvēki, tostarp tikai
divas sievietes. Ja būtu bijusi
vismaz vēl kāda trešā, tad Velta
būtu varējusi cīnīties arī par medaļām.
Ārpus sportiskās atmosfēras
V. Bruci sarūgtinājuši dzīvošanas apstākļi: viņas istaba bijusi
bēniņos ar gultu tieši pie neaizverama loga. Tā nu sanāca, ka
saule karsēja, bet lietus izmērcēja visu gultu. Vēl nepatīkamāks
pārsteigums bija čempionāta laikā nozagtā pase, telefons un
maks. Paliekot tukšām rokām,
viņai nācās doties uz policijas
iecirkni, bet mājup bija jābrauc
ar pases vietā izsniegtu izziņu.
«Paldies Dievam, ka atpakaļceļā
mūs neviens neaizturēja. Man
paveicās!» stāsta Velta. Taču bez
nepatīkamā nācies izbaudīt arī
ceļojuma burvību. Sportiste apmeklējusi dažādus čempionāta
dalībniekiem veltītus pasākumus, zooloģisko dārzu, kur pirmo reizi mūžā ieraudzījusi balto
tīģeri. Abi sportisti brīvajā laikā
devušies ekskursijā uz viduslaiku pili, kur starp kalniem atrodas 1100 metrus garš un 300
metrus plats ezers. «Gribējām
apskatīt un nofotografēties pils
pagalmā, bet tā kā tur ir ierīkota
ekskluzīva viesnīca, sargs mūs
iekšā neielaida. Iespējams, ja
būtu teikuši, ka tur dzīvojam,
būtu tikuši iekšā,» stāsta O. Pārums. Iecavas veterāni apmeklēja arī vīna rūpniecības centru,
kura 1100 metrus garā pagraba
eja ir pilna ar vīna mucām. Tur
Velta iegādājusies arī slaveno
Ungārijas Tokai vīnu.

Aicina uz pludmales
volejbola sacensībām
A: Anta Kļaveniece

Lai popularizētu pludmales
volejbolu, noskaidrotu
Iecavas novada labākos
pludmales volejbolistus, kā
arī rastu iespēju Iecavas
novada jauniešiem un
pieaugušajiem aktīvi sportot
svaigā gaisā, Iecavas novada
sporta skolas «Dartija»
treneru kolektīvs nolēmis
organizēt Iecavas novada
pludmales volejbola
sacensības.
Nolikums paredz, ka sacensības tiks organizētas divos neatkarīgos posmos, un pirmais no
tiem notiks jau otrdien,
3. augustā no plkst. 18, publiskajā atpūtas vietā «Spirtnieki»
pie Iecavas upes. Pirmo trīs vietu

ieguvējas komandas katrā sacensību posmā saņems balvas,
informē to galvenais tiesnesis
Māris Ozoliņš. .
Sacensībās aicināti piedalīties Iecavas novada pludmales
volejbola spēlētāji un uzaicinātie
viessportisti. Tās notiks vienā vecuma grupā OPEN (komandas
var būt arī jauktas). Sacensības
notiks pēc klasiskajiem pludmales volejbola noteikumiem, bet to
kārtību noteiks galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto komandu skaita. Vārdiskie pieteikumi ar pašu spēlētāju parakstiem jāiesniedz galvenajam tiesnesim sacensību dienā 15 minūtes pirms noteiktā sacensību
sākšanās laika. Ar pilnu sacensību nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības interneta mājas
lapas www.iecava.lv sporta aktualitāšu sadaļā.
Lai arī soļošanas
trasē valdīja liels
karstums,
Velta Bruce izpildīja
savu apņemšanos
neizstāties no
sacensībām. «Man
galvenais bija
distanci nosoļot līdz
galam,» sacīja
apņēmīgā sportiste
(attēlā pa kreisi).

F: no sportistu albuma

«Serbijas tiesnese mani
atpazina pēc cepurītes
un apstiprināja, ka
esmu veicis visu
distanci. Tad tiesneši
noskatījās video un
12. vieta bija mana,»
tagad jau ar smaidu
atceras soļotājs
Ojārs Pārums
(attēlā pa labi).

2010. gada 30. jūlijā

8.

Dažādi : : :

IZ
zāģmateriālus, brusas, dēļus,
latas, ēvelētus un spundētus
dēļus, nomaļu malku.
Tel. 26138299.

Bezmaksas piegāde skaidu briketes, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.
Pērk, demontē, griež, izved
krāsainā un melnā
metāla konstrukcijas
(angāri, l/s un kravas
tehnika u. c.);
attīra
teritoriju.
Tālr.
26200989.

Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 2,80 Ls/m² (bez PVN).
Mob. 28809966, 28645305.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

Iecavas Romas katoļu
draudze organizē braucienu
uz Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
SVĒTKIEM AGLONĀ
14. un 15. augustā.
Sīkāka informācija
pa tālr. 26851965 (Zenta).

Izīrē : : :
vai pārdod labiekārtotu 2
istabu dzīvokli Iecavas centrā
(1. stāvs, 42 m2).
Tel. 29426185.

14. augustā plkst. 13.00
Birzuļu kapsētā KAPU
SVĒTKI ar mācītāju.

garāžu Skolas ielā 1.
Tālr. 29472051.

turpmākajiem mēnešiem!
Ņemot vērā lielo pieprasījumu,
- sestdien, 31. jūlijā plkst. 9,
uzsākam apmācības
brīvdienu grupā (B kat.)
- svētdien, 1. augustā plkst. 12,
uzsākam apmācības
A kategorijas iegūšanai

Zemnieku saimniecībai
vajadzīgas/-i strādnieces/-ki
darbam siltumnīcās un
produkcijas sagatavošanai
tirgum.
Tel. 22833485.

(braukšanas apmācības notiek Jelgavā).

Vajadzīgi atbildīgi cilvēki
kurjera darbam Iecavā.
Vecums: no 17 gadiem.
Apmaksa uzreiz pēc padarītā,
sākot no Ls 5.
Tālr. 27897657 (Aļona).

Pieteikšanās: www.unamiks.lv,
tālr. 20016386.

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

Veic jumta seguma remontu,
seguma maiņu, kā arī citus
būvniecības un remontdarbus.
Tālr. 26060411.

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 9. augustā
no plkst. 10 līdz 12.
31. jūlijā pl. 09.00
garāžu kooperatīva
«ZEMGALES IELA»
kopsapulce.
Valde

TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKĀ APSKATE
IECAVAS NOVADĀ NOTIKS:
6. augustā
plkst. 10:00 - Rosme, Zorģi ; plkst. 10:30 - Iecavnieks
plkst. 11:00 - Rakmente; plkst. 11:30 - Jumis.
Sīkāka informācija pa tālruni 63925013; 29284575.

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Informācijas precizējums
Latvijas politiski represēto
salidojums notiks Ikšķilē
31. jūlijā plkst. 13.00
(nevis plkst. 14.00, kā tika
ziņots iepriekš), līdz ar to
izbraukšana plkst. 11.30,
pulcēšanās pie Iecavas
novada Domes.
Būs lielais autobuss.
Iepriekšēja pieteikšanās
nav vajadzīga.
PR kluba valde

Iecavas novada Dome
piedāvā bezmaksas kursus
«NO IDEJAS LĪDZ PROJEKTAM»
(bez priekšzināšanām projektu veidošanā)
Nodarbības notiks 19. un 20. augustā no plkst. 11 līdz 16
Iecavas novada Domes sēžu zālē.
Pieteikties līdz 16. augustam
pa tālruni: 63941601, 29428476.

Aizsaulē aizgājuši
Helēna Albiņa (13.03.1927. - 24.07.2010.)
Nikolajs Karpenko (07.03.1939. - 24.07.2010.)
Ivans Gerasimovičs (05.02.1934. - 26.07.2010.)
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