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Sportistu sasniegumi iedvesmo sabiedrību AKTUĀLI
Domes
priekšsēdētājs
Jānis Pelsis
pasniedz balvu
Iecavas novada
Gada sportistei jaunietei
Alisei Plucei.
Treneres Baibas
Gāgas audzēkne
pērn izcīnījusi
2. vietu LR
čempionātā galda
tenisā vienspēlēs
«C» vecuma grupā.
LR jaunatnes
komandu
čempionātā Alise
ieguvusi 1. vietu,
bet LR jaunatnes
čempionātā 2. vietu jauktajās
dubultspēlēs un
1. vietu meiteņu
dubultspēlēs.
A: F: Beata Logina

Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» gadskārtējais eglītes
sarīkojums ir izveidojies par pasākumu, kurā atskats uz iestādes darbību iepriekšējā gadā tiek
apvienots ar plašāku rezumēju-

mu par sporta dzīvi aizvadītajā
laika posmā un veiksmīgāko
sportistu sveikšanu. 10. janvārī
sporta namā «Dartija» pašvaldības un sporta skolas vadība pateicās sportistiem, viņu tuviniekiem, treneriem un atbalstītājiem, kuru veikums palīdzējis

gūt panākumus un piedzīvot
spožus mirkļus sporta notikumos. Šoreiz sumināšanas liecinieks bija arī jaunais sporta skolas «Dartija» karogs. Tā izgatavošanā piedalījies bijušais iecavnieks Dainis Šmits.
6.lpp.

Šajā numurā:

Vokālistiem 2.
jāgatavojas
konkursam
«Cālis - 2011»
Gaida
3.
iesniegumus
par nodokļu
atvieglojumu
piešķiršanu
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2011. gada janvārī ir
40,05 Ls/MWh (bez PVN).
Latvijas Gāzes publiskotās
prognozes liecina, ka tāds
tarifs varētu saglabāties
arī februārī un martā.

Aicina uz barikāžu dalībnieku Par čempionu kausu
cīnīsies ducis basketbola komandu
tikšanos Ķīpsalā
A: Anta Kļaveniece

2011. gada janvārī aprit
20 gadi kopš Latvijas
Tautas frontes
organizētajām
barikādēm,
kurās piedalījās
Latvijas neatkarības
aizstāvji no visiem
republikas novadiem.

1991. gada barikāžu muzejs
aicina barikāžu dalībniekus un
viņu atbalstītājus sestdien,
15. janvārī, tikties barikāžu
20. gadadienas atceres pasākumā Rīgā, Starptautiskajā izstāžu
centrā Ķīpsalā.
Iecavnieku organizētai nokļūšanai galvaspilsētā būs sarūpēts transports, kas no Iecavas
kultūras nama dosies ceļā pulksten 13:30.
2.lpp.

A: Beata Logina

Komandu pārstāvju sanāksmē, kas notika 7. janvārī, noskaidrots, ka 2011. gada Iecavas
novada 16. atklātajā basketbola
čempionātā piedalīsies 12 vienības - tikpat, cik pagājušajā gadā.
Piecas ir vieskomandas: Valauto, Rokiji (Jelgava), Eva autonams (Bauska), ABC (Ķekava)
un Bārbele/Stelpe, pārējās - vai-

rāk vai mazāk zināmas Iecavas
novada uzņēmumu pārstāvju un
sportisku domubiedru apvienības (Klondaika/Jumis A, Ozolu
15, AC Kluburi, Kluburu juniori,
Grīnvalde, BK Iesācēji un SaintGobain). Komandas sadalītas divās apakšgrupās - katrā pa sešām. Pēc grupu spēlēm trīs labākās komandas no katras apakšgrupas turpinās cīņu par medaļām, bet mazāk veiksmīgās izspēlēs 7.-12. vietas sadalījumu.
5.lpp.

2011. gada 14. janvārī

2.

Pieredze darbā ar jauniešiem
noderēs sociālā pedagoga amatā

A: Anta Kļaveniece
F: no R. Manuilova albuma

No šī gada sākuma Iecavas
novada Sociālais dienests strādā
kā patstāvīga Iecavas novada
pašvaldības iestāde. Iedzīvotāji
gan šīs pārmaiņas īpaši neizjutīs, jo iestādes mērķis ir saglabājies līdzšinējais - nodrošināt

iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu
sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu.
Arī iestādes finansējuma
avots joprojām būs pašvaldības
budžeta līdzekļi. Iestādes darbu
nodrošinās 13 darbinieki: dienesta vadītāja, lietvede, sociālais
pedagogs, psihologs, divi sociālās palīdzības organizatori, divi
sociālie darbinieki, sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un
bērniem, kā arī mobilā aprūpes
grupa - automobiļa vadītājs, sociālais darbinieks un divi aprūpētāji.
Gads iestādē sācies ar nelielu
darbinieku rotāciju, lietvedes
pienākumus sākusi pildīt Solveiga Petrauska, bet sociālā pedagoga amatā stājies Renārs Manuilovs (attēlā). 27 gadus jau-

Mazajiem vokālistiem
jāgatavojas
konkursam
«Cālis 2011»
A: Alma Spale

Iecavas kultūras nama direktore
Ir pagājis gads, un mēs, kā
jau solījām, atkal pulcinām mazos Iecavas novada vokālistus
dalībai konkursā «Cālis 2011».
Aicinām bērnus līdz septiņu gadu vecumam (ieskaitot) doties
jautrā, muzikālā piedzīvojumā
kopā ar citiem cāļiem.
Konkurss «Cālis 2011» Iecavas kultūras namā notiks
26. februārī pulksten 11.00. Dalībniekiem būs jāizpilda viena
dziesma pēc brīvas izvēles, atbilstīga izpildītāja vecumam un
balss spējām. Konkursanti sagatavoto dziesmu varēs izpildīt a
capella, mūzikas instrumentu
vai fonogrammas pavadījumā.
Vokālistu sniegumu vērtēs žūrija, pievēršot uzmanību priekš-

nesumu sarežģītības pakāpei,
mākslinieciskajai kvalitātei un
dalībnieku vizuālajam tēlam.
Katram dalībniekam tiks piemiņas balva un kāda no žūrijas
piešķirtajām nominācijām. Veiksmīgākais Iecavas novada vokālists iegūs galveno balvu «Cālis
2011».
Pasākumu kuplinās viešņa grupas «Klaidonis» soliste un
«O Kartes akadēmijas» studente
Evija Sloka.
Vecāki un pedagogi mazos cāļus konkursam var pieteikt līdz
15. februārim, zvanot pa tālruni
63941234, 26666126 vai sūtot
e-pastu uz adresi:
alma.iecavaskn@apollo.lv . Ar
konkursa nolikumu elektroniski
var iepazīties interneta portāla
www.iecava.lv sadaļā «Kultūra»
vai kultūras namā. IZ

nais speciālists, kurš pašlaik savas zināšanas papildina Rēzeknes augstskolā, atzīst, ka sirdī ir
jaunatnes darbinieks. To pierāda arī R. Manuilova līdzšinējā
pieredze. Trīs gadus viņš strādājis par pedagogu Latvijas SOS
Bērnu ciematu asociācijā Jelgavas un Iecavas SOS jauniešu
mājās; jau vairāk nekā piecus
gadus darbojas nevalstiskajā
sektorā ar jauniešiem: piecus gadus bijis jauniešu organizācijas
«Jaunatne smaidam» prezidents,
bet patlaban vairāk ir nodarbināts ar jaunatnes politikas jautājumiem, veicinot jaunatnes
darba attīstību reģionos, kā arī
vada skautu un gaidu vienību
Vecumnieku novadā.
Sociālā pedagoga darba pienākumos ietilpst audzināšanas,
izglītības, personības attīstības
un sociālās aizsardzības pasākumu īstenošana Iecavas vidusskolā un Dzimtmisas pamatskolā. R. Manuilovam vajadzēs apzināt ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi
uz bērnu socializācijas kvalitāti,
noteikt riska faktorus bērna ģimenē un vienaudžu vidē; izstrādāt un realizēt individuālās
programmas bērniem, kuriem ir
socializācijas problēmas, apkopot datus par bērna ģimenes so-

ciālajiem apstākļiem un riska
faktoriem; atklāt bērna intereses
un vajadzības, grūtības un problēmas, konflikta situācijas, novirzes no uzvedības normām un
savlaicīgi sniegt atbalstu; piedalīties potenciālo un esošo konfliktu novēršanā; būt par starpnieku starp bērna ģimeni, bērnu
un skolu, sociālā dienesta speciālistiem, administratīvajām institūcijām; realizēt preventīvos
pasākumus pamatskolas vecuma bērnu vidū, lai mazinātu sociālā riska ietekmi, kā arī veikt
citus pienākumus.
Uzsākot sociālā pedagoga
darbu Iecavas novada Sociālajā
dienestā, Renārs stāsta: «Mans
pamatdarbs būs saistīts ar bērniem un jauniešiem Iecavas vidusskolā un Dzimtmisas pamatskolā. Taču, tā kā esmu aktīvs
neformālās izglītības metožu atbalstītājs, viennozīmīgi mēģināšu neformālo izglītību ienest arī
formālās izglītības iestādēs.
Patlaban strādāju pie esošās sistēmas un darba vides iepazīšanas. Mana darba mērķis ir veicināt jauniešu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, jo īpaši izglītības iestādē, tādēļ vēlos attīstīt
jauniešu socializācijas programmu. Ir iecere Iecavā arī atjaunot
skautu un gaidu vienību.» IZ

Aicina uz barikāžu dalībnieku
tikšanos Ķīpsalā
1.lpp.

No pulksten 15:00 Ķīpsalas
hallē Nr. 1 tiks demonstrēti barikāžu laika video materiāli. No
pulksten 15:30 būs atvērta ieeja
abās hallēs.
Pulksten16:00 pie Ķīpsalas
hales tiks iedegts atceres ugunskurs. Pasākuma dalībniekus uzrunās Latvijas Valsts augstākās
amatpersonas, Latvijas Tautas
frontes vadītāji, barikāžu dalībnieki.
Pulksten 16:15 sāksies koncerts, kurā uzstāsies 200 vīru

kopkoris, NBS štāba orķestris,
zemessargu ansamblis, grupa
«Auļi», «Iļģi», «Pērkons», «Skyforger», «Anima Solla», «Trio Šmite
Kārkle Cinkuss»; Eduarda Rozenštrauha dziesmas dziedās
Indra Lintiņa, akordeonu spēlēs
Valdis Zilveris.
Atceres pasākuma dalībnieki
tiks cienāti ar lauku virtuvi. Pasākuma laikā darbosies kafejnīcas. Dalībnieki var ņemt līdzi savus groziņus.
Noslēgums pulksten 21:00.
Dalība atceres pasākumā bez maksas. IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

14. decembra sēdē Dome
lēma par piedalīšanos
Centrālbaltijas jūras reģiona
pārrobežu sadarbības
INTERREG IVA programmas
projektā «CENTRAL BALTIC
CYCLING» («Centrālbaltijas
velotīkls»).
Lai iekļautos kopīgā Zemgales un plašākas teritorijas velomaršrutu tīklā, Iecavā nepieciešams uzsākt pakāpenisku velomaršrutu izveidi. Pieteikumu
iesniegšanas termiņš Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu
sadarbības INTERREG IVA programmas projektā «Central Baltic Cycling» bija 2010. gada
15. decembris. Plānotie projekta
partneri - Zemgales plānošanas
reģions kā vadošais partneris,
Zemgales reģiona pašvaldības,
kā arī partneri no Igaunijas, Somijas un Zviedrijas.
Projekta ietvaros plānots izstrādāt veloceliņa «Iecavas mazais loks» (~5 km) tehnisko projek-tu, uzstādīt informācijas
stendus, velomaršruta marķējuma zīmes un velostatīvus. Projektā plānoti līdzekļi arī pieredzes apmaiņas braucienam.
Projekta atbalsta intensitāte ir

līdz 79% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums - ne lielāks par 21%.
Atklāti balsojot, «par» - 14
(J. Arāja, G. Arājs, A. Avots,
I. Freimane, A. Grundmanis,
J. Krievs, A. Mačeks, S. Mašiņenkovs, B. Mīlgrāve, J. Pastars,
J. Pelsis, I. Vaičekone, A. Vītola,
A. Zaķe), «pret» - nav, «atturas» 1 (J. Ludriķis), Dome nolēma piedalīties kā partnerim projektā
«Central Baltic Cycling», plānot
projekta kopējās aptuvenās realizācijas izmaksas Ls 29 517,77
apmērā, noteikt projekta priekšfinansēšanas avotu - 2012. gada
pašvaldības budžeta līdzekļus
Ls 29 517,77 apmērā un pašvaldības līdzfinansējuma apjomu līdz 21% jeb Ls 6198,73. Atbildīgā persona par projekta informācijas nodrošināšanu ir Domes
projektu vadītāja Ineta Bramane.
29. decembrī ārkārtas sēdē
Dome izskatīja 11 jautājumus:
- par darba samaksu Iecavas
novada pašvaldības budžeta
iestāžu darbiniekiem;
- par grozījumiem Iecavas novada sporta skolas «Dartija» nolikumā;
- par Iecavas novada Sociālā
dienesta sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem;

5116

internātpamatskolas grāmatvedības uzskaites organizēšanu;
- par Iecavas novada Domes
2010. gada saistošo noteikumu
Nr. 28 «Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2010. gadam»
apstiprināšanu;
- par Iecavas novada Domes
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem;
- par Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu;
- par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. IZ

Jāiesniedz iesniegumi
par nodokļu atvieglojumiem
Iedzīvotājiem, kuriem saskaņā ar Iecavas novada Domes
saistošajiem noteikumiem Nr.11 «Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Iecavas novadā» ir tiesības uz nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem (1. un 2. grupas invalīdi,
vientuļi pensionāri, politiski represētas personas un
maznodrošinātas personas), līdz 1. februārim
ir jāiesniedz iesniegums Iecavas novada Domei.
Iesniegumu var uzrakstīt darba laikā Skolas ielā 4,
Domes ēkas 3. stāvā pie nodokļu inspektores vai kasē.

Iespējas uzlabot energoefektivitāti

Iecavas novads skaitļos

5096

- par materiālo vērtību nodošanu Iecavas novada Sociālajam
dienestam un Zālītes speciālajai
internātpamatskolai;
- par pašvaldības budžeta
iestāžu izpildītājiem un paraksta
tiesībām;
- par skaidras naudas atlikumu limitu pašvaldības budžeta
iestādēs un pašvaldības aģentūrā;
- par Iecavas novada Sociālā
dienesta, Iecavas internātpamatskolas un Zālītes speciālās

5019

4. janvārī Ministru kabinets
akceptēja Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
sagatavoto MK noteikumu projektu «Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa «Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā»
nolikums».
Kopējais pieejamais finansējums programmas ietvaros ir
11 399 481,00 latu. Viena projekta ietvaros var saņemt atbalstu līdz 7 000 latu ar 50% intensitāti.
Aktivitātes var īstenot šādās
ēkās:
- pabeigtai ēkai, kas ierakstī-

ta zemesgrāmatā; jaunbūvei;
dārza mājai; individuālai dzīvojamajai mājai vai vasarnīcai;
dvīņu vai rindu mājai; atsevišķu
divu vai vairāku dzīvokļu mājai;
- ēka netiek izīrēta trešajām
personām vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;
- visā mājā, nevis dzīvojamās
mājas daļā vai atsevišķā dzīvoklī.
Biedrības «Live Green Organisation» siltumtehnikas speciālisti Latvijas iedzīvotājiem
sniedz bezmaksas konsultācijas
par energoefektīviem apkures risinājumiem. Vairāk informācijas - interneta mājaslapā
www.lgo.lv. IZ

Melnās ziņas
4585

4600

4529

- 5. janvāra rītā konstatēts,
ka kādai personai nozagta Swedbank bankas karte, no kuras nelikumīgi noņemti 450 lati. Sākts
kriminālprocess.
- Laikā no 10. janvāra plkst. 7
līdz 11. janvāra plkst. 9 atlauztas
kādas mājas ieejas durvis un no-

zagts televizors «Samsung», zelta
ķēdīte, zelta zīmoggredzens un
vīriešu apavi.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2011. gada 14. janvārī

4.

Bērnus un vecākus konsultēs pediatre D. Onužāne
A: Aleksandrs Prokopenko

IVSAC direktores vietnieks finanšu
un saimniecības jautājumos
F: no D. Onužānes albuma

Kopš 2010. gada oktobra
pašvaldības aģentūrā
«Iecavas Veselības un
sociālās aprūpes centrs»
strādā fizikālās medicīnas
un rehabilitācijas ārste
Daiga Onužāne. No
27. janvāra daktere sniegs
arī pediatra konsultācijas.
Medicīna bija viņas sapnis
kopš bērnības, un profesijas izvēle grūtības nesagādāja. Pirms
iestāšanās augstskolā iepazīšanās ar praktisko medicīnu notika Liepājas rajona slimnīcā, kur,
paralēli mācībām vidusskolā,
Daiga divus gadus strādāja operāciju zālē. Pēc Rīgas Medicīnas
institūta Pediatrijas fakultātes
absolvēšanas daktere ilgus gadus strādāja par pediatri Skrīveru ambulancē. Apkalpojamā
teritorija bija liela, tāpat arī darba apjoms, jo Daiga bija vienīgais
pediatrs. Pateicoties lielisku kolēģu atbalstam un sadarbībai,
šajā laikā uzkrāta milzīga pieredze. Bez tam Skrīveru vidusskolā tika uzsākts veselības mācības lekciju cikls, kas tolaik bija
liela uzdrīkstēšanas, jo ar bēr-

Pediatres
konsultācijā
Ogrē.
niem tika runāts par cilvēka uzbūvi, fizioloģiju un attīstību - lietām, par kurām runājot sarka
pat vecāki.
1991. gadā D. Onužāne ieguva izcilā ārsta Roberta Skaidrā
prēmiju kā Labākais jaunais lauku ārsts. Pēc tam sekoja administratīvs darbs Latvijas Ārstu
biedrības Sertifikācijas padomē,
kā arī sadarbība ar Latvijas medicīnas korifejiem, vadot žurnālu
«Latvijas Ārsts».

Vai tiks mainīts
Satversmes 112. pants?
A: Ēriks Grants

Politiski represēto kluba
valdes priekšsēdētājs
Nacionālā apvienība «Visu
Latvijai» - TB/LNNK vāc parakstus, lai izdarītu grozījumu
Satversmes 112. pantā un tas
turpmāk skanētu šādi: Ikvienam ir tiesības uz izglītību.
Valsts nodrošina iespēju bez
maksas iegūt pamatizglītību un
vidējo izglītību valsts valodā. Pamatizglītība ir obligāta. Likumprojekta pārejas periodā noteikts, ka no 2012. gada 1. septembra valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar 1. klasi, mācības notiek valsts valodā,
no 2013./14. mācību gada - arī
2. klasē, bet no 2023./24. mācību gada - 1.-12. klasē, tādējādi

pilnīgi pārejot šajās iestādēs uz
mācībām valsts valodā. Protams,
tas neattiecas uz privātām vai citām iestādēm, kuras nefinansē
valsts vai pašvaldība.
Arī mūsu novadā ir iespēja
parakstīties par šo grozījumu pirmdienās un trešdienās no
pulksten 8 līdz 17 Iecavas novada bāriņtiesas telpās, Skolas
ielā 4. Līdzi jāņem pase. Būsim
atsaucīgi un šādi stiprināsim latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu!
Bet 22. janvārī Iecavas kultūras namā notiks mūsu politiski
represēto kluba biedru atskaites
sapulce, kurā tiks sniegts arī
ieskats Latvijas politiski represēto apvienības darbībā. Sapulces
sākums pulksten 11. Aicinām arī
jaunus biedrus mūsu klubā! IZ

Dažus gadus D. Onužāne
strādājusi arī medikamentu lieltirgotavās, bet praktiskā medicīna tomēr saistīja vairāk. Viņa apguva vēl vienu - fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta specialitāti, paplašināja teorētiskās un praktiskās zināšanas zīdaiņu un grūtnieču masāžā, kā
arī maigajā bioenerģētikā un
ieguva zīdīšanas konsultanta
sertifikātu.
Pašreiz daktere dzīvo un strādā Ogrē, konsultē kā pediatre, zīdīšanas konsultante, fizikālās
medicīnas un rehabilitācijas ārste, radošās attīstības centrā

«Tille» apmāca topošos vecākus
handlingā un zīdaiņu kopšanā.
Sevišķi svarīgi ir pievērst uzmanību bērna attīstībai pirmajā
dzīves gadā, jo šajā laikā, nobriestot visām orgānu sistēmām,
tiek likts pamats tālākai dzīvei.
Liela nozīme ir pareizai bērna
ēdināšanai. Vecāki vienmēr jūtas
labāk, ja var noskaidrot visus
interesējošos jautājumus, kas
saistīti ar bērna augšanu un attīstību. Tagad arī Iecavas bērniem un viņu vecākiem būs
iespēja saņemt pediatres D. Onužānes konsultācijas. Papildu informācija pa tālruni 63941481. IZ

Atgādina par profilaksi gripas laikā
Pakāpeniski palielinoties
saslimšanai ar gripu,
Veselības ministrija
atgādina par profilakses
pasākumiem, kurus
nepieciešams īstenot, lai
izvairītos no saslimšanas.
Imūnsistēmas stiprināšanai
gripas izplatības laikā vajadzētu
uzturā vairāk lietot svaigus dārzeņus un augļus, kuros ir augsts
vitamīnu un minerālvielu daudzums. Ieteicama ir ēdienu bagātināšana ar garšaugiem, kā arī
augu tēju lietošana.
Saslimšanas gadījumā sazinieties ar savu ģimenes ārstu.
Speciālisti iesaka palikt mājās
un neapmeklēt darbu, skolu un
publiskus pasākumus. Ar gripu
slimam cilvēkam nepieciešams

ievērot mieru, uzņemt daudz
šķidruma, izvairīties no alkohola
un tabakas lietošanas, kā arī lietot medikamentus gripas simptomu mazināšanai. Vairāk par
ieteikumiem iedzīvotājiem, lai
pasargātu sevi no saslimšanas ar
gripu, kā arī aktuālāko informāciju par gripu lasiet Veselības ministrijas interneta mājas lapā.
14. janvārī Veselības ministrijā notiks sanāksme, kurā kopīgi
ar Latvijas Infektoloģijas centra,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Veselības norēķinu centra speciālistiem un pārstāvjiem no Latvijas Ģimenes ārstu un Latvijas Lauku ģimenes
ārstu asociācijas tiks pārrunāti
jautājumi saistībā ar gripu - saslimstības apjoms, tendences,
vakcinācijas iespējas u.tml. IZ
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Par čempionu kausu
cīnīsies ducis basketbola komandu
1.lpp.

Ņemot vērā Amatieru basketbola līgas (ABL) un Jaunatnes
basketbola līgas kalendāru, novada čempionāta spēles sporta
namā «Dartija» notiks pārsvarā
darbdienu vakaros, informē
čempionāta galvenais tiesnesis
Voldemārs Pārums. Noteiktais
spēļu ilgums - 4 x 8 minūtes.
Pirmās spēles notika 12. un
13. janvārī, nākamnedēļ tās paredzētas 19., 20. un 21. janvārī
(skatīt kalendāru).
Komandu pārstāvju sanāksmē panākta vienošanās par izmaiņām sākotnēji apstiprinātajā
čempionāta nolikumā. Tādējādi
vienas komandas sastāvā drīkst
būt iekļauti ne vairāk kā četri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. apakšgrupa
Klondaika/Jumis A
Rokiji
Kluburu juniori
Grīnvalde
ABC
Eva autonams

ABL spēlētāji, katrai spēlei var
pieteikt trīs ABL dalībniekus,
bet vienlaikus laukumā drīkst
atrasties ne vairāk kā divi ABL
spēlētāji. Toties superfinālos par
1.-2. vietu un 3.-4. vietu drīkstēs spēlēt visi četri pieteiktie
ABL basketbolisti, bet laukumā
vienlaicīgi - trīs.
Vieskomandām noteiktā dalības maksa ir Ls 110, bet vietējām komandām - Ls 80.
Sadarbībā ar Iecavas novada
Domi čempionātu organizē Basketbola klubs «Dartija». Pašvaldības Finanšu komiteja 28. decembrī vienprātīgi nolēma finansiāli atbalstīt 16. atklātā basketbola čempionāta rīkošanu un
2011. gada budžetā ieplānot
1500 latu sporta bāzes īrei un citiem izdevumiem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. apakšgrupa
Ozolu 15
Valauto
AC Kluburi
Saint-Gobain
BK Iesācēji
Stelpe/Bārbele

Sporta namā
Sporta skolas «Dartija»
atklātās sacensības
vieglatlētikā
2. posms
26. janvārī plkst. 14:00
D grupa (2000. g. dz. un
jaunāki zēni un meitenes)
Iecavas novada atklātās
sacensības galda tenisā
3. kārta
18. janvārī plkst. 18:30
Jaunatnes basketbola līga
23. janvārī plkst. 11:00
Iecava - Bauska

Iecavas novada
16. atklātais basketbola
čempionāts
19. janvārī
20:30 Eva autonams Grīnvalde
21:20 ABC - Kluburu juniori
20. janvārī
20:30 Klondaika/Jumis A Rokiji
21:20 Stelpe/Bārbele Saint-Gobain
21. janvārī
20:30 BK Iesācēji - AC Kluburi
21:20 Ozolu 15 - Valauto

Piedalies fotokonkursā «Visapkārt sniegs»!
Šogad mūs pārsteidz īsta ziema - sals kož degungalā, un zemi
pārklāj arvien dziļāks sniegs, sagādājot gan raizes par
neizbraucamiem un neizbrienamiem ceļiem, gan arī patiesu
prieku. Lai saglabātu atmiņā balto ziemu, aicinām visus
interesentus piedalīties fotokonkursā «Visapkārt sniegs».
Fotogrāfijas, kā arī bilžu aprakstu,
autora vārdu un uzvārdu
aicinām iesūtīt līdz 31. janvārim.
Gaidīsim tās e-pastā: avize@iecava.lv.
No iesūtītajām fotogrāfijām veidosim galeriju
interneta portālā www.iecava.lv
un interesantāko bilžu autoriem apsolām dāvaniņas.

IZ

Sporta ziņas

8. janvārī Kuldīgā risinājās Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes galda tenisā C vecuma grupai 1998. gadā dzimušiem un jaunākiem sportistiem.
Čempionātā piedalījās piecas iecavnieces, bet visveiksmīgāk Beāte Jašuka, kas, būdama jaunāka par noteikto pamatvecumu,
spēja izcīnīt trešo vietu vienspēlēs un jauktajās dubultspēlēs kopā
ar kuldīdznieku Mārtiņu Kuršinski, kā arī iegūt pirmo vietu
meiteņu dubultspēlēs pārī ar Ingu Birznieci no Kuldīgas.
Arī pārējās sporta skolas «Dartija» audzēknes nospēlēja labi, atzīst
trenere Baiba Gāga, visas meitenes tika pie uzvarām. Tikai žēl, ka
izlozē atkal nepaveicās Artai Laubergai-Laukenbergai un Annai
Ansonei - šīs tenisistes dubultspēlēs jau savā vecuma grupā bija
palikušas uzreiz aiz goda pjedestāla un arī šajā reizē ierindojās
ceturtajā vietā.

9. janvārī Bauskā Mēmeles kausa izcīņā Iecavas
basketbolisti piedzīvoja zaudējumu:
Gailīši - Iecavas SS
83:67 (J. Eiduks 32, D. Kravals 18, E. Avots 10)

9. janvārī Iecavas parkā notika Jaunā gada balvas izcīņa
distanču slēpošanā.
Meitenes bija aicinātas veikt 2 km distanci, un šajā grupā
ar rezultātu 11 min. 43 sek. uzvarēja Paula Kaupe.
Zēnu un sieviešu konkurencē, noslēpojot 3 km, pirmo vietu ieguva
attiecīgi Kārlis Ozoliņš (19 min. 32 sek.) un Anna Pakalna (12
min. 26 sek.). Savukārt vīru sacensībā 5 km distancē ar rezultātu
13 min. 45 sek. triumfēja Aigars Grīnbergs.

11. janvārī aizritēja Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» atklāto vieglatlētikas sacensību telpās
2. posms C vecuma grupas sportistiem.
Rezultāti
30 metru skrējiens
1. vieta Deivids Špoģis (4,47 sek.), Annija Pļaviņa (4,87)
2. vieta Jānis Kalniņš (4,90), Nadīna Balode (4,88)
3. vieta Reinis Āboliņš (4,97), Annija Liepiņa (5,07)
30 metru barjerskrējiens
1. vieta Deivids Špoģis (5,68 sek.), Simona Vītoliņa (6,25)
2. vieta Dāvis Lācis (6,15), Amanda Grīnberga (6,47)
3. vieta Mārtiņš Robežnieks (6,41), Annija Liepiņa (6,50)
Augstlēkšana
1. vieta Artūrs Liepiņš (1,30 m), Simona Vītoliņa (1,25)
2. vieta Kārlis Ozoliņš (1,30), Annija Pļaviņa (1,20)
3. vieta Mārtiņš Robežnieks (1,25), Valērija Ismagilova (1,20)
Lodes grūšana
Zēni (3 kg), meitenes (2 kg)
1. vieta Deivids Špoģis (8,.79 m), Elvita Strautniece (7,66)
2. vieta Kārlis Ozoliņš (8,20), Annija Liepiņa (7,42)
3. vieta Jānis Kalniņš (8,07), Simona Vītoliņa (7,15)
400 metru skrējiens
1. vieta Deivids Špoģis (1:39,7), Simona Vītoliņa (1:44,8)
2. vieta Dāvis Lācis (1:43,5), Annija Liepiņa (1:53,4)
3. vieta Kārlis Ozoliņš (1:46,7), Annija Pļaviņa (1:57,8)
Kopvērtējums (pēc diviem aizvadītajiem posmiem)
1. vieta Deivids Špoģis (21.5 punkti), Simona Vītoliņa (19)
2. vieta Kārlis Ozoliņš (35), Annija Liepiņa (27)
3. vieta Dāvis Lācis (39), Annija Pļaviņa (41)
4. vieta Reinis Āboliņš (47), Lāsma Bugovecka (57.5)
5. vieta Toms Buračevskis (86), Nadīna Balode (69)

Sporta medicīnas valsts aģentūras darbinieki veselības
pārbaudes Iecavas novada sporta skolas «Dartija» audzēkņiem
veiks 13., 14. un 31. janvārī no plkst. 10.

IZ
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Sportistu sasniegumi iedvesmo sabiedrību
1.lpp.

Mācītājs Rolands Radziņš
iesvētīja jauno skolas karogu
(attēlā blakus) un aicināja sarīkojuma dalībniekus vienoties
lūgšanā. Karogs ir viens no lielākajiem simboliem, kas atgādina par cieņu, drosmi un panākumu sasniegšanā ieguldīto darbu.
Savā uzrunā mācītājs vilka paralēles ar Latvijas Gada sportistu
sumināšanu un vēlēja atcerēties, ka labākie un populārākie
sportisti ir paraugs, viņi iedvesmo sabiedrību un mudina uz sasniegumiem. R. Radziņš uzsvēra, ka tikpat būtisks kā treneru
devums ir arī sporta skolotāju
ieguldījums jaunatnes audzināšanā, tāpēc arī viņu darbs
nedrīkst palikt neievērots.
Pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis aicināja sportistus «būt
lepniem par savu novadu, par
vietu, kuru pārstāvam» un sekot
viņa piemēram - startējot autosporta sacīkstēs, Domes priekšsēdētāja spēkratu rotā Iecavas
novada nosaukums un ģerbonis.
Jau trešo gadu uz sporta skolas sarīkojumu tiek aicināti pazīstami sportisti, kuri savas
sporta gaitas aizsākuši Iecavā
vai kā citādi ir saistīti ar Iecavas
vārdu. Ciemos ir bijis 1965. gada
Eiropas čempions basketbolā
Visvaldis Eglītis, divu Olimpisko
spēļu dalībnieks Juris Vovčoks,
bet šoreiz viesos bija aicināta
pieredzējusī sportiste un trenere
Alda Šuvcāne - daudzkārtēja
Latvijas čempione jātnieku sportā. A. Šuvcāne ir sagatavojusi
vairākus LPSR sporta meistara
kandidātus un arī sporta meistaru iecavnieku Aigaru Grīnbergu.
Kā katru gadu, sporta skolas
eglītē tiek izteikta atzinība galda
tenisa, vieglatlētikas un basketbola nodaļas labākajiem audzēkņiem par nozīmīgiem sasniegumiem, centību un neatlaidību.
Pateicību par ieguldīto darbu,
neizsīkstošo entuziasmu un
enerģiju saņem arī viņu treneri.
Vieglatlētikas nodaļas trenere Daci Vizuli kā vienu no labākajiem audzēkņiem 2010. gadā
nosaukusi Mārtiņu Ērgli. Viņš

Sporta skolas vadītāja Baiba Gāga par klātbūtni sarīkojumā
pateicās Aldai Šuvcānei - jātnieku sporta pārstāvei un
zirgkopei, kuras audzētie dzīvnieki priecējuši vairākas
iecavnieku paaudzes un kuplinājuši daudzus Iecavas
svētkus.
LR čempionātā junioriem izcīnījis 5. vietu diska mešanā. Savukārt Pauls Ķurbe LR čempionātā
«A» vecuma grupā ieguvis 6. vietu
400 m barjerskrējienā.
Vieglatlētikas treneris Elmārs Gāga starp saviem audzēkņiem apbalvošanai izvirzījis Mārtiņu Šteinu - jaunietis LR čempionātā «B» vecuma grupā izcīnī-

jis 3. vietu trīssoļlēkšanā. Labus
rezultātus pagājušajā sezonā sasniedzis arī Kristaps Prokopovičs - 2. vieta 5000 m skrējienā
LR jaunatnes čempionātā «A»
vecuma grupā.
No galda tenisa treneres Baibas Gāgas audzēkņiem īpašu
atzinību šoreiz pelnījusi Beāte
Jašuka. Meitene izcīnījusi 1. vie-

tu LR komandu čempionātā «D»
vecuma grupā. LR Jaunatnes
čempionātā Beāte izcīnīja 1. vietu gan vienspēlēs, gan meiteņu
dubultspēlēs. Uzteikta arī Karīna Taranda, kuras augstākais
sasniegums 2010. gadā bija 1.
vieta LR jaunatnes komandu
čempionātā galda tenisā.
Basketbola nodaļas trenera
Voldemāra Pāruma labākie
audzēkņi ir Linards Jaunzems
un Ivars Puļķis. Linards Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzijas
Centra grupas basketbola čempionātā kopā ar 1995. gadā
dzimušo zēnu komandu izcīnīja
4. vietu. Linarda sezonas vidējais
rādītājs ir 18,7 punkti. Ivars bijis
ļoti centīgs un neatlaidīgs un kopā ar 1994. gadā dzimušo zēnu
komandu izcīnījis augsto 3. vietu. Ivara vidējais rādītājs bija
12,1 punkts.
Treneris Vilnis Gailums šogad vēlējies izteikt atzinību.
Dāvim Kravalam un Jānim Eidukam. Dāvis ar vidējo sezonas rādītāju 22,6 punkti un Jānis ar
21,7 punktiem Jaunatnes līgas
basketbola čempionātā kopā ar
sava vecuma komandu izcīnījuši
8. vietu.
Sporta skola sarīkojumā pateicās saviem atbalstītājiem, kuri palīdzējuši, gan nežēlojot savu
brīvo laiku, gan tiesājot dažādas
sacensības. Vieglatlētikas sacensību tiesāšanā allaž palīgā
nākusi Linda Šteinberga. Skolu
sacensību rīkošanā un tiesāšanā daudz palīdzējis Andris Korčagins. Liels paldies pienākas arī
Iecavas vidusskolas sporta skolotājai un daudzu sporta sacensību sabiedriskajai palīdzei Īrisai
Korčaginai.
Sporta skolas kolektīvs ir pateicīgs Didzim Traumanim, kurš
ne pirmo gadu palīdzējis gan slēpošanas trases sakārtošanā, gan
hokeja laukuma izveidē. Savukārt Guntim Arājam paldies par
palīdzību hokeja laukuma izveidē, kā arī par atbalstu Iecavas
novada vasaras sporta svētku
organizēšanā un sarīkošanā.
Iestādes darbība būtu sarežģītāka, ja nāktos iztikt bez sponsoru palīdzības. Pateicības apliecinājumu saņēma Pēteris Madžulis, kurš allaž atsaucies uz

7.
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aktivitātēs; Dzintaram Zaumanim, kurš iesaistījies Iecavas
sporta muzeja izveidē un organizē veterānu basketbola norises;
Andim Kasparam, kurš apvieno
vīrišķīgā sporta veida - pauerliftinga - piekritējus un pēdējos gados veicinājis iecavnieku panākumus svara stieņa spiešanā guļus.
Lai sporta skolas eglītes

sarīkojums būtu skanīgāks,
parūpējās mūsu novada otra
izglītības iestāde ar profesionālo
ievirzi - pasākuma dalībniekus
priecēja Iecavas mūzikas skolas
audzēkņu priekšnesumi. Bet pēc
svinīgās daļas sporta skolas
audzēkņi vēl varēja piedalīties
dažādās atrakcijās un kopīgi
baudīt viņiem sarūpētos saldumus. IZ

Līdzjūtības
Šodien līdzi tev dodam,
Siltākos atmiņu vārdus.

/K. Apškrūma/

Esam kopā ar TATJANAS VAĻECKAS
tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.
Progresiešu saietu dalībnieki
Dusi saldi, mīļo māmiņ,
Mūža miegs lai tev ir salds.
Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts.

/A. Krūklis/

Izsakām līdzjūtību Irēnai Buliņai,
māti mūžībā aizvadot.
Titulu Iecavas novada Gada sportists 2010 saņēma
spēkavīrs Andrejs Mūrnieks (attēlā no kreisās) - Latvijas un
Eiropas čempions. Pasaules čempionātā svara stieņa
spiešanā guļus viņš izcīnījis augsto 3. vietu. Bez tam Andrejs
ir trešais cilvēks mūsu valstī, kurš spējis uzspiest vairāk
nekā 300 kg smagu svara stieni.
Nominācijā «Gada sportists - jaunietis» balvu saņēma
sprinteris Rūdolfs Tonigs. Treneres Daces Vizules audzēknis
2010. gadā LR jaunatnes čempionātā «B» vecuma grupā
izcīnījis 1. vietu 60 m, 100 m skrējienā un 60 m
barjerskrējienā, 2. vietu 200 m skrējienā un 4x100 m stafetē.
Rūdis veiksmīgi startējis arī ārpus Latvijas robežām, Baltijas
valstu vieglatlētikas sacensībās izcīnot 3. vietu, bet Eiropas
jauniešu spēlēs Čehijā izcīnot 1.vietu 60 m sprintā.
Nominācija «Gada sportists - veterāns» tika galda tenisistam
Roaldam Cildermanim. Viņa augstākais sasniegums
pagājušajā gadā bija 1. vieta LR galda tenisa veterānu
čempionāta vīriešu dubultspēlēs. Diemžēl sarīkojumā Roalds
nepiedalījās.

Zenta, Dzintra, Aija un Kārlis
Dienas, dienas nāk un aiziet klusi,
Redzu - vakars zils kā ūdens krīt,
Melnas ēnas pārņem rieta pusi,
Sirds no skumjām sāpēm piemirkusi.

/A. Čaks/

Izsakām līdzjūtību Sandrai Sūnai un
Aijai Dementjevai, meitu un māsu pavadot mūžībā.
Iecavas internātpamatskolas kolektīvs
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm,
Mierā un klusumā, prom,
Paliek vien dvēseles gaisma.

/Ā. Elksne/

Skumstam par ALBERTA MURĀNA aiziešanu mūžībā
un izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Ozolu ielas 3 mājas iedzīvotāji

lūgumu palīdzēt. Tāpat arī
Edgars Liepiņš - ar viņa atbalstu
Iecavas galda tenisistes varēja
piedalīties Eiropas Minikadetu
čempionātā Strasbūrā.
Sporta skola pateicās arī SIA
«Astarte Nafta» un tās vadītājam
Ojāram Karčevskim, SIA «Skujenieki» un tās vadītājam Aigaram
Veģim, Agitai Haukai, uzņēmumam «EMI» un tās vadītājai Edītei Belkovskai, kā arī restorānam
«Serrano» par atbalstu bīčvolejbola sacensību sarīkošanā.
Piemiņas veltes par veiksmīgu sadarbību ar sporta skolu sa-

ņēma virkne audzēkņu vecāku,
kas ir ne tikai aktīvi savu bērnu
līdzjutēji, bet arī neatsaka palīdzību: Beātes un Edvarda Jašuku vecāki, Žaņa un Emīla Sevastjanovu vecāki, Rūdolfa Štāla
mammaiun vectēvs, kā arī Paula
Ķurbes vecāki.
Skaistajā svētku reizē savu
atzinību sporta skola izteica arī
dažādu citu sporta veidu organizatoriem: Rolandam Linejam,
kurš palīdz popularizēt volejbolu,
vidusskolā darbojas ar skolēniem un arī pats aktīvi iesaistās
volejbola un pludmales volejbola

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.

/V. Grenkovs/

Skumjās esam kopā ar Nellijas un Valentīna
ģimenēm.
«Zaķīšu» grupiņas darbinieki

Aizsaulē aizgājuši
Juzefa Kindure (01.08.1918. - 05.01.2011.)
Alberts Murāns (16.12.1927. - 07.01.2011.)
Antoņina Aišpure (25.01.1922. - 07.01.2011.)
Aleksandrs Antonovičs (23.11.1978. - 09.01.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

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

Vēlas strādāt : : :
Sieviete meklē jebkuru darbu.
Tālr. 26974205.

Piedāvā darbu : : :
DZIEDINĀŠANAS
DIEVKALPOJUMI,
kā arī atbrīvošana
no depresijas un atkarībām

SIA «UVO RIG» vajadzīgs
spēcīgs strādnieks pastāvīgam
darbam Dzimtmisā,
(kokzāģetavas lentveida
gateris). Iespējama apmācība.
Tālr. 29120419.

Rīgas ielā 23,
Pestīšanas Armijas
Iecavas korpusa telpās,

Dažādi : : :

9., 16., 23. un 30. janvārī
no plkst. 14 līdz 16.

Veic jumtu, iekštelpu remontu
un dažādus sīkus
remontdarbus. Tālr. 26060411.

Sporta namā
Latvijas Basketbola līga
19. janvārī pl. 18:30
BA Turība - VEF Juniors
21. janvārī pl. 18:30
BA Turība - Liepājas Lauvas
Amatieru basketbola līga
26. janvārī pl. 20:30
Dartija - Kursa MRU

Pateicība
Paldies G. Arājam,
V. Knāķim un
traktoristiem par
ceļa tīrīšanu no sniega,
lai pastnieki var piegādāt
pensijas un laikrakstus.
Pateicos arī tiem, kas man
palīdz, aizved pēc pārtikas,
uz Dievkalpojumu.
Lai Dievs svētī
Iecavas novada iedzīvotājus
un visu Latviju 2011. gadā!
Elza Purmale
«Lapaiņos»

Laikraksta «Iecavas Ziņas» abonēšana LATVIJAS PASTĀ.
Abonementa cena 1 mēnesim – tikai Ls 0,60.

Iecavas parkā
Ziemas sporta diena
23. janvārī

8.

Kultūras namā
14. janvārī plkst. 18:00
Kinopunkta akcijas filma
«KRĒSLAS SĀGA.
APTUMSUMS».
Ieejas maksa - 1 santīms.

15. janvārī plkst. 18:00
Vidējās paaudzes
deju kolektīvu
KONCERTS.
Piedalās deju kolektīvi
«Teiksma», «Saime»,
«Sānsolis», «Bandava» un
«Iecava».
Ieeja - bez maksas.

29. janvārī plkst. 11:00
Pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīvu
sadancis - KONCERTS.
29. janvārī plkst. 18:00
Kultūras nama
mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu
BALLE
«KRĪZE! KRĪZE?
KRĪZE...».
4. februārī plkst. 19:00
AINARA MIELAVA
KONCERTS.
Biļešu cenas - Ls 4; 5; 6.

27. februārī plkst. 17:00
KONCERTS
«Zvaigznes no šova
«Dziedi ar zvaigzni» tavā pilsētā!»
Piedalīsies TV3 šova «Dziedi
ar zvaigzni. Milžu cīņas»
skatītāju iemīļotie dalībnieki:
mūziķis un šova «Koru kari»
uzvarētājs Atis Auzāns,
Dailes teātra
elegantā aktrise Aija Dzērve,
Kuldīgas Sv. Annas baznīcas
mācītājs Mārtiņš BurkeBurkevics un
kolorītā dziedātāja
Liene Bronuša (pazīstama
ar skatuves vārdu Candy).
Biļešu cenas - Ls 3; 4; 5.

Sludinājumus
«Iecavas Ziņu» rubrikās
VĒLAS STRĀDĀT un
PIEDĀVĀ DARBU
publicējam bez maksas.
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