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Izzinām tradīcijas mājīgā gaisotnē
Iecavas
3.
donori
pulcējas
Rundāles pilī
«Ziedu ceļš» 2.
Iecavas parkā

F: Indra Sproģe

Jāņi ir vieni no populārākajiem tautas svētkiem Latvijā, un ikviens vairāk vai mazāk ievēro
kādu no zināmākajām Jāņu tradīcijām - kaut vai pīrāgu cepšanu, ugunskura kuršanu,
vainagu pīšanu un saullēkta gaidīšanu.
4.lpp.

Līdz svētkiem
21. jūlijā 29 dienas

Toņi un pustoņi Mazsalacā
A: Elīna Arāja
F: Irīna Freimane

Mazsalacā četru dienu
festivālā vizuālās mākslas
pulciņa «Dartija» pārstāvji

izbaudīja nopelnīto pasākumu
un izklaidēja arī citus
konkursa finālistus.
7.–10. jūnijā IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā Mazsalacā pulcējās mūzikas un mākslas interešu
izglītības pulciņu audzēkņi un

pedagogi no visas Latvijas. Festivāla programma bija gana plaša:
koncerti vairākās vietās, mākslas darbu izstāde, tērpu skate,
plenērs, meistardarbnīcas un
dažādas radošās darbnīcas. Otro
reizi šajā festivālā piedalījās arī
vieni no festivāla jaunākajiem

Priecīgus Līgo svētkus!

dalībniekiem - jaunrades pulciņa «Dartija» audzēkņi, jo ar savu
pulciņa kopdarbu 10. aprīlī Vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas konkursa «Toņi un pustoņi» Zemgales reģiona atlases
kārtā ieguva 2. pakāpes diplomu.
2.lpp.
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Toņi un pustoņi Mazsalacā
1.lpp.

Pulciņa «Dartija» audzēkņi izstādē piedalījās ar apbalvoto darbu,
kurā stīgu mākslas tehnikā bērni darinājuši dažādu mūzikas instrumentu asociatīvos tēlus:
bumbierbasu, kurā var saskatīt
kontrabasu; plūmolīnu, kas līdzīga mandolīnai; kā arī arbuzīnu un ķirbīnu, kuras tapušas
pēc afrikāņu instrumenta koras

un indiešu vīnas līdzības. Festivāla laikā parkā starp diviem kokiem pulciņa dalībnieki nostiepa
krāsainus diegus, stīgu mākslas
tehnikā izveidojot «Vēja kokli».
Šo darbu pulciņš «Dartija» uzdāvināja Mazsalacai.
Iecavnieki festivālam pievienojās tikai trešajā dienā, kad norisinājās radošās darbnīcas. «Rīta pusē festivāla apmeklētājiem

Abita Tauriņa (no kreisās), Enia Tīna Šusta, Karīna Bunere,
Matīss Bolšteins, Līva Indriķe un Elīza Jansone.

un dalībniekiem bija iespēja pagatavot dzirnaviņas un dažādus
skanošus instrumentus no koka,» stāsta pulciņa vadītāja Ilze
Arāja. «Matīss Bolšteins par savu
veikumu bija īpaši priecīgs, jo tajā sazīmēja rīku, ar ko pakasīt
odu sakosto muguru. Meitenes
vairāk iepriecināja darbs stikla
apgleznošanas darbnīcā un ziedu pagatavošana no plastmasas
glāzītēm. Pēcpusdienā bērni vadīja savu spirāļu zīmēšanas radošo darbnīcu ar veco magnetofonu un ar krāsu pildītajām špricītēm. Darbošanās bija tik veiksmīga, ka skolotājas klātbūtne
drīz vien vairs nebija nepieciešama. Abita Tauriņa uzņēmās vadošo lomu, un tas viņai izdevās
lieliski. Patiesībā par to nemaz
nav jābrīnās, jo viņas mamma ir
skolotāja un vecmāmiņa tāpat.
Lai arī krāsu špricēšanas process rotējošajā kastē katram mazajam māksliniekam ilga tikai
minūti, pie krāsu spirāļu darbnīcas vairāk nekā divas stundas
bērni stāvēja garā rindā. Nebijām rēķinājušies ar tik lielu atsaucību, tādēļ izbeidzās papīra
krājumi un darbnīcu vajadzēja
slēgt, kaut vēlēšanās to izmēģi-

nāt vēl bija daudziem.
Labākos konkursantus,
darbnīcu veidotājus apbalvoja
un Iecavas pulciņš saņēma
3. pakāpes diplomu.
Pēc aktīvās darbošanās bērni
devās pastaigā gar Salacas krastu, kur varēja klausīties vienu no
koncertiem. Skaisti dziedāja Liepājas un Rēzeknes meitenes, un
jauniešu ansamblis no Rūjienas.
Festivāls noslēdzās ar svētdienas rīta koncertu pie Skaņā
kalna, līdz kuram devāmies pastaigā pa ceļam apmeklējot Velna pagrabu. Un izrādās, ka šī pastaiga Salacas krastos bija visjaukākā, arī koncerti bērniem
visvairāk palikuši atmiņā.»
Pulciņa vadītāja saka paldies
pārējiem pulciņa bērniem, kuri
piedalījās darba gatavošanā, bet
uz festivālu netika, jo festivāla
dalībnieku skaits bija ierobežots.
Paldies pirmsskolas izglītības
iestādes «Dartija» vadītājai Irīnai
Freimanei par palīdzību pasākuma organizēšanā un norisē. Paldies arī šoferītim Imantam Vērzemniekam, kas laipni izvadāja
bērnus, kā arī Iecavas novada
Domei par finansiālu atbalstu
nokļūt Mazsalacā.

Ziediem rotā ērkšķaino ceļu uz brīvību
A: F: Elīna Arāja

Veidot «Ziedu ceļu» uz
Iecavas Brīvības pieminekli
bija ieradušies gan
deportāciju rezultātā cietušo
tuvinieki, gan arī tie, kas bija
spiesti kādu laiku izbaudīt
skarbos apstākļus izsūtījumā,
preču vai lopu vagonos
dodoties nezināmajā.
1941. gada naktī uz 14. jūniju padomju armija īstenoja pirmo masveida deportācijas akciju. Uz Tālajiem Austrumiem izsūtīja valsts un tiesu sistēmas
darbiniekus, ierēdņus, virsniekus, inteliģenci, uzņēmējus un
turīgos ļaudis ar viņu ģimenēm,
stāsta vēsturnieks Ingmārs Bisenieks. Deportācija notika, neko
nepaskaidrojot, un varas iestādes izlikās, ka nekas nav noticis.
Stacijās ģimenes izšķīra - sievietes, sirmgalvjus un bērnus nosūtīja uz nometinājumiem PSRS
tālajos rajonos, bet vīriešus – uz
nometnēm Pieurālos, Urālos un
Tālajos Ziemeļos, kur viņiem uzrādīja apsūdzību par «pretpadomju aģitāciju» un piesprieda
ieslodzījumu vai nāves sodu. Kopumā šajā naktī izsūtīja gandrīz
15 tūkstošus iedzīvotāju, tajā
skaitā vairāk kā ceturtā daļa bija
bērni līdz 16 gadiem. Aizbraucēji
vēl paguva pa vagoniem izmest

vēstulītes ar atvadu vārdiem.
Diemžēl 40% izsūtīto mājās vairs
neatgriezās.
Jānis Ķirsis, pieminot traģiskos notikumus, Iecavas pieminekļa pakājē novietoja sarkanbaltsarkanā rāmī rotātu plāksni,
uz kuras rakstīts «Dievs, svētī
Latviju – mūsu tēviju un latviešu
tautu». J. Ķirsis, kurš uz Iecavu
pārcēlies dzīvot pie meitas Saivas Komisāres, stāsta, ka viņa
ģimenei 1941. gada liktenīgajā
naktī pakaļ ieradās ģimenes mājās Cēsīs. Tēvu aizveda atsevišķi,
bet deviņgadīgo Jāni ar māti izsūtīja uz Krasnojarsku. Tēvu un
tēva brāli 1942. gadā nošāva, bet
tēva brāļa sievu ar diviem bērniem izsūtīja uz Omsku, kur māte neizdzīvoja, mazākais brālītis
nomira bada nāvē, bet vecākais
brālis nonāca bērnu namā. Jāni
1946. gadā palaida mājās, jo tika
izdota atļauja atgriezties bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Māte palika tur, bet pēc
gada atbēga mājās, par ko viņu
tūlīt arestēja. Pēc gada gan palaida brīvībā, un viņa sāka strādāt
pat par skolotāju. Jānis studēja
tehnikumā, kad 1951. gadā viņu
izsūtīja vēlreiz, šoreiz uz Jeņiseju, krietni uz ziemeļiem no Krasnojarskas.
Pieminēt 14. jūnija deportāciju upurus bija ieradusies arī
Malda Vaičekone, kas ar radiem

izsūtīta vēlāk - 1949. gadā uz
Omsku, kad viņai vēl bija astoņi
gadi. Tēvs jau 1945. gadā bija
aizvests uz lēģeri.
Savukārt Mārcis Vīnbergs atcerējās vecmāmiņas Edas Vīnbergas stāstīto: «Vecmāmiņas
mājās visi jau bijuši gatavi, ka
nāks viņiem pakaļ, jo ziņas par

izvešanu izplatījās. Divas diennaktis dežūrējuši pie loga ar sapakotām mantām un Bībeli, lai
būtu gatavi bēgt.» Taču Edas ģimenei paveicās, jo, iespējams, viņus bija paredzēts izsūtīt nākamajā izvešanas akcijā, kuru iztraucēja vācu armijas uzbrukums 1941. gada 22. jūnijā.

Pieminot šos traģiskos notikumus, ceļu uz Brīvības
pieminekli ziediem rotāt nāca gan jauni, gan veci. Cilvēki
turpināja nākt arī pēc atceres pasākuma beigām, lai
pievienotu savu sirds siltumu tiem, kam tik smagi nācies
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Bišu stropi un liepa atvilina uz Iecavu
A: F: Elīna Arāja

Benita un Ants Juri Orravi
16. jūnijā atzīmēja savas
Zelta kāzas un abi kopīgi
atcerējās notikumus tālajā
pagātnē.
Benitai bija 17 gadu un viņa
mācījās vidusskolas pēdējā klasē, kad viņas brālēns, kas dienēja padomju armijā Kaļiņingradā,
savam igauņu draugam iedeva
māsīcas adresi, un tā Ants ar Benitu sāka sarakstīties. Pēc gada,
Anta pirmajā atvaļinājumā, abi
beidzot satikās. «Man ārkārtīgi
patika igauņu valoda, jo tā likās
tāda skaista un izsmalcināta - kā
itāļu,» stāsta Benita. Ants bieži
brauca uz Rīgu komandējumā,
tādēļ abi varēja pavadīt laiku kopā. 1962. gada janvārī abi satikās kādās kāzās restorānā «Pērle», kur satuvinājās vēl ciešāk.
Jau jūnijā Benita un Ants salaulājās, svinot tolaik modernās
komjauniešu kāzas. Svinības
notika bibliotēkā, jo tajā strādāja
Benita. Ants, spītējot valodas
barjerai un svešajai apkārtnei,
sāka strādāt latviešu kolektīvā Jūrmalas ātrajā palīdzībā par

šoferi. Sākumā arī Benita ar Antu kontaktējās tikai krieviski, taču Ants ātri vien iemācījās runāt
latviski.
Benita, kārtīga pilsētniece,
un Ants, īstens zemnieks, kas
zemi apstrādājis ar zirgu un
diendienā veicis lauku darbus,
dzīvoja dzīvoklī Rīgā un izveidoja
mazdārziņu saimniecību Imantā, kur audzēja puķes un nodarbojās ar biškopību, turklāt abi
papildus strādāja vēl divos trijos
darbos. Taču tas bija līdz brīdim,
kad iekopto zemi viņiem vajadzēja atstāt, lai atbrīvotu vietu jaunajam Zolitūdes daudzstāvu apbūves masīvam. 1986. gadā ar
sludinājuma palīdzību viņi atrada lauku māju Iecavas pusē ar
liepu un bišu stropiem, kam bija
noteicoša loma. Cik vien bija
iespējams, siltumnīcas un pārējo saimniecību ģimene pārveda
uz Iecavu. Te Orraviem iepatikās, un Benita pat vairs neilgojas
pēc lielpilsētas. Tagad lauku mājās saimnieko dēls, bet Benita ar
Antu dzīvo Ozolu ielā.
Benita stāsta, ka pirms trijiem gadiem ģimene piedzīvojusi
smagu pārbaudījumu, kad viņa

nokļuvusi slimnīcā un gulējusi
reanimācijā komā. Ārsti atveseļošanos nesolīja, tomēr gan vīrs,
gan bērni pie viņas bija katru
dienu. «Tas bija milzīgs atbalsts
un mīlestības pierādījums,» teic
Benita.
Laulātā pāra lielākais prieks
un gandarījums dzīvē ir trīs meitas un dēls, kam ar vecāko māsu

ir desmit gadu starpība. Gan Benita, gan Ants atzīt, ka kļūdu
dzīvē pieļāvuši, ietekmējot bērnus profesijas izvēlē. Bet nu jau
bērni ir lieli, vecākus viņi iepriecinājuši ar astoņiem mazbērniem, no kuriem četri pašlaik
gan dzīvo Vācijā, taču vecvecākus dzimtenē apciemot neaizmirst.

Rundāles pils dārzā uzzied donoru sārtās aprocītes
A: F: Gita Kravala

Sestdien Rundāles pils parks
ziedēja ne tikai ar peoniju
kupenām, bet arī ar
asinskrāsas aprocītēm uz
daudzo donoru rokām.
Kā vēstīts Valsts asinsdonoru
centra oficiālajā mājas lapā
www.donors.lv, Pasaules asins
donoru dienu atzīmē 14. jūnijā
par godu Karla Landšteinera
dzimšanas dienai. Pateicoties viņa atklājumam par cilvēka asins
grupām, visā pasaulē asins pār-

liešanas noris veiksmīgi un ļauj
izveseļoties daudziem cilvēkiem.
Arvien vairāk valstu īsteno ideju
par pilnīgi brīvprātīgu bezmaksas asins ziedošanu, uzsverot to,
ka asins ziedošana ir cilvēka labas gribas izpausme, lai palīdzētu un glābtu citu līdzcilvēku dzīvību vai veselību.
Šogad Rundāles pils un
Valsts asinsdonoru centrs šos
svētkus atzīmēja 16. jūnijā Rundāles pilī. Donori un viņu ģimenes locekļi, starp kuriem bija vairākas iecavnieku ģimenes, pamī-

šus ar kāziniekiem izbaudīja
Rundāles pils un parka burvību.
Lai svētki izdotos, organizatori
katram donoram bija izsūtījuši
ielūguma īsziņu un parūpējušies
par plašu un daudzveidīgu pasākuma programmu. Lieliem un
maziem bija iespēja piedalīties
radošās darbnīcās un viktorīnās, nofotografēties retro foto
darbnīcā senlaicīgos tērpos, gida
pavadībā izstaigāt pili, piedalīties baroka deju stundā un, protams, ziedot asinis ēkā ar gadsimtu auru - Rundāles pilī. Svēt-

ku kulminācija bija latviešu tenora Ingus Pētersona koncerts
«Ja Tu man esi…» pils dārzā pie
strūklakas.
Rāmā un smaržīgā sestdienas vakara burvību izbaudīja arī
iecavniece Dace Okolovska ar
kungu Arkādiju. Dace pastāstīja, ka asinis nodod kopš 2004.
gada, kad to sākušas darīt kopā
ar jaunāko meitu. Šo ģimenes
tradīciju abas turpina joprojām.
Dace rāda savu donora apliecību, kurā jau ir 21 ieraksts. Savulaik aktīvs donors bijis arī Arkādijs. Dace priecājās par iespēju
izstaigāt pili, Baltajā zālē apgūt
un izdejot baroka deju soļus.
Laba sadarbība ar Valsts
asinsdonoru centru izveidojusies arī pašvaldības aģentūrai
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs». Aģentūras direktore Mirdza Brazovska stāsta,
ka katra gada sākumā ar asinsdonoru centru tiek saskaņots
specializētā donoru autobusa izbraukumu grafiks uz Iecavu. Donoru autobuss pie Iecavas poliklīnikas jau pāris reizes šogad ir
bijis; vēl tas gaidāms 5. jūlijā, 20.
septembrī un 6. decembrī. Līdz
šim iecavnieku atsaucība ir bijusi liela. M. Brazovska, tuvojoties
donoru dienai, sola parūpēties
par informācijas plakātu izvietošanu, lai vairāk cilvēkiem būtu
iespēja palīdzēt kādam nelaimē
nokļuvušam, ziedojot savu asins
lāsi.
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Izzinām tradīcijas mājīgā gaisotnē
A: F: Diāna Špoģe
F: Indra Sproģe

1.lpp.

17. jūnijā jau ceturto gadu
pēc kārtas Iecavas novada
«Kveriņos» tika rīkota ielīgošanas – Jāņu mācību pasākums,
kurā jebkurš interesents varēja
iemācīties vai nostiprināt savas
zināšanas senajās svētku tradīcijās, apmeklēt tirdziņu, dziedāt
dziesmas un dejot kopā ar folkloras kopu «Tarkšķi».
Uz Jāņu ielīgšanas pasākumu māju saimnieks Modris Zakarītis bija saaicinājis daudz viesu no dažādiem Latvijas nostūriem. Māla trauku veidotāja Inga
stāsta: «Esmu atbraukusi no
Pampāļiem, kas ir Saldus novadā. Mani priecē tas, ka varēju atbraukt un parādīt cilvēkiem pašas veidotus cukura traukus,
krūkas un krūzītes.»
Tirdziņā bija pieejami arī koka izstrādājumi, kuru veidotājs
bija ieradies no Jelgavas. Koka
karošu, trauciņu, dēlīšu un citu
sadzīvē noderīgu priekšmetu
pārdevēja Elēna stāsta: «Mans
onkulis jau 17 gadus veido šādas
lietas, un pieprasījums pēc koka
izstrādājumiem ir liels. Cilvēkiem patīk.»
Kā jau, tuvojoties Jāņiem,
pienākas, ļoti liels bija siera pie-

prasījums. Svaigi pagatavotu
mājas sieru varēja iegādāties pie
kādreizējās iecavnieces, viešņas
no Aizputes novada Kazdangas
pagasta Vinetas Jurgēvicas: «Cilvēkiem ļoti garšo mūsu mājas
siers. Tas ir pieejams ar ķimenēm, dillēm, sēklām, kūpinātais,
saldais, arī parastais. Mums ir
siers visām gaumēm. Kad tuvojas vasaras saulgrieži, cilvēki sieru pērk vēl vairāk.» To, ka pieprasījums bija liels, varēja redzēt
pēc tā, cik daudz cilvēku lūdza
pašas mājsaimnieces tālruņa
numuru.
Apmeklējot tirdziņu, nevarēja
vienkārši paiet garām medus izstrādājumu galdam. Biškope no
Vecumnieku novada Marija Urbne atklāja: «Izmantojam maksimāli daudz no tā, ko dod bites.
Piedāvājumā ir visdažādāko ziedu medus, medusmaize, dažādi
maisījumi, propoliss, kā arī medus degvīns un vīns. Preces ir ļoti
kvalitatīvas, un cilvēki labprāt
tās iegādājas.». Jāņu mācību apmeklētājiem bija iespēja šos labumus arī nogaršot. Apmeklētāja Krista atzina, ka tirdziņš bijis
ļoti jauks. Viņa nopirkusi sieru;
nogaršojusi arī medus vīnu, kas
šķitis ļoti gards.
Pasākumā bija iespēja pašiem cept pīrāgus, ēst klimpu zupu ar ogām un rabarberiem un

pagaršot piparmētru sīrupa dzērienu. Cilvēkiem nebija jāuztraucas par ēdienu un dzērienu,
jo bija pieejams viss, lai varētu
pilnvērtīgi atpūsties. Piemēram,
kamēr ielīgotāji gaidīja, kad izcepsies pašu gatavotie pīrāgi, viņiem bija iespēja doties zirgu izjādē, braukt ar katamarānu pa
dīķi vai vienkārši zvilnēt zālītē.
Tā kā Jāņos ļoti svarīga ir galvas rota, interesenti varēja iemācīties pīt ziedu un lapu vainagus
kopā ar Ivetu Ceru un Vinetu
Lamberti; varēja iegādāties arī
kādu no Vinetas veidotajām rotām. «Man šeit patīk, jo ir miers,»
sacīja Iveta. «Ir sabraukuši tik
daudz cilvēku, lai varētu rasties
māju sajūta. Tā ir kā pirmsjāņu
meditācija.»
Kad vainagi bija sapīti un pīrāgi sacepti, pasākuma apmeklētāji varēja doties dziedāt, iet rotaļās un dejot kopā ar folkloras
kopu «Tarkšķi». Daudzi cilvēki
labprāt to arī darīja, jo dziesmas
un dejas ir neatņemama vasaras
saulgriežu tradīcija. Pasākuma
apmeklētāji labprāt iemācījās
kādu jaunu Līgo dziesmu vai rotaļu, lai to pēc tam varētu
iemācīt arī citiem.
«Laika apstākļi bija ļoti
piemēroti atpūtai pie dabas, tirdziņš - plašs un daudzveidīgs.
Tikai žēl, ka cilvēku tik maz. Šeit

viss pārsvarā notiek bez maksas,
bet atsaucība nav tik liela, cik
gribētos,» secina «Kveriņu» saimnieks Modris Zakarītis.
Lai pasākumu varētu baudīt
bez maksas, Iecavas novada Dome pasākuma rīkotājiem «Aktīvistu klubam «Vardes»» projekta
«Ielīgošana – Jāņu mācības «Kveriņos»» realizācijai piešķīra līdzfinansējumu Ls 216,88, atbalstt
nevalstisko organizāciju projektu.
Kopumā cilvēku atsauksmes
ir ļoti pozitīvas, jo pasākumā val-dīja sirsnība un vienotība. Visas
dienas garumā apmeklētājus nepameta patīkama ģimeniska gaisotne.
Svinam Jāņus pēc sentēvu
paražām
Vairākas no tradīcijām varēja
izzināt ielīgošanas pasākumā
«Kveriņos», taču ir daudzas tradīcijas, kas mazāk zināmas, tomēr
ļoti svarīgas, ja vēlies svinēt vasaras saulgriežus pēc sentēvu
paražām.
Līgošana. Tas nozīmē dziedāšanu un apdziedāšanos, ko
parasti uzsāk Līgo vakarā pēc vakariņām un turpina visu nakti
līdz pat saullēktam. Līgošana notiek ap ugunskuru vai ejot no
mājas uz māju, aplīgojot kaimi5.lpp.
ņus un draugus.

Tirdziņa dalībnieki bija parūpējušies par plašu siera klāstu, ko svaigi vārītu varēja arī nogaršot. Tāpat arī ielīgotāji varēja
griezties dejās kopā ar folkloras kopas «Tarkšķi» dalībniekiem.
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Līgotājus, kas ieradušies tavās
mājās ar dziesmu, pieņemts pacienāt ar Jāņu alu, sieru, pīrāgiem vai citām uzkodām, jo ticējumi saka, ka Jāņa bērni nesot
mājai un tās cilvēkiem svētību
un veselību.
Jāņu zāļu plūkšana, māju
pušķošana un vainagu vīšana.
Jāņu zālēm ir liela loma Jāņu
tradīcijās, jo tās izmanto ne tikai
vainagiem un māju rotāšanai,
bet tiek uzskatīts, ka tām piemīt
arī dziednieciskas īpašības. Agrāk ticēja, ka Jāņu zāļu un meiju
rotātai mājai būs svētība. Sievietes parasti pina vainagus no deviņām dažādām Jāņu zālēm, bet
vīrieši - no ozola lapām un zariem. Pīlādžu zarus saimnieki
sprauda ap laukiem, lai būtu bagāta labības raža.
Mazgāšanās rasā. Varbūt neticami, taču arī rasai Jāņos piemīt maģiskas, pat ārstnieciskas
īpašības, tāpēc ticējumos Jāņu
rītā ieteikts mazgāt seju rasā, lai
visu gadu būtu skaistums, bet
Jāņu rītā pirms saullēkta savākti rasas pilieni esot svētīti un tos
varot izmantot ārstēšanā.
Jāņu ugunskurs. Jāņu
ugunskurs ir neatņemama svētku sastāvdaļa, kas simbolizē
sauli. To parasti aizdedzina līdz
ar pēdējiem saules stariem un
uguni uztur līdz pat saullēktam.
Arī lēkšana pāri ugunskuram ir
sena tradīcija, un lēkšanas brīdī
esot svarīgi turēties sadotās rokās, jo tad pārim būs ne tikai laime, bet arī odi nekodīšot visu atlikušo vasaru.
Papardes zieda meklēšana.
Šis ir viens no aizraujošākajiem
Jāņu rituāliem. Ticējums saka,
ka papardes zied tikai vienu nakti gadā – Jāņos un tam, kam ziedu izdošoties atrast, būšot gan
bagātība, gan laime mūža garumā. Māja, kurā aug paparde, tiekot pasargāta no sliktām lietām
un negaisa draudiem, bet, ja līdzi
tiek nēsāts papardes zariņš, tad
cilvēks esot pasargāts no visa
ļaunā.
Zīlēšana. Jāņi ir viens no
tiem laika periodiem, kad ļaudis
nodarbojas ar zīlēšanu un nākotnes pareģošanu. Visērtāk būtu izmantot tautas ticējumus un,
vadoties pēc tiem, rast skaidrojumu interesējošajām lietām.
Piemēram, ja Jāņu naktī ap pusnakti bridīšot pa ūdeni, tad būšot daudz naudas. Vai arī meitenes saulrietā var mest savu vainadziņu tuvumā esoša ozola vai
ābeles zaros - pēc cik reizēm tas
ieķersies kādā no zariem, pēc tik
gadiem būs kāzas
Jāņu mielasts. Šo svētku laikā mielastam nav tik liela nozīme, kā citām tradīcijām, tāpēc
galds netiek klāts īpaši bagātīgi.

Īpaši interesanti ielīgot bija pasākuma mazākajiem apmeklētājiem, jo viņiem mūsu
tradicionālās dziesmas un tērpi šķita kaut kas jauns un aizraujošs.
Klājot svētku galdu, nedrīkst aizmirst par tradicionālajiem Jāņu
ēdieniem - ķimeņu sieru, raušiem un Jāņu alu. Interesanti,
ka apaļā ķimeņu siera gabaliņu
vajadzētu nobaudīt ikvienam, jo
tas simbolizē sauli, veselību un
veiksmi, taču Jāņu alus pirmajam jānobauda mājas saimniekam, lai pasargātu māju un ģimeni no nelaimēm.
Protams, vislabāk, ja alus ir
pašbrūvēts, taču, ja to neprot
darīt, tad vislabāk ir doties uz
vietu, kur tiek piedāvāts labākās
kvalitātes alus. Arī Iecavā ir tāda
vieta - «Alus Līcis» - specializēts
lejamā alus veikals blakus datortehnikas veikalam. Tā īpašniece
Jūlija Kačana stāsta: «Veikalā ir
pieejami dažādi Latvijas alus veidi un to skaits pieaug. Pašlaik
varam piedāvāt 14 alus veidus.
Visu alus veidu pieprasījums ir
liels, jo katram cilvēkam ir sava
gaume. Karstā vasaras laikā pieprasījums ir vēl lielāks, bet tagad, kad ir svētku laiks, alus pieprasījums būtiski pieaug. Cilvēki jau laicīgi nāk un rezervē alu
saviem svētkiem. Vienmēr gan ir
jāatceras - arī tad, ja alus ir garšīgs, tas jādzer ar mēru, citādi
pazudīs visa īstā svētku noskaņa.»
Par senajām tradīcijām ļoti
daudz var uzzināt grāmatās. Viena no šādām grāmatām ir «Latviešu tautas dzīvesziņa», kurā ir
apkopotas dažādu latviešu svētku tradīcijas. Tāpēc, ja kaut ko
esi piemirsis vai vēlies vēl papildus uzzināt, ņem rokā grāmatu
un dodies svinēt Līgo svētkus
brīvā dabā!

Visa pasākuma laikā, interesenti varēja doties braucienā ar
katamarānu pa piemājas dīķi.

Gaidot, kamēr izcepsies pīrādziņi, viesi laiku velti netērēja,
bet labprāt pavadīja laiku, sēžot «Drostalu» zirga mugurā.
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Jaunieguvumi bibliotēkā maijā
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.

Oriģinālliteratūra
v
Akmentiņš A. «Zemeņu
blūzs»
v
Bolis J. «Likuma ēnā»
v
Freimanis A. «Vienos
ratos ar slavenībām»
v
Jundze A. «Gardo vistiņu
nedēļa»
v
Kaldupe Sk. «Ābeles
vētrā». Dzeja
v
Lanss Ē. «Melanholiskais
detektīvs»
v
Laukmane M. «Durvis».
Dzeja un domu planējumi
v
Tora I. «No mīlestības
mīlestība zied». Dzeja
v
Ulberga-Rubīne K. «Zaļā
vārna»
Dokumentālā un
zinātniski populārā
literatūra
v
Beile M. «Maizes

cepamprieks»
v
Bergmanis A.
«Zemcilvēka piezīmes»
v
Blasovičs Dž. «Bezgalīgā
realitāte»
v
Butenko V. «Zaļā dzīve»
v
Cinks J. «Vienkārši dzīves
avoti»
v
Dūlijs M. «Bezgalīgās
iespējas. Māksla iedzīvināt
sapņus»
v
Džads T. «Pārvērtēšana»
v
Egimane-Junsone I.
«Rozes»
v
«Franču ēdieni»
v
Galēja I. «Garšvielas»
v
Gils M. «Meta noslēpums
ir nākamais līmenis»
v
Gituna T. «Gastrīts»
v
Jangs R. «pH brīnums»
v
Kasse E. «Zemes
nākotne»
v
Klētnieks J. «Svētie

noslēpumi»
v
Kokss Dž. «Garšaugu
dārzs virtuvei»
v
Kondratovičs R. «LU
Rododendru selekcijas un
izmēģinājumu audzētavai-30»
v
Ločmele K. «(Ne)izstāstītā
vēsture»
v
«Meiteņu grāmata»
v
Ross. A. «Viss cits ir
troksnis»
v
Ruka E. «Gruzija»
v
Sentdžons N. «Panākumu
slepenais kods»
v
«Socioloģija Latvijā»
v
«Uzkodas itāļu gaumē»
v
Vjāss H. «Indiešu
veģetārie ēdieni»
v
Zagorska I. «Senie
ziemeļbriežu mednieki»
v
Žuravļova L. «Diabēts»
Tulkotā literatūra
v
Abe Kobo «Sieviete
smiltīs»
v
Brenne K.F. «Zem kuplo
lapotņu dziļajām ēnām»

v
Brontē E. «Vējainās
virsaunes»
v
Dīvers Dž. «Carte
Blanche»
v
Herdens E. «30 naktis
Amsterdamā»
v
Kross J. «Profesora
Martensa aizbraukšana»
v
Lū Ē. «Doplers»
v
Makkalova K.
«Divpadsmit»
v
Makkalova K. «Dronta
noslēpums»
v
Makkalova K. «Zāles
vainags»
v
Ness P. «Jautājums un
atbilde»
v
Ņikuļins N. «Atmiņas par
karu»
v
Ostina Dž. «Nortangeras
abatija»
v
Pīrsa L. «Bella»
v
Smits V. «Briesmu varā»
v
Šafere M.A. «Gērnsijas
Literatūras un Tupeņmizu
pīrāga biedrība»
v
Šiškins M. «Vēstulnieks»

Par mums raksta : : :

Limuzīns
Jāņu nakts krāsā
Žurnāla «Logs» jūnija numurā
ap Jāņiem būs lasāms plašs
Dainas Oliņas raksts par
Iecavas novadu un Domes
priekšsēdētāju Jāni Pelsi.
Žurnāla katrā numurā ir rubrika «Logs» viesos, kurā ir intervija ar kādas pašvaldības vadītāju.
Žurnāla veidotāji šoreiz izvēlējās
viesoties Iecavas novadā, kurš
jau divreiz titulēts par «Zemgales
novada sakoptāko pagastu» un
kura pašvaldības vadītājam nupat piešķirts Trīszvaigžņu ordenis. Viesi veselu dienu pavadīja
sarunās ar Domes priekšsēdētā-

ju Jāni Pelsi, izpilddirektoru
Mārtiņu Veinbergu, finanšu nodaļas vadītāju Indru Latvieti,
projektu vadītāju Inetu Bramani, kancelejas pārzini Tamāru
Šmiti, Zorģu bibliotekāri Ainu
Ezergaili un citiem, lai izzinātu
pašvaldības darbu. Viesi interesējās par finansējuma sadali,
Eiropas naudas piesaisti projektiem, uzņēmējdarbību, tūrisma
objektiem, kultūrvēsturi un par
daudz ko citu, kas būs atspoguļots rakstā. Interesi viesi izrādīja
arī par J. Pelša un viņa ģimenes
vaļaspriekiem.

Sava novada
miera dārzus apzinot

Foto: Ojārs Martinsons

Laikraksta «Latvijas Avīze»
11. jūnija numura rubrikā Mani
Gadi. Mans Kapitāls. publicēts
Andra Tiļļas raksts par aktīvo senioru Ēvaldu Kivilandu.
Rakstā atspoguļots Ē. Kivilanda veikums kultūrvēstures
mantojuma saglabāšanā gan
rakstos, gan darbos. Piedāvāts
arī neliels ieskats Ē. Kivilanda
biogrāfijā, kā viņš nonācis līdz

novadpētniecībai, lai gan raksts
sākas ar Ēvalda Kivilanda vārdiem: ««Par mani pašu nerakstiet, neesmu uzmanības alkstošs, bet par paveikto – varētu.
Pavēstiet par manām grāmatām,
nodomu apzināt svētvietas, īpaši
par izveidoto kultūrvēstures taku «Dievdārziņš,» teic iecavnieks, daiļdārznieks Ēvalds Kivilands.»
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Sporta ziņas

13. jūnijā bariņš ar basketbolistiem, kuru skaitu kuplināja arī
viesi no Ķekavas, pulcējās Iecavas skeitparkā, kur norisinājās
«Solobasket 2012» sacensību 2. posms.
Spēles ritēja līdz pat vēlam vakaram un pasākums noslēdzās ar
draudzīgu pikniku, ko noorganizēja paši dalībnieki.
Mazāko spēlētāju grupā piedalījās 12 bērni, bet viskuplākais dalībnieku skaits bija apvienoto komandu grupā – 16 spēlētāji, veidojot
piecas komandas. Viena no šīm komandām bija dāmu komanda un
pēc nolikuma dāmām spēles punkti tika skaitīti dubultā.
Izloze starp dalībniekiem izdevās ļoti līdzvērtīga, par ko liecina fakts,
ka neviena no apvienoto komandu grupām neiztika bez zaudējuma,
turklāt trīs labākajām komandām rezultātā bija iegūts vienāds punktu skaits, tādēļ uzvarētāja noteikšanai salīdzināja spēlēs ielaisto
punktu skaitu.
Rezultāti:
10 gadi un jaunāki
1. vieta - Mārtiņš Avotiņš (Ķekava), Eduards Avotiņš (Ķekava) un Dāniels Raginskis
2. vieta – Mikus Zaumanis, Patriks Dauburs (Ķekava), Rihards Ozoliņš (Ķekava)
3. vieta – Beatrise Plukasa, Intars Olavs, Verners Razgalis (Ķekava)
10-13 gadi
1. vieta – Emīls Špīss, Kārlis Ozoliņš, Kristers Vēbers (Ķekava)
2. vieta – Toms Krūmiņš (Ķekava), Klāvs Krūmiņš (Ķekava), Regnārs Gudļev-skis
(Ķekava)
Apvienotās komandas
1. vieta – Māris Gailums, Aļģis Mudurs, Valdis Šusts
2. vieta – Aldis Beitiņš, Juris Bidzāns, Andris Štrauss
3. vieta - Aivars Hauks, Dzintars Zaumanis, Jānis Krūze

Ziņas lauksaimniekiem
Traktortehnikas tehniskā
apskate:
19. jūlijā un 9. augustā
10.00 Rosme
10.30 Iecavnieks
11.00 Rakmente
Pirms TA veikšanas traktortehnikas īpašnieks(vadītājs) uzrāda Traktortehnikas reģistrācijas apliecību, OCTA polisi, traktortehnikas vadītāja apliecību,
veic TA apmaksu.
Maksājumu var izdarīt apskates vietā:
par pašgājēju -10.85 Ls
par piekabi - 7.95 Ls
speciālās traktortehnikas apskate - 16.35 Ls
Izbraukums pie traktortehni-

kas īpašnieka, ārpus apskates
vietas uz tehnikas atrašanās vietu 0.40 par katru nobraukto
kilometru.
Izbraucam, ja ir vairāk par
četrām tehnikas vienībām.
Traktortehnikas īpašnieki,
kuri nevarēs tehniku uzrādīt apskatei savā novadā, to varēs izdarīt VTU aģentūrā, Bauskas
nov. Codes pag. «Aveņmuiža»:
katru otrdienu
8.30 – 15.00
trešdien, ceturtdien
8.30 – 9.30
Lūdzu Jūs informēt traktortehnikas īpašniekus par apskates vietu un laiku.
Uzziņas tālrunis 63925013.
VTU Aģentūras Bauska

Valsts policija informē, ka jau pirms svētkiem pastiprināti tiks
veikta sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības
uzraudzība. Tiks pievērsta uzmanība atļautā braukšanas ātruma
ievērošanai un pārkāpumiem, kas saistīti ar drošības jostu, bērnu
sēdeklīšu un velosipēdistu aizsargķiveru lietošanas noteikumiem.

Līdzjūtība
Nolīst asara, sažņaudzas vaigs,
Pienāk nesauktais ardievu laiks.
(H. Dorbe)

Izsakām līdzjūtību Dacei Štrausai māmuļu smilšu
kalniņā pavadot.
Zālītes skolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Jokims Matvejevs (09. 09. 1926. – 16.06.2012.)
Valentins Vlasovs (20. 04. 1932. – 17.06.2012.)
Marija Šuļepina (04. 02. 1935. – 17.06.2012.)

Iecava 21. jūlijā svinēs savu 520 gadadienu.
Iesaisties svētku veidošanā arī tu!
Kādu tu redzi Iecavu? Aicinām visus Iecavas iedzīvotājus
kopīgi izveidot fotokolāžu «Mana Iecava». Varbūt kādam tā ir
senā Iecava, citam tās ir dzirnavas vai koka tiltiņš. Aicinām
ikvienu nest fotgrāfijas dažādos formātos uz Iecavas kultūras
namu, kur, liekot bildi pie bildes, izveidosim skaistu kolāžu.
Ja tev mājās lieku vietu aizņem nevajadzīgs velosipēds, kas
vairs nav braucamā stāvoklī, vai lietussargi, kas cietuši stiprā
vējā, tad nekrāj putekļus un droši šīs lietas nogādā veikalā «Ciku
Cakas». Floristes Iecavas svētkos 21. jūlijā šīm lietām dos otro
elpu, izpušķojot tās ar ziediem.
Aicinām pieteikties amatniekus demonstrēt savas amatu
prasmes, veidot amatnieku un mājražotāju produktu tirgu
svētku «Iecavai 520» ietvaros 21. jūlijā.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu kultura.iecava@apollo.lv vai
pietikt pa tālr. 63941234, 29109156.
Ja arī tev mājās ir interesants ZVANS, kuru labprāt parādītu
citiem, tad to droši nes uz kultūras namu līdz 20. jūlijam.
Kopā izveidosim Iecavas zvanu izstādi!
Būtisks svētku akcents ir Iecavas iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu izrādīšanās gājienā «AR SENATNES ELPU», kurā ikviens
no mums var apliecināt savu piederību Iecavai – vietai, kuru mēs
saucam par savējo! Būsim aktīvi un atraktīvi svētku dalībnieki! Ar
labu noskaņojumu, smaidu un humora dzirksti aicinām
pievienoties un kuplināt svētku gājienu arī jūsu kolektīvu.
Izmantosim savu pieredzi un radošo izdomu, veidojot svētku
gājiena vizuālo tēlu!
Ļoti ceram uz jūsu atsaucību. Pieteikšanās līdz 13. jūlijam.
Kontakttālruņi: Iecavas novada Dome 63941301, kultūras
nams 63941234.
Pulcēšanās gājienam - plkst. 21:00 pie kultūras nama.
Maršruts: kultūras nams - Rīgas iela - Krasta iela – Puškina
iela - gājiens noslēgsies estrādē ar katra kolektīva desmit sekunžu
uzsaukumu svētkos.
Sīkāka informācija par Iecavas svētkiem www.iecava.lv;
precizējumus par pasākumiem var saņemt kultūras namā pa tālr.
63941234, 26666126, 29109156.
Svinēsim svētkus kopā!
Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis,
pasākuma «Iecavai 520» atbildīgā organizatore, kultūras nama
direktore Alma Spale.

Melnās ziņas
- 11. jūnijā laikā no plkst.
08:00 līdz 20:00 Edvarta Virzas
ielā no kādas mājas kāpņutelpas
nozagts velosipēds Alpine King
Fox spilgti zaļā krāsā. Uzsākts
kriminālprocess.
- 12. jūnijā plkst. 17:00
Dzimtmisā 1981. gadā dzimušam vīrietim piederošs suns izskrējis no pagalma un iekodis
2005. gadā dzimušam zēnam,
kurš gāja pa ceļu garām mājām.
Uzsākta administratīvā lietvedība.
- Laikā no 14. jūnija plkst.
23:00 līdz 15. jūnija plkst. 07:00
no kādas mājas pagalma Rīgas
ielā nozagta 2006. gada izlaiduma automašīna VW Golf, melnā
krāsā. Uzsākts kriminālprocess.
- 17. jūnijā plkst. 04:30 kādā
kafejnīcā 1984. gadā dzimusi

sieviete alkohola reibumā ar nazi
iedūra 1987. gadā dzimušai sievietei. Uzsākta administratīvā
lietvedība.
- 18. jūnijā laikā no plkst.
14:00 līdz 17:00 kādā krogā
1975. gadā dzimušai sievietei
nozagta pleca somiņa, kurā atradās dokumenti un nauda. Uzsākts kriminālprocess.
- 18. jūnijā plkst. 18:57 Skolas ielā 1984. gadā dzimušam vīrietim sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols par automašīnas Nissan Primera vadīšanu alkohola reibumā (2,79 promiles).
Diāna Purviņa,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Prevencijas
nodaļas vecākā inspektore
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Pazaudēts : : :

Akcija 40%

(mācībām pieteikties līdz 25. 06.)

A kategorijas kursi

Ls 30

iklošana,
Balkonu iest gi, durvis.
plastikāta loeru profils.
Vācu 6-kam
Tālr. 25540055, 25505112.

strādā arī brīvdienās

Tālr. 28288822.
Piesakies kļūt par viesģimeni
kādam 15-18 gadus vecam
viesskolēnam no 24.08.2012.
līdz 20.07.2013.
Pieteikšanās līdz augusta
sākumam. Vairāk
informācijas www.afs.lv.

AUTO GĀZE
SIA Iecavas Serviss uzsāk sertificētu jaunākās
4+ paaudzes iekārtu uzstādīšanu Edvarta Virzas ielā 1.
Uz vietas plašā izvēlē viss nepieciešamais.
Tālr. 63941138.

Pārdod : : :
Pārdod vienistabas dzīvokli
Iecavas centrā. Labā stāvoklī.
Tālr. 29377486, 20382123.
Pārdod māju Iecavā Robežu
ielā. Tālr. 22022053.
Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
ijas
au n
g
Tel. 28828288.
I
No

Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Grunts veltņa pakalpojumi

Tālr. 29457686

Izīrē : : :
Izīrē garažu Dzirnavu ielā. Tālr.
26625112

Meklē : : :
Anitu un Ēriku Lukjanovičus.
Ja kādam zināma viņu
kontakti, lūdzu zvanīt pa tālr.

Vēlas strādāt : : :
Vīrietis (27 gadi) meklē palīga
darbu lauku saimniecībā. Bez
kaitīgiem ieradumiem.
Tālr. 29364165.

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Parka estrādē
IECAVAS ESTRĀDĒ
23. jūnijā pl. 23:00
LĪGO VAKARS KOPĀ AR GRUPU

«BRĪVDIENA»
Ieeja bez maksas.
(Būs pieejama bufete)

Dažādi : : :
Jumta remonts un seguma
maiņa. Visa veida nojumju
izbūve. Fasādes apdare ar
dekoratīvajiem dēļiem.
Mūrēšanas un citi remontdarbi.
Tālrunis 26060411.
Stikla taras uzpircējs pieņem
pasūtījumus visa veida alus
pudeļu izvešanai. Vēlams
kooperēties ar kaimiņiem, jo
minimālais daudzums 500
pudeles. Laiki mainās un
pudeles arī. Pasteidzies!
Tālr. 29166190, 29164600.

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli, būvgruži
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju.
l
Piedāvā kūtsmēslu vircu ar piegādi
l

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Progresa rajonā pazudusi
sudraba ķēdīte ar krustiņu,
kurā iegravēts zēna vārds.
Lūdzam atradēju zvanīt pa tālr.
29535650. Atlīdzība garantēta.

8.

Iecavas novada Dome
aicina darbā

8.

Iecavas
internātpamatskolas
DIREKTORU.
Prasības pretendentiem:

- augstākā pedagoģiskā
izglītība;

- vismaz 3 gadu pieredze
pedagoģiskajā darbā;

- augsta atbildības sajūta,
iniciatīva un spēja
patstāvīgi pieņemt
lēmumus;
rekomendācijas no esošās
un/vai iepriekšējās
darba vietas.

Trimera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

-

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

Motivācijas vēstuli,
rekomendācijas, CV un
izglītību apliecinoša dokumenta
kopijas jāiesniedz Iecavas
novada Domes kancelejā
Skolas ielā 4, Iecavā,
Iecavas novadā, LV-3913,
līdz 2012. gada 16. jūlijam
personīgi vai pa pastu
(pasta zīmogs 16. 06.).
Uzziņas pa tālruni 63941721.

Šķeldošanas pakalpojumus,
pērkam zarus un lapukoku
cirsmas, attīram aizaugušas
platības. Tālrunis 27844208.

Piedāvā darbu : : :
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība. Tālrunis 29120419.
A/S «BALTICOVO» konkursa
kārtībā aicina darbā asistentu
komercdaļā. Sīkāka
informācija par prasībām un
pienākumiem mājas lapā
www.balticovo.lv sadaļā
Vakances Tālr. 63943840.
Kokapstrādes uzņēmums
SIA «DZENIS» aicina darbā
lentzāģu operatoru un palīgu,
laukuma strādniekus tel.
29459331, kā arī galdniecības
lakotavā slīpētāju, apmācība uz
vietas. Vēlama automašīna.
Tālr. 29715545.

Katra mēneša otrajā pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
Nākamā pieņemšanas reize 9. jūlijā.
Remontu laikā no 18. jūnija
līdz 31. oktobrim ģimenes
ārstu prakses pieņems
pacientus pirmdien, otrdien,
trešdien, piektdien no 8.00
līdz 12.00, bet ceturtdien
no 15.00 līdz 19.00.
Iepriekš piesakieties
reģistratūrā pa tālr.
63941481. Atvainojamies par
radītajām neērtībām.
Visiem vēlam veselīgu un
dzīvespriecīgu Saulgriežu
laiku!
Administrācija.
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