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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Svētki par godu izglītībai

AKTUĀLI
1. septembrī
Iecavas
vidusskolā
viesojās ASV
vēstniece
Latvijā
Džūdita
Gārbere.
Attēlā viņa
redzama kopā
ar vienu no
trim šī gada
1. klasēm,
kuru audzinās
skolotāja
Anita Lauciņa.
Iecavas
vidusskolā
skolas gaitas
uzsāk 60
pirmklasnieki,
bet pavisam
skolā mācīsies
775 skolēni.

A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas novada Domes un
Izglītības nodaļas vārdā
sveicu visus gan skolotājus, gan skolēnus,
gan viņu vecākus jaunā mācību gada sākumā!
Mēs visi mācāmies dzīves skolā, lai iepazītu paši sevi,
citus, lai iemācītos pieņemt atšķirīgo un priecātos par
katru dienu, kas mums ir dota. Lai mācītos būt
pacietīgi un pateicīgi par to, kas mums dots. Šajā
laikā svarīgi ir iemācīties būt radošam, lai pielāgotos
mainīgajiem apstākļiem, kas mūs pārsteidz arvien
biežāk. Jāiemācās sadarboties tā, lai varētu
Valda Liekne,
priecāties par citu sasniegumiem un laimi kā
Iecavas novada Domes
par savējo. Vēlu būt radošiem un ieinteresētiem,
Izglītības nodaļas
prasmi sadarboties, lai kopīgi panāktu mērķi ar prieku dotu un ar prieku saņemtu zināšanas!
izglītības speciāliste

03.09.2010.

2.lpp.

Šajā numurā:

Pirmajā
skolotāju
forumā

4.
5.

Atklās
6.
sakopto
Dievdārziņu
7x7 futbola 7.
turnīra kauss
aizceļo uz
Jelgavu

Jāveido nākamā gada budžets
A: Beata Logina

Finanšu komiteja
31. augusta sēdē lēma
par Iecavas novada
pašvaldības 2011. gada
budžeta sastādīšanu.
Lai nodrošinātu budžeta sastādīšanu atbilstoši likumdošanai, kā arī lai noteiktu un pamatotu, kāds līdzekļu apjoms pašvaldībai nepieciešams ar likumu
noteikto funkciju, uzdevumu un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei,
komiteja vienbalsīgi nolēma apstiprināt kārtību un termiņus,
kuros Domē jāiesniedz līdzekļu
pieprasījumi.
Budžeta prioritāšu noteikšanai:
- pašvaldības budžeta iestāžu
un kapitālsabiedrību vadītājiem
līdz 15. septembrim jāsagatavo

un jāiesniedz priekšlikumi par
iestādes vai kapitālsabiedrības
prioritārajiem pasākumiem
2011. gadā;
- Domes pastāvīgajām komitejām līdz 20. oktobrim jāizvērtē īstenojamie projekti, sarindojot tos prioritārā secībā;
- Finanšu nodaļas vadītājai
līdz 21. oktobrim jāapkopo budžeta iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju, kā arī pastāvīgo komiteju iesniegtie priekšlikumi
un jānodod izvērtēšanai Finanšu
komitejai;
- Finanšu komitejai jāizvērtē
komiteju akceptētie budžeta
prioritārie pasākumi atbilstoši
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem un jānosaka
prioritātes, kurām tiek paredzēts
piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta.
3.lpp.
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Svētki par godu izglītībai
1.lpp.

Zinību dienas svinīgajā pasākumā ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere uzteica Iecavas vidusskolas skolēnus par aktīvu
dalību vēstniecības projektos.
Vidusskolēni ar panākumiem
piedalījušies eseju konkursā un
kultūras dienu logo konkursā,
bijuši aktīvi Ēnu dienas dalībnieki. Tieši tādēļ vēstniecības pārstāvji nolēmuši 1. septembrī paviesoties Iecavā. Sveicot skolēnus, skolotājus un vecākus Zinību dienā, Džūdita Gārbere atzina, ka ASV 1. septembris nav
svētku diena, taču piebilda, ka
šie ir ļoti jauki svētki par godu izglītībai. «Jo vairāk jūs izglītojaties un zināt, jo plašāka kļūst jūsu pasaule,» tā vēstnieces kundze. Jāpiebilst, ka Džūdita Gārbere sveicienu nolasīja latviešu
valodā, kas nu jau viņai nav sveša – divas stundas nedēļā
vēstniece to apgūst pie pasniedzējiem.

Jaunā mācību gada sākumu
Iecavas internātpamatskolā
ieskandina direktore Judīte
Rubina un pašvaldības
vadītājs Jānis Pelsis.
Iecavas internātpamatskolā
šovasar vislielākās pārmaiņas
piedzīvojušas internāta ēkas. To
remontos un labiekārtošanā
ieguldīti 87 857 lati. Paldies vār-

dus skolas direktore Judīte Rubina veltīja saimniecības vadītājam
Vilnim Briģim, kurš koordinējis
celtnieku darbu – bijuši brīži, kad
skolā 'vienlaicīgi strādājuši piecu
uzņēmumu strādnieki. Direktore
aicināja skolēnus ne tikai priecāties par jaunajām mājām, bet tās
arī saudzēt. Internātpamatskolā
šogad mācīsies 251 skolēns, no
tiem 1. klasē - 32 skolēni.
Skolas gaitas Iecavas novadā
šogad uzsāk aptuveni 120 pirmklasnieki. Precīzs skolēnu skaits
būs zināms pēc 1. septembra.
Par pirmklasnieku svētku noskaņu bija parūpējušies arī mūsu
valsts lielākie uzņēmumi: a. s.
«Latvijas gāze» visiem dāvināja
grāmatiņu «Gāzēna stāsts par
dabasgāzi», «Zaļā karotīte» dāvināja burtnīciņas; SEB banka piedāvā pirmklasnieku apdrošināšanu, bet mobilo sakaru operatori LMT un TELE 2 – mobilos telefonus.
Vairāk fotogrāfiju skatiet mājas lapas www.iecava.lv galerijā.

2.

Sākot ar 2. septembri,
skolēnu autobusi kursēs:
uz Iecavu no
Bružām

7:00

Zālītes stacijas

7:15

Zālītes centra 1.reiss

7:30

Zālītes centra 2.reiss

8:20

Zorģu veikala

7:20

Tāmām

6:50

Rosmes

7:10

Audrupiem

7:40

Misas

7:20

no vidusskolas uz
Zālīti 1.reiss

15:30

Zālīti 2.reiss

16:50

Zorģiem

15:30

Zorģiem

17:40

Rosmi 1.reiss

14:40

Rosmi 2.reiss

16:55

Audrupiem

16:20

Neesam sliktāki par Nīcu
A: Beata Logina
F: no Komisaru ģimenes albuma

Ir zināmi rezultāti
konkursā «Par skaistāko
Latvijas daiļdārzu un lauku
sētu 2010. gadā».
Priecājamies, ka laureātu
vidū atkal iekļuvuši
iecavnieki.
Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības rīkotā konkursa
svinīgais noslēguma sarīkojums
paredzēts 17. septembrī, bet jau
tagad zināms, ka nominācijā
«Skaistākā Latvijas lauku sēta
2010. gadā» godpilnā 3. vieta piešķirta Veltas un Viktora Pužu
«Jaunkurmīšiem». Iecavas novada pašvaldības dārzkope Daina
Rudzīte teic, ka «Jaunkurmīšos»
notikusi pārbūve, tāpēc pērn šī
sēta vispār nav vērtēta. «Šogad ir
ļoti daudz krāšņu vasaras puķu.
Saimniece - kā vienmēr - laipna,
saimniekam cepuri nost par
akurāto zāles pļaušanu,» slavē
D. Rudzīte. «Ja viņi atrastos kāda
lielceļa malā, varētu teikt, ka grib
izrādīties, bet Pužu ģimenei

savas mājvietas sakoptība ir pašu priekam, ne izrādīšanai uz
āru,» uzsver pašvaldības dārzkope.
Pēc Latvijas konkursa žūrijas
vērtējuma paraugdārza goda nosaukumu saglabā astoņi īpašumi
Carnikavā, Siguldā, Jelgavā, Pāvilostas novadā, Vecumnieku novadā, tostarp arī Komisaru ģimenes dārzs Iecavā, Ģedules ielā 6.
«Komisariem ir īsts paraugdārzs, kur vienmēr, protams, saskaņojot ar saimniekiem, var
iegriezties ekskursanti. To saprot
arī mājdzīvnieki - divi kaķi un
suns, kas labprāt pozē fotogrāfiem,» ar smaidu atzīst Daina Rudzīte.
Jautāta par aizvadītās vasaras lielākajiem iepriecinājumiem, Saiva Komisare pauž nožēlu, ka jaukais vasaras laiks tik
ātri beidzies. «Karstums un mitrums darīja savu. Pirmo gadu
mums zāle ne brīdi nebija dzeltena un izauga fantastiskas kannas. Taču visjaukākais notikums
šovasar bija Iecavas Ziedu svētki.
Tos vajadzētu rīkot arī turpmāk,
lai tā veidojas kā tradīcija. Jutos
patīkami pārsteigta, ka tik daudz
cilvēku interesējas par daiļdār-

«Karstais laiks kannām patīk, tās šovasar izstiepās vēl
pusmetru virs mana auguma,» priecājas Saiva Komisare.
ziem. Un, protams, pārņēma pozitīvas emocijas, dzirdot labus
vārdus par savu dārzu. Prieks arī
par Ziedu svētkos saņemto pašvaldības velti - dāvanu karti izlietojām praktisku, dārza kopšanā
noderīgu lietu iegādei,» atklāj paraugdārza saimniece. Valsts mē-

roga konkursā starp laureātiem
vienmēr ir daudz Nīcas novada
pārstāvju. «Sakoptās sētas un
daiļdārzi ir niša, ar kuru Iecava
var sevi vairāk uz āru pareklamēt. Ar Nīcu droši mūs var salīdzināt, neesam sliktāki,» pārliecinājusies Saiva Komisare. IZ
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Jāveido nākamā gada budžets
1.lpp.

Budžeta iestāžu un to struktūrvienību 2011. gada ieņēmumi
un uzturēšanas izdevumi jāplāno atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem par pašvaldības iestāžu amatpersonu
un darbinieku atlīdzību, t. sk.
pedagogu un ārstniecības personu darba samaksu, pakalpojumu, materiālu un energoresursu
cenām un tarifiem. Budžeta
iestādēm pieprasījumi jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikumam «Par Iecavas novada paš-

valdības budžeta pieprasījumu
izstrādāšanas un iesniegšanas
kārtību». Kapitālsabiedrību vadītājiem jāiesniedz projekti un
tāmes par nākamajam gadam
plānotajiem pašvaldības ieguldījumiem uzņēmumos: investīciju
projektu realizācijai, rekonstrukcijai, kapitālajiem remontiem. Kapitālsabiedrību, iestāžu
un to struktūrvienību vadītājiem
2011. gada budžeta pieprasījumi
ar paskaidrojumiem un detalizētiem aprēķiniem līdz 1. novembrim jāiesniedz Iecavas novada
Domes kancelejā. IZ

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
«Adīti un tamborēti aksesuāri»
v
Andersons N. «Vēstures vēsture»
v
«ASV. Ceļvedis»
v
Bramnika-Vulfsone E. «Es
apprecēju romantiķi»
v
Brēmanis A. «Graudā ir
spēks»
v
Errera H. «Frīda»
v
Freida A. «Ievads bērnu psihoanalīzē»
v
Grīns A. «Iekšējā spēka avoti»
v
Grīslis E. «Dieva meklētāji»
v
Hartls J. «BASIC: jauns sākums kopā ar Jēzu 60 dienās»
v
Kastaņeda K. «Dona Huana
mācības»
v
«Latvija, Lietuva un Igaunija. Ceļvedis»
v
Linde M. «Citādā vēsture»
4. sēj.
v
«Mejo klīnika: Alternatīvā
medicīna»
v
Parute E. «Stila un modes
enciklopēdija»
v
Plaudis J. A. «Veselības zālītes»
v
Rekšņa A. «Caur mežiem un
purviem»
v
Samara T. «Šamaņa gudrība»
v
Talbots M. «Hologrāfiskais

Otrdien, 7. septembrī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Trešdien, 8. septembrī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Pirmdien, 13. septembrī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks

Otrdien, 14. septembrī,

Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.

v
Dzegūzes «Ķenču prieki
Snaudulijā»
v
Jansons I. «Pie Ventas ziedu
laikā»
v
Klāna Kelīna «Trīs vītušas
rozes»
v
Manfelde A. «Zemnīcas bērni»
v
Rudzītis R. «Dvēseles dziesmas» 1. daļa
v
Veinberga J. «Liktenīgā atgriešanās»

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki septembrī

plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis, A. Vītola

Jaunieguvumi bibliotēkā

Oriģinālliteratūra

I2g

visums»
v
Torgāns J. «Mūzikas terminu vārdenīte»
v
Treijs R. «Vilhelms Munters»
v
Vilbers K. «Visaptverošā teorija»

Tulkotā
daiļliteratūra

v
Džordāno P. «Pirmskaitļu
vientulība»
v
Erskina B. «Čuksti smiltīs»
v
Gintekīns R. N. «Mazputniņš»
v
Grišams Dž. «Nepatiesi apsūdzēts»
v
Grišams Dž. «Pēdējais zvērinātais»
v
Heilijs A. «Viesnīca»
v
Hokinsa E. «Testaments»
v
Kempovskis K. «Viss velti»
v
Koelju P. «Brida»
v
Kolinsa Dž. «Nabaga mazā
maita»
v
Konelijs M. «Verdikts»
v
Lekarē Dž. «Misijas dziesma»
v
Lekarē Dž. «Uzticīgais dārznieks»
v
Makkalova K. «Pirmais vīrs
Romā»
v
Makkalova K. «Rēgs»
v
Makkols-Smits A. «Espreso
stāsti»
v
Makkols-Smits A. «Skotlendstrīta Nr. 44»
v
Mariņina A. «Skats no mūžības. 3. daļa. Elle»
v
Mārlove E. «Baudas virtuve»
v
Meja F. «Zem Toskānas
saules»
v
Mensela Dž. «Domājot par
tevi»
v
Pārksa A. «Mirāža»
v
Ruiss K. S. «Vēja ēna»
v
Rušdi S. «Florences burve»
v
Sansoms K. Dž. «Valdnieks»
v
Veisbergere L. «Harija Vinstona briljantu medībās»

plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Ceturtdien, 16. septembrī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 21. septembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Otrdien, 28. septembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
Ceturtdien, 30. septembrī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde

Kāds bijis AUGUSTS
Pagājušajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas sešas miršanas apliecības un reģistrēta sešu
mazuļu piedzimšana. Iecavnieku pulku papildinājuši trīs
puikas un trīs meitenes. Jaundzimušajiem doti vārdi: Leo
Markuss, Linards, Maksims, Katrīna, Ksenija un Jeļizaveta.
Augustu par savu laulību mēnesi bija izvēlējušies pieci pāri. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 24. augusta plkst.
21 līdz 25. augusta plkst. 10
zemnieku saimniecības teritorijā
no traktora T 25 bākas nozagti
30 litri dīzeļdegvielas un akumulators, no traktora MTZ 82 - 40
litri dīzeļdegvielas, no graudu
kombaina Jenisei H1200 100 litri dīzeļdegvielas, no klētī
novietotās smagās automašīnas
Mercedes Benz - 340 litri dīzeļdegvielas un divi akumulatori,
bet no pagalmā esošās akas nozagts ūdenssūknis ar hidroforu.

Sākts kriminālprocess.
- 27. augustā ap plkst. 12:15
automašīnas Opel Astra vadītājs
sāka pa to pašu joslu braucošās
automašīnas Audi 80 apdzīšanas manevru, Audi veica kreiso
pagriezienu, un notika sadursme, kurā bojātas abas automašīnas.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Skolotāj, esmu gatavs tevi mīļot...
A: F: Anta Kļaveniece

26. augustā, laikā, kad
krītošie āboli dārzā
atgādina par septembra
tuvošanos, uz savu pirmo
forumu kultūras namā
pulcējās Iecavas novada
pedagogi. Viņu sejās
Zinību dienas gaidas bija
iezīmējušas pacilājošu
satraukumu tūlīt, tūlīt
sāksies.
Uzmundrinājuma vārdus
skolotājiem teica gan pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis, gan tikai šogad izveidotās pašvaldības
Izglītības nodaļas speciāliste
Valda Liekne un metodiķe Ineta
Pilverte. Novadu reforma ieviesusi arī citas pārmaiņas - pašvaldības pārziņā esošajām izglītības iestādēm pievienojušās vēl
divas: Iecavas internātpamatskola un Zālītes speciālā internātpamatskola, kas līdz reformai
darbojās Bauskas rajona padomes paspārnē. Tas nozīmē, ka
vienotāks kļuvis arī novadā strādājošo pedagogu pulks.
Skolotāju forumā, piemēram,
satikās trīs vienas klases absolventi. 1972. gadā viņi beidza
Iecavas vidusskolu un izvēlējās
pedagoga profesiju. Tagad gan
katrs pārstāv savu iestādi: Ilze
Arāja - Zālītes speciālo internātpamatskolu, Valda Liekne - Domes Izglītības nodaļu, Edgars
Šmits - Iecavas vidusskolu. Liāna Krezevska, kas ir ceturtā šīs
pašas klases absolvente, strādā
Iecavas internātpamatskolā, taču uz forumu nebija ieradusies.
Saistoši bija izglītības iestāžu
vadītāju ziņojumi par aizvadītā
mācību gada aktivitātēm un sasniegumiem, kā arī par izglītības
iestāžu gatavību jaunajam darba
cēlienam. «Ikdienā nav šādas izdevības redzēt, cik daudz ikvienā
skolā tiek darīts, lai skolēnu ikdiena būtu tik piepildīta. Noskatoties skolu prezentācijas, radās
plašāks iespaids par tur notiekošo. Tas bija ļoti interesanti un
vērtīgi - gan uzzināt, gan pasmelties radošas idejas no citu veikuma,» noslēdzoties forumam, sacīja Enija Rubina, viena no jaunajām skolotājām. Viņa Iecavas
internātpamatskolas kolektīvam
pievienojās pagājušajā mācību
gadā.
Enija Rubina ir Iecavas vidusskolas absolvente. Latvijas
Universitātes Vēstures fakultātē

Sākumskolas skolotāja
Linda Kraukle

Vēstures skolotāja
Enija Rubina

Sākumskolas skolotāja
Sanita Ūdre

Audzinātāja
Jeļena Pērkona

viņa ieguvusi maģistra grādu un,
sākoties šim mācību gadam, jaunā skolotāja turpinās savas darba gaitas Iecavas internātpamatskolā. «Mācīšu sestās klases
skolēniem vēsturi. Man šķiet, ka
šis ir jauks vecums, kad bērni vēl
nav zaudējuši zinātkāri, ir pietiekami saprātīgi un vēl bez īpašiem stiķiem un niķiem. Vēstures tēma man pašai jau kopš bērnības šķita aizraujoša, un es ceru, ka savās stundās man izdosies arī skolēniem iedvest prieku
un aizrautību. Ticu, ja ielikšu
darbā daudz enerģijas, tad arī
panākumi un gandarījums neiz-

paliks. Grūtības? Gan jau būs
arī tās, taču grūtības ir tikai ceļš
uz panākumiem,» savās pārdomās dažas dienas pirms 1. septembra dalījās Enija Rubina.
Sen lolotu sapni kļūt par
audzinātāju pirmsskolas izglītības iestādē piepildījusi Jeļena
Pērkona. Iepriekš viņa darbojās
pavisam citā jomā, tad sāka strādāt par auklīti, bet nu jau nepilnu gadu ir audzinātāja bērnudārzā «Cālītis». Lai varētu strādāt
šajā profesijā, viņa uzsākusi studijas Liepājas Universitātē. Savu
izvēli Jeļena sauc par likumsakarīgu: viņas mamma ir pedago-

ģe ar 30 gadu stāžu, pašu vilina
iestādes vide, kurā iespējams
ra-doši izpausties, darbam ir nenovērtējama atdeve, ļoti patīk
bērni. «Kad pienāk mazais, apķer tevi un paskatās mīlestības
pilnām acīm - alga to neatsver.
Profesors Lasmanis augstskolā
sacīja, ka apskauž mūs, jo
mums ir iespēja strādāt paradīzē. Trīsgadīgi bērniņi savās izpausmēs ir ļoti patiesi, vēl nav
samaitāti. Viņi neliekuļo: kas
galvā, tas uz mēles.»
Arī Jeļena Pērkona sacīja, ka
skolotāju forumā dzirdētais un
redzētais bijis ļoti noderīgs. Tā
kā jaunā pedagoģe Iecavā dzīvo
tikai sešus gadus, viņai šī esot
bijusi lieliska iespēja labāk apjaust izglītības iespējas un piedāvājumu mūsu novadā. Viņa
atzīst, ka dzīvesvietu šeit abi ar
vīru izvēlējušies pavisam nejauši. Paticis, ka Iecava ir sakopts,
kompakts, mazs miestiņš, šķitis, ka dzīvošana te būs omulīga.
Pirms tam Jeļenas ģimene dzīvojusi Cēsīs un Rīgā, taču Iecavā
beidzot radusies īsta mājas sajūta.
Sanita Ūdre, rīdziniece, kas
Iecavu par savu dzīvesvietu sauc
nu jau ceturto gadu, strādās par
sākumskolas skolotāju vidusskolas 1.c klasē. Vēlēdamās kļūt
par skolotāju, pēc vidusskolas
beigšanas Sanita iestājās augstskolā, taču sāka strādāt un studijas pameta. Vairāk nekā 12
gadus Sanita vadīja viesnīcas
«Gutenbergs» personālu, kā arī
viesnīcas un restorāna saimniecību, darba dzīve bija interesanta un piesātināta. Taču sākās
krīze, un Sanitu arvien biežāk
vilināja domas par pedagoģiju.
Tagad viņa ir atsākusi studijas
RPIVA un šajā mācību gadā pirmo reizi stāsies savas pirmās
audzināmās un skolojamās klases priekšā.
Tieši sākumskolas pedagoģija jaunajai skolotājai šķiet vispievilcīgākā. «Man patīk strādāt
ar cilvēkiem, bet darbs ar šāda
vecuma bērniem man sniedz vislielāko gandarījumu, jo skolotājam ir dota iespēja tik tuvu redzēt bērnu izaugsmi un palīdzēt
viņiem tajā. Protams, katram
darbam ir arī sava garoziņa, taču grūtības mani nebaida, bet
stimulē sasparoties,» sacīja Sanita Ūdre. Sev un citiem pedagogiem jaunajā mācību gadā
viņa novēl sekmīgus, paklausīgus skolēnus un dzīvespriecīgus
kolēģus.
5.lpp.
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Foruma dalībnieki iepazinās
ar Domes projektu vadītājas Inetas Bramanes sagatavoto prezentāciju par realizētajiem un vēl
gaidāmajiem projektiem, kuru
īstenošanai piesaistīti ES un citi
līdzekļi un kas ievērojami uzlabojuši novada izglītības iestāžu
darbību. Ēku rekonstrukcija jau
veikta vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija»;
pašlaik mācību vides uzlabošanas projekts tiek realizēts Zālītes
speciālajā internātpamatskolā;
rit PII «Cālītis» ēku rekonstrukcija; top dabaszinību kabineti vidusskolā; pašvaldībai piešķirti
līdzekļi divu skolēnu autobusu
iegādei; vidusskolā, Dzimtmisas
pamatskolā un internātpamatskolā tiks attīstīts lokālais datortīkls, kā arī iegādāti datori un
multimediju tehnikas komplekti; konkurētspējas veicināšanas
projekta ietvaros pedagogi var
pieteikties stipendijām un mērķdotācijām.
Foruma noslēgumā uzstājās
lektore, pedagoģijas un psiholoģijas maģistre Daina Reinfelde.
Viņas stāstījums mijās ar muzikāliem priekšnesumiem, kurus
pedagogiem bija sagatavojis arī
skolotājs Endijs Rozenbergs.
Dziedāšana un ģitāras spēle ir ne
vien viņa vaļasprieks - Endijs ir
arī Jelgavas Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba vadītājs.
Daina Reinfelde ar foruma
dalībniekiem runāja par skolotāja lomu sabiedrībā, spēju panākt
respektu, prasmi uzklausīt un
ieinteresēt, par smaida dziedinošo spēku. Daži fragmenti no dzirdētā:
- «Pret tevi, skolotāj, prasības
ir paaugstinātas. Kāpēc? Lai es
tev noticētu un būtu gatavs mainīties. Man ir jāspēj tev uzticēties, lai pieņemtu, ka tā ir.»
- «Ar visdziļāko cieņu izturos
pret cilvēkiem, kas uzņēmušies
šo lomu skolotājs, kam tik dažādās situācijās jāprot saglabāt

cilvēcisku cieņu.»
- «Bērni pēc gadiem aizmirsīs
formulas, konjugācijas un reakcijas, bet atcerēsies, kā jūs likāt
viņiem justies kopā ar jums.»
- «30 procenti šībrīža sabiedrības meklē vainīgos, nevis atzīst
savas kļūdas.»
- «Skolotāj, es esmu gatavs tevi mīļot, cienīt, iet tev līdzi, klausīt taviem ierosinājumiem, ja
vien es sajutīšu, ka arī tu mani
kaut nedaudz mīli tādu, kāds es
esmu. Ja es drīkstēšu kļūdīties
un zināšu, ka tajā brīdī netikšu
pataisīts par muļķi. Ja es sagaidīšu no tevis labi sagatavotas
stundas un tajās būs interesanti. Ja es jutīšu, ka tu izturies pret
mani kā pret jaunu, līdzvērtīgu
cilvēku, nevis stumdāmu un
grūstāmu bērnu.» IZ

Jaunie skolotāji
Iecavas vidusskolā –
Sanita Ūdre – sākumskolas skolotāja
Solvita Pļaviņa – sākumskolas skolotāja
Ilona Grīnberga – informātikas skolotāja
Iecavas internātpamatskolā –
Tatjana Kapusto – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas
skolotāja
Jānis Siugalis – sporta skolotājs
Enija Rubina - vēstures skolotāja
Linda Kraukle - sākumskolas skolotāja
PII «Cālītis» Jeļena Pērkona – audzinātāja

Iecavas novada izglītības iestāžu pedagogu skaits
2010./2011. m. g.
Iestāde

Iecavas vidusskola
Iecavas internātpamatskola
Dzimtmisas pamatskola
Mūzikas skola
Sporta skola
PII «Cālītis»
PII «Dartija»
Sporta skola

Pamatdarbā

Amatu
savienošanas
kārtībā

61
45
11
7

5
6
7
4

25
25
5

1

Balso par sievieti
Resursu centrs sievietēm
«Marta» organizē akciju
BALSO PAR SIEVIETI!,
lai pēc iespējas vairāk
sieviešu 2. oktobra
vēlēšanās Latvijā tiktu
ievēlētas 10. Saeimā.
Resursu centrs sievietēm
«Marta» septembrī uz atklātām
diskusijām dažādos Latvijas reģionos aicinās gan 9. Saeimas
deputātes, gan 10. Saeimas deputātu kandidātes, kā arī vēlētājus, uzsverot, ka iestājas par sieviešu sadarbības stiprināšanu
un savstarpējās atbalsta sistēmas attīstīšanu, neatkarīgi no
sievietes partijiskās piederības.
Akcijas mērķis ir veicināt sie-

viešu kandidāšu atpazīstamību
vēlēšanu sarakstos, kā arī NVO
savstarpēju sadarbību, lai stimulētu vēlētāju aktivitāti un kritiski pārdomātu balsojumu.
Centra «Marta» organizēta vēlētāju tikšanās ar deputātu kandidātēm no dažādu partiju vēlēšanu sarakstiem 9. septembrī
plkst. 16.00 notiks Iecavas kultūras namā (sadarbībā ar Iecavas sieviešu klubu «Liepas»).
Tikšanās plānotas arī Cēsīs, Puzē, Mērdzenē un Rīgā.
Projektu «Apzināta politiskā
izvēle - pamats nevardarbīgas un
uz cilvēktiesībām balstītas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei» finansiāli atbalsta Sorosa fonds
Latvija. IZ
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Piemājas dārzā izaudzis milzīgs ķirbis
A: F: Anta Kļaveniece

Dzirdēts, ka ķirbi sauc par pasaules
lielāko ogu un tā svars var sasniegt pat
600 kilogramus.
Arī iecavnieka Gunāra Koreņevska
(attēlā) piemājas dārziņā Puškina ielā
šogad izaudzis neparasti liels ķirbis.
Saimnieks to nav svēris, jo vienam lielo
ogu uzcelt uz svariem nav pa spēkam,
taču domā, ka ķirbis varētu svērt ap simt
kilogramu. Salīdzinājumam der pieminēt,
ka pērn Latvijā rīkotajā konkursā par
lielāko ķirbi uzvaras tituls tika piešķirts
ogai, kas svēra 124 kilogramus. Tā kā
paša galdam ķirbis ir par lielu, Gunārs to
labprāt atdotu kādas skolas vai
bērnudārza virtuvei. Ja šis piedāvājums
kādu ir ieinteresējis, zvaniet uz redakciju
pa tālr. 63941299.
Pavasarī saimnieks dārzā iestādījis trīs
ķirbju stādus: vienu paša audzētu un
divus tirgū nopirktus. Ķirbju stādīšanai
viņš sagatavojis zemi, kurai piejaukti
kūtsmēsli un no jumta nogrābtās sūnas.
Visu vasaru ķirbjiem saimnieks nav
pievērsis īpašu uzmanību, vien pāris
reizes uzlējis ūdeni, kad bijis pārāk
karsts un sauss. Aizmetušies divi ķirbji,
taču pēc kāda laika viens sapuvis, toties
otrs piebriedis tik liels, ka nu
saimniekam to grūti pat pakustināt. Lai
gan ķirbju stublāji vēl sparīgi aug - tie

pat iestiepušies blakus esošajā plūmē un zied koši dzelteniem ziediem augstu virs galvas,
saimniekam šajā ražas sezonā būs jāsamierinās ar vienu vienīgo, toties ļoti lielo ķirbi.
Dārzā gan aug arī citi dārzeņi paša iztikai: burkāni, bietes, kartupeļi, bet starp vairākiem
tradicionāliem ogu krūmiem ražu briedina arī kāds neparastāks dārza iemītnieks - grieķu
riekstkoks. IZ

Atklāsim sakopto
Dievdārziņu
A: Beāta Mīlgrāve

Iecavas sieviešu kluba «Liepas»
projektu vadītāja

Sestdien, 4. septembrī,
plkst. 13:00 biedrība
Iecavas sieviešu klubs
«Liepas» atklās ar
Hipotēkas un zemes
bankas Klientu kluba «Mēs
paši» un Iecavas novada
iedzīvotāju atbalstu
sakārtoto latviešu
svētvietu Dievdārziņu.
Kopā pulcēsies idejas autori
Ēvalds Kivilands un Andris Kopeika, Iecavas sieviešu kluba
«Liepas» pārstāves, kas ideju par
Dievdārziņa atjaunošanu ielika
projektā «Iecavas kultūrvēsturiskā taka – Dievdārziņa sakopšana»; projekta finansiālie atbalstītāji Hipotēkas un zemes bankas Klientu klubs «Mēs paši», par

kuru piešķirtajiem 360 latiem tika izbūvētas trepes stāvajā
Iecavas upes krastā; Iecavas novada Domes pārstāvji un Iecavas
iedzīvotāji, kas nesavtīgi, savā
brīvajā laikā šajā vasarā kopa
Dievdārziņu.
Atklāšanas pasākumā būs
iespēja iepazīties ar kultūrvēsturisko pieminekli. Ē. Kivilands interesentiem stāstīs par Dievdārziņa vēsturi, kas latviešiem izsenis bijusi svēta vieta, tur atradušies senču kapi. Napoleona
kara laikā šeit apglabāti franču
virsnieki.
«Liepas» paldies par Dievdārziņa sakopšanu saka visiem atbalstītājiem, īpaši kluba biedrēm un viņu ģimenēm, SIA «Florentina», Dzintaram Zaumanim,
Sociālās aprūpes centram «Iecava», Zorģu aktīvo iedzīvotāju grupai, Iecavas Jauniešu padomei,
biedrībai «Perum» un citiem
iecavniekiem, kuri iesaistījās sakopšanas darbos. IZ

Kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi sāk 2010./2011. gada sezonu
un aicina jaunus dalībniekus!
5. septembrī pl.16:00 - Sporta deju grupas bērniem un
pieaugušajiem (maksas), vadītāja Lidija Dāvide
6. septembrī pl.17:30 – Šowdeju grupa «MATRIX» (maksas),
vadītāja Liāna Vīksna
16. septembrī pl.17:30 - Folkloras kopa «TARKŠĶI»,
vadītāja Kristīne Karele
20. septembrī pl.17:15 - Pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvs (2-5 g.) (maksas)
1. oktobrī pl.19:00 - Jauniešu deju kolektīvs «JEZGA»,
vadītāja Solveiga Lineja
3. oktobrī pl.17:00 - Jauktais ansamblis «SVĒTDIENA»,
vadītāji Arita Orrava un Māris Drēviņš
4. oktobrī - Vēderdeju grupa «AMIRA» (maksas), pl. 19:00 – ar
priekšzināšanām, pl. 20:00 – iesācējām, vadītāja Elīna Laube
5. oktobrī pl. 19:00 - Līnijdeju grupa (maksas),
vadītāja Dace Melne
5. oktobrī pl. 20:00 - Vidējās paaudzes deju kolektīvs
«IECAVA», vadītājs Guntars Jansons
6. oktobrī pl.19:00 - Senioru deju kolektīvs «IECAVNIEKS»,
vadītāja Inga Paškevica
6. oktobrī pl.19.00 – Vācu valodas kursi (maksas),
vadītāja Solveiga Lineja
6. oktobrī pl.19:00 – Mākslas studija (maksas),
vadītāja Aina Putniņa
7. oktobrī pl.19:00 - Jauktais koris «IECAVA»,
diriģenti Linda un Uģis Matveji

7.
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7x7 futbola čempionāta kauss aizceļo uz Jelgavu
A: Jevgēnijs Gedertsons

Piektdien, 27. augustā,
noslēdzās kārtējais
Iecavas novada
čempionāts futbolā 7x7.
Šogad turnīrs bija ilgāks nekā parasti, jo ceļā uz finālu vairākas kārtas tika pārceltas sliktu laika apstākļu dēļ un komandas bija aizņemtas citās sacensībās.
Turnīrs arī šogad bija ļoti aizraujošs un neprognozējams līdz
pēdējai spēlei. Arī visās play-off
spēlēs komandas rādīja interesantu un baudāmu futbolu. Tā
pamatturnīra sestās vietas ieguvēji HVZ gandrīz apspēlēja Cerauksti ar rezultātu 0:3, tomēr
zaudēja 3:4 un netika pusfinālā.
Santos un Evergreen pamatlaikā
nospēlēja neizšķirti un uzvarētāju noskaidroja pēc spēles soda
sitienos, kur katra komanda izpildīja 10 sitienus. Šajā disciplīnā precīzāki bija Santos futbolisti.
Pusfinālā, kā tika prognozēts, bet ne bez pūlēm, Ballu Motors pieveica Santos 4:1. Savukārt otrajā pusfinālā Bastions
Apsardze/JFSB tāpat kā pamatturnīrā uzvarēja Cerauksti ar rezultātu 2:0.
Spēle par 3. vietu sākumā
neizraisīja intrigu, jo Ceraukste
ieradās uz spēli pret Santos bez
pamatvārtsarga un bez maiņām.
Tomēr ceraukstiešu snaiperim
Raitim Zeņukam izdevās īsā laikā gūt spēles pirmos divus vārtus, bet vājā sastāva dēļ nācās
kapitulēt ar 2:6. Santos tāpat kā
pagājušajā gadā ir trešie, bet Ceraukstei atliek novēlēt veiksmi
Bauskā, kur šī komanda arī tika
pusfinālā.
Fināla spēle starp Ballu Motors un Bastions Apsardze/JFSB
iznāca ļoti sīva, tāpēc pirmais

IZ

Otrās vietas ieguvēji - Ballu Motors.

Spēlē
par
trešo
vietu.

puslaiks beidzās ar bezvārtu
neizšķirtu. Taču otrā puslaika
sākumā jelgavniekiem izdevās
gūt divus vārtus. Kaut gan Ballu
Motors mētās uzbrukumā, tomēr
uzlauzt pretinieka aizsardzību
neizdevās. Bastions Apsardze/JFSB futbolisti, kuri turnīra
laikā savos vārtos bumbu bija
ielaiduši tikai četras reizes, arī finālā noturēja mīļāko rezultātu
2:0.
Vasaras Iecavas futbola
kauss pēc trim gadiem atgriežas
Jelgavā. Par turnīra labāko vārtsargu tika atzīts Gatis Vārna no
Bastions Apsardze/JFSB, bet

Sporta ziņas

28. augustā un 29. augustā Jūrmalā notika 4. starptautiskais
I. Pirtnieka piemiņas turnīrs.
Basketbola klubs Dartija ar rezultātu 90:78 uzvarēja Biržu
(Lietuva) basketbolistus, ar 88:98 piekāpās Amatieru basketbola
līgas pagājušās sezonas čempioniem Jūrmala/Fēnikss komandai,
ar 79:75 pārspēja Jūrmalas Sporta skolas vienību un
kopvērtējumā ieguva otro vietu.
Iecavnieku sastāvā spēlēja Armands Švītiņš, Ivars Zemītis, Dāvis
Kravals, Aldis Beitiņš, Jānis Saveļjevs, Jānis Ivanovs, Juris Ojāru,
Juris Brūveris un Gundars Brička, kurš saņēma turnīra labākā
uzbrucēja nomināciju, informē komandas treneris Voldemārs
Pārums. IZ

par labāko laukuma spēlētāju Matīss Kučinskis no Ballu Motors. Ar 14 vārtu guvumiem rezultatīvākais spēlētājs bija
Marks Kuncevičs no Ballu Motors. Cerēsim, ka nākamgad
kāds pārspēs Igora Belova rekordu - 20 gūtu vārtu vasaras turnīrā.

Bet futbols Iecavā neatvadās
uz gadu, jo rudenī notiks spēles
FK «Iecava» junioriem, kā arī novembrī visi futbola mīļotāji tiek
aicināti piedalīties ikgadējā
Iecavas telpu futbola čempionātā. Vairāk informācijas varat
meklēt interneta vietnē:
www.fkiecava.lv. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Pēteris Studers (06.06.1962. - 29.08.2010.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
jaunu dušas kabīni (Itālija,
pusapaļa, viss komplekts,
teicama kvalitāte). Steidzami,
lēti. Palīdzēšu ar piegādi.
Tel. 26781733.

Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 2,60 Ls/m² (bez PVN).
Mob. 28809966, 28645305.

pašu audzētu broileru gaļu
(cena - 3 Ls/kg) un
2 mēnešus vecus broileru
cāļus (cena - 4 Ls/gab.).
Tel. 29147357.
Latvijas brūnās govs
2 mēnešus vecu telīti.
Tel. 22385444.
graudus.
Tel. 26388535.

Izīrē : : :
Futbola klubs «Iecava»
aicina 2002.- 2004. gadā

istabu ar virtuvīti privātmājā
Iecavas centrā vienam
cilvēkam. Īres maksa Ls 35
mēnesī. Tālr. 29717189.

dzimušus bērnus

uz futbola treniņiem

Dažādi : : :

otrdienās un ceturtdienās
plkst. 17
Sludinājumus laikraksta
«Iecavas Ziņas» rubrikās
PIEDĀVĀ DARBU un
VĒLAS STRĀDĀT
publicējam bez maksas!

Iecavas vidusskolas
sporta laukumā.
Sīkāka informācija

Celtniecības un remontdarbi,
jumta darbi, kā arī
santehnikas un
elektroinstalāciju remonts.
Tālr. 26060411.

pa tālruni 29285989.

Pateicība

Iecavas novada Domes
Izglītības nodaļa
piedāvā kursus:
- Datorzinības (iesācējiem)
- Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā
- Angļu valoda (iesācējiem)
- Angļu valoda (ar vidējām zināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
- Spāņu valoda (iesācējiem)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Pieteikties pa tālruni: 63941601 vai 29428476
līdz 24. septembrim.

Prieks par Iecavas policijas
darbinieku Ģirta Jakobi un
Agneses Lenbergas ātro,
operatīvo rīcību bibliotēkas
īpašuma saglabāšanā.
Lai mēs katrs būtu tikpat
vērīgi pret apkārt notiekošo,
kā manas bibliotēkas
kaimiņi! Paldies jums!
Dzintra Maračkovska
Ziemeļu bibliotēkas
bibliotekāre

8.

Kultūras namā
12. septembrī pl. 17:00
teātra izrāde

Kultūras
namā
Aleksejs Slapovskis

«NE TĀDS KĀ VISI CITI».
Komitraģēdija 1 daļā
Lomās: Andris Bērziņš
(Vīrietis), Esmeralda Ermale
vai Ligita Skujiņa (Sieviete),
Akvelīna Līvmane vai
Esmeralda Ermale (Sievietes
draudzene), Lidija Pupure vai
Ilze Vazdika (Māte)
Režisore - Anita Sproģe
Biļetes cena - Ls 6.
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā katru
darbdienu.

17. septembrī pl. 20:00
KINOPUNKTA akcijas filma
«SVEŠINIECE CIEMĀ».
Galvenajā lomā Renē Zelvēgere.
Ieejas maksa - 1 santīms.

24. septembrī
Liepājas Leļļu teātra izrāde
«KĀ ZAĶIS PAR ZAĶI
BRAUCA».
Biļetes cena - Ls 1.

Atliktais Iecavas novada

pludmales volejbola
sacensību 2. posms
notiks 7. septembrī
no plkst. 17:30.
Pulcēšanās uz spēļu izlozi
plkst. 17:15
atpūtas vietā
«Spirtnieki».
Spēles norisināsies
abos laukumos:
atpūtas vietā «Spirtnieki»
un pie sporta nama.
Pirmās vietas ieguvējiem
speciālbalva no
restorāna Serrano!

Iecavas novada Dome
izsludina
PAŠVALDĪBAS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU
LĪDZFINANSĒŠANAS ATKLĀTU KONKURSU.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš
no 20. augusta līdz 20. septembrim.
Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams pašvaldības
portāla www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība/ Nevalstiskās
organizācijas vai pie pašvaldības projektu vadītājas I. Bramanes
Domes 2. stāvā, Skolas ielā 4.
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