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Visā Latvijā šobrīd norisinās nozīmīgākais kultūras pasākums šovasar – XXV Vispārējie
latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Arī Iecavas estrādē 29. jūnijā šos ilgi gaidītos svētkus
ieskandināja Iecavas novada deju kolektīvi, kori un folkloras kopa «Tarkšķi», kā arī vairāki
vieskolektīvi. Svētku pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktieris Ģirts Liuziniks.
Svētki aizsākās ar īpašo Dziesmu un Deju svētku karoga pacelšanu pie Iecavas novada domes
ēkas, skanot Mareka Pelša dzimtajam ciematam veltītajai dziesmai «Šeit, Iecavā». Tā ir ieskandināta
arī emblēmā, kura attēlota Iecavas svētku karogā.
4.lpp.

Spāņi
līgo Iecavā
Verners Jānis Trokšs
projekta koordinators
no dalībnieku albuma
No 20. līdz 27. jūnijam
norisinājās jauniešu apmaiņas
programma «Step in Latvian
midsummer fest», ko īstenoja
Iecavas Jauniešu padome
(IJP) ar Eiropas Komisijas
programmas Jaunatne darbībā
atbalstu.
Jau pirms spāņu ierašanās
latviešu grupas dalībnieki sagatavoja visu nepieciešamo, kā arī
viesu namu, kas bija spāņu mājas uz nedēļu.
6.lpp.

Iecavu
apciemo
kāds
ķengurs

2.

2.

7.

Skolas plāno starptautisku sadarbību
Ineta Bramane
domes projektu vadītāja
no Ingas Čipenas albuma
Laika posmā starp Jāņu
svinībām un Dziesmu
svētkiem jau otro reizi
Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas
Comenius reģionālās
partnerības projekta ietvaros
pie mums ciemojās viesi no
Kipras.
Atceroties pirmo vizīti janvārī ziemas spelgoņas un sarmas
ieskautajā Latvijā, viesi atzina
- nu ir ieradušies pavisam citā
valstī. Šī situācija lika vēlreiz
pārliecināties, cik bagāti esam,
jo mums ir četri gadalaiki - da-

žādi un daudzveidīgi!
Pirmā diena. Pirmā projekta
vizītes diena iesākās ar nelielu
Jūrmalas apskati. Neskatoties
uz to, ka Kipra ir sala un tās
krastus apskalo jūras ūdeņi,
kiprieši bija pārsteigti un sajūsmināti, ka Jūrmalā var redzēt
viņuprāt savstarpēji nesavienojamas lietas - skaista vēsturiska
koka apbūve saglabātā priežu
mežā un jūras tuvums rokas
stiepiena attālumā. Jūrmala
viesus apbūra pilnībā, tādēļ viņi
izteica cerību šeit atgriezties un
pavadīt vēl vismaz vienu dienu.
Pēc burvīgajiem mirkļiem
unikālajā Jūrmalā devāmies uz
Rīgu, lai Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) uzsāktu
projekta diskusijas, kurā pie-

dalījās viesi un novada iesaistīto skolu pārstāvji. Diskusijas
atklāja aģentūras Comenius un
Mācību braucienu nodaļas vadītāja Baiba Sermuliņa, pastāstot
par nodaļas darbu, mērķiem un
uzdevumiem. Diskusijas turpinājās ar prezentācijām par
projekta otrajā posmā paveikto.
Solvita Dārziņa, Iecavas vidusskolas direktores vietniece un
projekta izglītības darbiniece, un
Kipras partneru pārstāvis Kristos Ijasemis (Christos Yiasemis)
prezentēja projekta rezultātu
apkopojumus. Diskusiju rezultātā tika secināts, ka skolas attīstības plāna detalizēta izstrāde
un realizēšana ir noderīga un
nepieciešama skolas darbības
pilnveidē.
5.lpp.
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Dienas centrā sajūsminās par zobencīņu
Anta Kļaveniece

Līga Bosko

Arta Manuša

Jūnija sākumā pašvaldības
iestādes «Iecavas novada
Sociālais dienests» dienas
centrā viesojās Vecumnieku
novada daudzbērnu ģimeņu
biedrība «Saulgrieze».
Kopā 40 bērnus un viņu vecākus uzņēma sociālās darbinieces ģimenēm ar bērniem Arta
Manuša un Ļuda Belruse. Ciemiņiem interesēja telpas un to
iekārtojums, kā arī centra darbība. «Priecājamies, ka ciemiņi
no blakus novada uzteica plašās telpas,» teic Sociālā dienesta
darbinieces.
Lai pēcpusdiena ciemiņiem
nebūtu vienmuļa un pavadīta
tikai pārrunās, A. Manuša un Ļ.
Belruse uzaicināja tajā piedalīties Pestīšanas armijas Iecavas
korpusa vadītāju Karīnu Kozlovsku. Ciemiņiem bija interesanti vērot Karīnas demonstrētos
zobencīņas un pašaizsardzības
paņēmienus, kā arī iemēģināt
tos pašiem. Jautra bija arī iesaistīšanās kopīgās spēlēs.
«Par ciemošanos dzirdēju tikai pozitīvas atsauksmes. Bērni par zobencīņas nodarbību
bija sajūsmā,» sacīja biedrības
«Saulgrieze» vadītāja Olga Černišova-Stūriška. «Tā kā bijām
ieplānojuši ekskursiju uz mini
zoo «Dobuļi», nolēmām, ka tā
jāapvieno ar viesošanos Dienas
centrā. Par tā neseno atvēršanu
bijām izlasījuši laikrakstā.»

Ciemiņiem bija interesanti vērot Karīnas demonstrētos
zobencīņas un pašaizsardzības paņēmienus, kā arī iemēģināt tos pašiem.
Daudzbērnu ģimeņu biedrības «Saulgrieze» Dienas centrs
Misas tautas nama pagrabstāvā
darbojas jau divus gadus, pirms
gada tā paspārnē sāka darboties arī brīvā laika programma
bērniem «Štābiņš». Biedrībā darbojas 38 Vecumnieku novada
daudzbērnu ģimenes, taču Dienas centru var apmeklēt ikviens.

Skolēni te uzkavējas, gaidot autobusu, mazāki bērni kopā ar
vecākiem nāk šeit pavadīt brīvo
laiku. Dienas centrā var spēlēt
spēles, ir novusa un galda tenisa
galds, ik pa laikam tiek organizētas radošās darbnīcas. Tāpat
kā Iecavā, arī «Saulgriezes» Dienas centrā nav pastāvīga darbinieka, kas uzrauga telpas un

organizē nodarbības. Sadarbībā
ar Vecumnieku novada Sociālo
dienestu biedrība darbam Dienas centrā piesaista simtlatniekus, taču O. Černišova-Stūriška
uzskata, ka būtu daudz labāk,
ja šo darbu veiktu algots sociālais pedagogs. Biedrība cer šo
ieceri īstenot, startējot projektu
konkursā.

Zemgalē aptaujā ceļotājus
par tūrisma pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
Inese Bramane
projektu koordinatore
Zemgales Plānošanas reģiona
administrācija sadarbībā ar
vietējo pašvaldību, arī Iecavas
novada domes speciālistiem,
uzsākusi ceļotāju aptauju
par tūrisma produktu un
pakalpojumu kvalitāti un
to pieejamību visa reģiona
teritorijā.
Aptauja organizēta ar mērķi novērtēt pieejamos tūrisma
maršrutus, pakalpojumu sniedzēju darba kvalitāti un jauninājumus, kā arī Zemgales apceļotāju portretu, vēlmes un iera-

dumus. Aptaujā, kas ilgs līdz tūrisma sezonas nogalei – 15. oktobrim, iegūtos rezultātus un
secinājumus organizatori apkopos gadskārtējā Zemgales
Reģionālajā tūrisma konferencē, izmantos jaunu reģionālu
tūrisma maršrutu un projektu
izveidē. Iegūtie dati būs noderīgi darbā pie reģiona Attīstības
programmas (līdz 2020. gadam)
izstrādes, kas ir jau sākusies un
turpināsies līdz vēlam rudenim.
Tā kā jaunā tūrisma sezona
ir pašā plaukumā un daudzi
ceļotāji jau paguvuši viesoties
Zemgales populārākajos un mazāk zināmajos tūrisma objektos,
respondentiem nebūs grūti at-

bildēt uz aptaujas anketas desmit jautājumiem.
Anketas pirmajā daļā ietverti
jautājumi, kas palīdzēs noskaidrot Zemgales apceļotāju vecumu, izglītības līmeni, dzīvesvietu, ceļojuma mērķi, ceļošanas
veidu un uzturēšanās ilgumu
reģionā. Savukārt anketas otrajā daļā ietvertie jautājumi vērsti
uz informācijas ieguves, saņemto pakalpojumu un to kvalitātes,
Zemgalei raksturīgāko apskates
objektu, populārāko kultūras
un atpūtas pasākumu novērtējumu. Anketas beigu daļā reģiona attīstības plānotāji no pašmāju un svešzemju tūristiem
vēlas sagaidīt pavisam konkrē-

tus priekšlikumus par tūrisma
nozares pilnveidošanas iespējām Zemgalē.
Iecavas novada pašvaldība
aicina novada tūrisma objektu pārstāvjus un pakalpojuma
sniedzējus uz sadarbību aptaujas norisē. Aptaujas anketa drukātā formā ir pieejama Bauskas
tūrisma informācijas centrā un
Iecavas novada domē, bet elektroniskā veidā tā pieejama pašvaldības interneta vietnē www.
iecava.lv. Informāciju var iegūt
arī pie Iecavas novada domes
Attīstības nodaļas projektu koordinatores Ineses Bramanes,
e-pasts:inese.bramane@iecava.lv,
tālr. 63941937.
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Novada domē
dzus gadus vairākās Latvijas
pilsētās, jo krauķu kolonijas
savas nometnes parasti izveido
2. jūnijā pirmajā šī domes
tieši pilsētu parkos. Baušķeniesasaukuma Izglītības,
ki vietām nojauc vecās ligzdas,
kultūras un sporta komitejas
taču putni tās iekārto no jauna
sēdē deputāti izskatīja trīs
vai atrod vietu blakus. Krauķi ir
jautājums.
ļoti gudri – ja viņi ir izpētījuši, ka
tā teritorija viņiem ir piemērota,
PAR KRAUĶU LIGZDOŠANU
tad to nepametīs. Lai atrastu
IECAVAS PARKĀ
kompromisu starp vidi un cilvē21. jūnijā novada dome saku, deputāti krauķu problēmas
ņēma vēstuli no iedzīvotāja Andrisināšanai nolēma lūgt padora Kopeikas par krauķu bariem,
mus ornitologiem.
kas nedod mieru ne vien tuvējiem parka iedzīvotājiem, bet
PAR REKLĀMAS
nu jau arī centrā: «Tā kā esmu
IZVIETOŠANU
uzņēmies stāstnieka amatu par
VIRZAS IELĀ 21a
Iecavas interesantākajām un
Deputāti atbalstīja par makskaistākajām senajām un jau- su izvietot 18 m² lielu reklāmu,
najām vietām, man ir jautājums kurā Rīgas Pedagoģijas un izglīnovada deputātiem: kad kaut tības vadības akadēmija aicina
kas tiks darīts ar krauķu ligzdu studēt tuvāk mājām – Bauskā.
koloniju, kas kļūst arvien lielā- Reklāma atradīsies uz SIA «Dzīka parkā pie Grāfa Pālena veļas vokļu komunālā saimniecība»
mājas. Es to novēroju jau trešo ēkas galvenās fasādes.
gadu, vadājot tūristus pa parku.
Doties uz Grāfa laukumu ar katPAR DOMES
ru gadu kļūst bīstamāk, jo tiek
APBALVOJUMU JAUNO
apdraudēta tūristu drēbju un
VIZUĀLO TĒLU
galvu tīrība. Arī centrā krauķu
Lai Iecavas novada domes
bari miskastēs «šķiro» izmestos Goda rakstus, kā arī Goda pilatkritumu maisus un dara to soņa un Gada cilvēka atzinības
ļoti «rūpīgi», saturu izmētājot rakstus izveidotu jaunā kvalitātē
apkārt.»
pēc visiem heraldikas likumiem,
Deputāti atzina, ka krauķu to jaunā dizaina izstrādei pieaiproblēma ir, un gan putnu ra- cināti pieredzējuši mākslinieki
dītais troksnis, gan nekārtības Ilze Lībiete un Juris Ivanovs,
satrauc ne tikai vēstules raks- kuri veidojuši gan Iecavas notītāju, bet lielu daļu iecavnieku. vada, gan citu pašvaldību ģerKomitejas vadītājs Juris Krievs boņus un apbalvojumu grafisko
informēja, ka krauķus nedrīkst identitāti. Sēdē deputāti nolēma
iznīcināt, to nosaka Eiropas Sa- sagatavot darba uzdevumu, pēc
vienības direktīva par savvaļas kā jaunā dizaina veidotājiem
putnu aizsardzību, tādēļ ir grū- vadīties, apbalvojumu rakstu
ti risināt šo problēmu. Cīņa ar vizuālo tēlu veidošanu uzticot
šiem putniem notiek jau dau- šiem māksliniekiem.
Elīna Arāja

Iecavas novada dome līdz laulību jubilejai
lūdz pieteikties Iecavas novadā deklarētos pārus,
kuri svinēs laulību 50, 55, 60, 65, 70 un 75 gadus,
lai saņemtu naudas balvu.
Pieteikties personīgi Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā,
Iecavā, Skolas ielā 4, līdzi ņemot pasi un laulību apliecību.
Tālrunis uzziņai 639 41773.
Līdz 1. oktobrim var pieteikt kandidātu konkursam
«Labākais sociālais darbinieks Latvijā».
Vairāk informācijas mājaslapā www.lm.gov.lv.

Kāds bijis JŪNIJS : : :
Jūnijā laulību noslēdza seši pāri, no kuriem viens par
ceremonijas vietu izvēlējās baznīcu. Dzimtsarakstu nodaļā
izsniegtas deviņas miršanas un divas dzimšanas apliecības.
Jaundzimušajiem doti vārdi Emīls un Marta, informē nodaļas
vadītāja Edīte Jančone.

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki jūlijā
Pirmdien, 1. jūlijā,
plkst. 14-18 pieņem domes priekšsēdētāja vietniece A. Zaķe
plkst. 8-12 pieņem izpilddirektors M. Veinbergs
Otrdien, 2. jūlijā,
plkst. 8.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 10-12 pieņem deputāts V. Gailums
Pirmdien, 8. jūlijā,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem domes
priekšsēdētājs J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem Attīstības komitejas
priekšsēdētājs A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Avots, L. Četverga, E. Circenis,
A. Vītola, A. Grundmanis
Otrdien, 9. jūlijā,
plkst. 8.30 domes sēde
plkst. 14.00 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Trešdien, 10. jūlijā,
plkst. 10-12 pieņem deputāts S. Pašukovs
Ceturtdien, 11. jūlijā,
plkst. 16-17 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Trešdien, 17. jūlijā,
plkst. 14-15 pieņem deputāti G. Arājs un P. Bite
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Otrdien, 23. jūlijā,
plkst. 15-17 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja A. Zaķe
Otrdien, 30. jūlijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis

Melnās ziņas
- 11. jūnijā plkst. 2:00 Iecavas stacijā, atlaužot automašīnas
MAN TGA degvielas padeves sistēmu, kāds mēģinājis noliet degvielu. Uzsākts kriminālprocess.
- 14. jūnijā plkst. 21:20
Dzimtmisā kāds autovadītājs, netiekot galā ar automašīnas vadāmību, ietriecās apgaismes stabā,
to sabojājot.
- 15. jūnijā plkst. 17:18 par
velosipēda vadīšanu alkoholisko
dzērienu iespaidā (0,93 promiles)
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols 1954. gadā dzimušam vīrietim.
- 22. jūnijā plkst. 16:50 uz
Rīga-Bauska šosejas 1958. gadā
dzimis vīrietis, vadot automašīnu
VW GOLF VARIANT, neizvēlējās
drošu distanci ar priekšā braucošo automašīnu SUZUKI SX4, kas
veica kreiso pagriezienu. Sadursmē bojātas abas automašīnas.
- 24. jūnijā plkst. 18:50 ceļa
Iecava-Stelpe 11. kilometrā aizturēts 1961. gadā dzimis vīrietis,
kurš vadīja velosipēdu alkoholisko dzērienu iespaidā (3,07 p.).

- 25. jūnijā kādā bijušās rūpnīcas teritorijā atrasts sievietes
līķis, kam konstatētas vardarbīgas nāves pazīmes: vairākas durtas un grieztas brūces ķermenī,
kā arī sistas brūces galvas rajonā. Noskaidrots, ka noslepkavotā
ir 1992. gadā dzimusi jauniete.
Aizdomās par slepkavību apcietināti divi 1995. gadā un divi 1996.
gadā dzimuši jaunieši, no kuriem
viens ir pilngadīgs. Trīs no aizturētajiem ir iecavnieki. Apskatot
nozieguma vietu, konstatēts, ka
pirms nozieguma izdarīšanas notikusi svētku svinēšana un alkohola lietošana.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma
117. panta par slepkavību pastiprinošos apstākļos, kas paredz
vainīgo sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu
uz laiku no desmit līdz divdesmit
gadiem.
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Dziesmu un Deju svētkus ieskandinot
1.lpp.
Pēc svinīgā brīža uz estrādi
visi kolektīvi devās krāšņā gājienā, kur viņus sagaidīja skatītāji.
Pasākums bija pozitīvu emociju
piesātināts un arī laika apstākļi svētku dalībniekus nepievīla
- visu pasākuma laiku bija silts
un saulains, kas bija pilnībā
atbilstoši šī gada Dziesmu un
Deju svētku vēstījumam - «Gaisma līgo Latvijā».
Dejotāji acīmredzami ir smagi strādājuši un gatavojušies
šim pasākumam; par viņu gatavību nešaubās arī kolektīvu vadītāji. Kultūras nama jauniešu
deju kolektīva vadītāja Solveiga
Lineja par gaidāmajiem Dziesmu un Deju svētkiem izsakās
ar patīkamu sajūsmu: «Man kā
deju kolektīva vadītājai šie būs
jau ceturtie Dziesmu un Deju
svētki. Šobrīd visi esam patīkami satraukušies. Visi šie jaunieši man ir ļoti tuvi un īpaši.
Tik labs un talantīgs dejotāju
sastāvs manā kolektīvā vēl nav
bijis, tāpēc esmu pilnībā pārliecināta, ka viņiem viss izdosies.
Viņiem būs karsti un grūti, un,
iespējams, pat līs lietus, tomēr
beigās tas viss būs tā vērts.»
Arī jau ilggadējajam dejotājam Emīlam Sietiņam no jauniešu deju kolektīva prātā ir tikai
pozitīvas emocijas, gaidot šos
grandiozos svētkus: «Man šie būs
jau otrie Dziesmu un Deju svētki. Es ļoti gaidu šo pasākumu
un esmu arī nedaudz satraukts,
tomēr domāju, ka mums viss
izdosies kā iecerēts, jo katrā no
mums mīt patriotisms, kas palīdzēs arī dejojot.»

Pie Iecavas novada domes ēkas Dziesmu un Deju svētku dalībnieki
uzvelk mastā svētku karogu.
Smagi gatavojušies gaidāmajiem svētkiem ir ne tikai dejotāji, bet arī koru dziedātāji, kuru
darbs nebūt nav bijis vieglāks,
tomēr pēc viņu izdziedātajām
dziesmām ir skaidri redzams,
ka viņi savu darbu ir veikuši godam.
«Es pat vairs nespēju atcerēties, kuri Dziesmu un Deju
svētki šie man būs; piedalos jau
no skolas laikiem. Es uzskatu,
ka šobrīd vairs nav par ko satraukties. Viss darba process ir
bijis ilgs un pamatīgs, tāpēc arī

Jauniešu deju kolektīva vadītāja S. Lineja ir pārliecināta,
ka būs karsti un grūti, bet tas viss būs tā vērts.

rezultāts nevar būt slikts,» saka
jauktā kora «Iecava» vadītāja
Linda Matveja.
Pasākuma noslēgumā Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis pasniedza ceļazīmes koru un deju kolektīvu
vadītājiem un aizdedza svētku
ugunskuru.
No Iecavas novada uz XXV
Vispārējiem latviešu Dziesmu
un XV Deju svētkiem dodas Iecavas kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs, vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Iecava», senio-

ru deju kolektīvs «Iecavnieks»,
folkloras kopa «Tarkšķi», jauktais koris «Iecava», jauktais ansamblis «Svētdiena» un Iecavas
Mūzikas un mākslas skolas
koklētāju ansamblis «Uguntiņa».
Dziesmu svētku laikā pasākumi
un koncerti norisināsies ne tikai
Mežaparka lielajā estrādē, bet
arī citās Rīgas vietās.

Vairāk fotogrāfiju
www.iecava.lv

Senioru deju kolektīvs «Iecavnieks» no domes ēkas svētku
gājienā dodas uz estrādi.
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Skolas plāno starptautisku sadarbību
1.lpp.
Diskusiju laikā kā pozitīvais
piemērs tiešai sadarbībai starp
skolām Kiprā un Latvijā tika minētas notikušās videostundas,
par kuru norisi stāsta Solvita Dārziņa: «Sarunu un kopēja
darba rezultātā ar Kipras kolēģi
radās ideja par skype videostundu organizēšanu mūsu skolās.
Vienojāmies par tēmu, izvēlējāmies klases un vienādu skolēnu
vecumposmu. Pirmajā video tikšanās reizē skolēni apmainījās
ar jautājumiem un atbildēm par
sevi, valsti, savu skolu, mācību
priekšmetiem. Angļu valodas
skolotājas Ineses Šahurovas vadītā videostunda bija vērtīga un
jauna pieredze 3. klases skolēniem iepazīt vienaudžus citviet
pasaulē, būt drošiem un atvērtiem komunikācijā. Tā kā tēmas
bijām ieplānojušas arī nākamajam mācību gadam, iesāktā
sadarbība būs jāturpina jau ar
citu kolēģi Kiprā, jo pedagogi un
skolu direktori šajā valstī ir pakļauti rotācijai, t.i., darba vietas
maiņai ik pēc sešiem gadiem.»
Šī divu skolu tiešā sadarbība, tās pozitīvie rezultāti un
efekts diskusiju dalībniekos izraisīja atzinību. Vienojāmies, ka
nākamajā projekta gadā visas
partneru skolas izveidos tiešu
savstarpēju sadarbību.
Otrā diena. Devāmies uz
Dzimtmisas pamatskolu, kur
viesi bija patīkami pārsteigti,
jo pie skolas ēkas tos sagaidīja muižkundze un muižkungs!

Atraktīvā skolas direktore Jana
Arāja ar skolas pedagogu Juri
Bidzānu, izspēlējot nelielu teatrālu sagaidīšanas etīdi, neslēpa
sveci zem pūra: ja reiz skola atrodas 450 gadus vecā kādreizējās muižas ēkā un ir veiksmīgi
iekļāvusies tūrisma apritē, tad
viesiem tas jāzina un visas iespējas un priekšrocības, kas piemīt nelielai skolai, ir jāizmanto!
Ekskursiju pa skolas apkārtni
vadīja šī gada absolvents, skolas gids Henriks Matuševs, kurš
aizrautīgi klāstīja par skolas
vēsturi, tradīcijām un šī brīža
aktualitātēm: dalību Mammasdabas, Ekoskolas un Comenius
projektos.
Pēc skolas teritorijas apskates un spēka smelšanās pie
skolas lielā, vairāk nekā simts
gadus vecā ozola varēja sākties
diskusiju otrais cikls. Detalizēti, soli pa solim izrunājām par
iepriekšējā dienā uzsākto tēmu
- tiešo kontaktu un komunikācijas veidošanu, sadarbību starp
projekta partneru skolām. Tika
meklēti efektīvākie komunikācijas veidi, lai skolas, skolēni un
atbildīgās skolu personas spētu izveidot regulāru, savstarpēji izzinošu un ciešu sadarbību.
Tieša sadarbība projekta laikā
starp projekta partneru skolām
būs papildus pievienotā vērtība
jau plānotajiem projekta mērķiem.
Diskusiju noslēgumā, vārds
tika dots vēl vienam projekta
partnerim - sieviešu klubam

Dzimtmisas skolā viesus
sagaidīja muižas saimnieki.

Ieraugot Latviju vasarā, kiprieši sajutās pavisam kā citā
valstī - ne tajā, kurā viesojās ziemā.

«Liepas». Biedrības pārstāve
Agnese Hauka, uzsākot savu
stāstījumu, atzinīgi novērtēja
projektā paveikto, kā arī interesanti un saistoši stāstīja viesiem
par «Liepu» ilggadīgo darbošanos, papildinot to ar bagātīgu
ilustratīvo materiālu. Viesus šīs
stāstījums ļoti ieinteresēja, par
ko liecināja daudzie jautājumi
par kluba darbību, atbalstu no
valsts un pašvaldības puses, kā
arī par to, vai arī vīrieši ir gaidīti
šai klubā.
Tad viesi devās nelielā ekskursijā pa skolas ēku. Delegāciju iepriecināja katra kabineta
īpašā gaisotne un skolas telpās
apskatāmie skolēnu darbi. Skolas direktore J. Arāja Kipras
viesus informēja par skolēnu
sasniegumiem, par individuālās
pieejas nodrošināšanu skolēniem, kā arī iepazīstināja ar
skolas Attīstības plānu un skolas pašvērtējumu.
Trešā diena. Diena sākās ar
mūsu valsts skolām tik nozīmīgās iestādes - Izglītības kvalitātes valsts dienesta apmeklējumu
(IKVD). Stāsta domes Izglītības
nodaļas metodiķe Aldonija Gaveika: «Tikšanās ar IKVD novērtēšanas departamenta direktora
vietnieci Inu Vasiļjevu un pārvaldes vecāko referenti Sarmīti Dīķi
bija nozīmīga, jo kiprieši iepazinās ar IKVD funkcijām izglītības
politikas veidošanā un īstenošanā. Viesi ļoti ieinteresēti klausījās stāstījumā par programmu
licencēšanu, uzdevumiem un

kontroli, prioritātēm un skolu
akreditāciju, par ko izraisījās
aktīva diskusijā. Daudzie Kipras
kolēģu uzdotie jautājumi par vidējās izglītības sistēmu Latvijā
lika apzināties tās konsekventu
sakārtotību un pārraudzību.»
Pēc nelielas pastaigas pa
Vecrīgu un pusdienu maltītes
projekta dalībnieki atgriezās
VIAA viesmīlīgajās telpās un uzsāka projekta ceturtās vizītes
noslēguma diskusijas. Stāsta
domes Izglītības speciāliste un šī
projekta kontaktpersona Latvijā
Valda Liekne: «Projekts ir ļoti
nozīmīgs mūsu izglītības iestādēm, jo, neskatoties uz ilgo gadu
pieredzi skolu pašvērtējuma veidošanā, šoreiz mums bija iespēja paskatīties uz to no malas, ar
citu acīm. Veiksmīgi sagatavotā
anketa deva iespēju nodefinēt
un konkretizēt pedagogu pašreizējās vajadzības, kuras tad
arī centāmies iekļaut projektā
izveidotajā skolu attīstības plānā un nākamajā projekta posmā
to arī īstenot. Projekta partneri
tomēr izvēlējās atšķirīgu attīstības plāna īstenošanas ceļu, bet
to mērķis bija kopīgs - mācību
procesa uzlabošana stundās.
Iecavas novada skolas izvēlējās
mācību darba diferencēšanu un
labās prakses piemēru apkopošanu un izplatīšanu. Darbs vēl
nav pabeigts, tas ir jāturpina un
mācību gada garumā mums būs
iespēja vēl gūt jaunas zināšanas
un prasmes gan vienam no otra,
gan pieaicinot ekspertus.»

Gita Zaķe diskusijās Valsts
izglītības attīstības aģentūrā.
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Spāņi līgo Iecavā
1.lpp.
Vakarā spāņu delegācija beidzot bija ieradusies pilnā apmērā un tad sākās iekārtošanās
viesu mājā un iepazīšanās.
Otrā diena bija vissvarīgākā.
Visas dienas garumā norisinājās projekta dalībnieku saliedēšanās spēles un aktivitātes, ko
vadīja gan latviešu, gan spāņu
grupas dalībnieki. Dienas beigās
visi jau bija kļuvuši par vienotu ģimeni. Vakarā spāņi veidoja savu nacionālo vakaru, kurā
visiem bija iespēja iepazīt viņu
nacionālo identitāti, dažādas
tradīcijas un dejas, kā arī spāņu
nacionālo virtuvi. Ēdienu gatavoja profesionāls spāņu pavārs,
bet nakts tika pavadīta spāņu
deju ritmos un dziedot spāņu
karaoke dziesmas.
Trešajā dienā visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīt
senlatviešu dzīvesveidu Latvijas
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Pusdienās spāņi izmēģināja
latviešu nacionālos ēdienus, bet
pēc tam devās uz Vecrīgu, kur
varēja iepazīt arī mūsdienu Latviju.
Līgo diena pilnībā tika veltīta Latvijas vasaras saulgriežu
svētkiem. Jau rīta pusē meitenes devās uz pļavu lasīt jāņuzāles saviem vainagiem, bet puiši
mežā meklēja ozollapas un bērzu zarus, ar ko dekorēt apkārtni. Vēlāk visi kopā sēdēja zālītē,
pina vainagus, runāja savā starpā, dziedāja latviešu dziesmas
un fotografējās. Neiztika arī bez
latviešu tautas tērpu pielaikošanas. Visa Jāņu nakts tika pavadīta, dziedot līgo dziesmas un
spēlējot tradicionālas spēles.
Jāņu rītā visiem bija iespēja skriet pa rīta rasu, ko daži
projekta dalībnieki arī izbaudīja. Vakarā ieradās arī pirtniece,
kas visus izglītoja par pirti, dažādiem augiem un to efektiem.
Pirtniece arī paspēja vairākus
dalībniekus nopērt ar viņu pašu
veidotām slotām. Spāņi bija lielā
sajūsmā par pirtī iešanu un pēršanos, jo viņi neko tādu līdz šim
nebija piedzīvojuši.
Projekta laikā dalībniekiem
bija jādodas arī uz novada domi,
kur spāņi apdziedāja domes
priekšsēdētāju Jāni Pelsi, kas
viņam ļoti patika. Pašvaldības
vadītājs katram spāņu dalībniekam uzdāvināja piemiņas dāva-

nu no Iecavas novada.
Dienu pirms došanās mājās katram bija jāuzraksta, ko
viņš ir ieguvis no šī apmaiņas
projekta. Dažiem tas prasīja stundu, dažiem pat vairāk.
Tieši pusnaktī visi sasēdās ap
ugunskuru un katram projekta dalībniekam tika izsniegta
‘’Youthpass’’(Jaunatnes pase).
Pārējā nakts aizritēja sirsnīgās
sarunās.
Projekta pēdējā diena bija
ļoti emocionāla, jo bija pienācis
laiks atvadīties no jauniegūtajiem draugiem. Atvadas lidostā
neiztika bez smiekliem, dziesmām un, protams, asarām.
Projekta dalībniece Maija
Krastiņa dalās savos iespaidos
par šo neaizmirstamo pasākumu: «Jau pašā sākumā spāņi
šķita ļoti enerģiski, atraktīvi,
jautri un superīgi cilvēki. Šis
iespaids man par viņiem saglabājās un pat pastiprinājās visu
projekta laiku. Lai arī dažas
naktis nebijām gulējuši vairāk
par divām stundām, spāņi joprojām enerģijas pilni spēja skaļi
dziedāt, dejot un spēlēt spēles
un rotaļas. Viens no visneparastākajiem brīžiem pasākuma
laikā bija, kad ar projekta dalībniekiem visi dejojām «Lido»
restorānā; beigās mums pievienojās pat pensijas vecuma latviešu sievietes, kas tur pusdienoja. Kopumā varu teikt, ka viss
projekts bija lieliski izdevies. Kā
jau projekta piezīmēs pieminēju
– pārsteidzoši, ka tik dažādi cilvēki īsā laika sprīdī spēj kļūt par
tik labiem draugiem.»

Projekta dalībnieki visi kopā plūca jāņuzāles
un pina vainadziņus, arī puiši.

V. J. Trokšs (2. rindā trešais no labās) un M. Krastiņa kopā
ar Latvijas un Spānijas projekta dalībniekiem.

Spāņi Līgo vakarā iemācītās dziesmas latvju tautastērpos nodziedāja Iecavas novada
domes priekšsēdētājam Jānim Pelsim, kurš pēc tam viesus iepazīstināja ar novada darbu.
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Sporta ziņas

Mums jautā

Kādēļ Iecavā rotaļu laukums
ir tikai centra bērniem?

28. un 29. jūnijā sporta skolas «Dartija» vieglatlēti piedalījās
Latvijas Čempionātā A grupai Jēkabpilī. Rūdolfs Jānis Štāls
uzstādīja personīgos rekordus divās disciplīnās.
Rezultāti:
Rūdolfs Jānis Štāls – 4. vieta diska mešanā (41,76 m), 8. vieta
lodes grūšanā (13,24 m);
Matīss Rihards Mītins – 4. vieta 100 m skrējienā (11,58 s), 6. vieta
Dārzniece Daina Rudzīte
«Minētais gruntsgabals pie200 m skrējienā (24,24 s);
novērojusi, ka Dartijas mikro- der pašvaldībai, taču Iecava nav
4×100 m stafetē 4. vieta (46,25 s) – komandā M. R. Mītins, Māris
rajonā trūkst bērnu rotaļu lau- tik liela un bagāta, lai atļautos
Mika Lejnieks, Daniels Špoģis un Mārtiņš Šteins.
kumiņu: «Iecavu allaž sludina vēl vienu bērnu rotaļu laukumu.
par labu esam gan darbam, gan Šādu laukumu uzturēšanas iz27. jūnijā pludmales volejbola sacensībās «Spirtniekos» līdz
dzīvošanai, gan atpūtai, bet par maksas ir lielas. Pašlaik laukupat saulrietam cīnījās 15 komandas. Fināla cīņa par pirmo
mūsu nākotni – tas ir bērniem, mam pie domes ēkas apsaimnievietu ritēja spraigi - punkts punktā, taču tad pēc spēlētāju
par viņu vajadzībām – bieži aiz- košanu sabiedriskā kārtā veic
maiņas «Kacs» komanda ieguva jaunus spēkus un no rezultāta
mirstam.
DzKS,» skaidro Iecavas novada
17:17 strauji izvirzījās vadībā, noslēdzot setu ar astoņu punktu
Runa
ir
par
bērnu
rotaļu
laudomes izpilddirektors Mārtiņš
pārsvaru pār komandu «Rolis». Čempiona kausu ieguva katrs
kumiem.
Iecavā
vienīgais
pieņeVeinbergs. Rotaļu laukumi ir
komandas «Kacs» dalībnieks: Rolands Plēsnieks, Dāvis Ivanovs
mamais laukums ir pie novada jāiekārto pašiem iedzīvotājiem,
un Jorens Jonišons. Komandā «Rolis» cīnījās un 2. vietu
domes. Tur bērni laužas spēlē- lai mājas apsaimniekotājs par to
ieguva Rolands Linejs un Aigars Skrastiņš, bet 3. vietā palika
ties no visa pagasta. Reiz bija turpmāk var parūpēties. Iedzīvo«Sniegpārsliņa», kurā spēlēja Ritvars Priede, Edgars Ērglis un
spēļu laukums Ozolu ielā – visu tāji var piedalīties kādā no proSandis Riekstiņš.
logu priekšā, ideālā vietā, ko at- jektiem un saņemt līdzfinansēSacensības organizēja Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
deva privātai būvniecībai – ta- jumu bērnu laukumiņa izveidei.
treneru kolektīvs, bet spēļu galvenais tiesnesis bija Māris
gad tur ir zālē ieaugusi pamesta Piemēram, Ozolu ielas 15 nama
Ozoliņš.
jaunceltne. Reiz bija liels rotaļu iedzīvotāji piedalījās Nīderlanlaukums (pat ar asfaltētu riteņ- des fonda KNHM konkursā un
braukšanas celiņu mazajiem) par piešķirtajiem līdzekļiem kopie Sila ielas daudzdzīvokļu mā- pīgi labiekārtoja gājēju celiņu, to
jām. Tagad tur jau kuro gadu nobruģējot, bet bērnu laukumizālēs ieaudzis privātīpašums. ņu pirmsskolas izglītības iestāVai tad īpašniekam nav nekāda dē «Cālītis» ar šī fonda atbalstu
atbildība?
saviem bērniem izveidoja vienas
Nupat demontēts SIA «Dzī- grupiņas vecāki, kas par veikvokļu komunālā saimniecība» smīgu projekta realizāciju saVolejbola sacensības atbalstīja arī bariņš līdzjutēju.
(DzKS) artēziskās akas laukums ņēma vēl papildu finansējumu
pie viesu nama «Dārta». Tā ir tālākai projekta virzībai. Šogad
kolosāla vieta, kur ir aizvējš, tu- ar Nīderlandes fonda atbalstu
vumā mājas, veikali turpat. Šī tiek realizēti septiņi projekti:
Bet vai iecavniekiem būtu būtu ideāla vieta rotaļu lauku- sporta laukumu, lapeņu izveide,
Evija Zade
jādomā par to, ka šovasar mežā mam Dartijas mikrorajona bēr- daudzdzīvokļu mājas pagalma
Edmunds Hermanis Garnelis
sēņojot vai ogojot ir iespēja sa- niem. Bet kas tur būs patiesībā, labiekārtošana un radošā darbnīca bērniem.
tikt vēl kādu eksotisku dzīvnie- vai atkal privātīpašums?»
Pagājušajā nedēļā vairākus
ku? Varis Ķelpe mūs nomierina
Iecavas novada iedzīvotājus
sakot, ka «šis gadījums notika
izbrīnīja un uzjautrināja kāds tāpēc, ka bērni bija attaisījuši
neparasts notikums – no mini būrim krampīti, taču tagad atzoo «Dobuļi», kas atrodas
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
slēgas visiem būriem ir nomaiDzimtmisā, izbēga ķengursNav tādu vārdu, kas mierināt spētu,
nītas un nekas tāds vairs neatvalabijs. Ķengurs pārsteidza
Nostājas blakus Tev draugi un klusē,
kārtosies».
ne vienu vien cilvēku, kuram
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
/R. Skujiņa/
Jācer, ka šobrīd ķengurs jau
gadījās šo dzīvnieku skatīt
ir nogādāts savās mājās un turIzsakām līdzjūtību Jaņinai Priedei, mazmeitu
savām acīm.
pina priecēt «Dobuļu» apmeklēzaudējot.
Uztraukumam gan nav pa- tājus.
Ozolu 15 mājas iedzīvotāji
mata. «Dobuļu» īpašnieks Varis
Ķelpe ziņo: «Zinām, kur ķengurs
šobrīd atrodas, tāpēc darām
Noriet saule vakarā,
visu, kas ir mūsu spēkos, lai
Sidrabiņu sijādama;
viņu pēc iespējas ātrāk noķertu
Aiziet dusēt māmuliņa
un nogādātu mājās. Diemžēl tas
Baltā smilšu kalniņā.
/Tautasdziesma/
nav viegli, jo ķengurs ir veikls
Skumju brīdī esam kopā ar Mairitu Krutikovu, no
dzīvnieks. Ķengurs nav cilvēmātes atvadoties.
kiem bīstams. Viņš šobrīd dzīvo
Ozolu 15 mājas iedzīvotāji
pie kādas mājas mežā, kur cilvēki cenšas viņu pieradināt, lai
mēs varētu bēgli noķert. Liels
paldies cilvēkiem, kuri bija atsaucīgi un palīdzēja noskaidrot,
Vija Strazdiņa (14.10.1954. – 30.06.2013.)
kur ķengurs atrodas, un arī šoDzidra Spiridonova (07.04.1936. – 01.07.2013.)
Ķenguru pašlaik pieradina,
brīd turpina mums ziņot par to,
Mirdza Ērika Losinska (02.11.1927. – 03.07.2013.)
lai vieglāk būtu noķert.
kas ar viņu notiek.»

Ķengurs vairs nav eksotika

Līdzjūtības

Aizsaulē aizgājuši
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Reklāma un sludinājumi : : :
ZEMGALES AUTO MOTO SKOLA

ZEMAS CENAS
VĒL TIKAI JŪLIJĀ!

ZAMS

A kat. (māc. sāk. 12.07. pl. 17)
B kat. (māc. sāk. 15.07. pl. 17)
BE kat. (māc. sāk. 10.07. pl. 8)
C,CE kat.(māc. sāk. 26.07. pl. 17)
95. kods (māc. sāk. 08.07. pl. 17)

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

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.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26322087; 29130555.

SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
25. jūlijā plkst. 09:30 - 14:00
Iecavā, Dzirnavu ielā 1 pie PA
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» donorus
gaidīs specializētais Valsts
asinsdonoru centra
autobuss. Asinis
ziedot ir aicināti
visu grupu asins donori!
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.

Valsts Izglītības satura centrs
sadarbībā ar NVO «Radošā
Instance» aicinām bērnus
vecumā no 14-18 gadiem uz
Starptautiskās jauniešu
programmas Award nometni
Talsu novada Veccepļos, kas
notiks no 3. līdz 8.augustam.
Nometnes izmaksas vienam
dalībniekam uz
6 dienām ir 50 Ls + ceļš.
Plašāka informācija un
pieteikšanās nometnei
mājas lapā: www.award.lv vai
pa e-pastu: inta-liif@inbox.lv.

Iecavas vidusskola
piedāvā darbu:

• pavāram;
• pavāra palīgam.
CV iesniegt skolas kancelejā
Skolas ielā 37.
Tālr. 63960756, 20398328

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.
Sveram godīgi, maksājam laikā!
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv

Aicina darbā : : :
Kamīnmalkas ražotne SIA
«Eko Koksne» piedāvā darbu
malkas pakošanā studentiem/
jauniešiem vasaras sezonā (ir
iespējams arī pastāvīgs darbs).
Tālr.: 29113773, 67799444.

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.
Ganību un teritoriju pļaušana
ar rotējošo pļaujmašīnu.
Tālr. 26145024.

Katra mēneša
otrajā pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
galvenā arhitekte
DACE PUTNA.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 8. jūlijā.

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.
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