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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Kultūras namā jūtas kā starp savējiem
Alma
Spale
(attēlā no
kreisās)
pozitīvi
vērtē
Laimrotas
Jaunzemes
līdzšinējo
pieredzi
gan
kultūras
nama
vadīšanā,
gan
dažādu
pasākumu
organizēšanā.

A: F: Anta Kļaveniece

Sākoties jaunajam gadam,
Iecavas kultūras nama
administrācijā
notikušas pārmaiņas.
Jau vēstījām, ka no direktores amata aizgājusi Biruta Švīti-

ņa un viņas vietā stājusies līdzšinējā iestādes mākslinieciskās
daļas vadītāja Alma Spale. Savukārt no 17. janvāra mākslinieciskās daļas vadītājas pienākumi
uzticēti Laimrotai Jaunzemei.
Mākslinieciskās daļas vadītāja galvenie pienākumi ir:
koordinēt amatierkolektīvu dar-

Varēsim uzlabot dzīves kvalitāti
A: Ineta Bramane

Domes projektu vadītāja
15. janvārī Lielvārdes kultūras namā notika Nīderlandes
fonda (KNHM) programmas «Sabiedrība ar dvēseli» ietvaros
2010. gadā īstenoto projektu noslēguma svinīgais pasākums.
Sarīkojumā tika apbalvoti labākie gada projekti, kā arī teiktas
atvadas projekta partneriem,
kuriem sadarbība ar fondu beidzas, un sveikti seši jaunie fonda
partneri, to skaitā arī Iecavas
novada pašvaldība.

KNHM ir nīderlandiešu asociācija, kuras mērķis ir «uzlabot
dzīves kvalitāti».
Kopumā pērn tika iesniegti
376 projektu iesniegumi, no kuriem atbalstīti un realizēti 201 projekts. KNHM sniedzis finansiālu atbalstu iedzīvotāju
ideju īstenošanā 81 454 latu apmērā. Savukārt iedzīvotāji paši
nodrošinājuši līdzfinansējumu
34 184 latu apmērā. Būtisks atspaids ir bijis pašvaldību līdzfinansējums - 16 660 latu apmērā.
3.lpp.

bu, veicināt to piedalīšanos skatēs un palīdzēt izvēlēties repertuāru, izstrādāt pasākumu scenāriju, izvēlēties telpas un pasākumu muzikālo un māksliniecisko noformējumu, vadīt sarīkojumus, izstrādāt kalendāro darba
plānu un citi.
6.lpp.
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Kas sunim asti cels...
A: Ineta Bramane

projekta koordinatore Iecavas
novada pašvaldībā

Izglītības un zinātnes
ministrijas īstenotā
projekta «Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas
apstākļos» seminārs
Iecavas novada izglītības
iestāžu pedagogiem notika
14. janvārī
Iecavas kultūras namā.

Semināra mērķauditorija bija 4. posma stipendiju/mērķstipendiju saņēmēji, kā arī projekta
nākamo atlases posmu potenciālie dalībnieki.
Semināra ietvaros tika organizēta pedagogu profesionālo sasniegumu darba mapju jeb portfolio izstāde.
Semināra sākuma daļā
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» pedagoģe Ilze Blaumane
un Iecavas vidusskolas skolotāja
Dace Greiža dalījās savu portfolio veidošanas pieredzē.
2.lpp.

2011. gada 21. janvārī

2.

Kas sunim asti cels...
1.lpp.

Ļoti atraktīva bija D. Greižas prezentācija, ko skolotāja
iesāka ar šim
projektam
bilstošu

at-

moto

«Kas sunim asti
cels...», par kuru komplimentus izteica gan
klātesošie kolēģi, gan projekta
vadības grupas
pārstāvji no ministrijas.
Semināra turpinājumā projekta vadības grupas pārstāve

nai. Projekta vadītāja Evija Papu-

Ineta Īvāne stāstīja par pedagogu

le informēja par projekta jaunu-

pašvērtējumu veidošanu, kā arī

miem, par jaunām iespējām iz-

analizēja līdz šim iesniegtos pe-

glītības iestādes darbam nepie-

dagogu pašvērtējumus valsts

ciešamajai pārkvalifikācijai, kā

mērogā.

Pedagogi tika iekļauti

grupu darbā, kur uzdevums bija

Sanākušie pedagogi ar lielu interesi apskatīja portfolio izstādi
un iepazina kolēģu līdzšinējo veikumu iepriekšējos posmos.

jādi gūstot labu pieredzi veiksmīga sava darba vērtējuma veikša-

arī sniedza savus secinājumus
par iepriekšējo posmu pieredzi.

analizēt citu pedagogu pašvērtē-

Paldies visiem, kas piedalījās

jumus un prezentēt darba gru-

un palīdzēja organizēt semināru.

pas secinājumus par tiem, tādē-

Veiksmi projekta īstenošanā! IZ

Mācāmies ieklausīties sevī un apkārtējos
A: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotekāre

Jaunais gads Zorģos sācies
ar vēlmi ko jaunu uzzināt,
mainīt sevī, ieklausīties
un sadzirdēt līdzcilvēkus.
Piektdien, 14.janvārī,
Zorģu bibliotēkas lasītājas
sapulcējās zemnieku
saimniecībā «Bērziņi», lai
nodarbībā ar psiholoģi
Ingu Grīnbergu mācītos
pozitīvu domāšanu un
pilnveidotu pašapziņu.
Nodarbība sākās ar testu.

Jau pirmās trīs minūtes pārsteidza nodarbības dalībnieces psiholoģes piedāvātajā testā «Padomā, kā tu parasti pavadi dienu» viņas sev atklāja neievērotas
lietas, piemēram, kas katru sadusmo, uztrauc, garlaiko, iepriecina, nomierina, dod enerģiju,
liek smaidīt mājās, darbā un atpūtā. Tā katrs var noteikt savus
ikdienas «iztukšotājus» un «piepildītājus». Šis tests lika arī mācīties izteikties vienkārši, secināja nodarbības dalībnieces.
Piedāvājam arī jums pozitīvisma treniņu, kas dos iespēju
katru dienu pavadīt labā noskaņojumā.
Pirmais solis: mīli sevi! Svarī-

gi just pozitīvu attieksmi pret sevi un iepriekšējo dzīvi.
Otrais solis: izvirzi mērķus!
Tie piešķir dzīvei jēgu, turklāt
liek justies labi.
Trešais solis: iemācies sadzīvot ar grūtībām! Spēja tikt galā
ar dažādām ikdienas situācijām
nodrošina arī garīgo veselību.
Ceturtais solis: attīsti personību! Personības izaugsme pastāvīgi attīsta iekšējo potenciālu
un palielina iekšējās enerģijas
rezerves.
Piektais solis: esi draugs visiem! Pozitīvas attiecības ar apkārtējiem rada piepildījuma sajūtu un vairo labu noskaņojumu. Ja ar šo uzdevumu viegli tiec

galā, tas liecina par zināmu personības briedumu.
Visbeidzot - sestais solis: neatkāpies no savas pārliecības!
Galu galā tieši tavos spēkos ir
veidot un regulēt savu dzīvi tieši
tā, kā vēlies. Tā ir augstākā pilotāža būt apmierinātam ar sevi
un savu dzīvi neatkarīgi no tā,
vai citi pauž atzinību. Pa īstam
apmierināts cilvēks savu dzīvi
vērtē pēc saviem standartiem un
spēj uzņemties atbildību.
Laiks atkal aizskrēja nemanāmi ātri, liekot nodarbību
apmeklētājām apvaicāties par
nākamo tikšanos ar Ingu Grīnbergu. Tā ieplānota piektdien,
18. februārī, pulksten 15. IZ
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Varēsim uzlabot dzīves kvalitāti
1.lpp.

2011. gadā sadarbībā ar Nīderlandes fondu, kas ilgs trīs gadus, pirmo reizi projektus būs
iespēja īstenot arī Iecavas novada
iedzīvotājiem. Sadarbības ietvaros ir plānots atbalstīt astoņus
projektus - katru 1000 EUR
(~ Ls 700) apmērā (KNHM piešķirtais finansējums ir 8 000

IZ

EUR, papildus nodrošinot nadas
balvu 500 EUR (~ Ls 350) apmērā
vienam vislabākajam projektam).
Februārī ir plānota plaša sanāksme, uz kuru tiks aicināti visi
tie iecavnieki, kam rūp apkārtējā
dzīves vide un kas spēj ap sevi
pulcēt aktīvus domubiedrus, lai
kopīgiem spēkiem īstenotu ieceres, kuru rezultātus varēs izmantot plaša sabiedrība. Turpmāk
publicēsim informāciju par sanāksmes norises laiku. IZ

Ziņas lauksaimniekiem

A: Stepans Drozdovs, novada
lauksaimniecības organizators

Trešdien, 26. janvārī, pulksten 10.00 Iecavas novada Domes telpās notiks informatīvā sanāksme par šādām tēmām:
- Jaunākā informācija par
platību maksājumiem un platību
maksājumu elektroniskās pieteikšanās sistēmām; informēs
Zemgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes Lauku atbalsta dienesta darbinieks Jānis
Vilmanis.
- SIA «Agro Chema» mēslošanas līdzekļu piedāvājums 2011.

gadā - galvenā tirdzniecības menedžere Vija Čakāne stāstīs par
jaunāko šķidro un cieto mēslošanas līdzekļu izdevīgumu un efektivitāti.
- SIA «Agro Iecava» ražošanas
daļas vadītājs Mārtiņš Trups
stāstīs par biogāzes ražošanas
tehnoloģiju «Jaunlūčos» un aicinājumu zemniekiem sadarboties
zaļās masas piegādē biogāzes ražošanai.
Trešdien, 9. februārī, pulksten 10.00 Iecavas novada Domes zālē notiks Valsts ieņēmumu dienesta seminārs «Grozījumi nodokļu likumos». IZ

Iecavas novads skaitļos
Tautību grupas

Apstiprināts
SIA «Iecavas siltums»
2010. gada pārskats
Ar kapitāldaļu turētāja
apstiprināto SIA «Iecavas
siltums» finanšu pārskatu
Domes Finanšu komiteja
iepazinās 28. decembra
sēdē.
SIA «Iecavas siltums» pamatdarbības veids ir siltumenerģijas
ražošana un pārvade - sadale un
realizācija. Sabiedrība nodrošina divu katlu māju darbību ar
kopējo jaudu 11,5 MWh, par kurināmo izmantojot dabas gāzi.
Pašvaldības kapitālsabiedrība
norēķinos ar patērētājiem pielieto diferencētos siltumenerģijas
tarifus, kas ļauj elastīgi reaģēt uz
dabas gāzes cenu svārstībām.
Pārskata periodā no
2009. gada 1. oktobra līdz
2010. gada 30. septembrim patērētājiem realizēta siltumenerģija 16137,3 MWh apmērā, kas
pārsniedza plānoto apjomu par
12,6%, kā rezultātā sabiedrība
atskaites gadu noslēdza ar peļņu, norādīts kapitālsabiedrības
vadības ziņojumā. Neskatoties
uz gūto peļņu, uzņēmumam pastāv risks norēķināties ar kreditoriem strauji augošo debitoru
parādu dēļ. Kopējais debitoru
parāds iedzīvotājiem, salīdzinot
ar iepriekšējo periodu, pieaudzis
par 40,2%.
Lai cīnītos ar šo negatīvo tendenci, SIA «Iecavas siltums» pārskata gadā vērsusies tiesā ar
28 sagatavotām parāda piedziņas prasībām saistību piespiedu
izpildei brīdinājuma kārtībā, bet

pozitīvs vērtējums saņemts tikai
sešos gadījumos. Izvērtējot atteikuma iemeslus, kapitālsabiedrība pieņēmusi lēmumu ar debitoriem strādāt pastiprināti,
iesaistot Iecavas novada Domes
Dzīvokļu un īres komisiju. Lielai
daļai debitoru piederošie dzīvokļi
ir ar hipotekāriem apgrūtinājumiem, kas vairākkārt pārsniedz
īpašuma vērtību un apgrūtina
parāda piedziņu.
Lielas problēmas rada neprivatizēto dzīvokļu īrnieki, kuru
pamatparāds atskaites gada beigās bija Ls 15 997. Strādājot ar
šiem debitoriem, ir panākts, ka
daži īrnieki, apzinoties savu
maksātnespēju, labprātīgi atbrīvo labiekārtotus dzīvokļus, kurus var piedāvāt ģimenēm ar lielākiem ienākumiem.
Atskaites gadā plūdu dēļ tika
sabojāta siltumtrase ar nesošo
pārvadu pār Iecavas upi pie spirta rūpnīcas. Lai atjaunotu bojāto
siltumtrases posmu, Iecavas novada Dome kapitālsabiedrībai
piešķīra naudas līdzekļus
Ls 8843 apmērā un par šo summu palielināja SIA «Iecavas siltums» pamatkapitālu. Siltumtrases posms tika savlaicīgi atjaunots ar rūpnieciski izolētām
caurulēm 45 m garumā un nodrošināta siltumenerģijas piegāde abonentiem.
Pārskata pilna redakcija lasāma portāla www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība/Kapitālsabiedrības/SIA «Iecavas siltums» informācija. IZ

Melnās ziņas

Iedzīvotāju reģistra dati 01.01.2011.

- 12. janvārī ap plkst. 7:40
Audrupos kāda sieviete gājusi
un kritusi uz ceļa braucamās daļas, izraisot sadursmi ar automašīnu PAZ 32050. Cietusī nogādāta slimnīcā.
- 12. janvārī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka 1953. gadā dzimis
vīrietis kopš 2007. gada dzīvo bez
derīgas pases.
- 14. janvārī plkst. 10:34
konstatēts, ka 1958. gadā dzimis

vīrietis veikalā «Maxima» nozadzis 250 g kafijas «Chibo Exlusive» par Ls 2,19. Sākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 14. janvāra
plkst. 13 līdz 15. janvāra 22 Edvarta Virzas ielā, izsitot katlumājas telpai logu, nozagta apmēram
tonna metāllūžņu.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Barikāžu 20. gadadienas atcerei. Iecavnieku pieredze
Latvijas vēsturē 1991. gada barikādes bija pagrieziena punkts
procesos, kurus diktēja vēsturiskā neizbēgamība, taču vienlaikus
tas bija svarīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis. Tas
iezīmēja lūzumu tautas apziņā, cilvēki pirmoreiz noticēja, ka spēj
paši ietekmēt notiekošo, spēj veidot pašaizsardzības struktūras,
organizēties pretošanās kustībā.
Notikumi Baltijas valstīs pierādīja, ka:
· varenas impērijas, tostarp totalitāras sistēmas, ir iespējams
uzvarēt;
· mazas nācijas var izdzīvot un iegūt neatkarību no lielvalstīm;
· nevardarbīga cīņa var būt daudz spēcīgāka un iedarbīgāka
par vardarbību.

1991. gada notikumu hronoloģija
2. janvāris
Lietuvā tiek okupēta kompartijas ēka un Viļņas Preses nams. Rīgas
OMON vienības pārņem Preses namu.
LTF valde pieņem paziņojumu, kurā kategoriski nosoda jebkuras terora un vardarbības akcijas Rīgā un citās Latvijas Republikas vietās, kas
tika uzsāktas pēc LKP un citu reakcionāru organizāciju aicinājuma ieviest
Latvijā diktatūru.

8. janvāris
LR AP nosoda PSRS speciālo vienību iesūtīšanu Latvijā un aicina
iedzīvotājus atturēties no sadarbības ar tām. LTF valde nolemj visdrīzākajā laikā organizēt Vislatvijas tautas manifestāciju. Viļņā ap 2025
tūkstošiem interfrontiski noskaņotu PSRS piekritēju prasa atlaist Lietuvas parlamentu.
10. janvāris
M. Gorbačovs ultimatīvā tonī aicina Lietuvu atcelt AP pieņemtos aktus. Nesankcionēts interfrontiski noskaņotu PSRS piekritēju mītiņš pie
Ministru padomes prasa valdības atkāpšanos.
11. janvāris
Latviešu sieviešu līgas mītiņš vēršas pret Latvijas pilsoņu nelikumīgo
iesaukšanu PSRS bruņotajos spēkos. Seši tūkstoši dalībnieku.
12. janvāris
A. Gorbunovs un I. Godmanis tiekas ar M. Gorbačovu, lai novērstu
vardarbību Rīgā. KPFSR AR Prezidijs aicina izvest speciālās militārās vienības no Baltijas, kā arī uzsākt sarunas. LTF Dome apspriež situāciju
valstī un nolemj 13. janvārī rīkot Vislatvijas tautas manifestāciju.
13. janvāris
Naktī tanki aplenc Lietuvas AP ēku, ieņem TV, Radio, Telegrāfu.
Sadursmē iet bojā 14 Lietuvas iedzīvotāju, ir ievainotie.
Pēc notikušā LTF priekšsēdētājs D. Īvāns pa radio aicina Latvijas
iedzīvotājus doties uz Rīgas stratēģiski svarīgākajām ēkām un organizēt to
aizsardzību. Plkst. 10 sākas AP Prezidija sēde, bet plkst. 12 AP plenārsēde,
kas saistībā ar notikumiem Lietuvā un iespējamo bruņoto apvērsumu
Latvijā diskutē par aizsardzības pasākumiem. Plkst. 14 Rīgā notiek nebijusi liela manifestācija - ap 500 tūkstošiem cilvēku, uz kuru sabraukuši
iedzīvotāji no visas Latvijas. Centrālais jautājums - nakts notikumi Lietuvā un aicinājums uz cīņu par Latvijas neatkarību. Notiek barikāžu celtniecība ap Augstāko padomi, Ministru padomi, Radio, TV, telefona centrāli. Tallinā tiekas Krievijas Federācijas, Igaunijas un Latvijas AP priekšsēdētāji, parakstot paziņojumu, kurā nosoda pret Baltijas valstīm vērstos
bruņotas vardarbības aktus.
14. janvāris
Notiek J. Petera saruna ar M. Gorbačovu, kurā PSKP vadītāji situāciju
Baltijā vērtē kā bīstamu. Baltijas Kara apgabala virspavēlnieks F. Kuzmins
izsaka ultimātu Latvijas AP par to, ka nepieciešams atcelt visus pieņemtos
LR likumus, kas būtu pretrunā PSRS Konstitūcijai. Savukārt B. Jeļcins
uzsver, ka notikumi Baltijā liecina par sākumu uzbrukumam demokrātijai un Baltijas valstis būšot tikai pirmie upuri. NATO nosoda militāra spēka lietošanu pret Baltijas valstīm.
14.-21. janvāris
OMON uzbrukumi dažādiem Latvijas objektiem, lai destabilizētu situāciju valstī.
15. janvāris
Interfrontes mītiņā ASK stadionā, kur piedalās ap 10 tūkstošiem cilvēku, tiek nolasīts Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejas paziņojums, kurā teikts, ka tā uzņemas likumdošanas un izpildvaras funkcijas
Latvijā.
20. janvāris
OMON un citas militārās specvienības iebrūk Iekšlietu ministrijā un
izraisa apšaudi Rīgas centrā, kurā iet bojā pieci cilvēki, ir ievainotie.
12. februāris
LTF valde paziņo par atbalstu LR AP un pašvaldībām Latvijas
iedzīvotāju aptaujas organizēšanā.
3. marts
Vislatvijas aptaujā par Latvijas valstisko neatkarību nobalso 73,8%
iedzīvotāju.

Didzis Traumanis bija to astoņu Bauskas milicijas darbinieku vidū, kas 1991. gada 20. janvārī, aizsargājot Iekšlietu ministriju, stājās pretī OMON kaujiniekiem. Tagad bez pārspīlējuma
viņš atzīt, ka janvāra nakts
pirms 20 gadiem ir viņu otrā
dzimšanas diena.
«Katru gadu 20. janvārī visi
astoņi, tagad gan jau tikai septiņi, jo Jāņa Jaseviča vairs nav,
dodamies uz Saeimu un Iekšlietu ministriju, pasēžam Barikāžu
muzejā. Nekādas patīkamās tās
atmiņas nav, taču šīs vēstures
lapas no mūsu dzīves izraut nevar,» tā D. Traumanis.
Par nopelniem Latvijas valsts
labā 1995. gada augustā Triju
Zvaigžņu ordeni saņēma bijušie
Bauskas milicijas darbinieki Jānis Jasevičs un Aļģis Simanavičs. Didzis Traumanis, Agris
Kociņš, Gundars Bergs un Māris
Kļaviņš IV šķiras Triju Zvaigžņu
ordeni saņēma 2008. gada
4. maijā.
Virtuālajā enciklopēdijā «Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta
sliekšņa» publicēts Aļģa Simanaviča dzīvesstāsts, kurā visspilgtāk iezīmējušies 1991. gada
notikumi.
«Strādājot milicijā, sekojām
līdzi visiem politiskajiem notikumiem pie mums un kaimiņvalstīs. Pēc 13. janvāra notikumiem
Lietuvā sapratām, ka kaut kas līdzīgs būs arī pie mums. Toreizējais Bauskas milicijas priekšnieks Aleksandrs Matvejevs izsludināja visu milicijas darbinieku pulcēšanos. Viņš katram jautāja, kam ir drosme stāties pretī
PSRS toreizējai Iekšlietu ministrijas specvienībai OMON. Bija
darbinieki no priekšniecības,
kuri mēģināja atrunāt. Toreiz
pieteicās 22 cilvēki. 19. janvāra
rītā ar autobusu braucām no
Bauskas uz Rīgu. Bijām bruņojušies ar automātiem un bruņu
vestēm (tad tās svēra ~ 16 kg). Rīgā bija ieradušies miliči no vairākām lauku milicijas nodaļām.
Mūs uzrunāja tā laika iekšlietu
ministrs A. Vaznis, kurš izskaidroja situāciju, ka milicijas darbinieki ir nepieciešami, lai apsargātu svarīgākos objektus Rīgā.
Milicijas darbinieki bija sadalīti
maiņās. A. Vaznis nolasīja pavēli, ka, ja notiek uzbrukums objektam vai tiek apdraudēta dzīvība, drīkst šaut bez brīdinājuma
šāviena. Mums bija jādežūrē pie
Iekšlietu ministrijas ēkas. Pirmie
dežūrēja mūsu kolēģi no Bauskas. Mēs, iecavnieki, viņus nomainījām 20. janvāra rītā. Kopā
bijām astoņi: Didzis Traumanis,
Guntars Bergs, es, Valērijs Markūns, Māris Kļaviņš, Agris Kociņš, Jānis Jasevičs un Renārs
Zaļais. Atceros, kad tikko bijām
ieradušies Rīgā, ielas jau bija pil-

nas ar cilvēkiem, un tad kāda
sieviete teica: «Beidzot milicija
arī ir kopā ar tautu!»
Tā mēs veicām savas dežūras, četri dežūrēja ārā uz ielas,
un četri tikmēr atpūtās. Dežurējot ārpusē, mēs novērojām
OMON pastiprinātu interesi par
mūsu objektu. OMON komandieri es pazinu pēc sejas, jo
1982. gadā biju kopā ar viņu
strādājis Bauskas milicijā. Kad
ap pulksten 21.00 es, Bergs,
Markūns un Kociņš izgājām uz
maiņu, sākās uzbrukums Iekšlietu ministrijai. Mēs ar Markūnu apsargājām centrālo ieeju,
Bergs ar Kociņu apsargāja otru
ieeju. Uz mums sāka šaut ar trasējošām lodēm. Tajā brīdī es biju
aizgājis līdz krustojumam, kad
ieraudzīju, ka pa ielu ar ieslēgtām gaismām lielā ātrumā brauc
divas trafaretās milicijas mašīnas un kravas automašīna, pilna
ar OMON kaujiniekiem. Uz
mums šāva no blakus esošās
Celtniecības ministrijas ēkas ar
ložmetēju, kā arī no vairākām
vietām Bastejkalna parkā. Es vēl
centos Kociņam un Bergam uzsaukt, ka sākas uzbrukums, bet
viņi neredzēja un nedzirdēja, jo
bija pagriezušies ar muguru. Vēlāk uzzināju, ka viņi tika atbruņoti. Mēs ar Markūnu atšāvāmies no uzbrucējiem un, iekļuvuši ministrijas ēkā, centāmies
aizbultēt durvis. Es nebiju paspējis aiztaisīt durvis līdz galam,
kad mani ievainoja gūžā.
Turpinājās intensīva apšaude. Ēka tika ieņemta no augšstāva. Aizstāvji bija ievainoti, daži
nošauti, un lielākajai daļai bija
beigušās patronas. Telpās bija
cauršauti radiatori, un tās bija
pilnas ar tvaiku un ūdeni.
OMON mēģināja mūs pieveikt ar
asaru gāzi, bet gāzes baloni
iekrita ūdenī un nodzisa. Pret
pārspēku noturējāmies apmēram stundu. Mums palīdzēja vēl
trīs apsardzes darbinieki. Kad
OMON ieņēma ministriju, tad visi sāka skatīties, kas ir sašauts,
kas ir nošauts, katrs meklēja savējos. Kociņš ar Bergu iegāja
ūdens pārpludinātā telpā, kur
gulēja Jānis Jasevičs ar pāršautām kājām. Mani uz pleca iznesa
Markūns uz ātrās palīdzības mašīnu. OMON darbinieki arī iznesa vienu no apsardzes darbiniekiem, kam divas lodes bija trāpījušas kaklā. Mūs ar ātro palīdzību veda uz Rīgas 1. slimnīcu.
Pa ceļam apsardzes darbinieks
nomira. Slimnīcā man uzreiz tika veikta smaga operācija, jo bija
pāršauta centrālā artērija. Operācija noritēja veiksmīgi, bet lode
netika izņemta. Intensīvās terapijas palātā gulēju kopā ar Gvido
Zvaigzni, kurš vēlāk mira. Tur
arī uzzināju, ka Jasevičs ir slimnīcā.»
5.lpp.
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Rasma Mažāne šobrīd dzīvo
tēva mājās «Lejas Ūdri» Iecavas
novadā, bet barikāžu laikā viņa
strādāja par operāciju māsu Rīgas 1. neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcā. Mediķiem tolaik bija jādežūrē un jābūt gataviem palīdzēt jebkurā
brīdī. Pirms vairākiem gadiem viņa apbalvota ar Barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi un krūšu
nozīmīti. Barikāžu laikā piedzīvotās izjūtas viņa iemūžinājusi
rakstā «Arī toreiz gribējās vaicāt:
«Kas notiek Latvijā?»», kurš publicēts rakstu, dokumentu un atmiņu krājumā «Nevardarbīgā
pretošanās. Latvijas pieredze»,
kas veltīts barikāžu 15. gadadienai.
«Pārsteigums, mulsums un:
«Ko es varu palīdzēt?» - tajās dienās bija lielākajai Latvijas cilvēku daļai. Man arī. Gadu desmitiem bijām pasīvi dzīvojuši ārpus politikas. Zem lozunga
«Miers mums ir dārgs». Aktīvā politika bija bīstama. Vai mēs bijām
nobijušies? Ne visi! Jāatzīstas:
īstu baiļu nebija. Bija kaut kas tā
kā liela darba talkā. Tikai jāatrod
sava vieta.
Ejot pa aleju garām Ministru
padomei, ielu aizsprosto smagās
automašīnas, ceļu remonta mašīnas. Kūp un dūmo ugunskuri.
Ap tiem sasēduši šoferi, studenti.
Ap pārtikas kastēm rosās sievietes. Mašīnas piekabe ar tējas katlu. Spainī kūpošas desiņas. Tās
dala katram, kas vien vēlas. Un
tas neko nemaksā?! «Maizīti arī,
lūdzu, lūdzu!» [..]
Katrs cenšas darīt kaut ko
labu. Nāk vēl viens vīrs krietnos
gados un pienes mums maizīti ar
siltas desas šķēlītēm. «Lūdzu, ņe-

Kara muzejā
apskatāma
skolēnu darbu
izstāde
1991. gada barikāžu 20. gadadienas atceres pasākuma
ietvaros Valsts izglītības satura
centrs realizē projektu «Tik tev
Latvijas, cik tavā sirdī iekšā».
Ir noslēdzies projekta
1. posms - izglītības iestāžu
audzēkņu vizuālās mākslas
konkurss. Konkursam tika iesūtīti 635 darbi no 107 izglītības
iestādēm. Izstādei Latvijas Kara
muzejā izvirzīti 67 darbi, tostarp
arī pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» vizuālās mākslas
studijas audzēkņa Paula Kauķa
zīmējums (skolotāja Ilze Arāja).
Izstāde apskatāma no
12. janvāra līdz 31. janvārim. IZ

miet!» Diez vai mācītāja pasniegtam kumosam pie Dievgalda bijusi tāda svētība, kāda tai rupjas
maizes šķēlei te - pašā Rīgas centrā, kur tik daudz un dažādu
ļaužu. Bet varbūt šis vīrs arī bija
mācītājs, nevis zemnieks vai
rūpnīcas strādnieks.
Un vai šis barikāžu laiks nav
viens vienīgs Dievkalpojums un
Lielo Lūgšanu laiks? Tik daudz
lūgšanu kopš Otrā pasaules kara diez vai uz debesīm jebkad raidīts? Te māksliniekam Kārlim
Miesniekam atkal taptu glezna
par «Dienišķo maizi». [..]
Vai tā bija tikai demonstrācija vai Asinsbalss, kas sauca atkal kopā tautu?
Paliek Bastejkalns ar asins
paltīm uz gājēju celiņa, pagaidām pārklātas ar žagariņiem,
norobežotas ar svecītēm. Žurnālisti fotografē. »
Roalds Cildermanis 1991.
gada barikāžu dienās kopā ar
Raimondu Sietiņu, Aivaru Šulcu
un citiem LNNK Iecavas nodaļas
pārstāvjiem sargāja Ministru padomes ēku. Dežūrējuši katrs savā kabinetā ar nūjām rokās, lai
varētu aizsargāties gadījumā, ja
kāds censtos ielauzties ēkā caur
logu. Barikāžu piemiņas pasākumos Roalds nav piedalījies un
neplāno to darīt arī šogad. «Interese jau būtu, bet ar laiku grūti.
Strādājot autoservisā, uz darba
laiku neskatāmies. Darba ir
daudz un jāpaspēj arī uz galda
tenisa sacensībām aizbraukt.»
Natālija Banka
1991. gada janvārī barikāžu
laikā Natālija Banka ļoti aktīvi
piedalījās Iecavas nodaļas

barikāžu aizstāvju koordinēšanas un praktiskās aprūpes darbos. Viņas dežūras Rīgā sākotnēji bija pie Starptautiskā sakaru centra, vēlāk pie Latvijas
Televīzijas torņa; bija jāorganizē
tehnika barikāžu veidošanai,
malkas sagāde, ēdināšana. Viņa
atceras, ka Iecavas dažādo organizāciju un individuāla cilvēku atsaucība bijusi ļoti liela. Ar
pateicību viņa min Leļļu teātra
kolektīva viesmīlību un Nacionālās bibliotēkas Pētniecības nodaļas darbinieku iejūtību, izmitinot barikāžu dalībniekus un rūpējoties par viņiem.
Barikāžu dalībniekus un atbalstītājus vieno Barikāžu laika
atceres pasākumi. Natālijai Bankai atmiņā labi saglabājusies
pirmā tikšanās pēc gada Rīgā,
kad ar Barikāžu piemiņas medaļām apbalvoti vairāki iecavnieki
un Iecavas nodaļai dāvāta
M. Oses glezna. Natālijas kundze
savukārt organizēja Barikāžu
desmitgades atceres pasākumu
Iecavas parkā 2001. gada janvārī. Viņa lepojas, ka dēls Jānis bija izveidojis piemiņas svečturus,
ko pasniedza barikāžu laika Rīgas draugiem.
Stepans Drozdovs
Būdams visai krieviskā Zālītes sovhoza vadītāja amatā, S.
Drozdovs sagaidīja Trešo atmodas laiku. Izdevās noorganizēt
Tautas frontes grupu 20-30 cilvēku sastāvā. Pats aktīvi darbojās Iecavas un Bauskas rajona
Tautas frontes grupā. [..] Barikāžu dienās S. Drozdovs organizēja iecavniekus un zālītiešus
braucienam uz Rīgu Televīzijas
torņa apsardzei.

Imants Vērzemnieks
Liktenīgajā 1991. gada barikāžu laikā Imanta Vērzemnieka
vadītais autobuss bija viena no
dzīvajām saiknēm starp Iecavu
un Rīgu. Imants atceras, ka
iecavnieki gandrīz divas nedēļas
piedalījās dažādu Rīgas objektu
apsargāšanā un viņš ar savu
autobusu pārvadāja barikāžu
dalībniekus.
Imants Sūna
Kad tika nodibināta Tautas
fronte, tai pievienojās arī iecavnieks Imants Sūna. 90. gadu
beigās viņš tika ievēlēts par Tautas frontes Iecavas nodaļas
priekšsēdi. Imants Sūna aktīvi
piedalījies notikumos barikāžu
laikā, organizējot cilvēku grupas, kas brauca uz Rīgu aizstāvēt neatkarību. «Cilvēki bija lieli
entuziasti. Nāca individuāli un
nāca organizācijas, kas pieteicās
braukt uz barikādēm. Nevienam
par to nemaksāja, arī benzīns un
transports bija jāgādā pašiem,
tomēr cilvēki nāca. Iecavas putnu fabrika, spirta rūpnīca, poliklīnika, Iecavas kolhozs, p. s. Progress, ceļu daļa, katlu māja, pat
pensionāru biedrība nāca, pieteicās, brauca un aizstāvēja Latviju. Lielie darbi ilga no 13. līdz
25. janvārim. Tas ir visas Iecavas
nopelns, nevis viena cilvēka. To
visu izdarīja Iecava pati, es biju
tikai tas, kas visu virza uz
priekšu», saka Sūnas kungs.
Publikācijā izmantoti materiāli no
grāmatām: «Nevardarbīgā
pretošanās. Latvijas pieredze»,
«Latvijas Tautas Fronte» un
interneta vietnes
www.gramata21.lv. Materiālus
apkopoja Anta Kļaveniece.

Dejotāju atraktivitātes paraugstunda
A: Romualds Latkovskis

kolektīva «Iecava» dejotājs

15. janvārī vidējās
paaudzes deju kolektīvs
«Iecava» uzņēma ciemiņus:
«Saimi» no Jumpravas,
«Bandavu» no Saldus,
«Sānsoli» no Alojas,
Iecavas senioru deju
kolektīvu un
TDA «Teiksma» vidējās
paaudzes dejotājus
no Rīgas.
Iecavas kultūras namā bija
ieradušies kolektīvi no visiem
Latvijas reģioniem, izņemot Latgali. Šo nepilnību centās novērst
daži deju kolektīvi, iekļaujot
savā repertuārā pa kādai latgaļu

dejai. Programma bija daudzkrāsaina un atbilstīga visām gaumēm.
Ar latgaliešu temperamentīgajām dejām tika vainagota arī
koncerta izskaņa. Kad «Bandavas» kolektīvs bija nodejojis fiziski grūto «Tālu dzīvo mana
mīļā», tad iecavnieki, kas paši uz
savas ādas izbaudījuši šo smago
iepriekšējā gada repertuāra deju,
nolēma kolēģīšus pakacināt un
priekšnesuma noslēgumā
daudzbalsīgi aicināja deju atkārtot. Bandavieši gan deju neatkārtoja, bet, kā jau tas daždien dzīvē
gadās, - kas citam bedri rok, pats
tajā iekrīt... Iecavnieku pēdējo
deju «Ābrama polka» ar sakāpinātu tempu uz izturības robežas
nācās vien atkārtot pašiem nama
saimniekiem. Cerams, ka šose-

zon ar šo deju varēsim
iepriecināt daudz vairāk Iecavas
publikas, jo diemžēl uz šo
koncertu iecav-nieki bija kūtri
atnākt...
Savukārt paldies jāsaka pašu deju kolektīva pārstāvēm Dacei un Ingai par labi sagatavoto
koncerta programmu. Paldies
jaunajai kultūras nama direktorei Almai par vispusīgo atbalstu
pasākuma tapšanā. Īpašs uzteikums dīdžejam Ivaram par dejotāju lustīgo un daudzpusīgo izklaidēšanu pēckoncerta pasākumā. Balles laikā katrs deju kolektīvs atrādīja teatrālu priekšnesumu par tēmu «Deja kā teātris», tādējādi padarot pasākumu
par jautrības iemiesojumu. Šie
priekšnesumi bija dejotāju atraktivitātes paraugstunda. IZ
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Kultūras namā jūtas kā starp savējiem
1.lpp.

Laimrota Jaunzeme ir beigusi Kultūras vadības studijas Liepājas Universitātē, gandrīz četrus gadus bijusi Cēsu rajona Nītaures kultūras nama vadītāja.
Beidzamos trīs gadus viņas
darbs bijis saistīts ar tirdzniecības jomu. «Sākās krīze, mazajā
lauku kultūras namā kultūras
dzīve sāka apsīkt, jo naudas bija
arvien mazāk un mazāk. Meklēju
citas darba iespējas un nonācu
tirdzniecībā,» stāsta L. Jaunzeme.
Novembrī viņa piekritusi pie-

dāvājumam strādāt par veikala
«Cento» vadītāju Iecavā. «Paralēli
darbam tirdzniecībā esmu vadījusi kāzas un dažādus pasākumus. Piemēram, viens no maniem lielākajiem projektiem ir
Latvijas pļaušanas čempionāts
Nītaurē, kuru organizēju sadarbībā ar «Latvijas Avīzi» un Zemkopības ministriju. Darbs tirdzniecībā - tas ir pienākums, bet
darbs kultūras lauciņā - tā ir joma, kam pieder mana sirds. Protams, ir nogurdinoši, ja nākas
strādāt svētku dienās un brīvdienās, toties tas sniedz gandarījumu, kas arī ir sava veida sa-

Sniega tīrītāji

maksa par paveikto.»
Klausoties Laimrotas stāstījumu, kļūst pašsaprotami, ka viņa piekritusi piedāvājumam sākt
darbu kultūras namā. «Šeit uzreiz jūtos kā starp savējiem,» atzīst Laimrota, kas nu jau nopietni apsver arī iespēju kļūt par
īstenu iecavnieci. Novada centru
gan viņai vēl nav izdevies pilnībā
iepazīt. «Gaidu, kad kļūs gaišāki
vakari. Līdz šim manā maršrutā
bija tikai trīs pieturas punkti:
«Cento» - deviņstāvu mājas autoosta, kam tagad pievienojies
ceturtais - kultūras nams,» smejas Laimrota. IZ

Laimrota priecājas, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma viņa
varēs darboties sev tīkamajā
jomā. «Vismaz nevajadzēs turēt
savu augstskolas diplomu sekcijā aiz stikla. Es ticēju, ka reiz
es atkal būšu kultūras darbiniece, un nu tas ir piepildījies.»

Ceļu un ielu uzturētāji Iecavas novadā - publicējam koriģētu un
papildinātu sarakstu.

SIA «Rakmente» (atbildīgais - V. Knāķis, tel. 26967166)
·
A18 /P93-Gailēni-Straumes-V1039/
·
B6/V1039-Straumes-Jumpravnieki/
·
A16 /V1039-Sproģi-Jumpravnieki-Jaunrenes-Vanči/
(posmā no V1039 līdz ceļam A15)
·
B7 /P93-Pleču kapi/
·
A28 /V7-Stūrīši-Pulkas-A7/
·
A29 /V1008-Dāzēni-Zariņi-A7/
·
A30 /Zorģu iela-Gāršas/
·
A34 /A7-Straujie-Liepiņas-Sarmas/
·
A31 /A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi/
·
A33 /V1008-Podāzeļi-Jaunsibras-novada robeža/
·
A22 /A7-Palejas-Lapskalni-Roņi/
·
C6 /A7-Baložu kapi/
·
B11 /Lejas Smedes-Smedes kapi-Gāršas/
·
B12 /A7-Lejas Smedes-Kļaviņas/
·
B3 /P92-Kokles-Valdēni-Mellupes-P92/
·
A9 /V9-Kraukļi-Jaunzemji/
·
A10 /P92-Kaziķi-Zirnieki/
·
A11 /Pleči-Strazdi-Zīles/
·
A32 /V1008-Baltmeķi-Viesturi/
·
A37 /V1039-Rožkalni-Augštīrumi/
·
A39 /Plūdoņi-Bērziņi/
·
B10 /Gāršas-Lieljāņi-Purvzemnieki/
·
C5 /V1008-Rumbu kapi/
·
C7 /A7-Lūči-Vaselnieki/
Z/s «Dālderi» (atbildīgais - Ķ. Grasis, tel. 29471611)
·
A1 /A7-Jānumi-Vīleikas-V7/
·
A4 /A7-Brīviņi-Dimzukalns-Daugavas-A7/
·
A8 /Vārpas-Upuri-Novadi-V9/
·
A6 /V1010-Melderi-Stīveri-Jesi-A7/
·
A5 /Daugavas-Dzimtmisas skola-V1010/
·
A7 /Dimzukalns-Sēņaudzētava/
·
A2 /V1010-Vārnas-Tīrumi-Pukšeļi-Jānumi/
·
A27 /A7-Lauči/
·
C3 /A7 gar mazo Brenci/
·
C2 /A7-Dimzukalns-Lejas Dimzas-Gruntes/
·
C1 /V7-Dravnieki-Tīrumi/
·
A3 /Andersoni-Caunes-Vārnas/
·
B1 /Vārnas-Kalniņi-Stabiņi/
·
B2 /A7-Mednieki-Bajāri-Daugavas-A7/
·
B8 /A7-Plepji-Kluburi-Žubītes/

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
(atbildīgais - D. Traumanis, tel. 28643263)
·
Cēsnieku līča teritorija
·
Iecavas upes kreisā krasta ielas, Grāfa laukums un
daudzdzīvokļu māju pagalmi
·
Ielas pie deviņstāvu mājām
·
A7 trotuāri
·
A35 /A7-Kaspari/
A/s «Latvijas Ceļu uzturētājs» Bauskas ceļu rajona Iecavas
iecirknis (atbildīgais - G. Arājs, tel. 29475426)
·
Iecavas centra teritorija no Rīgas ielas pa kreisi līdz
Edvarta Virzas ielai (skatoties virzienā uz Rīgu)
·
Iecavas centra teritorija no Rīgas ielas pa labi līdz Baldones
ielai (skatoties virzienā uz Rīgu)
·
Upes iela Iecavā
·
A12 /V1012-Trapes-Austrumi-Iģi/
·
B14 /Dzelzāmurs-Kārkliņi-Sarmas/
LAKS «Rosme» (atbildīgā - N. Bokova, tel. 29268131)
·
A20 /V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7 /
·
B13 /Tāmas-Gruzduļu kapi-Dreimaņi-novada robeža/
·
A19 /V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi/
·
A23 /Audrupi-Krieviņi-V1047/
·
A24 /V1040-Smiltnieki-Dartija 5/
·
A25 /A7-Viļņi-Ozolu iela/
·
A26 /Klētnieki-Alejas-Bemberi-Mētras/
·
A22 /A7-Palejas-Lapskalni-Roņi/
·
A21 /Rosme-Zobi-Dumpji/
·
C11 /Audrupi-100.kv./
SIA «KG Loģistika» (atbildīgais - K. Kalniņš, tel. 29547422)
·
A13 /Dārza iela (Zālīte)-Jaundedži-Jaunrājumi/
·
A38 /V1009-Šļūkas-Zemītes-pārbrauktuve/
·
B4 /V7-Mazie-Kaijas-Šļūkas-V1007/
·
A14 /V1009-Ligzdas-Zālīte/
·
A15 /Dārza iela (Zālīte)-Ķerkši-Raņķi-V1039/
·
A17 /Dārza iela (Zālīte)-Cielavas-Bružas-P93/
·
B5 /P93-Rinkas/
·
B9 /P93-Kalnieši-Vabuļi-V1008/
·
B16 /V1045-Spilvenieki-Kļiebas/
·
A16 /V1039-Sproģi-Jumpravnieki-Jaunrenes-Vanči/
(posmā no ceļa A15 līdz Vančiem)
·
B15 /P93-Ozolgaiļi-Karabāze Dienvidi/ IZ
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Sporta ziņas

15. janvārī Akmenes balvas izcīņā Lietuvā piedalījās septiņas
iecavnieces.
Sporta skolas «Dartija» audzēknes startēja divās vecuma grupās.
1998. gadā dzimušu un jaunāku sportistu konkurencē starp
20 dalībniecēm 3. vietu izcīnīja Beāte Jašuka, 5. vietu ieguva
Arta Lauberga-Laukenberga, bet 7. vietu - Monta Zaumane.
2001. gadā dzimušu un jaunāku tenisistu grupā sacentās
22 sportistes. Pirmajā finālā 12 labāko dalībnieču vidū iekļuva
divas iecavnieces: Sibilla Salgrāve ierindojās 7. vietā, bet
Terēza Druviņa - 9. vietā.
14. un 15. janvārī Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
audzēkņi startēja galvaspilsētā, kur risinājās Rīgas atklātais
jaunatnes ziemas čempionāts vieglatlētikā telpās.
1996. -1997. gadā dzimušo sportistu grupā Mārtiņš Šteins izcīnīja
2. vietu tāllēkšanā (5,56 m), bet Daniels Špoģis - 2. vietu 800 m
skrējienā (2 min. 26 sek.).
1994.-1995. gadā dzimušo dalībnieku grupā Rūdolfs Tonigs
ieguva 2. vietu 200 m skrējienā (24,90 sek.) un 3. vietu 60 m
sprintā (9,34 sek.), savukārt Emīls Sevastjanovs tika pie divām
3. vietām - trīssoļlēkšanā (12,15 m) un 400 m skrējienā
(56,60 sek.).
15. janvārī Amatieru basketbola līgā BK VEF uzvarēja BK
Dartija ar rezultātu 84:57 (pa ceturtdaļām 18:14; 26:7; 17:19;
23:17).
«Tik nevarīgi sen neesam bijuši,» par Iecavas komandas sniegumu
šajā spēlē sacīja galvenais treneris Voldemārs Pārums. Pie vainas
neierastais spēles laiks - sestdien pulksten 12, ilgā spēļu pauze
kopš decembra vai cits iemesls - grūti atbildēt, bet puiši spēlējuši
bez degsmes. Katastrofāls zaudējums izcīnīto bumbu rādītājā
64:25 jau liecina, ka pretinieki nav līdzvērtīgi pretendējuši uz
panākumu. «Mājinieki uzspieda savu spēles stilu un ar agresīvu
aizsardzību lika mūsu līderiem kļūdīties,» atzīst V. Pārums.
Juris Brūveris: 14 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Gundars Brička: 13 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Dāvis Kravals: 13 punkti, 2 izcīnītas bumbas;
Mārcis Eglītis: 9 punkti, 3 izcīnītas bumbas,
Juris Ojāru: 5 punkti;
Ivars Zemītis: 2 punkti;
Juris Zakenfelds: 1 punkts, 8 izcīnītas bumbas;
spēlēja arī Aldis Beitiņš, Jānis Saveļjevs un Jānis Eiduks.
Ar septiņām uzvarām un trīs zaudējumiem Dartija pašlaik ieņem
3. vietu Centra grupas kopvērtējumā. Nākamā spēle iecavniekiem
atkal jāaizvada izbraukumā - 24. janvārī pret Rīga/Pārdaugava,
bet 26. janvāra vakarā savā laukumā jāuzņem Kursa MRU.
16. janvārī Iecavas vieglatlēti devās uz Jēkabpili, lai
piedalītos Latvijas jaunatnes ziemas čempionātā C vecuma
grupai.
90 dalībnieku konkurencē visaugstākie sasniegumi padevās
Deividam Špoģim - 7. vieta 300 m skrējienā (48,7 sek.) un 8. vieta
60 m skrējienā (8,70 sek.).
16. janvārī Bauskā Mēmeles kausa izcīņā basketbolā:
Ozo - Iecavas SS
65:57 (D. Kravals 24, J. Eiduks 15)
18. janvārī sporta namā «Dartija» aizritēja Iecavas novada
atklāto sacensību galda tenisā 3. kārta.
1. vietu izcīnīja Jānis Breijers, 2. vieta – Aleksandram
Tokmačovam, bet 3. vietā ierindojās Alise Pluce.
Sacensību 4. posms gaidāms februārī.
18. janvārī Iecavas sportisti piedalījās Jēkabpils sporta skolas
atklātajās vieglatlētikas sacensībās B grupai.
Rūdolfs Jānis Štāls - 1. vieta lodes grūšanā (12,16 m)
Žanis Sevastjanovs - 3. vieta 300 m skrējienā (46,62 sek.)
Hugo Zilberts - 3. vieta 60 m skrējienā (8,11 sek.)

Mārtiņš Šteins - 2. vieta tāllēkšanā (5,61 m) un 4. vieta
augstlēkšanā (1,55 m)
Oskars Dudurs - 4. vieta 60 m skrējienā (8,13 sek.) un
4. vieta tāllēkšanā (5,42 m)
Linda Šteinberga - 4. vieta 60 m skrējienā (8,94 sek.) un 4. vieta
tāllēkšanā (4,34 m)
Hugo Zilberts, Žanis Sevastjanovs, Mārtiņš Šteins un Daniels
Špoģis - 1. vieta 4x150 m stafetes skrējienā (1,27 min.)
Zemgales reģiona skolēnu sporta spēļu turnīrs «Oranžā bumba»
1995.-1996. gadā dzimušiem basketbolistiem Ķekavā risinājās 18.
janvārī. Iecavas vidusskolas zēni (Francis Lisovskis, Roberts
Lindavs, Roberts Zariņš, Dairis Feldmanis, Linards Jaunzems,
Helvijs Meļķis un Edgars Beņķis) sešu komandu konkurencē
izcīnīja 2. vietu. Dzimtmisas pamatskolas basketbolisti ierindojās
5. vietā. IZ
Iecavas novada 16. atklāto
basketbola čempionātu
12. janvārī sāka pirmās
apakšgrupas komandas.
Pie pirmās uzvaras tika pagājušā gada čempioni Klondaika/Jumis A, kas ar rezultātu
56:46 pieveica Eva autonams
basketbolistus. Uzvarētāju sastāvā ar 21 punktu rezultatīvākais bija I. Zemītis, savukārt
baušķeniekiem visvairāk punktu (19) guva N. Metnieks.
Otrajā spēlē Jelgavas Rokiji
piecu vīru sastāvā pārliecinoši ar
70:44 uzvarēja pērnā čempionāta pastarīšus ABC. Rezultatīvākie spēlētāji bija attiecīgi J. Brūveris (28) un G. Vancāns (14).
Diemžēl nenokārtotu formalitāšu dēļ Rokiji nevarēs turpināt
dalību čempionātā, tā ka pirmajā apakšgrupā turpmāk spēlēs
tikai piecas vienības.
Pirmās spēļu dienas noslēgumā Kluburu juniori ar rezultātu
43:71 piekāpās Grīnvaldei. Rezultatīvākie basketbolisti M. Baranovskis (20) un G. Brička (24).
13. janvārī pie diviem punktiem par uzvaru tika Valauto,
Ozolu 15 un Saint-Gobain basketbolisti. Jelgavas Valauto, papildināta ar brāļiem Dzintaru un
Jāni Pārumiem sastāvā, ar rezultātu 62:57 pārspēja jaunos
iecavniekus, kuri Voldemāra
Pāruma vadībā spēlē BK Iesācēji
komandā. Viesu komandā ar 28
punktiem rezultatīvākais bija
G. Justovičs, mājiniekiem J. Eiduks (24).
Otrajā spēlē Ozolu 15 basketbolisti pārliecinoši ar 67:42 uz-

varēja Stelpes/Bārbeles komandu (M. Eglītis 17; J. Klāviņš 14).
Bet intriģējošākā cīņa par panākumu izvērtās AC Kluburi un
Saint-Gobain duelī, kas beidzās
ar nelielu rezultāta starpību
39:41 (J. Saveļjevs 18; K. Rācenājs 13). Nākamās čempionāta
spēles sporta namā «Dartija» notika19. janvārī. IZ

Sporta namā
Iecavas novada
16. atklātais basketbola
čempionāts
20. janvārī
20:30 Stelpe/Bārbele Saint-Gobain
21. janvārī
20:30 BK Iesācēji - AC Kluburi
21:20 Ozolu 15 - Valauto
27. janvāris
19:30 Saint-Gobain BK Iesācēji
20:20 Kluburu juniori Klondaika/Jumis A
21:10 Grīnvalde - ABC
28. janvāris
20:00 AC Kluburi - Ozolu 15
20:50 Valauto Stelpe/Bārbele
2. februāris
19:30 Stelpe/Bārbele BK Iesācēji
20:20 Ozolu 15 Saint-Gobain
21:10 Klondaika/Jumis A Grīnvalde
3. februāris
20:30 Eva autonams - ABC
21:20 Valauto - AC Kluburi

Aizsaulē aizgājuši
Juzefa Stepanova (19.06.1923. - 13.01.2011.)
Dzidra Gruntiņa (28.04.1931. - 13.01.2011.)
Janīna Dumpe (10.02.1940. - 18.01.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

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

Aicinām uz
VINGROŠANAS nodarbībām
(pilates + kalanētika)

Vēlas strādāt : : :

fitnesa klubā «Jautrais apelsīns»
otrdienās, ceturtdienās plkst. 18.00.
Tālr. 22345916 (Valentīna).

Sieviete meklē jebkuru darbu.
Tālr. 26974205.

DZIEDINĀŠANAS
DIEVKALPOJUMI,
kā arī atbrīvošana
no depresijas un atkarībām

Piedāvā darbu : : :
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
spēcīgs strādnieks pastāvīgam
darbam Dzimtmisā
(kokzāģētavas lentveida
gateris). Iespējama apmācība.
Tālr. 29120419.

Rīgas ielā 23,
Pestīšanas Armijas
Iecavas korpusa telpās,

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

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

22. janvārī plkst. 11
Iecavas kultūras namā
notiks Iecavas

Politiski represēto kluba
biedru atskaites sapulce.

Sporta namā

Uzņemsim jaunus biedrus.
Laipni lūdzam mūsu kluba
biedru pulkā!

Latvijas Basketbola līga
21. janvārī pl. 18:30
BA Turība - Liepājas Lauvas

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

Piedalies fotokonkursā
«Visapkārt sniegs»!
Lai saglabātu atmiņā balto ziemu, aicinām piedalīties
fotokonkursā «Visapkārt sniegs».
Paldies tiem, kas jau fotogrāfijas atsūtījuši,
bet citiem interesentiem atgādinām, ka
bildes kopā ar nelielu aprakstu,
autora vārdu un uzvārdu
jāiesūta 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.

Amatieru basketbola līga
26. janvārī pl. 20:30
Dartija - Kursa MRU
Sporta skolas «Dartija»
atklātās sacensības
vieglatlētikā
2. posms
26. janvārī plkst. 14:00
D grupa (2000. g. dz. un
jaunāki zēni un meitenes)
Jaunatnes basketbola līga
23. janvārī plkst. 11:00
Iecava - Bauska

Vidusskolā
Iecavas novada skolu
sacensības florbolā
6.-7. klasēm
31. janvārī pl. 15:30.
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.

8.

Kultūras namā
29. janvārī plkst. 11:00
Pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīvu
sadancis - KONCERTS.
Ieeja - bez maksas.

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.
Biļešu iepriekšpārdošana.

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 Burke-Burkevics un
kolorītā dziedātāja
Liene Bronuša (pazīstama
ar skatuves vārdu Candy).
Biļešu cenas - Ls 3; 4; 5.
Biļešu iepriekšpārdošana.

Iecavas parkā
Ziemas sporta diena
23. janvārī neatbilstīgu
laika apstākļu dēļ atcelta
uz nenoteiktu laiku.
Sekojiet informācijai.

Sludinājumus
«Iecavas Ziņu»
rubrikās
VĒLAS STRĀDĀT un
PIEDĀVĀ DARBU

publicējam
bez maksas.
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