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Pašvaldības vadītāja amatam - divi kandidāti AKTUĀLI
Šajā numurā:
6.
Vasaras
nometnē apgūst
arī baletu

A: F: Beata Logina

1. jūlijā visā Latvijā
uz pirmo sēdi sanāca
jaunievēlētās novadu
un pilsētu Domes.

Iecavas novada Domes 15 deputātus un viņu atbalstītājus sēžu zālē vispirms uzrunāja Vēlēšanu komisijas vadītāja Dace
Dambrāne un aicināja deputātus izvirzīt kandidātus pašvaldības vadītāja amatam. Juris

Samazina štata vietas
un atalgojumu
A: Beata Logina

Līdzšinējā Dome 30. jūnija
ārkārtas sēdē izskatīja
Finanšu komitejas
izvirzītos priekšlikumus
novada budžeta
sabalansēšanai.
Pēc apstiprinātajiem valsts
budžeta grozījumiem Finanšu
komiteja sanāca uz ārkārtas sēdi
18. jūnijā, lai pārrunātu pašvaldības finansiālo situāciju un vienotos par turpmāko rīcību. Lai

nodrošinātu likumā noteikto
pašvaldības funkciju izpildi un
pašvaldības budžeta institūciju
darbībunestabilajā finanšu situācijā, 16. jūnijā stājās spēkā
Domes priekšsēdētāja rīkojums,
ar kuru noteikta virkne ierobežojumu budžeta izpildītāju pilnvarām. Ir aizliegts pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums reprezentācijas preču un pakalpojumu iegādei un ārvalstu komandējumu izdevumu segšanai, izņemot tos, kuri 100% saņemti no
projektu finansējuma.
4.lpp.

Krievs izvirzīja Jāni Pelsi, savukārt Beāta Mīlgrāve - Astrīdu Vītolu. Aizklātā balsošanā par
J. Pelša kandidatūru nobalsoja
astoņi deputāti, par A. Vītolu seši, viens deputāts atturējās.
3.lpp.

Panākumi
7.
senioru spēlēs
un Jaunatnes
olimpiādē

Pacientus gaida
jauna fizioterapeite no Bauskas
A: F: Annija Jakovļeva

Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrā
darbu uzsākusi
fizioterapeite
Egija Karpoviča.
«IVSAC ir sertificēta rehabilitācijas daļa, kurā veicam fizikālās terapijas procedūras, masāžas bērniem un pieaugušajiem,
sniedzam logopēda pakalpojumus. Līdz šim pietrūka fizioterapijas speciālista ar augstāko iz-

glītību, kurš varētu izvērtēt pakalpojumu nepieciešamību un
lietderīgumu dažādu saslimšanas gadījumos,» norāda Aleksandrs Prokopenko, IVSAC
direktores vietnieks.
E. Karpoviča ir pabeigusi studijas Rīgas Stradiņa universitātē, augstskolas prakses ietvaros
ir strādājusi ar dažādu saslimšanu un dažādām vecuma grupām
slimnīcās un rehabilitācijas centros. Viņai ir arī aerobikas pasniedzējas pieredze, gūta darbā
fitnesa centros.
3.lpp.
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IZ

Skolu ziņas

18. jûnijâ autosalonâ «Domenikss» notika pasākuma «Gada
labākais ekonomikā» apbalvošanas sarīkojums.
Tika godināti labākie skolotāji
un skolēni ekonomikā, kā arī sadarbības partneri. Iecavas vidusskolas ekonomikas skolotāja
Antra Pāruma saņēma izglītības
ministres, ekonomikas ministra
un Junior Achievement - Latvija
(JAL) izpilddirektores parakstītu
Goda rakstu par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Latvijā
un darbu sabiedrības labā, kā arī
titulu JAL «Gada labākais skolo-

tājs ekonomikā 2009». Novērtēts tika arī skolas darbs kopumā JAL programmu īstenošanā: direktore Agra Zaķe-Fridrihsone saņēma apbalvojumu
Par ilgstošu sadarbību.
Attēlā: A. Pāruma kopā ar
A. Zaķi-Fridrihsoni un
A. Baumani, Biznesa
augstskolas Turība valdes
priekšsēdētāja vietnieku,
pedagoģijas doktoru,
konkursa «Gada labākais
ekonomikā» žūrijas komisijas
priekšsēdētāju. IZ

Absolventiem sasniegt iecerēto!
lai sveicēju rinda nekad nebeigtos.»
Absolventus gaida studiju
Skaista ir jaunība…
laiks. Daži vēl svārstās, ko darīs, bet citiem savi nākotnes
Par to pārliecinājāmies
plāni ir skaidri. Alīna Dzeņuše20. jūnijā Iecavas
va ir pārliecināta par sevi:
vidusskolas 12. klašu
«Galvenais - neapstāties un iet
izlaidumā. Absolventu
tālāk mācīties. Es iešu studēt
sejās varēja manīt
uz Latvijas Sporta pedagoģijas
gandarījumu par 12 gados
akadēmiju.» O. Junolainens
paveikto, kā arī skumjas.
vēlas būt virsnieks, tāpēc stāDzejas rindas mijās ar dzies- sies Latvijas Nacionālajā aizmām, laba vēlējumiem un ap- sardzības akadēmijā. Lai katsveikumiem. Pirms katra absol- ram izdodas sasniegt iecerēto! IZ
venta sveikšanas klasei vajadzēja uzminēt, par kuru personu
tiek teikts raksturojums; tie bija
ļoti sirsnīgi, arī asprātīgi.
Klātesošos priecēja ne tikai
absolventu dziesmas, bet arī trīs
dažādu izpildītāju sniegums. Sitot plaukstas, dziedājām līdzi labi zināmas dziesmas, un saviļņojums bija milzīgs.
Uz jautājumu, kādas bija izjūtas izlaidumā, absolvente Saiva Belova sacīja tā: «Patīkams
uztraukums, kā būs, kas būs,
vai kaut kas atgadīsies tāds, ko
neaizmirsīs neviens. No otras
puses, arī mazliet bēdīgi, ka tas
ir arī viss - 12. klase ir beigusies,
un neredzēsimies vairs katru
Ziedu klēpju
dienu, kā tas bija līdz šim.»
Arī Madara Rupaine domāja burvībā
līdzīgi: «Sajūtas bija dažādas: Madara
prieks par skolas beigšanu, bet Rupaine
skumji, ka ikdienā nesatikšu un Sandra
Serkova
klasesbiedrus.»
Savukārt Oļegs Junolainens kopā ar
atzina: «Sajūtas bija kolosālas - «otro mammu»
cilvēki nāk un apsveic, vēlējos, Ivetu Ceru.
A: F: Annija Jakovļeva

Apliecība
nonāk
arī
angļu
valodas
teicamnieces
Ivitas
Puzo
rokās.

2.

3.
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Pašvaldības vadītāja amatam - divi kandidāti
Tādējādi par Iecavas novada
pašvaldības vadītāju atkārtoti
ievēlēts līdzšinējais Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis.
Priekšsēdētāja vietnieka
amatam tika izvirzīta tikai viena
kandidāte - Agra Zaķe-Fridrihsone. Arī šis balsojums, atbilstoši
likumam, notika aizklāti. Atbalstu izvirzītajai deputātei pauda
11 kolēģi, trīs balsoja pret un
viens atturējās. Šis amats gan
nebūs algots, priekšsēdētāja
vietniece saņems atalgojumu tikai par darba stundām, kas aizvadītas, pildot deputāta pienākumus.
Pirmajā sēdē jaunais sasaukums lēma arī par pastāvīgo komiteju izveidi. Priekšsēdētājs
ierosināja saglabāt iepriekšējās
četras komitejas un tajās katrā
ievēlēt pa pieciem deputātiem iespējami atbilstīgi deputātu
profesijai un pamatnodarbošanās specifikai, kā arī ievērojot
principu, lai katrs deputāts varētu darboties vismaz vienā komitejā. Atis Avots izvirzīja
priekšlikumu Finanšu komiteju
noteikt septiņu cilvēku sastāvā,
lai tajā būtu pārstāvēti visi Domē
ievēlētie politiskie spēki, šādu
ierosinājumu atbalstīja arī Sergejs Mašiņenkovs, bet atklātā
balsojumā ar balsu vairākumu
šis priekšlikums tika noraidīts.
Pēc Domes priekšsēdētāja

ierosinājuma, atklāti balsojot, tika apstiprināts šāds deputātu
sadalījums darbam komitejās:
Finanšu komiteja: Jānis Pelsis, Juris Krievs, Juris Ludriķis,
Aivars Mačeks, Atis Avots;
Sociālo jautājumu komiteja:
Sergejs Mašiņenkovs, Arnis
Grundmanis, Ilze Vaičekone, Jana Arāja, Beāta Mīlgrāve;
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja: Juris Krievs, Agra Zaķe-Fridrihsone, Jana Arāja, Irīna
Freimane, Beāta Mīlgrāve;
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komiteja: Atis Avots,
Jānis Pastars, Aivars Mačeks,
Guntis Arājs, Astrīda Vītola.
Nākamā Domes sēde notiks
14. jūlijā, bet par komiteju sēžu
laikiem katra komiteja vienosies
atsevišķi. Jau zināms, ka Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi pirmo reizi kopā sanāks 7. jūlijā. Komiteju pirmajās
sēdēs jāievēl to priekšsēdētāji.
Jāatgādina, ka jaunajā Domes sastāvā ievēlēti astoņi deputāti no Apvienības «Tēvzemei un
brīvībai»/LNNK un Centriskā
partija Latvijas zemnieku savienība (J. Arāja, G. Arājs,
J. Krievs, J. Ludriķis, A. Mačeks,
J. Pastars, J. Pelsis un A. ZaķeFridrihsone, divi deputāti no
Jaunā laika (I. Freimane un
A. Grundmanis), divas deputātes no Pilsoniskās savienības

Domes priekšsēdētājs tiek ievēlēts aizklātā balsojumā.
(B. Mīlgrāve un A. Vītola), divi
deputāti no Sabiedrības citai politikai (S. Mašiņenkovs un I. Vai-

čekone) un viens deputāts no
Latvijas Sociāldemokrātiskās
strādnieku partijas (A. Avots). IZ

Pacientus gaida jauna
fizioterapeite no Bauskas
1.lpp.

Pirmajā sēdē balsu skaitīšanas komisijā darbojās Guntis
Arājs (no kreisās), Atis Avots un Sergejs Mašiņenkovs.

Kāds bijis JŪNIJS
Pagājušajā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas deviņas miršanas un astoņas dzimšanas apliecības,
taču nav reģistrētas nevienas laulības. No jaundzimušo skaita
pieci ir zēni, kuriem doti vārdi: Rodrigo, Aleksis, Agris, Emīls,
Kristers, un trīs meitenītes: Reičela, Valija, Elīna. IZ

Fizioterapeita darbs ir vērsts
uz to, lai maksimālu atgūtu un
uzlabotu pacienta zudušās vai
traucētās funkcijas, lai uzlabotu
pacienta funkcionālās spējas un
neatkarību ikdienas aktivitātēs.
«Lai to panāktu, galvenokārt izmantoju kustību atjaunošanu
locītavās, muskuļu sasprindzinājuma un sāpju mazināšanu,
muskuļu spēka uzlabošanu,
stājas un gaitas uzlabošanu,»
skaidro jaunā speciāliste. Tāpat
svarīga ir elpošanas funkciju un
sirds asinsvadu sistēmas trenēšana, kā arī pacienta un vecāku
izglītošana.
Egija Karpoviča (attēlā) uzsver, ka fizioterapeits strādā ar
kustību un balsta aparāta funkciju uzlabošanu, ar neiroloģiskām saslimšanām (muguras sāpes, disku trūces, bērnu cerebrālā trieka, pacienti pēc insulta,
spinālie pacienti), ar traumatoloģiskām un ortopēdiskām saslimšanām (pēc lūzumiem, sastiepumiem, pēc ceļu un gūžu
locītavu endoprotezēšanas), ar
sirds asinsvadu sistēmas saslimšanām (paaugstināts asinsspiediens, pēc miokarda infarkta), ar elpošanas sistēmas

saslimšanām (bronhiālā astma,
bronhīts, pneimonija, HOPS), ar
reimatoloģiskām (reimatoīdais
poliartrīts, juvenīlais artrīts) un
vēl citām saslimšanām.
Pacientiem jāpiesakās
iepriekš, sazinoties pa telefonu
28333266. IZ
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4.

Samazina štata vietas un atalgojumu
1.lpp.

Ir ierobežots līdzekļu izlietojums degvielas patēriņam, telekomunikāciju pakalpojumiem
un transportlīdzekļu uzturēšanai. Lai veiktu pamatlīdzekļu,
pakalpojumu iegādi un vairākas
citas darbības, nepieciešams
konkrēts pieprasījums un Domes izpilddirektora akcepts, kas
saskaņojams ar Finanšu nodaļas vadītāju.
Nedēļas sākumā Domē notika pārrunas ar budžeta institūciju vadītājiem, un līdz 19. jūnijam viņiem bija jāizdod rīkojums
par izdevumu ierobežošanu katrā konkrētajā iestādē. Paralēli tika pārskatīta visu štata vietu
lietderība un veikti aprēķini, kādu ietaupījumu var gūt, veicot algu samazinājumu un darbinieku
atlaišanu.
Deputāti vienojās, ka jāveido
jauns pašvaldības budžets, atbilstoši pašreizējai kritiskajai situācijai.
Pēc pašvaldības vadības
rīkojuma budžeta iestāžu un
struktūrvienību vadītāji iesniedza Domes Finanšu nodaļai
priekšlikumus par iespējām samazināt darbinieku atalgojumam nepieciešamos līdzekļus.
Finanšu komiteja 26. jūnija un
30. jūnija ārkārtas sēdēs izskatīja vairākus variantus darba samaksas apcirpšanai, kā arī štata
vienību samazināšanai un likvidēšanai, taupības nolūkā optimizējot pašvaldības iestāžu darbu.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze saskaņā ar grozījumiem likumā «Par valsts budžetu
2009. gadam» samazināta par
42,33 miljoniem latu., t. i., par
6,4%. Iecavas novadam iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums aprēķināts 6% apmērā
no vērtētajiem ieņēmumiem
(iedzīvotāju ienākuma nodokļa
un nekustamā īpašuma nodokļa) jeb 6,4% apmērā no sākotnēji
plānotā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, proti - 168 142 lati.
Grozījumi likumā par valsts
budžetu neparedz pašvaldībām
mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai. Ja atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem tiek samazināts par
50%, Iecavas novada pamatbudžeta slogs tiek palielināts vēl
par aptuveni 20 000 latu.
Mūzikas skolas pedagoģisko
darbinieku atalgojumam šī gada
četriem mēnešiem (septembrisdecembris) nepieciešami 13 872
lati, no kuriem Kultūras ministrijas piešķirtais finansējums tiek
prognozēts 4 912 lati, tātad paš-

valdībai jāsedz 8960 lati pedagogu algu izmaksai. Sporta skolas
pedagoģisko darbinieku atalgojumam nepieciešami aptuveni
13 000 latu, bet pašlaik nav
skaidrības par daļēja finansējuma saņemšanu no Izglītības ministrijas.
Par 50% (2 395 latiem) ir samazinātas mērķdotācijas publisko interneta tīklu uzturēšanai
pašvaldības bibliotēkās. No 1. jūlija pašvaldībām vairs netiek piešķirta dotācija lauksaimnieku
konsultantu atalgojumam.
Kopumā paredzams ieņēmumu samazinājums par aptuveni
212 000 latu.
Šis gads ir pirmais, kad valdība negarantē 100% nodokļa
ieskaitīšanu. Pirmajā pusgadā
pašvaldība ir saņēmusi 46,05%
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
Lai varētu turpināt pildīt pašvaldībai noteiktās funkcijas, tika
pārskatīti un samazināti iestāžu
un struktūrvienību izdevumi, kur
ietaupījums, neskarot sociālo sfēru, varētu būt aptuveni 75 000 latu. Lai varētu sabalansēt pašvaldības budžetu, ir nepieciešama
arī atalgojuma samazināšana
darbiniekiem, kuriem atalgojumu nosaka Dome un kas tiek finansēts no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Aprēķināts, ka, samazinot
darbinieku atalgojumu robežās
no 20% līdz 30%, otrajā pusgadā
izdevumu samazinājums varētu
būt ap 78 000 latu, bet, samazinot atalgojumu 20-40% amplitūdā, kā arī samazinot štata vietas
un darba slodzes, izdevumu
ietaupījums varētu būt ap
133 000 latu.
Pārskatot pabalstus, kurus
līdz šim pašvaldība izmaksā, neizvērtējot iedzīvotāju ienākumus,
izdevumus varbūt varētu samazināt aptuveni par 10 000-12 000
latu.
Lielākā daļa darbu jauna budžeta veidošanā jau ir izdarīti,
taču pagaidām tas nevar būt kvalitatīvs un ilgtspējīgs, jo vēl ir
daudz nezināmo, valsts nav noteikusi pedagoģisko darbinieku
un skolu direktoru atalgojuma
likmes, Finanšu komitejas akceptētos lēmumprojektus par izmaiņām budžeta iestāžu štatu sarakstos un darbinieku atalgojumu
Domes sēdē komentēja priekšsēdētājs J. Pelsis. «Mums nav tik lielu objektu, no kuriem atsakoties
varētu segt budžeta deficītu. Pēc
administratīvi teritoriālās reformas Iecavas novads uzskatāms
par salīdzinoši nelielu pašvaldību, kurā ir daudz izglītības iestāžu un dārga to uzturēšana. Rīcība
ir neatliekama..Jāizvēlas - vai sa-

mazinām štatus un atlaižam cilvēkus, vai likvidējam sporta skolu, mūzikas skolu. Finanšu komitejas piedāvātais variants
darbinieku atalgojuma samazināšanai ļauj samazināt izdevumus katru mēnesi par 22 000 latu.»
Deputāti S. Mašiņenkovs un
A. Grundmanis pauda uzskatu,
ka šī jautājuma risināšana jāatstāj jaunajam deputātu sastāvam, lai jaunā Dome konstruktīvi ķeras pie jauna budžeta veidošanas, saliek prioritātes un, izejot no tā, lemj par nepieciešamajiem darbinieku štatiem. Pašlaik trūkst ekonomiskā pamatojuma piedāvātajai štatu samazināšanai, uzskata A. Grundmanis.
«Nebalsoju pret kādu darbinieku vai štata vietu, bet par to,
lai gada beigās pašvaldība nepaliktu bez naudas un Dome varētu izpildīt pašvaldībai noteiktās funkcijas,» pamatoja Finanšu komitejas loceklis J. Krievs.
Pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» direktore M. Brazovska atgādināja, ka pašlaik
Ministru kabinetā tiek skatīti
noteikumi par veselības aprūpes
finansēšanas kārtību un darbinieku atalgojumu. Medicīna nav
pašvaldības funkcija un prioritāte, IVSAC darbinieku atalgojums veidojas no pašas aģentūras nopelnītā. Ja Dome neatbalstītu IVSAC iecerēto štatu samazināšanu, būtu nepieciešamas
papildu dotācijas no pašvaldības mediķu darba samaksai.
Domes balsojumā par piedāvāto štatu samazināšanu lēmums tika pieņemts attiecībā uz
katru budžeta iestādi un struktūrvienību atsevišķi. Pret šatu
samazināšanu IVSAC, vidusskolā, Dzimtmisas pamatskolā,
sākumskolā «Dartija» un Domē
bija divi deputāti (S. Mašiņenkovs un A. Grundmanis), par
balsoja astoņi (G.Arājs, A. Avots,
S. Drozdovs, B. Gāga, A. Grīnbergs, J. Krievs, A. Mačeks, J.
Pelsis, tiesa - balsojumā par štatu samazināšanu Domē atturējās S. Drozdovs un A. Mačeks;
sēdē nepiedalījās A. Zaķe-Fridrihsone.
Ar šo lēmumu tiks likvidētas
25 no pašvaldības budžeta finansētas štata vietas un astoņām štata vienībām darba slodze tiks samazināta no 1,0 uz
0,5. Tas nozīmē, ka virkne amata pienākumu tiks apvienoti vai
pirkti no malas (piemēram, elektriķi, apsardze, darba drošība).
Likvidējot nakts aukles štata
vienības, tiks pārtraukta dien-

nakts grupu uzturēšana sākumskolā «Dartija». Jau iepriekš vairākkārt spriests, ka uzturēt šādu
pakalpojumu pašvaldībai ir pārāk dārgi, jo tas galvenokārt nepieciešams sociālā riska grupu
ģimenēm, mazturīgajiem iedzīvotājiem, kas nav spējīgi norēķināties par tādu ekskluzīvu pakalpojumu. Pašreizējā kritiskajā
ekonomiskajā situācijā šis jautājums saasinājies īpaši.
Lēmumprojektā par darba
samaksas izmaiņām uz visām no
budžeta finansētajām institūcijām tika attiecināta vienota sistēma: algām, kas lielākas, par
Ls 800, piemērot koeficientu 0,6;
Ls 799-Ls 500 - koef. 0,65;
Ls 499-Ls 300 - koef. 0,7;
Ls 299-Ls 200 - koef. 0,75;
Ls 199-Ls 180 - koef. 0,8.
S. Mašiņenkovs ieteica izskatīt variantu, kad: algām līdz
Ls 200 piemēro koeficientu 0,95;
Ls 200-300 - koef. 0,85;
Ls 300-500 - koef. 0,7;
virs Ls 500 - koef. 0,6.
Taču A. Avots norādīja, ka
šāds variants prasītu pārrēķinu,
jo MK vēl nav pieņemti noteikumi par neapliekamo minimumu.
Lēmumu par atalgojuma samazināšanu visās iestādēs Dome pieņēma ar balsu vairākumu:
par balsoja astoņi deputāti
(G. Arājs, A. Avots, S. Drozdovs,
B. Gāga, A. Grīnbergs, J. Krievs,
A. Mačeks, J. Pelsis), pret - divi
(S. Mašiņenkovs un A. Grundmanis), tikai attiecībā uz Domi
balsu sadalījums bija citāds: par
- G. Arājs, A. Avots, B. Gāga,
A. Grīnbergs, A. Grundmanis,
J. Krievs, A. Mačeks, J. Pelsis,
pret - S. Mašiņenkovs, atturējās
S. Drozdovs.
Štatu un atalgojuma samazināšanai jānotiek saskaņā ar
Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Izmaiņas arī
kapitālsabiedrībām
Atbilstoši Iecavas pašvaldības finanšu politikai atalgojuma
samazināšanas jomā kapitāla
daļu turētāja pārstāvis - Domes
priekšsēdētājs - 29. jūnijā ir pieņēmis lēmumu no 1. jūlija atcelt
SIA «Iecavas siltums» un SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes locekļus, samazināt
pašvaldības kapitālsabiedrību
valdes priekšsēdētāju amata atlīdzību, kā arī uzdot SIA vadītājiem pārskatīt un samazināt
darbinieku atalgojumu. SIA
«Iecavas siltums» valdes priekšsēdētājs J. Drizļionoks norādīja,
ka arī šis lēmums ietekmēs jauno siltumenerģijas tarifu, kura
projekts pašlaik tiek izstrādāts. IZ
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Ceļojuma piezīmes

Sēlijas pakalnos

A: Laima Vēberga
F: Dzintra Orava

14. jūnija rīts tāds
nedaudz pelēcīgs,
bet braukt gribētāju
optimismu tas nemazina.
Ekskursantu vidū ir
13 mazāki braucēji,
un viņu ieinteresētība
un zinātkāre ir sevišķi
pamanāma.
Pirmā mūsu apskates vieta
Vecumniekos - koktēlnieka Jura
Audzijoņa «pilsētiņa». Tur ir padomāts par visu - pielūgsme
augstākiem spēkiem, dažādas
celtnes, atrakcijas bērniem, paša mākslinieka izteiksmīgais
stāstījums. Ir apbrīnas vērts, ka
tepat netālu no mums radīts
kaut kas tik skaists, ka tepat līdzās dzīvo cilvēks ar neticamām
dabas dotībām. Nedaudz mūsu
redzējumu saīsina smidzinošais
lietutiņš. Ar laba vēlējumiem dodamies ceļā uz Valli, brāļu
Amtmaņu dzimtas muzeju.
Pirms daudziem gadiem šinī
muzejā jau esam pabijuši, bet, tā
kā braucēju sastāvs mainījies,
tad ar pirmajiem saules stariem
atkārtoti esam pie muzeja. Tā kā
lielākā daļa no mums ir teātra
mīļi, tad mūsu nodeva - Nacionālā teātra «himna» «Lilioma» dziesma - skan patiešām braši. Te jāsaka paldies arī mazās Lindas
māmiņai par sagādātajiem
dziesmas vārdiem. Jūtam, ar kādu mīlestību vietējie Sēlijas
iedzīvotāji stāsta par savām
dzimtajām vietām. Gidi katrā
vietā mūs sagaida ar mīļu apsveicināšanos, viesmīlību un rūpēm par atbraucēju labsajūtu.
Garāks ceļa posms ir jāveic
līdz Neretai. Braucēju vidū ir
Malda, kurai Nereta ir dzimtā
puse, tāpēc bez maldīšanās piestājam pie represēto piemiņas
vietas. Izjustus vārdus saka skolotāja Zita no Jūrmalas, pieklusināti dziedam «Es vēlos mājās
pārnākt». Piemiņas vietā gulst
mūsu līdzpaņemtie ziedi. Ar gandarījumu vēroju mūsu jauno paaudzi - viņu sejās redzams, ka

šis mirklis ir svēts, ka tas prasa
zināmu klusumu, mieru. Arī daļā braucēju acīs redzams nodevīgs miklums pārāk emocionāli.
Tālāk Viesīte. Gides pavadībā
izstaigājam Viesītei raksturīgākās, skaistākās vietas. Pakavējamies P. Stradiņa piemiņas vietās, noraugāmies joprojām staltajā Viesītes kultūras namā, kas
ir lielākā tāda veida celtne mūsu
valsts provincē.
Tepat netālu ir vēsturiskais
bānītis, kurš savā darbības laikā
smagi strādājis, vezdams kokmateriālus. Tagad «atpūšas»,
mūsu bērni nevar iedarbināt,
laikam pārāk piekusis… Nepaejam garām arī Viesītes Brīvības
baznīcai, aplūkojam skaisto altāra gleznu.
Aknīstē apskatām Sēļu namu, kur savus talantus pauž vietējās sievas, kur ir liela maizes
krāsns un tiek cepta arī maizīte.
Tā kā naudas līdzekļi ir ierobežoti, tad, lai ēkā labāk saglabātu
siltumu, vecās ēkas pamati no
ārpuses ir nokrauti ar akmeņu
kārtu, bet arī laukakmeņi jau
esot jāuzskata par deficītu.
Iesmeļam ūdeni arī vietējā

Valsts meža dienesta
Konsultāciju pakalpojumu
centra darbinieki
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
mazajā zālē
13.jūlijā plkst. 9.00-12.00.

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
Aleksandrs Paklons pieņems
apmeklētājus Iecavas novada
Domes 2. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
13. jūlijā plkst. 10-12.

Represēto piemiņas vietā Neretā guls ekskurantu līdzpaņemtie ziedi.
svētavotā, bet, tā kā esam nedaudz laika trūkumā, ar nožēlu,
ka visu neiespējam iepazīt, atvadāmies no sirsnīgās gides un zaļojošo koku ieskautās Aknīstes.
Taču mēs apsolām kādreiz atgriezties, jo pašceptā maizīte arī
jānogaršo.
Gārsene ir Gārsene - ar savu
skaisto pili, ar parku, zaļajām takām. Tas viss izveidots ar vietējo
iedzīvotāju mīlestību pret savu
dzimto vietu un izdomu.
Apskatām arī barona Budberga grezno dzimtas kapliču,
kura uzcelta par godu barona
mīļotajai sievai. Aizraujošs, notikumiem bagāts ir šis baronu
dzimtas dzīves stāsts.
Un tad - dabas pasaka mums
visiem, it sevišķi mazajiem līdzbraucējiem. Skaitām alejas
ošus, pelnām balvas. Matīss varonīgi šķērso upi, ko ne katrs
var. Linda skaita dzejolīti, Matīss
dzied. Ja jau reiz ir meža skatuve, tad savus talantus taču nevar slēpt. Mazais Niklāvs paviesojas arī raganas mājiņā. Ko viņi
tur runā? Dzirdēt dzirdam, bet
nesaprotam. Visa brauciena laikā mēs varam justies neap-

draudēti, jo izrādās, ka Niklāvs ir
3. vietas ieguvējs republikā grieķu romiešu cīņā. Lūk, kāds talants mūsu vidū!
Daži no mums arī pasēž speciāli baronam izcirstajā akmens
krēslā. Esam nogājuši aptuveni
trīs kilometru garo dabas taku.
Iespaidi neaizmirstami.
Pēc pastaigas savu braucienu noslēdzam pilī. Priecājos,
ka mūsu braucēju rindas ar katru gadu paplašinās, klāt nāk
jauni braucēji, diemžēl veselības
stāvokļa dēļ no mūsu grupas
braucieniem dažiem arī jāatsakās.
Iecavniekiem piebiedrojušies
braucēji no Liepājas, Bauskas,
Jūrmalas. Paldies vismazākajiem braucējiem - Evai un Līvai par viņu izturību. Laikam jau
esam tik vienots un saliedēts kolektīvs, ka dažas mammas savus
ne visai vēl lielos lolojumus palaiž vienus. Paldies par uzticēšanos!
Un mūsu šoferis Slaviks Latviju pārzina kā savu kabatu. Paldies! Paldies ikvienam brauciena
dalībniekam - jūs bijāt lieliska
komanda. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Jānis Voitiškis (21.03.1929. - 23.06.2009.)
Olga Popova (27.12.1947. - 23.06.2009.)
Vera Freimane (28.11.1926. - 23.06.2009.)
Jūlija Tureiko (20.03.1922. - 24.06.2009.)
Anatolijs Šepeļuks (10.03.1942. - 24.06.2009.)
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Mācīsimies dejot, gleznot, gatavot!
A: F: Annija Jakovļeva

Skolēnu brīvlaiks rit pilnā
sparā, bet daļa vecāku
nevar izlemt, vai un kādā
nometnē šovasar pieteikt
savu bērnu.
SIA «Jūtu pasaule» aicina
bērnus vecumā no pieciem līdz
16 gadiem uz sevis izzināšanas
nodarbībām, tostarp baleta nodarbībām, zīmēšanas, gleznošanas, ēst gatavošanas, galda klāšanas, rokdarbu, muzikālām nodarbībām (flauta, bungas, vijole)
un dažādām fiziskās un garīgās
attīstības spēlēm.
Nodarbības notiek no pulksten 10 līdz 17. Skolotāju komandā strādā pieredzējuši un
sertificēti speciālisti. Bet organizatore ir Roza Lupašku, kura jau
vairāk nekā 10 gadus darbojas
kā psiholoģijas skolotāja - ar psiholoģiskajiem treniņiem, ķermeņa terapiju, bērnu pilnveidošanu.
Pieteikt bērnus var, rakstot
uz e-pastu: azor40@inbox.lv vai
zvanot pa tālruni 27860852.
Nodarbības notiek Iecavā, Bērzu
ielā 1, savukārt dejošanas nodarbības - Iecavas kultūras namā.
« Iecavas Ziņas » paspēja
viesoties baleta nodarbībā, kurā
meitenes apguva pirmos baleta
soļus, tērptas īstos baleta tērpos.

«Galva mazliet noliekta un pirkstiņi viegli,» skaidro baleta pasniedzēja Ligita Žagare.
Pasniedzēja ir Ligita Žagare, kura teju visu dzīvi ir pavadījusi baleta un citu deju mākslā. Viņa ir
piedalījusies baleta un operas izrādēs Nacionālā operā no 1975.
līdz 1995. gadam, piecus gadus

strādājusi privātā baleta studijā
Rīgā. Pašreiz jau rit astotais gads,
kopš viņa pasniedz klasiskās dejas Bārbeles pamatskolā, bet
pamatdarbs deju speciālistei ir
pirmsskolas skolotāja Rīgas bēr-

nudārzā. Uz jautājumu par mīļāko izrādi, kurā Ligita piedalījusies, viņa atbild: «Vienas noteiktas izrādes un lomas nav,
man katra loma ir bijusi ļoti mīļa, visas ir patikušas.» IZ

Rosina diskusiju par jauniešu iespējām
A: Renārs Manuilovs

Biedrības «Jaunatne smaidam»
prezidents

Biedrība «Jaunatne
smaidam» laikā
no 3. jūlija līdz 12. jūlijam
plāno rīkot akciju
«Jaunietis jaunietim
2009», kuras ietvaros
notiks pārgājiens,
apmeklējot visas
pašvaldības Vecumnieku,
Iecavas, Rundāles un
Bauskas novadā.
Atklāšanas pasākums notiks
3. jūlijā no plkst. 10 līdz 11
Skaistkalnes parkā pie dīķa;
Iecavā jaunieši pulcēsies parkā
pie estrādes svētdienas, 5. jūlija,
vakarā no plkst. 19 līdz 20.
Līdzīgi kā 2007. gadā, arī šogad akcijas mērķis ir piesaistīt

jauniešu uzmanību notiekošajam mums apkārt - vietējā sabiedrībā. Apmeklējot 30 apdzīvotas vietas, dalīsimies pieredzē un
zināšanās par jauniešu iespējām, līdzdalību, neformālo izglītību, nevalstiskajām organizācijām un citām aktuālām tēmām.
Protams, neiztiks arī bez aktīvām
spēlēm.
Pasākuma mērķis ir raisīt
diskusiju ne tikai jauniešu vidū,
bet sabiedrībā kopumā par notiekošo jaunatnes jomā. Cik aktīvi pašvaldības iepriekš iesaistīja
un kā turpmāk jaunās novada
domes plāno iesaistīt jauniešus
lēmumu pieņemšanas procesos?
Cik jaunieši ir aktīvi un motivēti
līdzdarboties sabiedriskajos procesos savā pašvaldībā, novadā
un arī Latvijā? Kas jādara, lai
jaunatnes joma attīstītos un
pilnvērtīgi darbotos?
Kopumā desmit dienās tiks
veikti nedaudz vairāk kā 288 km,

šķērsojot visas jauno novadu
pašvaldības un organizējot 30
informatīvos pasākumus lielākajās apdzīvotajās vietās. Informatīvie pasākumi būs orientēti
uz aktivitāti un līdzdalību. Tā
nebūs vienkārši pasēdēšana un
klausīšanās gudrās runās - tā
būs aktīva līdzdalība ar aktīvām
spēlēm un uzdevumiem. Mēs nevēlamies mācīt, mēs vēlamies
dot informāciju un rosināt jauniešus pašiem sevi pilnveidot.
Aicinām ikvienu jaunieti nestāvēt malā un piedalīties šajā
akcijā, ja ne tieši dodoties pārgājienā, tad piedaloties informatīvajos pasākumos.
Biedrības «Jaunatne smaidam» moto ir «ESI BRĪVS - brīvs
no atkarību izraisošām vielām,
sabiedrības uzliktajiem «rāmīšiem», aizspriedumiem, bailēm,
nezināšanas, kūtruma, pasivitātes...», kas arī mūs pavadīs visu
akcijas laiku.

Aicinām uzņēmējus, pašvaldības un arī privātpersonas atbalstīt šo akciju gan materiāli,
gan finansiāli. Sīkāka informācija par iespēju atbalstīt biedrības aktivitātes atrodama mūsu
izveidotajā interneta resursā
jauniešiem - mājas lapas
www.jaunatne-i.lv sadaļā
«ZIEDOJUMI». IZ

4. jūlijā - Ebreju tautas
genocīda
upuru
piemiņas
dienā U
rt KAROG

neaizmirsti

izkā
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Koklētājas Jāņus ielīgoja Jūrmalā
A: Alise Veisa

Iecavas mūzikas skolas
koklētāju ansamblis
«Uguntiņa» (attēlā)
īsi pirms Jāņiem devās
uz Jūrmalu, kur
no 19. līdz 22. jūnijam
norisinājās koklētāju
nometne «Jūrmala 2009».
Šāda nometne tiek
organizēta jau piekto
gadu, bet Iecavas vārds
nometnē izskanēja trešo
reizi.
19. jūnija rītā 10 ansambļa
dalībnieces ieradās Lielupes vidusskolā, lai kopā ar 150 citām
Latvijas koklētājām muzicētu
milzīgā kokļu orķestrī. Par mājvietu šajās četrās dienās kļuva
viena no Lielupes vidusskolas
klasēm. Kā ierasts, gulēšanai tika izmantoti līdzi paņemtie piepūšamie matrači un guļammaisi. Nereti līdzpaņemtais «dīvāns»
lika vilties, jo no rīta nācās pamosties uz cietas zemes. Arī sanitārie apstākļi skolā nebija tie
labākie. Bet tas ansambļa dalībniecēm noskaņojumu nebojāja.
Jāteic gan, ka ēdināšana bija
gods godam. Dažkārt vakaros
pēc mēģinājumiem bija pat jāveic pastaigas vairāku kilometru
garumā, lai sadedzinātu dienā
uzņemtās kalorijas.
Pirmajās divās dienās bija
ieplānots ļoti saspringts mēģinājumu grafiks Lielupes vidusskolas Sporta zālē. Bija jāiestudē seši kopīgi skaņdarbi apvienotajam koklētāju ansamblim. Divi
no tiem tika atskaņoti 21. jūnija

IZ

vakarā koncertā «Skaņu viļņi»
Dubultu evaņģēliski luteriskajā
baznīcā.
22. jūnija vakarā norisinājās
svētku dalībnieku gājiens pa Jomas ielu, pēc savas būtības atgādinot Dziesmu svētku gaisotni.
Gājiens noslēdzās ar ierašanos
Dzintaru koncertzālē, kur notika
arī pats galvenais Jāņu ielīgošanas koncerts.
Starp vietējo deju kolektīvu,
pūtēju orķestra, koru un N. Rutuļa priekšnesumiem izskanēja
arī pārējie četri lielā kokļu or-

ķestra skaņdarbi. Kā atzina koncerta organizatori un režisore kokļu ansambļa numuri esot bijuši krāšņi, skanīgi un profesionāli iestudēti.
Parasti Kokļu dienām Jūrmalā skaņdarbus iestudē jau
pieredzējuši diriģenti, pat Dziesmu svētku virsdiriģenti. Šoreiz
vārds tika dots jaunajiem diriģentiem - to starpā pie diriģenta pults stājās arī Iecavas mūzikas skolas koklētāju ansambļa
«Uguntiņa» vadītāja Alise Veisa.
A. Veisas vadībā noslēguma kon-

certā skanēja latviešu tautas
dziesma Mēness ņēma saules
meitu V. Salaka apdarē.
Ansambļa vadītāja izsaka lielu pateicību SAKS «Dartija» par
transportu, karoga nesējam Raivim, ansambļa dalībnieču vecākiem par atbalstu, līdzi jušanu
un nenogurstošajām «Uguntiņas» dalībniecēm. Šajā nometnē
meitenes parādīja sevi kā draudzīgu, dzīvespriecīgu un saliedētu kolektīvu, kurš godam nes
Iecavas vārdu ne tikai Jūrmalā,
bet visā Latvijā. IZ

viņas audzēknēm Līnai Lauciņai
un Dārtai Ozoliņai. Spēlēs pietrūka veiksmes un pārliecības
par saviem spēkiem, un, lai gan
meitenēm bija izredzes kāpt uz
goda pjedestāla otrā pakāpiena,
nācās samierināties ar ierindošanos piektajā pozīcijā.
Vairāki iecavnieki tikuši pie
medaļām Latvijas Sporta veterānu savienības 46. sporta spēļu
finālsacensībās, informē Māris
Ozoliņš.
Viņš kopā ar basketbola
komandas biedriem (Uģis Kreicšteins, Gunārs Plucis, Kristaps
Kazāks, Edvīns Ausējs, Matīss
Vārna un Juris Ozoliņš) vecuma

grupā 35+ izcīnīja bronzas godalgas. Aizvadītās nedēļas nogalē
Aizkrauklē notika sacensības
starp līdzšinējo rajonu komandām. Jau pieminētie basketbolisti mērojās spēkiem ar četrām
konkurentu vienībām. «Spēles
ritēja līdzīgi, punkts punktā, neviena komanda neiztika bez zaudējumiem,» stāsta M. Ozoliņš.
Bauskas rajonu pārstāvēja septiņi basketbolisti, daži spēlētāji
jau pirmajā dienā guva traumas,
tādēļ atlikušajiem spēļu slodze
divās dienās izvērtās īpaši smaga. Pirmās divas vietas izcīnīja
Ogres rajons un Rīgas rajons,
bet aiz baušķeniekiem palika

Jūrmalas un Daugavpils rajons.
Labāk veicās sieviešu basketbola komandai, kura septiņu rajonu konkurencē nopelnīja zelta
medaļas.
Apakšgrupas spēlēs tika pieveiktas sāncenses no Kuldīgas,
Rēzeknes un Jēkabpils, bet finālā Bauskas rajona pārstāves uzvarēja Tukuma komandu. Uzvarētāju panākumu palīdzēja kaldināt iecavnieces Dzintra Lapiņa
un Inese Gāga.
Uz goda pjedestāla kāpa arī
futbola komanda 45+ vecuma
grupā - sudraba medaļu ieguvēju vidū bija iecavnieks Vilnis
Gailums. IZ

Sporta ziņas

A: Beata Logina

Spožus panākumus guvuši
vairāki Iecavas sportisti.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē, izcīnot pirmo vietu diska mešanā, triumfēja iecavnieks Mārtiņš Ērglis, savukārt, skrienot 4 x
100 m stafeti Bauskas rajona komandas sastāvā, trešo vietu
ieguva Rihards Vētra. Iecavas
novada sporta skolas «Dartija»
direktore un galda tenisa trenere
Baiba Gāga arī informē, ka ne tik
veiksmīga dalība šajās 26. jūnija
sacensībās Valmierā padevusies
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Reklāma un sludinājumi : : :
No 1. jūlija darbu IVSAC
pārtrauc ģimenes ārsts
dr. Andris Junga.
Pacientus apkalpos
ģimenes ārsts
dr. Mārtiņš Lībietis.
Lūdzam veikt pārreģistrāciju
tuvākājā laikā.
Pārrēģistrācijas anketas ir
pieejamas 120.kabinetā un
reģistratūrā.

Pārdod : : :
sekciju (labā stāvoklī).
Tālr. 29262693.
īpašumu Vecumnieku novadā
(26,8 ha, no tiem 22,3 ha meži).
Tālr. 26483824.

8.

Kultūras namā
11. jūlijā plkst. 19:00

LABDARĪBAS
KONCERTĀ Rīgas Doma zēnu koris.
Ieeja - par ziedojumiem

smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.
malka, skaldīta malka,
zāģmateriāli, siltumnīcu stabi.
Tālr. 28392502.

11. jūlijā
plkst. 21

Pērk : : :

Biļetes
cena:
iepriekšpārdošanā - Ls 3;
koncerta
dienā Ls 4.

garāžu Sila ielā. Tālr.29262693.
egļu stabiņus (3 m garus,
diamterā no 8 cm, minimālais
daudzums 100 gb, cena 0,50
Ls/gb, ar piegādi Ls 0,60).
Tālr. 29125233.
Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 5,25 Ls/45 min.

Informatīvs paziņojums
Iecavas internātpamatskola
izsludina pieteikšanos uz:
1. Septiņu telpu 186 m²
platībā kosmētisko
remontu internāta ēkā.
2. Trīs laboratoriju un vienas
mācību klases kosmētisko
remontu skolas ēkā.
Tālr. 63941372; 29469185.

Vijiet kopā dzīves audus
Zeltītiem ziediņiem.
Tā kā šodien visu mūžu
Roku rokā staigājiet.

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.
Paziņojums par iepirkuma
līguma slēgšanu
Iecavas internātskola paziņo,
ka noslēgti šādi līgumi:
1. Par divu garāžu durvju piegādi
un uzstādīšanu ar SIA «Vārtu
dizains» par Ls 1383,30 bez PVN.
2. Par divu mācību klašu un
kāpņu telpas kosmētisko remontu
ar IK «Austrums būve» par
Ls 4341,11 bez PVN.

Pateicība
Paldies Andrim Bitem un
Guntai Zeilei par skujeņu
dāvinājumu apstādījumu
izveidošanai pie autoostas.
SIA «Pocula»

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Bauskas
nodaļa informē, ka atkārtotā traktortehnikas
tehniskā apskate Iecavas novadā notiks
17. jūlijā un 6. augustā plkst. 10.30.
Uzziņas pa tālruni 63925013; 29284575.

Izīrē : : :
1 istabas dzīvokli Iecavā.
Tālr. 28479814.
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā, lēti. Tālr. 26424933.

Dažādi : : :

Estrādē
12. jūlijā plkst. 18:00
XXII Starptautiskā
folkloras festivāla
«BALTICA 2009»
KONCERTS.
Plkst. 20:00 DANČI.

11. jūlijā brauciens uz
Igaunijas, Pjuhticas pareizticīgo
sieviešu klosteri - iecienītu
svētceļojumu un tūrisma vietu,
izslavētu ar dziedinošo svētavota ūdeni. Tālr. 29173994.
Jumta seguma ieklāšanas
darbi. Skārda izgatavošana
pie meistara Iecavā. Tālr.
22048809, 29884534 (Mairis).
Organizē vienas dienas
braucienu 11. jūlijā uz
Igaunijas svētavotiem un
Pjuhticas klosteri.
Tālr. 26749190, 63942049.
Turpinās bērnu pieņemšana
organizētā bērnu pieskatīšanas
centrā. Ir laipni gaidīti pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērni. Cena - Ls 80 mēnesī.
Netālu no Iecavas (Bauskas
šoseja-A7). Tel. 29898415.
Visu veidu veļas mašīnu
remonts.
Tālr. 29105506; 26544450.

Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes
organizētie

KAPU SVĒTKI
notiks:
4. jūlijā:
Pleču kapos - 1100
Raņķu kapos -1200
Jaundedžu kapos - 1300
11. jūlijā:
Kraukļu kapos - 1100
Stīveru kapos - 1200
Baložu kapos - 1300
18. jūlijā:
Rumbu kapos - 1100
Smedes kapos - 1200
Sila kapos - 1300
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