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Par sniegu priecājas ne tikai bērni AKTUĀLI
A: F: Beata Logina

Novada sporta
skola «Dartija»
aicināja visus
aktīva dzīvesveida
piekritējus
sestdien
izklaidēties
Iecavas parkā.
Vieni no
azartiskākajiem
dalībniekiem
Ziemas prieku
atrakcijās
bija Jānis,
Gerda (attēlā) un
Gvido Miezeri.
«Agrāk sanāca
vairāk laika
kopā ar
bērniem aizbraukt
uz kalniem
paslēpot, tagad
vairāk skraidām,»
par ģimenes
sportiskajām
nodarbēm sacīja
Jānis.
6.lpp.

Ziemas motokrosa un skijoringa cienītāji
sestdien tiekas Zorģu trasē
A: Anta Kļaveniece

Arī ziemas sezonā Zorģu
mototrasē Latsvilla rosība
nerimst. Līdzās vasaras
mototrasei izveidota
speciāli sagatavota trase
ziemas autosporta,
skijoringa un motokrosa
sacensībām
Pagājušajā svētdienā trasē
aizvadītas autosacensības «Ziemas karalis», vēl iepriekš – viens
no L.A.M.A. un Durka Racing

skijoringa un ziemas motokrosa
nacionālā amatieru čempionāta
posmiem.
Sportistu un skatītāju atsaucība ir liela, jo pasākumi ir labi
organizēti, piedevām ziemas periodā skatītājiem ieeja tajos ir bez
maksas. Arī sportistus aizrauj
aktīvā kopā būšana nodarbē, kas
iepriecina gan pašus, gan skatītājus. Pat neskatoties uz diezgan
lielo aukstumu, piemēram, autosacensībās «Ziemas karalis» trasē devās 24 automašīnas.
Arī šo sestdien, 30. janvārī,

no pulksten 10 Zorģu trasē norisināsies L.A.M.A. un Durka Racing skijoringa un ziemas motokrosa nacionālā amatieru čempionāta piektais posms.
Čempionāts aizsākās 2009.
gada 1. decembrī un ir ieplānots
līdz 2010. gada 10. aprīlim. Tā
kā laika apstākļus nav iespējams paredzēt, čempionāta posmi tiek organizēti, ķerot ziemu,
teic L.A.M.A. valdes loceklis un
Zorģu trases īpašnieks Ainārs
Vilciņš, laipni aicinot visus interesentus uz trasi. IZ

Šajā numurā:

Konsultatīvajā
centrā rīko
2.
pasākumus
vecākiem
Pauž
4.
atbalstu cukura
rūpniecības
atjaunošanai
Nodod
kanniņu
otrreizējai
uzpildīšanai

6.

Pārbauda
radošās spējas
reklāmu konkursā
A: Anta Kļaveniece

Piecas Iecavas vidusskolas
meitenes - Eva Rampāne, Anda
Vaičekone, Laura Arāja, Elīna
Kļaveniece un Laura Liepiņa ceturtdien piedalījās svinīgā pasākumā «Cita Holivuda», kas norisinājās kinoteātrī «Rīga». Pasākumā viņas ieradās kā biznesa
izglītības biedrības Junior Achievement - Latvija (JAL) rīkotā
reklāmu konkursa laureātes.
5.lpp.

2010. gada 29. janvārī

IZ

Skolu ziņas

Tā kā Iecavas vidusskolas
debašu klubam janvāris ir jubilejas mēnesis un pirmajā semestrī
klubs izcīnīja pirmo vietu Reģionālajā turnīrā Jelgavā, tad debašu treneri Vita Lauciņa-Veinere un Mihails Haļitovs organizēja
debatētājiem braucienu uz ASV
vēstniecību Latvijā. Diplomāts,
vīzu eksperts Skots Simsons bija
sagatavojis prezentāciju par Baraku Obamu, kuram tieši 19.
janvārī apritēja viens gads kopš
ievēlēšanas amatā. Vēlāk angliski notika īsa diskusija par skolēnus interesējošiem jautājumiem.
22. janvārī Iecavas vidusskolas trīs teātra sporta komandas,
treneres Valda Prokopenko un
Dace Greiža, kā arī līdzjutēji piedalījās Daugavpils reģiona skolu
teātra sporta turnīrā Lielvārdē.
Jaunieši priecājās par iespēju
gūt jaunus draugus un turnīru
pieredzi, bet treneres gandarītas
par komandu labo sniegumu.
Sveicam Biznesa ekonomisko
pamatu olimpiādes laureātes:
1. vieta Tatjanai Tiščenko (12.b),
2. vieta Evijai Polai (11.a), 3. vieta
Līvai Jasotei (11.b), kā arī Kulturoloģijas olimpiādes uzvarētāju
Lauru Liepiņu (11.a).
28. janvārī 7.-12. klašu skolēni tiek aicināti uz izrādi «Nezāle»
(režisors un aktieris Ē. Vilsons). IZ

2.

Kā iemācīt lasīt?
Sākumskolā
«Dartija»
konsultatīvā
centra
nodarbības
vecākiem
notika
18. un
25. janvārī.

A: Dace Okolovska, Mg. paed.
F: Irīna Freimane

Ir pienācis laiks, kad jau
pirmsskolā par bērnu
spriež pēc tā, kā viņš
attīstās kā personība,
cik spējīgs ir piemēroties
konkrētām dzīves
situācijām un kā spēj
pašapliecināties.
Lai nodrošinātu saskaņotu
un pēctecīgu bērna attīstību, ir
svarīgi pedagoģisko procesu balstīt maksimāli dziļā izpratnē par
notiekošo pirmsskolā. Tādēļ sākumskolā «Dartija» katru gadu
tiek organizētas konsultatīvā
centra nodarbības vecākiem.
Šajā mācību gadā pievēršam
vecāku uzmanību lasītprasmes
apguvei. Par šo tēmu vecāki sevišķi ieinteresēti kļūst tad, kad
bērnam paliek pieci gadi un viņam jāapgūst obligātā pirmsskolas izglītības programma, lai sagatavotos skolai. Par to liecināja
arī fakts, ka uz nodarbību ieradās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu vecāki.
Pieaugušie vēlas pēc iespējas

ātrāk panākt bērna prasmi ātri
un loģiski lasīt un arī rakstīt. Bet
šīs prasmes nav iespējams tik
vienkārši apgūt, jo pirmsskolas
vecuma bērns ienāk pasaulē, kurā viņam ir ļoti daudz sveša un
nepazīstama. Sarežģīta ir arī
burtu un skaņu pasaule. Skaņu
pasauli bērns apgūst pirmo, kad
viņš sāk atdarināt skaņas, kas ir
pirmās bērna rotaļas, tad apgūst
prasmi runāt - līdz ar lietu un parādību pasauli, kas viņam ir apkārt. Tāpat rotaļājoties bērnam
jāapgūst arī burtu pasaule.
Bērni neprot lasīt un rakstīt,
bet var spēlēties ar burtiem un

vingrināt roku rakstīšanai. Taču
šī doma ne vienmēr rod atsaucību pieaugušo sabiedrībā. Lasīt
mācīšanā, tāpat kā valodas attīstībā, ir savs vislabākais laiks,
kad bērns iemācās lasīt ar vismazāko enerģijas patēriņu. Tāpēc ir
ļoti svarīgi pamanīt un izmantot
šo laiku. Ar vecākiem vēlreiz tiksimies 1. februārī, lai kopīgi noskaidrotu, ko nozīmē iemācīt lasīt, jo, lai iemācītu bērnu lasīt,
nebūt nav jāmāca viņam vispirms pazīt visus alfabēta burtus. Šoreiz jo īpaši gaidīšu divu,
trīs un četrgadīgu bērnu vecākus. IZ

Dižķibele nav uzveikusi Bērnu žūriju un mazo, zaļo vīriņu
A: Inta Lapkovska

bibliotēkas vadītāja

Jau otro gadu Iecavas
vidusskolas bibliotēka
piedalās Valsts
Kultūrkapitāla fonda
(VKKF) kultūras
programmas Lasīšanas
veicināšanas projektā
Bērnu žūrija.
Pavasarī ar bažām gaidījām
ziņu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra, vai Bērnu žūrija arī šajos
spiedīgajos apstākļos pastāvēs.
14. aprīlī saņēmām priecīgu vēsti - Bērnu žūrija darbosies arī šogad! Līdz 17. aprīlim vajadzēja
sniegt atbildi par savas bibliotēkas iespējām realizēt lasīšanas
veicināšanas programmu. Apzinoties projekta nozīmīgumu, atbilde varēja būt tikai pozitīva.
Finansiālā situācija valstī bija
skārusi arī VKKF, kas finansē
Bērnu žūriju, rezultātā programmai bija piešķirts divreiz mazāks
finansējums kā iepriekšējā gadā,
tāpēc no 2009. gada izvēlētās
Bērnu žūrijas divdesmit grāmatu
kolekcijas (katrā vecumgrupā pa

piecām) tikai piecas tika iegādātas par VKKF naudu. To izjutām
arī mēs. Grāmatas pārsvarā iegādājāmies paši par pašvaldības
līdzekļiem.
Laicīgi saņēmām literatūras
sarakstu ar 2008. gadā izdotajām grāmatām; kolekcijā bija
iekļauti pazīstamu un ne tik pazīstamu latviešu autoru darbi:
Vācieša, Laukmanes. Bērziņa,
Dobeles, Runguļa, Gailītes, Vecenānes, Cielēnas u. c. Starp
tiem izdalījās ārzemju slaveni,
tautā iemīļoti vecmeistari (Skots,
Rodari). Bija padomāts par dažādu lasītāju gaumēm - dzejoļi, komiksi, fantastika mijās ar nopietniem prozas darbiem par dziļi
psiholoģiskām un mūsdienīgām
tēmām: mīlestību, saskarsmi,
paaudžu konfliktiem, pat Cūkmens mūs apciemoja!
Eksemplāru skaits bija nepietiekamā daudzumā, to sevišķi izjuta 8.- 9. klašu lasītāji. Lasīšana
iekavējās. Bet, neskatoties uz
grūtībām, septembrī eksperti uzsāka darbu. Šogad skolēni pat
nebija īpaši skubināmi. Savu
vienaudžu un draugu atbalstīti,
nepilnos piecos mēnešos 1.-9.
klases 85 eksperti tika līdz

finišam. Pēdējie vēl 21. janvārī
steidza elektroniski aizpildīt Bērnu žūrijas ekspertu anketas un
atbildēt uz 51 jautājumu.
Prieks ir par visiem lasītājiem, bet īpašs prieks par četriem pirmo klašu skolēniem: Agnesi Zariņu, Anniju Lazdiņu,
Martu Siliņu un Danielu Raginski, kuri, tikko iemācījušies lasīt,
nenobijās un veiksmīgi īsā laikā
izlasīja piecas grāmatas, aizpildīja anketas. Paldies viņu vecākiem par morālo atbalstu!
Neizsakāmu pārsteigumu sagādāja lielie 8.-9. klašu zēni: Reinis Zariņš, Andris Lasmanis, Jānis Krauze, Reinis Škapars un
Valters Valderšteins, kuri bez uzaicinājuma izteica vēlēšanos piedalīties grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.
Bērnu žūrijas dalībnieki saņēma stimulējošas balvas: pildspalvas, atstarotājus, emblēmiņas, arī teicamu novērtējumu literatūrā. Vislielāko pārsteigumu
Bērnu žūrijas eksperti sagaidīja
21. decembrī, kad vietējā kultūras namā tikai viņiem vien tika
demonstrēta režisora Armanda
Zvirbuļa mākslas filma «Mazie
laupītāji». Mūsu ekspertu vidū

vienaldzīgo nebija - patika! Izvēloties šo filmu, bijām trāpījuši
desmitniekā. Liels paldies novada Domei par sapratni un sniegto
finansējumu filmas iegādē!
Bērnu žūrijas konsultante
Dace Greiža: «Bērnu žūriju uzskatu par lielisku projektu skolēnu lasīšanas veicināšanai. Tā kā
projekts ietver visas pamatskolas
vecuma grupas, tad tam ir zināma pēctecība. Skolēni, kas reiz
jau piedalījušies, labprāt to dara
arī turpmāk. Piemērs tam ir 9.
klases absolventi, kas izmanto
savas iespējas startēt 8.-9. klašu
vecuma grupā, lai arī ir uzsākuši
mācības vidusskolā.»
Ir noslēdzies grūts, darbietilpīgs, bet skaists darba cēliens. Mēs bijām komanda, tas
bija komandas darbs - bibliotekāru, konsultantu, audzinātāju,
pašvaldības, mūsu atsaucīgās
avīzītes, ekspertu, kancelejas
meiteņu, šoferīša Eduarda, kultūras nama darbinieču, vecāku
ieguldītais darbs. Mums visiem
kopā izdevās! «Turēsim īkšķus,
lai arī 2010. gadā Bērnu žūrija
darbotos, esam gatavi piedalīties!» tā mūsu mīļie, lasītgribošie
bērni un jaunieši. IZ

3.

2010. gada 29. janvārī

Deputātu
sēdes februārī

Novada Domē
A: Beata Logina

Dome 19. janvāra sēdē lēma
par deleģēšanas līgumu
ar Bauskas novada Domi.
Iecavas novada Dome 2009.
gada 29. decembrī nolēma izmantot citu pašvaldību izveidoto
iestāžu pakalpojumus pašvaldības funkcijas - būvniecības procesa tiesiskuma - nodrošināšanai, noslēdzot par to atsevišķu līgumu. Pēc bijušā Bauskas rajona teritorijā izveidoto četru novadu nespējas vienoties par kopīgas starpnovadu būvvaldes izveidošanu saskaņā ar Bauskas
rajona reorganizācijas plānu, lai
nodrošinātu autonomās funkcijas - savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas izpildi,
Iecavas novada Dome 2010. gada 7. janvārī noslēdza deleģēšanas līgumu ar Bauskas novada
Domi par Bauskas novada pašvaldības iestādes «Bauskas novada administrācija» struktūrvienības «Bauskas novada Būvvalde» kompetencē esošo funkciju veikšanu būvniecības jomā
Iecavas novadā līdz 2010. gada
31. janvārim.
12. janvārī starpnovadu darba grupa konceptuāli vienojās
par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Bauskas novada Domi par
Būvvaldes pakalpojumu izmantošanu uz trīs gadiem. Arī
iecavas novada Dome 19. janvāra sēdē vienbalsīgi nolēma piekrist slēgt Deleģēšanas un finansēšanas līgumu ar Bauskas novada Domi par Būvvaldes kompetencē esošo funkciju veikšanu
būvniecības jomā Iecavas novadā no 2010. gada 1. februāra
uz trīs gadiem un pilnvarot Domes priekšsēdētāju Jāni Pelsi
pārstāvēt Iecavas novada pašvaldību, lai vienotos par būtiskiem nosacījumiem, veidojot
Būvvaldi. Ar šī lēmuma pieņemšanu atcelts 2009. gada 10. novembra lēmuma «Par Iecavas novada pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldību
kopīgas iestādes izveidošanā un
pakalpojumu pirkšanu no citu
pašvaldību iestādēm» 1. punkts
un 29. decembra lēmums «Par
Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku pašvaldības kopīgās iestādes «Starpnovadu iestāde» nolikuma un uzraudzības
padomes nolikuma apstiprināšanu».
Par detālplānojuma pirmās
redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai
2009. gada 6. novembrī Dome saņēma SIA «ASSET inves-

tīciju birojs» direktora I. Čašina
iesniegumu ar lūgumu izskatīt
jautājumu par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam «Irbulēni» (platība 2,42 ha, kadastra
Nr. 4064 012 0072) pirmo redakciju. Šis iesniegums tika skatīts
Attīstības komitejas 2009. gada
15. decembra sēdē un atbalstīts.
Nekustamo īpašumu Audrupos
paredzēts sadalīt 18 zemes gabalos: sešiem plānotā platība ir
1600 m2, pārējiem - 1200 m2, informēja I. Čašins.
Dome vienbalsīgi nolēma nodot detālplānojuma pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publikācijas par sabiedriskās
apspriešanas posma uzsākšanu
tiks ievietotas laikrakstos «Latvijas Vēstnesis», «Iecavas Ziņas»
un Iecavas novada mājas lapā
www.iecava.lv. Sabiedriskās apspriešanas termiņš būs trīs nedēļas no datuma, kad šis paziņojums tiks publicēts laikrakstā «Latvijas Vēstnesis». Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 22. martā plkst. 16.00 Iecavas novada Domes zālē.
Par dažu punktu apturēšanu
nolikumā «Par Iecavas
novada Domes naudas balvu»
Plānojot budžetu sociālajā
jomā 2010. gadam, Veselības un
sociālo jautājumu komiteja nolēma līdz finansiālās situācijas
stabilizācijai valstī apturēt nolikuma «Par Iecavas novada Domes naudas balvu» 1.2. un 3.
punktu, kuros paredzēts piešķirt naudas balvu personām,
kas sasniegušas 80, 85, 90, 95,
100 un vairāk gadu vecumu, jo
pašvaldībai vispirms jāparedz līdzekļi ģimeņu pamatvajadzību
apmierināšanai, garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām, strauji pieaugot šo pabalstu pieprasītāju skaitam.
Dome nolēma atbalstīt komitejas ieteikumu un minētos
punktus apturēt, sākot ar
2010. gada 1. janvāri. Lēmums
tika pieņemts ar 14 deputātu
balsīm «par», atturējās J. Krievs,
kurš pēc tam Finanšu komitejai
iesniedza priekšlikumu par šo
punktu atjaunošanu. Finanšu
komiteja 26. janvāra sēdē nolēma, ka J. Krieva rosinātās izmaiņas iekļaujamas nolikuma
«Par Iecavas novada Domes naudas balvu» jaunā redakcijā. To izskatīs Izglītības, kultūras un
sporta komiteja.
Par pašvaldības ielu un ceļu
uzturēšanas klasēm
Pamatojoties uz Ministru
kabineta noteikumu Nr.871 «No-

teikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli»
4. punkta prasībām, tika apstiprināti Iecavas novada pašvaldības ielu un autoceļu saraksti ar
sezonas uzturēšanas klasēm
2010. gada ziemai un vasarai.
Attīstības komiteja
19. janvāra sēdē atkārtoti
izskatīja SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība»
dārzkopes D. Rudzītes
iesniegumu par nelikumīgu
koka nozāģēšanu Iecavas
internātpamatskolas
teritorijā.
D. Rudzīte decembrī konstatēja, ka skolas augļu dārza malā
nozāģēts ozols, kura diametrs bijis virs 12 cm. Koka likvidācija
bija jāsaskaņo ar Iecavas novada
pašvaldību, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi Nr. 717
«Par koku ciršanu ārpus meža
zemes». Skolas pārstāvim V. Briģim nācās sniegt skaidrojumus
arī par to, kāpēc, mainot sētu, tā
ierīkota nepareizā vietā. Viņš atzina, ka bijusi paredzēta sētas
nomaiņa, nevis jaunas būvniecība. Skolas izstrādātie labiekārtošanas un apzaļumošanas plāni ar citām institūcijām nav saskaņoti. Vecā augļu dārza atjaunošana aizsākta jau 2007. gadā,
šogad turpināta lieko koku izņemšana, arī ogulāju pārstādīšana. Jaunās sētas posms ir pavirzīts uz ielas pusi. Tas var radīt
sarežģījumus, kad būs jāpiekļūst zemē ierīkotajām komunikācijām un jārealizē Skolas ielas
rekonstrukcijas projekts. Deputāti izteica brīdinājumu un atgādināja, ka jebkuri rakšanas darbi, kas nav saistīti ar lauksaimniecību, ir jāsaskaņo atbildīgajās institūcijās. Bet visu pašval-

- Otrdien, 2. februārī,
plkst. 8.30 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres
komisijas sēde
plkst. 15.00
Finanšu komitejas sēde
(budžeta projekta izskatīšana)
- Ceturtdien, 4. februārī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde
(budžeta projekta izskatīšana)
- Otrdien, 9. februārī,
plkst. 8.30 Domes sēde
- Otrdien, 16. februārī,
plkst. 8.30
Domes ārkārtas sēde
plkst. 15.00
Attīstības komitejas sēde
- Ceturtdien, 18. februārī,
plkst. 8.30 Veselības
un sociālo jautājumu
komitejas sēde
- Otrdien, 23. februārī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde
- Ceturtdien, 25. februārī,
plkst. 15.00 Administratīvās
komisijas sēde
dības iestāžu dārzniekiem laikus
būtu jākontaktējas ar DzKS
dārzkopi un jāinformē par saviem projektiem.
Komiteja arī iepazinās ar diviem SIA «Damsijas» izstrādātajiem detālplānojumiem un izteica iebildes par nepilnībām attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu
un sabiedriskajām būvēm. Par
abu detālplānojumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai vēl lems Dome. IZ

Melnās ziņas
- 19. janvārī ap plkst. 12:10
veikalā «Maxima» sieviete nozaga
degvīna «SOS» puslitra pudeli,
kuras cena ir Ls 3,19.
- Laikā no 21. janvāra plkst.
23 līdz 22. janvāra plkst. 4:40
DUS «Neste» teritorijā no automašīnas DAF XF 95, sagriežot
piekabes tentu, nozagtas automašīnu rezerves daļas. Uzsākts
kriminālprocess.
- Laikā no 21. janvāra plkst.
17 līdz 22. janvāra plkst. 9 Rosmē no darbnīcu telpām, uzlaužot
durvis, nozagti 200 litri dīzeļdegvielas, akumulatori un metināšanas kabelis. Uzsākts kriminālprocess.

- 22. janvāra pēcpusdienā
Iecavas novada teritorijā, mežā
netālu no mājām, atrasts nesprādzis Otrā pasaules kara lādiņš.
- 22. janvārī laika posmā no
plkst. 19 līdz plkst. 20:30 Dzimtmisā, stāvlaukumā pie kafejnīcas, no automašīnas Renault
Master, izsitot labās puses priekšējo durvju stiklu, nozagta rokassoma ar dokumentiem. Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Atbalstu cukura rūpniecības atjaunošanai
pauduši vairāki simti iecavnieku
A: Anta Kļaveniece

Līdz 29. janvārim
Iecavas novada Domē,
vairākās pašvaldības
iestādēs un uzņēmumos
norit parakstu vākšana
par atbalstu cukura
rūpniecības atjaunošanai.
Biedrība «Par Latvijas
cukurrūpniecības
saglabāšanu» par iespējamo
jaunās rūpnīcas
būvniecības vietu
izvēlējusies vienu no trim
pašvaldības piedāvātajiem
zemes gabaliem netālu no
Iecavas dzelzceļa stacijas.
Līdz 26. janvārim šim aicinājumam bija atsaukušies vairāk
nekā 700 cilvēki. Lai arī vēl nav
īstas skaidrības par idejas īstenošanās iespējām un iecerei ir
daudz klupšanas akmeņu, cilvēki ar savu aktivitāti ir pateikuši,
ka viņiem nav vienaldzīga Latvijas lauksaimniecības un rūpniecības nākotne.
«Nezinu, vai būvēt cukura
rūpnīcu Iecavā ir tas labākais variants, taču noteikti atbalstu
ieceri par to, ka lauki nedrīkst
stāvēt tukši, jo tā ir mūsu bagā-

tība,» savu viedokli «Iecavas Ziņām» uzticēja Vitālijs Circenis.
Arī viņš savu parakstu pievienoja
lūgumam piešķirt Latvijai cukura ražošanas kvotu. Lūgumu paredzēts iesniegt ES parlamentā
ar mērķi atjaunot cukurbiešu
audzēšanu un cukura ražošanu
Latvijā. «Līdz šim mūsu politiķi
tikai runā tukšas runas, bet neviens zemniekiem nepasaka, kas
valstij ir vajadzīgs. Taču Latvijas
atdzimšana var notikt tikai ar atjaunotu ražošanu, atjaunotu
eksportu, atjaunotu lauksaimniecību.»
Līdzīgās domās ir iecavniece
Māra Bugovecka: «Parakstījos, jo
uzskatu, ka bija muļķīgi likvidēt
šo nozari. Daudziem zemniekiem, it sevišķi Bauskas rajonā,
tā nesa peļņu. Un mums Latvijā
jāattīsta ražošana. Labāk ēst pašiem savu cukuru, nevis nezināmas izcelsmes ievesto. Un kur ir
mums sasolītais lētais cukurs?
Domāju, ka liela daļa taisnības ir
dzirdētajā teicienā - kādam nav
izdevīga mūsu ražošanas attīstība.»
Ideja par cukura rūpniecības
atjaunošanu pieder biedrībai
«Par Latvijas cukurrūpniecības
saglabāšanu». Biedrība uzskata,
ka cukura rūpniecības atjaunošana būtu nacionālo resursu

racionāla izmantošana Latvijai
nepieciešamās produkcijas ražošanai, tā veicinātu Latvijas ekonomikas atveseļošanos un ekonomiskās krīzes seku pārvarēšanu.
Biedrība norāda, ka lēmumu
pārtraukt cukura ražošanu Latvijā lielākā sabiedrības daļa joprojām uzskata par nepareizu.
Rentablās, 80 gadus pastāvējušās cukurbiešu audzēšanas un
cukura ražošanas nozares likvidācija un cukurfabriku nojaukšana bija kārtējais lēmums Latvijas ražošanas sagraušanā un
līdz ar to ekonomiskās krīzes padziļināšanā. Latvijai tagad cukurs jāiepērk par apmēram 4050 miljoniem latu gadā, palielinot jau tā pārmērīgo importa pārsvaru pār eksportu.
«Mēs strādājam kopā ar vācu
uzņēmējiem - Braunšveigas mašīnbūves rūpnīcu, kura aprēķinājusi, ka jaunu rūpnīcas iekārtu izgatavošana izmaksās aptuveni 50 miljonus latu, vēl aptuveni 50 miljoni latu nepieciešami rūpnīcas būvniecībai. Esam
runājuši ar finanšu ministru
Einaru Repši (JL) par valsts garantiju kredītam jaunas cukura
rūpnīcas izveidei. Viņš mums ir
apsolījis, ka varētu sniegt garantijas par divām trešdaļām no

100 miljoniem latu. Cukurbiešu
audzētāji domā, ka viņi varētu
ieguldīt aptuveni 10 miljonus latu, bet vēl 25 miljoniem latu mēs
meklējam finansēšanas iespējas.
Iespējams, ka pārdosim jaunās
rūpnīcas akcijas,» interneta portālam nozare.lv sacījis biedrības
valdes loceklis Georgs Bagātais.
14. janvāra Latvijas Radio 1
raidījumā «Krustpunkti» gan izskanēja vairākas pretrunas, kas
skar cukura rūpniecības atjaunošanu. Joprojām nav skaidrības, vai pēc 2015. gada ES tiks
saglabātas cukura ražošanas
kvotas un vai tās no jauna piešķirs Latvijai, kas reiz no tām jau
atteikusies? Kāpēc cukura ražotāji un cukurbiešu audzētāji tagad sūdzas par uzspiesto lēmumu likvidēt cukura ražošanu
Latvijā, ja paši tam piekrita, saņemot vairāku miljonu kompensāciju? Vai, ES tirgū ienākot trešās pasaules cukura ražotājiem,
Latvijas saražotais cukurs spēs
būt konkurētspējīgs, jo šobrīd
ES cukura ražošanas politika ir
balstīta uz principu - atvērt tirgu
tiem, kas cukuru ražo izdevīgāk.
Vai zemnieki būs gatavi realizēt
cukurbietes par zemu cenu, ko
diktēs konkurētspēja un ar citām valstīm salīdzinoši zemā raža? Atbilžu pagaidām nav. IZ

Pasargā sevi jau šodien!
A: Dace Zaldāte

Biedrības «Papardes zieds»
sabiedrisko attiecību speciāliste

25. - 31. janvāris Eiropā ir
dzemdes kakla vēža
profilakses nedēļa. Šis ir
jau ceturtais gads, kad to
atzīmējam arī Latvijā.
Šajā laika posmā dzemdes
kakla vēža profilakses jomā Latvijā ir notikušas būtiskas pārmaiņas - kopš 2009. gada ir
ieviests organizētais dzemdes
kakla vēža skrīnings. Zemgalē
bezmaksas pārbaudes veikušas
12,7% no uzaicinātajām sievietēm. Šogad tiks uzsākta 12 gadus vecu meiteņu vakcinācija
valsts programmas ietvaros. Tas,
cik šie pasākumi būs efektīvi un
visaptveroši, vairs nav atkarīgs

no lēmumu pieņēmēju un finansētāju politiskās gribas, bet gan
no pašām sievietēm.
Nedēļas mērķis ir rosināt sievietes aizdomāties, kā viņas pašas, izmantojot visaptverošas
profilakses iespējas (valsts apmaksāto skrīniga programmu un
vakcināciju), var pasargāt sevi
un savas meitas no saslimšanas
ar dzemdes kakla vēzi. Šī iemesla
dēļ par nedēļas moto izraudzīts
aicinājums: «Iesaistes! Pasargā
sevi jau šodien!»
Ginekologu un Dzemdniecības speciālistu asociācijas valdes
locekle, Dr. Med. Ilze Vīberga ar
gandarījumu atzīst: «Šobrīd Latvijā ir ieviesti abi dzemdes kakla
profilakses veidi, kuri nākotnē
varētu būtiski samazināt saslimstību ar dzemdes kakla vēzi, kas

mazajā Latvijā pašlaik ir nepiedodami augsta - ik mēnesi no
jauna vidēji tiek atklāti 20 saslimšanas gadījumi, bet vidēji 10
sievietes no šīs slimības mirst.
Saslimstība ar dzemdes kakla
vēzi pēdējo desmit gadu laikā
Latvijā pieaugusi par 20%.»
Pirmā gada laikā sieviešu atsaucība uz aicinājumu veikt
dzemdes kakla vēža skrīningu
kopumā ir vērtējama kā nepietiekama - vidēji Latvijā 13,2%, tomēr tā ir augstāka, nekā pirms
organizētā dzemdes kakla vēža
skrīninga ieviešanas. Salīdzinājumam - 2005. gadā brīvprātīgā skrīninga apstākļos aptvere
nepārsniedza 9,6%. Nepietiekamā atsaucība tiek skaidrota ar
to, ka sievietes nav pietiekami informētas un neizprot skrīninga

nozīmi.
Dzemdes kakla vēža attīstības riskam ir pakļautas gan jaunas, gan arī vecākas sievietes - ar
to izraisošajiem cilvēka papilomas vīrusa onkogēnajiem tipiem
pirmreizēji vai atkārtoti var inficēties ikviena sieviete neatkarīgi
no vecuma un iedzimtības, ja
vien viņai ir dzimumattiecības.
Diemžēl nepārejošas infekcijas
risks pieaug līdz ar gadiem, tāpēc ir svarīgi, lai sievietes jebkurā vecumā censtos sevi profilaktiski pasargāt no šīs slimības un
laicīgi meklētu ārsta palīdzību
un padomu. Latvija, līdzīgi vairumam Eiropas valstu, ir atradusi iespēju uzsākt 12 gadus vecu meiteņu valsts apmaksātu
vakcināciju. Latvijā tā būs pieejama no 1. septembra. IZ
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Pārbauda radošās spējas reklāmu konkursā
1.lpp.

Organizatori bija ieplānojuši,
ka Holivudas stilā veidots un organizēts pasākums, kurā jāierodas vakarkleitās, liks jauniešiem
saprast, ka viņi ir īpaši, ka viņu
vēlēšanās darboties ir novērtēta
un atzīta. Holivuda un tās spožums nav tālu, tas ir tepat blakus un katrā no mums - un tieši
šie radošie jaunieši ir potenciālās zvaigznes, kas var uzspīdēt
veiksmīgo zvaigznājā.
Radošo reklāmu konkurss
«Cita Holivuda» bija lieliska
iespēja 5.-12. klašu skolēniem
pārbaudīt savas spējas reklāmas
izstrādē, veidojot kāda produkta
vai sociālo reklāmu. Šogad skolēniem tika piedāvāti deviņi
reklāmas uzdevumi. Savas radošās idejas konkursa dalībnieki
varēja izpaust jebkurā izvēlētajā
formātā: foto, video, interneta
banera, vides plakāta, prezentācijas vai integrētās kampaņas
veidā.
Visvairāk reklāmas ideju
konkursam bija iesniegusi Eva
Rampāne. Lūk, ko viņa stāsta
par dalību konkursā: «Tā kā radošums ir mana sirdslieta, nolēmu izveidot sešas reklāmas:
1188, SEB banka, Coca-Cola
HBC Latvia, European Hit Radio,
NET-SAFE Latvia un Microsoft
Latvia, kā arī SEB bankas, Latvijas Valsts mežu, JAL un CLEAR
CHANNEL reklāmas uzdevumu.
Visas reklāmas, izņemot EHR,
zīmēju pati un uzlaboju tās datorprogrammā Paint, pieliekot
dažas nianses no interneta vietnē google.lv atrastiem attēliem.
Idejas reklāmu veidošanai bija
ļoti daudz un dažādas, jo šogad
tēmas, manuprāt, bija interesantākas un saistošākas nekā
pērn, tāpēc bija grūti izvēlēties,
kuru realizēt.»

Andas
Vaičekones
veidotā
reklāma

Lauras
Arājas un
Lauras
Liepiņas
kopdarbs
Anda Vaičekone: «Mana
reklāmas tēma bija koki un koku
stādīšana. Reklāmas zīmēšanai
izmantoju guaša krāsas, jo ar
tām darbs izskatās dzīvāks un
krāsu niansēm bagātāks. Mans
reklāmas sauklis bija: «Izveido
stipras saknes laimīgai nākotnei - iestādi savu koku!»
Reklāmā vēlējos izteikt aicinājumu, lai cilvēki stāda un saudzē
kokus Latvijas mežos. Mēģināju
pateikt arī to, ka, iestādot un
sargājot koku, tas aug līdzi
mums, katru gadu kļūstot lielāks un stiprāks. Koks ir kā cilvēks. Pieļauju domu, ka daudzi
cilvēki par šādu konkursu neko
nezina un šīs reklāmas nemaz
neieraudzīs, bet, ja reklāma būs
izdevusies, tā noteikti uzrunās
cilvēkus, kuri to redzēs.
Mani labas reklāmas patiešām uzrunā un dažreiz arī liek
aizdomāties. Manuprāt, reklāmai dažreiz ir jābūt arī drusciņ
nežēlīgai, jo citādi savā straujajā
ikdienas skrējienā mēs to varam
nepamanīt un tā arī neaizdomā-

ties par šīsdienas aktuālajām
problēmām.»
Laura Arāja: «Reklāmu veidoju kopā ar savu klasesbiedreni
Lauru Liepiņu. Mēs izvēlējāmies
veidot reklāmu par tēmu «Iestādi
savu koku!», kuru piedāvāja SEB
banka un Latvijas Valsts meži.
Reklāmas pamatā izmantojām
pašu uzņemtu fotogrāfiju. Centāmies būt pēc iespējas oriģinālākas, lai piesaistītu uzmanību, izvēlējāmies košas krāsas. Būtībā
fotogrāfija ir minimāli apstrādāta, tai tikai pievienots sauklis
«Pieliec ķepu arī Tu!» Klasesbiedri
gan bija diezgan pārsteigti, uzzinot, ka bilde nav montēta vai kā
citādi apstrādāta… Veidojot
reklāmu, viens no mūsu argumentiem bija tas, ka koki un citi
augi ir svarīgi ne tikai mums, cilvēkiem, bet arī visām pārējām
dzīvajām radībām. Domāju, ka ir
ļoti svarīgi pievēst cilvēku uzmanību tieši dabai, jo bez tās nav
nekā: ne politikas, ne naudas, ne
mašīnas - nekā. Visa pamatā ir
dzīvība. Lai gan daudzi reklāmu

noliedz, uzskatu, ka mums
svarīgās lietas ir jārekla-mē,
jāreklamē un vēlreiz jā-reklamē.
Manuprāt, tieši sociā-lās
reklāmas ir tās, kuras pie-vērš
cilvēku vislielāko uzmanī-bu un
liek aizdomāties.»
Laura Liepiņa: «Man ļoti patīk mūsu reklāmas ideja, lai
gan, cik zinu, vismaz Latvijā papildu koku stādīšana nav vajadzīga, jo katru gadu mežu platības palielinās. Tomēr labprātāk veidoju reklāmu Latvijas
Valsts mežiem, nevis, piemēram, European Hit Radio. Mani
personīgi reklāmas īpaši neietekmē, bet droši vien daudziem
cilvēkiem šī reklāma liktu aizdomāties (es vismaz tā ceru).
Mani parasti uzrunā tikai reklāmas, kurās reklamētā prece vai
pakalpojums man jau ir zināms.»
Vai kādu no reklāmdevēju
balvām saņēma arī iecavnieces,
lasiet nākamajā numurā, jo pasākuma norises laikā avīze bija
jau nodrukāta. IZ

Veidosim reģionālo jaunatnes padomi
A: Renārs Manuilovs

Biedrība «Jaunatne
smaidam» aicina
Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku
novada jauniešus
iesaistīties reģionālās
jaunatnes padomes
izveidē.

Reģionālā jaunatnes padome
būs jaunatnes nevalstisko organizāciju un iniciatīvu grupu pārstāvju veidota institūcija, kas
koordinētu vienotu jaunatnes
politikas virzību reģionā. Tā pārstāvēs jaunatnes intereses pašvaldību unvalstiskā līmenī.
Ar jaunatnes politiku mēs saprotam aktivitāšu kopumu, kas
vērsts uz jauniešu dzīves kvalitā-

tes uzlabošanu novados. Reģionālo jaunatnes padomi veidos 12
visu četru novadu pārstāvji
(jauniešu NVO līderi, iniciatīvas
grupu līderi u. c.). Katru novadu
pārstāvēs vienāds pārstāvju
skaits. Tiekoties vienu reizi
mēnesī, notiks diskusijas par
jaunatnes politikas jautājumiem
katrā novadā.
Ja Tu esi vecumā no 16 līdz

25 gadiem un Tev ir idejas un
drosme attīstīt jaunatnes politiku mūsu novados, piesaki savu
kandidatūru reģionālajai jaunatnes padomei. Sūti savu CV un
motivācijas vēstuli līdz 8. februārim uz e-pastu: js@jaunatne-i.lv
ar norādi «REĢIONĀLĀ JAUNATNES PADOME». Sīkāka informācija pa tālruni: 28663569 vai
e-pastu: ja@jaunatne-i.lv. IZ
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Arī Iecavā vāc vējstiklu
mazgāšanas šķidruma kanniņas
Jau trešo ziemu «Narvesen» veikalos pie degvielas uzpildes stacijām
notiek auto vējstiklu mazgāšanas šķidruma kanniņu vākšana otrreizējai
uzpildīšanai.
Sekojot autovadītāju aicinājumam padarīt projektu pieejamāku, tā organizatori
kanniņu vākšanas iespējas krietni palielinājuši, un šoziem ar īpašām uzlīmēm marķēti
režģa konteineri atrodas pie 17 «Narvesen» veikaliem degvielas uzpildes stacijās Rīgā,
Mārupē, Jūrmalā, Saldū, Bauskā, Kuldīgā, Talsos, Jelgavā, kā arī Iecavā, «Krustiņos».
Iepriekšējā ziemā kanniņu vākšana tika nodrošināta astoņās «Narvesen» tirdzniecības
vietās. Tur kopumā tika savāktas 2583 kanniņas, no kurām 1932 bija bez defektiem, tika
atkārtoti uzpildītas un šobrīd jau atrodamas «Narvesen» veikalu plauktos. Lai kanniņa
tiktu atkārtoti uzpildīta, to nesaplacinātu jāizmet minētajā konteinerā. Autovadītājiem
jārēķinās, ka otrreiz uzpildītās kannas var būt vizuāli apbružājušās, taču šķidruma
kvalitāti tas neietekmē.
Projektu īsteno Latvijas Zaļais punkts, auto vējstiklu šķidruma «Pitstop Premium»
piegādātājs «Getz Bros. & Co (Latvia) Ltd.», veikalu tīkls «Narvesen» un otrreizējo izejvielu
apsaimniekošanas uzņēmums «Eko Reverss». IZ

Par sniegu priecājas ne tikai bērni

1.lpp.

Nav jābrīnās par bērnu spēju ziemas spelgonī pavadīt vairākas stundas, pikojoties, veļot
sniegavīrus un vizinoties ar ragavinām. Citādi ir ar pieaugušajiem, jo vairums nopietna
vecuma cilvēku nespēj sevi iedomāties aukstumā darām ko vairāk- tikai pārvietoties
maršrutā mājas - mašīna - darbs - veikals... Sestdienas saulīte gan iedrošināja vairākas
ģimenes svaigā gaisā izbaudīt kopābūšanu, sacensību garu un sajūsmu par īstu ziemu un
sniegu. Mammas un tēti kādu brīdi varēja nedomāt par sadzīviskām lietām un
problēmām, jo savu bērnu acīs ieraudzīja to prieku, ko varbūt jau bija aizmirsuši no
savām bērnu dienām.
Viens no labākajiem ziemas transporta līdzekļiem ir ragaviņas. Braucot lejā no
Divkalniņa, par to pārliecinājās ne tikai bērni, bet arī pieaugušie.
Gaidot savu kārtu, pasākuma dalībnieki sildījās ar karstu tēju, bet pēc kritieniem sniegā,
uzvarām un zaudējumiem futbola spēlē omu uzlaboja ar organizatoru sarūpētajām
saldajām balviņām.
«Šogad uz kalnu esam atnākuši tikai otro reizi, jo slimojām un vairāk dzīvojām pa māju.
Pasākums ir jauks, briesmīgi daudz naudas neprasa un dalībniekiem prieks, tikai aktīvo
ģimeņu varēja būt vairāk,» atzina Gints Daugulis.
Jašuku ģimeni šoreiz pārstāvēja daiļais dzimums - Anda ar meitu Beāti stājās pretī
puišiem futbola laukumā, brauca ar ragavām un izmēģināja roku precizitātes metienos.
Vairāk fotogrāfiju - www.iecava.lv. IZ
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Sporta ziņas

20. janvāra vakarā sporta namā «Dartija» tika dots
starts Iecavas novada sacensībām galda tenisā.
Sacensību norise paredzēta četrās kārtās, un kopvērtējumā
apbalvojumus saņemts tie dalībnieki, kuriem būs labākie
rezultāti trīs kārtās. Ja sportisko iecavnieku interese par
šīm sacensībām būs pietiekama, iespējams, nākamgad tās
organizēs divās līgās, taču pagaidām visi tenisisti spēlē un
tiek vērtēti vienā grupā.
Pirmajā kārtā piedalījās 11 sportisti. Trīs tenisisti izcīnīja pa
deviņiem punktiem, un tikai savstarpējo spēļu iznākums noteica
katra iegūto vietu. Pirmā vieta tikai Jānim Breieram, otrā vieta Uldim Bušam, trešā vieta - Ludmilai Bulahai. Sacensību nākamā
kārta notiks 3. februārī plkst. 18:30.
Amatieru basketbola līgā pēc pagājušajā gadā piedzīvotā
zaudējuma izbraukuma spēlē Saulkrastos Dartija alka
revanša, un 22. janvāra spēlē savās mājās tas arī izdevās 99:88 (pa ceturtdaļām 22:21; 25:22; 23:19; 29:26).
Iecavnieki darbojās stabili, pakāpeniski audzējot punktu pārsvaru
savā labā. Ja kādam no pamatsastāva basketbolistiem neveicās,
tad uzdoto darbu laukumā paveica citi spēlētāji. Īpaši atzinīgs
vērtējums par rezultativitāti šoreiz pienākas jelgavniekiem Jurim
Brūverim un Jānim Bērziņam. Dartijas galvenais treneris
Voldemārs Pārums uzteic arī Armandu Švītiņu, kurš samērā labi
tika galā ar Saulkrastu komandas centru Kristapu Melnbārdi.
Juris Brūveris: 27 punkti, 5 izcīnītas bumbas, 8 rezultatīvas
piespēles, 2 pārtvertas bumbas;
Jānis Bērziņš: 20 punkti, 2 izcīnītas bumbas;
Mārcis Eglītis: 13 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 2 pārtvertas
bumbas;
Armands Švītiņš: 13 punkti, 6 izcīnītas bumbas;
Ģirts Hauks: 10 punkti, 7 izcīnītas bumbas, 3 rezultatīvas
piespēles;
Aldis Beitiņš: 9 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Ivars Zemītis: 4 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Gundars Brička: 3 punkti, 2 izcīnītas bumbas;
spēlēja arī Jānis Saveļjevs.
27. janvārī Rīgā Dartijai bija spēle pret VEF.
Jaunatnes basetbola līga 22. janvārī Salaspilī:
Salaspils - Iecava/Vecumnieki
1994. g. dz. 53:124 (A. Taurenis 37, I. Puļķis 22
Iecavas novada 15. atklātais čempionāts basketbolā
23. janvārī
KLONDAIKA/JUMIS A - TALANTĪGIE VETERĀNI 48:44
(R. Elbakjans 24; A. Beitiņš 17)
ROKIJI - AC KLUBURI
(K. Baškevics 10; J. Saveļjevs 22)

41:39

30 m barjerskriešana
1. vieta - J. Zamarina, 2. vieta - L. Šteinberga, 3. vieta - I. Jēkabsone
Augstlēkšana
1. vieta - Ieva Ērgle, 2. vieta - J. Zamarina, 3. vieta - I. Tarvida
Lodes grūšana
1. vieta - L. Šteinberga, 2. vieta - I. Ērgle, 3. vieta - I. Jēkabsone
400 m skriešana
1. vieta - L. Šteinberga, 2. vieta - I. Jēkabsone, 3. vieta J. Zamarina
Kopvērtējums pēc aizvadītajiem diviem sacensību posmiem
no trim:
1. vieta - Linda Šteinberga (20 punkti)
2. vieta - Ieva Jēkabsone (29 punkti)
3. vieta - Ieva Ērgle (42 punkti)
Zēni
30 m skriešana
1. vieta - Žanis Sevastjanovs, 2. vieta - Alvis Līrums, 3. vieta Filips Siliņš
30 m barjerskriešana
1. vieta - Ž. Sevastjanovs, 2. vieta - A. Līrums, 3. vieta - Ēriks
Gulbis
Augstlēkšana
1. vieta - Artūrs Liepiņš, 2. vieta - Ž. Sevastjanovs, 3. vieta A. Līrums
Lodes grūšana
1. vieta - Guntis Kļaviņš, 2. vieta - Helvijs Meļķis, 3. vieta Ē. Gulbis
400 m skriešana
1. vieta - H. Meļķis, 2. vieta - Ž. Sevastjanovs, 3. vieta - A. Līrums
Kopvērtējums pēc aizvadītajiem diviem sacensību posmiem no
trim:
1. vieta - Žanis Sevastjanovs (23,5 punkti)
2./3. vieta - Filips Siliņš (60 punkti)
2./3. vieta - Alvis Līrums (60 punkti) IZ

FUTBOLA KLUBS «IECAVA»
aicina pieteikties treniņgrupā
2003 un 2004. gadā dzimušus zēnus.
Nodarbības notiks Iecavas vidusskolas sporta zālē
piektdienās plkst. 18:45.
Pirmā nodarbība 29. janvārī.
Nodarbības vadīs pieredzējis treneris
Raimonds Aleksandrovs.
Vairāk informācijas:
tālr. 29285989; www.fkiecava.lv.

Nākamās spēles 28. janvārī un 5. februārī.

Rezultatīvāko basketbolistu TOP 10
(pēc divām spēļu kārtām)
1. Raimonds Elbakjans (Klondaika/Jumis A)
2. Jānis Saveļjevs (AC Kluburi)
3. Gundars Brička (Grīnvalde)
4. Mārcis Eglītis (Ozolu 15)
5. Arvis Taurenis (Iesācēji)
6. Aldis Beitiņš (Talantīgie veterāni)
7. Roberts Šlegelmilhs (Rokiji)
8. Māris Ozoliņš (Kluburu dublieri)
9. Kristaps Nāckalns (Saint-Gobain)
10. Māris Gailums (Klondaika/Jumis A)
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20. janvārī sporta namā noritēja Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» atklātās vieglatlētikas sacensības C grupai, 2. posms.
Sacensībās piedalījās arī Bauskas sporta skolas audzēkņi.
Meitenes
30 m skriešana
1. vieta - Jana Zamarina, 2. vieta - Linda Šteinberga, 3. vieta Inese Tarvida (Bauska)

«KLONDAIKA» uzsāk
re-stylingu jeb vizuālās
identitātes nomaiņu
un aicina visus pozitīvi
noskaņotos izklaides, spēļu,
kokteiļu un «TEX-MEX» virtuves
gardumu cienītājus iesniegt
priekšlikumus, kādam būtu
jāizskatās jaunajam un
modernajam «KLONDAIKAS»
logotipam (e-pasts: klondaika@
klondaika.lv). Labāko ideju
(koncepcijas, skiču u. c.)
autori saņems lieliskas
pārsteiguma balvas.

IZ Vērtējam kopā
«Iecavas Ziņu» redakcija gaida
arī TAVUS pozitīvos un negatīvos
vērtējumus!

Pozitīvi
- Paldies Iecavas policijai par
atsaucību un operatīvo rīcību
nozaudētās algas kartes
meklējumos.
/Laimīgā/

Aizsaulē aizgājuši
Alberts Pilāns (12.03.1923. - 23.01.2010.)

2010. gada 29. janvārī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
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.
zāģmateriālus, šāļu malku.
Tālr. 26138299.

Izīrē : : :
1istabas dzīvokli Tirgus ielā 3.
Tālr. 26639727.

8.

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

«Masku balle»
MAINĪTS KONCERTA
SĀKUMA LAIKS!
6. februārī pl. 19:00
Atis Auzāns un
Oranžais koris jaunajā
koncertprogrammā
«ATVER ACIS».
Visas biļetes pārdotas!
13. februārī pl. 19:00 -

Dažādi : : :
Visu veidu veļasmašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

Apsveikums : : :
Ar visa laba
vēlējumiem
104. dzimšanas
dienā
sirsnīgi sveic
Iecavas katoļu draudze.

iepazīšanās cenas
teorija - bez maksas

Pateicība

www.unamiks.lv

tālr.
20016386;
20016385

Liels paldies par iejūtību
un lielo atbildības sajūtu
apbedīšanas firmai
«Krustceles», īpašs paldies
Edmundam. Pateicamies arī
par sirsnīgo izvadīšanu
Uldim Šteinbergam un kapu
pārzinei Zentas kundzei.

Edvarta Virzas iela 21a

Agra Cera-Ceriņa ģimene

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

Laikraksta «Iecavas Ziņas» ABONĒŠANA
LATVIJAS PASTĀ (indekss - 3077).

Sestdien, 30. janvārī,
Zorģu trasē
L.A.M.A.un Durka Racing
skijoringa un ziemas
motokrosa nacionālā
amatieru čempionāta
5. posms.
Pirmais starts plkst. 10.
Skatītājiem ieeja brīva!
Vairāk informācijas
www.motolama.lv.

Valentīndienas priekšvakarā
- vēderdeju grupu koncerts

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

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
3. februārī pl. 20:30
Dartija - Kvēle
10. februārī pl. 20:30
Dartija - Ķeizarmežs
12. februārī pl. 20:30
Dartija - Kursa MRU
Iecavas novada sacensības
galda tenisā, 2.kārta
3. februārī pl. 18:30
Iecavas novada
15.atklātais
čempionāts basketbolā
5. februārī
19:30 TALANTĪGIE VETERĀNI
- SAINT-GOBAIN
20:20 AC KLUBURI KLONDAIKA/JUMIS-A
21:10 V.I.P. - ROKIJI
13. februārī
14:30 BK IESĀCĒJI - ABC
15:20 OZOLU 15 - TITĀNS
16:10 KLONDAIKA/JUMIS-A V.I.P.
17:00 TALANTĪGIE VETERĀNI
- AC KLUBURI
17:50 SAINT GOBAIN - ROKIJI
18:40 GRĪNVALDE KLUBURU DUBLIERI
Galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 8. februārī
no plkst. 10 līdz 12.
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