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«Drostalu kausam» jākļūst par tradīciju AKTUĀLI
Šajā numurā:

Iecavas no

A: F: Anta Kļaveniece

Pagājušo svētdien Iecavas
pusē pēc ilga pārtraukuma
interesenti atkal varēja vērot
jātnieku sporta sacensības.
Ierašanās iemesls bija katram
savs: gan just līdzi
sportistiem, gan parādīt
bērniem zirdziņus, gan

atcerēties kādreizējos laikus,
kad kolhozu paspārnē
jātnieku sports bija ļoti
populārs, gan arī vienkārši
tāpat – jauki pavadīt saulaino
svētdienu. Par sacensību
norisi un omulīgo pasākuma
noskaņu bija parūpējušies
zirgu staļļa «Drostalas»
īpašnieki Kristaps un Linda
Arāji.
Ideja par sacensību rīkošanu

dzimusi tādēļ, ka «Drostalās» ir
jauni zirgi, kuriem nepieciešams
uzsākt dalību sacensībās. Kāpēc
gan tās nesarīkot pašiem? Sākumā bijusi iecere par nelielām sacensībām, kas jau vēlāk apaugusi ar dažādām idejām. Neskatoties uz to, ka iepriekšējā dienā
notika jau tradicionālās jātnieku
sporta sacensības «Burtnieku
kauss», arī uz «Drostalām» sabrauca necerēti daudz dalībnieku – aptuveni 80.
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Iecavā suņus skolo un mīl Pašiem sava «Stāstu bibliotēka»
A: Annija Jakovļeva

Iebraucot rotveileru
audzētavas «Korland Rein»
pagalmā, «Iecavas Ziņas» ar
skaļiem rējieniem sagaida
sunene Bombe, kura aiz sava
skaļuma patiesībā slēpj
prieku par mūsu ierašanos.
Audzētavas īpašniece Aina
Korņejeva aicina tālāk, lai
iepazīstinātu ar audzētavas

pirmsākumiem un pastāstītu,
kā dzīve audzētavā norit
pašlaik.
Audzētava Iecavā atrodas
kopš 2007. gada, bet tās sākums
meklējams jau 1995. gadā, kad
Aina un viņas vīrs Māris iegādājās pirmo rotveilera šķirnes suni
Reinu. «Korland Rein» ir lielākā
rotveileru audzētava Latvijā. No
vārda Reina un māju nosaukuma «Koras» izveidots audzētavas
nosaukums.
4.lpp.

A: Diāna Špoģe
F: Annija Jakovļeva

Pasakas un stāsti vislabāk
iespiežas cilvēku atmiņās tad,
ja kāds tos stāsta. Lai
stāstīšanas tradīcija
saglabātos, 2010. gadā
UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija (LNK) izveidoja
Latvijas bibliotēku tīklu
«Stāstu bibliotēkas».

Šī tīkla mērķis ir veicināt
stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā, izceļot bibliotēku lomu sabiedrības vērtību apzināšanā un
paaudžu saiknes un sabiedrības
vienotības stiprināšanā.
Tīkla bibliotēkas organizē
stāstīšanas pasākumus gan par
jaunības dienu atmiņām, gan
dažādām tradīcijām, interesantām situācijām un izlasītajām
2.lpp.
grāmatām .
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Pašiem sava «Stāstu bibliotēka»
1.lpp.

Stāstu un stāstīšanas pasākumi tiek organizēti gan lieliem,
gan maziem, gan arī kopīgi, tādējādi ne tikai vienojot paaudzes
un mudinot cilvēkus līdzās uz
sarunu, bet arī pilnveidojot šo tik
vērtīgo klausīšanās un stāstīšanas prasmi, kā arī savstarpējo
pieredzes un zināšanu apmaiņu.
Pašlaik bibliotēku tīklā aktīvi
darbojas 19 bibliotēkas no visas
Latvijas, kas regulāri īsteno dažādus stāstīšanas pasākumus
savās bibliotēkās un iesaistās arī
citos UNESCO LNK rīkotos pasākumos.
12. jūlijā Eiropas Savienības
mājā notika UNESCO LNK iniciatīvas «Stāstu bibliotēkas» plānošanas seminārs. Bibliotekāri
runāja par pirmā Zemgales
stāstnieku festivāla norisi Latvijā, bet semināra otrajā daļā
UNESCO LNK ģenerālsekretāre
Dagnija Baltiņa dalībbibliotēkām pasniedza oficiālas «Stāstu
bibliotēkas» atpazīstamības zīmes - plāksnes, tādējādi izrādot
pateicību par iesaistīšanos, aktīvu un nesavtīgu darbošanos iniciatīvā «Stāstu bibliotēkas» un
par nozīmīgu UNESCO vērtību
un ideju izcelšanu Latvijā, īpaši
mutvārdu tradīciju jomā. Plāksnes ar iniciatīvas logo ir vieno-

jošs elements, kas oficiāli apstiprina konkrētās bibliotēkas piederību «Stāstu bibliotēku» tīklam.
Plāksni godam nopelnījusi
arī Iecavas novada Bērnu bibliotēka, kurā notikuši vairāki interesanti stāstnieku pasākumi. Pie
bērniem viesojies jūrnieks Sergejs Mašiņenkovs, kurš stāstījis
par savu profesiju, darbu Rīgas
ostā un dalījies ceļojumu iespaidos. Ar sajūsmu bērni klausījušies par loča piedzīvojumiem uz
burinieka «Krūzenšterns», tāljūras braucieniem uz zvejas un banānvedēju kuģiem, piedzīvoto
dzīvībai bīstamās situācijās.
Vairāku pasākumu galvenie
dalībnieki bijuši paši bibliotēkas
lasītāji. Pasākumā «Manas cepures stāsts» bērni atnesuši cepures, kuras vispirms izrotājuši,
bet pēc tam katrs stāstījis, kur
un kā cepure ceļojusi. Pasākumā
«Mans mīļdzīvnieks» uzklausīti
ne tikai stāsti - bibliotēkā ciemojušies arī lasītāju suns un kaķītis, bet stāstnieku pēcpusdienā
«Mana mīļā sirds» katrs pastāstījis par kādu labu un no sirds paveiktu darbu. Aizraujošs bijis
bibliotēkas lasītāju pārgājiens
cauri parkam uz biedrības «Arhīvs» muzeju. Pa ceļam stāstījuši
iepriekš folkloras krātuvē sa-

Iecavas novada bērnu bibliotēka ir to 19 Latvijas grāmatu
krātuvju vidū, kas saņēmušas oficiālas UNESCO «Stāstu
bibliotēkas» atpazīstamības zīmes.
meklētās teikas un stāstus par
Iecavu, kā arī pētījuši parka koku daudzveidību, bet atpakaļceļš izvērties vareni jautrs, jo gājusi vaļā anekdošu stāstīšana.
Bibliotekāres regulāri piedalās «Stāstu bibliotēku» semināros Rīgā, kur uzzina daudz jauna, dalās pieredzē. Bibliotekāru
darbu koordinē iniciatīvas eksperti - filozofe un Latviešu folkloras krātuves darbiniece Māra
Mellēna un Latviešu folkloras

krātuves vadošais pētnieks Guntis Pakalns.
Bibliotekāre Zoja Stūrmane
ar lepnumu stāsta: «Arī mūsu
bibliotēkai piešķirta «Stāstu bibliotēkas» atpazīstamības zīme.
Tuvākajā apkārtnē šāda plāksne
ir tikai Pilsrundālē, tāpēc tās loma bibliotēkas ikdienā ir vēl jo
lielāka.» Jau drīzumā plāksne
tiks novietota bibliotēkas iekštelpās, lai visi grāmatu krātuves
apmeklētāji varētu to redzēt. IZ

Mazie futbolisti viesojās Igaunijā
A: A. Tiščenko

Futbola kluba Iecava mazie futbolisti trīs dienas viesojās
Igaunijā un piedalījās starptautiskā turnīrā trijās vecuma
grupās. Turnīrā piedalījās komandas gan no Latvijas, gan no
Krievijas, gan, protams, mājinieki igauņi. Sacensības noritēja
nelielā pilsētiņā Polvā, kas pēc izmēriem un iedzīvotāju skaita
ir pielīdzināma Iecavai. Pārsteidza ļoti sakārtotā vide un
daudzās publiski pieejamās sporta bāzes.
Turnīrā piedalījās astoņas 2003. gadā dzimušo futbolistu
komandas: piecas no Igaunijas, divas no Latvijas un viena
komanda no Krievijas. Komandas tika sadalītas divās
apakšgrupās pa četrām katrā.
Spēļu rezultāti apakšgrupā:
FK Iecava : Helios Tartu 2:1 (Smeilis-2)
FK Iecava : Parus (Krievija) 1:1 (Raginskis)
FK Iecava : FC Valga 0:0
Savā grupā FK Iecava futbolisti ar pieciem izcīnītiem
punktiem palika otrajā vietā aiz DFC Parus futbolistiem.
Pusfināla mūsu komanda stājās pretī otrās grupas uzvarētājam
un pagājuša gada turnīra 1. vietas ieguvējiem - Tabasalu JK
futbolistiem:
Tabasalu JK - FK Iecava 0:1 (Raginskis)
Šajā spēlē komandas galvenokārt domāja par savu vārtu drošību,
tāpēc bīstamu momentu pie pretinieka vārtiem bija ļoti maz,
tomēr mūsu futbolisti spēja vienu no retajām epizodēm izmantot.
Pēc veiksmīgi izpildīta soda sitiena veiklākais pie pretinieku
vārtiem izrādījās Dāniels Raginskis.
Fināls: FC Helios Voru – FK Iecava 3:0
Finālspēlē paradīt savu labāko sniegumu Iecavas futbolistiem
neizdevās. Pretinieks labi darbojās laukuma vidusdaļā un
aizsardzībā, neļaujot izveidot bīstamas situācijas pie saviem
vārtiem. Zaudējums finālā deva mūsu futbolistiem otro vietu
kopvērtējumā astoņu komandu konkurencē. Visi FK Iecava

futbolisti un treneris ieguva medaļas un diplomus, bet par turnīra
labāko vārtsargu organizatori atzina Miku Zaumani, kurš saņēma
individuālu balvu.
2004. gadā dzimušie zēni ieguva 7. vietu astoņu komandu
konkurencē. Puiši ļoti līdzvērtīgi cīnījās ar visām turnīra
komandām, par ko liecina rezultāti. Pret 2. vietas ieguvējiem
JFC Jelgava vārti tika ielaisti 30 sekundes līdz spēles beigām un
rezultāts 0:1, neskatoties uz to, ka visa spēle tika aizvadīta
līdzvērtīgi. Arī pret nākamajiem čempioniem FC Tiigrid (Igaunija),
esot vadībā ar 2:1, neizdevās noturēt pārsvaru,
un beigās rezultāts 2:4.
Spēļu rezultāti apakšgrupā:
FK Iecava - JFC Jelgava 0:1
FK Iecava - FC Tiigrid (Igaunija) 2:4
FK Iecava - FC Helios Tartu 0:1
Spēles par 5/8 vietu:
FK Iecava - FC Lootos (Igaunija) 2:2 (pēc soda sitieniem 0:1)
FK Iecava - FC Helios Vōru 2:0
2005. gadā dzimušo zēnu komanda ieguva 4. vietu desmit
komandu konkurencē, kas ir vērtējams kā labs sasniegums, jo
lielai daļai jauno futbolistu tas bija pirmais nopietnais turnīrs
ārpus Latvijas robežām. Kaut arī šoreiz medaļas palika deguna
galā, puikas cīnījās ļoti atzīstami.
Spēļu rezultāti apakšgrupā:
FK Iecava - FC Lootos (Igaunija) 4:1
FK Iecava - FC Helios Vōru 4:0
FK Iecava - FC Helios Tartu 3:4
FK Iecava - FC Elva (Igaunija) 2:0
Pusfināls: FK Iecava - FC Infonet Tallina 0:8
Spēle par 3/4 vietu: FK Iecava - FC Helios Tartu 0:3
Kopumā mazo iecavnieku komandas spēlēja labi un ar nelielu
veiksmes palīdzību mūsējie varēja pacīnīties arī par augstākām
vietām. Bet, kā jau tas sportā mēdz notikt, - ne vienmēr veiksme
uzsmaida. IZ
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pašvaldības šoferi

Pirmklasnieki var
saņemt bezmaksas
mobilos telefonus

A: Anta Kļaveniece

No 6. augusta, Zelta Zivtiņa
pirmklasniekiem visā Latvijā
jau trešo gadu pēc kārtas
dāvina mobilos telefonus un
ZZ priekšapmaksas sarunu
kartes. Pirmklasnieku
komplektus varēs saņemt
Tele2 apkalpošanas centros
vai pie dīleriem.

F: Annija Jakovļeva

Imants Vērzemnieks 20. jūlijā
atzīmēja 75 gadu jubileju.
6. augustā ar nelielu svinību
brīdi viņš atvadījās no
kolēģiem novada Domē, jo ir
nolēmis doties pelnītā atpūtā.
Par ilggadēju, godprātīgu un
profesionāli veiktu darbu pašvaldībā, nodrošinot transporta pārvadājumus, Domes Goda rakstu
un naudas balvu I. Vērzemniekam pasniedza pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis. Sumināja, vēlēja veselību un možu dzīvessparu darba biedri un iestāžu pārstāvji, ar kuriem sadarbība veidojusies visciešāk: sporta skola
«Dartija», pirmsskolas izglītības
iestādes «Cālītis» un «Dartija»,
mūzikas un mākslas skola, sociālais dienests, kultūras nams.
Savā profesijā – par šoferi –
I. Vērzemnieks strādāja kopš
1960. gada; ilgu laiku viņa vienīgā darba vieta bija kolhozs «Iecava», bet kopš 1994. gada
1. augusta viņš vadīja dažādus
pašvaldības transporta līdzekļus. Savā vairāk nekā 50 gadu ilgajā šofera mūžā Imants nobraucis vairāk nekā trīs miljonus kilometru. Ilgajos darba gados viņš
sevi pierādījis kā izpildīgu, izcili
organizētu «stūres rata pārvaldnieku», kurš pildījis savus pienākumus, neskaitot stundas un
dienas, bet vienmēr laikā un vie-

Lai saņemtu ZZ Pirmklasnieka komplektu – telefonu Nokia
100, ZZ Sākuma komplektu
Ls 0,99 vērtībā un īpašu dāvanu no Zelta Zivtiņas – no
6. augusta līdz pat 16. septembrim, pirmklasnieku vecākiem
jādodas uz jebkuru Tele2 klientu
apkalpošanas centru vai pie dīleriem, ņemot līdzi pasi un bērna
dzimšanas apliecību. Bērnam jābūt dzimušam laika posmā no
2005. gada 1. janvāra līdz 2006.
gada 1. septembrim. Ja bērns ir
dzimis 2004. gadā – papildus
tiks lūgta skolas izziņa par bērna
uzņemšanu pirmajā klasē.
Piekrītot nosacījumiem un
saņemot jauno mobilo telefonu,
vecāki apņemas veikt izsniegtā
numura ikmēneša kredīta papildināšanu 1,75 Ls vērtībā uz
12 mēnešiem.
tā nogādājis pasažierus un uzticēto materiālu kravas. Imanta
«busiņā» novada, valsts un
starptautiskos maršrutos pārvadāti visu pašvaldības uzņēmumu darbinieki, bet ar īpašu atbildību – skolas bērni. Uz neskaitāmām sacensībām tuvu un tālu
nogādāti pašvaldības sportisti,

Dosimies uz Latvijas
politiski represēto salidojumu!
Maz Latvijā ir tādu ģimeņu,
kuras nav skāris sarkanais komunistiskais terors. Ja ne paši,
tad kāds no tuviniekiem, radiem,
draugiem un kaimiņiem dabūja
izbaudīt lielā kaimiņa «viesmīlību» nāves nometnes, necilvēcīgos darba dzīves apstākļus, badu un pārējos «labumus». Daudzi neatgriezās, to kapu vietas
nav zināmas. Arī tie, kas atgriezās, ne visi vairs ir mūsu vidū guldīti Latvijas smiltājā.
Kārtējais Latvijas politiski represēto salidojums notiks Ikšķilē
18. augustā plkst. 13.00. Izbrauksim plkst. 11.30. Pulcēša-

nās pie Iecavas novada Domes.
Iepriekšēja pieteikšanās nav vajadzīga. Būs lielais autobuss vietas pietiks visiem. Dalības
maksa - simboliski Ls 0.50 kopējai limonādei. Kā vienmēr būs
koncerts, pļaviņā spēlēs dzīvā
mūzika. Uzaicināts Valsts prezidents. Iesaku paņemt līdzi kādu
sa-liekamu sēžamo būs ērtāk
pie kopējā «galdiņa». Visi laipni
aicināti.
Ēriks Grants,
Iecavas politiski represēto kluba
valdes priekšsēdētājs

viņa omulību baudījuši arī daudzi mūsu novada viesi. Imantu
Vērzemnieku vienmēr raksturojusi precizitāte un augsta atbildības izjūta. Jebkurā situācijā teiciens «vīrs un vārds» vistiešākajā
nozīmē ir attiecināms uz viņu.
Turpmāk Domes šofera pienākumus pildīs Jons Naļivaika. IZ

Turklāt ikviens, kurš akcijas
ietvaros iegādāsies mācību grāmatas vai darba burtnīcas 1.–
4. klasei Zvaigznes ABC grāmatnīcās vai grāmatnīcās Gaisma
(Ventspilī un Dobelē) un Mistērija B (Jūrmalā), dāvanā saņems
ZZ Sākuma komplektu Ls 0,99
vērtībā un pie sienas karināmu
Zelta Zivtiņas stundu sarakstu. IZ

Melnās ziņas
- 31. jūlijā plkst. 21:00 Rīgas
ielā 1955. gadā dzimis vīrietis,
vadot automašīnu Volvo FH,
pirms apzīmētas gājēju pārejas
netika galā ar auto vadāmību un
iebrauca ceļa zīmē, to bojājot.
- 3. augustā plkst. 16:45 Rīgas ielā kāds vadītājs, vadot atpakaļgaitā automašīnu, uzbrauca stāvošai automašīnai BMW
530, to bojājot, un no notikuma
vietas aizbrauca policijai neziņojot.
- 6. augustā plkst. 20:50 degvielas uzpildes stacijā «Dinaz»
aizturēts 1982. gadā dzimis vīrietis, kurš sabiedriskā vietā at-

radās tādā alkohola reibumā,
kas aizskar apkārtējo cilvēku
cieņu.
- 7. augustā plkst. 00:05 Baldones ielā par tādu pašu pārkāpumu aizturēts 1968. gadā dzimis vīrietis.
- 7. augustā no plkst. 02:30
līdz plkst. 05:44 Iecavā no stacionāra torņkrāna nozagts elektrības kabelis.

Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Iecavā suņus skolo un mīl
1.lpp.

Lai gan sākotnēji Ainai bija
arī citas šķirnes suņi, rotveilers
tomēr ir pārim tuvāks un mīļāks:
«Katra cilvēka raksturam un
iespējām atbilst sava suņu šķirne - pēc tā, kādu savu mīluli cilvēks vēlas redzēt, kādu just sev
blakus un cik daudz sava brīvā
laika viņam varētu veltīt. Mums
tas ir rotveilers.»
Audzētava ir pašu veidota,
ieguldīts liels darbs ne tikai apkārtnes iekopšanā, bet arī suņu
iegādē, audzināšanā un apmācībā. Pirmie suņi bija pašu ģimenes mīluļi, vēlāk tos ieveda no
Lietuvas, pēc tam un vēl joprojām suņi šurp atceļo no Ukrainas, kur esot ļoti laba audzētava.
Taču vaislā tiek izmantoti pārsvarā vācu līniju izcelsmes suņi.
Apmeklējot suņu audzētavu,
protams, no sākuma cilvēka prātā iezogas bailes, jo rotveilera tēls
iemieso sevī nopietnu teritorijas
sargu, taču, ņemot vērā, cik ļoti
Aina un viņas ģimene suņus mīl
un skolo, bailes izplēn un suns
tiek uztverts kā draugs, sabiedrotais. Ģimenei šis nav bizness,
tas ir darbs, sirdslieta un hobijs:
«Kopš mazotnes atceros, kā mājās vedu suņus no ielas baroju
un kopu, taču paši tos nevarējām atļauties, jo tolaik dzīvojām
dzīvoklī vairākas ģimenes. Man
dzīvnieki ir ļoti mīļi, it īpaši suņi rotveileri.»
Tā kā Ainai papildus profesionālajai juridiskajai izglītībai ir

arī kinologa izglītība, viņa suņu
apmācībai pievērš lielu uzmanību. Kucēnus apmāca jau no četru mēnešu vecuma - iemāca normāli reaģēt uz cilvēkiem, riteņbraucējiem, mašīnām un citiem
objektiem, kā arī elementārās
darbības: stāvēt, gulēt, sēdēt. Tie
tiek attārpoti, vakcinēti un mikročipēti. Tā kā kucēni līdz gada
vecumam dzīvo mājās, tad tie
pierod arī pie mājas trokšņiem,
piemēram, televizora un bērnu
rotaļām, tie iemācās, kas ir
galds, ēdiens un citas sadzīviskas lietas.
Pašlaik audzētavā ir septiņi
rotveilera šķirnes suņi: Arfa,
Bombe, Fanta, Hatto, I'Miss,
Shandy un Krass, turklāt nesen
audzētavu papildināja 11 kucēni, kurus ir iespējams rezervēt.
Aina stāsta, ka, izraugoties suni,
cilvēki mēdz būt ļoti neizvēlīgi, jo
gan mazie mīluļi, gan pieauguši
suņi tā spēj apburt potenciālos
saimniekus, ka izveidojas rinda
gluži kā pie ārsta. Audzētavā ir
arī izvēles politika, proti, rezervējot kucēnu, piešķir pirmo, otro
utt. izvēli attiecībā pēc tā, kā tiek
iemaksāta rokas nauda par suni.
Starp suņu saimniekiem ir izveidojies uzskats, ka pēdējais kucēns ir sliktāks, bet tā gluži nav:
«Citreiz mazākie un ne tik simpātiskie kucēni izaug par daudz
spilgtākiem savas šķirnes pārstāvjiem, nekā sākotnēji ir domāts.» Citādi ir ar suņa temperamentu, to, Aina stāsta, varot re-

4.

F: no Ainas Korņejevas albuma

dzēt jau divu mēnešu vecumā - ja
dzīvnieks ir aktīvāks, vairāk spēlējas un interesējas par rotaļlietām, tad tas būs labs izstāžu un
darba, sacensību suns, bet, ja
gausāks, - īsts ģimenes mīlulis.
Raksturu gan ietekmē pareiza
vecāku atlase, audzināšana un
veiksmīgs gēnu salikums.
Svarīgas ir fiziskās aktivitātes, taču arī tās ir jānosaka un
jāpiemēro katram sunim individuāli, izvērtējot dzīvnieka fizioloģiskās vajadzības, proporcionāli
suņa izturībai un vēl jo svarīgāk
svaram. Vasarās suņi labprāt
pavada saimnieci, kad tā dodas
izbraucienā ar riteni - suns līdzi
noskrien piecus līdz desmit kilometrus; smagākiem suņiem tiek
piemērotas peldes, savukārt ziemā kā fiziskā aktivitāte ir riepas
vilkšana speciālos iemauktos.
Izrādās, ka šīs šķirnes pārstāvji reti pamet savu objektu,
savas mājas ja suns ir izlaists
pastaigā, tas vienmēr apsargājamo īpašumu paturēs savā redzeslokā un sekos visam, kas
notiek mājās.
Suņi dzīvo katrs savā voljērā,
kur ir pasargāti no karstās saules, jo šī šķirne slikti panes karstumu, bet ziemā labprāt ieritinās
siltajos salmos. Aplūkojot katra
suņa mītni, rodas priekšstats
par tā personību - tas, kurš ir
mierīgāks, tam sava teritorija ir
sakoptāka, draiskākajiem un
aktīvākajiem - mazliet nekārtīgāka. Raksturu var labi nolasīt su-

ņu grimasēs, taču, tā kā visi suņi
ir ļoti labi apmācīti, tad apmeklētājs var nebaidīties no skaļiem
rējieniem vai lēcieniem.
Saimnieku mīluļi ir bagāti ar
dažnedažādām trofejām un goda
kausiem. Kad jautāju par divām
palodzēm, kas ir kā noklātas ar
kausiem, saimniece atbildēja, ka
tā esot tikai maza daļiņa no kopējo goda balvu skaita. Audzētavas kucēni atrodas daudzās pasaules valstīs: Kanādā, Amerikā,
Grieķijā, Kiprā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā un citur. Ārzemniekus interesē tas, lai suns
ir cēlies no audzētavas, kas attaisnojusi savu pēcnācēju kvalitāti un vārdu - cik eksterjeri labi
ir bijuši kucēnu vecāki un kādi ir
viņu sasniegumi lielākajās šķirnes izstādēs pie šķirnes ekspertiem. Līdz šim ir pārdoti jau ap
300 kucēnu.
Pēc suņa pārdošanas, ja suņa īpašnieks to vēlas, Aina un
Māris turpina uzturēt kontaktus
un aicina iesaistīties audzētavas
komandā, kur ir iespēja visiem
kopā braukt uz sacensībām un
izstādēm. Komanda ir diezgan
liela un arī labi zināma tiem, kas
par šo tēmu interesējas. Kopīgi
norit arī dažādi suņiem interesanti pasākumi: kursings mākslīgā zaķa ķeršana, kur speciālā trosē iesien lupatiņu un, to
palaižot vaļā, suns traucas
pakaļ. Šādi suns var demonstrēt
savu veiklību, apķērību, medību
instinktus un ātrumu.
5.lpp.

Ģimenes mīlulis - basenži
šķirnes sunītis Modest.

Aina un viņas dēliņš Ralfs
kopā ar suneni vārdā Bombe.

Rottweila
rotaļājas.

Kucēni Bombe
un Hard.
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Bez audzētavas šeit ir ierīkota
arī suņu apmācības vieta, kur
jebkurš cilvēks ar savu četrkājaino draugu var nākt gan aktīvi
pavadīt brīvo laiku, gan skolot
suni. Nav nozīmes, vai dzīvnieks
ir šķirnes vai bezšķirnes suns.
Turklāt Lauku atbalsta dienestā (LAD) ir iesniegts projekts
par suņu apmācības laukuma
pilnveidošanu un suņu sporta
attīstību. Audzētavā paredzēts
izveidot speciālu iežogotu laukumu ar zālienu, kas būtu vieta sacensībām, apmācībai, suņu
sportam un semināriem, kā arī
paplašinātu aktīvās atpūtas
iespējas Iecavas novada iedzīvotājiem. Projekts attīstītu un popularizētu ne tikai suņu sportu,
bet arī dotu iespēju cilvēkiem,
īpaši jauniešiem, pavadīt savu
brīvo laiku: «Daudzi jaunieši
Iecavā neatrod to sporta veidu,

kurā vēlētos sevi pilnveidot,
iespējams, šis būtu patiess
prieks gan viņiem, gan viņu suņiem.» Aina uzsvēra, ka lielai daļai cilvēku trūkst informācijas
par suņiem, to pareizu audzināšanu un turēšanu, cilvēki pārsvarā zina tikai mītus, no kuriem
liela daļa nav patiesi, tāpēc semināru laikā būtu iespēja izglītot
arī sevi kā suņa īpašnieku. Jau
oktobra beigās būs zināma atbilde par projekta apstiprinājumu.
Bez rotveileriem ģimenei pieder divi basenži šķirnes sunīši
Rice un Modest, šie divi esot īsti
saules mīļi, kuri nemaz neprot
riet. Abi izvēlēti kā mājas sunīši
bērniem, nevis audzēšanai.
Lai gan Iecavā Aina ar ģimeni
dzīvo salīdzinoši nesen, dzīves
vieta esot ļoti iepatikusies: «Šeit
mēs ne tikai varam nodarboties
ar savu hobiju, bet Iecava ir arī
visskaistākā vieta, kur līdz šim
esmu dzīvojusi!» IZ

«Balticovo» pārdos arī vārītas olas
Investējot 210 000 latu,
olu un olu produkta ražotājs
AS «Balticovo» ierīkojis olu
vārīšanas cehu, kurā vienā
stundā tiks novārīts 25 000
olu, ziņo biznesa portāls
«Nozare.lv».
Vārītas un nolobītas olas ir
produkts ar pievienoto vērtību,
kas ir īpaši pieprasīts restorānu
biznesa jeb «HoReCa» segmentā.
Cehā atrodas pilna automātiskā līnija - olu vārīšanas, lobīšanas un pakošanas iekārta.
«Šo cehu būvējām eksporta nolūkiem. Plānojam eksportēt no 60
līdz 80 tonnām vārītu olu mēnesī. Vienā tonnā gatavās produkcijas ir 25 000 vārītu olu,» norādīja kompānijas valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs. Viņš atzina, ka vārītas un nolobītas olas
ir produkts ar pievienoto vērtību,
kas ir īpaši pieprasīts restorānu
biznesa jeb «HoReCa» segmentā.
«Tas ir galvenais noieta segments, tomēr vārītas olas reali-

zējam visos eksporta tirgos un
arī Latvijā. Plānojam tās īpašā
vakuuma iepakojumā piedāvāt
arī mazumtirdzniecības tīklos.
Patērētājiem būs iespēja netērēt
minūtes olu vārīšanai un lobīšanai, bet saņemt gatavu produktu. Jaunais cehs ir ražotnes pakāpeniskās modernizācijas plāna daļa,» sacīja Veinbergs.
«Balticovo» apgrozījums pagājušajā gadā bija 23,3 miljoni
latu, kas ir par 2,1 miljonu latu
vairāk nekā 2010. gadā. Nerevidētie dati liecina par 9% apgrozījuma pieaugumu, biznesa portālu «Nozare.lv» informēja uzņēmuma pārstāve Liāna Bokša. Investīcijas uzņēmumā kopš tā rekonstrukcijas 2004. gadā ir aptuveni 18 miljoni latu. Patlaban
«Balticovo» ražošanas jauda ir
vairāk nekā pusotrs miljons olu
dienā. Uzņēmums eksportē 70%
saražotās produkcijas, ražošanas apjomi pēdējo piecu gadu
laikā pieauguši divarpus reizes. IZ

Gandarījums rodas mācot
A: F: Annija Jakovļeva

Četrkājainie draugi apgūt
vispārējās paklausības kursus,
gatavoties suņu izstādēm un
pat aizsardzības dienestam
var Iecavas suņu skolā. Tās
vadītāja ir Inguna Mediņa,
kura jau 20 gadus strādā par
eksperti kinoloģi
kinoloģiskajā klubā «AKO» un
vada šī kluba Bauskas filiāli.
Paralēli šiem pienākumiem I.
Mediņa organizē gan suņu
izstādes, gan citus
pasākumus.
Inguna vēlējusies būt veterinārārste, bet dažādu dzīves apstākļu dēļ šis sapnis netika realizēts. Zināšanas par suņiem un
to apmācību viņa ir apguvusi padziļinātos kinoloģiskajos kursos
Latvijas Dzīvnieku audzētāju
biedrībā.
Suņus Inguna skolo gan
Bauskā, gan Iecavā pie Sarkanās
skolas. Parasti grupā ir ne vairāk
par desmit cilvēkiem un viņu
četrkājainajiem draugiem, jo tā
var katram pārim pievērst vairāk
uzmanības. Reizēm grupā ir arī
mazāk pāru. Suņu skološanu
Iecavā Inguna neuztver kā naudas peļņas avotu: «Tas ir mans
hobijs, nevis bizness.»
Pirms skolas sunim ir jāprot
iet ar pavadu, bet suņa skološanu var sākt no četru mēnešu ve-

Inguna kopā ar mājas
mazāko mīluli - Brabantas
grifonu meiteni Gerdu.
cuma. Nodarbības notiek divas
reizes nedēļā, izvēloties grupai
ērtāko laiku. Nodarbībās vispirms suns apgūst vispārējo paklausību - elementārākās lietas,
prasmi atsaukties uz saimnieka
komandām. Ja suni vēlas sagatavot izstādei, tad papildus jāmācās arī citas darbības, piemēram, zobu atrādīšana, nostāšanās izstāžu stājā. Apmācību laikā varot redzēt, kāda ir suņa uzticība saimniekam, kāds ir savstarpējais kontakts. Ja suns ir
jāsagatavo aizsardzības dienestam, tam jābūt bezierunu paklausībai, stabilai nervu sistē-

mai un jāatbilst vēl citiem kritērijiem.
Uz nodarbībām jābūt līdzi suņa kakla siksnai un pavadai, arī
skolas komplektam - rotaļlietām
un uzslavu gardumiņiem. Ingunai gan ir savs viedoklis par gardumiem: «Es īsti neatbalstu metodi, kura paredz suni barot par
ikvienu pareizi izpildītu komandu. Citā reizē suns var neklausīt
savam saimniekam, domājot pēc
principa: «Tu mani nebaro, es tevi neklausīšu!»»
Mēdz būt, ka apmācību grupā ir vien divi vai trīs suņi. Tad
viņiem tiek veltīts vairāk uzmanības, doti ieteikumi un norādījumi par to, kā apmācīt suni mājās. «Nākamajā nodarbībā es
pārbaudu gan suni, gan saimnieku - gluži kā skolēnus skolas
solā,» smejas Inguna.
Pēc minimālā nodarbību
skaita - 20 - suns var kārtot eksāmenu, kurā tam ir jāizpilda
noteiktas komandas. Inguna suņu saimniekiem parasti iesaka
skolot suni ne tikai nodarbību
laikā un mājās, bet arī cituviet, jo
suns var pierast klausīt tikai
konkrētās vietās. Runājot par
paklausību, Inguna stāsta, ka
ļoti pakļāvīgi ir labradori, vācu
aitu suņi, dobermaņi un rotveileri. Grūtāk esot ar bezšķirnes suņiem, jo ir grūtāk izprast viņu
prātā notiekošo.
Suņu skolas nodarbībās mainās arī suņa raksturs. Suns sāk

saprast, ko saimnieks no viņa
vēlas, ko drīkst un ko nedrīkst.
Taču agresīvu suni nodarbības
nepadarīs par pūkainu mājas
mīluli, bet mājas mīluli par agresīvāk noskaņotu suni gan. Suņu
skološanā liela nozīme ir saimniekam: cik daudz laika viņš veltīs nodarbībām, cik apmācībai
ārpus skolas. Suņa papildu skološana mājās parasti tiek novērtēta. «Reiz kāds vīrs, kurš pie
manis skoloja jau trešo suni,
zvanīja un teica, ka ir spējis mājas apstākļos iemācīt savam sunim vēl dažādas komandas. Šādos gadījumos nodarbību laikā ir
jāorganizē suņa un saimnieka
paraugdemonstrējumi, lai pašam saimniekam un pārējiem
rastos lielāks entuziasms un
gandarījums,» stāsta Inguna.
Jautājot Ingunai, kuras šķirnes suņi viņai pašai ir vismīļākie
un sirdij tuvākie, Inguna nešaubīgi atbild bulmastifi. «Man agrāk bija bulmastifa šķirnes suns,
taču trīs gadu vecumā tas nomira. Suns saprata mani no pusvārda. Viņa man bija viss, un es viņai.» Pašlaik Inguna un viņas
ģimene savās mājās Codes pagastā uztur sešus suņus: divus
krievu kurtus, divus labradorus,
Brabantas grifonu un Kaukāza
aitu suni. Suņi savā starpā ir tā
sadraudzējušies, ka visur iet kopā kā nešķirams draugu bariņš.
Arī Ingunai pašas suņi ir kļuvuši
par uzticamu draugu komandu.IZ
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«Drostalu kausam» jākļūst par tradīciju
1.lpp.

Piecos maršrutos, kas atšķīrās gan ar jātnieku un zirgu dažādo pieredzi, gan šķēršļu augstumu, pavisam doti vairāk nekā
150 starti, jo bieži vien sportisti
startē divos maršrutos vai vienā
maršrutā ar vairākiem zirgiem.
Tālāko ceļu bija mērojuši sacensību dalībnieki no Madonas novada, taču pārstāvēti bija arī jātnieku klubi no Jelgavas, Baldones, Pierīgas, Beibežiem un citi.
Vienīgā sacensību dalībniece
no Iecavas, tūlīt 14 gadus jaunā
Agate Jefremova, ar jātnieku
sportu nodarbojas jau septīto
gadu. Iepriekš meitene trenējusies Pilsrundāles Lejniekos, bet
pēdējo pusotru gadu «Drostalās».
Sacensībās Agatei bija plānots
startēt ar citu zirgu, taču tam radušās nelielas veselības problēmas, un desmit dienas pirms
starta dota iespēja Čaikai. Tā kā
Čaikai šīs bija pirmās sacensības, abas startēja tikai pirmajā
maršrutā. «Kopā ar Čaiku «Drostalās» trenējos aptuveni divas
nedēļas. Tas ir ļoti maz. Esmu
sapratusi, ka Čaikai nav daudz
niķu, bet ir, taču kopumā ar viņu
startēt nav grūti. Maršrutā gan
nopelnījām astoņus soda punktus: nogāzām šķēršļus un aizmirsām ieiet finišā,» pastāstīja
Agate. Jaunā sportiste ir pārliecināta, ka ar laiku abām izdosies
sastrādāties labāk, un cer jau
tuvākajā laikā piedalīties vēl kādās sacensībās. Lai piedalītos
sacensībās ar Čikāgo, jātniece
Liena Sproģe speciāli atbrauca
no Vācijas, kur viņa pašlaik strādā zirgu rehabilitācijas klīnikā.
«Ja Čikago nebūtu nogāzis vienu
šķērsli, būtu tikuši pie trešās
vietas,» stāsta Linda Arāja, kas
pati arī trenē «Drostalu» zirgus.
Par panākumiem Linda saka:
«Mums viss vēl tikai priekšā.»
Sacensību dalībnieku vidū
pārsvarā bija jauni sportisti un
jauni zirgi, taču netrūka arī augsta līmeņa jātnieku, kāds ir, piemēram, «Drostalu kausa» ieguvējs Ģirts Bricis. Pabeidzot pēdējo maršrutu ar 1,20 metru augstiem šķēršļiem, viņš sagādāja
skatītājiem lielisku paraugdemonstrējumu un, palūdzot šķēršļus pacelt 1,30 metru augstumā, veica šo maršrutu skaisti un
bez kļūdām. Linda ir gandarīta,
ka uz «Drostalu» pagaidām ne tik
perfektā laukuma iespējams demonstrēt arī šāda līmeņa sniegumu. Nākotnes ideju Lindai ir gana, arī atbalstītāju ar vīru Kristapu priekšgalā, tā ka, visticamāk,
«Drostalu kauss» dzīvos un kļūs
par jauku tradīciju.
Pasākumu interesantāku padarīja dažādas aktivitātes. Vienu
no tādām – nozīmīšu izgatavošanu - piedāvāja salona «Ciku Ca-

Sacensībās piedalījās arī divi «Drostalu» zirgi – Čikago (no kreisās) ar jātnieci Lienu Sproģi
un Čaika ar jātnieci Agati Jefremovu. Abiem zirgiem šīs bija pirmās sacensības.
kas» čaklās un radošās būtnes –
saimniece Vineta Lamberte un
viņas meita Agnese Zariņa.
Iegādātā nozīmīšu prese ļauj izgatavot jebkura dizai-na nozīmītes arī uz vietas salonā. Iepriekš
uz e-pastu vineta.lamberte@inbox.lv vien jānosūta vēlamais dizains, un nozīmītes gan pa vienai, gan vairumā var izgatavot.
Vienas nozīmītes cena ir Ls 0,80,
bet, pasūtot vairumā, cena būs
zemāka. Bērni, kas biežāk iegriežas salonā, jauno iespēju jau
steiguši izmantot, piemēram, izgatavojot mammai nozīmīti ar
uzrakstu «Es Tevi ļoti mīlu!».
Otrs salona jaunums ir iespēja
apdrukāt T-kreklus. Tas, pateicoties jauniegādātajai programmatūrai un apdrukas mašīnai.
«Arī T-krekli ir pieejami salonā,
taču, ja kāds vēlas piemeklēt ko
īpašu, to iespējams izdarīt ar kataloga starpniecību,» skaidro Agnese. Apdrukas iespējas ir visai
plašas. Dažus no apdrukātajiem
T-krekliem varēja aplūkot un
iegādāties arī sacensību laikā,
piemēram, ar uzrakstu «Es esmu
mazā raganiņa!».
Keramiķe I. Gūtmane ar saviem izstrādājumiem Iecavas pusē viesojās ne pirmo reizi. Viņas
darbus šovasar jau iepazina Jāņu ielīgošanas pasākuma dalībnieki «Kveriņos», pāris reizes viņa

«Atbraucām trīsgadīgajai mazmeitai Annijai parādīt
zirdziņus, un mums pašiem arī patīk,» pastāstīja Skaidrīte
Pisarika (otrā no kreisās). Viņas bariņā bija arī draudzene
Olga Vinogradova un vīrs Kazimirs, kam uzticēta šofera
loma, jo bez transporta no Iecavas līdz aptuveni trīs
kilometrus attālajām «Drostalām» netikt.
bijusi arī svētdienas tirgū. Keramika – tas ir mākslinieces maizes darbs, kas iepazīts jau kopš
bērnības; keramiķe ir arī viņas
mamma un divas vecākās māsas
– viena dzī-vo Daugmalē, otra –
Saldū. Keramiķes darbnīcā uzaugusi arī viņas piecgadīgā meita Anna Šarlote: gulējusi zīdaiņu
krēsliņā blakus virpai uz galda,
bet kopš divu gadu vecuma jau
pati sākusi darināt keramikas
pogas. Kad runājamies, Anna
Šarlote pienāk pie mammas un
vaicā, cik ietirgots, pārdodot po-

gas. Gribot nopirkt kādu našķi
par pašas nopelnīto naudiņu.
«Kad Iecavā ir kādi pasākumi,
vienmēr cenšamies apmeklēt.
Jātnieku sporta sacensības ir
kaut kas beidzamajos gados nebijis. Vajadzētu tādas rīkot biežāk un organizatoriem padomāt
arī par tiem, kam nav sava transporta. Ja sacensības ieviestu kā
ikgadēju tradīciju, domāju, tās
iegūtu arvien lielāku popularitāti, jo skatītāji pie pasākuma ir jāpieradina,» savās pārdomās dalījās Olga Vinogradova. IZ
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Sākumā mazliet bikli, bet vēlāk, redzot citu bērnu
darbošanos, bērni drūzmējās, lai katrs izgatavotu savu
nozīmīti. Darbiņš nebija grūts – jāizvēlas un jāizkrāso kāda
no papīra sagatavēm ar dažādiem zirgu attēliem, kuru pēc
tam ievieto nozīmītē, nozīmīti nospiež speciālā ar roku
darbināmā presē, un gatavs!

IZ

Sporta ziņas : : :

Pludmales volejbolā sacentās deviņas komandas
A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas novada sacensības pludmales volejbolā atpūtas vietā
«Spirtnieki» notika piektdien, 3. augustā, sniedzot iespēju
novada jauniešiem un pieaugušajiem aktīvi sportot svaigā
gaisā.
Sacensībās piedalījās deviņas komandas, kuras atbalstīt bija
ieradušies arī pulks līdzjutēju. Sacensības organizēja novada
sporta skolas «Dartija» treneru kolektīvs, galvenā tiesneša lomu
bija uzņēmies Māris Ozoliņš.
Sākumā tika aizvadītas spēles apakšgrupās. Pusfinālos «Rolis»
(Rolands Linejs un Normunds Priede) pieveica «Kefīru» (Roberts
Briņķis un Mārtiņš Petrens), bet «Karpas» (Pēteris Kaufmanis un
Kalvis Jaško) komandu «Kāmīši» (Edgars Zelmenis un Vitālijs
Čemeris). Finālspēļu laikā uznākušais lietus spēlētājiem nedaudz
patraucēja, taču panākumus guva meistarīgākie. Īpaši uzteicama
cīņā par 1. vietu bija komanda «Rolis», kas izrādījās galvastiesu
pārāka par saviem pretiniekiem komandu «Karpas», pieveicot to
ar rezultātu 21:9.
Sacensību rezultāti:
1. vieta «Rolis» (Rolands Linejs un Normunds Priede);
2. vieta «Karpas» (Pēteris Kaufmanis un Kalvis Jaško);
3. vieta «Kāmīši» (Edgars Zelmenis un Vitālijs Čemeris).
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma medaļas, bet uzvarētāji arī balvu.
Apbalvojumu iegādi finansēja novada Dome. IZ

Savus keramikas
izstrādājumus
pasākuma
apmeklētājiem
piedāvāja
keramiķe Inga
Gūtmane no Saldus
novada Pampāļiem.
Krūzes, trauciņi
cukuram, sālim un
medum, elegantas
karafes, šķīvji, olu
trauciņi un mazi
mēriņi pasākuma
apmeklētāju
priekam un varbūt
kārotam
pirkumam.
Māksliniecei ticis
arī gods izgatavot
«Drostalu» kausu,
kurš nonāca pie
sacensību uzvarētāja Ģirta Briča.
Mazs cinītis gāž lielu
vezumu – tā varētu teikt par
sacensību dalībnieces Alises
Olšanskas poniju Talismans.
Neskatoties uz ponija mazo
augumu, Alisei un
Talismanam izdevās pirmo
vadības maršrutu ar šķēršļu
augstumu līdz 50
centimetriem veikt ātri un
bez kļūdām un ieņemt
godpilno 1. vietu. Tā kā šī
maršruta dalībnieki vai viņu
zirgi sper tikai pirmos soļus
jātnieku sportā, arī šķēršļi
un prasības nav tik augstas.
Alise pārstāvēja jātnieku
sporta klubu «Gaita» no
Beibežiem un nopietni
trenējas tikai gadu un trīs
mēnešus. IZ

Līdzjūtības
Man nogura dvēselīte
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņ, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

/Latviešu tautasdziesma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Līgai SNAPENIECEI un tuviniekiem,
Elmāru mūžībā pavadot.
Bijušās darba kolēģes Aina un Dzidra

Sedziet mani, ziedu viļņi,
Iešūpojiet mūžībā.

/M. Zālīte/

Izsakām līdzjūtību Olitai JAKUBOVSKAI,
tēvu pēdējā gaitā pavadot.
SIA «Jaunpagasts Plus» kolektīvs
Pašaizliedzīga cīņa par bumbu komandas
«Kāmīši» spēlētājiem Vitālijam
Čemerim (no kreisās) un Edgaram Zelmenim
atmaksājās - sacensību kopvērtējumā viņiem 3. vieta.

Aizsaulē aizgājuši
Natālija Simoņenko (29.03.1925. - 06.08.2012.)

2012. gada 10. augustā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
labiekārtotu 3 istabu dzīvokli
Iecavas centrā.
Tālr. 26179813.

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli, būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju

Pērk : : :

l
Kūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.

Tālr. 28288822.

A kategorijas kursi

Ls 30

Mācību sākums 13. augustā

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

Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
jas
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turpmākajiem mēnešiem!

SIA «Lielzeltiņi»
GRAUDU
PIEŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI
2012. gada ražai:
- mitrums 14%;
- piesārņojums 1,5%;
- sīkie graudi 10%.
Pakalpojumu cenas:
- tīrīšana: 0,50 Ls/t;
- žāvēšana:
14,1 - 15% - 0,30 Ls/t;
15,1 - 17% - 0,70 Ls/t;
17,1 - 24% - 1,20 Ls/t.
Tālruņi uzziņām:
29413959, 63960776.

Saulaines profesionālā
vidusskola
RĪKO OTRO UZŅEMŠANU
14. augustā plkst.10.00.
Konttaktālruņi
63925179 un 63925183.
www.saulainespv.lv

Iecavas novada Domes kasē var iegādāties Iecavas jubilejas
monētu. Monētas cena blistera iepakojumā - Ls 2,50.
Monētu aversu rotā Iecavas ģerbonis, bet reversu suvenīrmonētu kopīgs logo.
Domes darba laiks:
pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās pl. 8-17;
trešdienās pl. 8-18; piektdienās pl. 8-16.
Pusdienas pārtraukums pl. 12.30-13.30.

bērza un skujukoku
papīrmalku mežā pie ceļa.
Sniedz kokvedēju
pakalpojumus.
Tālr. 26463188.

Maina : : :
1 istabas dzīvokli Dartijas
mikrorajnā (29m2 , 2. stāvā,
remontēts, lētas izmaksas)
pret 1 istabas dzīvokli
līdz 30m2 Iecavas centrā
vai pārdod.
Tālr. 29789012.

Dažādi : : :
Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam dažādus
jumta, mūrēšanas darbus,
būvējam arī terases,
nojumes un tml.
Tālr. 26060411.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Pranit Exim» Iecavas
novada «Mākonīšos» meklē
darbiniekus darbam ražotnē,
darbam pie frēzes un
zāģmateriālu sagatavošanā,
darbam gleznu rāmīšu
sagatavošanā.
Tālr. 63963925, 29121697.
Vajadzīgs zāles pļāvējs ar savu
tehniku. Platība - 20 ha.
Tālr. 25909331.

PAPILDUZŅEMŠANA
Iecavas vidusskolas
10. klasē 20. augustā plkst. 10.00

8.

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 13. augustā.

Sports
11. augustā plkst. 11:00
skeitparka sporta laukumā
Iecavas novada ielu
basketbola 3:3 turnīra
«Solobasket-2012» 4.
posms.
Apvienotajai grupai
sacensību sākums
plkst. 13:00
Sacensību nolikums www.iecava.lv.

Iecavas novada
Sociālais dienests
vienreizēju pabalstu
līdz Ls 50 piešķir
trūcīgas ģimenes katram
bērnam no 1. līdz 9. klasei
mācību līdzekļu iegādei.
Izdevumu atmaksa tiek
veikta pēc izdevumus
apliecinošu dokumentu
(čeku) iesniegšanas Sociālajā
dienestā (Dzirnavu ielā 1).
Pabalstu piešķir no 1. jūlija
līdz 31. oktobrim.

Pateicība
Iecavas evaņģēliski luteriskā
draudze izsaka pateicību
Iecavas iedzīvotājiem, Domei
un novada skolām par
sagādātajiem zvaniem
Zvanu izstādei jubilejas
svinībās, kā arī I. Arājai
par palīdzību un radošumu,
iekārtojot izstādi.
Paldies baznīcas viesiem par
ziedojumiem, kuri tiks
izmantoti telpu atjaunošanas
darbiem. Pateicība arī
J. Bitem par tomātu
dāvinājumu.

Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.
Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Juris Ludriķis, Arnis Grundmanis, Mihails Haļitovs.
Redaktora pienākumu izpildītāja Anta Kļaveniece, korespondenta pienākumu izpildītāja Elīna Arāja.
Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1000 eks.
Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.
Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

