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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Precas un dzimst mazāk A

A: Beata Logina

Aizvadītajā gadā Iecavas
novada Dzimtsarakstu
nodaļā notikušas 27 kāzas,
kas ir gandrīz uz pusi
mazāk kā 2008. gadā, kad
šeit reģistrētas 49 pāru
laulības, informē nodaļas
vadītāja Edīte Jančone.

2009. gadā dzimušo un mirušo Iecavas iedzīvotāju skaits bijis
vienāds - 115. Savukārt, salīdzinot ar 2008. gadu, jaundzimušo
bijis mazāk (iepriekšējā gadā
121), bet aizgājēju vairāk
(iepriekš - 109). 2009. gadā
iecavnieku ģimenes papildinājušas 68 meitiņas un 47 puisīši.
Kopējais novada iedzīvotāju
skaits šī gada sākumā bija 9707
(2009. gada 1. janvārī - 9716;
1. jūlijā - 9713). IZ

r laba vēlējumiem
jaunajā gadā nākam pie
saviem lasītājiem, pie
visiem, kas ik nedēļu gaida
«Iecavas Ziņas» savās
pastkastītēs, tirdzniecības
vietās un bibliotēkās.
Mūsu sveicieni visiem «Iecavas
Ziņu» uzticīgajiem ārštata
autoriem un tiem, kuri varbūt
tieši šogad sadūšosies iesniegt
kādu materiālu publicēšanai.
Pievienojamies visiem tiem,
kuri pauda prieku, ka
pašvaldība ir radusi iespēju
turpināt izdot sava novada
laikrakstu. Diemžēl vēlreiz
jāapliecina - arī mums ir žēl,
ka pagājušajā gadā finanšu
trūkuma dēļ nācās atteikties
no vairākām iecerēm, tostarp
arī no daudzu iecienītā
Iecavas kalendāra izdošanas.
Tomēr ceram, ka situācija
nostabilizēsies un nākamgad
iecavniekiem atkal būs savs
kalendārs.
Lai mums visiem labvēlīgs
2010. gads!
***
Ziema būs gara.
Meklējiet siltumu,
meklējiet gaismu cits citā.
Klausieties, stundas kā pukst,
viens otra sirdspukstu sitā
Pēc pavasara.
Ziema būs gara,
Siltumam jābūt būs gana…
/I. Brēdrihs/

Ievieš jaunu pakalpojumu aprēķinu kārtību
A: Anta Kļaveniece

No jaunā gada
iedzīvotājiem maksa par
izmantotajiem pašvaldības
uzņēmuma SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
(DzKS) pakalpojumiem
tiek aprēķināta pēc jaunās
tāmes, kurā detalizēti
redzams, cik un par
kādiem pakalpojumiem
jāmaksā.

Mainījusies arī namu apsaimniekošanas maksa - līdzšinējo 38 santīmu vietā par kvadrātmetru dzīvojamās platības
būs jāmaksā 32 santīmi. «Jaunā
samaksas kārtība ir izstrādāta
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013 un 1014,
kas paredz māju apsaimniekotāju pienākumus un kārtību, kādā
tie veicami,» skaidro DzKS vadītājs Alvis Feldmanis. Gada nogalē aizvadītas trīs sapulces, kurās
uzņēmuma pārstāvji māju vecākajiem cītīgi skaidrojuši pakalpojumu maksas jauno aprēķina

sistēmu. Panākta savstarpēja
vienošanās, kurus DzKS sniegtos pakalpojumus turpmāk katras mājas iedzīvotāji izmantos
un kurus ne. «Aptuveni 90% māju nekas nemainījās,» stāsta
A. Feldmanis. «Dažās atteicās no
kāpņu telpu apkopēja pakalpojumiem. Tie ir tikai divi santīmi par kvadrātmetru, taču uz
kopējo mājas dzīvojamo platību
izmaksas var samazināt. Trīs vai
četras mājas atteicās no pagraba
dezinsekcijas un deratizācijas,
kas ir dārgs pakalpojums.
4.lpp.

08.01.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

«Aizupieši» 4.
gatavi uzņemt
īrniekus

Ūdenssaim- 5.
niecības
projekts par un pret
Ar sabiedrī- 6.
bas atbalstu
Svētki katram
Piesakies
7.
Basketbola
čempionātam
Atgādinājums
politiski
represētajām
personām, kurām
saskaņā ar likumu
«Par nekustamā
īpašuma nodokli»
ir tiesības uz
nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidēm,
līdz 1. februārim
Iecavas novada Domē
iesniegt dokumentus
NĪN atvieglojumu
saņemšanai.

2010. gada 8. janvārī

IZ

Skolu ziņas

Decembris allaž ir bijis steigas un daudzu, šķiet, nepadarāmu darbu pārpilns. Taču Iecavas mūzikas skolas audzēkņiem, skolotājiem un darbiniekiem šis mēnesis ir bijis arī daudziem koncertiem bagāts. Kopīgi
skaitot, sarēķinājām, ka gada
nogalē esam uzstājušies 14 koncertos! Īpaši ir tas, ka šogad koncerti notikuši galvenokārt tepat
mūsu novadā - mūs aicina un
vēlas dzirdēt mūsu kaimiņi, kolēģi, draugi.
Īpašs notikums bija piedalīšanās 12. decembra labdarības
koncertā, ko organizēja Iecavas
Jauniešu padome. Paldies par
tādu iespēju, labprāt atbalstīsim
arī turpmākos pasākumus!
Decembra vidū uz koncertiem mūzikas skolā kā ik gadu
katrs audzēknis aicināja savus
vecākus. Visi (pianisti, flautisti,
sitaminstrumentālisti, koklētājas, akordeonisti un ģitāristi, vijolnieces) - gan lieli, gan mazi iepriecināja vecākus, parādot
savu prasmi un talantu.
Ar Dartijas sākumskolas bērnu darinātu afišu aicinājām
klausītājus uz jaunas tradīcijas
aizsākumu - Ziemassvētku koncertu 18. decembrī kultūras namā. Daudziem audzekņiem šī bija pirmā uzstāšanās lielajā zālē,
taču ar klausītāju atbalstu viss
izdevās patiešām labi.

F: I. Freimane

Priecājamies par Sandu Fridbergu-Fridenbergu, Katrīnu Kareli, Reini Indriķi, klavieru duetu
Sabīni Bogdanovu un Beatrisi
Krūmiņu, kuriem šis bija pirmais lielais solo koncerts.
21. decembrī mūs ciemos
aicināja Iecavas invalīdu biedrība «Rūķītis» un pēcpusdienā Iecavas Sociālās aprūpes centrs.
Visi jutāmies saviļņoti, dziedot
kopā ar klausītājiem pazīstamas
Ziemassvētku dziesmas un klausoties stāstus, kā centra iemītnieki muzicē ikdienā, cik ļoti viņiem pašiem patīk dziedāt un
klausīties koncertus.
24. decembrī mūsu skolas
absolventu ansamblis ar skolotāju Kristīni Circeni piedalījās
Iecavas Katoļu baznīcas Ziemassvētku dievkalpojumā. Šie bija
pirmie Ziemassvētki jaunajā
baznīcā, un mūsu meiteņu
skaistās balsis bagātināja Kristus dzimšanas svētku svinības.
Mīļš paldies visiem, kuri mūs
aicināja uzstāties, klausījās, juta līdzi un atbalstīja aizvadītajā
gadā. Jaunais gads nesīs pārmaiņas mūsu skolas dzīvē, taču
ceram, ka kopīgiem spēkiem
spēsim labās tradīcijas saglabāt.
Daudz gaismas un cerību
Jaunajā gadā!
Anda Šteina,
direktore

Ceram, ka palīdzējām
A: Ieva Elizabete Ērgle

Iecavas vidusskolas
6.a klases skolniece
Tagad ir auksti, tagad ir krīze,
visiem ir grūti un visiem vajag
palīdzību, taču visgrūtāk ir
tiem, kas cilvēku valodā
palīdzību palūgt nevar. Tāpēc
16. decembrī mēs, sešas
meitenes no Iecavas
vidusskolas 6.a un 6.b klases,
kopā ar skolotāju Solvitu
Lauzēju devāmies uz
dzīvnieku patversmi Jelgavā.
Patversmē, kas atrodas aiz
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārās medicīnas
fakultātes ēkas, mitinās ne tikai
suņi un kucēni, kaķi un kaķēni,
bet arī govis, zirgi un pat kazas.
Ne visi zvēri patversmē dzīvo, daži tikai ārstējas. Patversme tur
darbojas jau aptuveni septiņus
gadus.
Aizvedām dzīvniekiem Iecavas skolēnu atnesto kaķu un suņu barību, sedziņas zvēriņiem, ar

2.

ko sildīties ziemas salā. Mūsu
nolūks bija kaut mazliet palīdzēt
patversmes dzīvniekiem un darbiniekiem, jo tagad valstī visu
«nogriež» un «apgriež», tāpēc
daudziem klājas arvien sūrāk un
grūtāk.
Patversmes iemītnieku aprūpētājai Mārītei, kas mums visu
izrādīja ciemošanās laikā, pakaļ
staigā un viņu sargā sunene Lora. Suņi tur ir mazi un lieli. Lielie
bija diezgan greizsirdīgi, jo mazajiem visi pievērš vairāk uzmanības. Kaķi - dažādi, pārsvarā ļoti mīļi, bet gadījās arī pa kādam
mežonim, kam labāk pirkstu nepiedurt. Govis tikai gulēja, un
kazas tā dīvaini skatījās uz
mums. Zirgi bija ļoti draudzīgi,
neviens pat neiedomājās mums
kost.
Cerams, ka mūsu aizvestās
lietas zvēriņiem kaut cik palīdzēs. Būtu labi, ja arī citi Iecavas
skolēni varētu apciemot dzīvniekus patversmē un iepriecināt
viņus. IZ

Pirmsskolas grupas «Rūķi» audzēkņi Verners Kreņģelis, Gvido
Miezers, Reina Rozentāle un Alise Jaunzeme.
Ziemassvētku laikā patīkamu
pārsteigumu sākumskolas
«Dartija» audzēkņiem sagādāja
SIA Latvijas mobilais telefons,

dāvinot bērnu grāmatas.
Vēlamies pateikties visiem
grāmatu ziedotājiem un LMT
par bērniem sagādāto prieku!

IZ

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
v
«Dzīves grāmata 2010»
v
Grauzdiņa Ilma «Izredzētie»
v
Isajeva Jeļena «Ārstniecisko
augu degvīna uzlējumi un izvilkumi jūsu veselībai»
v
Jansone-Zirnīte Anita «Laikam klāt laiks»
v
«Kafija»
v
Kaijaks Jānis «Mazliet par
sevi un Operetes teātri»
v
Ketners Kārlis «Nodokļi
Zinātniskā un uzziņu
Eiropas Savienībā un Latvijā»
literatūra
v
Ketners Kārlis «Nodokļu opv
Danns Džeks «Atmiņas katimizācijas principi»
tedrāle»
v
Lapsa Lato «Mūsu vēstuv
Filipsa Suzana «Sarauj, mīre,1985-2005» 3. sēj.
ļā!»
v
«Latvijas jaunatnes porv
Hamsuns Knuts «Pa aiztrets: integrācija sabiedrībā
augušām tekām»
un marginalizācijas riski»
v
Harisa Džoanna «Saldās
v
«Lielā Latvijas enciklopēdikurpītes»
ja»
v
Маринина Александра
v
Livingstons Īans «Cik lielas
«Взгляд из вечности»
ir tavas smadzenes?»
v
Niši Katsužo «Veselības kaTulkotā daiļliteratūra
lendārs 2010»
v
Ābols Guntars «Laimas
v
Ņūtons Mihaels «Dvēseļu
lemti likteņi»
ceļojums»
v
Birgins Luks «Arheoloģijas
v
Ozola Agrita «Muižu stāsti»
noslēpumi»
v
Rikards Rodrigo «Mūža atv
Bīlenšteins Augusts «Latviespulgi Tv»
šu koka celtnes un iedzīves
v
Rislakki Jukka «Pingvīnu
priekšmeti» 2. d.
un kvaukšķu rokasgrāmata»
v
Bradens Gregs «Notici sev!»
v
«Sievietei 2010»
v
Caurkubule Žanna «Mārkev
Toda Džūda «Dabiskie ārsttinga pamati»
nieciskie līdzekļi»
v
«Cilvēks un viņa Dziesmu
v
Tomass Ričards «Daba
svētki»
dziedē sāpes»
v
Čaturvedi V. S. «Veselīga
v
Vesons Džošua «Vīni un
Mēbeles
par ražotāja cenām! ēdieni»
dzīve ar ājurvēdu»
v
Deiviss Normans «Eiropas
v
Zālītis Jānis «Mīlestības
vēsture»
vārdā»

Oriģinālliteratūra

v
Briedis Leons «Neteiksim
neko»
v
Elsbergs Klāvs «Dzeja»
v
Kļavis Aivars «Viņpus vārtiem»
v
«Par mums = За нас» Dzeja
v
Pudulis Jāzeps «Zemes
spēks»

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Domes ārkārtas sēde notika
29.decembrī. Deputāti lēma par
vairākiem jautājumiem:
Par Sociālā dienesta štata
vienību reorganizāciju
Pašreizējā ekonomiskā situācija un spriedze sabiedrībā
radījusi apstākļus, ka sociālajam darbiniekam darbam ar bērniem un ģimenēm nāk klāt jauni
darba pienākumi. Sociālajā dienestā arvien biežāk vēršas jauni
klienti, kuri līdz šim nav bijuši
sociālo darbinieku redzeslokā.
Pārsvarā šo klientu ģimeņu problēma ir bezdarbs. Šajās ģimenēs ir arī bērni. Tāpēc šo ģimeņu
problēmas jārisina kopumā.
Palielinās gados jaunu cilvēku vēlme vērsties pie sociālā
darbinieka pēc palīdzības, sociālais darbinieks, kurš strādājis ar
bērnu, tai skaitā bāreni līdz 18
gadu vecumam, turpina darbu
ar šo klientu pēc tam, kad viņš
sasniedzis pilngadību.
Lai darbs būtu kvalitatīvāks,
lai sociālais darbinieks pārzinātu klientu ģimeņu problēmas kopumā, nevis tikai atsevišķu sociālā gadījuma risināšanu, lai
darbā būtu pēctecība, štata vienība «Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem» jāmaina uz štata vienību «Sociālais
darbinieks».
Sociālajā dienestā, kā to nosaka Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma
10. panta 1. punkts, nepieciešams viens sociālā darba speciālists uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem. «Sociālās palīdzības organizators» var veikt «Lietveža»
funkcijas, kuras ir tuvas viena
otrai vai papildina viena otru.
Bez tam šis darbinieks sniedz
klientam, kurš ierodas sociālajā
dienestā, pirmreizēju sociālo palīdzību, informējot par pieejamo
pakalpojumu un sociālās palīdzības klāstu, palīdz aizpildīt un
apstrādāt dokumentus. Pārveidojot štata vienību «Lietvedis»
par «Sociālās palīdzības organizatoru», iegūtu speciālista štata
vienību.
Jautājums par štata vienību
reorganizāciju tika izskatīts un
atbalstīts Veselības un sociālo

jautājumu komitejas sēdē
17.12.2009., kā arī Finanšu komitejas sēdē 22.12.2009.
Dome, atklāti balsojot,
«par» - 12 (J. Arāja, A. Avots,
I. Freimane, A. Grundmanis,
J. Ludriķis, A. Mačeks, S. Mašiņenkovs, B. Mīlgrāve, J. Pastars,
J. Pelsis, A.Vītola, A. Zaķe),
«pret» - nav, «atturas» - 1
(J. Krievs), nolēma ar
01.01.2010. reorganizēt štata
vienību «Sociālais darbinieks
darbam ar ģimenēm un bērniem»
par štata vienību «Sociālais darbinieks» un štata vienību «Lietvedis» - uz štata vienību «Sociālās
palīdzības organizators», nosakot darba algu Ls 395. Līdz ar to
izdarāmas arī izmaiņas Iecavas
novada pašvaldības Nolikuma
pielikumā Nr. 2.
Par atsevišķu Domes štata
vienību slodzes atjaunošanu
30.07.2009. Dome pieņēma
lēmumu «Par izmaiņām Iecavas
novada pašvaldības iestāžu štatu
sarakstos un štata vienību likvidēšanu», ar kuru nolēma atsevišķām Iecavas novada Domes štata
vienībām sakarā ar kritisko situāciju pašvaldības budžetā samazināt slodzi no 1 uz 0,5.
17.12.2009. saņemts Domes
izpilddirektora M. Veinberga
iesniegums «Par štata vienību
slodžu pārskatīšanu» ar lūgumu
atjaunot pilnu slodzi šādām štata vienībām ar 2010. gada 1. janvāri:
- nodokļu inspektoram (no
janvāra sākas nekustamā īpašuma nodokļa datu salīdzināšana,
datu bāzes sinhronizācija un nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu izsūtīšana, papildus tam
no 01.07.2010. pašvaldībai jāsāk
administrēt mājokļa nodoklis);
- projektu vadītājam, iepirkumu speciālistam, kapitālās
celtniecības speciālistam (projektu «Dabaszinātņu kabineta
modernizācija Iecavas vidusskolā», «PII «Cālītis» energoefektivitātes paaugstināšana», «Pārupes
gājēju tiltiņa būvniecība», «Zemgales tradīcijas», «Estrādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana», «Zālītes speciālās internātskolas infrastruktūras uzlabošana» un citu mazāku

Kāds bijis DECEMBRIS
Aizgājušā gada pēdējā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā izsniegtas piecas miršanas apliecības un reģistrēti seši
jaundzimušie - trīs meitenes un trīs zēni. Mazuļiem doti vārdi:
Milana, Kitija, Laura, Daniels, Markuss, Armands.
Decembrī arī reģistrētas divu pāru laulības. IZ

projektu dažādas dokumentācijas izstrāde, aktualizēšana un
ieviešana);
- psihologam un sociālajam
pedagogam (tik lielai pašvaldībai
kā Iecavas novads, pieaugot sociālajai spriedzei sabiedrībā, nepieciešama šo štata vienību pilna slodze - Iecavas vidusskolā
vien ir vairāk nekā 800 skolēnu,
sociālais pedagogs ir nepieciešams arī Dzimtmisas pamatskolā).
Jautājums par psihologa un
sociālā pedagoga slodžu atjaunošanu skatīts Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē
17.12.2009., un komiteja nolēma ieteikt Domei atjaunot šiem
amatiem pilnu slodzi. Iesniegums par sociālā pedagoga pilnas slodzes atjaunošanu saņemts arī no Iecavas vidusskolas. Jautājums izskatīts arī Finanšu komitejas sēdē
22.12.2009.
Dome, atklāti balsojot,
«par» - 14 (J. Arāja, G. Arājs,
A. Avots, I. Freimane, A. Grundmanis, J. Krievs, J. Ludriķis,
A. Mačeks, S. Mašiņenkovs,
B. Mīlgrāve, J. Pastars, J. Pelsis,
A. Vītola, A. Zaķe), «pret» - nav,
«atturas» - nav, nolēma, sākot ar
01.01.2010., atjaunot sociālā

pedagoga, psihologa, projektu
vadītāja, nodokļu inspektora
štata vienību slodzi no 0,5 uz 1
un atcelt 30.07.2009. Domes lēmuma «Par izmaiņām Iecavas
novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstos un štata vienību
likvidēšanu» 1.12., 1.13., 1.15.,
1.16.punktu.
Par Starpnovadu iestādes
izveidošanu
Dome, atklāti balsojot,
«par» - 8 (J. Arāja, G. Arājs,
A. Avots, J. Krievs, A. Mačeks,
J. Pastars, J. Pelsis, A. Zaķe),
«pret» - 4 (J. Ludriķis, S. Mašiņenkovs, B. Mīlgrāve, A. Vītola),
«atturas» - 2 (I. Freimane,
A. Grundmanis), nolēma apstiprināt Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku pašvaldības
kopīgās iestādes «Starpnovadu
iestāde» nolikumu un Uzraudzības padomes nolikumu, kā arī
izmantot citu pašvaldību izveidoto iestāžu pakalpojumus
pašvaldības funkcijas - būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanai -, noslēdzot par
to atsevišķu līgumu.
Deputāti apstiprināja arī
grozījumus budžetā, IVSAC nedzīvojamo telpu nomas maksu
un citus jautājumus. IZ

Melnās ziņas
- 18. decembrī ap plkst.
10:05 Zālītē nenoskaidrotos apstākļos notika sadursme starp
automašīnu VW Golf, kuru vadīja 1970. gadā dzimis vadītājs,
un automašīnu Mercedes Benz
Sprinter 308, kuru vadīja
1984. gadā dzimis vadītājs.
- 21. decembrī ap plkst.
17:40 Dimzukalnā uz slidena ceļa, vadot automašīnu Saab 900
un veicot apdzīšanas manevru,
1979. gadā dzimusi vadītāja netika galā ar automašīnas vadāmību, nobrauca no brauktuves
un notrieca ceļa zīmi. Negadījumā bojāta automašīna.
- 25. decembrī ap plkst.
22:30 Upes ielā konstatēts, ka
1991. gadā dzimis vīrietis vadīja
automašīnu VW Golf, būdams
alkohola reibumā un bez vadītāja apliecības.
- Laikā no 29. decembra
plkst. 16:30 līdz 30. decembra
plkst. 11 Skolas ielā, atlaužot
automašīnas Mercedes Benz
Arctos 1244 degvielas tvertnei
vāciņu, no tās nozagti 250 litri
degvielas.
- 2. janvārī ap plkst. 6 kādai
ēkai Rīgas ielā sasista loga stikla

pakete. Uzsākts kriminālprocess.
- 2. janvārī ap plkst. 12:50
Zemgales ielā, vadot automašīnu
Kia Carens pa mazāk svarīgu ceļu un izbraucot uz galvenā ceļa,
1983. gadā dzimis vīrietis izraisīja sadursmi ar BMW 5. Ceļu
satiksmes negadījumā bojātas
abas automašīnas.
- 3. janvārī ap plkst. 20:20
nodega māja un saimniecības
ēka; notikuma vietā atrasts miris
1953. gadā dzimis vīrietis. Uzsākts kriminālprocess.
- 5. janvārī ap plkst. 16:30 ceļa A7 38,8. km automašīnas MB
Sprinter 312 vadītājs neizvēlējās
drošu braukšanas ātrumu un
iebrauca ceļa aizsargbarjerā, to
bojājot, pēc tam iebrauca pretējā
braukšanas joslā, izraisot sadursmi ar pretimbraucošo automašīnu Ford Sierra. Bojātas
abas automašīnas, un cietis
1931. gadā dzimušais Ford Sierra vadītājs.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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«Aizupieši» gatavi uzņemt īrniekus
A: F: Anta Kļaveniece

30. decembrī
ekspluatācijā nodota
dzīvojamā māja
«Aizupieši»
ar kopējo platību
828,5 kvadrātmetri.
Jāatgādina, ka būvniecības
darbi tika uzsākti 2008. gada novembrī. Tagad pašvaldībai būs
jālemj par dzīvokļu piešķiršanu
piemērotiem kandidātiem.
Rekonstruētajā ēkā ir 12 dzīvokļi: astoņi vienistabas, no kuriem divi pielāgoti cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, un četri divistabu dzīvokļi ēkas otrajā stāvā.
Viens trīsistabu dzīvoklis atrodas atsevišķi izbūvētajā ēkā, kurā izvietotas arī saimniecības telpas un katlumāja. Katlumāja ir
aprīkota ar gāzes katlu, kas saražo ne tikai siltumu, bet arī karsto ūdeni. Par gāzes iekārtu uzraudzību un apsaimniekošanu
noslēgts līgums ar SIA «Iecavas
siltums».
Pēc garām diskusijām un
būvniecības objekta atkārtotiem
uzmērījumiem panākta vienošanās ar būvniekiem - SIA «Lata
CMD» - par celtniecības izmaksu
samazinājumu par Ls 28 484,92.
Salētinājumu radījuši ne tikai
precizētie celtniecības darbu apjomu uzmērījumi, bet arī vairāku
būvniecības materiālu nomaiņa
pret lētākiem, kā arī ieejas mezglu logu platības un teritorijas
apgaismes ķermeņu skaita samazināšana, izmaiņas žoga
konstrukcijā un citi. Par Ls
813,12 samazināti autoruzraudzības izdevumi.
Šobrīd objekta kopējās izmaksas ir Ls 563 277,76:

Ls 490 228,22 - celtniecības
darbi;
Ls 41 300 projekta izstrāde;
Ls 5459,98 būvuzraudzība;
Ls 3648,96 autoruzraudzība;
Ls 91,29 konkursa materiālu
pavairošana;
Ls 17 739,81 elektriskā pieslēguma izbūve (AS «Sadales
tīkls»);
Ls 465,89 pagaidu elektriskā
pieslēguma izbūve (SIA «Kvēle»);
Ls 300 koku zāģēšana (SIA
«DzKS»);
Ls 700 kompensācija par komunikāciju izbūvi caur blakus

esošo īpašumu;
Ls 446,49 pieslēgums gāzes
vadam («AS «Latvijas gāze»);
Ls 680,67 inventarizācija;
Ls 916,83 par patērēto gāzi
rekonstrukcijas laikā;
Ls 89,54 par gāzes iekārtu
apkalpošanu;
Ls 1210 Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) eksperta pakalpojumi.
Lai arī «Aizupiešu» viena
kvadrātmetra kopējās izmaksas
pārsniedz 600 latus, LBS
eksperta ziņojumā tās novērtētas kā atbilstošas vidējam celt-

Ievieš jaunu pakalpojumu aprēķinu kārtību
1.lpp.

Katrai mājai ir izveidota tāme, kurā atspoguļotas visas pakalpojumu pozīcijas un izcenojumi. Iedzīvotāji saņem precīzu
informāciju, par ko viņi maksā.
Līdz šim tā nebija.
Visu māju iedzīvotāji ir piekrituši veidot arī naudas uzkrājumu lielāku darbu veikšanai,

kas nav apsaimniekotāja pienākumos, - jumtu maiņai, ēkas siltināšanai, notekcauruļu nomaiņai utt. Tad pie apsaimniekošanas maksas 32 santīmiem
tiek pievienoti vēl pieci santīmi.
Tas gan nav obligāti. Mājas vecākais kopā ar iedzīvotājiem var
arī vienoties uzkrājumu neveidot, lai gan tas nebūtu tālredzīgi.
Krājot pa mazumiņam, gada laikā mājas iedzīvotāji tūkstoti vai

pusotru uzkrās. Vienā reizē šādu
summu savākt ir daudz grūtāk
vai pat neiespējami.»
Runājot par citām uzņēmuma aktualitātēm, Alvis Feldmanis min to, ka šogad iecerēts
pabeigt ārdurvju nomaiņu
daudzdzīvokļu mājās - visām
būs dzelzs durvis. Uzņēmums
iegādājies arī 70 atkritumu urnas, kuras novietos pie apsaimniekojamo māju ārdurvīm. IZ

niecības cenu līmenim valstī
konkrētajā būvniecības periodā.
Arī Domes izpilddirektors
Mārtiņš Veinbergs uzsver, ka
nav korekti salīdzināt rekonstruētas vai jaunbūvētas ēkas
cenas ar remontētu, bet vecu dzīvokļu cenām, kā tas šur tur izskanējis publiskajā telpā. Jaunas ēkas un komunikāciju normāls ekspluatācijas laiks ir 2025 gadi, un tas nozīmē, ka šajā
laika periodā nebūs nepieciešami līdzekļi kapitālā remonta
veikšanai un dažādu avāriju novēršanai. IZ
Pēc cukurbiešu audzētāju
un viņu atbalstītāju
aicinājuma tiek vākti
atbalsta paraksti ES
Parlamentā iesniedzamajam
lūgumam piešķirt Latvijai
cukura ražošanas kvotu
100 000 tonnu apmērā, lai
varētu atjaunot cukurbiešu
audzēšanu un cukura
ražošanu Latvijā.
Parakstīties par atbalstu
cukurrūpniecības
atjaunošanai iespējams
Iecavas novada Domes
kancelejā, Skolas ielā 4
(otrajā stāvā), kā arī visās
Iecavas novada pašvaldības
iestādēs.
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Ūdenssaimniecības projekts - par un pret
A: Anta Kļaveniece

Lai februārī pašvaldības uzņēmums SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» varētu iesniegt
Vides ministrijā projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā» pieteikumu, 8. decembra Domes sēdē deputātiem bija jāpieņem lēmums, kurā bija ietverti šādi
punkti:
1. Apstiprināt un saskaņot
SIA «Firma L4» iesniegtos
2009. gada novembrī izstrādātos
TEP papildinājumus, kas paredz
projekta komponenšu aprakstu
un finansējuma sadalījumu projekta prioritārās investīciju programmas īstenošanai.
2. Projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Iecavas novadā līdzfinansēšanai no
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» līdzekļiem izsniegt galvojumu SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» aizdevuma saņemšanai līdz 1 239 495 LVL apmērā, no kuriem 495 150 LVL ir
projekta attiecināmās izmaksas
un 744 345 LVL ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Ja, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projektu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Iecavas novadā nav iespējams līdzfinansēt no
valsts budžeta līdzekļiem - izsniegt galvojumu aizdevuma saņemšanai līdz 1 748 273 LVL apmērā, no kuriem 1 003 928 LVL
ir projekta attiecināmās izmaksas un 744 345 LVL ir projekta
neattiecināmās izmaksas.
3. Apstiprināt sagatavoto
projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Iecavas novadā iesniegumu, tajā iekļautos
būvdarbu un finansējuma apjomus atbilstoši projekta iesniegumam.
4. Atcelt Iecavas novada Domes 2009. gada 22. septembra
lēmumu «Par projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā»».
Deputātu balsojums bija
šāds, «par» - 8 (G. Arājs, A. Avots,
J. Krievs, J. Ludriķis, A. Mačeks,
J. Pastars, J. Pelsis, A. Zaķe),
«pret» - 2 (S. Mašiņenkovs, A. Vītola), «atturas» - 5 (J. Arāja,
I. Freimane, A. Grundmanis,
B. Mīlgrāve, I. Vaičekone).
SIA «DzKS» vadītājs Alvis

Feldmanis uzskata, ka deputāti,
kas balsojuši «pret» vai «atturējušies», apzināti vai neapzināti
centušies kaitēt novada attīstībai. Kāda bija atsevišķu deputātu argumentācija balsojot, vaicāju viņiem pašiem.
Astrīda Vītola: «Balsoju pret
šo lēmumprojektu, jo:
1. Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju valstī un MK noteikumus, pašvaldībai jārēķinās,
ka valsts līdzfinansējuma nebūs.
Tātad uzņēmums būs spiests
ņemt bankā aizņēmumu. Iedzīvotājiem ar notekūdeņu tarifu
būs jāsedz Ls 1 003 928 + bankas procenti. Ja kredīts tiktu
ņemts uz 20 gadiem, tad iedzīvotājiem kopsummā būtu jāatmaksā vismaz 2,5 miljoni latu.
Tātad tarifs notekūdeņu attīrīšanai būtu jāceļ vairākkārtīgi.
2. Ņemot vērā to, ka Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir
iespējams līdz 85% no attiecināmajiem izdevumiem, bet uzņēmuma «Firma L4» aprēķinātais
bija 65,76%, tad mans priekšlikums bija firmai pārrēķināt finanšu modeli, lai palielinātu Kohēzijas fonda līdzfinansējumu
un samazinātu uzņēmuma līdzfinansējumu.
Kopumā esmu par ūdenssaimniecības attīstību, tikai ne
ar tādiem noteikumiem, kas
ievērojami ietekmēs katru Iecavas iedzīvotāju, kurš izmantos šo
pakalpojumu.»
Sergejs Mašiņenkovs: «Šādu
lēmumu es nedrīkstēju atbalstīt,
jo apzinos, ka tas izraisīs nepieļaujamo - ūdens tarifa paaugstināšanos. Ir pamats domāt, ka
ūdens tarifs varētu pieaugt pat
četrkārt un pārsniegt līmeni
Ls 1,10 par vienu kubikmetru
ūdens. Par to, ka iecavniekiem
no saviem maciņiem nāksies samaksāt vairāk par diviem miljoniem latu, neviens skaļi vēl joprojām nav pateicis.»
Atis Avots: «Ar pirmo informāciju par šo projektu sastapos
jau 2004. gadā, tāpat kā citi
Iecavas novada Domes deputāti.
2004. gada 4. novembrī pašvaldība parakstīja trīspusēju līgumu ar SIA «DzKS» un Vides ministriju par šī projekta stratēģisko plānu. Pēc Vides ministrijas
sākotnējām prognozēm būvniecības darbiem vajadzēja sākties
2007. gada beigās.
Pārmērīgās birokrātijas un
valdības mazspējas dēļ jautāju-

mos, kas saistīti ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu īstenošanu, tikai 2007. gada 18. decembrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 912 «Ūdensapgādes,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība».
Tā arī pagāja «treknie gadi»,
un 2009. gada 8. decembrī Domei bija jāpieņem duāls lēmums:
1. variantā par projekta tehniski
ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ar pašvaldības līdzfinansējumu 18,36% apmērā no
kopsummas 3,2 milj. latu (attiecināmās izmaksas) vai 2. variantā jāuzņemas vēl līdzfinansēt
valsts budžeta daļu 12,25% apmērā, gadījumā ja līdzšinējā valdība izputēs un atteiksies pildīt
līdz šim solīto.
Mana pieredze rāda, ka pašvaldība nevar pilnībā paļauties
uz valdības solīto. Piemērs tam ir
100 tūkstošu latu nogriešana
sociālās mājas «Aizupieši» projektam 2009. gada jūlijā. Vienlaicīgi, gaidot uz šo ūdenssaimniecības projektu, arvien vairāk
pasliktinās tās sniegto pakalpojumu kvalitāte: dzeramais ūdens
nav atdzelžots, fiziski nolietotajos ūdensvados notiek avārijas
(pēdējā bija Vecā gada beigās),
pagājušajā vasarā bija jāveic ārkārtas pasākumi kanalizācijas
tīkla remontam Skolas ielā,
ieguldot vairāk nekā 20 tūkst. latu, lai 1. septembrī vidusskolā
varētu uzsākt mācības.
Izvērtējot visu iepriekš teikto,
es balsoju par šādu SIA «Firma
L4» sagatavotu lēmumprojektu,
jo cita alternatīva lēmumprojekta sēdē nebija.»
Jānis Pelsis: «Ja izvērtē prioritātes, tad no visiem tuvākajā
laikā iecerētajiem pašvaldības

projektiem ūdenssaimniecības
projektu es liktu pirmajā vietā.
Pirmkārt, tāpēc, ka ūdens ir nepieciešams visiem iedzīvotājiem
un katru dienu. Bez ūdens nevar. Otrkārt, kopš pašvaldība ir
iesaistījusies projekta īstenošanā, tajā ieguldīts daudz līdzekļu,
veikti zināmi priekšdarbi. Neesam tik bagāti, lai to palaistu
vējā, vienu dienu balsojot «par»
un nākamajā «pret». Mans uzskats - ja kaut kas ir iesākts, tad
tas jānoved līdz galam. Treškārt,
lauvas tiesu projekta finansējuma ir paredzēts saņemt no
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda. Laist šādu iespēju garām
būtu muļķīgi.»
Savu viedokli izteica arī Mārtiņš Veinbergs, Domes izpilddirektors: «Lai atbildētu uz jautājumu par ūdenssaimniecības
projekta nepieciešamību, vispirms ir jāatbild uz kādu citu. Ko
pašvaldībai darīt nākotnē? Atteikties no ūdensapgādes vispār? Domāju, ka tas nav pieļaujams. Var teikt, ka šobrīd visi
ūdensapgādes cauruļvadi turas
uz rūsas - ne tikai ūdensapgādes, bet arī kanalizācijas cauruļu sistēma ir dramatiski nolietojusies. Vai nepārtraukta rakšana, ielu un cauruļu lāpīšana būs
lētāka? Piedevām, ūdenssaimniecības projekts paredz Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kas ir
neatsverams atbalsts arī ar vai
bez valsts līdzdalības. Tieši tādēļ
uzskatu, ka projekta gaitas
bremzēšana ir ļoti tuvredzīga rīcība. Protams, projekta ekonomiskajā pamatojumā ir iekļauts
ūdens apgādes tarifa sadārdzinājums, taču ekonomiskais aprēķins ir veikts, ņemot vērā plānotās izmaksas, kas pēc iepirkuma noteikti kritīsies vismaz par
20%.» IZ

Pārcels darba dienas
Valdība 28. decembrī
vienojās, ka 2010. gadā
tiks pārceltas trīs darba
dienas, tai skaitā valsts
svētkos un Jāņos, informē
Labklājības ministrija.
Valdība akceptēja darbadienas pirmdien, 3. maijā, pārcelšanu uz sestdienu, 29. maiju. Līdz

ar to nākamā gadā maijā būs
brīvs 1., 2., 3. un 4. maijs.
Savukārt piektdiena, 25. jūnijs, būs brīvdiena, un šī diena
būs jāatstrādā sestdienā, 19. jūnijā. Tādējādi Jāņos paredzētas
piecas brīvdienas pēc kārtas.
Valsts svētkos brīvs būs 18.
un 19. novembris, kas būs jāatstrādā sestdienā, 13. novembrī. IZ
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Ar sabiedrības atbalstu
septīto gadu notiek
«Svētki katram»
A: F: Agita Hauka

Iecavas sieviešu kluba «Liepas» valdes priekšsēdētāja
Ir pagājis skaistais Ziemassvētku laiks un sagaidīts jaunais gads. Labdarības pasākuma «Svētki katram» dalībnieku un Iecavas sieviešu kluba «Liepas»
vārdā saku sirsnīgu paldies Iecavas novada Domei,
Iecavas kultūras namam, SIA «Oriflame», SIA «Reneprint», SIA «Raivita», SIA «Skonto Apsardzes
dienests», SIA «R&co», SIA «Rise», SIA «Iecavnieks» un
daudziem citiem labajiem cilvēkiem, kuri atbalstīja
26. decembra labdarības pasākumu «Svētki katram».
Jau septīto gadu visu decembri notika gatavošanās darbi, un ne velti ir teiciens: «Grūti mācībās,
viegli kaujā!» Labdarības pasākuma ieplānotie soļi īstenojās par visiem 100%. Bērni izgatavoja 158 apsveikumus vientuļajiem pensionāriem, «Liepu» meitenes bija pastnieces - arī tā bija interesanta pieredze.
Nepārvērtējams ir 61 bērna prieks gan par izrādi
«..un atkal Pifs», gan par Ziemassvētku vecīti, gan par
dāvanām un svētku cienastu. Vēlreiz sirsnīgs paldies
visiem, kas palīdzēja sarūpēt svētkus tiem bērniem,
kuriem neklājas viegli.
Visiem Iecavas novada iedzīvotājiem vēlu veselību, optimismu un radošas domas!
- Iecavas novada Dome piešķīra Ls 244 samaksai
par izrādes biļetēm;
- sabiedrības ziedotie līdzekļi Ls 290,35 izlietoti
dāvanu un svētku cienasta sagatavošanai;
- uzņēmumi un privātpersonas ziedoja arī krūzes,
somas, rotaļlietas, konfektes, grāmatas un citas
mantas. IZ

Jāizņem «nulles» biļetes
A: Beata Logina

No 1. janvāra visiem
pasažieriem, kuri ir tiesīgi
starppilsētu un vietējās
nozīmes maršrutos
pārvietoties bez maksas,
biļešu kasē (dzelzceļa stacijās
un autoostās) jāizņem
bezmaksas jeb «nulles» biļete.
Tiem pasažieriem, kas transportā iekāpj starppilsētu pieturās, kur nav biļešu kases, «nulles» biļeti no kases aparāta izdrukā un izsniedz transporta līdzekļa vadītājs.
Nodrošināt atsevišķu uzskaiti
pasažieriem, kam piemēroti
braukšanas maksas atvieglojumi, nepieciešams, lai izpildītu
Sociālās drošības tīkla stratēģijas doto uzdevumu. Tādējādi no
Sociālās drošības tīkla stratēģi-

jas līdzekļiem ir paredzēts kompensēt ar minēto pasažieru kategoriju pārvadāšanu radītos zaudējumus sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 872, sabiedrisko transportu bez maksas ir tiesīgas izmantot šādas
pasažieru kategorijas:
! bērni invalīdi, 1. un 2. grupas
invalīdi, kā arī personas, kas pavada 1. grupas invalīdus vai bērnus invalīdus (pilsētas, vietējās
nozīmes un starppilsētu maršrutos);
! pirmsskolas vecuma bērni
(vietējās nozīmes un starppilsētu maršrutos);
! bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas
audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mā-

Aicinām 15. janvārī pl.
18:30 Iecavas ev.lut.
baznīcā uzklausīt Rudītes
Losānes (evanģēlistes,
Iļģuciema kapelānes,
dzejnieces) vēstījumu
cilvēkiem krīzes laikā.
cās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādē (vietējās nozīmes un starppilsētu maršrutos);
! politiski represētās personas
un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki (starppilsētu
maršrutos).
Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma finansēšanai
valsts budžetā 2010. gadam ir
paredzēti līdzekļi 6,1 miljonu latu apmērā - tostarp 4,88 miljoni
latu pārvadātājiem, kas sniedz
sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos starppilsētu
nozīmes maršrutos. IZ

Pateicības
Vissirsnīgākais paldies
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centra vadībai un
Sociālajam dienestam par
dāvāto iespēju strādāt!
Veselību un izturību jaunajā
gadā!
Jūsu simtnieki
Paldies 26. decembra bērnu
Ziemassvētku pasākuma
«Svētki katram»
organizatoriem par sirsnību
un rūpēm. Bērni bija
sajūsmā gan par pasākumu,
gan par iespēju apgūt jaunas
idejas, gatavojot kartītes
vientuļajiem pensionāriem.
Paldies, ka nesavtīgi ziedojāt
savu brīvo laiku, lai bērniem
radītu priekpilnus svētkus!
Jugita Gercāne

7.
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Sporta ziņas

Iecavas novada sporta skolas «Dartija» audzēkņi 18. decembrī
piedalījās Jēkabpils sporta skolas un 3. vidusskolas atklātajās
sacensībās C vecuma grupai.
Pie godalgām tika:
Linda Šteinberga - 1. vieta tāllēkšanā un 2. vieta 60 m skrējienā;
Žanis Sevastjanovs - 1. vieta 60 m un 3. vieta 60 m
barjerskrējienā;
Edvards Jašuks - 3. vieta lodes grūšanā.
Ginters Plukass izcīnīja 5. vietu 300 m skrējienā, bet kopā ar
visiem iepriekšminētajiem vieglatlētiem ieguva 2. vietu 4 x 150 m
jauktajā stafetē. Savukārt Ieva Ērgle ierindojās 4. vietā
augstlēkšanā un 300 m skrējienā.
20. decembrī Dobelē, sporta kluba MonsterGym telpās, notika
AWPC Latvijas čempionāts svara stieņa spiešanā guļus. Iecavu
pārstāvēja divi sportisti - Māris Rāzmanis un Sandris
Preimanis.
Svara kategorijā līdz 140 kg S. Preimanis, paceldams 240 kg,
izcīnīja 2. vietu. Savukārt M. Rāzmanim svara kategorijā līdz
90 kg pa spēkam bija 135 kg, kas deva 3. vietu. 2. vietas
ieguvējam Māris zaudēja tikai tādēļ, ka bija par 1kg smagāks nekā
pretinieks. Jāpiebilst, ka abi sportisti uzlaboja savus personīgos
rekordus.
Situācija Jaunatnes basketbola līgā pēc pirmā spēļu apļa:
1991./92. g. dz. komandai ir 6 uzvaras un 5 zaudējumi;
rezultatīvākie spēlētāji: D. Kravals 181 punkts,
R. Tūmanis 159 punkti, E. Avots 133 punkti
1993. g. dz. 4 uzv. un 2 zaud.
J. Eiduks 191 p., R. Bicons 70 p., R. Plēsnieks 70 p.
1994. g. dz. 10 uzv. un 2 zaud.
A. Taurenis 302 p., I. Puļķis 128 p., L. Jaunzems 118 p., G.
Zaļmežs 103 p.
1995. g. dz. 8 uzv. un 2 zaud.
L. Jaunzems 195 p., R. Zariņš 126 p., F. Lisovskis 109 p.,
R. Lindavs 104 p.
1996. g. dz. 9 uzv. un 3 zaud.
T. Šķipars 205 p., J. Pelēcis 191 p., E. Kauķis 111 p.
1997. g. dz. 3 uzv. un 5 zaud.
E. Jašuks 126 p., G. Plukass 95 p., H. Meļķis 79 p.
1998. g. dz. 3 uzv. 3 zaud.
Aizvadītā gada pēdējā spēlē Dartija pieveica vienu no
Amatieru basketbola līgas Centra grupas līderēm - Kursa MRU
vienību.
Kursa MRU ir komanda, kura visas spēles šajā čempionātā
aizvada izbraukumā. 16. decembra duelī sporta namā «Dartija»
formāli pēc dokumentiem Kursa MRU tika uzskatīta par
mājiniekiem, tomēr Iecavas basketbolisti pierādīja, kurš te īsti ir
saimnieks, un spēja panākt sev vēlamu iznākumu - 86:88 (pa
ceturtdaļām 39:23; 23:22; 16:22; 14:21).
Juris Brūveris: 21 punkts, 5 izcīnītas bumbas, 8 rezultatīvas
piespēles;
Aldis Beitiņš: 17 p., 7 izc. b., 3 rez. piesp.;
Jānis Bērziņš: 16 p.;
Armands Švītiņš: 14 p., 6 izc. b., 3 rez. p., 4 pārtvertas bumbas;
Gundars Brička: 12 p., 4 izc. b., 3 pārtv. b.;
Ģirts Hauks: 6 p., 7 izc. b.;
Jānis Saveļjevs: 2 p.;
spēlēja arī Jānis Ozoliņš.
Pārāk agri noticēja uzvarai - tā var teikt par Dartijas komandu
4. janvāra spēlē pret Mārupe / kas jauns.lv. Mājinieki atzina
viesu pārākumu ar rezultātu 76:84 (pēc ceturtdaļām 15:11; 23:23;
20:21; 18:29).
Jaunā gada pirmā Amatieru basketbola līgas spēle notika Iecavā,
un Dartija atkal pierādīja, ka prot pati sev sarežģīt apstākļus, lai
no pieklājīgiem plusiem rezultātā aizspēlētos līdz zaudējumam.
Pēc normālas cīņas pirmajās divās ceturtdaļās sekoja bedre, no
kuras iecavnieki tā arī nespēja izkļūt līdz pat fināla svilpei.
Nevienam no Dartijas spēlētājiem šoreiz neveicās tik spīdoši, lai
pavilktu līdzi arī pārējos, un diemžēl arī treneris neatrada
argumentus komandas mobilizēšanai izšķirīgajos brīžos.
Spēlētāji sūdzējās, ka salst rokas aukstajā zālē. Bez tam nervozo
gaisotni vēl vairāk sakaitēja kārtējie pārtraukumi tablo darbībā.

«Tādas taktiskas kļūdas laukumā var pieļaut rezervisti, nevis
pamatsastāva spēlētāji,» pēc sāpīgā zaudējuma sacīja Dartijas
galvenais treneris Voldemārs Pārums, neslēpdams sarūgtinājumu
īpaši par J. Brūvera un G. Bričkas vājo sniegumu, jo tie ir
basketbolisti, no kuriem sagaida stabilāku spēli. «Nedrīkst tā
aizrauties ar individuālo darbību, pārturēt bumbu. Protams, var
neveikties uzbrukumā, bet tad jānostrādā aizsardzībā, tur vairāk
par meistarību nepieciešama rūpīga un pacietīga rīcība.»
Ģirts Hauks: 22 punkti, 9 izcīnītas bumbas, 3 kļūdas;
Mārcis Eglītis: 16 p., 7 izc. b., 3 rez. p., 2 kļ.;
Juris Brūveris: 11 p., 5 izc. b., 7 rez. piesp., 5 pārtv. b., 5 kļ.;
Aldis Beitiņš: 9 p., 5 izc. b., 2 pārtv. b.;
Armands Švītiņš: 8 p., 7 izc. b., 3 rez. piesp.;
Gundars Brička: 5 p., 5 izc. b., 2 pārtv. b.;
Jānis Saveļjevs: 3 p., 3 izc. b., 2 pārtv. b.;
Jānis Bērziņš: 2 p.; spēlēja arī Dāvis Kravals.
12. janvārī Dartija dosies izbraukumā, bet nākamā spēle savā
laukumā paredzēta 15. janvārī.
29. decembrī Vecumniekos risinājās Bauskas BJSS atklātās
sacensības lodes grūšanā un augstlēkšanā. Visās vecuma
grupās labāko vidū bija arī Iecavas vieglatlēti.
C grupā:
Ieva Ērgle - 3. vieta augstlēkšanā
Helvijs Meļķis - 1. vieta lodes grūšanā
Žanis Sevastjanovs - 2. vieta lodes grūšanā
Ēriks Gulbis - 3. vieta lodes grūšanā
B grupā:
Rūdolfs Tonigs - 1. vieta lodes grūšanā, 2. vieta augstlēkšanā
Rūdolfs Štāls - 3. vieta lodes grūšanā
A grupā:
Emīls Sevastjanovs - 2. vieta lodes grūšanā
Kristaps Gāga - 1. vieta lodes grūšanā, 2. vieta augstlēkšanā
Junioru grupā:
Ruslans Čemeris - 2. vieta lodes grūšanā
Iecavas novada 2010. gada basketbola čempionāta dalībnieku
pārstāvji uz sanāksmi tiek aicināti 14. janvārī plkst. 18:30
SAKS «Dartija» sporta nama bārā.
Notiks pārrunas par turnīra izspēles kārtību un izloze. Komandu
pieteikumi dalībai čempionātā iepriekš sūtāmi Mārim Ozoliņam pa
e-pastu: ozolins111@inbox.lv. IZ

Līdzjūtības
Saņem, labā Zemes māte,
Sirmu, baltu māmuliņu,
Apsedz viņu silti, silti
Baltām smilšu villainēm. /Tautasdziesma/

Iecavas PII «Cālītis» kolektīvs izsaka dziļu
līdzjūtību pirmsskolas skolotājai
Līgai Gūtmanei, māti smilšu kalniņā pavadot.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar tuviniekiem, ilggadējo skolotāju
ŅINU VAĻUMU mūžībā pavadot.
Iecavas vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Juris Cīrulis (16.07.1958. - 17.12.2009.)
Mirdza Balode (05.07.1935. - 23.12.2009.)
Velta Gensberga (01.07.1930. - 23.12.2009.)
Ņina Vaļuma (10.04.1932. - 01.01.2010.)
Milda Šteinberga (06.11.1931. - 02.01.2010.)
Vladimirs Kostenčuks (22.03.1953. - 03.01.2010.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

PAZIŅOJUMS
Iecavas novada Dome 08.12.2009. ir pieņēmusi lēmumu
«Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Iecavas novada teritorijā», prot Nr. 16, 30. p., ar kuru
noteica nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificētu
kultūraugu audzēšanai Iecavas novada teritorijā uz pieciem gadiem.
Dome informē, ka saskaņā ar Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22. panta ceturto daļu sabiedrība līdz
15.02.2010. Iecavas novada Domes kancelejā, Skolas ielā 4,
Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, var izteikt viedokļus,
priekšlikumus un iebildumus attiecībā uz nodomu noteikt
aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai
Iecavas novada teritorijā.

Pārdod : : :

zāģmateriālus, šāļu malku.
Tālr. 26138299.

Izīrē : : :
garāžu Dzirnavu ielas
kooperatīvā. Tālr. 26625112.
istabu ar virtuvi Iecavas centrā
vienam cilvēkam (Ls 40 mēnesī).
Tālr. 29717189.
Atvainojamies par iepriekšējā numurā
neprecīzi publicēto sludinājumu.

Aicinām sievietes un vīriešus
uz vingrošanas
nodarbībām klubā
«Jautrais apelsīns»
(bez vecuma ierobežojuma).
Tālr. 29222962.

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

IECAVAS KULTŪRAS NAMĀ

JAUNU DĪVĀNU
IZPĀRDOŠANA!

Ar mīlestību un rūpību atsākam
palīdzības sniegšanu dzīves
grūtākajā brīdī PAVADOT MŪŽĪBĀ.
Visu veidu palīdzība.
Tālr. 28444349; 27028599.

BEZMAKSAS PIEGĀDE!
RAŽOTĀJU CENAS!
IECAVAS VISSVĒTĀS
DIEVMĀTES
PIEDZIMŠANAS
PAREIZTICĪGO DRAUDZE
paziņo, ka baznīcas telpas
ir atvērtas svētdienās
no pl. 12:00 līdz 14:00
un pēc pieprasījuma,
tālr. 28796902, 63941527.

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
15. janvārī pl. 20:30
Dartija - Barons/Rīdzene 91
22. janvārī pl. 20:30
Dartija - Saulkrasti

TIKAI DIVAS DIENAS 16. un 17.janvārī no plkst.10 līdz 15

Dažādi : : :
Naktī no 31. decembra uz
1. janvāri pazudis ungāru
vilku sugas suns, atsaucas uz
vārdu Česis (Česters).
Atradēju lūdz zvanīt pa tālr.
29586774 vai 63941912.
Visu veidu veļasmašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

Kultūras namā
15. janvārī
pl. 18:00
tautiska
filma
«Rūdolfa
mantojums».

sausu, skaldītu malku.
Tālr. 26159558.
kūdras briketes apkurei,
ar augstu karstuma atdevi,
67 Ls/t, ar piegādi mājās.
Iepakojums 500 kg; 1000 kg.
Tālr. 25922722; www.vipre.lt;
kastevicius@gmail.com.

Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija, minispēles
16. janvārī no pl. 11:00
Iecava - Dobele,
Iecava - Tukums
17. janvārī pl. 11:00
Iecava - Jelgava
2. divīzija
24. janvārī pl. 16:00
Iecava - BS Rīga 2
Iecavas novada sacensības
galda tenisā, 1. kārta
20. janvārī no pl. 18:30
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» atklātās
sacensības vieglatlētikā,
2. posms
C grupai
20. janvārī no pl. 15:00
D grupai
27. janvārī no pl. 15:00

Iecavas parkā
Iecavas novada sacensības
slēpošanā
17. janvārī pl. 13:00
Pasākumi ģimenēm
«Ziemas prieki»
23. janvārī pl. 12:00

8.

Tā ir filmas
autora Jāņa
Streiča fantāzija
un veltījums
Blaumanim ar patvaļīgu
atskatīšanos uz notikumiem,
kad Skroderdienu varoņi
bija pavisam jauni.
Biļetes cena - Ls 1
(iepriekšpārdošana
kultūras namā katru
darba dienu).

23. janvārī
pl. 18:00
Bjorni
Haukura
Torsona

komēdijas
«TĒTIS»
iestudējums.
Biļetes cena - Ls 5
(iepriekšpārdošana
kultūras namā katru
darba dienu).

30. janvārī pl. 18:00
Mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu Jaunā gada

«Masku balle»
6. februārī pl. 14:00
Atis Auzāns un
Oranžais koris jaunajā
koncertprogrammā
«ATVER ACIS».
Biļešu cena: Ls 3 un Ls 4
(iepriekšpārdošana kultūras
namā katru darba dienu)

13. februārī pl. 19:00 Valentīndienas priekšvakarā
- vēderdeju grupu koncerts

«AUSTRUMU NAKTS
PASAKAS»
Biļetes cena - Ls 1;
Valentīniem ieeja brīva.

23. janvārī plkst. 11
Kultūras namā
Iecavas politiski
represēto kluba atskaites
un vēlēšanu sapulce.
Visi mīļi gaidīti!
Valde
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