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Uzņem starptautiska
projekta dalībniekus

AKTUĀLI
Šajā numurā:
2.
Iecavas
skolēni Eiropas
jauniešu
konferencē

A: F: Klinta Kaufelde

Otrdien, 19. maijā,
pirmskolas izglītības iestādē
Cālītis norisinājās teju divus
gadus ilgušā Comenius
projekta «Māla izmantošana
radošajā izglītībā pirmskolā»
noslēguma pasākums. Tajā
satikās visu četru
partnervalstu pārstāvji no
Spānijas, Bulgārijas, Turcijas
un Latvijas.
Ārvalstu viesi Latvijā uzturēsies līdz 24. maijam. Viņi iepazīs
vairākas pirmsskolas izglītības
iestādes, viesosies Maizes muzejā, seno tērpu darbnīcā Preiļos,
noklausīsies koncertu Doma
baznīcā. Iecavnieki viesus varēs
sastapt 23. maijā Iecavas estrādē, kur noritēs Bērnu svētki.
Projekta koordinators Emins
Dogans no Turcijas (attēlā), viesojoties bērnudārzā «Cālītis», bija patiesi ieinteresēts, jo arī pats
strādā par bērnudārza vadītāju.
Vairāk par projektu lasiet nākamajā numurā. IZ

Ko mums
sola
deputātu
kandidāti

A: Klinta Kaufelde

intenātskolas direktores vietniece

Saulainā 7. maija pēcpusdienā Iecavas internātpamatskolas
dārzā pulcējās trīs izglītības
iestādes direktores, lai iestādītu
jaunus pīlādžu kociņus, kas
turpmāk simbolizēs viņu ieguldījumu skolas attīstībā. Direktorēm piebiedrojās divas mācību
pārzines, kuras veiksmīgi organizējušas mācību darbu 50 gadu
periodā, un skolas dārza krāšņumu papildināja ar divām īpaši
izraudzītām šķirnes kļavām.

4.
5.

Tenisistes
7.
aizspēlējas
līdz Latvijas
izlasei

Trīs direktores. Trīs pīlādži Sveic labākos
A: Inga Čipena,

22.05.2009.

Skola izceļas ar direktoru un
īpaši mācību pārziņu darba ilggadību. 50 gadu laikā trīs direktores un tikai divas mācību pārzines! Marija Dumbre, kura saņēma skolas atslēgas 1959. gadā
un skolas vadības darbu turpināja 24 gadus, ilggadējā mācību
pārzine Inta Ceiziņa, kura strādāja skolā no 1959. līdz 1984.
gadam, direktore Solveiga Zemberga, kura vadīja skolu no
1983. līdz 2000. gadam, mācību
pārzine Dzidra Miezere, kura sāka savas darba gaitas 1984. gadā
un turpina atbildīgo pienākumu
joprojām, izvēlējās un iestādīja
sev tīkamāko kociņu.
2.lpp.

Kā katru gadu, arī šajā pavasarī notika labāko skolēnu sveikšana. 20. maijā par sasniegumiem apbalvojumu - atzinības
rakstu un košu lietussargu - saņēma novada izglītības iestāžu
deviņdesmit trīs audzēkņi. Šogad skolēniem ir bijuši vislabākie sasniegumi pēdējo deviņu gadu laikā, uzsvēra Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja. Elīna Spolīte no Iecavas vidusskolas balvu saņem gandrīz
katru gadu. Viņa uzskata, ka
balva motivē un dod stimulu mācīties vēl labāk. Kā alternatīva
šādai apbalvošanai varētu būt
brīvdabas pasākums ar atraktīvām nodarbēm, sacīja Elīna. IZ

Mainīts
Sporta svētku
norises datums
A: Anta Kļaveniece

Izglītības, kultūras un sporta
komiteja informē, ka Iecavas
Sporta svētki notiks 31. maijā.
Svētku norises laiks mainīts, jo
30. maijā Bauskā notiek X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku modelēšanas koncerts, kuru organizē Izglītības un
zinātnes ministrija, Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, Bauskas rajona Bērnu un jauniešu
centrs.
Sporta svētku organizatori
atvainojas par sagādātajām neērtībām! IZ
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Eiropas jaunieši tiekas Dānijā
Šopavasar
grupiņa
Iecavas
vidusskolas
skolēnu
piedalījās
Eiropas
jauniešu
konferencē,
tostarp arī šī
raksta
autors,
9. klases
skolnieks
Mārcis
Vīnbergs.
A: Mārcis Vīnbergs

Bija sestdienas vakars, un es
nepavisam netaisījos iet gulēt.
Kāda jēga iet gulēt, ja jau četros
jāceļas, lai paspētu uz lidmašīnu? Tā nu četros naktī pie savas
mājas sagaidīju busiņu un iekāpu tajā kopā ar Kristu Kozlovu,
Lauru Arāju, skolotāju A. Ozoliņu un direktori A. Zaķi. Atvadoties no mājām, devāmies uz lidostu. Mums, skolēniem, tā bija
pirmā lidošanas pieredze, tāpēc
jutāmies satraukti. Taču, vērojot
zaļos laukus uz zilo jūru, drīz
vien attapāmies Dānijā!
Pēc pavisam «mazas» maldīšanās pa vilcienu stacijām iekāpām vilcienā, kas veda mūs uz
kādu dāņu skolu. Tur mūs brangi paēdināja, tad ar riteņiem devāmies jau uz mūsu galamērķi
skautu nometni, kur kopā ar sešu citu valstu skolēniem pavadījām atlikušās piecas dienas. Maza būdiņa, Dānijas lauku un mežu ieskauta, atradās tieši kalna
galā. Gājām iekšā un nekautrējoties sasveicinājāmies ar jau atbraukušajiem poļiem un ungāriem. Drīz vien jau bija klāt krievi, itāļi un vakarā - vācieši.
Ierodoties nometnē, mēs sadalījāmies pa istabiņām, meitenes un zēni dzīvoja katri savā istabā. Atzīstos, ka pirmo reizi redzēju trīsstāvīgas gultas, bet,
daudz nedomādams, uzlīdu augšā pie pašiem griestiem. No zēniem poļi un ungāri bija ļoti aktīvi. Tik tiešām interesanti un
draudzīgi cilvēki. Turpmākajās
dienās tik pamatīgi sadraudzējāmies, ka prombraucot bija grūti
šķirties.
Pirmā diena sākās ar to, ka
katra valsts prezentēja jau
iepriekš sagatavoto prezentāciju
par tēmu «Atjaunojamie energoresursi». Teikšu atklāti, ka vislabāk gāja vāciešiem un dāņiem,
bet mēs ierindojāmies vidējos
slāņos. Smagi un cītīgi strādājot
grupās pa 4-5 cilvēkiem no dažādām valstīm, nākamajās četrās
dienās tapa deklarācija par at-

jaunojamiem energoresursiem.
Pēdējā dienā pirms braukšanas
mājās nu jau ar nosaukumu
«European youth conference»
(Eiropas jauniešu konference)
prezentējām topošajiem eiroparlamentāriešiem sagatavoto deklarāciju, kas pat tika atdzīta par
labu esam. Tā beidzās mūsu
darbs pie ieteikumiem, kas būtu
jādara, lai palielinātu atjaunojamo energoresursu lietošanu
Eiropas Savienībā.
Protams, neiztika arī bez
jautrības. Jau nākamajā dienā
pēc atbraukšanas es paspēju nopeldēties jūrā, kas dažiem ārzemniekiem likās mulsinoši.
«Are you crazy?» (Vai esi traks?) pie pusdienu galda pārmeta kāda dāņu meitene. Tikām ekskursijā pa Dānijas pilīm un muzejiem, kuri tik tiešām bija iespaidīgi; izstaigājām gan Dānijas
mazās pilsētiņas, piemēram,
Norre Aaby, un arī lielās - Kopenhāgenu. Netrūka piedzīvojumu
arī mūsu nometnē. Izložņājām
gan pa krūmiem kopā ar mūsu
ārzemju draugiem sadotās rokās, gan taisījām tortes, gan
dziedājām. Starp citu, Latvija
dziesmu konkursā vienīgā izcēlās ar dzīvo mūziku. Lauras dziedātprasme un vijoles spēlēšana
apvienojumā ar zēnu rūkšanu
un grabuļiem atnesa mums
pirmo vietu dziesmu konkursā
ar lielu atstarpi no otrās. Priekšnesums esot paticis visiem.
Braucot mājās bija žēl šķirties no draugiem un neaizmirstamās Dānijas dabas. Pēc brokastīm sekoja desmit minūšu ilga apskaušanās, līdz bijām atvadījušies no visiem un varējām
doties ceļā. Ar vilcienu aizbraucām līdz Kopenhāgenai, kur paspējām apskatīt gan karalienes
pili un Andersena statuju, gan
arī pašu pilsētu.
Atpakaļceļā mūs sagaidīja
pārsteigums. Domājām, ka visi
piedzīvojumi jau beigušies, bet
lidmašīnā ienāca un ar savu
klātbūtni mūs pagodināja pats
Valsts prezidents Valdis Zatlers. IZ

2.

Piedalās Eiropas
dienu svinībās Somijā
A: Kristīne Karele,

folkloras kopas «Tarkšķi» vadītāja
Iecavas folkloras kopa «Tarkšķi» savā koncertēšanas vietu listē nu var ierakstīt arī Somiju.
Maija sākumā piedalījāmies
Eiropas dienas svinībās, kuras
organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar dažādu valstu vēstniecībām.
Kopā braucām desmit tarkšķi. Šoreiz pārvietojāmies ar diviem vieglajiem auto – paldies Vitai Lauciņai–Veinerei, kas neatteica iesaistīties šai avantūrā. Tā
to varētu saukt tāpēc, ka gan
turp, gan atpakaļ līdz Tallinai
stūrējām pa nakti. Un tad tālāk
ar prāmi. Jāatzīst, otrreiz laikam
gan ko tādu neuzņemtos – naktīs
tomēr patīkamāk ir gulēt.
Somijā kopumā pavadījām
trīs dienas. Lai brauciens būtu
interesantāks un vairāk vērts,
bez galvenā koncerta, sarunājām
arī pasākumu Vantā Starptautiskajā skolā. Tur tikāmies ar
bērniņiem, dziedājām, dancojām, parunājām par Latviju. Tā
kā šai skolā mācās daudzu diplomātu bērni, vairāki mazie bija
kādu laiku dzīvojuši arī mūsu
valstī. Šī tikšanās izdevās fantastiska. Ļoti pacilājoša. Bērni ļoti
labprāt iesaistījās mūsu aktivitātēs – palīdzēja piespēlēt sitamos
instrumentus, rotaļājās, dancoja. «Tarkšķu» bērni bija arī sajūsmā par pašu skolu – plaša, atvērta tipa, pārredzama, raiba. Tiesa,
klases telpās un sevišķi garderobēs valdīja diezgan liela nekārtība, bet to varētu saukt par radošu nekārtību.
Vēl pirmajā dienā ciemojāmies arī Latvijas vēstniecībā Helsinkos. Mūs ļoti mīļi uzņēma parādīja skaistās telpas, apmainījāmies ar suvenīriem, pafočējāmies.
Koncerts par godu Eiropas
dienai tika organizēts Linnan-

maki atrakciju parkā Helsinkos.
Tur bija gan stendi par dažādām
ar Eiropu saistītām aktualitātēm, gan loterijas, iespējas nopelnīt dažādus Eiropas suvenīrus, kā arī koncerts. Tajā piedalījās koncertētāji no Austrijas, Īrijas, Slovākijas, Igaunijas, Spānijas un Ungārijas. Latviju pārstāvējām mēs, «Tarkšķi», kā arī Somijā dzīvojošu latviešu ģimeņu
grupiņa «Laivas». Visu jauko atmosfēru nedaudz bojāja aukstais, vējainais un slapjais laiks,
bet citādi – viss bija ļoti jauki. Saņēmām uzslavas arī no mūsu
vēstniecības darbiniekiem, kas
apmeklēja koncertu.
Šo to arī apskatījām – pastaigājām pa Helsinku centru, pabijām pie skaistā Sibeliusa pieminekļa. Ar lielu azartu pussvētdienu darbojāmies zinātnes centrā «Heureka». Tur varējām vērot, kā žurkas spēlē basketbolu,
dzīvē izmērīt savu zarnu garumu, gan pārbraukt pāri ar velosipēdu pa trosi, kas piesieta pie
griestiem, gan daudzas citas lietas. Neparasta bija sajūta, piemēram, izmēģinot, kā tas ir –
braukt ratiņkrēslā. Izglītojoša
bija arī trīsdimensionālā filma
«Kosmiskās sadursmes».
Liels paldies jaukajām latviešu ģimenēm, kas uzņēma mūsu
bērnus pie sevis mājās. Jā, šoreiz nedzīvojām nedz viesnīcā,
nedz skolā. Latvijas vēstniecības
darbinieki laipni uzņēmās sarunāt ģimenes, kas ir ar mieru divas naktis izmitināt tarkšķēnus.
Kristija, piemēram, piedzīvoja
pat divas ģimenes. Kad vienā ar
vēdervīrusu saslima mazie, ātri
tika uzmeklēta cita som-latviešu
saime ar četriem bērniem, no kuriem jaunākais bija tikai dažus
mēnešus vecs. Jauki! Izrādījās,
ka bērnus sajūsmināja šāda mājās-dzīvošanas-pieredze – jauni
draugi uni iespaidi, interesantas
sarunas, redzēts, kā dzīvo vienaudži citā valstī. Uz tikšanos! IZ

27. maijā plkst.17:00
Iecavas kultūras namā
mūzikas skolas audzēkņu
izlaidums un
mācību gada noslēguma
koncerts.
Mīļi aicinām klausīties!
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3.

IZ

Mums jautā

Neapmierina iestādes vadītājas rīcība
«Vēlētos pajautāt Domei, ko
iesākt un kā rīkoties situācijā,
kad PII «Cālītis» vadītāja ir noteikusi apsveicēju skaitu - ne vairāk kā divi cilvēki katram absolventam. Ko darīt tām daudzbērnu ģimenēm, kuras savu brāli,
māsu, brālēnu vai mazbērnu arī
gribētu apsveikt izlaidumā?
Mēs, vecāki, ar grupas audzinātājām esam apspriedušas šo
situāciju un kā alternatīvu piedāvājušas izlaidumu organizēt
kultūras namā, uz ko vadītāja
esot atbildējusi, ka 30 gadu garumā izlaidums ir bijis bērnudārzā un tā būs arī turpmāk. Vai
tiešām nekādā veidā nevar
ierobežot šīs iestādes vadītājas
despotisko vadīšanu, jo mums,
vecākiem, vienkārši cilvēcīgi ir
apnikusi mūžīgā problēma ar
virsdrēbju noģērbšanu, jo nav

kur tās likt, un ar vadītājas nemitīgo kontroli, vai ir uzvilkti
maiņas apavi, jo bērnudārzā esot
sava kārtība. Pēdējais piliens pacietības kausā bija Ziemassvētkos, kad zālē tika ienests vēl
viens sols, bet vietas tāpat pietrūka.
Ko darīt tiem mazo absolventu radiniekiem - sveikt gribētājiem, kuru skaits pārsniedz divi?
Varbūt pašvaldība var palīdzēt
atrisināt šo samilzušo problēmu,
pretējā gadījumā droši vien būs
jāaicina talkā plašsaziņas līdzekļi, jo mūsu bērniem tas ir
pirmais izlaidums, un viņi ir pelnījuši, lai šajā dienā būtu sumināti un sveikti. Ikdienas rutīnas
pietiek tāpat, tāpēc ir tikai loģiski, ka arī svētki kādreiz būtu
jāsvin.
Dace Vītola:

Trīs direktores. Trīs pīlādži
1.lpp.

Pīlādzi stāda
Marija
Dumbre
(no kreisās).
Stafeti noslēdza pašreizējā
skolas direktore Judīte Rubina,
iestādot savu pīlādzi. Lai cienījamo viešņu uzdevumu darītu
vieglāku, viņām palīdzēja 6.c
klases skolēni.
Iecavas internātpamatskola
iedibinājusi jaunu un skaistu

F: Anta Kļaveniece

tradīciju, kur tiek cildināts un
godāts izglītības iestādes vadītāju nozīmīgais devums. Ik dienas,
vērojot mazo stādu pieņemšanos
spēkā, cerams, būsim liecinieki
arī skolas izaugsmei un sabiedrības pieaugošam atbalstam svarīgajā izglītības darbā. IZ

Lai bērniem pie mums ir labi un droši
Bērnudārzam - pirmsskolas
izglītības iestādei - jāatbilst bērna vajadzībai augt un attīstīties
atbilstīgi viņa paša vajadzībām.
Bērnam jājūtas drošībā, jābūt
pārliecinātam par apkārtējās vides stabilitāti un labvēlīgām savstarpējām attiecībām ar citiem
cilvēkiem. Ir jābūt apmierinātai
bērna pamatvajadzībai būt mīlētam un pieņemtam tādam, kāds
viņš ir bez jebkādiem nosacījumiem.
Uzņemot bērnus bērnudārzā
no 1,5 līdz 7 gadu vecumam bērnu pieņemam tādu, kāds viņš
ir: ar cieņu pret ģimenes kultūras savdabīgumu, neatkarīgi no
ģimenes ienākumiem, vecāku
stāvokļa, etniskās/ valodnieciskās izcelsmes, reliģiskās piederības utt.
Bērnudārzā kvalificēti pedagogi atbilstīgā vidē, prasmīgi organizējot dažādas bērnu aktivitātes, mācot un izkopjot bērna
spējas, mērķtiecīgi un pakāpeniski sagatavo bērnu skolas gaitām.
Un tad pienāk diena, kad bērnam ir jāatvadās no bērnudārza, kad uzstājas bērni ar sagatavotiem priekšnesumiem, tiek pasniegti «atestāti», nelielas dāvaniņas par piemiņu no bērnudārza, novēlot bērniem veiksmi skolā un visas turpmākās dzīves garumā!
Tiek sumināti pedagogi, jo
viņi to ir pelnījuši, ieguldot lielu
darbu bērnu izglītošanā un audzināšanā. Par līdzatbildību un
partnerattiecībām bērnu izglītošanā sakām paldies arī vecākiem. Bērnudārza izlaidumā
vienmēr ir liels bērnu-absolven-

tu apsveicēju skaits no ģimenēm
un radiniekiem un nekad 30 gadu garumā nav regulēts apsveicēju skaits (cik cilvēku drīkst
nākt uz pasākumu). Mēs esam
priecīgi kopā ar bērniem redzēt
vecākus visos iestādē organizētos pasākumos. Tātad es nevaru
pieņemt no māmiņas Daces Vītolas izskanējušo kritiku un
veidu, kā tas tika izdarīts, nodarot morālo kaitējumu man
un iestādei, jo nevienu normatīvo aktu prasības neesmu pārkāpusi.
Jā, telpas nav plašas un ir
grūtības nolikt virsdrēbes, bet
bērnudārzs ir paredzēts bērniem
un telpu lielums atbilst normatīvo aktu prasībām. Kādreiz, sen,
privātā sarunā ar putnu fabrikas
«Iecava» bijušo direktoru Augustu Pommeru, kas uzbūvēja bērnudārzu 1975. gadā, es teicu, ka
bērnudārza projekts nav īpaši
labs, uz ko man atbildēja - tas ir
viens no lētākajiem, ar lielu bērnu vietu skaitu, lai varētu ievietot bērnudārzā ne tikai fabrikas
darbinieku, bet arī Iecavas kolhoza un citās iestādēs strādājošo
bērnus, jo pirms tam Iecavā bija
viens neliels bērnudārzs 30 bērnu vietām.
Tagad par iestādes vadītājas «despotisko vadīšanu».
Visās Latvijas pirmsskolas izglītīas iestādēs saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, citiem likumiem un
normatīvajiem aktiem un Iecavas novada Domē apstiprināto
iestādes Nolikumu, ir izstrādāti
iekšējie iestādes darbību reglamentējošie akti, tajā skaitā Iestādes iekšējās kārtības notei-

kumi, kuri nosaka:
- audzēkņu, viņu vecāku (aizbildņu) un citu personu rīcību
iestādē un tās organizētajos
pasākumos;
- iestādes darba dienas organizāciju;
- audzēkņu un vecāku tiesības
un pienākumus;
- kārtību, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
- atbildību par noteikumu neievērošanu.
Visi vecāki tiek iepazīstināti
ar kārtības noteikumiem, kad
bērns tiek uzņemts bērnudārzā
un atkārtoti katra mācību gada
sākumā, par ko parakstās noteiktās formas dokumentā.
4.1.8. punkts nosaka, ka vecāku pienākums piedalīties grupu vecāku sapulcēs un kopsapulcēs, kā arī atbalstīt iestādē
organizētos pasākumus.
Apmeklējot iestādē bērniem un vecākiem organizētos
pasākumus, kas notiek telpās,
izmantot maiņas apavus.
Paskaidroju, ja kāds nesaprot, ka telpās, kur uzturas mazi
bērni, vienmēr jābūt tīrai grīdai,
bet pasākumu laikā zālē, kur
nāk pēc kārtas vairākas grupas
svētku drēbēs, to nevar ievērot.
Un vēl, katram kulturālam cilvēkam ir jāsaprot, ka laikā, kad ārā
ir sniegs un dubļi, ieejot mājā,
kur ir parketa grīda, viss tīrs un
kārtīgs, ir jānovelk āra drēbes,
bet apavi - vai nu jānotīra, bet vēl
labāk - jānomaina. Labāk uzvilkt
kurpes, lai ar bērnu varētu piedalīties rotaļās un dejās, jo mēs
taču svinam svētkus!
Tādas prasības ir visos bēr-

nudārzos, kur rūpējas ar bērnu
labklājību. Piemēram, atrodoties
Turcijā pie ES Comenius projekta «Māla izmantošana radošajai
izglītībai pirmsskolā» sadarbības
partneriem, mums, ieejot bērnudārzā, piedāvāja uzvilkt virs apaviem «bahilus», kā operācijas zālē, jo to pieprasa gan kultūra,
gan higiēnas ievērošanas noteikumi!
Ir vēl daudz momentu mūsu
darbā, kad, aizstāvot bērnu intereses, nākas «despotiski» atgādināt vecākiem par pienākumu
ievērošanu bērnu drošības, veselības saglabāšanas un citos
jautājumos. Bet ir arī tā, ka iepazīstinu vecākus ar viņu tiesībām,
ko viņi paši nezina, lai palīdzētu
bērnu audzināšanā un uzturēšanā mūsu grūtajā laikā.
Tāds ir mans darbs, jo es atbildu par visu, kas notiek bērnudārzā, lai bērnam pie mums ir labi un droši. Iestādes darbinieki
ļoti labi zina manu teicienu:
«Kārtībai ir jābūt, meitenes!»
Ļubova Momota,
PII «Cālītis» vadītāja no
1986.gada, augstākā
pedagoģiskā un vidējā
medicīniskā izglītība
Mārtiņa Veinberga, Iecavas
novada Domes izpilddirektora
komentārs: «Pašvaldība uzticas
savā pakļautībā esošo mācību
iestāžu vadītāju profesionalitātei
un neiejaucas iestādes mācību
procesa organizēšanā un tradīciju veidošanā. Ļ. Momotas rīcībā
nesaskatu nekādus pašvaldībā
apstiprinātā iestādes Nolikuma
pārkāpumus.» IZ
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6. jūnijā pašvaldību vēlēšanas

Tuvojas pašvaldību vēlēšanas, tādēļ «Iecavas Ziņas» aicināja
vēlēšanām iesniegto sarakstu pārstāvjus atbildēt uz
jautājumiem:
1. Kādai jābūt Iecavas novada turpmākās attīstības
politikai? Nosauciet jomas, kurām ievēlēšanas gadījumā
veltīsiet vislielāko vērību. Kuri būs svarīgākie veicamie
darbi? Kāds būs šo ieceru finansiālais segums?
2. Kuru kandidātu uzskatāt par piemērotāko pašvaldības
vadītāja amatam? Kādas priekšrocības (kompetences)
piemīt šim kandidātam?
3. Ar kurām partijām jūs varētu sadarboties un ar kurām
sadarbības iespējas neredzat?

Politiskā apvienība
«Saskaņas Centrs»

Partija «LPP/LC»

1. «Saskaņas Centra» plānotie darbi Iecavas novada Domē
neprasa īpašu papildus finansējumu, bet rūpīgu plānošanu un
iespējas izmantot ES investīcijas. Mūsu darbības virziens ir
mērķēts uz visu iedzīvotāju slāņu labklājību, neskatoties uz
tautiskās, reliģiskās vai sociālā
slāņa piederības. Esam ieplānojuši sekojošas darbības: Iecavas
novada Domē izveidot informācijas daļu, kas uzklausītu cilvēku
ierosinājumus, skaidrotu tiesības un iespējas, palīdzētu risināt
problēmas, tādejādi izveidojot
caurskatāmu un pieejamu vadības sistēmu; minimalizēt mācību iestāžu reorganizāciju; pensionāriem, invalīdiem, maznodrošinātajiem izveidot atbalsta
programmu, nodrošināt kvalificēta sociālā darbinieka un jurista palīdzību; veicināt kvalitatīvu,
operatīvu medicīnas pakalpojumu sniegšanu; maksimalizēt izmantot novada iedzīvotāju resursus labiekārtošanas darbiem
(celtniecība, uzkopšana, apsaimniekošana utt.); veicināt
mazo un vidējo uzņēmēju un
lauksaimnieku darbību; sadarbībā ar uzņēmējiem veidot jaunus uzņēmumus, kas radītu jaunas darba vietas un papildinātu
Iecavas novada Domes ieņēmumus; veicināt tranzīta apkalpošanu; veikt ēku apsaimniekošanas modernizēšanu, lai samazinātu iedzīvotāju izmaksas par
komunālajiem pakalpojumiem.
2. Izvēlēties optimālu Iecavas
novada Domes vadītāju var tikai
pēc kandidātu ievēlēšanas, izvērtējot katra kandidāta priekšrocības.
3. «Saskaņas Centrs» redz
iespēju sadarboties ar tādiem
politiskajiem spēkiem, kas Latvijas iedzīvotājus neiedala «pareizajos» un «nepareizajos», atkarībā no viņu nacionalitātes, reliģiskās piederības vai dzimtās valodas. «SC» nesadarbosies ar politiskajiem spēkiem, kas to vai citu saimniecisko jautājumu risināšanā vadīsies no šaura mantīgo ļaužu slāņa interesēm.

1. Viena no galvenajām Iecavas novada problēmām ir milzīgs
bezdarbnieku daudzums, kas
savukārt noved pie trūcīgu ģimeņu skaita pieauguma. Ņemot vērā pastāvīgu komunālo maksājumu celšanos, situācija kļūst
kritiska, jo no bezizejas rodas alkoholisms un noziedzība. Praktiski pašplūsmā atrodas kultūras dzīve, tiek aizmirstas garīgās
vērtības, sabiedrība dzīvo pēc
inerces, bez cerības uz labāku
nākotni. Diemžēl četru gadu laikā nav nekas izmainījies, atbilde
spoguļaini parāda Iecavas dzīvi.
2. Kādam deputātu kandidātam priekšvēlēšanu laikā sniegt
reklāmas pakalpojumu? Nē! Uz
to amatu būs tiesīgs pretendēt
jebkurš no deputātiem, ja viņš ir
komunikabls, pieredzējis vadībā, godīgs un ar realitātes un humora izjūtu, cilvēks, kam ir godīgums.
3. Kāds jautājums, tāda atbilde. Varu sadarboties ar jebkuru partiju, kuru darbs veltīts
tam, lai iecavnieki dzīvotu labāk,
un, protams, nevarēšu atrast
iespēju sadarbībai ar partijām,
kuri ir faktiski interešu klubi, tā
saucamie seksuālie mazākumi,
aprobežoti tikai sava pulciņa interesēm. Ja ir jautājums par līdzekļiem, tad to lielāko daļu sastādīs novada budžets, kuru savukārt vajag veidot prātīgi, bez
pārlieku tēriņiem, ar ES sadarbību, jo daudzi iecavnieki ir ārzemēs, bet nodokļi par viņu darbu
algām nenāk atpakaļ. Tas nozīmē, ka ja jau esam ES, tad arī jāizmanto tās tiesības, jo pienākumus esam pildījuši, bet kapitālisma struktūras sistēmas darbības rezultātā zaudējam savas
pozīcijas tiesībās. Par dažiem cita veida izdevumiem atliek cerēt
uz sponsoriem. Strādāsim redzēsim. Būs dzīvotspējīgi priekšlikumi, būs arī nauda, lai viņus
īstenotu. Prioritātes manā skatījumā nemainās. Ģimene! Darbs!
Godīgums! Bagāta valsts!

«Jaunais Laiks»
1. Mūžam plaukt un ziedēt
Iecavai!
Iecavas novada attīstības politikas centrā būs novada iedzīvotājs. Novada attīstības politika
būs atklātāka, profesionālāka
un godīgāka. Mēs palielināsim finansējuma apjomu izglītībā, veselībā, sociālajā aizsardzībā un
drošībā. Veiksim funkcionālo
auditu, lai darbu padarītu efektīvāku un caurspīdīgāku. Taupīsim izdevumus administratīvajā
un saimnieciskajā daļā. Palielināsim ieņēmumu daļu, jo piesaistīsim izglītības pārvaldei paredzēto finansējumu, uzsāksim
publiskos un privātos projektus,
piesaistīsim ES struktūrfondu finansējumus. Apzināsim un izvērtēsim novada uzņēmējdarbības attīstības problēmas, riskus,
lai palīdzētu un sniegtu atbalstu.
Izstrādāsim attīstības plānu ne
tikai Iecavai, bet arī Dzimtmisai,
Rosmei, Zālītei un Zorģiem, lai
investētu un uzlabotu dzīvojamās vides kvalitāti. Uzlabosim
skolēnu pārvadājumu maršrutus. Atbalstīsim vietējo zemnieku lauksaimniecības produkcijas realizāciju novada izglītības
iestādēs. Realizēsim ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcijas projektus. Pilnveidosim atkritumu apsaimniekošanu.
Piesaistīsim Ekonomikas ministrijas pārvaldībā esošo finansējumu novada sabiedrisko objektu siltināšanai. Izveidosim koģenerācijas staciju, lai samazinātu siltuma un komunālos
maksājumus. Piesaistīsim
struktūrfondu finansējumu novada pašvaldības ceļu, ielu un
tiltu uzturēšanai un renovācijai.
Aktualizēsim tūrisma iespēju dinamiku. Izstrādāsim tehniskā
projekta maketu tirgus laukuma
un autoostas kompleksam. Turpināsim mūzikas un mākslas
skolas, peldbaseina un vidusskolas stadiona projektus. Atbalstīsim kultūras un sporta pasākumus. Veicināsim novada
nevalstisko organizāciju un jauniešu aktivitātes.
2. Saraksta kandidāts pašvaldības vadītāja amatam ir Arnis Grundmanis, kuram piemīt
visas nepieciešamās īpašības un
prasmes. Arnis ir jauns, enerģisks, godīgs, atklāts un komunikatīvs cilvēks. Viņam ir četru
gadu pieredze novada Domes
darbā. Profesionālajā darbā viņš
ir cieši saistīts ar sociālo un
veselības aprūpes jomu.
3. TAGAD kā nekad ir svarīgi
pašvaldības darbā nākt enerģiskiem cilvēkiem ar labām idejām
un svaigu skatījumu, tāpēc mēs
sadarbosimies ar visām novadā
pārstāvētajām partijām, kuru
darbība būs atklāta, profesionāla un godīga. TAGAD.

4.

Apvienība «Tēvzemei un
Brīvībai»/LNNK, «Centriskā
partija Latvijas Zemnieku
savienība»
1. Novada turpmākās attīstības politikai ir jābūt vērstai uz
to, lai visiem novada iedzīvotājiem šeit dzīvot kļūtu arvien labāk. Jāturpina realizēt šī sasaukuma apstiprinātā novada attīstības programma 2008.-2012.
gadam. Jāuzbūvē peldbaseins
un stadions pie vidusskolas,
mūzikas un mākslas skola, jārenovē pirmsskolas izglītības
iestāde «Cālītis». Jāuzbūvē sporta halle pie Iecavas internātpamatskolas un jārealizē Iecavas
vidusskolas renovācijas pēdējā
3. kārta. Finansiālais segums:
pašvaldības budžeta līdzekļi, ES
struktūrfondu līdzekļi, valsts
mērķdotācijas un kredītlīdzekļi.
2. Piemērotākā kandidatūra
pašvaldības vadītāja amatam ir
Jānis Pelsis. Viņam ir liela pieredze pašvaldību darbā, līdera talants un perfekta spēja saskatīt
un risināt vietējo iedzīvotāju vajadzības. Jānim Pelsim piemīt
tolerance, mūsdienīgs, demokrātisks, mērķtiecīgs darba stils.
Viņš ir cilvēks, kura viedoklī
ieklausās, to respektē un ciena
novadā, rajonā un valstī.
3. Izšķirošais nav partejiskā
piederība, bet gan konkrētie cilvēki, kas tiks ievēlēti. Uzskatām,
ka visiem jaunievēlētajiem deputātiem ir jāatrod kopīga valoda,
jāspēj vienoties un turpmākos
četrus gadus ir jāstrādā kā vienotai komandai.

Ar deputātu
kandidātu sarakstiem
Iecavas novada
pašvaldības vēlēšanām
varējāt iepazīties
8. maija laikrakstā
«Iecavas Ziņas».
Informāciju
par deputātu kandidātiem,
kā arī partiju
priekšvēlēšanu
programmas
meklējiet pašvaldības
interneta portālā
www.iecava.lv
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SABIEDRĪBA
CITAI
POLITIKAI
1. Iecavas novada turpmākās
attīstības politikas pamatā jābūt
iedzīvotāju vajadzībām, lai rezultātā piepildītos Iecavas moto:
«Šeit uzzied ne tikai dārzi, bet arī
cilvēki!». Vislielāko vērību pievērsīsim novada iedzīvotāju sociālo, veselības aprūpes un sadzīves jautājumu risināšanai, lai
saglabātu Iecavu kā ģimenei labvēlīgu un ekonomiski izdevīgu
dzīves vietu. Veicināsim uzlabojumus veselības aprūpes sistēmā un atbalstīsim kultūras dzīves aktivitātes.
Bez tam, pašvaldībai jābūt
aktīvai un mūsdienīgai, jāatbalsta uzņēmējdarbību un ražošanas uzņēmumu izveidi Iecavas
novadā, lai radītu iedzīvotājiem
jaunas darba vietas. Svarīgi ir
piesaistīt Iecavas novadam cilvēkus un uzņēmumus, kuri dod
savu pienesumu nodokļu veidā,
kā arī meklēt ārvalstu sadarbības partnerus un investīcijas,
tostarp ES struktūrfondus.
Ievēlēšanas gadījumā uzlabosim Iecavas pašvaldības administrācijas un pašvaldības
iestāžu darbu, pārskatīsim
funkciju sadalījumu. Panāksim
lēmējvaras atdalīšanu no izpildvaras. Nodrošināsim lietderīgu,
efektīvu un pārskatāmu pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu. Ierosināsim līdzšinējiem
pašvaldību darbiniekiem atpirkt
lepnos džipus un optimizēsim
autoparku. Panāksim, lai komunālo pakalpojumu rēķini būtu
caurskatāmāki un saprotamāki
iedzīvotājiem, kā arī nodrošināsim, lai pašvaldības iepirkumu
konkursi būtu saimnieciski izdevīgākie, nevis tikai balstīti uz
zemākās cenas principu.
Plašāk - www.iecavai.lv!
2. Iecavas novada Domes vadītājam ir jābūt kompetentam
gan pašvaldības, gan savā darba
sfērā un jāspēj pulcēt ap sevi
profesionālus un zinošus cilvēkus, kas spēj augstā līmenī veikt
uzticēto darbu, veicinot novada
attīstību. Mūsu sarakstā ir vairāki šādi kandidāti, kam ir liela
darba pieredze un zināšanas par
iestāžu un uzņēmumu administrēšanu, finanšu pārvaldi, sociālo un citām sfērām.
3. Svarīgs ir tas, lai topošo
kolēģu nostāja un prioritātes saskanētu ar mūsējām.

Partija
«Pilsoniskā
savienība»
1. Ja iecavnieki novada pašvaldības vēlēšanās atbalstīs Pilsoniskās savienības deputātu
kandidātus, galveno vērību veltīsim līdzsvarotai visa novada infrastruktūras sakārtošanai, sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju atbalstam un labvēlīgas
uzņēmējdarbības vides attīstībai. Lielu uzsvaru šobrīd jāpievērš daudzdzīvokļu ēku siltināšanai, lai samazinātu siltuma
zudumus un iedzīvotājiem līdz ar
to samazinātos komunālo maksājumu slogs, jāuzsāk plānveidīga pašvaldībai piederošo lauku
ceļu sakārtošana. Tāpat plānojam atbalstīt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu un aktīvo atpūtu, īpaši bērnu un jauniešu vidū.
Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju, galveno vērību veltīsim līdzekļu taupīgai un racionālai izlietošanai, kā arī Eiropas
Savienības struktūrfondu un citu finanšu resursu piesaistei papildu pašvaldības budžetam.
2. Katram sarakstam, kurš
startē pašvaldības vēlēšanās, jābūt skaidram mērķim un kandidātam, kurš ievēlēšanas gadījumā ir gatavs vadīt pašvaldības
darbu. Mūsu sarakstā ar pirmo
kārtas numuru startē iecavniece
Astrīda Vītola, ar ilggadēju pieredzi pašvaldības darbā (Bauskas
pilsētas Domē - izpilddirektore,
priekšsēdētāja vietniece, Ķekavas pagasta pašvaldībā - attīstības daļas vadītāja). Viņas darba
rezultātā ES struktūrfondos un
citos fondos piesaistīti miljoniem
latu, piemēram, strādājot Bauskas pilsētas Domē dažādos projektos piesaistīti 5 miljoni latu,
Ķekavas pašvaldībā - 5,9 miljoni
latu. Daudzi iecavnieki noteikti
atceras arī to laiku, kad Astrīda
Vītola un Beāta Mīlgrāve no parādiem izveda Iecavas slimnīcu,
izveidoja un attīstīja Iecavas veselības un sociālās aprūpes centru. Tāpat Iecavas sieviešu kluba
«Liepas» rekonstruētās telpas
Kultūras namā ir viņas veikums.
Tuvāko piecu gadu laikā pašvaldības attīstībai vēl ir iespēja piesaistīt Eiropas Savienības finanses, un Astrīda to var izdarīt.
3. Esam gatavi sadarboties ar
visiem tiem deputātu kandidātiem, kuri patiesi ieinteresēti
Iecavas novada attīstībā, iecavnieku labklājības celšanā un komandas darbā.

Latvijas
Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija

Jaunumi bibliotēkā

1. Tas, kādai jābūt novada
turpmākās attīstības politikai,
izklāstīts LSDSP saraksta
priekšvēlēšanu programmā Iecavas novada Domes vēlēšanām.
Programmā galvenais uzsvars
likts uz ekonomiskās krīzes seku
ietekmes mazināšanu, liekot pirmajā vietā novada iedzīvotāju intereses. Pašvaldības darba finansiālā seguma galvenais avots
būs pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī ES līdzekļu piesaiste.
Kopumā šie finansu līdzekļi jāizlieto ļoti taupīgi un saimnieciski
efektīvi, it sevišķi, uzmanība jāpievērš tam, lai no taupības neciestu mazatalgotās iedzīvotāju
kategorijas. Līdzekļi jāizlieto tā,
lai no tiem būtu saimnieciski visizdevīgākais guvums, proti, objektu uzturēšana būtu lēta un
efektīva, kā arī to kalpošanas
laiks būtu pēc iespējas lielāks.
Ievēlēšanas gadījumā vislielāko vērību es (Atis Avots red.) varēšu veltīt tām jomām,
kurās esmu profesionālis vai arī
esmu guvis lielāku dzīves un
darba pieredzi ekonomika un finanses, pašvaldības attīstība un
sociālie jautājumi.
2. Uzskatu, ka katrs saraksts
par piemērotāko pašvaldības vadītāja kandidātu uzskata ar pirmo numuru izlikto personu.
Šīs vēlēšanas no citām
iepriekšējām atšķiras ar jauniem
apstākļiem, kādos būs jāvada
pašvaldība ekonomiskās krīzes
un pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas sekas. Tāpēc
būs nepieciešamas citas kompetences nekā līdz šim, proti, ekonomiskās situācijas reāls vērtējums un labas saimnieciskās
darbības redzējums pietiekami
tālā nākotnē. Bez tā ļoti liela nozīme būs personiskajām īpašībām: vienkāršums, solidaritātes
augsta izpratne, godīgums un
spēja neiestigt rutīnā.
3. Labākā sadarbība būs ar to
partiju deputātiem, kuri vislielākā mērā spēs atbalstīt LSDSP saraksta priekšvēlēšanu programmu un kuru darbības prioritātes
sakritīs ar mūsējām.

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

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
Bērna R. «Noslēpums»
v
«Bla bla jeb NASING SPEŠAL»
v
«Darījumu slēgšana»
v
Doncova D. «Pavārgrāmata
sliņķei 3»
v
«Dzīvesmāksla»
v
«Kā būt lietišķai»
v
«Kā ietaupīt»
v
Kaminska M. «Venēcija.
Māksla un arhitektūra»
v
Kenedija E. «Kā audzināt
vecākus»
v
«Laikmets un personība»
v
Marijama N. «Japānietes
vienmēr jaunas un slaidas»
v
«Pasaule kabatā skaitļos»
v
«Spiegi uz zemes un debesīs»
v
Šelvaha L. «Burkānu ēdieni»
v
Štorls V. D. «Kosmoss dārzā»
v
Vardecka B. «Pļauka dvēselei»
v
Volmeše S. «Kustībās slēptā gudrība»

Oriģinālliteratūra
v
Lejiņš J. «Zīmogs sarkanā
vaskā»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Eljota K. «Īvijas Hemiltonas
noslēpums»
v
Ficdžeralds F. S. «Neticamais stāsts par Bendžaminu
Batonu»
v
Gifina E. «Cilvēks tev līdzās»
v
Lukjanņenko S. «Mijkrēšļa
sardze»
v
Sepulveda L. «Sirmgalvis,
kas lasīja mīlas romānus»

22. maijā plkst. 19:00
kultūras namā

Iecavas novada pašvaldību vēlēšanām
iesniegto sarakstu prezentācija un
diskusijas ar iedzīvotājiem.
Aicināti visi interesenti.

2009. gada 22. maijā
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Internātpamatskolai - 50

Skola šodien
Skolas moto:
Mazliet,
Tikai mazliet savādāk ieskaties
šai pasaulē!
Caur atvērtu logu, caur atvērtu
sirdi... (N. Beļskis)
Patiešām, 50 gados skola
kļuvusi īpaša ar to, ka prot
ieskatīties šai pasaulē citādāk prot pasaudzēt tos, kuri nokļuvuši dzīves problēmās, atbalstīt,
kuriem vajadzīgs draudzīgs
vārds un uzslava, pieņemt tos,
kuri citiem kļuvuši par rūpi, izcelt ikvienu talantu, pamudināt
sasniegumiem. Skola ir īpaša ar
to, ka pedagogi daudzu gadu garumā pratuši kļūt ne tikai par labiem mācību priekšmetu skolotājiem, ne vienkārši audzinātājiem, bet skolas bērniem arī par
otrām mammām, tētiem. Tiek
rūpēts, lai katrs bērns ir piemēroti apģērbies, paēdis, labi jūtas,
sekots skolēnu individuālo nodarbību, interešu pulciņu apmeklētībai. Skolotājam dodoties
ar skolēniem ekskursijās, uz
sporta pasākumiem, dziesmu,
deju svētkiem, vienmēr būs padomāts par skolēnu ēdināšanu,
drošību. Audzinātāju rūpes un
atbildību jūt ne tikai internātā
dzīvojošie, bet arī ikviens Iecavā
dzīvojošais skolēns no 1. līdz
9. klasei, par kuriem audzinātāji
ir vienojušies ar vecākiem un
pārzina, cikos bērns dosies mājās, kur izpildīs mājas darbus.
Skolotāji ir kā labi, rūpīgi vecāki.
Vai mainoties gadu desmitiem ir mainījušies skolas bērni?
Lasot kādreizējā skolotāja, dramaturga Harija Gulbja romānu
«Pieneņu laiks», kurā par prototipu ņemta Iecavas internātskola,
klausoties skolotāju atmiņas, jāsecina, ka bērni nemainās. Tikai
citi darbi, nedarbi, bet bez tiem
neiztikt. Gan pirmajai direktorei
Marijai Dumbrei, direktores vietniecei Intai Ceiziņai, vecākā gadu gājuma pedagogiem - vesels
atmiņu klāsts par notikumiem,
piedzīvoto, pārvarēto. Ir notikumi, par kuriem grūti runāt pat
šodien, ir notikumi, kurus atceras ar smaidu. Iedziļinoties skolas 50 gadu gājumā, saprotam,
ka nav problēmu, kuras nevar
pārvarēt, ka jāprot priecāties par
katru labi padarītu bērnu darbiņu, par katru smaidu, atvērtu
sirdi. Nemainīgi cauri gadiem saglabājusies skolas tradīcija skolēnu aktīva piedalīšanās
skolas apkārtnes sakopšanā, savas klases, guļamtelpas uzkopšanā, pašapkalpošanās prasmju
apguvē. Arī pavisam nesen, kad

valsts mērogā izskanēja viedoklis, ka bērni skolās nedrīkst veikt
fiziskus darbus, internātskolā
bērnu darba tradīcijas neapstājās, jo gan vadības, gan pedagogu viedoklis ir, ka darbs ir audzināšanas darba neatņemama sastāvdaļa.
Vēl internātskola ir īpaša ar
savu darba laiku visu diennakti
no pirmdienas līdz piektdienai
un nepieciešamības gadījumos
arī sestdienās un svētdienās. Lai
skolotāji, darbinieki izturētu ne
tikai fizisko, bet arī psiholoģisko
spriedzi, kolektīvs gadiem ritot ir
iedibinājis «pašatjaunošanās»
pasākumus, no kuriem daļa jau
kļuvusi par tradīciju. Vismaz divas reizes mēnesī kopīgi tiek apmeklētas teātra izrādes. Jūnijā
un skolotāju dienā notiek tuvākas un tālākas ekskursijas pa
Latviju. Jau trešo gadu skolotāji
un darbinieki dosies kopīgā ārvalstu ekskursijā, šoreiz uz Bavāriju. Pie kopīgiem pasākumiem minamas darbinieku jubileju svētku reizes, kolektīva Ziemassvētku pasākumi. Ikdienā
skolotāji, darbinieki tiekas dažādās interešu grupiņās - apglezno
zīdu, dzied kristīgajā ansamblī,
iedziļinās kulinārijas prasmēs,
sporto, katru piektdienu dodas
uz Jelgavas peldbaseinu. Dvēseles nosakņojumam skolas bibliotēkā notiek gleznu izstādes, tikšanās ar to autoriem, rakstniekiem, notiek dzejas lasījumi.
Atrodot laiku sevis sakārtošanai, smeļoties spēku savās ģimenēs, draugos, internātskolas
kolektīvs ir gatavs turpmākam
darbam. Lielas pārmaiņas notiks vasarā un jau uzsākoties
jaunajam 2009./2010.mācību
gadam skola no Bauskas rajona
padomes pakļautības būs nodota Iecavas novada Domes pakļautībā. Pastāvot pašreizējai likumdošanai, Iecavas internātpamatskola Iecavas novadā
ienāks ar valsts mērķdotāciju
skolas uzturēšanai. Esam optimistiski noskaņoti un ticam, ka
valsts mērķdotācija nodrošinās
skolas uzturēšanu un, pamatojoties uz principu «nauda seko
skolēnam», ar saviem 264 skolēniem spēsim pietiekami piesaistīt līdzekļus skolotāju algām, lai
tiktu nodrošināts mērķtiecīgs
mācību, audzināšanas darbs,
saglabātas skolas tradīcijas.
Judīte Rubina,
Iecavas internātpamatskolas
direktore

6.

·
Iecavas internātpamatskola ir akreditēta līdz 2014. gadam;
·
Skolā mācās 264 skolēni, no tiem -147 Iecavas novada bērni;
·
16 klašu komplekti, 2009./2010. mācību gadā plānoti 17 klašu
komplekti;
·
Strādā 58 skolotāji un 39 saimnieciskie darbinieki.

Skolēni ar prieku strādā skolas dārzā.

9.c klase kopā ar skolotā Sandru Sūnu izstādē «Skola 2009».

Skolotāju kolektīvs Nīderlandē.

7.
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Sporta ziņas

Sestdien, 16. maijā, Cēsis aizritēja Latvijas jaunatnes
komandu čempionāta finālsacensības galda tenisā. Sacensībās
piedalījās četras labākās komandas, tostarp arī sporta skolas
«Dartija» audzēkņi. 2. vietas kausu un sudraba medaļas 1998. g.
dzim. un jaunāku meiteņu vecuma grupā izcīnīja komanda, kurā
spēlēja Monta Zaumane un Beāte Jašuka. 2. vieta arī komandai
«Dartija 2», kas startēja 1996./97. g. dzim. meiteņu vecuma
grupā, - Alisei Plucei un Karīnai Tarandai. Komandas, kuras
startēja 1991./93., 1994./95. un 1996./97. g. dzim. vecuma
grupā, ierindojās 4. vietā.
Pēc Latvijas jaunatnes komandu čempionāta finālsacensībām tika
apstiprināta Latvijas jauniešu izlase galda tenisā braucienam uz
Eiropas minikadetu čempionātu, kas augusta beigās notiks
Strasbūrā. Izlasē tika iekļauta sporta skolas «Dartija» audzēkne
Alise Pluce, bet pirmajā rezervē Karīna Taranda.
16. maijā Bauskā notika Bauskas rajona pašvaldību pavasara
sporta spēles. Sacensību atsevišķos sporta veidos veiksmīgi
startēja Iecavas pašvaldības komanda.
Iecavnieku galda tenisa komandā bija Ludmila Bulaha, Roalds un
Egmonts Cildermaņi. Tenisistu komanda startēja ļoti veiksmīgi un
izcīnīja 1. vietu.
Dambretistu komanda - Regīna Pironena, Arnolds Šimkuss,
Laimonis Kataļēvičs un Juris Firsts piekāpjoties tikai Bauskas
komandai, izcīnīja 2. vietu astoņu lielo pašvaldību grupā.
Ļoti labi startēja Iecavas svara stieņa spiešanas komanda, kura
ne vienam vien līdzjutējam lika plaši atplest mutes. Sevišķi
pārsteidza Sandis Preimanis, pārliecinoši uzvarot visus
konkurentus svara kategorijā 110+ kg. Sandis finālā uzspieda 230
kilogramus, kas bija absolūti labākais rezultāts. Tuvākais sekotājs
atpalika par 50 kilogramiem. Arī pārējie Iecavas komandas
dalībnieki startēja veiksmīgi, un kopvērtējumā tikai viena punkta
tiesa iecavniekus šķīra no 1. vietas komandu cīņā. Savā svara
kategorijā 17 dalībnieku vidū Māris Rāzmanis izcīnīja 2. vietu; arī
Andim Kasparam 2. vieta svara kategorijā līdz 110 kilogramiem.
Pirmo reizi Iecavu šajā sporta veidā pārstāvēja arī daiļā dzimuma
pārstāve Eva Eglīte, izcīnot 2. vietu.
Ne tik labi šoreiz veicās zoles komandai (Jānis Židelis un Aivars
Kļava). Visa turnīra laikā tā arī neizdevās sagaidīt labas kārtis un
ar rūgtumu sirdī nācās palikt tikai 7. vietā.
Nedaudz veiksmīgāk spēlēja iecavnieku florbola komanda, bet
nolikuma punkts, kas atļauj sacensībās piedalīties Latvijas
florbola savienības licencētajiem spēlētājiem, liedza mūsu
komandai pakāpties augstāk par 5. vietu. Florbola komandā
spēlēja Gunārs Naļivaika, Sandis Karelis, Mārtiņš Kopeika,
Mārtiņš Dravnieks, Andis Vanags, Artūrs Hauks un Māris
Ozoliņš.
Lielajā komandu kopvērtējumā iecavnieki šoreiz palika 5. vietā.
16. un 17. maijā Jelgavā notika Latvijas Jaunatnes
Olimpiādes 2009. gada priekšsacīkšu izspēles sacensības
jauniešiem basketbolā 1993./94. g. dz. zēniem. Bauskas
rajona komanda ar Jelgavas, Ogres un Dobeles rajona komandām
cīnījās par divām ceļazīmēm uz finālsacensību nākamo kārtu.
Iecavu rajona izlasē pārstāvēja J. Eiduks, A. Taurenis un
E. Šteins. Pirmajā spēlē Bauskas rajona komanda tikās ar
Dobeles komandu; tikai mača galotnē baušķenieki piekāpās ar
64:72. Otrajā spēlē nācās atzīt jelgavnieku pārākumu ar 60:102.
Lai izcīnītu 2. vietu grupā, pēdējā izšķirošajā spēlē Ogres
komandu vajadzēja uzvarēt ar desmit punktu pārsvaru, jo Ogres
spēlētāji bija uzvarējuši dobelniekus ar deviņu punktu starpību.
Ļoti smagā cīņā mūsu sportisti parādīja stingru raksturu un
pieveica 1. divīzijas komandu no Ogres ar 91:79, tā izcīnot tiesības
startēt nākamajā kārtā, kurā tiksies Latvijas astoņas labākās
komandas.
12. un 13. maijā Vecumniekos aizritēja Bauskas rajona
sacensības daudzcīņā. C grupa - pieccīņa: Oskars Dudurs 1. vieta; Daniels Špoģis - 2. vieta; Mārtiņš Šteins - 3. vieta.
B grupa - astoņcīņa: Rūdolfs Tonigs - 1. vieta; Emīls Sevastjanovs
- 2. vieta. A grupa - astoņcīņa: Rihards Vētra - 2. vieta.
15. maijā Saulaines stadionā notika Bauskas rajona sacensības
C un D grupas vieglatlētiem. C grupa: Rūdolfs Štāls - 1. vieta
lodes grūšanā; Linda Šteinberga - 3. vieta 100 m skrējienā;
Daniels Špoģis - 1. vieta 800 m skrējienā; Mārtiņš Šteins - 1. vieta
tāllēkšanā; Mārcis Skuja - 1. vieta šķēpmešanā. D grupa: Kārlis
Edvards Ozoliņš - 3. vieta lodes grūšanā. IZ

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
Iecavas mūzikas skola
uzņem audzēkņus 2009./10. mācību gadam

šādās programmās:
·
pirmsskolas muzikālās dotības attīstošā grupa
4, 5, 6 g.v. bērniem
·
sagatavošanas klasē - klavierspēle, vijoļspēle
6-7 g. v. bērniem
·
1. klasē:
klavierspēle
8 g.v.
vijoļspēle
8 g.v.
kokles spēle
8-9 g.v.
ģitāras spēle
8-9 g.v.
flautas spēle
8-9 g.v.
akordeona spēle
8-9 g.v.
sitaminstrumentu spēle
8-9 g.v.
kora klase
8-9 g.v.
Iesniegumus pieņem līdz 1. jūnijam Iecavas mūzikas
skolā, Raiņa ielā 3, darba dienās no pl. 13.00 līdz 18.00
Konsultācijas 1. un 2. jūnijā pl. 18.00
Noklausīšanās 3. jūnijā pl. 15.00
Uzziņas pa tālr. 63942469, www. iecavasms.lv

23. maijā plkst. 18:00
Iecavas kultūras namā
IECAVAS JAUNIEŠU
ĪSFILMU UN FOTO
FESTIVĀLS
«Es stāstu par Iecavu..»
Vakara īpašie viesi:
Marika Purena
(N. Berezinas vokālā
studija «Dream Team»)

Didzis Eglītis
(Latvijas Kultūras akadēmija).

Ieeja - bez maksas.

Piedalās - fotomeistari:
Rita Bogdanova
Edgars Bukovskis
Mārtiņš Purmalis
Dainis Pāls
kinomeistari:
Bruno Bahs
Mārtiņš Grīnbergs
Krišjānis Šteins
Atis Sinka
Kristaps Rikāns
Radoši citādāks
sestdienas vakars!

Līdzjūtība
Mīlestības dzijām noadīts,
Māmulītes garais mūža gājums.
Mazbērni un bērni - pavedieni,
Kuros paliek dzīves turpinājums.

/K. Apškrūma/

Izsakām dziļu līdzjūtību Ārijai Graudiņai,
no mammas uz mūžu atvadoties.
SIA «Maxima» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Austra Līcīte (07.12.1909.- 14.05.2009.)
Austra Nalivaikiene (29.05.1928.- 17.05.2009.)
Ilze Lapiņa (14.03.1939.- 20.05.2009.)

2009. gada 22. maijā
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Reklāma un sludinājumi : : :

Tikai lauksaimniekiem!
Lētāka
- DĪZEĻDEGVIELA
- MARĶĒTĀ APKURES
DĪZEĻDEGVIELA
- BENZĪNS
Vairumtirdzniecība
(Piegāde no 1000 litriem)
29 294979, 67 113040
ekoteks@ekoteks.lv

Pārdod : : :

Jūsu mazulim ir 1,5-3 gadi
un Jūs dzīvojat pa māju
vai strādājat?
Piedāvājam: pieaugušajiem izpausties, dalīties pieredzē,
uzzināt, iemācīties,
mazuļiem - jauki un saturīgi
pavadīt laiku vienaudžu
grupā. Mēs gaidām Jūs!
Tālrunis - 27195195.
Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Zemes aršana un kultivēšana

(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

1 istabas dzīvokli Sila ielā.
Tālr. 26430984.

pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

:

atmaksāt,
ja pasūta

Iesk
ska
Vis
atie
apk
istu
sā
ms
rt
!

smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

Veselības ministrija nolemj:

1. jūnijā plkst. 18:00
sākumskolas «Dartija»
mūzikas zālē
uz pirmo
vecāku sapulci
aicinām
divgadīgo un trīsgadīgo
bērnu vecākus.

zāģmateriālus: brusas, dēļus,
līstes siltumnīcām; malku: klučos, skaldītu, nomaļus. Izzāģējam pēc pasūtījuma, impregnējam, ēvelējam. Iespējama
piegāde. Cenas elastīgas.
Tālr. 29675888; 29245515.
1 istabas dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29577507.

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:

IECAVAS

Siltumnīcas stabi,
zāģmateriāli, malka.
Tālr. 28392502.

Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

Teorija - Ls 50
Mācību braukšana - 7 Ls/h

smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.

Piedāvā darbu : : :
strādniecei darbam
siltumnīcās.
Tālr. 29244999.
Vajadzīga strādniece-laistītāja
darbam siltumnīcās.
Tālr. 26999536.

lietotus un jaunus bērnu
pusaudžu, sieviešu un vīriešu
velosipēdus no Vācijas. Būsim
Iecavas tirgū 24. maijā.
Pieņemam pasūtījumus.
Tālr. 26460061.

Dažādi : : :
Ātra, kvalitatīva
osteohondrozes, mugurkaula
un locītavu slimību ārstēšana.
Atlaides. Ārsta licence
Nr. 10446. Tālr. 26728477.
Jumta seguma ieklāšanas
darbi. Skārda izgatavošana pie
meistara Iecavā.
Tālr. 22048809,
29884534 (Mairis).
Mazdārziņu apstrāde,
kultivēšana, frēzēšana.
Mazu birstošu kravu
pašizgāzēja pakalpojumi.
Tālr. 29360004.
Krūmgrieža, trimmera
pakalpojumi. Tālr. 27055085.
Visu veidu veļas mašīnu
remonts.
Tālr. 29105506; 26544450.
No 1. jūnija tiek piedāvāta
organizēta bērnu pieskatīšana.
Laipni gaidīti pirmskolas un
sākumskolas vecuma bērni.
Netālu no Iecavas (Bauskas
šoseja - A7). Tel. 29898415.

8.

Estrādē
23. maijā sezonas
atklāšanas pasākumi
BĒRNU SVĒTKI
«PAR PRIEKU SEV,
PAR PRIEKU TEV!»
pl. 10:45 - gājiens no
kultūras nama
pl. 11:00 - Iecavas novada
bērnudārzu, skolu un
kultūras nama bērnu un
jauniešu kolektīvu koncerts
Ieeja - brīva.
Paralēli:
·
Piepūšamās atrakcijas
(maksas)
·
Velokarti (maksas)
·
Izjādes ar zirgiem (maksas)
·
B
ērniem no 2 līdz 6 gadu
vecumam vizināšanās ar
poniju (maksas)
·
Saldumu bodīte
pl. 22:00

ZAĻUMBALLE
kopā ar grupām
«Brīvdiena», «Bruģis» u.c.
Ieeja - Ls 3.

Kultūras namā
24. maijā plkst. 11:00
Bergenas (Norvēģija)
PŪTĒJU ORĶESTRA
koncerts.
Ieeja bez maksas.

Pateicība
Sirsnīgs paldies Iecavas
novada Domei par bibliotēkas
griestu remontu un jauno
trotuāru pie bibliotēkas, kā
arī uzņēmuma «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
darbiniekiem par ātri un
kvalitatīvi veiktu darbu.
Rosmes bibliotēkas
lasītāji un bibliotekāre

Pērk : : :
vīngliemežus.
Tālr. 29649955.

Atradums : : :
Dzimtmisas pamatskolas dārzā
atrasts vīriešu zīmoggredzens
ar gravējumu. Īpašniekam
interesēties skolas lietvedībā.
Tālr. 63946975.
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