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Daudzbērnu 3.
ģimenei
Zālītē
dāvina kazu
Skaistais
4.
izlaidumu
5.
laiks Iecavas
vidusskolā

Elīna Arāja
Jaunajā Dienas centrā ceturtdien, 20. jūnijā, ar domubiedru pasēdēšanu Jāņu
ielīgošanas atmosfērā noslēdzās projekts, kas vairāk kā gadu pulcināja iedzīvotājus
no četrām dažādām sociālajām grupām. Dalībnieki mācījās, dalījās pieredzē un reizē
patīkami pavadīja brīvo laiku.
No pagājušā gada februāra Iecavas novada Sociālais dienests realizēja Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektu «Iespējas un risinājumi tavā dzīvē», kurā atbalsta grupu un individuālo konsultāciju veidā
nodrošināja informatīvi izglītojošus un psihoemocionāla atbalsta pasākumus, lai palielinātu dažādu
sociālo grupu nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.
3.lpp.

Jauna pieredze
Iecavas internātpamatskola
ir iesaistījusies projektā
«Kopienu darbības
veicināšana: aktīvai
pilsoniskai līdzdalībai un
nabadzības mazināšanai»,
kuru atbalsta
Eiropas Kopiena un
Izglītības attīstības centrs
sadarbībā ar Atvērtās
sabiedrības fondu (Open
Society Foundations - OSF).
Projekts apvieno astoņu valstu izglītības profesionāļus un
nevalstiskā sektora aktīvistus.
Tas ir vērsts uz izglītības pieejamības un kvalitātes jautājumu
aktualizēšanu mūžizglītības aspektā, īpašu uzmanību pievēršot mazaizsargātām sabiedrības

grupām.
Iecavas internātpamatskolas
pedagogu kolektīvs direktores
Aijas Semjonovas vadībā 10.
jūnijā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Siguldu, kur
viesojās Evas Viļķinas vadītajā
Dienas centrā. Siguldas Dienas
centrs ir institūcija, kas sniedz
sociālo atbalstu, koordinē sabiedrisko organizāciju darbu
un nodrošina tās ar telpām, lai,
izprotot iedzīvotāju vajadzības,
dotu iespēju cilvēkiem bagātināt
savu sociālo dzīvi, apmeklēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, pilnvērtīgi pavadīt brīvo
laiku un aktīvi iesaistīties pilsoniskas un atvērtas sabiedrības
veidošanā.
2.lpp.

Tepat
kaimiņos –
Bruknas
muiža

6.

Pirmie uzdevumi jau paveikti
Aelita Polenca
20. jūnijā veiksmīgi noritēja
neformālās jauniešu
grupas «iDeja» un jauniešu
apvienības GTA dalībnieku
pirmā tikšanās ģimenei
draudzīgā atpūtas vietā
«Labirinti». Viņi kopā realizē
projektu «Tūrisma attīstības
veicināšana Iecavā».
Tikšanās laikā jaunieši uzklausīja atpūtas vietas «Labirinti»
īpašnieka Jāņa Pastara stāstījumu. Interesanti bija uzzināt, kā
no ģimenes saimniecības izaugusi tūristu iecienīta atpūtas vieta.
Bauskas tūrisma informācijas
centra pārstāve pastāstīja par

tūrisma attīstību citos novados,
par tūrisma veicinošiem plusiem
un mīnusiem Iecavā, sniedza padomus. Pēc tam jaunieši sadalījās komandās un katra komanda
saņēma projekta mapi ar pirmajiem uzdevumiem. Pildot uzdevumus, jaunieši projekta gaitā krās
punktus, kuri palīdzēs viņiem
iegūt balviņas: pildspalvas, kreklus un dažādus citus nieciņus ar
«iDeja» logo. Pirmais uzdevums
bija radošais darbs. Tā laikā komandai vajadzēja uzskicēt dizainu dīvānam, kuru vēlāk vajadzēs
arī realizēt un kuram tiks piešķirta liela loma visā projektā.
Pēc dīvānu skiču prezentācijām
par uzvarētāju atzina radošāko
2.lpp.
dīvānu.
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Pirmie uzdevumi jau paveikti
1.lpp.
Šim uzdevumam sekoja sportiskās aktivitātes - orientēšanās
sacensības atpūtas vietā «Labirinti». Pēc oficiālās pasākuma daļas
jauniešiem bija iespēja izklaidēties atrakciju parkā un baudīt vēdera priekus. Noslēgumā jaunieši
saņēma mājas darbus, kuri jāizpilda līdz nākamajai tikšanās reizei 11. jūlijā, kura ieplānota sadarbībā ar radošo nometni Zālītē
un jauniešiem no Rīgas.
Mēs zinām, ka Iecavas novadā
ir aktīvi, radoši, darboties griboši
iedzīvotāji, kuri vēlas iesaistīties
projektā un attīstīt Iecavas novada
tūrisma nozari, tāpēc savu iniciatīvu aicinām izrādīt, rakstot uz epasta adresi ginta.zaumane@iecava.lv. Aicinām visus interesentus
sekot līdzi projekta twitter kontam
@ideja_iecava.
Projekts tiek finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi au-

Līga Bosko

tora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jaunie tūrisma veicināšanas entuziasti: Linda Šteinberga
(no labās), Dāvis Zāģers un Ieva Olga Jēkabsone.

Visi foršie iecavnieki - atsaucieties!
Mēs MEKLĒJAM DĪVĀNU un
mīkstās rotaļlietas radošām pārvērtībām
projekta ietvaros!
Dīvāns – garums ne vairāk kā 120 cm (kā divvietīgajam dīvānam), konstrukcija vēl turas kopā.
Var būt arī mīkstais krēsls.
Rotaļlietas – mīkstās, reiz mīļās, bet šobrīd istabas kaktā
noskumušās. Derēs arī tādas, kurām «laika zobs noēdis»
kādu daļiņu.
Ja Tev ir ko mums uzdāvināt, zvani Gintai – 29175271.

Jauna pieredze

Dīvāna skici
prezentē
jaunākie
projekta
dalībnieki
- Mariss
Zakarītis
(no kreisās)
un Kārlis
Kantāns.

1.lpp.
Eva Viļķina iepazīstināja ar
nesen atvērto radošo darbnīcu
«Pogotava», kurā ikviens var apgūt dažādas radošas prasmes un
veidot interesantus darbus, kā
arī ar biedrību «Cerību spārni»,
kurā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir iespēja interesanti un daudzveidīgi pavadīt laiku. Jaunieši mūs priecēja
ar skaistu gaismu teātri, bet par
organizācijas darbību, mērķiem
un nākotnes plāniem uzzinājām
E. Viļķinas prezentācijā. Visi
darbi, kas tapuši «Pogotavā»,
tiek veltīti labdarības projektam,
kurā drīzumā plānots izveidot
kopienu jauniešiem ar garīgās
attīstības traucējumiem «Cerību
sēta». Arī mēs, Iecavas skolotāji, bijām atsaucīgi un ziedojām,
iegādājoties labdarībai veidotās
Inga Čipena
lietas.
11. jūnijā A. Semjonova kopā
ar domubiedru darba grupu –
Biedrībā «Cerību spārni» Dzintru Kraukli (no kreisās) ar
muzikālās masāžas palīdzību relaksē Ineta Zvirgzda-Šebina. vietniecēm Ligitu Putniņu, Ingu

Čipenu, grāmatvedi un biedrības «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»» dalībnieci Arnitu Kauķi
un Iecavas jaunatnes lietu speciālisti Gintu Zaumani devās uz
Kazdangu, lai projekta ietvaros
piedalītos reģionālā diskusijā
«Kopienu darbības veicināšana:
aktīvai pilsoniskai līdzdalībai
un nabadzības mazināšanai».
Dalībniekiem bija jāiekļaujas
diskusiju apļos par izglītotu sabiedrību, iekļaujošu sabiedrību
un sabiedrību, kas mācās; kā
veicināt izglītības kvalitāti un
pieejamību mūžizglītības kontekstā. Dienas gaitā tika veidotas
arī darba grupas, kas strādāja,
apzinot sabiedrības vajadzības
un meklējot risinājumus, kā tās
realizēt. Darbs projekta diskusijā sniedza jaunu skatījumu uz
iespējām, kuras var izmantot
kopienas labklājības celšanai.
Aija Semjonova un
Inga Čipena
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Kopā sanāks arī turpmāk
1.lpp.
Nodarbībās kopā tika iesaistīti 60 dalībnieki: pirmspensijas un
pensijas vecuma personas; vecāki, kuriem ir bērns invalīds; personas, kuras kopj slimu ģimenes
locekli; personas ar fiziska rakstura traucējumiem. Katra grupa
apmeklēja aptuveni 12 nodarbības triju mēnešu garumā. Konsultācijas un zināšanas sniedza
fizioterapeite, juriste, psiholoģe,
rehabilitētāja, sociālā darbiniece, vizuālās mākslas un mūzikas
speciāliste. Dalībnieki atzīst, ka
ar bažām pieņēmuši uzaicinājumu piedalīties šajā projektā, jo
neviens īsti nav sapratis, ko no tā
visa sagaidīt un kas būs jādara,
taču, visam beidzoties, dalībnieki
vairs negribēja šķirties. Nodarbību organizētājām savas grupas
vārdā sirsnīgi pateicās senioru
grupas dalībniece Janīna Groza:
«Gribētos, lai mūs neaizmirst un
rīko šādus pasākumus arī turpmāk. Saliedēšanās un draudzība noteikti ir veselības pamats.»
Seniore Ausma Mežiņa atzīst, ka
sociālo darbinieču un speciālistu paveiktais ir mīlestības darbs
pret cilvēkiem: «Bez mīlestības un
degsmes nevar šo visu noorganizēt. Viss bija lieliski, paldies par
to!»
Vija Šņore apmeklēja nodarbības personām ar fiziska rakstura
traucējumiem: «Man ļoti viss patika! Interesanti bija ēšanas dienā,
kad katrs atnesa savu ēdienu un
visi kopā ar speciālistu apspriedām, cik tas ir veselīgs. Man pa-

tika arī dekupāža un zīmēšana,
vingrošana, arī tas, ka varējām
uzdot jautājumus juristam, psihologam. Mūsu grupā cilvēki bija
ļoti jauki: visi smaidīgi un viens
ar otru sadarbojās. Man patika
gan nodarbības, gan grupas biedri un pasniedzēji.»
Arī Vizma Koftina, kura apmeklēja pirmspensijas vecuma
nodarbības, atzina, ka paticis ir
pilnīgi viss: «Sākumā nevarēju
saprast nodarbību jēgu – izvelk
tevi no vagas un liek vingrot! Bet
izrādās, ka ar ikdienas vienveidīgo slodzi vien nepietiek. Nodarbības tiešām bija interesantas un
pozitīvas. Bija sajūta, ka sociālās
meitenes mums nodeva savu
enerģiju!»
«Sajūta ir laba – kā pēc labi
padarīta darba,» projektam beidzoties, stāsta sociālā darbiniece
Anda Krūmiņa. «Uzzinājām cilvēku dzīvesstāstus; kā viņi tiek
galā ar problēmām. Projekta dalībniekiem bija iespēja iziet ārā
no mājām, parādīt sevi un satikt
domubiedrus. Sākumā gan jutām
pretestību, nebija viegli pierunāt
cilvēkus iesaistīties projektā. Bet,
kad bija jāšķiras, visi raudāja
un teica, ka grib vēl. Arī šodienas kuplais apmeklētāju skaits
liecina par to, ka viņiem tiešām
šis laiks ir bijis svarīgs. Kad dzirdam labos pateicības vārdus, tad
arī redzam jēgu savam darbam
un gribas darboties vēl. Tādēļ arī
turpmāk organizēsim nodarbības
gan senioriem, gan cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.»

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sigma Strautmale (no labās),Vizma Koftina, Vija Šņore
un pārējie projekta dalībnieki pēc lustīgas līgodziesmu
skandēšanas gāja kopīgās Jāņu rotaļās.
«Šo dienu es pavadīju ar gandarījumu. Tā labestība, ko mēs
no cilvēkiem saņemam, ir neatsverama,» projekta noslēguma
pasākumā stāsta Sociālā dienesta un arī šī projekta vadītāja Sigma Strautmale. «Kad redzi rezultātu un cilvēku kopā sanākšanas
prieku, tad saproti, ka ir vērts
strādāt. Prieks arī par tiem, kas
ikdienā reti iziet no mājām, bet
projekta laikā to izdarīja, sadraudzējās un satuvinājās. Domāju,
ka lielākajai daļai no viņiem ir
svarīgi iegūt zināšanas un jaunas iemaņas, bet galvenā tomēr
ir iespēja sanāk kopā un dalīties
it visā. Prieks, ka tagad mums ir

vieta, kur pulcināt dažāda mērķa grupas arī turpmāk - jaunais
Dienas centrs, par ko jāpateicas
novada domei. Esmu gandarīta
par savām kolēģēm, jo tikai pateicoties viņām sociālais dienests
attīstās un cilvēki šurp nāk ar
prieku. Esmu ļoti pateicīga arī visām projekta speciālistēm. Viņas
visas bija ļoti jaukas, atvērtas un
draudzīgas.
Protams, ka iesāktais ir jāturpina, tikai tikšanās reizes būs nedaudz citādākas. Noteikti nākotnē jāskatās pēc jauniem projektiem. Ir pierādījies, ka ar maziem
līdzekļiem tomēr var izdarīt lielu
darbu.»

Daudzbērnu ģimenei dāvina kazu
Anta Kļaveniece
Pāris dienas pirms Līgo svētkiem Dombrovsku ģimene
tika pie dāvinājuma – slaucamas kazas. Ģimenei, kurā ir
mamma Sanita, viņas astoņi
bērni un jau viens mazbērniņš, kazas piens būs neliels
atspaids, domājot par ikdienas iztikšanu.
Kazu Dombrovsku ģimenei
dāvināja sieviešu klubs «Liepas»,
iegādājoties to «Stropiņu» saimniecībā Codes pusē. Biedrība
pār daudzbērnu ģimeni uzņēmusies rūpes jau vairāk nekā
pirms gada: aktīvās sievietes
palīdzējušas gan sadzīves, gan
veselības jomā. Tagad nolēmušas uzdāvināt kazu, jo Sanitai
kazkopība nav sveša. Savulaik
viņa turējusi vairākas kazas un
arī tagad domā savu ganāmpul-

ku papildināt vismaz līdz četrām
piena devējām. «Liepas» kazai
bija sagādājušas arī pūru – vairākus maisus smaržīga siena.
«Stropiņu» saimniecībā pašlaik ir aptuveni 40 kazu, no
tām 17 slaucamas. Uz apskates
saimniecību brauc ekskursanti, tajā tiek rīkotas kazas siera
degustācijas. «Dāvinātā kaza ir
laba piena devēja – dienā varēja
izslaukt vairāk nekā trīs litrus
piena. Tagad pārbrauciens būs
radījis stresu; kamēr kaza pieradīs pie jaunajiem dzīves apstākļiem, piena droši vien būs
mazāk. Vēlāk piena daudzums
būs atkarīgs no barības,» pastāstīja I. Mediņa. Sanita Dombrovska par barību nesatraucas
– jau tagad kazai daļēji sapļauts
siens un zāles ap māju ir gana.
Arī jaunais miteklis kazai ir
ierīkots.

Četrus gadus veco kazu Sanitai nodeva pati tās īpašniece
Inguna Mediņa (otrā no labās) un sieviešu kluba «Liepas»
pārstāves – valdes priekšsēdētāja Beāta Bundule (no kreisās)
un Līga Stūre, kas ikdienā strādā par veterinārārsti.
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Izlaiduma svinības Iecavas vidusskolā

Lai daudz spēka absolventiem,
Elīna Arāja
no absolventu albumiem
Šogad Iecavas vidusskolu
absolvēja 106 jaunieši:
15. jūnijā izlaidumu svinēja
61 devīto klašu skolēns, bet
21. jūnijā - 45 vidusskolēni.
«Liels paldies pedagogiem,
ģimenēm – visiem, kuri uzmundrinājuši, mācījuši, iedrošinājuši un atbalstījuši mūsu absolventus, lai izlaidumu dienā
visi būtu gandarīti par paveikto,» sacīja Iecavas vidusskolas
direktore Agra Zaķe. «Lielākā
daļa 9. klašu absolventu par
savu turpmāko izglītības iestādi
sauks vidusskolu. Mēs, skolas
kolektīvs, priecājamies par šo
izvēli un esam apņēmības pilni
strādāt vēl labāk.
Par skolas darba kvalitāti runā akreditācijas rezultāti šī gada maijā. Tie ir ļoti labi,
jo lielākajā daļā kritēriju ir visaugstākais novērtējums. Skola
akreditēta uz sešiem gadiem un
piedāvā septiņas licencētas un

akreditētas izglītības programmas.
Lai daudz spēka mūsu absolventiem jaunu ceļu uzsākot,
priecīgu vasaru, sekmīgas turpmākās izglītības un darba gaitas!»

Saņem Ministru
prezidenta pateicību
Pieci Iecavas vidusskolas absolventi šogad saņēma Ministru
prezidenta Valda Dombrovska
pateicības vēstules: 12.a klases
skolēni - Katrina Mertsa, Elīna
Zoltmane, Diāna Špoģe un Arvis Taurenis, kā arī 12.b klases
skolniece Asnate Kaupe. Skolēni saņēma Ministru prezidenta
vēstuli ar atzinību par teicamām
sekmēm, bet Katrina arī par sasniegumiem valsts mēroga olimpiādēs un zinātniski pētniecisko
darbu konferencē. Ministru prezidenta pateicības vēstules šajā
mācību gadā pavisam saņēma
1304 no 11 941 vidusskolas beidzējiem visos Latvijas reģionos.

9.a klases audzinātāja Dina Mediņa: «Pieci gadi ar audzināmajiem pagājuši ātri. Par šīs klases jauniešu lielāko priekšrocību
uzskatu patstāvību un drosmi. Viņi ir darboties griboši, aktīvi piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos, aktīvi mācībās. Skolēni
labāk pamēģina visu jauno, nevis saka – nē, nedarīšu. Daži paši
bijuši mērķtiecīgi, citi ieguvuši mērķa sajūtu, kopā mācoties. Klasē
klases biedri cits citu atbalsta. Jauniešiem novēlu sasniegt iecerēto!»

9.b klases audzinātāja Gita Zaķe: «Klasē mācījās 26 skolēni, visi ir veiksmīgi pabeiguši šo mācību gadu un nokārtojuši eksāmenus, saņēmuši apliecības par pamatizglītības
programmas apguvi. Lielākā daļa skolēnu ir jau iestājušies
Iecavas vidusskolas 10. klasē.
Skolēni ir iniciatīvas bagāti jaunieši, kuri piedalījušies skolas un novada jauniešu dzīves veidošanā, iesaistoties skolas avīzes veidošanā, Skolēnu domē un Iecavas novada jauniešu iniciatīvas grupā. Daudzi skolēni piedalījušies un guvuši panākumus
starpnovadu, reģionālajās un valsts dažādu mācību priekšmetu
olimpiādēs un konkursos. Daudzi sportojuši un dejojuši skolas
deju kolektīvā.»

9.c klases audzinātāja Olga Petrišina: «Jauniešus, kuri šogad beidza pamatskolu, audzinu kopš 5. klases. Šī klase man bija
neparasta, jo visi audzēkņi bija tikai zēni. Bija prieks vērot viņu
izaugsmi, personības attīstību. Neesam, protams, iztikuši arī bez
strīdiem un nesaskaņām, taču visas problēmas atklāti pārrunājām
un kopīgi radām risinājumus.
Šī klase zināšanas apguva bilingvāli - tas jauniešus ātrāk iemāca viegli pieņemt un apgūt jauno, nebaidīties no pārmaiņām. Skolā
jaunieši ieguva draugus un pieredzi, iemācījās būt patstāvīgi. Zēni
guva panākumus sportā. Izlaidumā saviem jauniešiem vēlēju izaugt par godīgiem un mērķtiecīgiem cilvēkiem. Lai viņiem veicas
un izdodas iecerētais!»
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jaunu ceļu uzsākot!

12.a klases audzinātāja Pārsla Ratkus par savu klasi saka:
«Zinātkāri, mērķtiecīgi un aktīvi jaunieši. Klases komanda pagājušajā gadā startēja valsts mēroga konkursā «Smārts. Spēle tiem,
kas mācās» un ieguva 1. vietu, kā arī piedalījās ZZ čempionātā.
Vairākās mācību olimpiādēs skolēni guva labus rezultātus. Katrina Mertsa, kura nupat saņēma Iecavas novada Gada skolēna titulu, kārtoja visus 12 skolas beigšanas eksāmenus, lai gan obligāti
jākārto tikai četri.
Katrs skolēns ir īpašs, katram savi talanti: klasē ir gan muzikanti, gan aktieri, sportisti un dejotāji. Klasesbiedri labprāt kopā
pavada brīvo laiku – prot jauki izklaidēties, dziedāt, dejot vai vienkārši parunāt un pasmieties.
Aizvadīti iespaidiem bagāti gadi, audzinot šo klasi. Lai viņiem
izdodas atrast savu ceļu, piepildīt sapņus un izmantot visas iespējas sevis pilnveidošanai!»

9.d klases audzinātāja Zanda Zīvārte: «Nelielā klases kolektīva skolēni ir patstāvīgi, savstarpēji izpalīdzīgi, tieši un atklāti. Viņu
enerģiskums nav ļāvis «garlaikoties» gan pašiem, gan skolotājiem.
Katrs skolēns daudz laika velta saviem vaļaspriekiem – sportam,
dzīvnieku labdarības pasākumiem u.c. Tālākizglītību jaunieši saista ar profesijas iegūšanu.
Lai Jums izdodas piepildīt sapņus un ieceres!»

12.c klases audzinātāja Iveta Cera par saviem pieciem vakarskolas audzināmajiem saka: «Manā klasē mācījās tikai dabas bērni: Gunitu saista zirgi; Kristaps ir kokgriezējs un pats mežā uzcēlis
māju, uz skolu no Zālītes puses savulaik nāca pat kājām; Līga ir
gide, Monika sporto un Laura ir vienkārši labs cilvēks!»
I. Cera atzīst, ka vakarskolā mācīties nav nemaz tik vienkārši: ir
jāsavieno darbs ar mācību programmu, kas ir tieši tāda kā citiem
skolēniem. Taču, neskatoties uz to, Kristaps pērn nopelnīja Iecavas vidusskolas sudraba liecību un izlaidumā saņēma atzinību par
labām sekmēm.
«Aizņemtības dēļ klasei kopīgu pasākumu nav bijis un mācību stundās reti kad visi ir kopā. Tā īsti viņi sadraudzējās vien
tagad pirms izlaiduma, kad kopīgi gatavojām skolotājiem dāvanas: apgleznojām krūzītes un sējām zāļu tēju buntītes pie tām,»
tā I. Cera.

12.b klases (attēlā - kopīgā ekskursijā šajā pavasarī) audzinātāja Anitra Taurene izlaidumā pavadīja 22 skolēnus: 16 meitenes un sešus zēnus jeb lielisko sešinieku, smejas pati audzinātāja.
Viņa stāsta: «Klases skolēni ir ļoti draudzīgi un saliedēti, lai gan
šis kolektīvs izveidojās tikai 11. klasē, apvienojoties divām klasēm.
Skolēni labprāt piedalās dažādās aktivitātēs, ir labi sportisti, mūziķi. Viņus nemulsina arī uzstāšanās publikas priekšā – jaunieši
labprāt dzied un spēlē teātri. Arī mūzikas skolotāja Dace Deņisova
ir atzinīgi novērtējusi dziedošos jauniešus, ar ko viņai prieks sadarboties. Vienmēr aktīvi – gan kopīgi strādājot talkas dienā, gan
veidojot komandu un piedaloties sporta sacensībās vai skolēnu domes rīkotajos konkursos, gan arī atbalstot labdarības pasākumus.
Piedaloties aktivitātēs, viņi visi ir ļoti atbildīgi – ja apņemas ko darīt, tad noteikti arī izdara.
Pirms izlaiduma skolēni raksturoja viens otru, atceroties kopā
pavadīto laiku. Lasot šos raksturojumus, man pašai bija jāsmaida,
jo gandrīz katrā atmiņu fragmentā tika pieminēti smiekli un kopīgi jautrības brīži. Jauniešiem ir lieliskā humora izjūta, kas viņus
visus vieno, padarot skolas ikdienu par jautru kopā būšanu. Paši
skolēni atzīst, ka tieši tā viņiem pietrūks visvairāk.
Man paliks prātā viņu labsirdība, atvērtība idejām un prasme
pārsteigt, izdarot ko vienkāršu, bet patiesi jauku. Paldies viņiem
par šo kopā pavadīto laiku!»
Sirsnīgs paldies vidusskolas kancelejas vadītājai
Daigai Nolbergai par palīdzību materiāla tapšanā!

Pašvaldības aģentūra
«Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrs» informē pacientus,
ka remontdarbu laikā no 1. jūlija
mājas vizīšu pieteikumus pie ģimenes
ārstiem - dr. V. Ludriķes, dr. T. Gorohovas un
dr. M. Lībieša - pieņems
pa tālruni 63941481.
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Tepat kaimiņos – Bruknas muiža
Uzrakstīt par Bruknas muižu
un dzīvi tajā mudināja
nupat notikušo muižas
svētku dalībnieki. Bruknā
noslēdzās kārtējais pavasara
mākslas plenērs, notika
cepļa atvēršana, svētkus
bagātināja Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas koncerts.
Uzstājās skolas koris,
koklētāji, solisti. Sniegums
bija brīnišķīgs, īpaši korim.
Pēc tam vairāki svētku viesi
jautāja: «No kurienes viņi?»
Kāds teica: «Es domāju, ka no
ārzemēm...», it kā ārzemes
būtu kvalitātes zīme!
Ģeogrāfiska sasaiste ir Iecavas upe. Bruknas muiža atrodas
tās kreisajā krastā purvainā apvidū. Vēsturiski, līdzīgi daudzām
Latvijas muižām, pārdzīvojusi
gan varu, gan īpašnieku maiņu.
Spožākais posms muižas dzīvē
bija 18. gadsimtā, kad Konstancija Urzula fon Korfa šo vientulīgo vietu izveidoja par spožu aristokrātiskās dzīves centru. 1922.
gadā pēc agrārās reformas muiža
nonāca valsts īpašumā un tajā
bija skola, pagastmāja, kinozāle, dzīvokļi un kādu laiku turēti
pat lopi. Saimnieku bija daudz,
bet neviens nerūpējās par šo
vietu, un muiža tika pakļauta
cilvēku un klimata postījumiem.
Pašreizējie Bruknas saimnieki ir
biedrība «Kalna svētību kopiena», kura ir paglābusi muižu no
iznīcības. Par viņiem būs arī šis
stāsts.
Biedrība savā aprūpē ir ņēmusi cilvēkus, kuriem ir atkarību problēmas - alkohols, narkotikas, azartspēles. Daudzi no

Atjaunotā Bruknas
muižas ēka.

šiem cilvēkiem ir zaudējuši visu
– ģimeni, mājas, darbu, cerību.
Ir dzīvojuši uz ielas, pabijuši
cietumā. Bruknā tiek piedāvāta
iespēja izkļūt no atkarību purva strādājot un lūdzoties. Dievs,
darbs, daba - tās ir pamatvērtības dzīvei kopienā. Vēl ir
mākslas terapija. Darbojoties ar
mālu, stabilizējas psiholoģiskie
procesi, tiek apgūtas podnieku
darba iemaņas.
Bruknas muiža ir atvērta
sabiedrībai. Tā tiek veidota par
garīgās kultūras centru Zemgalē un visā Latvijā. Šeit notiek
semināri, konferences, ierodas
cilvēki no visas Latvijas garīguma meklējumos.
Atjaunotā muižas fasāde, ainavu parks ar dīķiem, renesanses dārzs, kapelas celtniecība
pēc 10. gadsimta Karsas katedrāles parauga, unikālā kopienas
dzīve - tās ir lietas, kuras vērts
iepazīt, atbraucot uz Bruknu.
Apskatei piedāvājam arī baroka stilā iekārtotās muižas
iekštelpas, stāstījumu par muižas vēsturi un kopienas ikdienu,
iemītnieku liecības.
Kā atdzima Brukna
Katra piedzimšana ir īpašs
notikums, bet stāstīt par cilvēku un kādas vietas atdzimšanu,
kas «reiz bija», nepavisam nav
vienkārši.
Viss sākās ar ideju priestera
Andreja Mediņa galvā, kurš, kalpodams Talsu pusē, bija iesācis
palīdzēt atkarībās esošiem jauniem cilvēkiem. Bija nepieciešama vieta, kur dzīvot un turpināt

iesākto. Tā bija Bruknas muiža.
Sākums - izdemolēta dzīvojamā ēka ar izdegušu jumtu, dažas pussabrukušas ēkas, brikšņos ieaudzis parks un piemēslota apkārtne. 90. gadu vidū vienā
no mazāk izpostītajām muižas
telpām apmetās atkarībās esoši jaunieši ar vadītāju priesteri
Andreju Mediņu. Sākās teritorijas sakopšanas darbi. Rosība
muižā piesaistīja interesentus,
brauca talcinieki. Daudzmaz sakoptajā muižā 2001. gadā tika
nodibināta biedrība «Kalna svētību kopiena». Vajadzību bija ļoti
daudz, tika meklētas iespējas līdzekļu piesaistei. Atsaucās cilvēki, kas palīdz sev iespējamos
veidos. Tapa pirmie projekti Renesanses dārza izveidei. Sekoja
muižas kompleksa atjaunošanas
projekti ar līdzekļu piesaisti no
ES fondiem, uzņēmējiem. Tika
izveidota naturālā saimniecība,
kas kopienas iemītniekus daļēji
nodrošina ar uzturu.
Viss turpinās caur darbu.
Darbs kā pamatvērtība, pašu
dzīves, vides pārveidotājs.
Par iecavniekiem –
Bruknas atbalstītājiem
Bruknas muiža, biedrība
un kopiena nebūtu, ja tās pastāvēšanu un atdzimšanu neatbalstītu cilvēki, kuri saredz
acīm skatāmās pārmaiņas un ar
sirdi izjūt Bruknas īpašo garu.
Ir tādi, kuri atbrauc pēc gada,
diviem un vienkārši priecājās
par notikušajām pārmaiņām,
ir bijušie kopienas puiši, kuri
atbrauc palīdzēt darbos, un ir

Tuvāk par Bruknu www.bruknaskopiena.lv.
un www brukna.lv.
cilvēki, kuri ziedo saražoto. Tie
ir zemnieki, un par viņiem arī
lielākais prieks, zinot viņu sūro
ikdienu. Andris Kļaviņš, Juris
Vovčoks, Jānis Pastars, Andris
Bite, Kaspars Kalniņš, Birku ģimene – viņi visi dod, neprasot,
kas viņiem par to būs. Svētīga
došana un reāla palīdzība, jo
kopienā pie galda katru dienu ir
ne mazāk kā 20 puiši, brīvdienu
laikā piepulcējas bērni no nelabvēlīgām ģimenēm, ciemiņi.
Esam pateicīgi ilggadējam atbalstītājam SIA «Iecavnieks» eļļas ražotnei, kuru ziedotā eļļa ir
tik vajadzīga kopienas galdam,
AS «Balticovo» par svētku reizēs
dāvātajām olām, ražotnei «Buvema» par atlaidēm materiāliem,
veikalam «Florentīna». Prieks
par sieviešu kluba «Liepas» meitenēm, kuras atrod laiku un palīdz ar padomu, organizē savu
pagrabu krājumu pārskatīšanu.
Pateicība visiem iecavniekiem, kuri atsaucas labdarībai,
visiem, kam došana dāvā prieku. Novēlam svētību jūsu darbam un teiciena «dots devējam
atdodas» piepildīšanos.
Protams, reizēm sastopamies
ar cilvēkiem, kuri saka, kāpēc
man viņiem būtu jāziedo. Kāpēc
jāziedo tiem, kuri paši izpostījuši
savas dzīves un zaudējuši visu?
Atbilde jāmeklē katram sevī.
Ekskursijas uz Bruknas
muižu var pieteikt pa telefonu
29633291.
Terezija Lasmane,
biedrības «Kalna svētību
kopiena» brīvprātīgā

Renesanses dārzs priecē
muižas iemītniekus un viesus.
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Viedoklis

Sporta ziņas

Veiksmi jaunajam
domes sastāvam!
Ir pagājušas pašvaldību
vēlēšanas – ievēlēta
jauna dome. Iedzīvotāji
ir izteikuši savu viedokli
ar novada domes sastāvu
nākošajam periodam. Viens
otrs iebilst, ka atkal daļa
no jaunievēlētajiem ir tie
paši iepriekšējie. Manuprāt,
tas liecina par stabilitāti,
pēctecību un skaidru vīziju
Iecavas novada turpmākai
attīstībai.
Tas, kas tika darīts iedzīvotāju labā, iedzīvotājus apmierina, un jaunievēlētais domes
sastāvs turpinās uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni. Protams,
var kritizēt par neizdarīto vai izdarītā lietderīgumu. Un to dažs
žurnālists savas popularitātes
celšanai uz emociju pamata arī
dara, neanalizējot situāciju kopsakarībās. Nomelnot ir vienkāršāk nekā izskaidrot, jo nomelnošanai daudz prāta nevajag.
Skaidrs, ka iesāktie darbi
jāturpina. Iecavas novadam ir
noteikta attīstības vīzija. Tās
izveidē piedalījusies liela daļa
iedzīvotāju. Uz sarunām tika
aicināta gan inteliģence, gan
uzņēmēji, gan pensionāri. Katrs
varēja izteikt savus priekšlikumus. Dzīve, protams, var ieviest
savas korekcijas attīstības programmā, tādēļ jaunajai domei
būs jālemj, kas ir svarīgāks un
ko var atteikt. Domāju, ka opozīcijas viedoklis arī tiks uzklausīts, jo arī viņi pārstāv kādu iedzīvotāju vēlmes.
Kāds būs Iecavas novads
nākotnē, ir atkarīgs ne tikai no
novada domes, bet arī no iedzīvotāju aktivitātes. Manuprāt, ir
vērojams iedzīvotāju kūtrums
un maza aktivitāte dažādu novadam svarīgu priekšlikumu
izteikšanā un domes pieņemto
lēmumu apspriešanā. Arī novada avīzē «Iecavas Ziņas» maz parādās viedokļu dažādības. Iedzīvotāji maz aicina deputātus uz
tikšanos, lai kopā ar deputātiem
piedalītos aktuālo jautājumu risināšanā.
Jaunievēlētā dome daudz
vairāk varētu iesaistīties jauno
uzņēmēju atbalstīšanā. Domei
daudz vairāk jāiesaistās māju
siltināšanā un renovācijā, dzī-

vojamo māju iekšpagalmu sakārtošanā, ielu un ceļu stāvokļa
uzlabošanā. Maz tiek asfaltēts.
Nevar vēlēties uzreiz nobruģēt
tik daudz kā Ventspilī, bet darāmā šai ziņā ir daudz. Apkārtnes
apzaļumošanā jāpaplašina Iecavas parka teritorija, izkopjot Sila
parku ar gājēju celiņu līdz Sila
kapiem. Ir ieildzis risinājums
par dzeramā ūdens atdzelžošanu, tā tīrības uzlabošanu. Vēl
joprojām ūdens no krāna dzeršanai nav lietojams, tas ir jāvāra. Nepieciešams kardināls risinājums Iecavas centra pārbūvei
un rekonstrukcijai. Ir ļoti liela
nesaderība tirgum, autobusu
pieturai, lielveikalam «Maxima»
un mazo veikalu saspiestībai.
Nav transporta līdzekļu laukumu. Tie ir radikāli koriģējami
jautājumi, kuri jārisina ar perspektīvas sajūtu. Arī jautājums
par Iecavas novada domes atrašanos daudzdzīvokļu mājas
korpusā ir noiets etaps. Iecavas
novads ir pelnījis jaunu domes
ēku. Pārdodot izsolē esošās domes telpas, var ietaupīt daudz
līdzekļu jaunas domes ēkas celtniecībai. Liekas, arī teritoriālajā
plānojumā ir vietas un varianti,
kur varētu atrasties jaunā novada domes ēka.
Iecava atrodas skaistā, ideālā vietā gan dabas apstākļu,
gan ceļu satiksmes ziņā, gan arī
ģeogrāfiski – Latvijas vidienē. Ir
visi nosacījumi un priekšrocības
turpmākai attīstībai būt nākotnē par visskaistāko pilsētu ar
lauku teritoriju. Pieminēju tikai
dažas iespējas.
Domes jaunajam sasaukumam vēlu veiksmi, drosmi, enerģiju un saprātu realizēt Iecavas
novada iedzīvotāju vēlmes. Bet
mums, iedzīvotājiem, būt aktīviem padomdevējiem novada
domei un tās atbalstītājiem.
Lai mums visiem kopā veicas
veidot Iecavas novadu par ērtu,
pievilcīgu dzīves vietu visiem Iecavas novadā dzīvojošajiem.
Stepans Drozdovs,
novada iedzīvotājs,
pensionārs

19. un 20. jūnijā Iecavas sporta skolas vieglatlēti piedalījās
sacensībās «Valmieras spēles 2013».
Juniori
Rūdolfs Tonigs – 1. vieta 200 metru skrējienā (22,50 sek.), 2. vieta
100 metru skrējienā (11,15 sek.);
Emīls Sevastjanovs – 1. vieta 400 metru skrējienā (51,26 sek.), 3.
vieta 200 metru skrējienā (23,31 sek.).
Jaunieši
Matīss Rihards Mītins – 3. vieta 100 metru skrējienā (11,59 sek.);
Rūdolfs Jānis Štāls – 5. vieta diska mešanā (40,07 m).
B grupa
Daniels Fjodorovs – 3. vieta 100 metru skrējienā (11,78 sek.);
Dāvis Lācis – 4. vieta 110 metru barjerskrējienā (11,78 sek.),
5. vieta 200 metru skrējienā (26,19 sek.);
Rūdolfs Tonigs, Emīls Sevastjanovs, Matīss Rihards Mītins,
Daniels Fjodorovs – 1. vieta 4x100 metru stafetē (43, 81 sek.).

Līdzjūtības
Nevajaga dvēselei
Trepju kāpt(i) debesīs:
Bij Dievam eņģelīši,
Kas uznesa debesīs.

/Tautasdziesma/

Izsakām līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar Agru Zaķi,
māti mūžībā aizvadot.
Iecavas novada dome
Ir brīdis, kad nevaram vairāk
Kā tikai pavadot iet
Līdz atvērtiem zemes vārtiem,
Ko mūžība aizdarīs ciet.

/K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību Agrai Zaķei, māti mūžībā aizvadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

/Tautasdziesma/

Zālītes speciālās internātpamatskolas kolektīvs
izsaka līdzjūtību Ludmilai Babuškinai,
māti mūžībā aizvadot.
Vēl negribu šķirties no vasaras,
es vienmēr palikšu te,
kur tauriņi, spāres un asaras,
aiz laimes pār vaigiem kas rit.
Es palikšu vālodzes valodā
un dālijas tumšsārtā ziedā,
un šūpolēs ābeles pazarē
es šūpošos vējā liegā…

/D. Gasūna/

Izsakām līdzjūtību Jaņinai Priedei un Dinai Priedei,
mazmeitu un māsu mūžībā pavadot.
PA «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Jefrosiņija Baranova (29.07.1929. - 24.06.2013.)
Ramona Priede (21.03.1992. - 24.06.2013.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
ZEMGALES AUTO MOTO SKOLA

ZAMS

IELĪGO CENAS,
NENOKAVĒ!

A kat. (māc. sāk. 21.06. pl. 17)
B kat. (māc. sāk. 15.07. pl. 17)
C kat. (māc. sāk. 29.06. pl. 8)
CE kat. (māc. sāk. 28.06. pl. 17)
95. kods (māc. sāk. 08.07. pl. 17)

Ls 25
Ls 20 Ls 10
Ls 65 Ls 55
Ls 65 Ls 55
Ls 50 Ls 45
Ls 30

Reģistrācija, dokumentu
noformēšana, skolas eksāmens bez maksas!
www.zams.lv
Tālr. 29121985

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Zemes darbi ar traktoru T-82
Tālr. 29457686.
SIA «MB Tehnika»
Iecavas tirgū
pārdod
motorzāģus,
trimmerus un
dārza inventāru,
skrūves un gultņus.
Tālr. 28455544.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.

SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26322087; 29130555.

Jaunumi bibliotēkā : : :
Informējam par jaunāko literatūru,
ko lasītājiem piedāvā
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Oriģinālliteratūra
• Bauere I. «Līdz septītajai
paaudzei»
• Black R. «Mēs būtu bijuši
laimīgi..»
• Gaile I. «Migla»
• Laukmane M. «Sasildīt akmeni». Dzeja.
• Žuravska Dz. «Piecžuburis»
Dokumentālā un zinātniski
populārā literatūra
• Kulbergs V. «Neiespējamā
misija»

• Lašāns L. «Svētīgas vecumdienas»
• Petročenkovs A.V. «1000 vissvarīgākie vārdi angļu valodā»
• Šneidere M. «Lilita Bērziņa.
Dēļ tavu acu liesmām»
Tulkotā literatūra
• Bārnss Dž. «Beigu izjūta»
• Džonsone M. «Negaidīta romance»
• Miso G. «Neatstājot pēdas»
• Šafaka E. «Četrdesmit vārtu
uz mīlestību»

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Pārdod : : :
2 istabu dzīvokli Sila ielā.
Tālr. 29339026 vai 29449410.

Aicina darbā : : :
SIA «Investment property of
Latvia» aicina darbā mūrnieku,
galdnieku/namdari un jumiķi.
Tālr. 26060411.
PII «Cālītis» aicina darbā
šefpavāru. Nepieciešama
prasme strādāt ar datoru.
CV sūtīt uz e-pastu:
bernudarzs.calitis@apollo.lv.

Dažādi : : :
Zemes apstrāde: aršana, kultivēšana, diskošana, vagošana,
mazdārziņu frēzēšana, teritorijas appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta pakalpojumi ar traktoru: iekraušana, izkraušana, melnzemes
piegāde. Zemes sagatavošana
piemājas mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

Parka estrādē
29. jūnijā plkst. 19:00
Ieskandinot XXV Vispārējos
latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkus - DZIESMU UN DEJU
SVĒTKI IECAVĀ.
Pēc koncerta - diskoballe
kopā Dj Ivaru.
Ieeja - bez maksas.
Darbosies bufete.
Iecavas ev. lut. baznīcas
rīkotie

kapu svētki
Iecavas novadā:
6. jūlijā
pl. 11:00 Pleču kapos
pl. 12:00 Raņķu kapos
pl. 13:00 Jaundedžu kapos
13. jūlijā
pl. 11:00 Kraukļu kapos
pl. 12:00 Stīveru kapos
pl. 13:00 Jaunkalniņu kapos
20. jūlijā
pl. 11:00 Rumbu kapos
pl. 12:00 Smedes kapos
pl. 13:00 Sila kapos
27. jūlijā
pl. 11:00 Upuru kapos
pl. 12:00 Baložu kapos
pl. 13:00 Gruzduļu kapos

IECAVAS NOVADA DOME AICINA DARBĀ SIA «DZĪVOKĻU
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» VALDES LOCEKLI.
Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība, vismaz bakalaura līmenis (priekšroka tiks
dota pretendentam ar izglītību būvniecībā, inženierzinātnēs vai
īpašumu apsaimniekošanā);
- labas zināšanas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
pašvaldību likumdošanā;
- vismaz trīs gadu pieredze īpašumu apsaimniekošanas jomā,
vadības līmenī;
- vismaz divu gadu darba pieredze projektu vadībā un ES līdzekļu
piesaistē;
- teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja organizēt darbu patstāvīgi, labas saskarsmes prasmes un
prasme strādāt komandā;
- vismaz B kategorijas autovadītāja apliecība, labas datorprasmes;
- rekomendācijas no esošās un/vai iepriekšējās darba vietas.
Motivācijas vēstuli ar savu redzējumu par SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» darbības organizāciju un īpašumu apsaimniekošanu Iecavas novadā, rekomendācijas, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Iecavas novada domes kancelejā Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, līdz 2013.
gada 19. jūlijam personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 19.07.).
Uzziņas pa tālruni 63941721, 63942443.

Redakcijas tālr. 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Arnis Grundmanis, Juris Ludriķis, Mihails Haļitovs.
Redaktora pienākumu izpildītāja Anta Kļaveniece, korespondenta pienākumu izpildītāja Elīna Arāja.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1000 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

