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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Iespējamā misija arī Iecavā
10. februārī
Iecavas
vidusskolas
skolotāja
lomā
iejutās
uzņēmējs,
FMS
valdes
priekšsēdētājs
Jānis Bergs.

19.02.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
2.
Pedagogus
aicina pieteikties
stipendiju
saņemšanai

NĪN
5.
maksāšanas
paziņojumus
var saņemt
elektroniski
A: F: Anta Kļaveniece

12. februārī noslēdzās Iespējamās misijas nedēļa, kuras
ietvaros jau trešo gadu 39 dažādu jomu līderi un Iespējamās misijas atbalstītāji devās uz kādu
skolu Latvijā, lai uz vienu mācī-

bu stundu kļūtu par skolotājiem. 10. februārī Iecavas vidusskolas skolotāja lomā iejutās uzņēmējs, FMS valdes priekšsēdētājs Jānis Bergs. Viņš 10.11. klašu skolēniem pastāstīja
par savas karjeras pakāpieniem
informācijas tehnoloģiju (IT) jo-

Ievieš jaunas nominācijas
daiļdārzu vērtēšanā
A: Beata Logina

Jaunais, plašais, mazais,
iespēju jeb savdabīgais
dārzs, diždārzs - tādas
nominācijas ietvertas
konkursa «Iecavas novada
daiļdārzs» nolikumā,
kuru Dome apstiprināja
9. februāra sēdē.
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» dārzkopes Dainas

Rudzītes piedāvāto nolikuma
projektu vispirms izskatīja un atbalstīja Izglītības, kultūras un
sporta komiteja, kas arī būs konkursa organizētāja.
Privātīpašumu un sabiedrisko objektu sakoptības vērtēšanai
Iecavas pašvaldībā ir senas tradīcijas. Pēdējos gados vērtētāju aktivitātes gan bija kļuvušas pieticīgākas, tāpēc nolemts konkursa «Par sakoptāko sētu» vietā akcentēt tieši daiļdārzu veidošanas
kultūru.
3.lpp.

mā, kā arī rosināja uz sarunu par
uzņēmējdarbības uzsākšanu un
tās attīstības iespējām. Viņa vēstījumu vienoja ideja, ka galvenais
ir apzināties mērķi, uzdrošināties un darīt, nebaidoties no zaudējumiem.
3.lpp.

Piedalies
6.
konkursā par
Olimpiskajām
spēlēm

Gadatirgos krāj uzņēmējdarbības pieredzi
A: F: Anta Kļaveniece

Krelles un auskarus, tamborētas somas un cepures, sērkociņu kastītes ar asprātīgām etiķetēm un no metāla stieples tamborētus sveču paliktņus - to visu
un vēl citas preces varēja iegādāties skolēnu mācību firmu (SMF)
gadatirgū, kas 11. februārī norisinājās Iecavas vidusskolā.
2.lpp.

5. klases skolniece
Džūlija no SMF «Brīnumpērle»
gadatirgū piedāvāja
iegādāties pašas darinātu
komplektu - adītu somu,
cimdus un cepuri.
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2.

Gadatirgos krāj uzņēmējdarbības pieredzi
1.lpp.

Nākamajā dienā līdzīgs pasākums notika Bauskā, tirdzniecības centrā «Rimi», kur savus ražojumus pircējiem piedāvāja mācību firmas no Iecavas, Bauskas,
Īslīces un Rīgas. Reģionālie gadatirgi bija viens no pēdējiem
pārbaudījumiem pirms Starptautiskā Skolēnu mācību firmu
festivāla, kurš marta sākumā norisināsies Jelgavā.
Iecavas vidusskolā organizētajā gadatirgū piedalījās sešas no
septiņām šajā mācību gadā izveidotajām firmām. Vairums no
tām pievērsušās dažādu rotaslietu izgatavošanai un tirdzniecībai.
«Meiteņu firmām rotas ir topā, jo
tas ir tas, ko viņas prot un kas
pašām patīk,» savos novērojumos dalījās 11. klases skolniece
Agnese Zariņa. Arī viņas firma
«Ciku-Cakas», kurā Agnese darbojas kopā ar klasesbiedri Madaru Lindavu, piedāvā dažādas rotas. Gan ne tikai pērlīšu darinājumus, bet arī interesantas
auduma piespraudes un no mozaīku stikliņiem veidotas greznumlietiņas. Meiteņu piedāvājuma klāstā arī dažādu izmēru linu
dāvanu maisiņi un metāla stieplīšu tamborējumi.
Rotu biznesam pievērsušās
arī Paula, Anna, Vita un Signija
no 6.b klases. Mācību gada sākumā viņas izveidojušas SMF
«Pāva nedarbi» un pašmācības
ceļā apguvušas rotu darināšanas
prasmes, nepieciešamo informāciju meklējot dažādos žurnālos
un internetā. Radošas ierosmes
meitenes smēlušās arī grāmatā,
kuru no Vācijas atvedusi skolotāja Solvita Lauzēja. Šis jau bija
ceturtais tirgus, kurā piedalās
SMF «Pāva nedarbi». Meitenes
novērojušas, ka vislabākais noiets ir rokassprādzēm un atslēgu
piekariņiem - dažādiem dzīvnieciņiem, kas darināti no mazītiņām pērlītēm. Kamēr «Iecavas Ziņas» runājās ar meitenēm, sev
skaistu pērlīšu kreļļu virteni par
nepilniem diviem latiem nolūkoja
skolotāja Mārīte Čudare. Firmas
pārstāves apstiprina, ka izstrādājumu cena nav augsta, taču tā
veidota tā, lai varētu gan segt materiālu izmaksas, gan gūt arī nelielu peļņu.
Atšķirīgu produktu pircējiem
piedāvāja 7. klases skolēnu
Eduarda Cera un Andas Vaičekones firma «Piešķil!». Viņi uz sērkociņu kastītēm līmē pašu veidotas etiķetes ar dažādiem
smieklīgiem un tautā jau folklorizētiem izteicieniem, piemēram,
«Nasing spešal» un «Aizver muti!».

«Etiķešu tēmas ir visdažādākās,»
skaidroja Anda. «Ir, piemēram,
svētku tematikai veltītas. Ziemassvētkiem bijām izveidojuši
etiķetes ar tautasdziesmām.»
Desmit santīmu vērtajai precei
skolēnu vidū bija vērojams diezgan liels pieprasījums - pēc 20
minūšu tirgošanās no 60 sērkociņu kastītēm bija atlikusi vien
trešdaļa.
Mācību firmu «Brīnumpērle»
izveidojušas pašas jaunākās,

5. klases meitenes - Džūlija, Betija un Linda, taču viņu darbi pārsteidz ar savu pamatīgumu. Meitenes pircējiem piedāvā rotas,
apsveikuma kartītes, dāvanu
maisiņus un arī daudz darbietilpīgākus ražojumus - tamborētas
un adītas somas un cepures.
Skolēnu mācību firma ir mācību nolūkos dibināts uzņēmums, kas nodarbojas ar reālu
uzņēmējdarbību - ražo preces,
sniedz pakalpojumus, veic fir-

mas finanšu analīzi un grāmatvedību, mācās iekarot tirgu, pārbauda savas spējas vadīt un darboties komandā, gūst pieredzi
un peļņu. SMF programmu Latvijā īsteno biznesa izglītības
biedrība «Junior Achievement
Latvija» (JAL) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros,
kuru atbalsta ERAF un Eiropas
Savienība. Iecavas vidusskolā
SMF darbību koordinē skolotāja
Antra Pāruma. Latvijā šogad jau
ir nodibinātas vairāk nekā 200
skolēnu mācību firmas visos
Latvijas reģionos.
Jana Jakovļeva, JAL izpilddirektore: «Junior Achievement
Latvija īsteno šo programmu
Latvijā jau 16 gadus, un mani
priecē, ka jaunieši kļūst arvien
uzņēmīgāki un biznesa idejas
kļūst arvien inovatīvākas un ilgtspējīgākas. Esmu gandarīta par
jauniešu interesi gūt praktisku
pieredzi uzņēmējdarbības jomā.
Lai veicinātu uz uzņēmējdarbību
orientētu kultūru, ļoti svarīgs ir
valsts un privātā sektora atbalsts praktisko biznesa izglītības programmu ieviešanai un īstenošanai. Jauniešiem jāattīsta
uzņēmējspējas un radošā domāšana jau skolas laikā.» IZ

Pamatojoties uz 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.998
«Noteikumi par darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma
1.2.2.1.5.apakšaktivitāti «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos»»
un Iecavas novada Domes priekšsēdētāja 15.02.2010. rīkojumu Nr. 20 PA,
tiek izsludināta
Iecavas novada izglītības iestāžu pedagogu pieteikšanās uz stipendiju/mērķstipendiju
saņemšanu vienā no aktivitātēm:
1. Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo
mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību;
2. Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai;
3. Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē
strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides
praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas
ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Iesniedzamie dokumenti: pretendenta iesniegums, CV, izglītības iestādes vadītāja apliecinājums,
pedagoga pašnovērtējums, apliecinājums par profesionālās meistarības pilnveidošanas kursiem.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 01.03.2010. (ieskaitot)
Pieteikumu iesniegšanas vieta - Iecavas novada Domes kanceleja, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas
novads, LV-3913.
Pieteikšanās nosacījumi (LR 01.09.2009.MK not. Nr. 998) un iesniedzamo dokumentu
(iesniegums, izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, CV, pedagoga pašnovērtējums) veidlapas
ir pieejamas pie novada izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības portālā www.iecava.lv.
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3.

Iespējamā misija arī Iecavā
1.lpp.

Jānis Bergs Iespējamās misijas pasākumā piedalījās jau otro
reizi. Pirms gada viņš vadīja
stundu Talsu 2. vidusskolas skolēniem. Stāšanās auditorijas
priekšā uzņēmējam gan nav sveša, jo šobrīd Jānis Bergs ir ne tikai IT programmatūras izstrādes
un konsultāciju uzņēmumu grupas SIA FMS Group valdes
priekšsēdētājs, bet arī lektors Rīgas Biznesa skolā, kur viņš pasniedz uzņēmējdarbību. Un ne
velti, jo J. Bergs piekrīt viedoklim, ka vislabākais veids, kā kaut
ko iemācīties, ir mācīt citus.
Piedalīties Iespējamās misijas
stundās viņš piekritis, jo uzskata, ka Latvijas izglītības sistēmā
pietrūkst biznesa piesitiena un
tieši šīs misijas uzdevums ir to
mainīt. Arī Iespējamās misijas direktore Zane Oliņa uzsver:
«Iespējamās misijas nedēļa parādīja, cik svarīgi dzīvei ienākt skolā - lai skolēni saredzētu skolā
apgūtā saikni ar reālo dzīvi, lai
skolotāji līdztekus pamatzināšanām attīstītu arī skolēnu dzīves
prasmes, lai uzņēmēji un sabiedrības viedokļu līderi saprastu, kā

griezumā, gan ekonomiskās krīzes apstākļos, kādi pašlaik valda
Latvijā.
Viņš aicināja skolēnus piedalīties apmaiņas projektos, jo pēc
paša pieredzes secinājis, ka «ārzemju braucieni atver cilvēkiem

Turpinās pieteikšanās
Uz pasākuma plakāta
Jānis Bergs uzrakstīja
vēlējumu: «Nekad
nepadodies!»
viņi var dot savu ieguldījumu
kvalitatīvā izglītībā Latvijā.»
Jānis Bergs biznesā darbojas
jau 15 gadus un sevi pieskaita
seriālajiem uzņēmējiem, kas izveido firmas un tās pārdod. Viņa
viedoklis, ka pie bagātības var
tikt tikai tādā veidā. Attīstot savu
uzņēmumu mūža garumā, var
būt pārticis, bet ne bagāts. Viņš
vērsa skolēnu uzmanību uz faktoriem, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību gan vēsturiskā

Ievieš jaunas nominācijas
daiļdārzu vērtēšanā
1.lpp.

«Vairs nedalīsim lauku sētās
un centra dārzos, bet vērtēsim
citās grupās - savstarpēji tiks salīdzināti mazie dārzi, jaunie dārzi
utt. Tas ļauj cerēt, ka dalībnieku
loks paplašināsies un laureātu
vidū parādīsies arvien jauni vārdi,» izmaiņas konkursa organizēšanā skaidroja Daina Rudzīte.
Vispārējie vērtēšanas kritēriji
būs teritorijas plānojums un sakoptība kopumā, apstādījumu
kvalitāte un kompozīcija, neparastu augu un interesantu dekoru izvēle. Par atsevišķiem elementiem varēs saņemt speciālbalvas.
Konkursa nolikums paredz,
ka nosaukuma «Diždārzs» ieguvēji nepiedalās vispārējā vērtēšanā divus turpmākos gadus, bet
var tikt izvirzīti nominācijā «Speciālbalva». Speciālbalvas saņemšanai pēc komitejas lēmuma katru gadu būs citi kritēriji (piemēram, ugunskura vieta dārzā, ka-

acis, paver skatu plašākam horizontam».
Pēc sarunas skolēni atzina,
ka tikšanās bijusi interesanta,
taču atvēlētais laiks bijis mazliet
par īsu, lai ļautu viesim stāstījumu izvērst detalizētāku.

roga godināšana, mājas nosaukuma vizītkarte u. tml.).
Konkursa žūrijas sastāvu apstiprinās Izglītības, kultūras un
sporta komiteja. Objektus vērtēšanai varēs pieteikt, zvanot SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» dārzkopei, rakstot uz e-pastu: dome@iecava.lv vai iesniedzot iesniegumu Domes kancelejā. Balvu fonda apmērs tiks noteikts pašvaldības budžetā. IZ

Izmaiņas deputātu
sēžu plānā
Domes ārkārtas sēde,
kas bija plānota 16. februārī,
notiks nākamnedēļ 23. februārī plkst. 8:30.
Finanšu komitejas sēde
23. februārī sāksies
plkst. 12:00.

Lai arī Iespējamās misijas nedēļa noslēgusies, Iespējamā misija turpina savu darbu. Ar drosmīgu aicinājumu apgriezt pasauli kājām gaisā līdz 31. martam programmai aicināti pieteikties talantīgi augstskolu absolventi un pēdējo kursu studenti,
kas gatavi mainīt gan savu, gan
apkārtējo pasauli un kā pirmo
profesionālo izaicinājumu izvēlēties darbu skolā. Sīkāka informācija par atlases kritērijiem un
elektroniska pieteikšanās anketa pieejama mājas lapā
www.iespejamamisija.lv.
Šajā mācību gadā izaicinājumu kļūt par Iespējamās misijas
skolotājiem veiksmīgi realizē 14
jaunieši, tostarp arī iecavnieks
Bruno Bahs. Pērn viņš absolvēja
Rīgas Tehniskās universitātes
Materiālu tehnoloģiju un dizaina
bakalaura programmu un šajā
mācību gadā strādā par vizuālās
mākslas skolotāju Olaines 1. vidusskolā.

«Esmu sajūsmināts, ka manā
dzīvē ir parādījusies vēl viena
avantūra,» sacījis Bruno, vēstīts
misijas mājas lapā. Puisis ir
ieguvis nelielu, kā pats saka, nenopietnu pedagoģisko pieredzi.
«Esmu fakultatīvi pasniedzis zīmēšanas kursus Iecavas vidusskolā 5.-7. klasei un datorkursus augstskolā Turība.» Šī nelielā
pieredze Bruno ir devusi apjautu, ka pedagoģiskais darbs viņam dod gandarījumu. «Man ļoti
patīk savstarpējā komunikācija
mācīšanas procesā, kur lielāko
gandarījumu sniedz tas, ka skolēns beigās tiešām iemācās to, ko
agrāk nav pratis.»
Bruno domā - viņam ir ļoti
paveicies, ka varēs skolā mācīt
zīmēšanu. Pirmkārt, viņam pašam šī nodarbe ļoti patīk un, otrkārt, ka tāda iespēja vispār ir, jo
tagad jau valstī prioritārās ir
eksaktās jomas un radošie
priekšmeti ir uz iznīcības robežas. IZ

Melnās ziņas
- Veikalā «Maxima», caurskatot videonovērošanas kameru
uzfilmēto materiālu, konstatēts,
ka 3. februārī ap plkst. 21:20 kāda sieviete no alkohola plaukta
paņēma 0,7 l degvīna pudeli un
to nodeva vīrietim, kurš ar degvīna pudeli izgāja no veikala telpām, par to nesamaksājis. Uzsākts kriminālprocess.
- 9. februārī ap plkst. 13:40
veikalā «Maxima» degvīna pudeli
nozaga 1975. gadā dzimis vīrietis. Uzsākts kriminālprocess.
- 11. februārī ap plkst. 04:23
uz ceļa A7 automašīnai DAF no
tehniskiem bojājumiem aizdegās
un sadega puspiekabe ar kravu.
- 13. februārī ap plkst. 21:25
Iecavas novada teritorijā apturēts 1974. gadā dzimis vīrietis,
kurš vadīja automašīnu Ford
Fiesta, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā.

- 15. februārī ap plkst. 15:30
Zālītē automašīnas Mercedes
Benz vadītājs (dzimis 1982. gadā) neizvēlējās pareizu distanci
ar priekšā braucošo automašīnu
VW Passat un izraisīja sadursmi.
Negadījumā bojātas abas automašīnas.
- 15. februārī ap plkst. 2 naktī Zorģos kāds 1988. gadā dzimis
vīrietis piekāva savu civilsievu
un draudēja viņu sakropļot. Cietusī vērsās pie mediķiem, kas viņai konstatēja ķermeņa sasitumus.
- 16. februārī saņemta informācija, ka iepriekšējā vakarā no
kāda dzīvokļa Sporta ielā nozagtas zeltlietas.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Internātpamatskolā dzīve kūsā
A: Inga Čipena

direktores vietniece
F: Daiga Baha

Vēl iepriekšējā gada nogalē
Valsts kontroles darbinieki mūs
iepriecināja ar kārtējo jaunu grāmatu dāvinājumu. Sūtījums
ietvēra gan enciklopēdijas un citas izglītojoša satura grāmatas,
gan arī daiļliteratūru dažādu vecumu bērniem. Savukārt mūsu
skolēni devās uz Valsts kontroli,
lai darbiniekiem sniegtu tradicionālo koncertu.
2009. gada decembrī skolēnu
vidū tika organizēta aptauja, lai
noskaidrotu audzēkņu attieksmi
pret skolas vidi, dzīvi tajā, savu
klasi un plānotu turpmāko darbu skolas dzīves pilnveidošanā.
Anketas aizpildīja 202 skolēni no
visām klasēm. Uz nozīmīgo jautājumu «Vai Tev patīk iet mūsu
skolā?» 175 (83%) skolēni atbildēja «jā, patīk», 31 skolēns piekrita atbildei, ka «vairāk jā», bet tikai pieci teica «nē». Gandrīz visi
skolēni savās klasēs jūtas droši
un iederīgi, un tikai daži par savu
iederīgumu šaubās.

Skolā viesojās bijušais audzēknis, psihologs un vairāku
grāmatu autors Kaspars Bikše, kas mācīja skolotājiem
prasmes pozitīvas saskarsmes veicināšanai
ar skolēniem. Atraktīvā lekcija lika aizdomāties katram
klausītājam. Iedvesmotie pedagogi priecātos par iespēju
tikties ar interesanto lektoru vēlreiz.

Jaunais gads sācies
ar daudzveidīgām
aktivitātēm
19. janvārī 6.-9. klašu grupā
notika interaktīvs konkurss «Ceļojums Latvijas vēsturē», ko organizēja vēstures skolotājas Sanita
Kozlova un Sandra Sūna, izmantojot citu skolotāju aktīvu atbalstu. Lai dalība izdotos veiksmīga,
skolēni rūpīgi gatavojās jau
iepriekš. Konkurss bija atraktīvs,
kustīgs un interesants. Par
uzvarētājiem kļuva 9.a klase.
Iecavas internātskola lepojas
ar iespēju slēpot. Skolā pieejams
nepieciešamais inventārs, kas ik
gadu tiek atjaunots un papildināts, lai skolēniem nodrošinātu
sporta stundas svaigā gaisā veselīgās aktivitātēs. Pirmo trīs klašu sportisti slēpo bez nūjām. Kā
skaidroja sporta skolotāja Anda
Rūsiņa, tas ir tāpēc, lai bērni
iemācītos slidsoli. Sākot no
4. klases, slēpotājiem tiek piešķirtas nūjas, un tad nu kārtīgi
var atsperties! Bērni par slēpošanu priecājas, jo ārā pavadītās
stundas sniedz prieku un labu
pašsajūtu. Vakaros slēpju zābakus kājās velk arī skolotājas un
citas skolas darbinieces, lai pa
skolēnu iemītajām sliedēm riņķotu pa sporta laukumu.
Kopš janvāra sākuma skolēnu sportisko aktivitāšu veicināšanai vakaros notiek papildu
sporta nodarbības skolas zālē,

Koru
karos
5.c
klase
izpildīja
grupas
«Dālderi»
dziesmu
«Dzeltenie
aizkari».

notiek dažādas sacensības un
konkursi skolotāja Vladislava
Jurčenko vadībā. Skolā aktuāls
florbols, ko skolēni spēlē ne tikai
sporta stundās, bet arī ārpusstundu laikā. Pēc aktīviem treniņiem notiek sacensības gan pašu
starpā, gan ar kaimiņskolu komandām.
Visa mācību gada garumā
skolā notiek konkurss «Klases
dzīve», kur klases savā starpā sacenšas par labākās klases titulu,
realizējot dažādas aktivitātes un
notikumus aprakstot īpašās klases hronikās. Konkurss apkopo
gan mācību darbu un rezultātus,
gan ikdienas kārtību un uzvedību klasēs, gan dažādus notikumus, kas notiek klases dzīvē - uzstāšanās skolas pasākumos,
ekskursijas, pārgājienus un citas
aktivitātes.

Mīlestības mēnesis
Februārī svinam mīlestības
dienu. Tas ir skaisti - svinēt svētkus mīlestībai! Tomēr mīlestībai
ar vienu dienu nepietiek, tāpēc
mīlestības tēma mūs pavada jau
kopš februāra sākuma.
Ievadot mīlestības mēnesi,
4. februārī skolā notika lasīšanas
svētki. Pasākuma galvenais motīvs bija skolēnu lasītprasmes
veicināšana. Daiļlasīšanas konkursā pamatskolas klašu pārstāvji lomās runāja A. Sakses ziedu pasakas, kurās vislielākā nozīme ir tieši mīlestības tēmai.
Daudzi skolēni prata labi un izteiksmīgi lasīt, bet citi savu tekstu bija pat iemācījušies no galvas. Priekšnesumus papildināja
sākumskolas bērni, kuri katras
pasakas lasījumu ieskandināja
ar atbilstošu dzejoli. Uzstāšanos

vērtēja nopietna žūrija: skolas
bibliotekāre Dzintra Kraukle,
Iecavas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Maruta Lasmane
un Anna Taurene mūsu mīļā,
skolā vienmēr gaidītā skolotāja,
kas šeit nostrādājusi vairākus
desmitus gadu. Tika noteiktas
trīs godalgotās vietas. Pirmo vietu ieguva 6.c klase, bet skolas direktore par dalību pateicās katrai klasei, pasniedzot Atzinības
rakstu un šokolādi. Paldies tika
teikts arī latviešu valodas skolotājiem, kuri bija ieguldījuši
daudz darba skolēnu daiļlasīšanas prasmju pilnveidē.
Skolas avīze «Skolas Logā»,
sirsniņdienu gaidot, pārvērtās
«Mīlestības Logā». Avīzes redakcijas dalībnieki organizēja aptauju, lai izzinātu, ko mūsu skolēni domā par mīlestību un mīlestības svinēšanu konkrētā dienā. Skolēni priecājas par mīlestībai veltītajiem svētkiem un ir
pārliecināti, ka šāda diena Latvijai ir vajadzīga, jo tā ir skaista un
sniedz pozitīvas emocijas, kā arī
liek padomāt par saviem mīļajiem cilvēkiem vairāk kā ikdienā.
Vairums bērnu par saviem mīļākajiem cilvēkiem uzskata mammu, ģimeni un draugus, bet ir arī
skolēni, kuri jau atzīstas, ka vismīļākais ir kāds īpašs, izraudzīts
cilvēks, ar kuru ir vēlme būt kopā šajos svētkos.
Notikumiem bagāts bija
11. februāris, kad pēcpusdienā
notika tradicionālie ĀBEČU
svētki, kuros mazie pirmklasnieki lepojās ar izlasīto ābeci un apgūtajām burtu pazīšanas un lasīšanas prasmēm.
Un sākās koru kari! 11. februāra vakarā skolā notika Valentīndienas svētku pasākums.
Katrai klasei tika piešķirta sava
krāsa, un skolēni uzstājās ar koru priekšnesumiem, kas tiek veidoti pēc raidījuma «Koru kari»
parauga. Dažos priekšnesumos
kora krāsa interesanti sasaucās
ar dziesmas nosaukumu un tēmu.
Koru sacensību vēroja īpaša
žūrija, kas, tāpat kā televīzijā vērotajā raidījumā, pēc katra
priekšnesuma demonstrēja savu
vērtējumu dalībniekiem un skatītājiem. Pēc konkursa laiks ballītei - skolā viesojās «Brenča muzikanti», kas aicināja visus skolēnus jautri izdejoties.
Mīlestības mēnesis turpinās,
bet mīlestība... tā nekad nebeidzas. Tā jāauklē ik dienu, ik
minūti jāizkopj sevī, lai uzziedētu krāšņa un spilgta. Mīlestība,
kas piešķir jēgu dzīvei. IZ
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Nekustamā īpašuma nodokļa Luterāņu baznīcā viesojas
maksāšanas paziņojumus
mūziķis un diždraugs
var saņemt elektroniski
A: Iveta Salgrāve

Lai 2010. gada
nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas
paziņojumu saņemtu
elektroniski,
maksātājam
ir jāreģistrē sava
e-pasta adrese portālā
www.epakalpojumi.lv.
Portālā www.epakalpojumi.lv nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs var:
·
iegūt informāciju par savu
nekustamo īpašumu nodokli
Latvijas pašvaldībās;
·
aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
·
veikt nodokļa samaksu par
saviem īpašumiem vai arī sa-

maksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
·
iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem
par sev piederošajiem īpašumiem Latvijas pašvaldībās;
·
iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.
Juridiskas personas elektronisko maksāšanas paziņojumu
saņemšanai var pieteikties tikai
klātienē pašvaldībā.
Pagaidām ne visas bankas
nodrošina minētos e-pakalpojumus. Tāpēc arī fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt maksāšanas paziņojumu savā e-pastā, personīgi ar iesniegumu jāvēršas Iecavas novada Domē,
Skolas ielā 4, Iecavā. IZ

Prezentē novadus
tūrisma gadatirgos
A: Inese Turkupole-Zilpure

Tūrisma informācijas centra
direktore

Februāris Bauskas
Tūrisma informācijas
centram kā allaž ir bijis
darba pilns mēnesis tas ir tūrisma izstāžu
mēnesis.
Tūrisma izstādes ir nozīmīgs
mārketinga instruments, jo tās
apmeklē gan tūrisma gidi un firmas, gan tūristi, kuri paši plāno
un veido savus maršrutus.
Bauskas novada augsti prioritārie tūrisma tirgi ir Latvija, Rīga,
Lietuva un Igaunija, tāpēc ir ļoti
svarīgi sagatavot informatīvos
materiālus ne tikai latviešu, bet
arī krievu, angļu, lietuviešu un
igauņu valodā. Ņemot vērā šo
faktu, pagājušajā gadā tika izdots Bauskas rajona tūrisma
kartes papildmetiens krievu,
igauņu un lietuviešu valodā.
Šogad no 5. līdz 7. februārim
Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novada tūrisma
piedāvājums tika prezentēts kopējā Vidusbaltijas amatniecības
projekta stendā tūrisma izstādē

Balttour Ķīpsalā, bet no 26. līdz
28. februārim - arī Vivatour Viļņā. Amatniecības stendā Ķīpsalā
savu amata prasmi demonstrēja
Daira Jātniece, Elīna Kūla-Braže, Virgīnija Volodkiene un Ināra
Vilciņa. Savukārt no 12. līdz
14. februārim Tūrisma informācijas centra speciāliste Vija Grūbe kopējā Latvijas stendā piedalījās tūrisma izstādē Tourest Talinnā.
Lai iepazītu Igaunijas un Lietuvas tirgus specifiku, nodibinātu kontaktus un izpētītu šo valstu tūrisma piedāvājumu, Zemgales Tūrisma asociācija Zemgales tūrisma profesionāļiem un
pakalpojumu sniedzējiem organizēja braucienu uz šīm izstādēm
12. un 26. februārī. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji un profesionāļi uzsvēra, ka šobrīd ir ļoti svarīgi zināt, kas notiek ne tikai Latvijas tirgū, bet arī kaimiņvalstīs,
iegūtā pieredze un kontakti ir
svarīgs veiksmes faktors tūrisma
mārketingā. Braucienos no mūsu puses piedalījās pārstāvji no
Bauskas un Rundāles pils muzejiem, viesu nama «Baltā māja»,
moteļa «Brencis», tūrisma firmas
«Bauskas Tūrists», gide Agnese
Hauka. IZ

14. februārī Iecavas
evaņģēliski luteriskajā
baznīcā viesojās
mūziķis Aivars Kalniņš.
Viņa dzimtā puse ir
Murjāņi, bet
darba vieta Rostokas koris.
Uz Vāciju dziedātāju aizvedis
izaugsmes meklējumu ceļš un
iespēja strādāt sev tuvā profesijā, priecējot mākslas klausītājus
un pazinējus. Bet uz Iecavu
A. Kalniņu atvedusi draudzes
ērģelniece Zaiga, kura zināja par
A. Kalniņa vēlmi pārbaudît sevi
kā solo dziedātāju.
Jau augustā mākslinieks
viesojās draudzē, pirmo reizi uzstādamies kā solists. Kopš tā laika ir izveidojies ciešs kontakts

ar mākslinieku, un viņš labprāt
priecē, aizkustina, bagātina
draudzes klausītājus ar savu
skanīgo balsi.
Šoreiz programmā izskanēja
gan klasiķu (G. F. Hendeļa oratorijas «Mesija» daļas; A. Mocarta
«Ave verum corpus», J. S. Baha
«Liebes Herz, bedenke doch»” u.
c.), gan arī paša dziedātāja kompozīcijas («Just believe» un «Ich
bin geborgen bei Dir, Herr, Jesus
Christ»).
Neformālās sarunās iepazinām mākslinieku kā dziļi ticīgu,
vienkāršu, sirsnīgu un atvērtu
cilvēku. Uz koncertiem, kas notiek Latvijā, viņš allaž līdzi ņem
savu māmiņu, ar kuru viņam ir
īpaši siltas un emocionālas attiecības.
Mākslinieks ir arī viens no
Iecavas baznīcas privātajiem
diždraugiem - sponsoriem. IZ

Izsludina konkursu Uzsāk
«Atdzimt
mājas olu
no pelniem»
tirdzniecību
A: Zanda Raciborska

Lai cildinātu sievietes
uzņēmējas un veicinātu
sieviešu savstarpējo
solidaritāti, Eiropas
Parlamenta deputāte
Sandra Kalniete izsludina
konkursu «Atdzimt no
pelniem».
Pretendentes dalībai konkursā piesaka sabiedriskas organizācijas, par pretendentes
darbību informēti un zinoši Latvijas iedzīvotāji, pilsētu un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju organizāciju vai profesionālu asociāciju pārstāvji, juridiskas un
fiziskas personas, kuras nav
pretendentes pirmās pakāpes
radinieki. Pieteikumus-vēstules
līdz 26. martam gaidīs konkursa
žūrija, kurā darbosies arī iecavniece, Sieviešu kluba «Liepas»
valdes priekšsēdētāja Agita
Hauka. Konkursa uzvarētāja saņems naudas balvu (1000 latus)
un piemiņas zīmi; 20 labākās
nominantes tiks aicinātas apmeklēt Eiropas Parlamentu
Briselē. Vairāk informācijas:
www.lidere.lv, www.llsa.lv. IZ

A: Liāna Bokša

AS «Balticovo» uzsākusi
mājas olu, kuras tiek
sauktas par 1. numura
olām, izplatīšanu Latvijā.
«Mājas olas esam spiesti
iepirkt no Ziemeļeiropas zemniekiem un fasēt mūsu ražotnē,» paskaidro kompānijas valdes
priekšsēdētājs Arnis Veinbergs.
«Iepērkam 5000 mājas olas nedēļā. Diemžēl vietējie zemnieki nespēj tās piegādāt vajadzīgajā apjomā, bet mēs esam gatavi attīstīt sadarbības modeļus, palielināt mājas olu ražošanu Latvijā
un eksportēt tās uz citām valstīm.»
Mājas olas atbilst tā saucamo
lauku olu standartam. Tās ir
olas, kuras dēj vistas, kas tiek
turētas brīvas turēšanas apstākļos. Tikai nakts laikā tās uzturas
novietnēs. Uzturoties brīvībā,
vistas jūtas laimīgākas, līdz ar to
dēj augstākas kvalitātes olas.
Ar selēnu bagātinātas olas arī
ir jauns produkts «Balticovo»
produktu grozā. Tās tiek ražotas,
pievienojot selēnu putnu barībai.
Katru dienu tiek saražoti 130
tūkstoši tādu olu. IZ
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Piedalies konkursā par Olimpiskajām spēlēm
Olimpisms ir koncepcija, kuras pirmsākumi rodami antīkajā
Grieķijā. Tas satur fundamentālus mērķus cilvēka izglītošanai
un, kā sacījis barons Pjērs de Kubertēns, mēģina koncentrēt mirdzošā starā visas morālās vērtības, kas nepieciešamas cilvēka
pilnveidošanā.
Antīkās Grieķijas filosofi ticēja, ka fiziskais skaistums, spēks
un veselība nav vienīgās īpašības, kas vajadzīgas vīrietim un
sievietei, bet ar vingrinājumu un
sacīkšu palīdzību attīstās, kā arī,
apvienotas ar morālajām un garīgajām vērtībām, tās var radīt īsti
pilnvērtīgu cilvēku, kas būtu līdzsvarots visās savās izpausmēs
un darbībā.
Aicinām piedalīties Iecavas
novada sporta skolas «Dartija»
rīkotajā Olimpisko spēļu jautājumu un prognožu konkursā!
1. Nosauciet mūsdienu Olimpisko spēļu (OS) pamatlicēja vārdu un uzvārdu!
2. Kad un kur notika pirmās
ziemas OS?
3. Nosauciet pirmās ziemas
OS, kurās piedalījās kāds no Lat-

vijas sportistiem! Nosauciet šo
olimpiešu vārdus un uzvārdus!
4. Līdz kuram gadam ziemas
un vasaras OS notika vienā un
tajā pašā gadā?
5. Ko simbolizē olimpiskie apļi?
6. Kurā gadā varēja redzēt pirmo oficiālo olimpisko spēļu talismanu Valdi?
7. Kad tika uzcelts pirmais
olimpiskais ciemats? Nosauciet
gadu!
8. Nosauciet pirmo ziemas OS
čempioni Latvijas sporta vēsturē!
Kurā gadā?
9. Kurās OS bija vissmagākās
zelta un sudraba medaļas OS
vēsturē?
10. Nosauciet visus ziemas
OS sporta veidus!
11. Kurā Āzijas valstī notikušas divas ziemas OS? Nosauciet
valsti un pilsētas!
12. No kā gūst lielākos ienākumus, kurus izlieto OS finansēšanai?
13. Kad tika sarīkotas pirmās
Latvijas Jaunatnes ziemas OS?
Nosauciet gadu!
14. Kuras pēc kārtas ir Van-

kūveras ziemas OS?
15. Cik un kādās ziemas OS ir
piedalījies iecavnieks kamaniņbraucējs Juris Vovčoks?
16. Kuru vietu Vankūveras
OS izcīnīs Latvijas hokeja izlase?
17. Kurš būs labākais no Latvijas skeletonistiem Vankūveras
OS un kuru vietu viņš izcīnīs?
18. Kuru vietu izcīnīs Latvijas
vīriešu biatlonistu kvartets stafetē?
19. Kāda būs augstākā vieta,

kuru Vankūveras OS izcīnīs Haralds Silovs?
20. Cik medaļu izcīnīs Latvijas delegācija Vankūverā? Norādiet medaļu skaitu!
Noteikumi:
Konkursā var piedalīties ikviens iecavnieks, kurš vēlas pārbaudīt savas zināšanas par
Olimpiskajām spēlēm.
Laiks:
Konkurss notiek no 13. februāra līdz 23. februārim.
Skolēni atbildes var iesniegt
saviem sporta skolotājiem vai
elektroniski: dartija@inbox.lv.
Pārējie iecavnieki atbildes var
iesniegt Iecavas novada sporta
skolā «Dartija», Grāfa laukums 7,
darba dienās no plkst. 9.00 līdz
13.00 vai arī elektroniski:
dartija@inbox.lv. Atbilžu autoram jānorāda savs vārds, uzvārds, nodarbošanās, tālruņa
numurs vai e-pasta adrese.
Konkursā nedrīkst piedalīties
sporta skolas «Dartija» darbinieki
un viņu ģimenes locekļi.
Pirmo trīs vietu ieguvēji
konkursā tiks apbalvoti ar balvām. IZ

Pārbaudēs nosaka piemērotāko slodzi
A: Beata Logina

Janvāra nogalē trīs dienas
Iecavas novada sporta
skolā «Dartija» strādāja
Sporta medicīnas valsts
aģentūras (bijušā Sporta
dispansersa - red.)
darbinieki.
Piecu cilvēku brigāde, kurā
darbojās arī divi sporta ārsti, apskatīja vairāk nekā pusi no
iestādes 184 audzēkņiem.
Priekšroka tika dota perspektīvākajiem bērniem un jauniešiem, sportistiem ar lielākajām
slodzēm, norādīja skolas direktore Baiba Gāga. Valsts finansēta padziļināta profilaktiskā
medicīniskā pārbaude sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi līdz 18 gadiem
tiek nodrošināta gan Sporta medicīnas valsts aģentūrā Rīgā, gan
izbraucot uz konkrētām sporta
organizācijām. Sadarbība ar
Iecavas sporta skolu bijusi regulāra un iepriecinoša, atzīst
sporta ārste Dace Augstkalne:
«Te gan skolas vadība un treneri,
gan bērni un viņu vecāki ir ļoti

ieinteresēti. Priecē pārbaužu apmeklētība, jo iepriekš baidījāmies, ka aukstā laika dēļ klientu
nebūs.»
Finansiālo apstākļu dēļ daudzas iestādes palikušas bez sava
mediķa, tādā ziņā Iecavas novada sporta skola «Dartija» ir elitārā stāvoklī - te ir vietējais medicīnas speciālists, kas profilaktiski skata audzēkņus, uzsver
D. Augstkalne.
Ārsta palīdze Aija Zelča pilda
mediķa pienākumus Iecavas
sporta skolas pasākumos. Viņa
bija līdzās arī tad, kad rīdzinieku
brigāde pārbaudīja «Dartijas»
audzēkņus.
Pārbaudes ietvaros tiek veikta kardiogramma ar slodzi, urīna, asins analīzes un EUROFIT
tests - tā ir standartizēta, zinātniski pamatota metode, ar kuras
palīdzību bērniem un pusaudžiem nosaka fizisko attīstību, fizisko sagatavotību un organisma funkcionālās spējas.
Uzreiz pēc pārbaudes skolas
mediķim tiek sniegts izraksts par
katru audzēkni - kādas ir problēmas, kam jāpievērš uzmanība; ja treneri interesējas, arī vi-

ņus informē, tad izziņas ar ieteikumiem nonāk pie bērniem un
viņu vecākiem.
Pēc tam visi dati par veselību
un fizisko sagatavotību tiek ievadīti aģentūras bāzē, vēlāk apkopojoša tabula par rezultātiem
kopumā tiek nodota konkrētās
sporta organizācijas vadībai.
«Vispārīgi runājot, situācija
Iecavā ir līdzīga kā visā valstī dažiem akūtas problēmas, ļoti izplatītas ir stājas problēmas, kas
kļūst par normu ne tikai Latvijā,
bet visā pasaulē,» atzīst D.
Augstkalne. «Visus iedalām četrās veselības grupās. Piemēram,
pirmajā ir pilnīgi veseli cilvēki,
tādi gan ir tikai kādi pāris procenti. Ceturtajā grupā ietilpst
personas, kurām uz laiku neļauj
trenēties. Visplašākā gadu no
gada ir otrā grupa - ap 70% cilvēku -, kam konstatētas ne pārāk nopietnas veselības problēmas.»
Sporta ārste uzsver, ka pārbaužu galvenais mērķis ir nevis
kādam aizliegt nodarboties ar
sportu, bet noteikt piemērotu
slodzi un apjomu. «Vecākiem jāzina, ka uz pārbaudi gaidīti ne ti-

kai sportisti - ja bērns organizēti
nodarbojas, piemēram, ar dejošanu vai citā interešu izglītības
kolektīvā, tad ar izziņu, kas apliecina šo nodarbošanos, var doties uz Sporta medicīnas valsts
aģentūru. Iecava no Rīgas nav
tālu, tas ir izdarāms,» speciāliste
mudina izmantot iespēju bez
maksas pārbaudīties.
Sporta ārsti neaizvieto ģimenes ārstus, uzsver D. Augstkalne. «Katram ir savs lauciņš,
bet mēs labprāt sadarbojamies.
Sporta ārstiem ir sava specifika
un cits skatījums uz cilvēkiem,
kuri nodarbojas ar sportu. Sportistiem šī sadarbība ir ļoti nepieciešama.»

Laikraksta
«Iecavas Ziņas»
abonēšana
LATVIJAS PASTĀ
indekss - 3077;
abonementa cena:
1 mēnesim – Ls 1,00
3 mēnešiem – Ls 3,00
6 mēnešiem – Ls 6,00
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Sporta ziņas

10. februāra spēlē savā laukumā Dartija pārspēja Ķeizarmeža
komandu ar rezultātu 97:84 (pa ceturtdaļām 20:24; 26:23;
24:17; 27:20).
Pēc šīs uzvaras Iecavas vienība Amatieru basketbola līgas Centra
grupā pakāpās līdz trešajai vietai turnīra tabulā.
Pēc visādā ziņā smagās iepriekšējās spēles pret Bauskas Kvēli un
piecu uzvaru sērijas iecavniekiem nebija viegli noturēties uz
maksimālas cīņas viļņa. To arī pierādīja pasmagais sākums spēlē
pret Ķeizarmežu. Pirmajā ceturtdaļā pienāca pat brīdis, kad
mājinieki atpalika par 11 punktiem.Viesi mūsējo grozam uzbruka
pietiekami sekmīgi - pirmajā puslaikā no 14 tālmetieniem astoņi
bija precīzi, taču turpinājumā viņu rezultativitāte noplaka (visā
spēlē trīspunktu metienos 25/10).
«Mums nebija, kas uzspiež uz apakšu, tāpēc bija jāveido cits
spēles zīmējums,» komandas darbību bez Armanda Švītiņa, kurš
nepiedalījās darba dēļ, komentē galvenais treneris Voldemārs
Pārums. Tāpat kā iepriekšējā spēlē izcēlās Mārcis Eglītis - viņam
bija uzticēts visilgākais spēles laiks (38,5 minūtes), un Mārcis to
godam izmantoja.
Mārcis Eglītis: 34 punkti, 13 izcīnītas bumbas, 2 rezultatīvas
piespēles, 2 bloķēti metieni;
Ģirts Hauks: 20 p., 5 izc. b.;
Gundars Brička: 14 p., 7 izc. b., 3 rez. piesp., 2 pārtvertas
bumbas;
Jānis Bērziņš: 14 p., 4 izc. b., 2 rez. piesp., 2 pārtv. b.;
Juris Brūveris: 10 p., 6 izc. b., 7 rez. piesp., 3 pārtv. b.;
Aldis Beitiņš: 2 p., 4 rez. piesp.;
Jānis Saveļjevs: 2 p.;
Jānis Eiduks: 1 p.;
spēlēja arī Jānis Ivanovs un Jānis Ozoliņš.
12. februāra spēlē Dartija piekāpās Kursa MRU komandai ar
rezultātu 79:92 (pa ceturtdaļām 30:15; 18:19; 9:33; 22:25).
Ģirts Hauks: 29 p., 7 izc. b., 2 rez. piesp.;
Jānis Bērziņš: 12 p.;
Gundars Brička: 10 p., 5 izc. b., 2 rez. piesp.;
Armands Švītiņš: 10 p., 8 izc. b.;
Mārcis Eglītis: 6 p., 5 izc. b., 4 rez. piesp.;
Aldis Beitiņš: 5 p., 7 izc. b., 6 rez. piesp., 3 pārtv. b.;
Jānis Saveļjevs: 5 p., 6 izc. b.;
Jānis Eiduks: 2 p..
19. februārī Dartijai jādodas izbraukumā pie Jūrmalas SS
basketbolistiem.
Turpinās Iecavas novada skolu sacensības florbolā 10. februārī Iecavas vidusskolā sacentās 4.-6. klašu skolēni.
Interese par pasākumu bija liela, piedalījās 14 komandas, dažas
klases bija nokomplektējušas pat pa divām vienībām.
Florbolisti labprāt palīdzēja paveikt sacensību organizatoriskos
pienākumus un azartiski arī cīnījās laukumā. Labāko komandu
noskaidrošana izvērtās spraiga, finālā nācās skaitīt iemestos un
ielaistos punktus, lai noteiktu izvietojumu uz goda pjedestāla.
3. vietu izcīnīja sākumskolas «Dartija» 4. klase: Kārlis Ozoliņš,
Rihards Mežsargs, Artis Griška, Renards Spalva, Helvis Lapiņš,
Rainers Zīverts, Mariss Zakarīts, Samanta Ilguma un Gerda
Miezere.
2. vietu ieguva vidusskolas 6.a klase: Artūrs Naļivaika, Māris
Lejnieks, Edvards Jašuks, Artūrs Bogdanovičs, Helvijs Meļķis,
Ginters Plukass un Benjamins Lagzdiņš.
Uzvarētāju lauri tika internātskolas 6.c klases pirmajai komandai:
Guntim Kļaviņam, Mārcim Skujam, Romānam Taņiņecam,
Eināram Kūlam, Elvim Roženam un Raimondam Ivenkovam.
Sestdien, 13. februārī, Bauskā noritēja Starpnovadu galda
tenisa sacensību 4. kārta, kurā sekmīgi piedalījās arī Iecavas
novada sportisti.
Otrā līga
1. vieta - Lāsma Mežaka, 3. vieta - Beāte Jašuka
Pirmā līga
1. vieta - Alise Pluce, 2. vieta - Karīna Taranda
3. vieta - Una Šķipare
Augstākā līga
Sievietes 1. vieta - Ludmila Bulaha, 3. vieta - Agafija Buša
Vīrieši 2. vieta - Egmonts Cildermanis

13. un 14. februārī Kuldīgā aizritēja Latvijas jaunatnes
čempionāta vieglatlētikas sacensības telpās A grupai.
Visveiksmīgāk tajās startēja Kristaps Gāga, kurš lodes grūšanā
izcīnīja godalgoto 3. vietu.
Jaunatnes basketbola līgas minispēļu rezultāti:
13. februārī
Iecava / Vecumnieki - Arkādija
1997. g. dz. 37:59 (E. Jašuks 9)
1998. g. dz. 19:61 (A. Griška 9, R. Mežsargs 5)
Iecava / Vecumnieki - Arkādija 2
1997. g. dz. 60:31 (H. Meļķis 20, E. Jašuks 15, K. Veģis 10)
14. februārī
Iecava / Vecumnieki - Ķeizarmežs
1997. g. dz. 55:59 (H. Meļķis un G. Plukass pa 12)
1998. g. dz. 44:32 (A. Griška un R. Mežsargs pa 13)
Iecava / Vecumnieki - Jūrmala
1998. g. dz. 43:37 (A. Griška 9, H. Vītiņš un R. Mežsargs pa 8)
Iecavas novada 15. atklātais čempionāts basketbolā
13. februārī
IESĀCĒJI - ABC
68:44
(I. Puļķis 19; D. Vancāns 18)
OZOLU 15 - TITĀNS
69:47
(Ģ. Hauks 22; M. Zirnis 18)
KLONDAIKA/JUMIS A - VIP
72:56
(M. Gailums 24; K. Niedra 26)
TALANTĪGIE VETERĀNI - AC KLUBURI
83:47
(A. Dīcis 34; T. Mudurs 12)
SAINT-GOBAIN - ROKIJI
64:47
(G. Armans 19; R. Šlegelmilhs 22)
15. februārī
KLUBURU DUBLIERI - IESĀCĒJI
58:49
(M. Ozoliņš 25, L. Jaunzems 16)
44:63
TITĀNS - GRĪNVALDE
(M. Zirnis 12, G. Brička 34)
42:71
ABC - OZOLU 15
(G. Vancāns 15, Ģ. Hauks 31)

Rezultatīvāko basketbolistu TOP 10
(pēc četrām spēļu kārtām)
1. Raimonds Elbakjans (Klondaika/Jumis A)
2. Jānis Saveļjevs (AC Kluburi)
3. Gundars Brička (Grīnvalde)
4. Mārcis Eglītis (Ozolu 15)
5. Ģirts Hauks (Ozolu 15)
6. Aldis Beitiņš (Talantīgie veterāni)
7. Arvis Taurenis (Iesācēji)
8. Māris Ozoliņš (Kluburu dublieri)
9. Jānis Ivanovs (VIP)
10. Armīns Dīcis (Talantīgie veterāni)

97
89
88
77
71
71
68
62
61
60

punkti
punkti
punkti
punkti
punkts
punkts
punkti
punkti
punkts
punkti

Līdzjūtības
Vieglas, vieglas smilšu saujas
Tā kā balti sniegi snieg.
Sirdij, darbos nogurušai,
/L. Vāczemnieks/
Nu ir smiltī jāiemieg.

Izsakām līdzjūtību Mihailam un Borisam,
no māmuļas atvadoties.
Zemgales ielas 13a mājas iedzīvotāji

Laba, laba zemes māte
Par visām māmiņām:
Tā saņēma labus ļaudis
/L. t. dz./
Ar abām rociņām.

Izsakām līdzjūtību Griķu ģimenei,
EIŽENIJU aizvadot smiltājā.
Zemgales ielas 13a mājas iedzīvotāji
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Reklāma un sludinājumi : : :

Iecavas novada Dome, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 «Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi» 71. p., 2010. gada 9. februārī ir pieņēmusi lēmumus: «Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem «Ķezberi», «Jaunķezberi», «Bondari» pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai» (sēdes
prot. Nr. 2, 3.2. p.) un «Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
«Vecbrāļi» pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai» (sēdes prot. Nr. 2, 3.1. p.). Detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas termiņš - trīs nedēļas no paziņojuma publicēšanas laikrakstos «Iecavas Ziņas» un «Latvijas Vēstnesis».
Detālplānojumus izstrādā SIA «Damsijas», arhitekte Dace Bērziņa, tel.
29103226. Iecavas novada Domes telpās, Skolas ielā 4, Iecavā, tiks izstādīta detālplānojumu pirmā redakcija, un 2010. gada 10. martā Iecavas
novada Domes zālē notiks detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas sanāksmes: nekustamajam īpašumam «Vecbrāļi» plkst. 15.00, nekustamajiem īpašumiem «Ķezberi», «Jaunķezberi», «Bondari» plkst. 16.00. Visas
ieinteresētās personas var iepazīties ar detālplānojumiem un rakstiskus
priekšlikumus, norādot fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, var iesniegt Iecavas novada Domes
kancelejā, Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, Domes darba
laikā. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 8.00-17.00 un
trešdienās plkst. 8.00-18.00, pusdienas pārtraukums plkst. 12.30-13.30.

Pārdod : : :
zāģmateriālus, dēļus, bruses,
latas, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (46 gadi, bērnu nav,
no Bauskas novada) meklē
aprūpētājas darbu.
Var strādāt siltumnīcā vai
par sargu. Ir pieredze.
Tālr. 26072746.

8.

Kultūras namā
20. februārī pl.19:00
AINARA MIELAVA
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4; 5 un 6.
4. martā pl. 20:00
dziedošās RIČU ĢIMENES
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4; 5 un 6.
14. martā pl. 17:00
teātra izrāde
«MĪLESTĪBAS VĒSTULES»
(M. Martinsone un
J. Kalniņš)
Biļešu cena: Ls 3 un
Ls 3,50.
23. martā pl. 10:00
Liepājas leļļu teātra
izrāde «SNURĶA
PIEDZĪVOJUMI»
Biļešu cena: Ls 1.

SIA «ASSET investīciju birojs», reģ. Nr. 40003901114, paziņo, ka, pamatojoties uz Iecavas novada Domes 2010. gada 19. janvāra lēmumu (prot.
Nr. 1; 3. p.), detālplānojuma nekustamajam īpašumam Iecavas novada
«Irbulēni» (platība 2,42 ha, kad. Nr. 4064 012 0072) pirmā redakcija
tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Sabiedriskās apspriešanas 2.posma termiņš - no 16.02.2010. līdz
22.03.2010., sapulce notiks 22.03.2010. plkst. 16.00 Iecavas novada Domes zālē.
Sabiedriskās apspriešanas laikā iepazīties ar projekta materiāliem un
iesniegt rakstiskus priekšlikumus iespējams Iecavas novada Domes kancelejā, Skolas ielā 4, 2. stāvā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, pārtraukums plkst. 12.30-13.30, norādot fiziskām personām - vārdu, uzvārdu un dzīves vietas adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktpersonu, vai pie projekta vadītāja
Igora Čašina (iepriekš piesakoties pa tālr. 20039603).

27. martā pl. 13:00
Madonas ZAĻĀ KORA
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4; 5 un 6.

Iecavas parkā
Iecavas novada sacensības
distanču slēpošanā
20. februārī pl. 13:00
reģistrēšanās no plkst. 12:30

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

Pateicības
Paldies draugiem, radiem
un kaimiņiem, kas ieradās
pavadīt Birutu Brīdagu
pēdējā gaitā.
Edgars
Paldies Ēvaldam Kivilanda
kungam par dāvinājumu
Ziemeļu bibliotēkai.
Novēlam īstenot daudzas
radošas ieceres!
Bibliotekāre un lasītāji

Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
21. februārī pl. 11:00
Iecava - Sigulda
28. februārī pl. 11:00
Iecava - 3.BJSS

Sporta namā
Iecavas novada
15. atklātais
čempionāts basketbolā

22. februārī
19:30 AC KLUBURI SAINT-GOBAIN
20:20 VIP - TALANTĪGIE
VETERĀNI
21:10 ROKIJI KLONDAIKA/JUMIS A
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