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2.
organizēs
ģimeņu dienas
Veidos īsfilmu
tūrismam
3.
Festivāla noslēgumā finālisti ar pasākuma organizātoriem no Iecavas Jauniešu padomes.
Iecavniece Marta Tamule (pirmajā rindā otrā no labās) saņēma trīs simpātiju balvas.
Evija Zade
Elīna Kļaveniece

Foto un kino cienītāji
20. jūlijā Iecavas kultūras
namā varēja izbaudīt
Iecavas jauniešu padomes
(IJP) organizēto 4. Latvijas

jauniešu īsfilmu un foto
festivālu ar devīzi «Manam
stāstam robežu nav!».
Savus radošos darbus festivālā prezentēja 13 talantīgi
jaunieši no dažādām Latvijas
pilsētām, tostarp arī iecavniece
Marta Tamule. Skatītājus un
žūriju patīkami pārsteidza ne tikai jauniešu darbi, bet arī paši

dalībnieki: vieni ar fotografēšanu un filmu veidošanu nodarbojas jau gadiem un ir apguvuši to
profesionāli, bet citi pašmācības
ceļā tikai nesen ar to sākuši nodarboties. Jaunākajai īsfilmas
veidotājai bija tikai 13 gadi, bet
viņas radošais darbs nebūt neatpalika no pieredzējušāko dalībnieku veikuma.
7.lpp.

Vai Iecava
būs Eiropas
gada labākā
pašvaldība?

3.

Iecavnieks 5.
labo Latvijas
rekordu

Apgūst amerikāņu prasmes No Grieķijas
Evija Zade

No 18. līdz 20. jūlijam sporta
skolā «Dartija» viesojās
basketbola lietpratējs un
bijušais profesionālais
basketbolists Kriss Mūrs
(Chris Moore), kurš šeit
bija ieradies, lai ar savu
prasmi un pieredzi palīdzētu
pilnveidoties arī Iecavas
jaunajiem basketbolistiem.
47 gadus vecais basketbola treneris Kriss Mūrs ir dzimis
Alabamas štatā, ASV, taču savu
atpazīstamību viņš guva spēlējot
Dienvidkalifornijas universitātes

komandā. Savas profesionālās
karjeras gaitas Kriss uzsāka
1989. gadā Austrijā, un sešpadsmit karjeras gadu laikā viņš ir
apceļojies pasauli un spēlējis
visdažādākajās līgās. Vislielāko
savas karjeras laiku pavadījis
tepat kaimiņvalstī Igaunijā, kur
viņš spēlēja basketbolu septiņus gadus. Šobrīd Latvijā Kriss
ir nodzīvojis jau gadu un pa
šo laiku ir paveicis jau krietni
daudz: «Šovasar mans mērķis ir
doties uz vairākām Latvijas skolām, kur es ar bērniem runāju
par motivāciju un cenšos viņus
iedvesmot sasniegt savus sapņus. Jau esmu viesojies Madonā, Ventspilī un daudzās citās
4.lpp.
Latvijas pilsētās.»

pārved zeltu
das no Latvijas: gan sieviešu,
gan vīriešu dažādās vecuma
grupās. Inese Gāga spēlēja komandā ar nosaukumu «Zeltenes
No 12. līdz 21. jūlijam
Latvia», kas vecuma grupā 55+
Grieķijā noritēja 12. pasaules cīnījās par pirmo vietu četru kočempionāts «Maxibasketbolā». mandu konkurencē: ar Vāciju,
Iecavniece Inese Gāga
Slovēniju un Argentīnu. Priekškopā ar Latvijas izlases
spēlēs Zeltenes guva uzvaru vibasketbolistēm kļuva par
sās spēlēs un pusfinālā spēkus
pasaules čempioni.
mēroja ar komandu no ArgentīSacensībās Salonikos pieda- nas, kuru pārspēja ar rezultātu
lījās vairākas veterānu koman- 67:24.
5.lpp.
Elīna Arāja
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Ģimenes izklaidēsies un mācīsies
Laura Jerķe,
jaunatnes lietu speciāliste;
Ginta Cera,
kultūras nama ārējo sakaru
koordinētāja

Novada domes,
kultūras nama un
Sociālā dienesta speciālisti
kopīgi organizēs «Iecavas
novada ģimeņu nedēļu 2013».
7. augustā plkst. 12 sadarbībā ar sociālā dienesta sociālo
pedagoģi Baibu Rudzrogu tiks
organizēta radošā diena bērniem
un visiem tiem, kuri sevī jūt bērnu. Visi kopīgi veidosim unikālu
gleznu, rosinot savu iztēli, fantāziju un radošas idejas, izmantojot košas krāsas un dažādus
dabas un sadzīves materiālus.
Glezna ar nosaukumu «Laime
ir sajūtās, nevis lietās...». rotās
Dienas centra sienas, lai katram
Iecavas novada iedzīvotājam
būtu iespēja to apskatīt. Aktivitāte norisināsies Dienas centra
telpās, taču, ja laiks būs saulains, darbosimies Dienas centra pagalmā, lai uzņemtu saules
enerģiju. Uz aktivitāti aicinām
nākt ar labu omu, vēlmi darboties, ar apģērbu, kurā jūties ērti
un kuru nebūtu žēl notraipīt!
Un, protams, nenāc viens – ņem
līdzi draugus. Kopā jautrāk!

8. augustā no plkst. 17 līdz
20 Iecavas novada ģimenes ir
aicinātas uz nodarbību «Piecus
līdz septiņus gadus vecu bērnu veiksmīga adaptācija skolai
un turpmākās mācīšanās motivācijas veicināšana ģimenē»,
kuru vadīs Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātes lektore Ērika
Lanka. Nodarbībā uzzināsiet, kā
atbalstīt bērnu, uzsākot skolas
gaitas, kāda ir adaptācijas būtība, mācīšanās motivācijas veidi
un paņēmieni, kā arī par ģimenes sadarbību ar pirmsskolu un
skolu.
12. augusts ir Starptautiskā
jaunatnes diena. Tādēļ pēc Iecavas novada jauniešu iniciatīvas 9. augustā tiks organizētas
pludmales volejbola sacensības.
To mērķis ir noskaidrot labākos Iecavas novada jauniešus
pludmales volejbolā, popularizēt
volejbolu jauniešu vidū, veicināt aktīvu atpūtu un veselīgu
dzīvesveidu novadā. Sacensības
noritēs atpūtas vietā «Spirtnieki»; to dalībnieku/komandu reģistrēšanās plānota no plkst.
16.30 līdz 17.00; sacensību sākums plkst. 17.00.
No 7. līdz 9. augustam ikviens novada iedzīvotājs ir aicināts uz Dienas centra telpām,
lai apskatītu izstādi par tēmām
- «Sirds veselība» un «Mātes un

Svarīgākā bērna attīstība
ir pirmajos trijos dzīves gados
Elīna Arāja
16. augustā
no plkst. 10 līdz 13
Iecavas kultūras namā uz
tikšanos ar bērnu attīstības
speciālistiem aicināti
jaunieši, topošie un jaunie
vecāki un vecmāmiņas.
Pasākumu organizē novada
dome sadarbībā ar Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centru.
Nodarbību tēmas skars bērna vispārējo un valodas attīstību no dzimšanas līdz trīs gadu
vecumam. Par zīdaiņu attīstības
īpatnībām stāstīs rehabitoloģijas
speciāliste Daiga Onužāne; par
mazuļu sākotnējo attīstību un
valodas izveides pamatiem stāstīs logopēde Vanda Korbe, mikrologopēde Anastasija Irbe un
pediatre, logopēde Iveta Odziņa.
Pasākuma laikā atsevišķā

telpā darbosies aukles, kas pieskatīs mazuļus. Pašvaldība nokļūšanai uz pasākumu nodrošinās bezmaksas autobusu no
novada ciemu bibliotēkām.
Sīkākai informācijai zvanīt logopēdei Vandai Korbei uz
mob. tālr. 26440747 vai novada
domes jaunatnes lietu speciālistei Laurai Jerķei uz mob. tālr.
26982582.
Jāpiebilst, ka pašvaldības
jaunatnes
lietu
speciālistes
amatu ir pārņēmusi L. Jerķe,
kas joprojām pagaidām pilda
arī veselības veicināšanas koordinētājas pienākumus. G. Zaumane darbu atstājusi personīgu
iemeslu dēļ.
Autobusu saraksts:
Rosmē 9:00
Zorģos 9:10
Zālītē 9:25
Dimzukalnā 9:45

bērna veselība». Izstādē «Sirds
veselība» apkopota Pasaules Veselības organizācijas informācija (fakti) par sirds veselību un
sirds un asinsvadu slimībām,
par to, vai zinām, kas ietekmē
sirds veselību un kā izvairīties
no insulta. Izstādē «Mātes un
bērna veselība» apkopota Pasaules Veselības organizācijas informācija (fakti) par mātes veselību
un barošanu ar krūti, par bērnu
veselību un bērnu pasargāšanu
no dažādu veidu traumām. Izstāde tiks organizēta sadarbībā
ar Rīgas Stradiņa universitātes
Pasaules Veselības organizācijas Depozitārija bibliotēku Latvijā. Jāatzīmē, ka pievēršot sabiedrības uzmanību sirds veselībai un to ietekmējošo sirds un
asinsvadu slimību riska faktoru
izplatībai – augstam asinsspiedienam, neveselīgiem uztura
paradumiem un mazkustīgam
dzīvesveidam, Veselības ministrija 2013. gadu pasludinājusi
par Sirds veselības gadu.
10. augustā no pl.12 Iecavas
estrādē notiks kultūras nama
organizētais «Ģimeņu nedēļas»
noslēguma pasākums ar radošajām darbnīcām, bufeti un tirdziņu. Humora cienītājiem būs
iespēja klausīties un stāstīt labākos jokus anekdošu teltī; interesenti varēs tikt pie izvēlētā
hennas vai sejas zīmējuma, bet

tiem, kuriem labāk patīk radīt
pašiem savus mākslas darbus,
varēs to darīt gleznošanas darbnīcā, kopā veidojot izstādi «Es
un mana ģimene». Mazajiem
ķipariem būs iespēja skatīties
multfilmas kino teltī, kā arī lēkāt pa piepūšamajām atrakcijām. Pasākuma dalībnieki varēs spēlēt dažādas galda spēles,
mest šautriņas, doties izjādē ar
zirgiem, izmēģināt savus spēkus
alpīnisma jomā un darboties
«Ciku cakas» darbnīcā. No plkst.
14 līdz 15 uz skatuves būs disenīte bērniem «Cālīši pulciņā»
kopā ar jautrajām vistiņām. Visas dienas laikā varēs iemēģināt
roku loka šaušanā, tiks organizētas ģimeņu sporta stafetes un
mazuļu skriešanas sacensības.
Vēstures cienītājiem būs iespēja uzzināt kaut ko vairāk par
Iecavu, piedalīties atjautības
konkursā un iegūt balvas no
kultūras nama, savukārt simpātisku dāvanu no atrakciju parka
«Labirinti» iegūt varēs tā ģimene,
kura būs parūpējusies par savas
ģimenes kopīgu radošu un atraktīvu noformējumu. «Ģimeņu
nedēļas» noslēguma vakarā būs
arī balle kopā ar grupu «Nakts
sargi».
Svarīgi atzīmēt, ka «Ģimeņu
nedēļas 2013» aktivitāšu organizēšanā ir iesaistīti arī novada
jaunieši.

Modernizē dienas centra
«Iecavnīca» darbību
Elīna Arāja
Iecavas novada
Sociālā dienesta dienas
centram izveidots
nosaukums, mājas lapa un
interneta vietnes
twitter konts.
Dienas centra atvēršanas
dienā viesi iesniedza priekšlikumus centra nosaukumam. Nu tie
ir apkopoti un par unikālu centa
apmeklētāji atzinuši «Iecavnīca».
Strādājot dienas centrā Iecavas
pašvaldības skolēnu nodarbinātības programmā, Verners Jānis
Trokšs un Jānis Kozlovs veido
«Iecavnīcas» mūsdienīgu pieejamību – interneta mājas lapu un
twitter kontu. «Iecavas dienas

centra «Iecavnīca» mājas lapu
centāmies veidot pēc iespējas
ērtāku un vieglāk saprotamu,
lai to varētu izmantot gan jaunieši, gan arī vecāka gada gājuma cilvēki. «Iecavnīcas» mājas
lapā būs pieejam dažādi dienas
centra jaunumi un aktualitātes.
Mājas lapā varēs arī redzēt kontaktinformāciju un «Iecavnīcas»
noslogojumu. Ikviens ar saviem
domubiedriem, izmantojot doto
kontaktformu, varēs pieteikt
savu apmeklējumu un sanākt
kopā «Iecavnīcā». Izmantojot mājaslapu, varēs arī nosūtīt dažādus ieteikumus, pateicības u.t.t.
Protams, būs arī foto galerijas
no nesenākajiem pasākumiem
un aktivitātēm dienas centrā,»
informē Verners un Jānis.

Mājaslapa: www.iecavnica.blogspot.com
Twitter konts: @twitter.com/Iecavnica
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Novada domē

Iecavas novads piedalās konkursā par labāko pašvaldību
Elīna Arāja

Pirmdien, 22. jūlijā, Iecavā
ieradās konkursa «Eiropas
gada pašvaldība 2013»
1. kārtas reģionālā vērtēšanas
komisija piecu cilvēku
sastāvā.
Turpinot labās tradīcijas,
kuras Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aizsāka, rīkojot
konkursu «Sakoptākais Latvijas
pagasts», šogad otro reizi tā apbalvos Eiropas gada pašvaldību.
Iepriekšējais gads bija veltīts aktīvai un veselīgai novecošanai un
paaudžu sadarbībai, bet 2013.
gads ir pasludināts par Eiropas
Pilsoņa gadu.
Labā pieredze ir jāparāda
Konkursa mērķis ir veicināt
pašvaldību atbalstu iedzīvotāju integrācijai, kultūrai, veselīga dzīvesveida, kā arī Eiropas

Savienības vērtību popularizēšanai un sabiedrības iesaistei
starptautiskajā sadarbībā. LPS
priekšsēdis Andris Jaunsleinis
teic, ka šis konkurss pašvaldībām liek paskatīties uz paveiktajiem darbiem un labajām
lietām savā novadā un pilsētā,
kā arī saprast, kas vēl jāizdara:
«Par labo pieredzi ir jāstāsta visiem, lai kopā visā Latvijā vairotu labos stāstus un pieredzi, ar
kuru mēs varam lepoties,» tā A.
Jaunsleinis.
Cīnās par
piecām nominācijām
Šogad konkursā pieteicās 30
pilsētu un novadu pašvaldības
no pieciem reģioniem. Rīgas plānošanas reģionā aktivitāte bijusi
tikpat liela kā Zemgalē - tajā pieteikušās deviņas pašvaldības,
Vidzemes plānošanas reģionā
– četras, Latgales – piecas, bet
Kurzemes plānošanas reģionā
– vien trīs pašvaldības. Otrajā

Viesus pie novada domes ēkas sagaidīja latvju tautas
tradīciju kopēji – folkloras kopas «Tarkšķi» muzikanti
ar lustīgām dziesmām, kā arī pašvaldības delegācija ar
priekšsēdētāju Jāni Pelsi.

konkursa kārtā iekļūs trīs līderi no katra plānošanas reģiona.
Turklāt otrās kārtas vērtēšanas
laikā pašvaldībās tiks meklēti
Eiropas Gada cilvēki, kuri daudz
darba ieguldījuši gan kultūras,
gan veselīga dzīvesveida, gan
iedzīvotāju integrācijas jomā.
Uzvarētāji tiks apbalvoti Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā
svinīgā apbalvošanas ceremonijā 18. oktobrī.
Galvenā nominācija būs «Eiropas gada pašvaldība 2013»,
bet atsevišķi izdalīs arī laureātus
četrās nominācijās - «Pašvaldība
kultūrai», «Pašvaldība integrācijai un iekļaušanai», «Pašvaldība
veselībai» un «Pašvaldība Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai».
Uzteic
Iecavas pašvaldības darbu
Pašvaldības aizpildīja un
konkursam iesniedza pieteikumu, kurā izklāstīta informācija
par aizvadītajām un plānotajām
aktivitātēm. Katrā plānošanas
reģionā izveidota komisija, kas
izvērtē pašvaldību pēc iesniegtās pieteikuma anketas un citiem kritērijiem, kā arī aplūko
pašvaldību klātienē.
Iecavas novada pašvaldības
delegācija triju stundu garumā
iepazīstināja viesus ar novada
veiksmes stāstiem. PA «Iecavas
Sociālās aprūpes un veselības
centra» direktore Mirdza Brazovska stāstīja par jaunumiem
veselības aprūpes jomā un par
Eiropas līdzekļu piesaisti tās uzlabošanai. Kultūras nama direktore Alma Spale sniedza ieskatu
Iecavas kultūras dzīvē, bet noslēgumā Zorģu bibliotēkas vadī-

tāja Aina Ezergaile izrādīja savu
«gaismas pili», kurā tieši šonedēļ
bērniem notiek nometne ar pašvaldības un Nīderlandes fonda
atbalstu. Komisijā bija divi pārstāvji no Zemgales plānošanas
reģiona administrācijas un trīs
no pašvaldībām. Komisijas vadītāja Vija Keršus no Auces novada pašvaldības atzīst, ka grūti ir
salīdzināt un novērtēt, jo katra
pašvaldība rāda to, kas viņai ir
īpašs, ar ko var lepoties: «Iecavas
novads lepojas ar veselības aprūpi un sakoptiem pagalmiem.
Par to arī pārliecinājāmies uz
vietas. Var redzēt, ka pašvaldība
dara daudz iedzīvotāju labā. Tā
rūpējas par izglītību, par sportu,
veselību, kultūru un visu pārējo.
Jāsaka, ka Iecavas novada pašvaldība visās četrās nominācijās
strādā nopietni.» Arī komisijas
vadītājas vietniece Sandra Ozola
no Zemgales plānošanas reģiona administrācijas ar redzēto ir
apmierināta: «Jau iepriekš teorētiski izvērtējām iesniegtās anketas un tagad pārliecinājāmies,
ka viss uzrakstītais ir arī dabā,
pat vēl skaistāk! Man patika ieguldītais darbs veselības jomā,
arī kultūras attīstība iepriecina.»
Līdz augusta vidum no deviņām
Zemgales plānošanas reģiona
pašvaldībām komisijai jāizvirza
trīs laureāti, kas tiks tālāk uz 2.
kārtu, kuras vērtēšana šajā reģionā plānota septembra beigās.
Reizē ar Iecavas novada pašvaldību uz šīm trijām vietām pretendē arī lielo pilsētu Jelgavas,
Jēkabpils un Dobeles pašvaldības, kā arī Ozolnieku, Rundāles,
Auces, Jēkabpils un Jelgavas
novadu pašvaldības.

vesveida piekritēji. Radošās tehnikas: T-kreklu batikošana un
apzīmēšana; tekstila gleznas izveide; automašīnas aplīmēšana
ar pašlīmējošām plēvēm. Ekstrēmistiem izdevās izveidot tekstila segu ar Iecavas nākotnes
vīzijām, vēsturnieki izveidoja Tkreklu dizainus, ar kuriem doties ekskursijās vai popularizēt
Iecavas vēsturi ar tās objektiem,
bet veselīga dzīvesveida piekritēji noformēja projekta auto, ilustrējot, kā veselīgie gardumi uzvar pār neveselīgajiem, tādējādi
auto ir šī dzīvesveida popularizētājs iecavniekiem un viesiem.
Nometnes dalībniekiem radošās
idejas palīdzēja realizēt nefor-

mālās jauniešu apvienības GTA
jaunieši - Reinis Pastars, Verners Jānis Trokšs, Monta Marta
Zaumane, Ieva Olga Jēkabsone,
Linda Šteinberga, Krista Dārziņa un Elīza Dzene. No «IDejas»
piedalījās Edvarts Šulcs, Eduards Cers un Krista Kivilande.
Projekta radošākā daļa – īsfilmas uzņemšana - tūlīt sāksies!
«IDejas» jaunieši aicina jebkuru
iesaistīties projektā un dot savu
artavu tūrisma attīstībai Iecavas
novadā. Sūti savu pieteikumu
uz e-pasta adresi edvarts.sulcs@
gmail.com, kā arī seko portālā
twitter.com - @ideja_iecava!
Atgādinām, ka projektu finansē Eiropas Komisija.

Gatavojas īsfilmai
Evija Zade
Neformālā jauniešu grupa
«IDeja» un jauniešu apvienība
GTA 11. jūlijā tikās ar
nometnes «Ko es daru, to es
saprotu» dalībniekiem Zālītes
skolā, lai radoši diskutētu par
tūrismu Iecavas novadā.
«IDejas» jaunieši nometnes
dalībniekiem pastāstīja par projektu «Tūrisma attīstības veicināšana Iecavā», bet ar Iecavas
tūrisma objektiem, kas tiks izmantoti īsfilmas veidošanā, iepazīstināja GTA jauniešu apvienības dalībnieki.
Organizatori nometnes dalībniekiem uzdeva jautājumu: Ko

varētu uzlabot Iecavas tūrisma
atsevišķos punktos? Pasākumā
iesaistītie sadalījās grupās un
20 minūšu laikā rada atbildes.
«IDejas» dalībnieki atzina, ka interesantākā ideja bijusi par viesu nama un kafejnīcas «Dārta»
viesmīļiem, kuri klientus apkalpotu uz skrituļslidām.
Pasākumā iesaistījās arī
Ginta Zaumane, kas nometnes
dalībniekus sadalīja trijās darba grupās. Katra no tām saņēma uzdevumu izveidot reklāmas
ideju tūristu piesaistei Iecavai
kādā no piedāvātajām tehnikām. Pirmā grupa ideju radīja
kā ekstrēmisti, otra kā vēsturnieki, bet trešā kā veselīga dzī-

2013. gada 26. jūlijā .

Dzīvi saista ar basketbolu
Elīna Arāja, Aelita Polenca
Sporta skolas «Dartija»
jaunais basketbolists
Linards Jaunzems jau
vairākkārt pamanījies būt
rezultatīvākais spēlētājs.
Tas arī likumsakarīgi, jo
viņam piemīt gan talants,
gan patiesa aizraušanās ar
basketbolu.
Linarda hobijs ir būt aktīvam
un sportiskam. Pat brīvajā laikā
no mācībām un treniņiem viņš
ar draugiem izvēlas spēlēt strītbolu.
Linards jau trīs gadus ir saņēmis atzinību un balvu no
sporta skolas «Dartija» kā viens
no labākajiem trenera Voldemāra Pāruma audzēkņiem. Treneris atzinīgi novērtē puiša talantu: «Linards ir pozitīvs puisis ar
labu humora izjūtu. Viņš nav iedomīgs un prot atrast kontaktu
ar visiem. Kā spēlētājs Linards
ir izteikts līderis, tomēr viņam ir
ļoti svarīga komandas spēle. Tā
kā jebkurā jomā, arī basketbolā
ar talantu vien nepietiek, tāpēc
Linardam vēl ir jāstrādā, lai gūtu
manāmus panākumus.» Arī klasesbiedrene Sintija Janušēviča
par jauno basketbolistu teic labus vārdus: «Linards lieliski tuvojas saviem mērķiem un viņš
vienmēr cenšas parādīt to labāko. Linards tiešām ir lielisks cilvēks un draugs!»
Pagājušajā gadā Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL)
2. divīzijā centrā izcīnīta 2. vieta U-17 komandas sastāvā. Viņš
bija šīs komandas rezultatīvākais spēlētājs. Bet šī gada martā
LJBL 2. divīzijas turnīrā Iecavas
U-19 komandas sastāvā spēlē
pret BJBS Rīga/Pārdaugava 2
Linards izcīnīja 51 punktu, atkal sev nodrošinot rezultatīvākā
spēlētāja titulu.

Basketbolu Linards aizsācis spēlēt jau bērnudārza laikā
pirms 11 gadiem.
Kādēļ basketbols?
«Biju ļoti aktīvs, tādēļ mamma mani aizveda uz sporta namu
un pieteica basketbola treniņiem. Spēle padevās un es sapratu, ka basketbols man iet pie
sirds. Tagad man basketbols patīk tādēļ, ka tas ir diezgan grūts
sporta veids, kā arī ļoti populārs
visā pasaulē. Man ne īpaši patīk
sportot individuāli; saista tieši
komandas sporta veidi. Esmu
piedalījies arī vietēja mēroga sacensībās šķēpa mešanā, taču tas
nepavisam mani neaizrāva.»
Cik esi garš? Vai tāds
augums ir raksturīgs
Tavā ģimenē?
«Mans augums ir 1,97 m. Man
ir garš tētis, bet, cik es zinu, tad
viņš ar sportu nav nodarbojies.
Vien abi ar mammu piedalījušies
Ugunsdzēsēju sporta spēlēs.»
Kādi vēl ir Tavi sasniegumi?
«Man ir bijis apalvojums novada basketbola mačos kā labākajam trīspunkta metējam, vel
esmu bijis komandas vērtīgākais
spēlētājs vairākos turnīros. Pat
sacensībās Krievijā iekļuvu turnīra izlases komandā - zvaigžņu
pieciniekā!
Pirms kāda laika spēlējām
Somijā, kur izcīnījām pirmo vietu, Krievijā mēs ieguvām trešo
vietu, bet pirms diviem gadiem
Austrijā, spēlējot pret divus gadus vecākiem puišiem, izcīnījām
otro vietu. Tajā pašā Austrijas
turnīrā šogad mēs ieguvām zeltu!
Visur, kur mēs esam spēlējuši, ir
gājis labi un jautri, jo mums vienmēr ir bijis labs komandas gars,
viens pret otru izturamies kā labākie draugi. Iespaidi, spēlējot
ārzemēs, ir lieli, jo tur turnīros
piedalās daudzas valstis un katra no tām spēlē sava stila spēli,

kas diezgan atšķiras no latviešu
spēlētās. Tā ir laba pieredze.
Ievērības cienīgi mači bija
regulārajās sezonas spēlēs, kur
mēs cīnījāmies par trešo vietu
Latvijā, bet parasti kaut kā pietrūka un zaudējam. Taču bija
viena spēle pret «Pārdaugavu»,
kurā es pēc slimošanas atgriezos
un iemetu pat 51 punktu!»
Ar kuriem līdzgaitniekiem
Tu labprāt spēlē?
«Tie noteikti ir mani labākie
draugi: Jānis Eiduks, Francis
Lisovskis, Jānis un Krists Kozlovi. Viņi ir spēlētāji, ar kuriem
man vienmēr paticis spēlēt basketbolu!»
Ko vari teikt par
saviem treneriem?
«Mans pirmais treneris bija
Voldemārs Pārums. Viņa nopelns ir liels, jo bez viņa, iespējams, es nemaz nebūtu basketbolists. V. Pārums man ir iedevis
visas basketbolista prasmes, kas
man ir vajadzīgas, lai spēlētu
labā līmenī.»

Linards
«Arsenāls» sastāvā
novada čempionātā.

Talantīgais basketbolists
Linards Jaunezems.
Kādi ir Tavi plāni
attiecībā uz basketbolu?
«Vēlos arī turpmāk attīstīt
savu talantu un dzīvi saistīt ar
basketbolu. Es domāju, ka man
ir iespēja tikt Latvijas Universitātes basketbola komandā un
tur spēlēt augsta līmeņa basketbolu. Šogad beidzu 10. klasi
un plānoju mācīties Vācu valsts
ģimnāzijā Rīgā. Tur varēšu apvienot mācības ar treniņiem LU
komandas sastāvā.»

Agate Geka Linardam pasniedz
sporta skolas «Dartija» balvu.
Vidū treneris Voldemārs Pārums.

Apgūst amerikāņu prasmes
1.lpp.
Ar bērnu trenēšanu Kriss nodarbojas jau no 2004. gada, kad
viņš beidza profesionālo karjeru.
Par Iecavas jaunajiem basketbolistiem Kriss izsakās atzinīgi:
«Šiem bērniem noteikti ir potenciāls. Viss, kas viņiem ir nepieciešams, ir smags darbs un treniņi, jo viss pārējais viņiem šeit
jau ir, atliek tikai likt to lietā.
Es zinu, ka Iecavā ir daudz labu
basketbolistu, kuriem šie treniņi
būtu ļoti noderējuši, tāpēc esmu
nedaudz vīlies, ka uz tiem pieteicās tikai 15 puiši. Basketbolistiem ir jāsaprot, ka vasara nav
laiks atpūtai, bet gan smagiem
treniņiem un sevis pilnveidošanai, lai pienācīgi varētu uzsākt
jauno sezonu. Ar Iecavas treneri

Vilni Gailumu esam vienojušies, pie viņa.»
Kriss Mūrs ne tikai vada baska atbraukšu šurp vēlreiz, lai
treniņos piedalītos pēc iespējas ketbola treniņus bērniem skolās,
vairāk jauno basketbolistu. Man bet piedāvā arī privātus treniņus
patīk strādāt ar bērniem un es
zinu, ka viņiem šie treniņi būtu
ļoti noderīgi, tāpēc iesaku šādu
iespēju izmantot.»
Sešpadsmitgadīgais Helvijs
Meļķis ar nodarbībām ir ļoti
apmierināts: «Treniņi noteikti
bija daudz citādāki nekā ierasts
– trenējāmies amerikāņu stilā.
Pirms tam šķita, ka basketbolā neko jaunu iemācīties vairs
nevaru, bet pēc Krisa treniņiem
visi sapratām, ka pie sevis ir vēl
daudz jāpiestrādā. Bija grūti,
bet viņš mums atlīdzināja ar atpūtas brīžiem un jokiem. Ceru,
Kriss Mūrs (pa labi) trenē
ka man vēl būs iespēja trenēties

profesionāļiem, amatieriem un
bērniem, kā arī grupu treniņus
ikvienam; reizēm strādā arī basketbola nometnēs.

Iecavas jaunos basketbolistus.
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No Grieķijas pārved zeltu
1.lpp.
Finālā Zeltenes pieveica Vācijas basketbolistes ar rezultātu
46:40, stāsta Inese Gāga. «Mēs
vācietes pārsteidzām ar «zonas
segšanu». Viņas bija pieradušas
segt tikai cilvēks cilvēku, tādēļ
šāds segšanas veids viņām nebija izprotams.» Lai gan Vācijas
komandai bija liels pulks atbalstītāju, Latvijas fani ar savu
sparu no viņiem neatpalika un
lika Zeltenēm sajust, ka viņas
var būt varenākas par vācietēm.
Inese sacensībās lielāko spēles laiku pavadīja uz laukuma:
«Esmu jaunpienācēja šajā komandā, tādēļ brīnījos, ka man
ļāva tik daudz spēlēt. Taču tas
man bija liels gods. Maiņas arī
nebija daudz, vien trīs basketbolistes.»
Zeltenes Grieķijā pavadīja
aptuveni desmit dienas un starp
spēlēm paguva arī atpūsties
vienlaikus starp priedēm, palmām, kaktusiem un smaržīgajiem oleandru ziediem. Inese atzīst, ka Grieķija ir skaista zeme
un cilvēki ļoti sirsnīgi, taču, ejot
pa ielām, šķiet, redzams krīzes
iemesls, jo vietējie iedzīvotāji
pārvietojas atpūtas režīmā, īpaši vīrieši, par darbu pārāk nedo-

mājot.
Mājupceļā no Grieķijas komandas biedrenes jau plānojušas nākamo ceļojumu pēc gada
- uz Eiropas čempionātu Čehijā.
«Ļoti novērtēju Iecavas novada pašvaldības finansiālo atbalstu. Citām sportistēm visi izdevumi jāsedz pašām, arī sacensību dalības maksa, taču man
dome izsniedza komandējuma
naudu. Turklāt īpašs prieks,
kad pašvaldība sportistu sasniegumus novērtē gada beigās
Ziemassvētku pasākumā. Tā ir
ļoti jauka tradīcija. Tu sajūti, ka
esi Iecavai vajadzīgs. Un jauki,
ka apbalvo visu vecumu sportistus, arī trenerus, nevis tikai
daudzsološos jaunos sportistus.
Citiem pagastiem tiešām ir ko
mācīties no mums.»
Inese pirms čempionāta vienu mēnesi divas reizes nedēļā
devās uz Rīgu trenēties kopā ar
izlasi, bet pamatā viņa trenējas Bauskā kopā ar grupas 30+
veterānēm, ar kurām Inese jau
kļuvusi par četrkārtēju Latvijas
čempioni. Un, kamēr Inese pelnīja zelta medaļu pasaulē, viņas
Bauskas komandas biedrenes
ieguva jau piekto Latvijas čempionu titulu.

Zelta medaļas ieguvēju Inesi Gāgu
ar uzvaru apsveica domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis.

Iecavas sprinteris labo Latvijas rekordu
Evija Zade
no Rūdolfa Toniga albuma

No 18. līdz 21. jūlijam
Itālijas pilsētā Rieti notika
Eiropas U-20 čempionāts
vieglatlētikā, kurā piedalījās
un līdzšinējo Latvijas junioru
rekordu laboja arī
iecavnieks Rūdolfs Tonigs.
21. jūlijā, pēc vairākām treniņu dienām, Rūdolfs ar komandas biedriem Juri Jegorovu,
Reini Kreipānu un Vladimiru
Mihailovu startēja čempionāta finālā 4×100 metru stafetē.
Sprinteri distanci veica 41,48
sekundēs, tādejādi labojot 32
gadus veco Latvijas rekordu par
12 sekundes simtdaļām, tomēr
kopvērtējumā Latvijas vieglatlēti
ierindojās tikai 12. vietā.
Pats Rūdolfs ir nesen atgriezies Latvijā un ar saviem un komandas biedru panākumiem ir
ļoti apmierināts: «Principā mēs
arī gājām uz to, lai labotu Latvijas rekordu. Bijām noskaņojušies uz to, ka būs jauns rekords
un citu variantu nav. Protams,
varēja veikties labāk, bet mēs

darījām visu, ko varējām, un
paši esam ļoti apmierināti ar rezultātu. Liels paldies sporta skolai «Dartija» un Iecavas novada
domei, ka deva man šo iespēju
un finansiāli atbalstīja, lai varu
piedalīties čempionātā.»
Pēc pavadītā laika karstajā
Itālijā, Rūdolfs atzīst, ka viņam
Latvija tomēr patīk labāk: «Kaut
arī laiks tur ir silts un patīkams,
cilvēki Itālijā ir pārāk mierīgi un

nekad neiespringst, kas salīdzinājumā ar latviešiem ir ļoti neierasti.»
Laika atpūtai Rūdolfam nemaz neatliek, jo jau dienu pēc
atgriešanās Latvijā viņam ir jāturpina trenēties un gatavoties
Latvijas vieglatlētikas čempionātam, kas šajā nedēļas nogalē
notiks Jēkabpilī.
«Tagad nedaudz pamainīsim
sastāvu un atkal mēģināsim uz-

labot rezultātu. Tad šī gada sezona beidzas. Nākamgad plānoju
piedalīties Pasaules čempionātā
ASV. Ar vieglatlētiku nodarbojos
nu jau desmit gadus un nebūt
nedomāju apstāties. No visiem
sporta veidiem tieši vieglatlētika mani piesaista visvairāk.
Ar to nodarboties man nekad
nav bijis garlaicīgi,» par saviem
turpmākajiem karjeras plāniem
stāsta Rūdolfs.

Rūdolfs Tonigs (trešais no kreisās) ar saviem stafetes komandas biedriem (vidū) Itālijā.
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Puķu draugi satiekas Kuldīgā
Helga Pīlādze
Turpiājums...
Puķu draugus no Iecavas
gide iepazīstināja ar Kuldīgu.
Man katrā pilsētā mīļa ir gājēju
ielā. To es tā labi izjūtu Cēsīs,
Jūrmalā. Kuldīgā tāda ir Liepājas iela. Mirkli pasēdējām ielas
kafejnīcā un vērojām cilvēkus,
noskaņu un ielas rotu. Jānis
Komisars atzina, ka šādi brīži ir
gana vērtīgi visos šajos braucienos. Redzējām gaisa dārzus ar
speciālām puķu kastēm ar metāla kalumiem. Priecēja ielas un
vecpilsētas laternas un soliņi,
kas ir vienotā stilistikā un atsauc atmiņā divdesmitā gadsimta sākumu. Arī norādes ir Kuldīgas karoga krāsās ar melnu,
sarkanu un sudrabainu toni.
Nedaudz apstājāmies pie apjomīgās pieturas vietas «Pietura
Vulkāns» ar stiklotu afišu stabu, kas atraktīvi stāsta par savulaik pilsētā lielākā uzņēmuma
vēsturi. Liepājas ielā apskatījām
Kurzemes hercogam Jēkabam
un viņa 400 gadu jubilejai veltītu skulptūru «Teleport». Šogad
izveidotā vairāk nekā divus metrus augstā skulptūra ataino, kā
hercogs Jēkabs ar laika mašīnu
no pagātnes ierodas 21. gadsimtā. Skulptūras autori ir tēlnieks
Gļebs Panteļējevs un arhitekts
Andris Veidemanis.
Visi bijām vienisprātis, ka
pilsētas parks ir skaisti iekopts.
Tas atrodas bijušās vācu bruņinieku pils vietā. Priecājāmies
par atjaunoto ūdenskrātuvi ar
strūklaku. Parkā ir izveidoti
gājēju celiņi, izbūvēta lapene,
skatu laukumi un tiltiņi. Dārzā
labi iederas tēlnieces Līvijas Rezevskas veidotās 22 skulptūras.
Nav otras tādas simt metru garas ziedu upes, kāda ir Kuldīgas
parkā. Ziedu upē ir izvietoti visi
tie augi, kas ir iestādīti atsevišķās dobēs. Dobe ir 330 kvadrātmetru liela. Tā ir ziedoša no agra
pavasara līdz vēlam rudenim.

Brītiņu apstājāmies un noklausījāmies stāstījumu pie brīvdabas kino «Goldingen Knight
Cinema». Parkā ir pārdomāts
par visu, pat atkritumu trauks,
kur var savākt un iemest visu
pēc dzīvnieku dabīgo vajadzību
nokārtošanas. Pilsētas dārzu
projektējis SIA «Diānas Zalānes
projektu birojs». Ainavas veidotājs - SIA «Mārtiņdārzs».
Velta Palapa: «Man ļoti patika
Kuldīgas parks. Puķu upe parkā visu laiku stāv acu priekšā.
Un ūdens strūklaka - ļoti iederas ainavā.» Pavisam bijām desmit objektos. V. Palapai un arī
man ļoti patika Reisu ģimenes
veidotais dārzs Pelču pagasta
«Vītolos», kas jau desmit gadus
tiek veidots un kopts. Uzmanību
piesaistīja dārza centrā šķelto
laukakmeņu krāvums, uz kura
atbalstās augi. Dārzs bija mīļš
ar to, ka tur pārsvarā ir īsteni
latviskas puķes - pīpenes, flokši, peonijas un citas. Viss izveidots vienā stilā - soliņš, sētiņa
un lauku puķes ap to. Dārzs
bija neliels, bet ļoti rūpīgi kopts.
Šajā mājā varēja just, ka saimniekiem visam darāmajam sirds
ir ļoti tuvu klāt. Izjutām mīļumu
vārdos un tas staroja arī no visiem augiem.
Kā patīkams noslēguma akcents bija Nansijas Lindes un
Kaspara Bergmaņa dārzs Dīķu
ielā 1. To arī atzinīgi novērtēja dārznieces Daina Rudzīte un
Sarmīte Avota. Daina teic, ka
parasti bildes prospektos un
kartiņās ir krāšņas, bet, atbraucot objektos, pietrūkst pārsteiguma momenta. Taču Lindas
un Kaspara mājās pārsteigums
bija. Vienā kompaktā vietā bija
pagalms un sporta laukums.
Nokāpjot pa terasi, ieraudzījām
atpūtas vietu ar kamīnu, senlaicīgu izlietni un brīnišķīgu skatu uz nogāzi. Pa otrām kāpnēm
var pacelties atkal ielas līmenī
un vērot pagalmu no cita skatu
laukuma.

Kuldīgas parkā simt metru garā unikālā ziedu upe zied no
agra pavasara līdz pat vēlam rudenim.

Sarmīte Avota teic, ka Kuldīgā daudz tiek domāts par cilvēkiem. Ir soliņi, skvēri, interesanti risinājumi. Ir daudz laukumu,
sakopta pilsētas estrāde. Var
just, ka pilsētas vadībai ir redzējums un vīzija, kādai jābūt pilsētai. Mums vēl ir ko pamācīties.
Puķu draugu saieta noslēgumā, pēc dienas iespaidu pārrunāšanas, noskatījāmies ceremonijansambļa «Miers un bērziņš»
koncertu.

Garšaugu grozs Kuldīgā,
Dīķa ielā.

Apmeklētājus ik uz soļa pārsteidz dārzā
Dīķa ielā.

Dārza ainavu Dīķa ielā papildina
eksotiskie augi podos.

Kuldīgas parkā liela uzmanība vērsta
labiekārtojumam.
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Talanti pulcējas Iecavā
1.lpp.
Jaunie režisori skatītājus
priecēja ar savdabīgiem un profesionāli veidotiem mūzikas video, skumju pilnu stāstu par
mīlestības spēku, filmiņu par
superkaķi, kurš pilda mājasdarbus, spēlfilmu par maza puikas
rotaļām īstajā pasaulē, satraucošu stāstu par pasaules galu,
spēlfilmu par pavasara atmošanos maza diriģenta vadībā, amizantu stāstu par puisi, kuram
neveicas mīlestībā, filmu ar neparastām Rīgas ainavām un puisi, kurš sabojājis savu veselību,
kā arī skumju stāstu ar laimīgām beigām, kas mudina nepadoties par spīti dzīves šķēršļiem.
Arī jaunie fotogrāfi prezentēja iespaidīgas fotogrāfijas, ar kurām

viņi skatītājiem un žūrijai pauda
savu stāstu.
Festivāla idejas autors un
IJP valdes loceklis Bruno Bahs
jau pirms pasākuma lepojās ar
to kā festivāls ir izvērties: «Dalībnieki šogad ir daudz auguši
profesionālā ziņā. Liels prieks
arī par to, ka šogad meitenes ir
kļuvušas daudz aktīvākas filmu
veidošanā, jo pirms diviem gadiem, kad festivāls notika pēdējo reizi, dalībnieki pārsvarā bija
puiši.»
Festivāls varēja lepoties arī
ar kolorītu un kompetentu žūriju, kuras sastāvā bija Latvijas
kino producents un LNT dibinātājs Andrejs Ēķis, aktieris un
komiķis Jānis Skutelis un profesionālā fotogrāfe Sintija Erta.

Kaut arī dalībnieku darbi bija
ļoti kvalitatīvi un profesionāli
veidoti, žūrija viennozīmīgi atzina, ka katram no dalībniekiem
ir vēl kas tāds, ko vajadzētu uzlabot.
Grand Prix balvu par labāko
īsfilmu jau otro gadu pēc kārtas ieguva Jānis Vīksne no Alojas, kurš uzvarēja arī kategorijā
«Labākais mūzikas video 2013».
Savukārt Grand Prix balvu par
labāko fotogrāfiju ieguva Jānis
Voitkūns no Rīgas. Nominācijā «Labākā ar datorprogrammu
neapstrādātā fotogrāfija» par
uzvarētāju kļuva Dāvis Ozols
no Straupes, bet titulu «Labākā
ar datoru apstrādātā fotogrāfija» ieguva dobelnieks Kaspars
Krauze. Nominācijā «Labākā

spēlfilma» uzvarēja Jūlija Trifonova no Rīgas. Iecavniece Matra
Tamule par savu fotoprezentāciju saņēma trīs simpātiju balvas.
Marta festivālā piedalījās pirmo
reizi un ir gandarīta par to: «Man
pašai festivāls ļoti patika. Esmu
ļoti laimīga par simpātiju balvām, ko ieguvu un nemaz nebēdājos par to, ka neieguvu galveno balvu. Konkurence bija liela
– visu dalībnieku darbi bija ļoti
labi. Es uzskatu, ka pret mani
žūrija nebija īpaši kritiska, taču
sapratu, ka man vēl ir jāpilnveidojas. Man ieteica koncentrēties
tieši uz kompozīciju un abstrakto mākslu un to es arī plānoju
darīt. Noteikti piedalīšos arī nākamajā foto un īsfilmu festivālā,
kad tāds tiks rīkots.»

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.

Līdzjūtības
Ir nolūzis dzīvības koks,
Par velti liktenim taujāt,
Kāpēc ir atņemtas zvaigznes
Un sāpju sabradāts prieks.

/K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību Andrim Rāviņam ar ģimeni,
guldot brāli zemes klēpī.
Mājas «Aizupieši» iedzīvotāji
Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji.
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj Tavu augumiņu.

/Tautasdziesma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjās esam kopā
ar mūsu kolēģi Ilzi Červinsku, tēvu mūžībā aizvadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabā.

/M.Jansone/

Izsakām līdzjūtību Ilzei Červinskai,
no tēva uz mūžu atvadoties.
«Zorģi 3» mājas iedzīvotāji

Aizsaulē aizgājuši
Mihails Teluškovs (27.11.1927. – 19.07.2013.)
Ansis Tūters (23.01.1962. – 21.07.2013.)

2013. gada 26. jūlijā .

Reklāma un sludinājumi : : :
ZEMGALES AUTO MOTO SKOLA

ZEMAS CENAS
VĒL TIKAI JŪLIJĀ!

ZAMS

B kat. (māc. sāk. 12.08. pl. 17)
C,CE kat.(māc. sāk. 26.07. pl. 17)

Ls 10
Ls 65

95. kods (māc. sāk. 03.08. pl. 17)

◊ 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.

Ls 55
Ls 50

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

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.

Pārdod visa veida stikla burkas,
ieskaitot 3 litru burkas - 0,15 Ls/gb.

Pieņem visa veida alus pudeles.

◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26620351; 26322087.

Lielam skaitam pudeļu braucam pakaļ.
E. Virzas ielā 14, tālr. 29164600, 29166190.

Pārdod : : :
Lopbarības kartupeļus (jaunā
raža). Tālr. 28603562.

Dažādi : : :
Būvējam un remontējam.
Veicam jumta remontu, seguma
maiņu. Būvējam terases,
nojumes, šķūnīšus. Visa veida
darbs ar koku. Mūrēšanas
darbi. Telpu kosmētiskais un
kapitālais remonts.
Tālr. 26060411.
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.
Profesionāla fotogrāfa
pakalpojumi. Individuālas
fotosesijas, Ģimenes pasākumi
un reklāmas foto.
Marta, tālr. 20317897.

Kultūras namā
No 15. jūlija
mākslas darbnīcas
«Pūra lāde» darbu izstāde
«Ar otu uz tu».
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

«Spirtniekos»
3. augustā no plkst. 12.00
jauniešiem notiks aktīvas
komandu saliedēšanās
spēles
brīvā dabā ar virvju
elementiem!
Komandā - četri jaunieši.
Nepieciešams: apavi ar cietu zoli;
apģērbs,kurā jūties brīvi un nav
žēl nosmērēt.
Piesakies laicīgi, komandu skaits
ierobežots. (Kontaktus sk. zemāk)

9. augustā plkst. 17:00
atpūtas vietā «Spirtnieki»
Iecavas novada jauniešu un
novada domes organizētās
pludmales volejbola
sacensības jauniešiem
Grupu turnīri
no plkst. 17:00
Fināla spēles
no plkst. 20:00
Apbalvošana
plkst. 21:00

Piedāvā darbu: : :

ZS «Upmaļi» meklē darbinieku
ar pieredzi lauku darbos.
Tālr. 22833485.

SIA «Lielzeltiņi»
pērk lopbarības un
pārtikas kviešus.
Transports. Ātra apmaksa.
Īpaši noteikumi un
piemaksas.
PĀRDOD GRANULĒTU
BARĪBU PUTNIEM.
Tālr. 26484467, 63960776.

Pateicība : : :
Vissirsnīgākos pateicības vārdus vēlos izteikt ikvienam
13. un 14. jūlija ekskursijas dalībniekam. Paldies jūsu
izturībai, vienotībai un draudzīgajam noskaņojumam visa
brauciena laikā. Paldies jūsu atsaucībai, smaidam un
humoram. Paldies par labajiem novēlējumiem! Jūs bijāt lieliski!
Sirsnīgs paldies arī visiem tiem, no kuriem saņēmu
sveicienus savā jubilejā gan klātienē, gan telefoniski.
Dziļā cieņā,
Laima Vēberga

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

ZS «Bišumuiža» aicina darbā
darbiniekus/ces pastāvīgā
darbā. Tālr. 26596699,
Aleksandrs.

Iepriekšējā dalībnieku/komandu
pieteikšanās līdz
8. augustam, rakstot uz e-pastu:
laura.jerke@iecava.lv vai pa tālr.
26982582.

Veikalā «Aibe» Grāfa laukumā 2
vajadzīga pārdevēja.
Tālr. 29288382.

Trešdien, 7. augustā, pl. 16:00
Iecavas pirmsskolas izglītības
iestādes «Cālītis» zālē
uz informatīvu
vecāku sapulci
aicinām vecākus,
kuru bērniem rindas kārtībā
ir piešķirtas vietas bērnudārzā.

SIA “UVO RIG” vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.
Vajadzīgs celtnieks/mūrnieks.
Var būt pensionārs.
Tālr. 29608658.

PII «Cālītis»

Iecavas ev. lut. baznīcas
rīkotie

kapu svētki

Pērk : : :

SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Sveram godīgi, maksājam laikā!
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv

pl.
pl.
pl.
pl.

Iecavas novadā:
27. jūlijā
11:00 Upuru kapos
12:00 Baložu kapos
13:00 Gruzduļu kapos
10. augustā
13:00 Birzuļu kapos
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