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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Skolu direktoru kolektīvam
pievienojas Jānis Kārkliņš

AKTUĀLI
Šajā numurā:

A: F: Anta Kļaveniece

Sa

Iecavas novada Domes deputāti 14. septembra sēdē Zālītes
speciālās internātpamatskolas
direktora amatā apstiprināja Jāni Kārkliņu (attēlā). Pie darba
pienākumu pildīšanas viņš stāsies 1. oktobrī, jo lēmums vēl jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
Domes priekšsēdētājs Jānis
Pelsis informēja, ka jau jūlijā Domē saņemts līdzšinējās direktores Ināras Novickas iesniegums
par atbrīvošanu no amata. Dome
viņas vēlmi akceptēja un izsludināja konkursu uz skolas direktora amatu. Pieteicās četri pretendenti. Viņu kandidatūras izvērtēja Izglītības, kultūras un
sporta komiteja, pieaicinot I. Novicku un Iecavas internātpamatskolas direktori J. Rubinu.

4.
5.

Piedāvā
6.
apgūt arī itāļu
un franču
valodu

Veltījums Rainim
A: Dace Greiža

Iecavas vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja

Raiņa 145 gadu piemiņas
saules apmirdzētas,
noslēgušās Dzejas dienas
Iecavas vidusskolā.

2.lpp.

Aicina
balsot par
sievieti

Vēlēšanu
6.
komisija sāks
pieņemt
apmeklētājus

5.lpp.

Latviešu valodas un literatūras nedēļas ietvaros (no 6. septembra līdz 10. septembrim) skolēni veica dažādus radošus uzdevumus un mācījās Raiņa dzejoļus. Katrā klasē risinājās daiļrunas konkursa 1. kārta, lai veiksmīgākie deklamētāji 10. septembrī piedalītos Iecavas vidusskolas Dzejas dienu tradicionālajā daiļrunas konkursā.

17.09.2010.

Novada 1.-5. klašu daiļrunas konkursa dalībnieki
Iecavas kultūras namā.

2010. gada 17. septembrī

2.

Veltījums Rainim
1.lpp.

Dzejas dienu pēdējā dienā
skolā «cilpoja» saules zaķi, jo kā
skolēni, tā skolotāji tika aicināti
savā tērpā iekļaut kādu dzeltenu
akcentu. Saulaini iekrāsota bija
radošo uzdevumu izstāde skolas
zālē un arī konkurss, kurā daiļrunas meistarību vērtēja neatkarīga žūrija režisores Aldonas Gaveikas vadībā.
Pēc padarīta darba patīkams
bija gandarījuma brīdis par labākajiem rezultātiem. Sadarbībā ar
citu mākslas jomu skolotājām un
skolas bibliotēku tika izvērtēti
skolēnu radošie darbi un pasniegti Atzinības raksti. Pašu sarīkojuma dalībnieku balsojumā
visvairāk balsu saņēma darbi, ko
bija veidojuši Alvis Līrums, Paula Roznere, Daniels Cjaputa un
Elīna Zoltnere.
Daiļrunas konkursā bija šāds
vietu sadalījums:
6. kl. grupā
1. v. Laura Volfa
2. v. Sabīne Bogdanova
3. v. Džūlija Rodenkirhena
7. kl. grupā
1. v. Alvis Līrums
2. v. Beatrise Krūmiņa

3. v. Artūrs Bogdanovičs
8. kl. grupā
1 v. 2. v. Evelīna Vasiļjeva
3. v. Mendija Nungure
9. kl. grupā
1. v. Arta Vītoliņa
2. v. Emīls Sietiņš
3. v. Lāsma Zorgenberga
10. kl. grupā
1. v. Sindija Mežsarga
2. v. Diāna Špoģe
3. v. Sintija Urķe
11. kl. grupā
1. v. Agnese Čikule
2. v. Elīna Kļaveniece
3. v. Pauls Ķurbe
12. kl. grupā
1. v. Evija Pola
2. v. Laura Arāja
3. v. Edvarts Šulcs
5. klašu veiksmīgākie deklamētāji - Liene Hofeina, Arta
Riekstiņa, Andris Klenderis un
Jānis Dambergs - 14. septembrī
piedalījās Iecavas novada 1.-5.
klašu Dzejas dienu daiļrunas
konkursā.
Rainis par savu bērnību saka:
«Sasmēlies es esmu saules,
Manim pietiek visam mūžam.»
Raiņa saule bagātinājusi arī
mūs - Dzejas dienu dalībniekus
Iecavas vidusskolā. IZ

Runā laureāte Arta Vītoliņa..
A: Gita Tamaša

Iecavas novada sākumskolas
metodiskās apvienības vadītāja

Arī šogad, kā katru gadu,
Iecavas novada skolās
septembris atnāk ar
Dzejas dienu pasākumiem.
Šoruden Dzejas dienas bija
veltītas Rainim. Skolēni no 1.
līdz 5. klasei mācījās Raiņa dzejoļus bērniem. Pagājušajā nedēļā skolās notika daiļrunas konkursi katrā klasē, labākie tika
izvirzīti uz skolas daiļrunātāju
konkursu. Savukārt 14. septembrī skolu laureātus katrā
klašu grupā aicinājām uz noslēguma pasākumu Iecavas kultūras namā.
Konkursantus vērtēja neatkarīga vērtēšanas komisija: Ineta Pilverte, Aldonija Gaveika un
Ludmila Šteinberga. Dažiem
skolēniem līdzi juta viņu vecvecāki. Uz konkursu kultūras
namā skolēni ieradās ar savu
mājas darbu. Viņi bija uzrakstījuši un ilustrējuši to Raiņa dzejoli, kuru skaitīja. Šie darbiņi
pārtaps pirmajā Dzejas dienu
grāmatiņā, kas tiks nodota Iecavas novada bērnu bibliotēkai.
Skolēni ar saviem priekšnesumiem priecēja gan sevi, gan
klausītājus un žuriju.
1. vietu 1. klašu grupā ieguva
Alise Kante no Dzimtmisas pa-

..un Matīss Skangalis.
matskolas un Agnete Čudere no
Iecavas vidusskolas.
2. klašu grupā:
1. vieta Laurai Dubkēvičai,
(vidusskola)
2. vieta Paulai Upeniecei (vidusskola);
3. vieta Dārtai Ušackai (Iecavas internātpamatskola).
3. klašu grupā:
1. vieta Luīzei Šlihtai (vidusskola);
2. vieta Rolandam Sopko, Sibillai Annai Sālgrāvei un Alisei
Luidmanei no Dzimtmisas pamatskolas;
3. vieta Aleksandrai Kalējai
no internātpamatskolas.
4. klašu grupā:
1. vieta Rebekai Kisiļicai,
(internātpamatskola) un Agatei
Hincai (vidusskola);
3. vieta Agnesei Mūrniecei no
Dzimtmisas pamatskolas.
5. klašu grupā:
1. vieta Matīsam Skangalim
no internātpamatskolas;
2. vieta Jānim Danbergam no
vidusskolas;
3. vieta Lienei Hofeinai no
vidusskolas.
Atzinību par piedalīšanos
ieguva Laura Saikauska, Estere
Romanovska no Dzimtmisas pamatskolas, Signija Veskere, Violeta Veremeičika un Arta Riekstiņa no Iecavas vidusskolas.
Paldies visiem, kuri palīdzēja
radīt šos svētkus! IZ

Apbalvos ar Goda rakstu
F: Vita Lauciņa-Veinere

Daiļrunas priekšnesumus Iecavas vidusskolā vērtēja Maruta
Lasmane (no kreisās), Aldonija Gaveika un Mirdza Celmiņa.

Pašvaldības deputāti 14. septembra sēdē vienbalsīgi atbalstīja Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšlikumu piešķirt
novada Domes Goda rakstu un
naudas balvu Zālītes speciālās
internātpamatskolas direktorei
Inārai Novickai un sporta skolas
«Dartija» trenerei Dacei Vizulei.
I. Novicka pelnījusi apbalvojumu par ieguldījumu Zālītes
speciālās internātpamatskolas

izaugsmē un attīstībā, teikts Izglītības nodaļas metodiķes Inetas Pilvertes iesniegumā. Savukārt sporta skolas direktore
Baiba Gāga ierosinājusi apbalvot vieglatlētu treneri D. Vizuli
par nozīmīgu personīgo ieguldījumu jaunatnes fiziskās kultūras veicināšanā. Abas pedagoģes
tiks godinātas Skolotāju dienas
pasākumā, kas Iecavas kultūras
namā notiks 9. oktobrī. IZ

3.

2010. gada 17. septembrī

Novada Domē
Domes kārtējā sēde notika
14. septembrī.
Par Iecavas mūzikas skolas
mācību maksas, sniegto
maksas pakalpojumu un īres
izcenojumiem
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī un vecāku
maksātnespēju, Iecavas mūzikas
skolas vadība nolēmusi pazemināt mācību maksu sagatavošanas klases audzēkņiem un pieaugušo izglītības klases audzēkņiem, tādējādi sekmējot audzēkņu lielāku pieplūdumu.
Iepazinusies ar Iecavas mūzikas skolas direktores pienākumu izpildītājas A. Veisas iesniegumu, Dome nolēma apstiprināt
izcenojumus:
! vecāku līdzfinansējums
profesionālās ievirzes izglītības
programmas audzēkņiem
2010./2011. mācību gadā - 8,00
Ls/mēnesī;
! maksa par Iecavas mūzikas
skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2010./2011. mācību gadā:
- profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņiem
par papildu stundām - Ls 5,00
par mācību stundu;
- sagatavošanas klases
audzēkņiem - Ls 4,00 par mācību
stundu (bija Ls 5,00);
- pirmsskolas izglītības grupas audzēkņiem - Ls 4,00 par nodarbību;
- pieaugušo izglītības klases
audzēkņiem - Ls 6,00 par mācību
stundu (bija Ls 6,60);
! maksa par instrumentu īri:
- flautas, vijoles, akordeona,
ģitāras un kokles īre - 3,00
Ls/mēnesī;
- klavieru īre - 5,00 Ls/mēnesī;
! maksa par telpu (zāles) īri 3,00 Ls/stundā.
Deputāti arī apstiprināja kārtību, kādā tiek izstrādāta, apstiprināta, iekasēta un izlietota Iecavas mūzikas skolas audzēkņu
mācību maksa.
Par Sociālā dienesta
darbības stratēģisko plānu
Dome akceptēja pašvaldības
iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» darbības stratēģisko plānu 2011.-2016. gadam,
kura projektu vispirms bija izskatījusi un atbalstījusi Veselības un sociālo jautājumu komiteja.
Kā informēja Sociālā dienesta
vadītāja Sigma Strautmale, stratēģiskais plāns ir izstrādāts, lai
sociālo pakalpojumu attīstība
Iecavas novadā atbilstu Latvijas

Nacionālajam attīstības plānam
2007.-2013. gadam, kurš nosaka, ka sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības pieejamība ir
viens no rādītājiem, kas raksturo
sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju dzīves kvalitāti
un veicina viņu reintegrāciju sabiedrībā, kā arī Latvijas Kopējās
sociālās iekļaušanās memoranda nosacījumiem: nodrošināt cilvēkiem iespēju saņemt viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus iespējami tuvāk dzīvesvietai; attīstīt pakalpojumu
tīklu, vienlaikus pilnveidojot to
realizēšanai nepieciešamo infrastruktūru.
Stratēģiskais plāns 2011.2016. gadam būs pamats Sociālā
dienesta attīstībai, kā arī sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstībai novadā.
Par Attīstības programmas
izstrādi
Lai nodrošinātu Iecavas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti un kvalitatīvu
pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas procesu, ir nepieciešams izstrādāt vidēja termiņa
Attīstības programmu. Iepriekš
izstrādātā programma ir nepilnīga un novecojusi.
Domes projektu vadītāja
I. Bramane informēja, ka šim
mērķim ir iespējams piesaistīt finansējumu, jo ir izsludināta atklāta projektu iesniegumu atlases pieņemšana Eiropas Sociālā
fonda finansējuma saņemšanai.
Projektu iesniegšanas termiņš ir
29. septembris.
Saskaņā ar MK 2010. gada
8. jūnija noteikumiem Nr. 522
viena vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta
izstrādei maksimālais paredzētais finansējums ir līdz 25 000 latu. Projekta ietvaros ir plānots izstrādāt Iecavas novada Attīstības
programmu 2014.-2020. gadam.
Projekta atbalsta intensitāte ir
līdz 100% no attiecināmajām izmaksām.
Deputāti nolēma sagatavot
un iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai projekta pieteikumu, par atbildīgo personu
nosakot I. Bramani.
Par dzīvojamās mājas
Baldones ielā 51 nodošanu
pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā
Likuma «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» 75. panta trešā daļa nosaka,
ka pašvaldības vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs nodod mājas
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu

īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Likuma «Par dzīvokļa īpašumu»
8. panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka visu dzīvokļu īpašnieku
pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, šim nolūkam izveidojot dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai slēdzot savstarpēju
lī-gumu.
Starp dzīvojamās mājas Baldones ielā 51 dzīvokļu īpašniekiem 31. augustā noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgums un par pārvaldnieci iecelta Indra Krauja,
kura ir uzrakstījusi Domei
iesniegumu par mājas apsaimniekošanu. Tāpēc Dome nolēma
nodot četru dzīvokļu mājas Baldones ielā 51 pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai I. Kraujai.
Par līdzekļu piešķiršanu
DzKS pamatkapitāla
palielināšanai
Dome nolēma piešķirt 5814
latus SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS) pamatkapitāla palielināšanai kā pašvaldības ieguldījumu ar mērķi uzlabot
kapitālsabiedrības materiāli tehnisko bāzi un ieguldīt līdzekļus
dalīto atkritumu šķirošanas laukuma izbūvei, esošo sadzīves atkritumu laukumu labiekārtošanai un jaunu atkritumu kontei-

neru iegādei šķirotiem atkritumiem. Pašvaldības ieguldījumam
nepieciešamie līdzekļi tiks segti
no pašvaldības 2010. gada budžeta līdzekļiem - no speciālajā
budžetā saņemtā dabas resursu
nodokļa. Pamatkapitāla palielinājums tiks veikts naudā, to
ieskaitot DzKS kontā.
Par budžeta grozījumiem
Dome apstiprināja saistošos
noteikumus Nr. 21 «Par Iecavas
novada budžeta grozījumiem
2010. gadam». Tajos akceptēti
grozījumu priekšlikumi, kurus
vispirms jau bija izskatījusi un
atbalstījusi Finanšu komiteja.
Tostarp nolemts no izdevumiem
neparedzētiem gadījumiem palielināt pamatbudžeta izdevumus Interešu un profesionālās
ievirzes izglītībai - novirzot Iecavas mūzikas skolai 955 latus pedagogu darba algām un darba
devēja VSAOI; Vispārējai izglītībai. Pamatizglītībai - Iecavas vidusskolai 494 latus stadiona zāliena uzturēšanas izdevumu segšanai; Atpūtas un sporta pasākumiem - 2500 latus subsīdijām
biedrībai «Basketbola klubs
«Dartija»» un 604 latus futbola
laukuma izveidošanai vecā
Iecavas stadiona teritorijā pie
upes; Autotransportam - 154 latus par ceļa ātrumvaļņa izbūvi
Raiņa ielā; Pārējai pašvaldību
teritoriju apsaimniekošanai 984 latus Sila kapu kapličas
kāpņu remontam. IZ

Melnās ziņas
-Laikā no 7. septembra plkst.
17:30 līdz 8. septembra plkst.
7:40 Tirgus ielā novietotai automašīnai Opel Astra sadurtas trīs
riepas. Sākts kriminālprocess.
- 9. septembra priekšpusdienā kāds 1959. gadā dzimis vīrietis darba vietā nokritis no kravas
lifta, apmēram no divu metru
augstuma, un guvis abu kāju pēdu traumas. Cietušais ievietots
slimnīcā.
- Administratīvā pārkāpuma
protokols sastādīts 1989. gadā
dzimušam vīrietim, kurš 9. septembrī ap plkst. 17:45 Edvarta
Virzas ielā mācīja 1992. gadā
dzimušu vīrieti vadīt automašīnu VW Golf un, nogriežoties uz
piebraucamo ceļu, iebrauca pretējā joslā. Sadursmē ar pretī
braucošo Mazdu bojātas abas
automašīnas.
- 11. septembrī plkst. 11:47

Pārupes ielā, vadot traktoru un
nogriežoties pa kreisi, 1945. gadā dzimis vīrietis nepārliecinājās
par manevra drošību un izraisīja
sadursmi ar automašīnu VW
Passat Variant.
- 11. septembrī plkst. 12:45
Pārupes ielā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
1961. gadā dzimušam vīrietim,
kurš vadīja velosipēdu, būdams
alkohola reibumā (minimālā alkohola koncentrācija izelpojamajā gaisā 1,36 promiles).
- 13. septembrī laika posmā
no plkst. 00:05 līdz 7:00,
iekļūstot neaizslēgtā saimniecības ēkā, no ledusskapja nozagti
dažādi pārtikas produkti. Sākts
kriminālprocess.
Diāna Purviņa,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Prevencijas
nodaļas vecākā inspektore

2010. gada 17. septembrī

4.

Balso par sievieti!

A: F: Anta Kļaveniece

Resursu centrs sievietēm
«Marta» septembrī
uz atklātām diskusijām
dažādos Latvijas reģionos
aicina Saeimas deputātu
kandidātes, kā arī vēlētājus,
uzsverot, ka iestājas par
sieviešu sadarbības
stiprināšanu un savstarpējās
atbalsta sistēmas attīstīšanu,
neatkarīgi no sievietes
partejiskās piederības.
Akcijas mērķis ir veicināt sieviešu kandidāšu atpazīstamību
vēlēšanu sarakstos, kā arī NVO
savstarpēju sadarbību, lai stimulētu vēlētāju aktivitāti un kritiski pārdomātu balsojumu.
9. septembrī Iecavā noritēja
centra «Marta» organizētā tikšanās ar deputātu kandidātēm no
dažādu partiju vēlēšanu sarakstiem: Agru Zaķi (Nacionālā apvienība «Visu Latvijai» - «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»), Anitu
Jākobsoni (Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs»), Irēnu Sproģi (Politiskā apvienība
«Par Labu Latviju»), Sarmīti Ēlerti un Astrīdu Vītolu (Politisko
partiju apvienība «Vienotība») un
Ilzi Vītolu (Zaļo un Zemnieku savienība). Tikšanos palīdzēja organizēt Iecavas sieviešu klubs
«Liepas». Līdzīgas tikšanās šomēnes notiek arī Cēsīs, Puzē,
Mērdzenē un Rīgā.
Sieviešu pārstāvniecība politikā ir jautājums par demokrātiskās sabiedrības kvalitāti, kā
arī sieviešu interešu un vajadzību aizstāvību sabiedrībā. Balsojot par sievieti, izvēlamies tādu
vērtību sistēmu, kurā abiem dzimumiem ir vienlīdzīgs varas un
ietekmes sadalījums, akcijas
«Balso par sievieti!» mērķi skaidroja centra politikas koordinatore Annele Tetere.
Resursu centra «Marta» pārstāves uzskata, ka abu dzimumu vienlīdzīga līdzdalība politiskajā lēmumu pieņemšanā palielina iespēju, ka valsts finanšu
resursi tiks dalīti abu dzimumu
interesēs, ka sievietes politiķes
nenodarbosies tikai ar sociālo
un kultūras jautājumu risināšanu, ka politikas darba kārtībā
tiks pievērsta uzmanība darba
un ģimenes dzīves savienošanai,
tiešai un netiešai sieviešu diskriminācijai darba tirgū, nevienlīdzīgai samaksai par vienādu
darbu, alimentu un uzturlīdzekļu piedziņai, vardarbībai pret
sievieti un seksuālas uzmākšanās jautājumam.

Ilze Vītola (ZZS), Jelgavas
pašvaldības deputāte un
Jelgavas novada Sociālā
dienesta vadītāja vietniece:
«Saeimas vēlēšanās startēju, jo
mani ir uzrunājuši un
atbalstījuši mani vēlētāji. Esmu
komandas cilvēks un uzskatu,
ka, esot komandā un izvirzot
sev mērķi, mēs varam panākt
ļoti daudz, arī iziet no
situācijas, kāda šobrīd valda
mūsu valstī.»

Sarmīte Ēlerte («Vienotība»),
kādreizējā laikraksta «Diena»
galvenā redaktore, partiju
apvienības «Vienotība» Zemgales
vēlēšanu apgabala līdere: «Abām
šīm jomām – žurnālistikai un
politikai - ir kas kopīgs: tās abas
cenšas uzlabot pasauli. Es eju
politikā, lai strādātu Saeimā. Es
likšu lietā savas zināšanas un
pieredzi, lai stiprinātu latviešu
valodu un kultūrtelpu, godīgu
biznesa vidi un politisko
sacensību, pilsoniskās
sabiedrības līdzdalību, izglītību
5.lpp. un lauku attīstību.»

Irēna Sproģe («Par Labu
Latviju»), Salas novada Domes
priekšsēdētāja: «Sākot strādāt
par pašvaldības vadītāju,
situācija tajā bija smaga.
Pašvaldībai bija jāveic finanšu
stabilizācija, jo nenomaksāto
rēķinu kaudze bija diezgan
iespaidīga. Pēc gada pašvaldība
no parādiem bija atbrīvojusies.
Uzskatu, ka uzkrātā pieredze
un zināšanas varētu palīdzēt
arī valstij. Ja var sakārtot
novada budžetu, tad var
sakārtot arī valsts.»

Agra Zaķe («Visu Latvijai» «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»),
Iecavas vidusskolas direktore
un Iecavas pašvaldības
deputāte: «Iekļūšanu Saeimā
neuzskatu par savu pašmērķi.
Ja vēlētāji tomēr sniegs
nepieciešamo atbalstu, savām
zināšanām un pieredzei
pielietojumu saskatu tieši
izglītības politikas veidošanā un
sociālo jautājumu risināšanā.
12 gadi pašvaldības darbā un
17 gadi skolvadībā varētu
noderēt kopdarbam valsts
līmenī.»

Astrīda Vītola («Vienotība»),
Iecavas novada Domes deputāte
un Ķekavas pašvaldības
Attīstības daļas vadītāja: «Man
nav pieņemams, ka, esot pie
varas, daudzi pašvaldību un
valsts darbinieki kļūst par
miljonāriem. Stāvēt malā un
noskatīties, kā tiek izzagta
mūsu valsts, vairāk nedrīkst,
tādēļ es esmu izlēmusi būt
politiski aktīva pret dažādām
netaisnībām ne tikai vietējā
pašvaldību, bet arī valstiskā
līmenī. Ticu, ka mēs veiksmīgi
varam izvest valsti no krīzes.»

Anita Jākobsone («Saskaņas
centrs»), Nodarbinātības valsts
aģentūras direktores vietniece
nodarbinātības politikas
jautājumos: «Startēšana
Saeimas vēlēšanās ir liela
uzdrīkstēšanās, jo deputāta
darbs ir liels slogs uz sievietes
pleciem. Tomēr visu dzīvi esmu
bijusi aktīva un vēlējusies
mainīt lietas uz labu.»
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5.
4.lpp.

Pašlaik parlamentā sieviešu
pārstāvniecība ir tikai 20%, bet
vēlamā sieviešu un vīriešu attiecība būtu vismaz 40:60, tādēļ
resursu centra «Marta» pārstāves aicina balsojot atcerēties par
sievietēm un viņas atbalstīt.
Šo domu atbalstīja arī deputātu kandidātes. «Sievietes un vīrieši domā atšķirīgi, un disbalanss – tas ir nepareizi,» sacīja
A. Zaķe. Viņa pārstāv izglītības
sistēmu, kurā attiecības nevienlīdzība izveidojusies pretējā virzienā - sieviešu tajā ir krietni vairāk. «Taču svarīgāk, lai ikvienā
jomā darbojas nozares profesionāļi,» uzsvēra A. Zaķe. «Politika
līdzsvarosies, ja tajā būs vairāk
sieviešu,» sacīja A. Jākobsone.
Savukārt A. Vītola sacīja, ka
«sievietes ir godīgākas. Vīrietis
vispirms padomās par sevi, viņš
ir biznesmenis un arī valsti uztver kā biznesu, bet sieviete domā par valsti kā par ģimeni. Ja
Saeimā būs šis līdzsvars, tad arī
vīrieši nedaudz pierausies, tad
arī viņiem būs kauns par tiem
darbiem, ko viņi ir sadarījuši».
Lai arī S. Ēlerte uzsvēra, ka
politikā sevi vairāk redz kā pilsoni, nevis sievieti, tomēr nenoliedza, ka domāšanas veids vīriešiem un sievietēm atšķiras: «Sievietes jau ģenētiski ir spiestas

Iespēju tikties ar deputātu kandidātēm izmantoja visai maz interesentu. Jau ierasts, ka
visbiežāk šādus pasākumus apmeklē sabiedriski rosīgi cilvēki. Šoreiz skatītāju rindas
pārsvarā piepildīja nevalstisko organizāciju pārstāvji no Iecavas Jauniešu padomes un
sieviešu kluba «Liepas».
vairāk domāt par kopienu, nevis
sevi kā indivīdi.» I. Sproģe uzskata, ka problēmas rodas ne tik
daudz dzimumu atšķirību dēļ:
«Ja katrs darītu sev uzticēto darbu, nevis tērētu laiku skatoties,
ko un kā cits izdarījis, tad lietas
daudz ātrāk virzītos uz priekšu.»
Deputātu kandidātes centās
atbildēt arī uz citiem interesentu
jautājumiem: kāda ir viņu no-

stāja sieviešu tiesību aizstāvības
jautājumos; vai viņas ir gatavas
lobēt likumu par veselības mācības atjaunošanu skolās; kā saredz valsts un pašvaldību sadarbības iespējas. Tikšanās dalībnieki vēlējās uzzināt kandidātu nostāju Latvijas mežu izzāģēšanas jautājumā, valodu lietojuma un latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas jautājumā,

pedagogu iespējām paaugstināt
savu kvalifikāciju un citām tēmām. Interesanti, ka vairumā
jautājumu deputātu kandidātēm bija vienota nostāja, tāpēc
tikšanās organizatores atvadoties novēlēja sievietēm politiķēm
arī ievēlēšanas gadījumā saglabāt spēju sadarboties pāri partiju robežām un izvairīties no
politizētiem lēmumiem. IZ

Skolu direktoru kolektīvam pievienojas Jānis Kārkliņš
1.lpp.

Kad pretendenti tika iztaujāti
klātienē, Jānis Kārkliņš saņēma
vienotu komisijas atbalstu. Arī
Domes deputātu balsojums par
J. Kārkliņa iecelšanu amatā bija
vienbalsīgs.
Ar pedagoģijas nozari J. Kārkliņš ir saistīts jau kopš 1976.
gada. J. Kārkliņam ir vairākās
augstākās izglītības: viņš ieguvis
sporta pasniedzēja kvalifikāciju,
tad pabeidzis Latvijas Universitāti (LU), iegūstot izglītības iestāžu vadītāja specialitāti, bet nedaudz vēlāk - Ekonomikas pamatu skolotāja kvalifikāciju.
J. Kārkliņš LU ieguvis arī maģistra grādu izglītības vadībā.
«Vienmēr esmu uzskatījis, ka cilvēkam ir jāmācās visu mūžu, un
arī pats esmu centies to īstenot.
Izglītība dod izvēles brīvību, veidojot savu dzīvi un karjeru. Ma-

nuprāt, vērtīgākā dzīves pozīcija - ja cilvēks neapstājas,» teic
Jānis Kārkliņš.
Jānim Kārkliņam ir bagāta
profesionālā pieredze. 1991. gadā toreiz jaunais skolas direktors

Jānis Kārkliņš Misā izveidoja vidusskolu un turpināja to vadīt
13 gadus. Paralēli tam viņš trīs
gadus vadīja arī Bauskas rajona
Izglītības pārvaldi. Tam sekoja
četri darba gadi Izglītības uz zinātnes ministrijas Politikas departamenta vadītāja amatā, bet
pēdējos septiņus J. Kārkliņš vadīja Jūrmalas Domes Izglītības
pārvaldi.
Skolas direktora amatu
J. Kārkliņš salīdzina ar kora diriģenta pienākumiem, kuram ir
jāprot saskaņot kolektīva balsis,
vajadzības un intereses, lai panāktu radošu un pozitīvu noskaņu.
Viņš uzskata, ka pozitī-vam
mikroklimatam kolektīvā ir liela
nozīme, lai skolotāji var ar
prieku nākt uz darbu un pildīt
savus pienākumus pēc labākās
sirdsapziņas. Savukārt, ja skolas vide ir kvalitatīva, arī skolēna

attieksme pret mācībām, skolu
un skolotājiem kļūst citādāka.
«Ir svarīgi panākt, lai bērns
strādā uz savu spēju augšējās
robežas. Tas dod progresu viņa
attīstībā. Un tas nekas, ka skolā,
kurā strādāšu, šī spēju robeža ir
mazliet zemāka.»
Jautāts par izvēles motīviem
pārcelties no lielpilsētas burzmas uz perifēriju, J. Kārkliņš
atbild: «Esamība centrā, kur dzīve mutuļo, man vairs nešķiet
svarīga. Darbs savā novadā ir
optimālais, kas cilvēkam ir
iespējams. Iecavā esmu uzbūvējis māju, te ir mana ģimene, bet
braukāšana uz Rīgu un Jūrmalu
ir saistīta ar lielu laika patēriņu.
Esmu gatavs savus atlikušos
darba gadus pavadīt šeit. Piedevām, visi mani kolēģi - novada
skolu direktori - ir man pazīstami, un es labprāt pievienojos šim
kolektīvam.» IZ
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Vēlēšanu komisija
sāks pieņemt apmeklētājus
10. Saeimas vēlēšanās
Iecavas novadā būs viens
vēlēšanu iecirknis Nr. 351 Iecavas
kultūras namā.
Vēlēšanu komisija sāks darbu jau nākamnedēļ un gaidīs apmeklētājus šādos laikos:
22.09. (trešdiena)
14-18
23.09. (ceturtdiena) 14-18
24.09. (piektdiena)
10-14
25.09. (sestdiena)
10-14
26.09. (svētdiena)
10-14
27.09. (pirmdiena)
14-18
28.09. (otrdiena)
14-18
29.09. (trešdiena)
14-18
30.09. (ceturtdiena) 14-18
01.10. (piektdiena)
10-14
Šajā laikā varēs iepazīties ar
10. Saiemas vēlēšanu kandidātu
sarakstiem un programmām, kā
arī pieteikt vēlētājus balsošanai
dzīves vietā (tālrunis iecirknī
63941234).

Iecavas novada Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Tālrīts Krastiņš norāda, ka valsts
vairs nefinansē vēlētāju nogādāšanu uz iecirkni un atpakaļ.
Tas nozīmē, ka līdz šim ierastais autobuss uz balsošanas
vietu vēlēšanu dienā nekursēs,
tāpēc vēlētājiem pašiem jādomā, kā nokļūt iecirknī.
«Galvaspilsētā jau neaizdomājas, ka laukos sabiedriskais
transports nekursē tik bieži.
Iespējams, šī iemesla dēļ komisijai nāksies vairāk apmeklēt
vēlētājus mājās. Taču nebrauksim pie sliņķiem un
tiem, kam vienkārši nav naudas transportam. Pieteikt balsošanu dzīvesvietā vajadzētu
tikai tām personām, kuras
iecirknī nespēj ierasties veselības apstākļu dēļ, un viņu kopējiem,» uzsver T. Krastiņš. IZ

Kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi sāk 2010./2011. gada sezonu
un aicina jaunus dalībniekus!
19. septembrī pl.16:00 - Jauniešu deju kolektīvs «JEZGA»,
vadītāja Solveiga Lineja
20. septembrī pl.17:15 - Pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvs (2-5 g.) (maksas)
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
Tuvākas ziņas pa tālr. 63941234; 26666126.

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.

6.

Kļūsti par
brīvprātīgo novērotāju!
A: Anna Riekstiņa

projekta vadītāja

Centrālās vēlēšanu
komisijas īstenotais
projekts «Brīvprātīgie
novērotāji 10. Saeimas
vēlēšanās» ir unikāls
projekts, kas dod iespēju
ikvienam Latvijas
iedzīvotājam pieteikties
vēlēšanu novērošanai.
Tā kā daļā sabiedrības joprojām valda aizspriedumi par to,
vai balsis tiek saskaitītas godīgi
un vai var uzticēties vēlēšanu rezultātiem, 10. Saeimas vēlēšanas
2. oktobrī ir piemērots brīdis, lai
dotu iedzīvotājiem iespēju pārliecināties, ka vēlēšanas Latvijā noris saskaņā ar likumu un vēlēšanu rezultāti tiek saskaitīti godīgi
un atbilstoši vēlētāju gribai.

Kas var pieteikties
vēlēšanu novērošanai?

nu komisijas mājas lapā
www.cvk.lv, izpildot elektronisku apmācības kursu «10. Saeimas vēlēšanu kārtība» un izvēloties vēlēšanu iecirkni, kurā vēlaties novērot vēlēšanas.
Pēc sekmīgas e-mācību kursa nokārtošanas e-pastā saņemsiet vēlēšanu novērotāja pilnvarojumu, kas jāizdrukā un kopā
ar personu apliecinošu dokumentu vēlēšanu dienā jāuzrāda
vēlēšanu iecirkņa komisijas
priekšsēdētājam.

Kas novērotājam
būs jādara?
Vēlēšanu dienā, 2. oktobrī,
jānovēro vēlēšanu norise un balsu skaitīšana - vai vēlēšanu process notiek saskaņā ar Saeimas
vēlēšanu likumu un Centrālās
vēlēšanu komisijas instrukcijām, vai nenotiek aģitācija, vai
balsu skaitīšana notiek godīgi.
Novērojumus vēlams reģistrēt novērotāja anketā.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs,
kurš sasniedzis 16 gadu vecumu.

Kad un kur
pieteikties?

Kā kļūt par
vēlēšanu novērotāju?

Pieteikšanās projektam sākās 13. septembrī un ilgs līdz
30. septembrim.
Pieteikšanās www.cvk.lv. IZ

Piesakoties Centrālās vēlēša-

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)
- Spāņu valoda (iesācējiem)
- Spāņu valoda (ar priekšzināšanām)
- Franču valoda (iesācējiem)
- Itāļu valoda (iesācējiem)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Pieteikties pa tālruni: 63941601 vai 29428476
līdz 24. septembrim.
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Sporta ziņas

Iecavas novada sporta skolas «Dartija» basketbola komandas
8. septembrī aizvadīja pārbaudes spēles Jelgavā.
Par savu audzēkņu rezultātiem informē treneris Vilnis Gailums.
Jelgavas BJSS - Iecava/Vecumnieki
1996. g. dz. 61:53 (T. Šķipars 23, J. Pelēcis 22)
1992./1993. g. dz. 70:54 (K. Onzuls 18, D. Kravals 14) IZ

Eiropas Mobilitātes nedēļas
PROGRAMMA IECAVĀ
(visi pasākumi BEZ MAKSAS)
16. septembrī
plkst. 18.30-20.00 Draudzības velobrauciens
(aptuveni 10 km; pulcēšanās pie Iecavas novada Domes)
17. septembrī
plkst. 16.00-19.00 Veselības kontroles iespējas Sporta
skolas «Dartija» ārsta kabinetā
(kardiogramma, asinsspiediens, svēršanās)
18. septembrī
plkst. 11.00-13.00 Sporta aktivitātes sporta namā
«Dartija».
19. septembrī
plkst. 11.00 Nūjošana
(pulcēšanās un nūju izsniegšana pie sporta nama «Dartija»).
20. septembrī
Iecavas novada kross parkā
plkst. 9.00-17.00 skolēniem, 17.00-18.00 pieaugušajiem.
21. septembrī
Asinsspiediena mērīšana IVSAC.
plkst. 18.30-21.00 Atvērto durvju diena fitnesa klubā
«Jautrais apelsīns».
22. septembrī
Sporta diena Iecavas novada skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs.

Vidusskolas stadionā
Skolu sacensības futbolā:
6.-7. klases
29. septembrī pl. 15:00
sacensību nolikums skatāms
www.iecava.lv.

9.00-15.00 Grāmatu komercizstāde Bauskas Tautas nama
Mazajā zālē.
Piedalās izdevniecības: Lauku Avīze, Zvaigzne ABC, Nordik, Tapals, Jumava, Avots, Likteņstāsti, Poligrāfijas infocentrs, Rēriha
grāmatnīca, Pūres grāmatu izdevēji.
10.00 Grāmatu svētku atklāšana Tautas nama Lielajā zālē
10.30 Publiskā diskusija sadarbībā ar Sorosa fondu Latvija «Nodarbinātība - arī valsts atbildība».
Diskusijā piedalās: labklājības ministrs Uldis Augulis (ZZS),
ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL - Vienotība), Andris Šķēle (Par Labu Latviju), Saskaņas centra, Nacionālās apvienības
«Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», «Par prezidentālu
republiku» pārstāvji u. c. Diskusiju vada Ansis Bogustovs.
12.30 Deputātu kandidātu preses konference - iztaujā «Latvijas
Avīzes» un reģionālās preses izdevumi.
12.20 Kafijas un tējas pauze možumam Rituāla zālē.

Pieaugušajiem
12.30 Parāds nav brālis - bezmaksas individuālas konsultācijas
sniedz zvērinātas advokātes I. Bašas biroja darbinieki Centrālās bibliotēkas Specializētajā lasītavā.
13.30 Trīs košas dāmas …un ne tikai - saruna ar romānisti
Moniku Zīli Tautas nama Lielajā zālē.
14.45 Grāmatas «Dziedināšanas terapijas» atvēršanas svētki
kopā ar grāmatas autoriem Elitu Goldmani, Mārtiņu Veidi
Tautas nama Lielajā zālē.

Bērniem un pusaudžiem
10.30 Kopā pa grāmatas tapšanas ceļu ar Poligrāfijas infocentru Bauskas pamatskolā.
11.00 «Nekādas pupu mizas» - tikšanās ar grāmatas autori Maiju Laukmani Codes pamatskolā.
13.00 «Tuk, tuk, tuk iznāc ārā no plaukta, es gribu Tevi palasīt» - radoši lasījumi kopā ar dzejnieci Maiju Laukmani Bauskas bērnu bibliotēkā.
15.00 Mārketinga padome Bērnu žūrijas ekspertiņiem par
preču zīmi «Kvalitatīvs produkts» Bauskas bērnu bibliotēkā.

Jauniešiem
11.00 «Domāšanas māksla visiem» - saruna ar izdevuma sagatavotājiem Bauskas 2. vidusskolā.
11.40 «Mana Dzimtene Latvija» - filmas demonstrēšana un tikšanās ar tās veidotājiem Īslīces vidusskolā.
12.40 Jauniešu diskusija sadarbībā ar Sorosa fondu Latvija
«Aizspriedumi un kā tos pārvarēt» - vada psiholoģe Līga Elmane Bauskas 1. vidusskolā.
15.45 Grāmatu svētku noslēgums un jaunāko grāmatu izloze
«Veiksmīgākais pircējs» Tautas nama Lielajā zālē.
Grāmatu svētkus atbalsta: Latvijas Valsts prezidents Valdis
Zatlers, Sorosa fonds Latvija, Latvijas Mobilais Telefons, Jelgavas
tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, zvērinātas advokātes Ingunas
Bašas birojs, Latvijas Ebreju biedrība «Šamir», Biedrība «Goļar»,
Par Labu Latviju, Zaļo un Zemnieku savienība, Saskaņas centrs,
Vienotība, Anta Rugāte, Inese Vaidere, Bauskas novada dome.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
25. septembrī pl. 11:00
Iecava - BS Rīga 2
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Pateicība

Informatīvie atbalstītāji: Laikraksti «Latvijas Avīze», «Bauskas
Dzīve», «Bauskas Vēstis», «Iecavas Ziņas», «Vecumnieku Ziņas».

Izsakām pateicību par
Anfisas Žuravļovas
izvadīšanu pēdējā gaitā
apbedīšanas birojam
«Krustceles», īpašs paldies
Edmundam par iejūtību
un sirsnību.
Tuvinieki

Aizsaulē aizgājuši
Leokadija Runce (18.03.1923. - 11.09.2010.)
Melita Pavlova (08.04.1947. - 14.09.2010.)

2010. gada 17. septembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

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

SIA „SKUJENIEKI”
piedāvā:
- skaldītu malku
(tālr. 29452087);
- dekoratīvos skuju un lapu
kokus,
- sertificētus stādus meža
atjaunošanai
(tālr. 29453700).

Pērk : : :
kartupeļus, sīpolus, ķiplokus,
pupiņas un citus dārzeņus.
Tel. 28354020.

Adrese: „Jaunaudzes”,
Iecavas novads.

8.

Kultūras namā
17. septembrī pl. 20:00

KINOPUNKTA
akcijas filma
Kultūras
namā
«SVEŠINIECE CIEMĀ».
Galvenajā lomā Renē Zelvēgere.
Ieejas maksa - 1 santīms.

28. septembrī pl. 10:00
Liepājas Leļļu teātra izrāde
«KĀ ZAĶIS PAR ZAĶI
BRAUCA».
Biļetes cena - Ls 1.

Izīrē : : :
1 istabas dzīvokli ar ērtībām
Iecavas centrā (Ls 35 mēnesī +
komunālie maksājumi).
Tel. 29520189.

Dažādi : : :
Pērk lietotas automašīnas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, vadus;
demontē metāla konstrukcijas
un attīra teritoriju no metāla;
kompensē. Tālr. 26200989.
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», reģ. Nr.43603016206,
Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,
izsludina iepirkumu
«Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība» projektā
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas
novadā» (identifikācijas Nr. DzKS 2010/01)
Ar iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju
var iepazīties un to saņemt
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», Edvarta Virzas ielā 21a,
Iecavā, lietvedībā, CD formātā
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00
līdz 2010. gada 21. oktobrim, bet 22. oktobrī līdz plkst. 16:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2010. gada 22. oktobris plkst. 16:00.
Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis,
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» projekta vadītājs,
tālrunis 63942938, fakss 63963955.

9. oktobrī pl. 20:00
SKOLOTĀJU dienas
BALLE.
23. oktobrī pl. 19:00
grupas «SESTĀ JŪDZE»
akustiskais koncerts.

Piedāvā darbu : : :

Biļešu cenas: Ls 3; Ls 4; Ls 5.

Piemājas saimniecība
«Jaunzemdegas» piedāvā darbu
diviem strādniekiem.
Tālr. 29244999.

29. oktobrī pl. 20:00
MEDIĶU BALLE.

SIA «M» sadarbībā ar
Nodarbinātības Valsts
aģentūru aicina darbā
pārdevēju.
Tālr. 29288382; 63941487.

Iecavas novada
Vēlēšanu komisija
lūdz atsaukties
komersantus,
kas var vēlēšanu dienā,
2. oktobrī, nodrošināt
Vēlēšanu komisiju
ar transportu
(vieglo automašīnu)
balsošanai vēlētaju
dzīves vietā.

31. oktobrī pl. 17:00
aktrise Zane Daudziņa
monoizrādē
«TĀDA ES ESMU».
Biļešu cenas: Ls 4; Ls 5; Ls 6.

Fitnesa klubā

Jautrais
APELSĪNS

Lūdzu zvanīt komisijas
priekšsēdētājam
pa telefonu 29672919
vai rakstīt uz e-pasta adresi:
talrits.krastins@inbox.lv.
Iecavas tirgū gaļas kioskā
turpmāk būs nopērkami
Rēzeknes gaļas kombināta
ražojumi un
SIA «Iecavnieks» produkcija:
linsēklu eļļa, kaņepju eļļa,
rapšu eļļa ar dažādām garšām,
arī nefasētā, kaņepju pavalgs,
smalcinātas linsēklas,
konfektes ar sēkliņām.
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