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«Drostalu kauss» aizceļo uz Lietuvu

09.08.2013.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Jaunieši
mācās
uzticēties
Pacientus
pieņem
A. Maršava
Jātnieku sporta sacensības «Drostalu kauss» norisinājās jau otro reizi,
pulcējot lielu skaitu dalībnieku un skatītāju.
Elīna Arāja
Svētdien, 4. augustā,
saimnieki Linda un Kristaps
Arāji «Drostalās» uzņēma
aptuveni simt jātnieku,
kas mēroja spēkus konkūrā
- šķēršļu pārvarēšanā. Ap
sacensību laukumu pulcējās
arī pienācīgs skaits līdzjutēju.
Neskatoties uz svelmainajiem laika apstākļiem, «Drostalu
kauss» aizvadīts mierīgā gaisot-

Zemessargi
būvē skatuvi
Elīna Arāja
Zemessardzes
54. inženiertehniskā
bataljona 1. un 2. rotas
karavīriem atkal bija jauns
izaicinājums - uzbūvēt 300
kvadrātmetrus plašu peldošo
skatuvi svētku «Tirza laika
turzā» koncertuzvedumam
«Viņi dejoja vienu vasaru.»
Šis deju – kustību – ūdens
- gaismu uzvedums ar Agra Daņiļeviča horeogrāfiju un Imanta Kalniņa mūziku tika izrādīts
3. augustā Gulbenes novada
4.lpp.
svētkos Tirzā.

nē: gan ārste, gan veterinārā ārste – abas varēja baudīt sacensības. Pirmie jātnieki uz starta
izgāja pulksten deviņos, bet
prasmīgākie dalībnieki, kas cīnījās par «Drostalu kausu 2013»,
pārvarot 1,20 metru šķēršļus,
beidza sacensības vakarpusē ap
pulksten septiņiem.
Visas dienas garumā pasākuma apmeklētāji ne tikai vēroja staltos jātniekus zirgos un
ponijos, bet varēja arī apmek-

lēt tirdziņu: iegādāties meistaru darinātus «Smaidīgos māla
podus» no Pampāļiem un citus
izstrādājumus, kā arī zirgu lietas. Skatītājiem atvērta bija
Dagnijas Lauvas gleznu izstāde,
kur zirgiem bija atvēlēta galvenā loma. Bērni aktīvi apmeklēja
radošo darbnīcu «Ciku Cakas»,
kur varēja uzzīmēt sev nozīmīti
vai izveidot ko citu, jo darbnīcas
vadītājai Vinetai Lambertei ideju
netrūkst.
6.lpp.

2.

2.

Top lapene
«Brīviņos»

3.

Ceļojuma
piezīmes

5.

Ģimenes
8.
dienas
pprogramma

Palīdzi bērnam pilnveidoties!
Elīna Arāja
Pirmie trīs gadi ir ļoti
nozīmīgi bērna attīstībai.
Bērnam ir tāda kā
«kustību karte» - mazajā
cilvēciņā katra procesa
attīstībai jānotiek savā
noteiktajā laikā.
Bērnam vispirms jāveļas, tad
jārāpo utt. Ja kāds no šiem etapiem nenorit pareizi vai stipri
aizkavējas, ir jāpalīdz, lai neiekavētu nākamo procesu.

Savā attīstībā bērns kā vienu
no pēdējām attīsta runas funkciju, tādēļ ir svarīga tās savlaicīga attīstība. «Mēs redzam, kas
notiek medicīniski pedagoģiskajās komisijās. Pēdējo desmit
gadu laikā stāvoklis ir pasliktinājies: bērni runā sliktāk un ir
arī dažādojušies citi bērna attīstības traucējumi. Grūti pateikt,
kas tieši tam ir par iemeslu.
Varbūt komunikācijas trūkums.
Varbūt tas, ka grūtniecība norit
ar komplikācijām, notiek dzemdību traumas, bieža bērna sa-

slimšana agrīnā vecumā, arī nelabvēlīga mikrosociālā vide. Manuprāt, iespaido arī saspringtā
ekonomiskā situācija ģimenēs,
kas veicina vecāku nomāktību,
grūtsirdību vai vienkārši aizņemtību darbā,» stāsta logopēde
Vanda Korbe.
Pēdējo 20 gadu laikā ir palielinājies speciālistu skaits: mikrologopēdi, rehabilitologi, osteopāti, tādēļ pacientiem ir plašākas iespējas saņemt dažādas
konsultācijas un laicīgi veikt
4.lpp.
diagnostiku.

2013. gada 9. augustā .

Jaunieši mācās uzticēties un veidot savstarpēju dialogu
bošanos. Tāds arī bija pasākuma mērķis – sadraudzēties, saliedēties, prast uzticēties un veidot savstarpēju dialogu,» stāsta
L. Jerķe. Speciāliste ir priecīSestdien, 3. augustā, atpūtas
vietā «Spirtnieki» saliedēšanās ga par veiksmīgo sadarbību ar
biedrību «Jaunatne smaidam»,
un komandas veidošanas
kuras trīs dalībnieki radoši un
pasākumā piedalījās 25
jaunieši. Aizrautīgās nodarbēs interesanti vadīja pasākumu, kā
arī individuāli darbojās ar jauaizritēja laiks no 12 līdz pat
niešiem. Aktivitāšu īstenošanā
sešiem vakarā.
Dalībnieku vidū bija gan tik- tika izmantotas neformālās izko tīņu vecumu sasnieguši jaunieši, gan jau studenti. Šoreiz
lielāku aktivitāti izrādījuši tieši
jaunākie pasākuma dalībnieki.
Pasākuma organizatore, pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Laura Jerķe ir gandarīta, ka
vecuma atšķirība nav bijusi par
šķērsli jauniešu sadarbībai, tieši
pretēji – izveidojies labs dialogs,
jo lielākie ar savu darbošanos
spējuši jaunākos iedvesmot un
aizraut, palīdzējuši un pamācījuši, ja bijis nepieciešams.
Sākumā jaunieši iepazinās,
stāstot par saviem vaļaspriekiem un brīvo laiku, bet vēlāk
veica komandas veidošanas un
saliedēšanas uzdevumus. Visvairāk viņus aizrāva pārbaudījumi ar dažādām virvju konstrukcijām. Pasākuma organizatori
bija parūpējušies šīs nodarbes
drošību, sagādājot dalībniekiem
ķiveres, cimdus un drošības jostas. «Pasākuma laikā nesacentāmies, bet koncentrējāmies uz
komandu saliedēšanu un sadarAnta Kļaveniece
Laura Jerķe

glītības spēles, piedzīvojumu pedagoģijas metodes, zemo virvju
elementi. Lai pēc aktīvas darbošanās atgūtu enerģiju, visi pasākuma dalībnieki uz ugunskura
kopīgi gatavoja pusdienas.
Pasākums tika organizēts
Latvijas Universitātes projekta
«Atbalsta programmu izstāde un
īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» ietvaros.

Visvairāk jauniešus aizrāva pārbaudījumi
ar dažādām virvju konstrukcijām.

Pacientus pieņem jauna ģimenes ārste
Elīna Arāja
no A. Maršavas albuma

Pacientiem ārste Antra
Maršava iesaka: «Kā teic
sena austrumu gudrība - lai
ilgi dzīvotu, galva ir jātur
aukstumā, kājas siltumā un
vēders alkumā.»

Ģimenes ārstes dr. Lāsmas
Četvergas privātpraksi
pārņēmusi dr. Antra Maršava,
kas jau no 1. augusta pieņem
iepriekšējās ārstes pacientus.
Pacientu pārreģistrēšana
notiek ļoti vienkārši –
aizpildot veidlapu pie jaunās
dakteres vizītes laikā.
Dr. A. Maršava 1990. gadā
ir pabeigusi Rīgas Medicīnas
institūta Pediatrijas fakultāti
un pēc gada izgājusi internatūru neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestā. Pēc skolas
beigšanas A. Maršava strādājusi
par pediatri, bet vēlāk specializējusies arī par ģimenes ārsti un

«Man ir prieks, ka Iecavas
jaunieši vasarā nenīkst no bezdarbības, bet ir ļoti aizņemti
– viņi strādā, piedalās nometnēs
un dažādos pasākumos. Taču
tam ir arī savs mīnuss – daudzi tādēļ nevar piedalīties pasākumos, kas notiek Iecavā,» teic
L. Jerķe. Tomēr līdzīgus pasākumus viņa plāno organizēt arī
turpmāk, cerot, ka tajos piedalīsies arvien vairāk jauniešu.

infektoloģi. Vairāk nekā 20 gadu
darba pieredzi viņa ir smēlusies
gan Infektoloģijas centrā strādājot par pediatri-infektoloģi,
gan Suntažos un Ziepniekkalnā
vadot ģimenes ārsta praksi, gan
arī ārstējot pacientus citās ārstniecības iestādēs.
A. Maršava jau sen Iecavu noskatījusi, daudzreiz braucot tai
cauri un priecājoties par skaisto
ciemu. Tādēļ tieši šeit viņa pieteikusies rindā uz ģimenes ārsta
vietu. Tagad, kad uzsāktas darba gaitas, viņa plāno pārcelties
uz dzīvi Iecavā, kur dēls Rauls
varēs mācīties Iecavas vidusskolā. «Pirmajā darba dienā staigāju
pa Iecavas centru un pārliecinājos, ka man tiešām šeit patīk. Es
sajūtu šeit labu auru un mieru,»
stāsta A. Maršava.

Nacionālā veselības dienesta
Zemgales nodaļa informē, ka no
2013. gada 1. augusta darbu Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrā izbeidz ģimenes ārste Lāsma Četverga un viņas praksē reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti.
Pacientiem ieteikts pārreģistrēties pie ģimenes ārstes Antras Maršavas (tālr. 63941481 vai 63960218)
vai pie jebkura ģimenes ārsta, kuram ir līgums ar valsti par primārās
veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu un apmaksu.
Pacientus, kuri līdz 2014. gada
1. februārim nebūs izvēlējušies sev
ģimenes ārstu, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs pārreģistrēt
pie ģimenes ārstes Antras Maršavas, kura ir ģimenes ārstes Lāsmas
Četvergas prakses pārņēmēja.
Jautājumu gadījumā pacienti
ir aicināti vērsties Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļā,
tālr. 63027249; 63007086; e-pasta
adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv
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Top lapene «Brīviņos»
Evija Zade
Dzintra Ziemele
Pie Iecavas novada Zālītes
internātpamatskolas ar
pašvaldības un Nīderlandes
KNHM fonda finansiālu
atbalstu skolas radošā aktīvo
pedagogu grupa spraigi būvē
lapeni.
Projekta mērķis ir ne tikai
radīt jaunu lapeni, bet tā realizācijā iesaistīt arī bezdarbniekus un cilvēkus no riska grupām. Savstarpēja sadarbība un
atbalsts ir viens no galvenajiem
projekta uzdevumiem. Vislielāko labumu jaunizveidotais tējas
namiņš sniegs Zālītes internātpamatskolas bērniem. Turpmāk
viņus ikdienā priecēs patīkama atpūtas vieta, kur tikties ar
draugiem.
Sākotnēji lapeni bija plānots
izbūvēt romantisku un smalki
veidotu, taču, mainot lapenes
atrašanās vietu, no romantiskas
būves tā pārtapa par diezgan
smagnēju konstrukciju. Tas darīts, lai lapene būtu saderīga ar

rotaļu laukuma apaļkoku objektiem. Darba gaitā izvērtēti labākie risinājumi, vienlaikus rūpējoties gan par izskatu, gan par
konstrukcijas ilgtspēju, informē
Arnolds Ziemelis, kokapstrādes
skolotājs.
Lapenes būvniecībā ir iesaistījusies skolas aktīvo pedagogu
grupa un brīvprātīgie, bet celtniecības darbu vadība uzticēta
skolotājam Ginteram Lazbergam, kas skolā pasniedz darba
mācību un ir viszinošākais būvniecības jomā.
Projekta dalībniece Dzintra
Ziemele stāsta, ka šobrīd lapenes izveidē atlicis vairs tikai pats
patīkamākais posms: «Pamati būvei jau ir gatavi, dēlīši, no
kuriem lapene tiks veidota, arī ir
sagatavoti, vēl tikai jāsaliek viss
kopā. Darbu veicam diezgan pamatīgi – visi aktīvi iesaistāmies
un saņemam palīdzību arī no
brīvprātīgajiem. Neskatoties uz
dažām darba laikā gūtajām traumām un negadījumiem, mūsu
spars un iniciatīva nav mazinājušies. Lapenes atklāšanas dienā «Brīviņos» esam ieplānojuši
arī svinīgu pasākumu.»

Ikšķile gatavojas un gaida
Jā, Ikšķile gaida mūs kārtējā Latvijas politiski represēto
salidojumā. Esam palikuši vairs
tikai 17621 (01.01.2013.), tāpēc katra šāda tikšanās mums
ir ļoti, ļoti svarīga, citam varbūt
jau pēdējā. Katru gadu Ikšķilē
pulcējas vairāki tūkstoši salidojuma dalībnieku: politiski represētie, viņu tuvinieki un draugi,
visi, kas grib sajust to kopības
gaisotni, kas valda Ikšķilē. Patīkami, ka pasākumā piedalās ne
mazums jauniešu. Viņiem nebija jāpiedzīvo tas, ko redzējām
mēs, politiski represētie, bet viņi
ir kopā ar mums.
Šogad salidojums Ikšķilē

notiks 17. augustā plkst. 13.
Izbrauksim no Iecavas plkst.
11:30, pulcējoties autoostā. Būs
lielais autobuss, vietas pietiks
visiem. Simboliskā dalības maksa Ls 0,50 – kopīgai limonādei.
Salidojumā koncertu sniegs grupa «Labvēlīgais tips» Normunda
Jakušonoka vadībā. Būs interesanti, jo esam pieraduši pie
«vecajiem tipiņiem», bet ko rādīs
jaunie? Bet vēlāk pļaviņā spēlēs
lauku kapela «Meldiņš» no Lubānas.

Celtniecības darbu vadība uzticēta G. Lazbergam (pa labi).
Projekta veidotājiem šī ir pirmā reize šāda projekta sagatavošanā un realizēšanā, taču nebūt
ne pēdējā. Ar jauniegūto pieredzi projekta dalībnieki ir gatavi
radīt un īstenot jaunas idejas.
Lapene top projekta «Sabiedriski pieejams tējas namiņš – lapene, organizēts kaimiņu saiets

un savas dzīves vides kvalitātes
uzlabošana – jautro amatu dienu «Brīviņos»» ietvaros. Projekta
kopējās izmaksas ir Ls 728,00,
no kā Nīderlandes KNHM fonda
līdzekļi ir Ls 281,12, pašvaldības – Ls 210,84, bet projekta
darba grupas līdzfinansējums
– Ls 236,04.

Novada domē

Gaida idejas

Izglītības, kultūras un sporta
dāvāt novada iedzīvotāji. Tādēļ
komitejas sēdē 6.augustā
dome aicina līdz 20. augustam
izskatīja jautājumu par
iesūtīt e-pastā dome@iecava.
pašvaldības apbalvojumu
lv vai ienest pašvaldības kanjauno dizainu. Mākslinieki
celejā fotogrāfijas, zīmējumus,
Ilze Lībiete un Juris Ivanovs
grafiskos risinājumus u.tml., ko
prezentēja pašvaldības Goda
varētu izmantot Goda raksta un
raksta, Gada cilvēka un Goda
Gada cilvēka apbalvojuma rakspilsoņa apbalvojumu rakstu
ta noformējumā. Būsim pateicīgi
paraugu skices.
arī par labām vārdiskām idejām
Komitejas locekļiem nebi- (zvaniet 63941301, 63941991),
ja iebildumu pret Goda pilsoņa lai apbalvojumu dizainā atsporaksta grafisko veidolu senatnes guļotos mūsu novadam rakstuIecavas novada politiski noskaņās, taču citu apbalvoju- rīgais. Labāko ideju autoriem
represēto kluba valde mu izskats būtu jāpilnveido ar garantētas balvas!
mūsdienīgiem elementiem. DeTamāra Šmite,
putāti vienojās, ka šajā darbā
Iecavas novada domes
nepieciešamas jaunas idejas un
Ciemu iedzīvotājus aicina uz tikšanos
kancelejas pārzine
svaigs skatījums, ko varētu pieTuvojoties 2014. gada budžeta plānošanas periodam,
augustā un septembra sākumā pašvaldības pārstāvji
Kāds bijis jūlijs
dosies uz ciemu bibliotēkām, lai tiktos ar iedzīvotājiem.
Uz jautājumiem atbildēs un ierosinājumus
Jūlijā laulību noslēguši desmit pāri. Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas desmit miršanas un sešas dzimšanas apliecības, informē nodzīves un vides kvalitātes uzlabošanai uzklausīs:
daļas vadītāja Edīte Jančone. Jaundzimušajiem zēniem doti vārdi:
•domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis,
Markus, Ralfs, Elviss un Gļebs, bet meitenēm: Sintija un Zlata.
•izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs,
•zemes ierīcības dienesta vadītājs Aivars Mačeks,
Iecavas novada pašvaldības iestāde
•Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale.
«Iecavas novada Sociālais dienests» informē, ka augustā

Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks pirmdienās no plkst. 18:00:
12. augustā Ziemeļu bibliotēkā;
19. augustā Zorģu bibliotēkā;
26. augustā Zālītes bibliotēkā;
2. septembrī Rosmes bibliotēkā.

AS «Latvenergo» turpina sniegt atbalstu ģimenēm
ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši, sākot ar 2013. gadu).
AS «Latvenergo» elektrības norēķinu karti Ls 53,70 vērtībā
var saņemt Sociālajā dienestā (Dzirnavu ielā 1)
pirmdienās no plkst. 8 līdz 17 un trešdienās no plkst. 8 līdz 18.

2013. gada 9. augustā .

Palīdzi bērnam pilnveidoties!
valoda, tādēļ pārbaudi noteikti
veic arī rehabilitologs, kas arī
nosaka ārstēšanas programmu,
skaidro V. Korbe. Uz rehabilitācijas procedūrām Iecavā ir pat
rindas, jo šī ārstēšana tiešām
palīdz: gan masāža, gan koriģējošā vingrošana, gan arī sāls
istabas procedūras, kas bērnam
uzlabo elpošanu, jo arī uz elpošanu un pūšanu balstās runas
attīstība. Turklāt sāls istabā nostiprinās bērna līdzsvarotība. Ar
masāžu rehabilitologs bērnu var
Kas notiek, ja nedara?
nomierināt, ja ir pārāk aktīvs,
Ja savlaicīgi bērnam nevai arī otrādi – aktivizēt, ja
sniedz palīdzību, valodas
Mēs
ir pasīvs.
attīstība viņam aizkareizēm par
Arī neiznēsāti bērvējas. Turklāt ar laiproblēmu cenni ar speciālista paku novērojami arī
līdzību «visu sarauj»
šamies nedomāt
dzirdes traucējumi.
un jau brīdī, kad
Rezultātā bērnam
un tā it kā pazūd.
ir apgrūtināta lasīTaču bērnam attīstī- jāiet uz skolu, pārējos «ir panākuši»,
šana un traucēta
bas traucējumi neizstāsta V. Korbe un
rakstīšanas iemazudīs, ja tos vienkārši ierosina vecākiem
ņu attīstība, kas V.
ignorēsim. Iecavā ir
rūpīgāk ieklausīKorbes praksē un
citur Latvijā pierā- pieejami vairāki spe- ties bērnā: «Ir bijis
gadījums, kad māte
ciālisti, kas bērdījusies jau ilgākā
ar bērnu atnāk uz
laika posmā: «Bērns
nam tiešām var
pārbaudi
(Bauskā
izlaiž, sajauc burtus.
palīdzēt.
pašlaik tāda ir obligāta)
Ja skaņu izrunu labo
un saka, ka viņas lolojunovēloti, kļūdas rakstībā
mam problēmu nav. Vecāki
tomēr paliek un to ir krietni
grūtāk izlabot. Savukārt lasot pierod pie bērna nepareizās izbērnam rodas problēmas zilbju runas un vairs nesaklausa, ka
viņš skaņu neizrunā pareizi.»
dalīšanā.»
Sešgadīgo,
septiņgadīgo Turpmāk arī Iecavā bērniem no
bērnu grupiņās parasti ir vis- divu gadu vecuma būs obligāmaz divi, trīs bērni, kam ir ap- ta bezmaksas valodas pārbaugrūtināta skaņu uztvere. Tad de, ko veiks logopēde V. Korbe.
speciālistiem jācenšas palīdzēt Līdz šim pārbaudes pirmsskolas
bērnam to apgūt un labot ar da- izglītības iestādēs logopēdi veižādu spēļu elementiem un citām ca no triju gadu vecuma. Taču
metodēm. Viņiem jāmāca skaņu logopēde priecājas, ka ir arī veanalīze un sintēze, jo šiem bēr- cāki, kas paši savu bērnu atved
niem ir grūti izprast īsos un ga- ātrāk un vaicā, ko darīt. Solis uz
priekšu ir arī tas, ka, pieaugot
ros patskaņus.
to bērnu skaitam, kam ir attīstības problēmas, pagājušā gada
Ko iesaka speciālisti?
Nevar bērna dzirdi, redzi, nogalē domes deputāti pieņēma
stāju pārbaudīt atsevišķi, jo visi lēmumu par papildu logopēprocesi darbojas kompleksi. Bie- da slodzi pirmsskolas izglītības
ži vien, ārstējot stāju, uzlabojas iestādēs. Iepriekš katrā iestādē
1.lpp.
Ļoti attīstīta ir rehabilitācijas nozare, tās speciālisti tagad
ir pieejami gan Bauskā, gan arī
Iecavā. Iecavas novada pašvaldība ir iegādājusies Minhenes
funkcionālo attīstības testu - diagnostikas komplektu, kas gan
valodas defektus, gan citus attīstības traucējumus ļauj diagnosticēt agrīni, palielinot iespēju
pilnībā novērst problēmu.

bija viena logopēdiskā grupa,
ar kuru strādāja logopēds, taču
tagad uz katriem 30 izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kas integrēti citās
pirmsskolas izglītības iestādes
grupās, jābūt vēl vienam logopēdam.
Psiholoģe Ilze Naguraviča
bērniem diagnosticē intelektuālās un kognitīvās spējas. Viņa
pārbauda bērna lasītprasmi un
veic mācību sasniegumu testu.
«Reti kad nākas saskarties ar
tīri logopēdisku problēmu, bieži vien tai seko arī mācīšanās
traucējumi,
koncentrēšanās
spējas, uztveres un vēl daudzas
citas problēmas,» stāsta I. Naguraviča. Bieži vien psihologa
pārbaudēs atklājas dažādas attīstības problēmas, taču parasti
tās ir novēršamas, ja tiek laicīgi
konstatētas. Protams, to nevar
izdarīt vienā apmeklējuma vizītē, reizēm, piemēram, logopēds
ir jāapmeklē vairāk nekā gadu,
izpildot arī ieteikumus, kas jāveic mājās.

darboties un runāt, taču bieži nezinām, kā to pareizi darīt.
Tādēļ sadarbosimies kopā - logopēdi, ģimenes ārsti, pirmsskolas iestādes un ģimene. Pirmais
solis – iespēja 16. augustā apmeklēt bezmaksas nodarbību
par bērna vispārējo un valodas
attīstību no dzimšanas līdz trīs
gadu vecumam. Un tad mūsu
bērni augs laimīgi un patīkami
sarunu biedri.»

Sarunas ar vecākiem
Logopēde Vanda Korbe kopā
ar IVSAC vadītāju Mirdzu Brazovsku un novada domes jaunatnes lietu speciālisti-veselības
veicināšanas koordinētājas p.i.
Lauru Jerķi 16. augustā plkst.
10-13 kultūras namā organizē speciālistu sarunas ar vecākiem. Pasākuma laikā vecāki
varēs uzzināt par bērna attīstību pirmajos trijos gados, kā arī
noskaidrot, ko spēj dažādi speciālisti. Šoreiz sarunā piedalīsies rehabilitoloģe Daiga Onužāne, logopēde Vanda Korbe, mikrologopēde Anastasija Irbe un
Ar ko sākt?
pediatre-logopēde Iveta Odziņa.
«Pilnvērtīgai valodas apguvei «Turpmāk varētu pieaicināt arī
ir milzīga nozīme bērna attīstībā, psihologus un psihiatrus, turtā iespēja aktīvi izzināt apkārtē- pinot darbu grupās pa vecumu
jo pasauli un pieskaņoties
apakšgrupām. Ir izmainījies
tai. Ja divgadīgs bērns
bērnu spēļu klāsts, arī
Autobusu
vēl skaidri neizrunā near to vajadzētu vecākus
saraksts:
vienu vārdu, noteikti
iepazīstināt,» stāsta V.
Rosmē 9:00
jāmeklē speciālistu paKorbe.
Zorģos 9:10
līdzība. Papildus tam,
Jāatgādina, ka pako jūsu bērnam ieteiks
sākuma laikā atsevišķā
Zālītē 9:25
speciālisti, pats vecāks Dimzukalnā telpā darbosies aukles,
var mēģināt bērna valokas pieskatīs mazuļus.
9:45
du atraisīt, rotaļājoties ar
Pašvaldība nokļūšanai uz
viņu. Ieteikumus un idejas
pasākumu nodrošinās bezieteiks speciālisti,» skaidro Iemaksas autobusu no novada
cavas pedagoģiski medicīniskās ciemu bibliotēkām.
komisijas vadītāja Ineta ZvirgzSīkākai informācijai zvanīt
da-Šebina un uzsver: «Laiks, ko logopēdei Vandai Korbei (tālr.
vecāki pavada kopā ar savu bēr- 26440747) vai novada domes
nu, ir ļoti nozīmīgs visā bērna jaunatnes lietu speciālistei Lauattīstības posmā. Mēs gribam, rai Jerķei (tālr. 63963403 vai
lai bērns ātrāk iemācās staigāt, 26982582).

Zemessargi būvē skatuvi
1.lpp.
Lai uzdevumu pienācīgi veiktu, astoņi zemessargi iecavnieka, virsleitnanta Daiņa Kravala vadībā Tirzā strādāja četras
dienas, daždien pat pa 14-18
stundām. Skatuve tapa pēc D.
Kravala idejām un skicēm. D.
Kravals saka lielu paldies savai
komandai - iecavniekiem Mārtiņam Šulcam, Raivim Puriņam,
Ērikam Trimakaitim, Jānim
Burcevam, baušķeniekiem Edgaram Brazauckim un Jurim
Baibakovam, kā arī Guntaram
Ziedam par profesionalitāti un
atbildību.

Mārtiņš Šulcs
Zemessargu uzbūvētā peldošā skatuve koncertuzvedumam «Viņi dejoja vienu vasaru».

. 2013. gada 9. augustā

Ceļojuma piezīmes

Vidzeme un mēs
Inta Beķere
Lidija Gala
(Sākums 2. augusta laikrastā)
Otrā diena. Saules pilns mūs
modina 14. jūlija rīts. Visi esam
labā noskaņojumā un jau plkst.
7 pulcējamies pie autobusa, jo ir
laiks doties uz Cesvaines baznīcu. Pie tās mūs sagaida ļoti simpātiska un pret atbraucējiem
atvērta ērģelniece Daiga, kura
20 gadus ir dzīvojusi līdzi baznīcas uzplaukumam. Šī baznīca
mūs visus uzrunāja – pat mūsu
vismazākie bērniņi klusi un nemanāmi skatījās un klausījās.
Ērģeļu skanējumu bijām dzirdējuši jau citus gadus, viesojoties dažādās baznīcās, bet šādu
sniegumu – izjustu līdz mielēm
tā, ka liekas, tās runā cilvēkam
saprotamā valodā. Kaut kas fantastiski grandiozs! Ne velti viņa
ir mācījusies pie valsts labākajiem ērģelniekiem.
Un tad – Cesvaines pils ar
savu 2012. gada likteni. Pils celta no 1893. līdz 1896. gadam un
ir spilgts mākslas paraugs, kurā
viens otru papildina arhitektūra, tēlniecība, metālapstrāde un
glezniecība. Ēkas ārējā veidolā
saskatāmas gotikas, renesanses, baroka un jūgendstila formas. Izstaigājot pils iekšējās telpas, rodas pārliecība, ka daudz
ko iespējams atjaunot. Vajadzīgs
tikai pacietīgs darbs un līdzekļi.
Gids aizved uz pagrabstāvu, uzkāpjam pils tornī. Savu majestā-

Roberts Jurjānu muzejā.

tismu pils nav zaudējusi.
Tālāk mūsu brauciens līdz
Madonai. Pilsētā notiek vērienīgi
ielu remontdarbi. Esam pilsētas
novadpētniecības muzejā, kur
gida pavadībā apskatām eksponātus, izstaigājam izstāžu zāles.
Pēc tam apskatām pilsētas interesantākās vietas. Madonā viss
esot pa trīs: trīs leģendāri uzkalni, trīs vienādas ēkas – prieka,
ciešanu un asaru mājas. Tās tā
iesauktas no pielietojuma senatnē. Asaru māja bija cietums.
Cietumam piederošajā pirtī tagad atrodoties kādas sektas neliela baznīciņa.
Mūsu nākamais ceļa mērķis ir Bērzaunes pagastā esošā
kazu ferma «Līvi» ar siera ražotni. «Līvos» ir viens no lielākajiem
kazu ganāmpulkiem valstī. Tā
kā Laima ir ieguvusi zināmu
priekšstatu par šo objektu, tad
arī mēs esam «piestrādājuši», lai
reprezentētu, kādi ir iecavnieki.
Fermas saimnieku Raimondu
sagaidām ar piemērotu dziedājumu un ar «bartera darījumu»
Iecavnieka eļļas pudeles veidolā. Savstarpēja sapratnes nasta
un mūsu tikšanās noris nepārtrauktās smieklu brāzmās. Nevar jau saprast, kad saimnieks
runā nopietni, kad joko, jo Latvijā ir vēl viens nepārspēts Minhauzens. Fermā ir arī divi cūku
tēvi – nu, iespaidīgi gan! Fermas
īpašnieks pažēlojas gan, ka vairāk nekā mēnesi nav lijis lietus
un problēmas rada ganāmpulka

ēdināšana. Un tad – siera degustācija – četras šķirnes. Vienprātīgs atzinums, ka visgaršīgākās ir ķiploku un baraviku, bet
arī pārējās ir lieliskas. Dažiem
braucējiem gan pret šo produkciju ir aizspriedumi, bet tas nav
nekas ārkārtējs. Noslēgumā izmantojam iespēju produkciju iegādāties. Ar aplausiem un laba
vēlējumiem atvadāmies. Interesanti, ka nākamajā svētdienā,
ieslēdzot radio, bija dzirdama intervija ar Raimonda kungu. Viņš
tiešām ir kļuvis atpazīstams jau
valsts mērogā. Produkciju ir iesopējams iegādāties arī Rīgā.
Lai neatkārtotu pagājušajā
gadā braukto ceļa posmu, šoreiz
braucam Ērgļu virzienā, lai iegrieztos brāļu Jurjānu muzejā.
Apkārtne – īsta Vidzemes pērle. Tautiski ģērbusies, ļoti mīļi
mūs sagaida muzeja saimniece
Ieva. Uzkāpjam Dziesmu kalnā,
kur gide pati uzsāk ekskursantu tradicionālo «Bēdu, manu…»
Skan braši, mēs taču arī esam
dziedātāji. Apskatām diriģentu
pēdu un plaukstu nospiedumus,
kuri šeit palikuši no koru salidojumiem. Aizraujoši gide stāsta
par Jurjānu ģimenes likteņiem,
tiekam iepazīstināti ar saimniecības ēkās esošajiem eksponātiem, iespēja arī līdzdarboties.
Mēs jau arī muzikalitātes ziņā
neatpaliekam, un no taurēm
nāk dažādas skaņas – gan augstākas, gan zemākas, gan tādas
brēcošas… Interesanti!

Bet laiks iet un tiekam skubināti uz autobusu, jo mūs vēl
gaida «Ozoliņu» vīna ražotnē.
Laima saka, ka viņa gidus jau
iepazīstot un izjūtot sazvanoties.
Tā kā vīna ražotnes saimnieks
atstāja nopietna un stingra rakstura cilvēka iespaidu, tad šeit
arī mēs bijām pienācīgi «sagatavojušies». Gan uzdziedam ar
piemērotiem vārdiem, gan izdancinām Oskaru, gan kārtējais
«bartera darījums». Un tad – atplaukst smaidi abu brāļu sejās
un viss ir OK!
Tiekam iepazīstināti ar ražošanas ēku. Apbrīnojama ir šo
divu brāļu uzņēmība, meklējot
savu darbības nišu. Ar pacietību, ar izdomu viņi tikuši pie rezultāta, kas iebraucējus sagaida
šodien. Degustācijai četras, piecas šķirnes. Nogaršot – tas jau
vienmēr ir patīkami gan lielajiem, gan mazajiem – sulas, iespēja tikt arī pie saldējuma. Var
iegādāties arī jauno medu. Un
tad Vidzemei esam atveduši arī
pirmās lietus lāses, taču tās līst
tikai tik ilgi, kamēr esam degustācijas zālē.
Un tad mājupceļš. Nogurdināti nejūtamies nemaz, bet izrādās, ka lielākie dziedātāji ir tieši
bērni. Smaidi un asprātības. pateicība un labi vārdi Laimai par
bagāto redzējumu divu braucienā. Veiksmes vēlējumi lielajā
dzīves jubilejā. Zvērests godam
turēts, mēs bijām draudzīgi,
smaidoši un dziedoši.

Pie Cesvaines pils.
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«Drostalu kauss» aizceļo uz Lietuvu
1.lpp.
Viesi devās izjādēs ar zirgiem,
bet mazākie varēja vizināties arī
ratos, kuros bija iejūgts «Drostalu» jaunais ponijs Patrīcija. Diemžēl gan pasākuma atklāšanu, gan
izjādes apmeklētājiem bija krietni
jāgaida, jo sacensību organizatori nebija rēķinājušies ar tik lielu
dalībnieku skaitu 1. maršrutā,
skaidro Linda Arāja un atvainojas
visiem, kam tas sagādāja neērtības. Savukārt izjādei paredzētie
zirgi piedalījās sacensībās, tādēļ
nevarēja šos pasākumus realizēt
paralēli.
Septiņi jātnieki
no sporta kluba «Drostalas»
Pagājušajā gadā «Drostalu
kausā» piedalījās divas jātnieces
no «Drostalām», bet šogad krietni
vairāk - septiņi jātnieki, tostarp
piecas iecavnieces. Pirmajā maršrutā piedalījās visi sporta kluba
«Drostalas» dalībnieki. Šajā posmā jātnieki sacenšas vadībā: pirmajā fāzē piedalās jaunie jātnieki
vai jaunie zirgi, bet otrajā fāzē jau
jāpārvar 50 cm augsts šķērslis.
2. maršrutā piedalījās pieci
drostalieši. Šajā pārbaudījumā
šķērslis ir līdz 80 cm augsts un
maršruts jāveic tā veidotāja noteiktajā ideālajā laikā. Tas tādēļ,
lai iesācēji pārāk nesteigtos un
izvairītos no traumām. Diemžēl
Eva Ikauniece un Liena Sproģe
maršrutu veica pārāk ātri, taču tā
ir zīme, ka viņas varētu sākt startēt jau augstākā līmenī, sākot ar
3. maršrutu, kur sacensības notiek uz laiku. Jāpiebilst, ka pavisam ir pieci maršruti un pēdējais
ir ar 1,20 m augstiem šķēršļiem.
Šī maršruta uzvarētājs arī iegūst
galveno kausu. Šogad «Drostalu
kauss 2013» aizceļoja uz Lietuvu. Kausu tāpat kā pērn gatavoja
meistari no Pampāļiem.
Mākslinieces Dagnijas Lauvas
simpātiju balva – glezna ar zirgu
- nonāca pie jaunākās «Drostalu
kausa 2013» jātnieces Katrīnas
Arājas, kurai sacensību dienā
apritēja vien trīs gadiņi. Mazajai
jātniecei gan krietni palīdzēja māmiņa «Drostalu» saimniece Linda Arāja, taču maršrutu ar zirgu
«Chicago» viņa pieveica godam un
diplomu saņēma.
Savukārt radošās darbnīcas
«Ciku Cakas» simpātiju balva nonāca pie lietuviešu jātnieces, kas
bija jaunākā dalībniece 4. maršrutā.
Agate Jefremova «Drostalu kausā» piedalās jau otro reizi:
«Man patika, ka šogad startēju nu
jau pati ar savu zirdziņu. Pagājušajā gadā startēju tikai 1. maršrutā, bet šogad - gan vadībā (abās
fāzēs), gan 80 cm šķēršļu pārvarēšanā uz savas baltās ķēvītes!
Ja manam zirdziņam ar veselību būtu bijis viss kārtībā, tad
arī nostartējušas mēs būtu labāk,

bet dzīvē jau visādi sokas...
Pagaidām turpināšu trenēties,
bet no dalības sacensībās tuvākajā laikā gan atturēšos.»
Eva Ikauniece ar jātnieku
sportu nodarbojas nu jau vairāk
nekā piecus gadus: «Viss iesākās
ar vienu izjādi. Tās laikā sapratu
- beidzot esmu atradusi savu aicinājumu. No zirgiem mani nespēj
atturēt it nekas; zirgi aizņem lielāko daļu no mana brīvā laika. Lielākoties strādāju ar jaunzirgiem,
bet ne bez iemesla: esmu sevī atklājusi dažādas intuitīvas sajūtas,
kas daudzkārt pasaka priekšā,
kas kurā brīdī jādara, apmācot
zirgu. Tas ir neaptverami.
«Drostalu kausā» man veicās
ļoti labi. Lai gan godalgotu vietu
neieguvu, lepojos ar zirgiem, jo
diviem no trīs maniem cīņu biedriem šīs bija pirmās sacensības.
Zirgi bija manāmi uztraukušies
un saasināti reaģēja uz jebko. Kā
nekā, viņu laukumā bija ieradušies aptuveni simts sveši zirgi! Bet
mēs turpināsim mācīties un tiek-

Laura Volfa.

simies uz panākumiem.»
Laura Volfa jātnieku sportam
pievērsusies pēc ārsta ieteikuma,
lai uzlabotu savu veselību: «Ar šo
sporta veidu nodarbojos jau gadu.
Šīs bija manas pirmās sacensības, tādēļ mans galvenais panākums bija panākt, lai zirgs mani
klausa sacensību laukumā. Mani
priecē tas, ka iecavnieki izrāda interesi par šāda veida brīvā laika
pavadīšanu. Ļoti ceru, ka man vēl
būs iespēja startēt arī citās sacensībās.»
Gan Irinai Pimanovai, gan
ķēvei Lagūnai šīs bija pirmās sacensības: «Gatavojoties «Drostalu
kausam», bija ļoti liels uztraukums, taču, kad pienāca TĀ diena un uzkāpu zirgam mugurā,
uztraukums kaut kur pazuda!
Sacensībās labprāt piedalīšos vēl.
Zirgi man patīk jau no pašas bērnības. Esmu daudz zīmējusi šos
skaistos dzīvniekus, visas skolas
burtnīcas bija apzīmētas ar zirgiem!
Ar jātnieku sportu tā nopietnāk sāku nodarboties 2006. gadā

sporta centrā «Kleisti», taču pēc
diviem gadiem to pārtraucu, jo
auklēju meitiņu. Kad viņa bija
paaugusies, sāku meklēt kādu
stalli pie Iecavas, jo ļoti gribējās
pie zirdziņiem. 2011. gadā atradu
«Drostalas». Nebiju gan domājusi,
ka kādreiz startēšu sacensībās.
Nu, varbūt tikai sapņojusi…
Sacensību organizēšanā tik
daudz darba ir ieguldīts - Linda ir
liels malacis! Vēlu viņai tā turpināt. Iecava var lepoties, ka mums
ir tāds sporta klubs «Drostalas».»
Vēlas pilnveidot
sacensību norisi
«Paldies maniem sportistiem!
Visi viņi godam pabeidza savus
maršrutus un var redzēt, ka mēs
augam un mums ir perspektīvas!
Turklāt sacensības jau ir kļuvušas par starptautiskām, par ko
arī liecina uz Lietuvu aizceļojošais «Drostalu kauss 2013». Nav
viegli piesaistīt sponsorus, taču
centīsimies palielināt naudas balvu fondu, kas piesaistītu spēcīgākus jātniekus. Tad varētu izveidot interesantākus maršrutus ar
augstākiem šķēršļiem un vēl ko
citu,» pasākumu vērtē L. Arāja.
Viņa atklāj, ka nākamās sacensības plānots sadalīt divās dienās,

Irina Pimanova.

Katrīna un Linda Arājas.

Eva Ikauniece.
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lai skatītāji var sagaidīt pēdējo
maršrutu, kurā dalībnieki parāda skaistu sniegumu, lecot pāri
augstajiem šķēršļiem. Turklāt
Arnis Banga sola parūpēties par
dažādām izklaidēm un atrakcijām
apmeklētājiem. L. Arāja saprot,
ka lielākā daļa skatītāju neizprot
jātnieku sporta noteikumus, tādēļ
cer nākamgad piesaistīt tiesnesi,
kas visu notiekošo komentēs un
paskaidros. «Mēs vēl mācāmies,
bet ceru, ka ar laiku viss būs
ideāli,» atzīst. L. Arāja.
Iesildes laukums tapis,
pateicoties NVO
projektu konkursam
Pagājušā gadā daļa jātnieku
savu startu sacensībās «Drostalu kauss» atteica vien neatbilstoša iesildes laukuma dēļ, kas bija
vienkārši nopļauta pļava. Tādēļ
sporta klubs «Drostalas» pieteicās
nevalstisko organizāciju (NVO)
projektu līdzfinansēšanas konkursam, lai saņemtu finansējumu
tā izveidei. Iecavas novada pašvaldība iesildes laukuma sagatavošanai jātnieku sporta sacensībām
piešķīra Ls 925,11, bet saimnieku
līdzfinansējums bija Ls 102,79.
Vispirms vajadzēja attīrīt no
krūmājiem un saknēm aizaugušu
laukumam paredzēto zemes platību. «Paldies SIA «UBS», kas veica
apjomīgos zemes darbus,» saka
L. Arāja un atzīst, ka mērķis ir
sasniegts, jo laukums sacensību
pārbaudījumu jau ir izturējis.

Izjādes ar poniju.

Sporta ziņas
Atpūšas jaunajā nojumē
Ar Nīderlandes KNHM fonda
līdzfinansējumu «Drostalās» pie
jāšanas laukuma ir uzcelta nojume un labierīcību namiņš. Nojume paredzēta gan iecavniekiem,
gan tūristiem svētku pasākumu
svinēšanai brīvā dabā, kā arī jātnieku atpūtai. Drīz tiks pabeigts
arī informatīvais stends, kurā
tūristi varēs iepazīties ar Iecavas
novada uzņēmumiem un aktīvās atpūtas iespējām. «Palīdzēja
mums daudzi, bet jo īpaši Pūķu,
Kārkliņu un Kaufmaņu ģimenes,
kas veselu nedēļu nodarbojās ar
būvniecību,» stāsta L. Arāja. Ieceres mērķis bija izveidot sakoptu
vidi tūristiem un jātniekiem, kas
arī izdevies, turklāt sacensību dienā ap nojumi bija izkārtoti krāšņi puķu podi un salmu vītenes,
radot svētku noskaņu. Projektu
līdzfinansēja Nīderlandes KNHM
fonds ar Ls 398,40, pašvaldība
– ar Ls 298,80, bet pašu būvētāju ieguldījums mērāms jau ap Ls
1000, lai gan sākotnēji aprēķinātā
summa bija vien Ls 298,80. «Izrādās, ka realitātē cenas ir pavisam
citas, nekā atrodamas internetā,»
atzīst «Drostalu» saimniece.

Pēc pagājušajā nedēļā aizvadītajām spēlēm
Iecavas novada 7x7 futbola čempionāts ir
sasniedzis savu ekvatoru.
Komandas pēc pirmā apļa ir sarindojušās šādā secībā:
1. Ballu Motors; 2. Santos; 3. Lats uz nedēļu;
4. Eckau; 5. Juniori; 6. Crazy Fox.
Ar sīkāku turnīra statistiku un turpmāko spēļu kalendāru
iespējams iepazīties FK Iecava mājas lapā: www.fkiecava.lv.
Spēļu rezultāti:
Eckau 12:0 Juniori
(Eckau: A. Babuškins - 5, M. Ivanovs - 4, R. Šastakovičs,
M. Trihanovs, V. Košanskis);
Santos 0:3 Ballu Motors
(Ballu Motors: V. Sopirins, E. Antonevičs, A. Tiščenko);
Ballu Motors 3:2 Lats uz nedēļu
(Ballu Motors: A. Tiščenko, R. Millers, E. Antonevičs;
Lats uz nedēļu: J. Ojāru – 2);
Santos 5:1 Eckau
(Santos: S.Fokas - 2, R. Tarvids, J. Ludriķis, A. Bergmanis;
Eckau: M. Ivanovs);
Crazy Fox 1:10 Juniori
(Crazy Fox: M. Pavlovs; Juniori: V. Hodorovičs - 5,
M. Feldmanis - 3, T. Buračevskis, V. Hodorovičs);
Eckau 1:6 Lats uz nedēļu
(Eckau: A. Babuškins; Lats uz nedēļu: D. Feldmanis - 2,
R. Vītols - 2, G. Stūrmanis, R. Ivenkovs);
Crazy Fox 1:15 Santos
(Crazy Fox: M. Pavlovs; Santos: A. Bergmanis - 5, R. Tarvids - 3,
J. Ludriķis - 3, V. Šusts - 2, S. Karelis – 2);
Ballu Motors 8:0 Juniori
(Ballu Motors: J. Rozumnijs - 2, A. Tiščenko - 2,
O. Oleksivs, J. Gedertsons, E. Antonevičs, A. Grīslītis);
Crazy Fox 0:21 Lats uz nedēļu
(Lats uz nedēļu: G. Stūrmanis - 7, R. Ivenkovs - 7,
D. Feldmanis - 4, E. Kūla - 2, I. Porietis).

Liels paldies ZS «Vietējie» saimniekam Arnim Bangam, kurš jau vairāku nedēļu garumā ir krietni palīdzējis, kā arī lauksaimniekam Pēterim Bitem
par sacensību laukuma nofrēzēšanu un dzeramā ūdens mucas atvešanu
zirgiem. Milzīgs paldies arī krogam «Sombrero» un personīgi Allai par dalībnieku pabarošanu. Paldies dizainerim Kārlim Sinkam un visiem pārējiem
palīgiem, kā arī domes priekšsēdētājam Jānim Pelsim par sirsnīgo uzrunu,
atklājot sacensības.
Linda Arāja

Līdzjūtības
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti.
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

/Tautasdziesma/

Izsakām līdzjūtību Irinai Hāzenfūsei,
māti mūžībā aizvadot.
Ozolu ielas 3 mājas iedzīvotāji
Tu nenāksi.
/I. Auziņš/
Kaut kur būs tava elpa.
Bet tikai citā laikā, citā telpā.
Izsakām līdzjūtību Elmas Svaras piederīgajiem,
no viņas uz mūžu atvadoties.
Iecavas politiski represēto kluba biedri

Aizsaulē aizgājuši
Agate Jefremova
atklāšanas parādē.

Inta Ātrena (18.03.1933. – 01.08.2013.)
Mirdza Tarabarova (28.06.1942. – 03.08.2013.)
Irēna Gangnuse (05.09.1930. – 04.08.2013.)

2013. gada 9. augustā .

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. 30.08. 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.

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

Vēlas īrēt : : :

1-istabas dzīvokli vai istabu
Iecavā. Lēti. Zvanīt Iecavas
Sociālajam dienestam pa
tālr. 26354768 vai 63942240.

Maina : : :

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

Piedāvā darbu: : :
ZS «Upmaļi» meklē darbinieku
ar pieredzi lauku darbos.
Tālr. 22833485.
◊ Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas.
◊ Attīrām aizaugušas
platības.
◊ Sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus.
Tālr. 26620351; 26322087.

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

Iecavas pirmsskolas
izglītības iestāde «Cālītis»
piedāvā darbu:
PSIHOLOGAM

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

uzņemšana 10. klasē
19. augustā plkst. 10.00.
Iecavas ev. lut. baznīcas
rīkotie

uz pusslodzi.

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

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.

Vajadzīgs celtnieks/mūrnieks.
Var būt pensionārs.
Tālr. 29608658.
SIA «Investment property of
Latvia» aicina darbā mūrnieku,
galdnieku/namdari un jumiķi.
Tālr. 26060411.

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.
Sertificēta masiere (ir
starptautiski atzīts sertifikāts)
piedāvā masāžu bērniem un
pieaugušajiem. Masāžas varu
veikt arī pie klienta mājās.
Mob. tālrunis: 28353966.

Estrādē
10. augustā plkst. 12:00
ĢIMENES DIENA:
• gleznošanas darbnīca
• izjādes ar zirgiem
• multfilmu telts
• šautriņu mešana
• piepūšamās atrakcijas
• sporta spēles
• sejas apgleznošana
• anekdošu telts
• tirdziņi
• bufete
• mazuļu «skriešanas»
sacensības
• «Ciku Cakas» radošā
darbnīca
• vizuāli noformētākās
ģimenes konkurss
• disenīte bērniem
• un daudz citu pārsteigumu.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Dienas centrā
«Iecavnīca»
No 7. līdz 9. augustam
izstāde par tēmām «Sirds veselība»
un
«Mātes un bērna
veselība».

Atpūtas vietā
«Spirtnieki»
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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