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Nometnes noslēguma pasākumā, kas notika Pastaru ģimenes atpūtas vietā «Labirinti»,
vecāki kopā ar bērniem varēja aplūkot izgatavoto darbu izstādi, kā arī baudīt koncertu
brīvā dabā, klausoties un dziedot līdzi Valteram Frīdenbergam. Valters aplūkoja arī
darbiņus un priecājās par bērnu veikumu.
Elīna Arāja
No 22. līdz 25. jūlijam Zorģu
ciemā 23 bērni un jaunieši
četras dienas no vasaras
brīvlaika aizvadīja izglītojošās
un izklaidējošās nodarbēs.
Zorģu bibliotēkas mājīgā gaisotnē septiņus līdz 16 gadus
veci bērni gan vietējie, gan no
Iecavas bagātinājuši savu vasaru nometnē, kura tika nodēvēta

par ideju darbnīcu «Vasara lai
neskrien garām – parādīsim, ko
mēs varam!».
Vineta Lamberte vadīja lielāko daļu nodarbību. Viņa mācīja
bērniem veidot gleznas gan saules batikas tehnikā, gan veidot
marmorizētus krāsu sajaukumus īpašā tehnikā - ar bārdas
dzenamajām putām. Nometnes
dalībnieki apgleznoja arī krūzes
vienas otas triepiena tehnikā,
Dažādu krāsu salikums, kas

Iecava atzīta par vienu no trim
labākajām pašvaldībām Zemgalē
Elīna Arāja
Iecavas novada pašvaldība
izturējusi pirmo kārtu
konkursā «Eiropas Gada
pašvaldība 2013».
Jūlija beigās Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes izveidotā komisija
iepazinās klātienē ar konkursā
pieteiktajām dalībniecēm, arī ar
Iecavas novada pašvaldību. Komisija ir apkopojusi un izvērtējusi datus un tālāk uz otro konkursa kārtu nacionālā līmenī
no Zemgales izvirzījusi trīs paš-

valdības - Iecavas un Jēkabpils
novadu, kā arī Jelgavas pilsētas
pašvaldību, informē Zemgales
Plānošanas reģiona sabiedrisko
attiecību speciālists Juris Kālis.
Jau vēstījām, ka Zemgalē,
līdzīgi kā Rīgas Plānošanas reģionā, konkursa pirmajai kārtai bija pieteikts visvairāk dalībnieku - deviņas pašvaldības:
Jēkabpils un Jelgavas pilsētas
pašvaldības, kā arī Auces, Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Jēkabpils, Rundāles un Ozolnieku novadu pašvaldības. Turklāt septiņas no tām šāda veida konkursā
3.lpp.
piedalās pirmo reizi.

Sācies
futbola
čempionāts

pats jau par sevi veido mākslu,
bija arī pildspalvu dekoratīvajā noformējumā. Tās veidoja no
mastikas un komplektam pieskaņotus darināja arī atslēgu
piekariņus un citus aksesuārus.
Šī bija viena no darbnīcām, kas
bērnus visvairāk saistīja. Viena
no mīļākajām nodarbēm bērniem bija arī leļļu šūšana, kurā
ar aizrautību piedalījās arī puiši. Arī viņi pagatavoja savas lelles un ir gandarīti.
6.lpp.

Gatavojamies
Baltajai
7.
naktij

Iecavas
šāvēji izceļas
Elīna Arāja
no Daiņa Upelnieka albuma

Sestdien, 27. jūlijā,
Īslīces novada šautuvē
norisinājās gadskārtējās
šaušanas sacensības starp
Zemgales reģiona mednieku
kolektīviem.
«Zemgales virsmežniecības
mednieku kolektīvu un klubu
sacensības šaušanā» tika organizētas četrās disciplīnās: apaļais stends, tranšejas stends,
sportings un 50 m stāvošs mērķis, stāsta sacensību dalībnieks

7.

Dainis Upelnieks. «Visnozīmīgākā cīņa vienmēr norit starp
kolektīvu komandām, kur katrā
komandā jābūt vismaz astoņiem
šāvējiem, bet katrā disciplīnā
pa diviem medniekiem, izņemot tranšejas stendu, kurā šauj
viens. Jābūt arī vienam jaunietim vai sievietei jebkurā no šaušanas veidiem,» skaidro Dainis.
Kā jau ierasts, uz šīm sacensībām ieradās ievērojams skaits
mednieku - kopā 72 dalībnieki
no septiņiem mednieku kolektīviem. Piedalījās arī individuāli
6.lpp.
mednieki.
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Iecavas lauksaimnieki dodas pēc jaunām idejām uz Lietuvu

Ērti paneļi puķu stādiem
Puķu stādu audzētājas Gintas Lapenaites saimniecība ikvienu apbūra ar bagātīgo un
krāšņo puķu klāstu, turklāt
pati saimniece pievēršas ne tikai
puķu stādu audzēšanai, bet arī
garšaugu realizācijai. Savukārt
savam sirdspriekam viņa ir ierīkojusi suņu patversmi. Par puķu
stādiem saimniece rūpējas stikla siltumnīcās, kurās puķu podi
salikti uz paneļiem, kas vertikāli
izkārtoti pa siltumnīcu un piestiprināti pie griestiem. Tas ļauj
ērti pārvietoties pa siltumnīcu,
jo tos viegli pabīdīt sāņus. Paneļi ar puķu podiem ir aprīkoti
tā, ka puķu laistīšana, precīzāk
appludināšana, notiek no apakšas. Kad puķes ir padzirdinātas,
lieko ūdeni savāc un izmanto atkārtoti. Saimnieki puķes pārdot
ved uz Rīgas nakts tirgu, jo tas
sanāk tuvāk nekā līdz Viļņai.
Bioloģiskā saimniecībā
jau otrā raža
Kad visi ir iegādājušies pa
puķu stādam, dodamies tālāk uz
bioloģiski ekoloģisko saimniecību, kurā Arūns un Daiva Giedriķi saimnieko jau 12 gadus. Šajā
saimniecībā pārsvarā audzē 60
dažādu dārzeņu šķirnes, taču
netiek aizmirsts arī par ogām un
garšaugiem. Sastopam arī «eksotiskas lietas», kas ir neierastas
mūsu dārzos, piemēram, cigoriņi, fenhelis u.c. Sarunas laikā
saimnieks atklāj, ka viss, ko viņš
zina par saimniecības uzturēšanu, ir tikai gadu laikā uzkrātā
pieredze.
Kopumā abi saimnieki apsaimnieko 15 hektārus zemes,

taču vispārsteidzošākais ir tas,
ka visa zemes platība ir nevainojamā kārtībā. Saimnieks atklāj,
ka saimniecībā kopumā strādā deviņi cilvēki, ieskaitot pašus saimniekus. Dažkārt darba
stundas ir ļoti garas, bet darbs
attaisno rezultātu, jo, ierodoties
saimniecībā, uzzinām, ka šī jau
ir otrā raža.
Trīs reizes nedēļā abi saimnieki dodas uz Viļņas tirgu, kas
atrodas 200 kilometru attālumā
no Biržiem, lai pārdotu preci. Ja
paliek kaut kas nepārdots, saimnieki otrreiz šo preci uz tirgu neved, bet dažkārt piedāvā lielveikaliem. Pārsvarā neiztirgotā vai
nestandarta prece tiek kompostēta vai arī atdota kaimiņiem,
kuriem pieder lopi.
Apsveicami ir tas, ka šī saimniecība ir divreiz ieguvusi apbalvojumu, kas tiek piešķirts vienu
reizi četros gados labākajai bioloģiskajai saimniecībai Baltijas
valstīs.
Daiļdārzs ar dīķiem
Nonākot Aldonas Jaronītes
izveidotajā daiļdārzā, šķiet, ka
ikvienam uz mirkli aizsitas elpa
gan no skaistā skata, gan no tā,
cik daudz spēj paveikt viens cilvēks, ja vien viņam ir vīzija, kurai mērķtiecīgi tiek sekots.
Saimniece atklāj, ka, iegādājoties zemi, viņa nolēmusi ierīkot
sakņu dārzu, taču vēlāk atklājies, ka zeme vairāk līdzinās purvājam, tādēļ saimniece nolēmusi
ierīkot daiļdārzu, kuru rotā dažāda izmēra dīķi.
Saimniece daiļdārzu sākusi
veidot ap 1968. gadu; šobrīd Aldonai Jaronītei ir 82 gadi. Uz 80
gadu jubileju saimniece saņēma
grāmatu «Lieknas», kas ir veltīta
saimniecei un viņas daiļdārzam.
Saimnieces daiļdārzs vairākkārtīgi ir ieguvis godalgotas vietas
daiļdārzu konkursos.
Burkānus
mazgā, pulē un šķiro
Aļģis un Vitālija Morkūni saimnieko kopš 1987. gada.

ZS «Dižskudras» saimnieks ar
dāliju podu puķu saimniecībā.

Siltumnīca ar tomātiem
bioloģiskajā saimniecībā.

Dina Priede
Agrā 17. jūlija rītā paliela lauksaimnieku un interesentu grupa devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Biržu
rajonu Lietuvā, lai apskatītos,
kā saimnieko mūsu kaimiņi
– lietuvieši.

Saimnieki nodarbojas tikai ar
dārzeņu audzēšanu. Šogad 58
hektāros zemes ir iesēti burkāni,
22 hektāros – kāposti un četros
hektāros - kartupeļi.
Saimnieks atklāj, ka tikai 30
procenti no visām iesētajām burkānu sēklām ir sadīgušas, jo Lietuvā šogad maz līst lietus. Katru
gadu saimniecībā tiek safasēts
un pārdots ap 4000 tonnām
burkānu, bet šī gada burkānu
raža būs aptuveni 1500 tonnas.
Realizācija pārsvarā notiek Lietuvas lielveikalu tīklos. Šobrīd
saimniecībā, kurā strādā ap 30
cilvēku, tiek fasēti kāposti.
Saimnieki ir piesaistījuši
Eiropas Savienības subsīdijas,
lai iegādātos modernas burkānu
apstrādes iekārtas, ar kuru palīdzību saldās saknes tiek nomazgātas un nopulētas, sašķirotas
un iefasētas.
Kopumā iekārtas maksā ap
600 000 latu un 33% no kopējās summas apmaksā Eiropas
Savienība. Iekārtas darbojas jau
piecus gadus. Šogad ir jāiegādājas jaunas birstes burkānu mazgāšanas iekārtai, kuras maksā
ap 20 000 latu.
Lietuviešu
kāzas un cepelīni
Pēc saimniecību aplūkošanas
ieturējām pikniku Biržu reģionālajā parkā – Kirkilu ezeriņu apvidū, kuru izveidojušas kritenes.
Aplūkojām arī Radzivilu pili un
Širvēnas ezera laipu.
Dienas izskaņā sekoja etnogrāfiska programma, kuras gaitā
izzinājām lietuviešu kāzu paradumus, kā arī nobaudījām lietuviešu alu un tradicionālo ēdienu
– cepelīnus.
Lauksaimnieku
atsauksmes
«Ir pagājušas vairākas dienas
pēc brauciena uz Biržu puses
saimniecībām. Man visspilgtākie iespaidi saistās ar bioloģisko
saimniecību. Tāda degsme un
mirdzums acīs par darbu, ko
viņi dara - likās tā viegli, nepie-

spiesti, mīlot gan sevi, gan cilvēkus apkārt.
Izmantojot izdevību, iesaku
visiem Iecavas puses lauksaimniekiem un visādi citādi zemi mīlošiem cilvēkiem apmeklēt pasākumus, kurus ar Iecavas novada
domes atbalstu organizē Ruta
Priede.»
Hēlija Stepanoviča-Monkeviča
SIA «LETIS» saimniece
«Paldies Iecavas novada domei par rasto iespēju aizvest
savus zemniekus pieredzes apmaiņas braucienā. Gūta jauna
pieredze un jauki pavadīts laiks
kopā ar interesantiem Iecavas
ļaudīm, kas atrada laiku un izrāvās no ikdienas ierastajiem
darbiem, kuriem nav ne malas,
ne gala. Vēlreiz liels paldies un
viskrāšņākie liliju ziedi Iecavas
novada domei, Rutai Priedei un,
protams, mūsu gidei Laimai no
Skaistkalnes.»
Indra Asupa
ZS «Liepiņas»

«Esmu pateicīga par iespēju
piedalīties pieredzes apmaiņas
braucienā uz Lietuvu. Veiksmīgs
bija gan nelielo saimniecību apmeklējums, gan izklaide, kura
mūs visus pārsteidza. Paldies Iecavas pašvaldībai par šo iespēju.
Un sirsnīgs paldies Rutai Priedei.
Ar nepacietību gaidām nākamos
ceļojumus!»
Līga Pudnika
ZS «Dižskudras»

«Brauciens uz Lietuvu ļoti
patika, jo bija iespēja ne tikai
apskatīt, kā saimnieko lietuviešu zemnieki, bet arī apmeklēt interesantas apskates vietas. Ļoti
patika lietuviešu kāzas ar mūziku, dejām un tradicionālajiem
cepelīniem. Programma nebija
pārsātināta ar vietu apmeklējumiem un pasākumiem, bet varēja mierīgi, nesteidzoties izbaudīt
dienu jaukā kompānijā. Paldies
par jauko dienu brauciena organizatorei Rutai un gidei Laimai!»
Zaiga Saulāja
ZS «Vainagi»

Daiļdārzu ar dīķiem
saimniece sākusi veidot ap 1968. gadu.
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Iecava atzīta par vienu no trim
Deputātu sēdes un apmeklētāju
labākajām pašvaldībām Zemgalē pieņemšanas laiki jūlijā
1.lpp.
Vērtēšanas komisijas darbu
veica speciālisti no ZPR administrācijas, no Tērvetes un Vecumnieku novada, bet vadīja Auces
novada domes priekšsēdētāja
vietniece Vija Keršus. Komisija
rūpīgi iepazinās ar dalībnieku
īpašā veidlapā atspoguļoto informāciju, kā arī apmeklēja katru no pašvaldībām, lai uz vietas
iepazītos ar konkrētiem objektiem, kas pēc pašu pašvaldību
ieskata vislabāk raksturo pēdējā
laikā paveikto kultūras, veselības un integrācijas jomā, kā arī
Eiropas Savienības (ES) vērtību
popularizēšanā, stāsta J. Kālis.
Tāpat komisija četrām pašvaldībām nolēma konkursa laureāta godu piešķirt atsevišķās
nominācijās: Pašvaldība kultūrai; Pašvaldība integrācijai un iekļaušanai; Pašvaldība veselībai;
Pašvaldība ES vērtību popularizēšanai. Gan trīs galveno balvu,
gan atzinības balvu ieguvējas
pašvaldības paziņos 13. augustā
konkursa pirmās kārtas noslēguma sarīkojumā Jelgavā. 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.
Zemgales konkursa dalībnieku vērtēšanas komisija atzīmēja, ka visu pieteikto pašvaldību
darba rezultāti skaitliskā izteiksmē ir ļoti blīvi, jo godalgoto
vietu ieguvējas gan savā starpā,
gan no pārējiem dalībniekiem
šķīra tikai viens vai divi punkti.
Tas tāpēc, ka par piedalīšanos
šādā konkursā izšķīrās vien tās
pašvaldības, kas apzinās savu
spēku un daudz dara dažāda
veida pakalpojumu pieejamības
un kvalitātes, kā arī pievilcīgas
dzīves telpas nodrošināšanā
saviem iedzīvotājiem, vietējās

sabiedrības aktivizēšanā gan
lokālu, gan globālu jautājumu
apspriešanā, investīciju piesaistē un starptautiskās sadarbības
veicināšanā.
Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis ir gandarīts
par vērtējumu: «Tā nav nejaušība, tas ir tikai likumsakarīgi. Līdzīgos konkursos jau esam piedalījušies vairākkārt: konkursā
«Sakoptākais Latvijas pagasts»
esam bijuši Bauskas rajona laureātu vidū, bet 2000. un 2005.
gadā kļuvuši par šī konkursa
uzvarētājiem Zemgales reģionā.
Pirmajā brīdī varbūt liekas,
ka nekā īpaša mums te nav,
taču no malas pagasta attīstību
un sakoptību redz un novērtē ne
tikai konkursa komisija.
Piemēram, ierodoties Iecavas
Veselības un sociālās aprūpes
centrā (IVSAC), cilvēki no citiem
novadiem, ir pārsteigti - citur
Latvijā veselības centrus likvidē,
taču pie mums arvien palielinās
piedāvāto speciālistu un pakalpojumu klāsts gan veselības
aprūpē, gan rehabilitācijā. Daži
speciālisti pieņem tikai reizi nedēļā vai mēnesī, tomēr iedzīvotājiem ir iespēja nepieciešamās
ārsta vizītes apmeklēt šeit uz
vietas. Arī telpas ir izremontētas
ne tikai IVSAC, bet arī kultūras
namā, kurš var lepoties ar daudziem kvalitatīviem kolektīviem.
Arī visas sešas novada bibliotēkas strādā skaistās, izremontētās telpās.
Paši pierodam pie tā, kas
mums ir, un liekas, ka tā ir norma, gribas ko vairāk. Arī laikraksts «Bauskas Dzīve» nebeidz
pelt Iecavas novada pašvaldību, nez kāpēc pat bieži sagroza
faktus, lai to nomelnotu, taču
iedzīvotāju labā padarīts ir ļoti
daudz. Projekta koordinētājai
Inesei Bramanei pagāja krietns
laiks, lai visu padarīto apkopotu
un iesniegtu konkursa vērtēšanai. Tagad atliek gatavoties konkursa nākamajai kārtai.»

Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis (vidū)
ar vērtēšanas komisiju un viesiem 22. jūlijā.

Ceturtdien, 1. augustā,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Pirmdien, 5. augustā,
plkst. 8-12 (katru pirmdienu) pieņem
izpilddirektors M. Veinbergs
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem domes
priekšsēdētājs J. Pelsis
Otrdien, 6. augustā,
plkst. 8.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 10-12 pieņem deputāts V. Gailums
Trešdien, 7. augustā,
plkst. 8-12 (katru trešdienu) pieņem
izpilddirektors M. Veinbergs
Ceturtdien, 8. augustā,
plkst. 14.00 Dzīvokļu īres komisijas sēde
Pirmdien, 12. augustā,
plkst. 10-12 pieņem arhitekte Dace Putna
plkst. 16-17 pieņem Attīstības komitejas
priekšsēdētājs A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti A. Avots, E. Circenis, A. Vītola,
A. Grundmanis
Otrdien, 13. augustā,
plkst. 14.00 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Ceturtdien, 15. augustā,
plkst. 16-17 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Otrdien, 20. augustā,
plkst. 8.30 domes sēde
Trešdien, 21. augustā,
plkst. 14-15 pieņem deputāti G. Arājs un P. Bite
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 22. augustā,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 27. augustā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja A. Zaķe

Melnās ziņas
- 9. jūlijā novada teritorijā
bojāts Latvenergo piederošais
transformators.
- 11. jūlijā plkst. 22:01 Iecavas novada teritorijā aizturēts
1965. gadā dzimis vīrietis, kurš
vadīja velosipēdu alkoholisko
dzērienu ietekmē (1,41 promile).
- 18. jūlijā plkst. 07:48 1981.
gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu Opel Astra, šķērsoja
Rīgas-Bauskas šoseju, nepalaižot pa galveno ceļu braucošo
automašīnu Ford Mondeo, kuru
vadīja 1986. gadā dzimis vīrietis.
Notika sadursme, kurā bojātas
abas automašīnas. Miesas bojājumus guvuši pasažieri - 2012.
gadā dzimis zēns un 1986. gadā
dzimusi sieviete - un automašīnas Ford Mondeo vadītājs.

- 19. jūlijā plkst. 16:10 Iecavas novadā aizturēts 1953. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko
dzērienu iespaidā (1,63 promiles).
- 21. jūlijā plkst. 17:10 Upes
ielā 1993. gadā dzimis vīrietis
neizvēlējās drošu braukšanas
ātrumu atbilstoši ceļa posmam
un meteoroloģiskajiem apstākļiem. Rezultātā vadītājs netika
galā ar automašīnas BMW-323
vadību un nobrauca no ceļa
braucamās daļas, ietriecoties
ceļa zīmē. Ceļa zīme sabojāta,
taču cietušo nav.
Inese Upeniece,
VP Zemgales reģiona pārvaldes
Kriminālpolicijas biroja uzskaites
informācijas analīzes un
plānošanas grupas inspektore
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Teātra draugi izklaidējas Iecavas tirgū
Evija Zade
27. jūlijā Iecavas tirgus
laukumā garāmgājējus
priecēja un uzjautrināja
kultūras nama teātra sporta
grupas «Artis» un tās draugu
izrādīšanās.
Pasākuma mērķis bija publikas piesaistīšana un iepazīstināšana ar teātra sportu. Savus improvizācijas skečus skatītājiem
izrādīja ne tikai Iecavas jaunieši,
bet arī viesi no Bauskas, Saldus
un Katlakalna. Jaunie aktieri
izspēlēja visai amizantas situācijas liftā, zirgu stallī un pat televīzijas studijā ar viesi no citas
zemes.
«Ņemot vērā, ka rudenī sāksies jaunā sezona, teātra nometnes ietvaros rīkojām šo pasākumu, lai cilvēkiem rastos priekšstats par to, kas teātra sports
vispār ir. Piesaistījām arī vairākus interesentus, tāpēc varam
teikt, ka vēlamo esam panākuši.
Kad klāt būs jaunā sezona, tad
sāksim darboties arī ar jaunajiem dalībniekiem un piedalīsimies dažādos pasākumos, par
kuru norisi vēstīs Iecavā izliktas
afišas,» tā aizvadīto pasākumu
komentē kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Laimro-

ta Jaunzeme.
L. Jaunzeme atzinīgi izsakās
arī par teātra sporta skolotāju
Valdu Prokopenko: «Valdai vienmēr padodas gan labi sadarboties ar jau esošajiem teātra dalībniekiem, gan piesaistīt grupai
jaunus biedrus.»
Teātra grupas «Artis» dalībniece Aelita Polenca uz aizvadīto
pasākumu atskatās ar pozitīvismu: «Mums pašiem, izrādot skatītājiem skečus, gāja ļoti jautri.
Pirms devāmies uz tirgus laukumu, sapulcējāmies kultūras
namā, kur sadalījāmies komandās. Tas bija neierasti, jo parasti
komandās esam ar tiem jauniePasākumu vadīja paši enerģiskie teātra grupas dalībnieki.
šiem, ar kuriem trenējamies, bet
Pārtraukumā starp skečiem tirgus laukumā uzstājās arī
šoreiz bijām jauktā sastāvā. Paši
talantīgā Iecavas dziedātāja Signija Taraņenko (pa labi).
varējām izvēlēties, kuras spēles
spēlēsim, un tas mums bija liels
pluss, jo varējām izvēlēties to,
kas mums katram labāk patīk
un padodas. Gan man, gan pārējiem dalībniekiem patika uzstāšanās tirgus laukumā, jo tā
mūsos izraisīja pozitīvas emocitošanas darbiem: «Šobrīd visi
jas. Pēc uzstāšanās mēs visi deEvija Zade
darbi jau tuvojas beigām, tādēļ
vāmies uz Kveriņiem, kur notika
Jurina Leite
esam ļoti priecīgi par paveikto.
neliels saliedēšanās pasākums.
Atbalsts no mājas iedzīvotāju
Tur jautri pavadījām laiku, spēpuses ir bijis ļoti liels. Dažas
lējām dažādas spēles, peldējā- Jau pagājušajā gadā
dienas uz maiņām esam strādāmies, ieguvām jaunus draugus iecavnieki no ēkas Sila
ielā 14 saviem spēkiem
un, protams, arī zināšanas.»
juši pat desmit stundas no vieun līdzekļiem veica savas
tas. Man bija liels prieks redzēt,
mājas pamatu siltināšanu
ka vietās, kur pēc darbiem bija
un nostiprināšanu, kā arī
palikusi neapstrādāta melnzesalaboja vecās notekcaurules. me, pensionāre no mūsu mājas
Šogad šīs mājas iedzīvotāji ir ir sastādījusi puķes. Visi mājā
to varētu izbaudīt arī citi bērni. kļuvuši vēl aktīvāki: ar pašvaldī- dzīvojošie paši grib redzēt savas
Būvniecība viņiem padevās ļoti bas un Koninklijke Nederlansc- mājas apkārtni skaistu un salabi, taču pils vēl nav gatava, tā- he Heidemaatschappij (KNHM) koptu un, manuprāt, mums tas
pēc plānojam tuvākajā laikā at- fonda atbalstu iedzīvotāji pie ir izdevies.»
kal sanākt kopā un to pabeigt.» savas mājas ir izveidojuši stāvJau nākošgad Sila ielas 14
Desmitgadīgais Emīls ir prie- vietu un piebraucamo ceļu ar nama iedzīvotāji plāno apviecīgs par pavadīto dienu bibliotē- apmalēm. Galvenais projekta noties ar blakus esošo dzīvokļu
kā un nespēj sagaidīt, kad varēs dalībnieku mērķis ir patīkama māju iemītniekiem un kopīgiem
iesākto darbu turpināt.
pagalma izveide, kas atvieglotu spēkiem pagalmā izveidot bērnu
Bibliotekāre Dzintra Marač- dzīvi un priecētu ne tikai pašus laukumu.
kovska ir priecīga par Ildzes ak- nama iedzīvotājus, bet arī kaiProjekta kopējās izmaksas ir
tīvo iesaistīšanos pasākumu or- miņus un garāmgājējus.
Ls 1068,20, tai skaitā Nīderlanganizēšanā un darbu bibliotēkā:
Projekta iniciatore un viena des fonda līdzekļi - Ls 281,12,
«Ikdienā Ildzei ir jāveic atbildīgs no daudzdzīvokļu mājas iemīt- pašvaldības līdzekļi – Ls 210,84
darbs – viņa līmē uz grāmatām niecēm Jurina Leite lepojas ar un projekta darba grupas līdzfisvītru kodus, lai modernizē- līdz šim paveiktajiem labiekārnansējums - Ls 576,24.
tu bibliotēkas darbību. Tas ir
darbs, kas prasa lielu pacietību,
jo katrai grāmatai ir savs svītru
kods, tos nedrīkst sajaut, taču
Ildze strādā ļoti kārtīgi un atvieglo darbu man.»

Iedzīvotāji
labiekārto pagalmu

Būvē pili Ziemeļu bibliotēkā
Evija Zade
Dzintra Maračkovska
Dzimtmisas pamatskolas
8. klases solniece Ildze
Jurkovska, kura ar novada
domes atbalstu šovasar strādā
skolēnu vasaras darbu Iecavas
novada Ziemeļu bibliotēkā,
18. jūlijā noorganizēja radošu
dienu bibliotēkas jaunākajiem
lasītājiem.
Ildzes vadībā mazie lasītāji
bibliotēkā būvēja pili no kartona
kastītēm. Viņu prieks nesa gandarījumu arī pašai Ildzei: «Bērni
paši varēja izvēlēties, vai būvēt
kādu pasaku pili vai pašu izdomātu. Ideja par pils būvniecību
radās, jo man bērnībā ļoti patika
tās būvēt. Tāpēc nodomāju, ka

Emīls (no kreisās), Sanija, Estere un Ildze Jurkovska.

Vieni veica būvniecības darbus, citi cepa desas vai stādīja puķes.
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Vidzeme un mēs
Inta Beķere
Lidija Gala
Jau gadu desmitiem ir
izveidojusies tradīcija – jūlijā
mēs ar teātra braucējiem
dodamies divu dienu
ekskursijā. Šogad braucām
nedēļu vēlāk nekā ierasts
– pēc Dziesmu svētkiem. Un
tad nu minējām – būs labs
laiks vai nē. Protams, kā
parasti - veiksme!
Autobusā sakāpām lietus
pavadīti, bet no Dimzukalna
visa brauciena diena bija saules apspīdēta, taču ne svelmaini
karsta.
Jau otro gadu mēs izmantojam zinoša un jauka Aizkraukles šofera pakalpojumus. Iesākot braucienu, mums nedaudz
«jāpastrādā» - jādod zvērests, ka
būsim draudzīgi, smaidīgi un
dziedāsim. Kā jau pienākas rīta
agrumā, no ekskursantiem atskan «Kur tu teci, gailīti». Galvenā organizatore Laima Vēberga
prasmīgi saliedē kolektīvu, iepazīstinot ar septiņiem jaunpienācējiem, kuri tik jauki iekļāvās
mūsu kolektīvā - it kā būtu seni
paziņas. Abas dienas autobusā
valdīja tik draudzīga, sirsnīga
un smieklu piepildīta atmosfēra,
ka tiešām var teikt – mēs bijām
viena liela ģimene. Mūsu vidū
tika iecelti arī «amata meistari» fotogrāfs, žurnāliste, kordiriģente un salona uzraugs.
Pa ceļam visi bijām sajūsmā
par Matīsa sniegto Imanta Ziedoņa literārā devuma atstāstīju-

Kāpjot Drusku pilskalnā.

mu, kurā iesaistījās visi braucēji.
Pirmā mūsu apskates vieta
bija Jaunlaicenes muižas komplekss, kuru 12 paaudzēs no
1747. līdz 1900. gadam pārvaldīja barona fon Volfa dzimta. Pati kungu ēka un tai piederošās saimniecības ēkas ir
diezgan labi saglabājušās. Lūk,
priekšstats par barona saimniekošanu: laidars ar 100 govīm,
modernīca, siltummezgls, vaļas
žāvētava un mārks.
Gides mūs sagaidīja ģērbušās tā laika spilgtākajos tērpos,
kas arī mūsos izraisīja sajūtu, it
kā mēs atrastos citā laikmetā.
Mūs sadalīja divās grupās – viena meklēja apslēptos dārgumus,
bet otru kungu mājā iepazīstināja ar muižas vēsturi, kurā
bija jāieklausās uzmanīgi, lai
pēc tam varētu atbildēt uz gides
jautājumiem un nopelnīt balvas.
Viss muižā pavadītais laiks paskrēja nemanot, bet mūsu atbildes uz jautājumiem liecināja, ka
esam pietiekami apķērīgi. Viena
no gidēm mūs aizveda līdz Opekalna baznīcai, kura ir visaugstāk esošā baznīca Latvijā – 235
metri virs jūras līmeņa. Jaunlaicenes barons šīs baznīcas mūra
ēku cēla no 1774. līdz 1775. gadam uz muižas zemes.
Tālāk turpinājām savu braucienu uz Drusku pilskalnu,
kurš var lepoties ar visskaistāko nogāzi Latvijā. Absolūtais
augstums tam ir 247 metri. Te
nu bērniem un jauniešiem bija
iespēja pierādīt savu fizisko sagatavotību, bet no viņiem neat-

palika arī lielākā daļa pieaugušo. Aizelsušies, taču gandarīti
par savu izturību, atkal pulcējāmies pie autobusa, lai ar Laimas
uzrunu un dziedājumu sveiktu
mūsu šoferi Jāni.
Nākamā pietura – Zeltiņu muzejs, kurā mūs priecēja
ļoti bagātīgs eksponātu klāsts.
Mūsu zēniem bija iespēja pielaikot dažādus militāros atribūtus,
ko puiši ļoti izbaudīja. Tur mēs
varējām pārceļot dažādus vēstures posmus. Sadzīves priekšmeti
uzskatāmi atspoguļo neseno padomju un pirmspadomju laika
sadzīvi Latvijā. Vairāki padomju
armijā dienējušie karavīri, atgriežoties mājās, dāvinājuši muzejam savus formas tērpus, kas
pieejami apskatei. Uzskatāmi
parādītas padomju laika skolēnu
formas un dažādas somas pat
no pirmajiem pēckara gadiem.
Tiem, kas šos laikus piedzīvojuši, tā bija iespēja pakavēties
atmiņās, bet jaunajai paaudzei
– salīdzināt to, kāda dzīve bija
agrāk un kāda tā ir tagad.
Klausoties Sandras stāstītajā, turpinājām ceļu uz bijušo
PSRS kodolraķešu bāzi. Šī vieta noteikti ir jāredz katram pašam savām acīm, jo nekur citur
Latvijā nav atrodams «Ļeņina
laukums». Apmeklējām arī centrālo vadības bunkuru, raķešu
uzglabāšanas angārus, palaišanas laukumu un palīgtehnikas
atrašanās vietas. Šis bijušais
militārais objekts vēl šodien glabā daudz noslēpumu, kurus, kā
mūsu gide teica: «diez vai būs
iespēja kaut kad uzzināt». Tā

kā angāros ir ļoti laba akustika,
tad mēs uzdziedājām arī «Bēdu
manu, lielu bēdu». Nav iespējams aprakstīt visu redzēto un
dzirdēto. Novēlējām gidei pašiedvesmu un enerģiju arī turpmākajam darbam un ceļu turpinājām uz Ates muzeju.
Ar apbrīnojamu šofera un
mūsu pacietību, lēnām, lēnām
mērojām ceļu uz muzeju, jo ceļš
bija kā senos laikos veļas dēlis
un abpus ceļam tikai krūmāji
vien.
Dzirnavu ūdenskrituma šalku ieskauta slejas iespaidīga
Vidzemes lauku sēta. Tālāk zirgu inventāra šķūnis, ratnīca,
smēde, traktoru motoru šķūņi
un maltuve. Šī vieta sasauc atmiņas par grūto darbu senatnē
un senajiem darba rīkiem. Pēc
muzeja apskates mūs sagaidīja
cienasts – maize ar šajā gadā
ievāktu medu. Degustējām, kā
arī varējām iegādāties dažādus
sīrupus – katru savai veselības
problēmai.
Nu jau nedaudz pieklusuši
turpinājām ceļu uz mūsu naktsmītnes vietu, kurā mitināmies
jau otro gadu pēc kārtas – Jaungulbenes profesionālās skolas
viesnīcu. Pateicībā par labajām
pagājušā gada atmiņām, Laima
veltīja sirsnīgus pateicības vārdus saimniecēm un veltījumu
ar pašsacerētiem vārdiem dziesmā.
Vakariņas mums gardas,
porcijas lielas, bet tad jau bez
drūzmēšanās atradām savas istabiņas, daži vēl nopeldējās baseinā un tad jau naktsmiers.

Laimas Vēbergas ekskursantu grupa pie Ļeņina pieminekļa.
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Iecavas šāvēji izceļas
1.lpp.
Komandu vērtējumā labākie
izrādījās divi Iecavas novada
mednieku kolektīvi – 1. vietā ierindojās «ZIRNIEKI», bet 2. vietā
- «GULBJI». No komandas «ZIRNIEKI» punktus ieskaitei guva:
Ēriks Upelnieks, Mairis Upelnieks, Jānis Upelnieks, Dainis
Upelnieks, Diāna Upelniece, Artis Runcis, Igors Pužs, Mārtiņš
Kavoss un Verners Stūrmanis.
Komandas «GULBJI» punktu devēji: Juris Sidorenkovs, Viktors
Sidorenkovs, Artūrs Sidorenkovs (jaunietis), Andrejs Matvējevs, Uģis Žukelis, Normunds
Dubkevičs, Roberts Dernovojs
un Sergejs Solodilovs.
Jāuzteic Diānas debija šaušanā. Viņa izcīnīja 1. vietu junioru/sieviešu konkurencē un
komandu ieskaitē disciplīnā
«stāvošs mērķis 50 m» viņai 2.
labākais rezultāts starp visiem
medniekiem (73 no 100 punktiem). Šajā disciplīnā visas godalgotās vietas ieguva iecavnieki.
Laba debija arī Artim Runcim: viņam 6. vieta individuāli
un labs pienesums komandai,
kā arī 2. labākais rezultāts ieskaites sērijā: 73 no 100 punktiem.
Pārējie iecavnieku
individuālie labākie rezultāti:
Dainis Upelnieks – 1. vieta
tranšejas stendā;

Juris Sidorenkovs – 1. vieta
sportingā;
Diāna Upelniece - 1. vieta
jauniešu/sieviešu konkurencē;
Viktors Sidorenkovs – 2. vieta apaļajā stendā;
Artūrs Sidorenkovs – 2. vieta
jauniešu/sieviešu konkurencē;
Sergejs Solodilovs – 2. vieta
tranšejas stendā;
Verners Stūrmanis – 2. vieta
50m meistaru klasē;
Uģis Žukelis – 2. vieta 50m;
Mairis Upelnieks – 3. vieta
50m;
Igors Pužs – 3. vieta sportingā;
Edžus Kauķis - 3. vieta jauniešu/sieviešu konkurencē.
Dainis Upelnieks
atkal kļūst par čempionu
Pagājušajā nedēļas nogalē,
20. un 21. jūlijā, Grobiņā aizvadīts Latvijas čempionāts stenda
šaušanā, kurā iecavnieks Dainis
Upelnieks izcīnīja zeltu.
Sacensības norisinājās pēc
garās divu dienu programmas,
kurā jāšauj 125 mērķi kvalifikācijā, pēc tam pusfinālā un finālā, skaidro Dainis Upelnieks: «Kā
jau šosezon ierasts, pēc jaunā
nolikuma kvalifikācijai ir vairāk
treniņprocesa raksturs, un īstā
šaušana sākas tikai pusfinālā.
Vējainie laika apstākļi mums
izraisīja papildu bažas par veik-

smes un neveiksmes faktoru.»
Dainis Upelnieks līdera pozīcijās noturējās visā sacensību garumā, kvalificējoties ar
rezultātu 114 no 125 punktiem
un par 11 punktiem apsteidzot
otro vietas ieguvēju Valdi Kalēju. Pusfinālā iekļuva arī Vadims
Basovs ar 101 punktu, Gundars
Briedis (96), Emīls Starodubcevs
(93) un Kaspars Avens (92).
Pusfinālā punktu skaitīšanu
visiem sešiem šāvējiem sāk no
nulles, tādēļ lielais punktu pārsvars kvalifikācijā Dainim neko
nepalīdzēja. Tomēr viņš stabili
turpināja iesākto līdera ceļu un
pārliecinoši bija labākais gan
pusfinālā ar 14 punktiem no 16,
gan finālā ar 15 punktiem no

16, otrajā vietā atstājot Vadimu
Basovu ar rezultātu attiecīgi 12
un 11 punkti. Par trešo vietu cīnījās Valdis Kalējs un Kaspars
Avens. Veiksmīgāks izrādījās
Kaspars Avens, kuram pusfinālā 10 un finālā 12 sašauti mērķi,
savukārt Valdim Kalējam 10 un
11 sašauti mērķi.
Šosezon valsts mēroga sacensības ir noslēgušās un turpmāk
šāvēji startēs starptautiskajā
arēnā. Pēc divām nedēļām Vācijā būs Eiropas čempionāts, kurā
startēs Rolands Birzgalis tranšejas stendā un Dainis Upelnieks
apaļajā stendā. Augusta pēdējā
nedēļas nogalē Viļņā norisināsies «Žalgiris Grand Prix», kurš
iecienīts Latvijas šāvēju vidū.

Uzvarētāji «Zirnieki»: Mairis Upelnieks (no kreisās,) Ēriks
Upelnieks, Artis Runcis, Dainis Upelnieks, Diāna Upelniece
un Verners Stūrmanis ar krustdēlu.

Ideju darbnīcā šuj lelles un glezno ar putām
1.lpp.
Zorģu nometnē rītus bērni
iesāka ar iepazīšanās spēlēm,
rīta apļiem. Tās vadīja psiholoģe
Ilze Naguraviča, kuras ieguldījums nometnes gaitā bija neatsverams, atzīst bibliotēkas un
projekta vadītāja Aina Ezergaile.
Bērnu izglītošanās iesaistījās arī
speciālisti no Bērnu literatūras
centra, kas nometnes dalībniekus ieinteresēja ar improvizāciju
spēlēm. Tajās bērni ar kustībām
centās attēlot stāstu, kas rādīts
bildēs. No Dubultu bērnu bibliotēkas ieradās Ingūna Radziņa
ar lellēm. Sākumā viņa izrādīja
lelles, stāstot stāstus, bet vēlāk
lika bērniem pašiem tādas uzšūt.
Nometnē bija plānots uzņemt 15 bērnus, taču pēc pagājušā gada pozitīvās pieredzes tai
pieteicās krietni vairāk bērnu.
Tika pieņemti visi. Iecavniece
Ilze Hinca uz nometni bija atvedusi visus savus trīs bērnus:
Agati (12), Andreju (10) un Jurģi
(7). Bērni ir priecīgi par nometni.

Visvairāk viņiem paticis dekorēt
pildspalvas ar plastiku: paticis
vērot, kā rullīšos sajaucas krāsainā plastika. Ar aizrautību arī
šuvuši lelles. Agatei īpaši paticis
lellēm taisīt tieši kājas un rokas.
Viņa labprāt mājās uztaisītu vēl
kādu lelli.
Projekta vadītāja A. Ezergaile ir gandarīta, ka ir izdevies
sasniegt iecerēto – radīt prieku
bērniem un arī vecākiem. Viņa
visas četras dienas ne tikai organizēja, lai viss noritētu raiti,
bet arī bija kā nometnes bērnu
mamma, viņus uzmundrinot,
samīļojot un palīdzot, ja kādam
kas neizdodas. Ja Aina kaut ko
dara, tad dara to no sirds – līdz
pēdējam sīkumam. Nometnes
organizēšanā piedalījās vēl daudzi citi, kuru palīdzību A. Ezergaile augstu novērtē.
Projekta realizācija kopā izmaksājusi Ls 500, no kuriem
KNHM fonda atbalsts ir Ls 200,
pašvaldības – Ls150, bet bērnu
vecāki piedalījās ar Ls 150 lielu
līdzfinansējumu.

Vissirsnīgākā pateicība visiem, visiem, kas palīdzēja veidot nometni Zorģos.
Vislielāko palīdzību var sniegt tieši cilvēks ar palīdzīgajām rokām un labajiem
vārdiem. Īpašs paldies Ilzei Naguravičai, Pastaru ģimenei, Annai Strēlei, Sarmītei
Avotai un Ivetai Dravniecei no viesu nama «Dārta», Betijai Celitanei un Annai
Katrīnai Deņisovai, Sarmītei Gausai un Ivetai Neilandei no Bērnu literatūras centra,
Ingūnai Radziņai no Dubultu bibliotēkas, Vinetai Lambertei un Agnesei Zariņai. Arī
tiem, kas palīdzēja kaut vai tikai uz brīdi, bet tieši tādēļ viss izdevās.
Aina Ezergaile

Puiši atklāja, ka balto
leļļu pildījuma materiālu var tīri labi pikoties.
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Sporta ziņas
27. jūlijā Ķekavas novada sporta svētkos aizvadīts strītbola
sacensību otrais no četriem posmiem. Tajā veiksmīgi
piedalījušās četras komandas no Iecavas.
2000. gadā dzimušie:
1. vieta «Big3» - Toms Janeks, Ēriks Naumenko, Haralds Štāls
2. vieta «Sīkie» - Edvīns Milzers, Gvido Valbe, Aivens Radiončiks
1998. gadā dzimušie:
3. vieta «Dartija» - Kārlis Ozoliņš, Kristers Kreicšteins, Mārtiņš
Čudars
Veterāni (40+):
2. vieta «Iecava» - Māris Ozoliņš, Gunārs Plucis, Aļģis Mudurs.
Kopvērtējumā ņems vērā trīs labāko sacensību posmu rezultātus.
Nākamais posms būs 20. augustā Baložos, bet ceturtais noslēdzošais posms – 10. septembrī pie Ķekavas vidusskolas.

Sācies futbola
čempionāts
Iecavas novadā
Roberts Tarvids
Pagājušajā nedēļā startēja
futbola kluba (FK) Iecava
rīkotais ikgadējais Iecavas
novada čempionāts
7x7 futbolā, kurā dalību šogad
pieteikušas sešas komandas.
Uzvarētājs sacensībās tiks
noteikts pēc divu apļu turnīra.
Visas spēles tiek aizvadītas Iecavas internātpamatskolas stadionā, jo vidusskolas laukumā pagaidām vēl notiek rekonstrukcijas darbi.
Spēles notiek katru dienu no
plkst. 19. Ar spēļu kalendāru
un sīkāku turnīra statistiku var
iepazīties FK Iecava mājas lapā:
www.fkiecava.lv. Visi interesenti
laipni aicināti uz spēlēm atbalstīt futbolistus.
Spēļu rezultāti:
Lats uz nedēļu 10:0 Juniori
(Lats uz nedēļu: R. Ivenkovs
- 4, A. Barkovskis - 4, K. Maska-

Iecavnieki startēs «Drostalās»
Elīna Arāja
Svētdien, 4. augustā,
Iecavas novada Zorģu ciema
«Drostalās» notiks sacensības
jātnieku sportā «Drostalu
kauss 2013», kas domāts arī
kā izklaides pasākums visai
ģimenei.
Pērn augusta sākumā zirgu
staļļa «Drostalas» saimnieki Linda un Kristaps Arāji savā saimniecībā pulcināja aptuveni 80
jāšanas sporta dalībniekus no
visas Latvijas. Zirgu sacensības
iecavnieki sen nebija piedzīvojuši, tādēļ ar aizrautību vēroja gan
jātniekus ar zirgiem un ponijiem, gan paši piedalījās izjādēs,
gan arī ģimenes lokā vienkārši
labi pavadīja laiku, piedaloties
dažādās aktivitātēs un iepērko-

ties tirdziņā.
Ne tikai jātnieki, arī pārējie pasākuma apmeklētāji bija
apmierināti ar šādu pasākumu
un viesa cerības, ka šis ir kādas
jaukas tradīcijas aizsākums. Arī
paši «Drostalu» saimnieki labprāt
rīko pasākumu atkal, jo sporta
kluba «Drostalas» paspārnē šogad trenējas vairāki jātnieki, arī
iecavnieki, kas labprāt piedalītos sacensībās pašu laukumā.
Turklāt, ņemot vērā veiksmīgo
debiju pagājušajā gadā, šogad
sacensībām no Iecavas novada
pašvaldības saņemts finansiāls
atbalsts.
Programmā: 9:00 – Maršruts
Nr.1; 11:00 – «Drostalu Kausa
2013» atklāšanas parāde, kam
sekos pārējie maršruti.

lis, I. Porietis);
Eckau 1:3 Ballu Motors
(Eckau: M. Ivanovs; Ballu
Motors: E. Dukaļskis - 2, R. Bernāns);
Ballu Motors 15:2 Crazy Fox
(Ballu Motors: A. Ļeļs - 4,
E. Antonevičs - 4, J. Rozumnijs
- 2, M. Kohanovičs - 2, J. Gedertsons, G. Kaspars, R. Millers;
Crazy Fox: M. Pavlovs, A. Šimko);
Santos 13:1 Juniori
(Santos: R. Tarvids - 4,
S. Fokas - 4, A. Bergmanis - 2,
J. Ludriķis - 2, G. Kalnmalis;
Juniori: M. Feldmanis);
Eckau 16:0 Crazy Fox
(Eckau: M. Ivanovs - 4,
A. Babuškins - 4, J. Pakalns - 3,
R. Šastakovičs - 2, O. Junolainens, K. Novikovs, M. Trihanovs);
Santos 7:0 Lats uz nedēļu
(Santos: R. Tarvids - 4, S. Fokas - 2, G. Kalnmalis).

Gatavojamies
Baltajai naktij un karikatūrām
Vasara sāk lūkoties uz rudens
pusi un straujiem soļiem nāk
arī septembris, kura pirmajā
sestdienā, 7. septembrī,
Iecavā jau otro gadu notiks
biedrības «Arhīvs» rīkotā
Iecavas Baltā nakts 2013.
Programmā paredzēts nu jau
2. karikatūristu čempionāts un
muzeja ekspozīcijas jaunumu
apskate, dažādām mūzām kalpojošu radošo iecavnieku darbu prezentācija, Krāmu tirdziņš
(kuru ļoti gribētos padarīt par
atraktīvu, visādām interesantām grabažiņām bagātu un krāsainu notikumu, tāpēc aicinām
visus jo īpaši to atbalstīt), nakts
basketbols un citas sportiskas

aktivitātes, radošās darbnīcas
lieliem un maziem. Būs arī jauni
pārsteigumi vecās klēts pagrabā,
Iecavas jauniešu izveidotas filmas pirmizrāde, «ideju dīvāns»,
neliels koncerts Grāfa laukumā
un noslēgumā – diskotēka.
Aicinām visus iecavniekus,
kuri vēlas parādīt plašākai publikai savus radošos darbus,
kādā no tēlotājmākslas jomām,
izrādīt savas prasmes dziesmā,
dzejā, dejā vai kādā citā mākslas jomā, pieteikt savu līdzdalību, zvanot Gitai Kravalai, tālr.
29999421, vai sūtot uz e-pastu:
archivs@inbox.lv.
Biedrības «Arhīvs» dalībnieki

Aizsaulē aizgājuši
Marija Masaļska (10.07.1941. – 23.07.2013.)
Elma Svara (03.08.1927. – 27.07.2013.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

ZAMS

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

A kat. (māc. sāk. 16.08. pl. 17)
B kat. (māc. sāk. 12.08. pl. 17)
95. kods (māc. sāk. 03.08. pl. 17)

Ls 30
Ls 20
Ls 50

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 «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.

Lielam skaitam pudeļu braucam pakaļ.
E. Virzas ielā 14, tālr. 29164600, 29166190.
◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26620351; 26322087.

vecāku sapulci

aicinām vecākus,
kuru bērniem rindas kārtībā
ir piešķirtas vietas bērnudārzā.
PII «Cālītis»

Iecavas pirmsskolas
izglītības iestāde «Cālītis»
piedāvā darbu:
PSIHOLOGAM

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.

Profesionāla fotogrāfa pakalpojumi. Marta, tālr. 20317897.

SIA «Lielzeltiņi»
pērk lopbarības un
pārtikas kviešus.
Transports. Ātra apmaksa.
Īpaši noteikumi un
piemaksas.

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 - 12. augustā.
Iecavas ev. lut. baznīcas
rīkotie

uz pusslodzi.

CV sūtīt uz e-pastu:
bernudarzs.calitis@apollo.lv
Tālr. 63941547, 20271370.

2-istabu dzīvokli ar malkas
apkuri «Dartijas» rajonā pret
1-2-istabas dzīvokli ar ērtībām
Iecavas centrā. Var būt parādi.
Tālr. 29795331.

Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

PĀRDOD GRANULĒTU
BARĪBU PUTNIEM.
Tālr. 26484467, 63960776.
Trešdien, 7. augustā, pl. 16:00
Iecavas pirmsskolas izglītības
iestādes «Cālītis» zālē
uz informatīvu

Maina : : :

kapu svētki

Iecavas novadā:
10. augustā
pl. 13:00 Birzuļu kapos

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

Kuļam labību ar kombainu
CLASS. Tālr. 29795331.

Piedāvā darbu: : :
ZS «Upmaļi» meklē darbinieku
ar pieredzi lauku darbos.
Tālr. 22833485.
ZS «Bišumuiža» aicina darbā
darbiniekus/ces pastāvīgā
darbā. Tālr. 26596699,
Aleksandrs.
Veikalā «Aibe» Grāfa laukumā 2
vajadzīga pārdevēja.
Tālr. 29288382.
Vajadzīgs celtnieks/mūrnieks.
Var būt pensionārs.
Tālr. 29608658.
SIA «Investment property of
Latvia» aicina darbā mūrnieku,
galdnieku/namdari un jumiķi.
Tālr. 26060411.

Pērk : : :

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

Estrādē
10. augustā pl. 12.00
«Ģimenes diena».
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Dienas centrā
«Iecavnīca»
7. augustā pl. 12.00
Ģimenes nedēļas
radošā darbnīca,
kuras laikā tiks veidota glezna
«Laime ir sajūtās, nevis lietās»

8. augustā pl. 17.00-20.00
Nodarbība Iecavas novada
ģimenēm ar tēmu «5-7 gadus
vecu bērnu veiksmīga adaptācija
skolai un turpmākās mācīšanās
motivācijas veicināšana ģimenē»
Tuvākas uzziņas sk. augstāk

Iecavas vidusskolā

uzņemšana 10. klasē
19. augustā plkst. 10.00.

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