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AKTUĀLI
Šajā numurā:
2.
Izvērtē
skolēnu
skaita
samazināšanos

Nopelna
5.
ceļojumu ar
kruīza kuģi

21. janvārī Lielvārdes kultūras namā notika Nīderlandes KNHM fonda projektu konkursa
«Sabiedrība ar dvēseli 2011» noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī Harijs un Alda Baranovi
(no kreisās), projekta koordinatore Iecavas novadā Ineta Bramane, Inta un Tālrīts Krastiņi,
KNHM fonda pārstāvis Latvijā Niko Opdams un fonda direktors Franks van Bussels.
3.lpp.

Siltuma tarifa izmaiņām
pagaidām nav pamata
A: Anta Kļaveniece

Domes 10. decembra sēdē
deputāti iepazinās ar
pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA «Iecavas siltums» gada
pārskatu. Dzirdētais rosināja
meklēt atbildes uz
iedzīvotājiem neskaidriem
jautājumiem.
Kas ietekmē tarifa izmaiņas uzņēmumā «Iecavas siltums»?
No 2009. gada oktobra uzņēmuma SIA «Iecavas siltums» piedāvātais siltumenerģijas vienotais pārdošanas tarifs ir diferen-

Sniega
tīrītāju
un ceļu
saraksts

6.

Jaunie futbolisti tiek uz
čempionāta nākamo kārtu

Veiksmīgs starts telpu futbola
Zemgales čempionātā
cēts un ir tieši atkarīgs no izdevies futbola kluba
a/s «Latvijas gāze» piegādātās «Iecava» 2003. gadā
dabasgāzes tirdzniecības dife- dzimušajiem futbolistiem,
rencētā tarifa. Pārējās tarifa ap- informē komandas treneris
rēķinā ietvertās izmaksas līdz Andrejs Tiščenko.
šim izdevies atstāt nemainīgas.
«Pirmajā izbraukumā TukuTā, piemēram, šī gada janvārī, mā jauno sportistu izcīnītās trīs
salīdzinot ar iepriekšējiem mē- uzvaras četrās spēlēs ļāva ierinnešiem, gāzes cena pieauga par doties otrajā vietā piecu koman15,5%, bet tarifs - par 10,5%.
du konkurencē. Izloze komandai
Kāpēc siltuma tarifs nav pa- nebija pārāk labvēlīga, jo mūsu
zemināts līdz ar biogāzes koģe- grupā tika ielozēta stiprā Jūrmanerācijas stacijas darbības uz- las komanda, mums neērts presākšanu? Sākotnēji taču izska- tinieks FK «Dobele» un pagājušā
nēja solījumi, ka lētākas sil- gada čempioni - FK «Tukums»,
tumenerģijas iepirkšana ļaus kuru sacensībās pārstāvēja disamazināt siltuma cenu. 4.lpp. vas komandas,» stāsta treneris.

Pirmā FK «Iecava» komandas
spēle norisinājās pret FK «Tukums» pirmo komandu. Pretinieki jau pašā spēles sākumā guva
trīs vārtus, un turpmākie FK
«Iecava» futbolistu centieni gūt
kaut vienus vārtus beidzās neveiksmīgi.
Spēlē pret Dobeles futbolistiem sīva cīņa ritēja no pirmās
līdz pēdējai minūtei. Komandas
vispirms rūpējās par savu vārtu
drošību, tāpēc bija maz vārtu gūšanas momentu. Tomēr vienus
vārtus pašā spēles izskaņā, izmantojot pretinieku aizsargu nesaprašanos savā starpā, guva
Daniels Raginskis, atnesot komandai uzvaru 1:0.
6.lpp.

2012. gada 27. janvārī

2.

Esam to skolu vidū, kuras minētas īpašā izaugsmes kategorijā
A: Agra Zaķe

Iecavas vidusskolas direktore
Jautājumi par novada skolu
skolēnu skaita samazināšanos
un aizplūšanu uz citām
skolām aktualizēti Iecavas
vidusskolas un deputātu
kopīgā sēdē decembrī.
Ar novada Domes lēmumu
izveidota darba grupa šī
jautājuma izpētei.
Iecavas vidusskolā 2011./
2012. mācību gadā skolēnu
skaits uz 1. septembri bija 676,
kas, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir sarucis par 84 skolēniem.
Skolēnu skaita samazināšanās iemesli:
* 1. klasē šajā mācību gadā
mācības uzsāka 41 skolēns, kas,
salīdzinot ar iepriekšējo mācību
gadu, ir par 15 skolēniem mazāk. To skaidrojam ar dzimstības
samazināšanos: 2003. gadā ir
dzimuši 103 bērni, 2004. gadā tikai 83).
* 2011./2012. mācību gadā
tika nokomplektētas trīs 10. klases ar 42 skolēniem, kas ir par
35 mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā.
* skolēni ar krievu apmācību
valodu turpina mācības skolās,
kuras piedāvā attiecīgu programmu. Mūsu skolā pamatizglītības mazākumtautību programmu piedāvā tikai 6., 8. un
9. klasē.

* pētot skolēnu kustību mācību gada laikā, konstatēts, ka uz
dzīvi ārzemēs pārcēlušies 12 skolēni, skolu mainījuši 16 (četri Iecavas internātskola, trīs Dzimtmisas pamatskola, četri Jelgavas speciālā skola, pieci mainījuši dzīves vietu). No vakarskolas atskaitīti seši skolēni (četri - uzsākuši darba gaitas, divi mainījuši dzīves vietu).
* Izglītības likums paredz, ka
vecāki ir tiesīgi izvēlēties skolu.
Mēs to respektējam un priecājamies, ka skolēni spēj mācības
turpināt valsts labākajās ģimnāzijās.
Pēc karjeras izglītības speciālistes izpētes datiem 51% 9. klašu absolventu ir izvēlējušies mācības turpināt Iecavas vidusskolā, 8% - strādā, 36% - izvēlējušies
mācību iestādes ar profesionālo
ievirzi, 5% skolēnu turpina izglītoties ģimnāzijās. Jāpiezīmē, ka
divi skolēni atgriezušies atpakaļ,
lai mācītos Iecavas vidusskolā.
Būtiskākie skolēnu aizplūšanas iemesli no skolas, pirmkārt,
ir bezdarba radītās problēmas un
piedāvātās darba iespējas Rīgā,
otrkārt, skolas izvēle tuvāk dzīvesvietai, treškārt, skolas, kas
piedāvā skolēnus interesējošas
izglītības programmas (mūzika,
sports, valodas), ceturtkārt, skolas ar profesionālo ievirzi, kā arī
speciālās skolas.
Vairāku skolas sanāksmju

darba kārtības jautājums, tostarp arī skolas padomes sanāksmē, tika izskatīts jautājums par
mācību stundu saraksta izmaiņām. Izmaiņas stundu sarakstā
tiek izdarītas saskaņā ar vidusskolas nolikuma 28.2. punktu.
Skolas padomes locekļi, noklausoties skolas vadības ziņojumu,
neiebilda pret kārtību, kādā notiek stundu izmaiņas, organizējot mācību priekšmetu olimpiādes, alternatīvās stundas, sacensības un konkursus. Stundu
saraksts tiek mainīts arī skolotāju slimības dēļ un kvalifikācijas
celšanas nolūkos, apmeklējot
kursus.
Līdz šim skola realizē sešas
izglītības programmas. Lai motivētu skolēnus turpināt izglītību
vidusskolā, nākamajā mācību
gadā paredzēts atvērt komerczinību izglītības programmu.
Bijušas vecāku iebildes par
skolēnu darbaudzināšanu. Skolēni, kuri apzinīgi mācās, aktīvi
iesaistās ārpusskolas aktivitātēs
konkursos, olimpiādēs, skatēs,
interešu izglītības pulciņos, kā
arī sporta un mūzikas skolās, ir
ļoti noslogoti.
Dažādu pašapakalpošanās
iemaņu apgūšana notiek, veicot
dežūrdarbu klasē. Nepieciešamības gadījumā skolēni veic līdzdalības pasākumus, uzkopjot skolas apkārtni, iesaistoties Lielajā
talkā vai iesaistoties skolas sa-

gatavošanā jaunajam mācību
gadam. Pagājušajā mācību gadā
apkopšanas darbu bija maz, jo
čakli strādāja algotie bezdarbnieki, bet šogad atjaunosim
prakses dienas vasarā.
Lielāku uzmanību pievērsīsim vecāku sapulču apmeklējumam, jo ļoti labi tiek apmeklētas
klašu vecāku sanāksmes, bet
skolas darbība kopumā vecākos
dažkārt neizraisa interesi, lai
gan konferences sniedz vispusīgu ieskatu skolas darbā, tās izaugsmē, notiek skolēnu koncerts, uzstājas dažādi vieslektori.
Liels paldies skolas padomei
par līdzdarbošanos skolai aktuālu jautājumu risināšanā, un
sirsnīga pateicība talantīgajiem
skolēniem un skolotājiem par
darbu, jo valsts skolu reitingā no
127 vispārējās vidējās izglītības
mācību iestādēm (vidusskolas
un ģimnāzijas) ieņemam 66. vietu.
Reitinga algoritms, kas balstīts centralizēto eksāmenu rezultātos, dod objektīvu ieskatu tieši
šajā rādītājā. Trīs pozīcijās mūsu
skola ir 25 labāko lauku vidusskolu grupā. Esam to skolu vidū,
kuras minētas īpašā izaugsmes
kategorijā. Skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, mūsu
skolas atrašanās valsts skolu
reitinga 25. vietā ir liels gandarījums. IZ

Daudz laimes dzimšanas dienā, Vinnij Pūk!
18. janvārī Iecavas
vidusskolas 1. un 2. klašu
skolēni atzīmēja Alana
Aleksandra Milna 130.
jubileju. Īpaši cildinājām
vismīļāko, vispazīstamāko
rakstnieka grāmatu varoni
Vinniju Pūku, sveicot viņu
85. dzimšanas dienā (tā gan
bija jau oktobrī).
Skolēni bija īpaši gatavojušies: lasījuši A. A. Milna grāmatu
par Vinniju Pūku, zīmējuši, mācījušies dziesmas. Lai atsauktu
atmiņā grāmatas saturu, 5.c klases skolēni Valerija, Eva un
Toms Ričards uzstājās ar nelielu
ludziņu. Mazie skatītāji novērtēja aktieru sniegumu un ar interesi sekoja līdzi notikumiem uz
skatuves.
Un tad notika brīnums - uz
svinībām ieradās pats Vinnijs
Pūks! Bērnu sajūsma un mirdzošās acis parādīja, cik gaidīts un
mīlēts ir lācis. Pēc garā ceļa Vinnijs Pūks visus aicināja piedalīties Pūka vingrošanā. Tad sekoja

mīklu minēšana. Skolēnu daudzbalsīgās atbildes norādīja, ka
grāmatā nav palicis neviens neiepazīts varonis vai notikums.
Uzrunājot Pūku, kā sokas ar skolā iešanu, saņēmām atbildi, ka
Meža skolā māca gan rotaļāties
un draudzēties, gan dziedāt un
dejot, bet rakstīt gan ne. Tāpēc
skolēni palīdzēja Vinnijam Pūkam labot kļūdas apsveikumā,
kuru tas nesa ēzelītim I-ā dzimšanas dienā.
Vēlos uzslavēt 2. klašu skolēnus un īpaši 1. klašu skolēnus
par to, cik ātri un pareizi uzdevums tika izpildīts. To apstiprināja arī klašu audzinātājas. Noslēgumā skolēni kopā ar jubilāru
Vinniju Pūku secināja, ka katrā
dzimšanas dienā jābūt arī tortei,
tāpēc visi kopā izpēlējām rotaļu
«Tortes cepšana». Pateicoties par
jauko pasākumu, Vinnijs Pūks
katrai klasei dāvināja vēstulīti ar
aicinājumu tikties atkal un atkal, lasot grāmatu. Skolēni saņēma arī saldus našķus. Pasākums izdevās tiešām skaists un

Lai atsauktu atmiņā grāmatas saturu, 5.c klases skolēni
Valerija, Eva un Toms Ričards uzstājās ar nelielu ludziņu.
atraktīvs.
Vēlos pateikties pasākuma
draugiem: Aivaram Birzmalim
(SIA «Meduspods»), 10.a klases
skolniecei Artai Vītoliņai,
5.b klases skolēniem Evai Ķeružei, Tomam Ričardam Šteinber-

gam, Valerijai Trifonovai, kā arī
skolotājām Valdai Prokopenko
un Anitrai Taurenei par sadarbību un atbalstu.
Inga Belinska,
Iecavas vidusskolas
bibliotēkas vadītāja
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Sumina labāko
projektu īstenotājus
A: Ineta Bramane

1.lpp.

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki februārī
Pirmdien, 6. februārī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 8-12 (katru pirmdienu) pieņemDomes izpilddirektors
M. Veinbergs

Domes projektu vadītāja
21. janvārī Lielvārdes
kultūras namā notika
Nīderlandes KNHM fonda
organizētā projektu konkursa
«Sabiedrība ar dvēseli 2011»
noslēguma pasākums.
Piedaloties KNHM fonda organizatoriem, Nīderlandes-Latvijas tirdzniecības kameras pārstāvjiem un realizēto projektu
dalībniekiem, tika sveikti šī gada
augstāk novērtētie projekti.
Iecavas novadā vērtēšanas komisijas augstāko novērtējumu
un naudas prēmiju 500 eiro apmērā no KNHM fonda projekta
turpmākai attīstībai saņēma
projekts «Ābeļu taka» Intas Krastiņas vadībā.
2011. gads Iecavas novadam
bija pirmais KNHM projekta «Sabiedrība ar dvēseli» īstenošanā,
un jau pirmajā gadā iedzīvotāju
interese un gribēšana piedalīties
projektā bija liela, jo pieteikti bija 19 projekti, no kuriem apstiprināt varēja vien desmit.
Nīderlandes fonds pirmajā

I2g

gadā sedza projekta izmaksas
1000 eiro apmērā jeb 100% no
vienam projektam paredzētā finansējuma. Nākamajos divos
gados fonda ieguldījums būs attiecīgi 50 un 40%. Atlikušo projekta līdzfinansējumam nepieciešamo daļu būs jāsedz pašām
iniciatīvu grupām. Vērtēšanas
komisijai, izvērtējot pirmā gada
projektu rezultātus Iecavas novadā, radās priekšlikums iedzīvotāju līdzfinansējumu 2012. un
2013. gadā dalīt uz pusēm ar
pašvaldību. Šis priekšlikums jau
ir guvis atbalstu Finanšu komitejā un vēl jāapstiprina Domes
sēdē.
Jau pirmais projekta «Sabiedrība ar dvēseli» gads ir pierādījis, ka viens no veidiem, kā sakopt savu apkārtējo vidi, ir līdzdarbojoties. Tā ir pieredze, ko
projekta dalībnieki aicina izmantot arī citus novada iedzīvotājus.
Lai jaunas ierosmes un labas
idejas rodas arī šogad! Uz sadarbību šī gada konkursā! IZ

plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Otrdien, 7. februārī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu īres komisijas sēde
Pirmdien, 13. februārī,
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Bundule,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 14. februārī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 15. februārī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 16. februārī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 21. februārī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 23. februārī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 28. februārī,

Vecāku atbalsta grupā
mācīsies izprast saikni
starp sevi un bērnu
A: Dina Meļķe

sociālās palīdzības organizatore
Iecavas novada pašvaldības
iestādē «Iecavas novada
Sociālais dienests»
ceturtdien, 2. februārī, darbu
sāks atbalsta grupa vecākiem
«Bērnu emocionālā
audzināšana».
Atbalsta grupā aicināti darboties vecāki, kas ir Sociālā dienesta klienti un audzina bērnus
līdz septiņu gadu vecumam.
Grupas nodarbībās vecāki paplašinās savas zināšanas, mācoties izprast saikni starp sevi un
bērnu, iegūs jaunu pieredzi un
domubiedrus.
Nodarbības palīdzēs vecākiem, kuru bērns reizēm ir pat-

vaļīgs vai agresīvi uzvedas, attīstīs saskarsmes iemaņas, nostiprinās pašcieņu, veicinās emociju
pašregulāciju un bērnu uzticēšanos saviem vecākiem. Grupas
dalībnieki tiksies desmit nodarbībās, un tās notiks reizi nedēļā
2-2,5 stundu garumā. Atbalsta
grupas nodarbības notiks Sociālā dienesta telpās Dzirnavu
ielā 1, un tās organizēs sociālās
darbinieces ģimenēm ar bērniem
Arta Manuša un Ļuda Belruse,
piesaistot psiholoģi Ilzi Ābelnieci.
Abu sociālo darbinieču pieredzē šī būs jau piektā organizētā
atbalsta grupa, pēc kuru apmeklējumiem ģimenēs jūtamas izmaiņas: tās spēj pielāgoties apstākļiem un atbilstoši rīkojas sarežģītās situācijās. IZ

plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Melnās ziņas
- 19. janvārī plkst. 10:00
Iecavas tirgus teritorijā 1975. gadā dzimušam vīrietim sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka viņš iesaistījis
nepilngadīgu 1996. gadā dzimušu meiteni alkoholisko dzērienu
lietošanā.
- 20. janvārī plkst. 00:40
Iecavas novada Audrupos aizturēts 1959. gadā dzimis vīrietis,
kurš vadīja automašīnu Renault
Trafic, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā
2,02 promiles. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 20. janvārī plkst. 15:10 Skolas ielā kādam 1984. gadā dzimušam vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protkols
par dabisko vajadzību kārtošanu
sabiedriskā vietā.

- 20. janvārī plkst. 16:24
1951. gadā dzimušai sievietei sastādīts administratīvā pārkāpuma protkols par to, ka ceļa
Iecava – Stelpe 6. kilometrā viņas
suns skraidījis nepiesiets.
- 21. janvārī plkst. 22:55 uz
ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža aizturēts 1974. gada dzimis
vīrietis, kas vadīja velosipēdu,
būdams alkohola reibumā un
bez vadītāja apliecības. Alkohola
koncentrācija izelpojamā gaisā
1,68 promiles. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore
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Tarifa izmaiņām pagaidām nav pamata
1.lpp.

SIA «Agro Iecava» biogāzes koģenerācijas stacija novembri un
decembri aizvadīja ražošanas
testa režīmā un arī janvārī joprojām strādā nestabili, piegādi veicot nevienmērīgi, ar pēkšņiem
temperatūras kritumiem. Tieši
tādēļ uzņēmumam «Iecavas siltums» vēl nav pamata mainīt siltumenerģijas tarifu. Secinājumus, labākajā gadījumā, varētu
izdarīt apkures sezonas beigās,
skaidro SIA «Iecavas siltums»
valdes loceklis Juris Drizļionoks.
Taču nav arī tā, ka iedzīvotāji
pagaidām palikuši bez guvuma.
2011. gada 1. aprīlī ražošanas
uzņēmumiem maksa par patērēto elektroenerģiju pieauga par
33%. No 1. jūlija akcīzes nodoklis dabasgāzei pieauga par 5%.
Šo izmaksu sadārdzinājuma dēļ
daudzi siltuma ražotāji paaugstināja siltuma tarifu. SIA «Iecavas siltums» tarifu atstāja nemainīgu ar cerību, ka lētākas siltumenerģijas iepirkšana no koģenerācijas stacijas šos izdevumus nosegs.
Cik daudz siltumenerģijas
saražo koģenerācijas stacija
un cik «Iecavas siltums»?
Stabili strādājot, koģenerācijas stacija spēj saražot aptuveni
pusi no Iecavai nepieciešamā siltuma daudzuma. Pašlaik, kamēr
ārā valda ziemai neraksturīgi
silts laiks, SIA «Iecavas siltums»
darbina tikai vienu no četriem
apkures katliem, un tā jauda ir
1,9 MW, bet SIA «Agro Iecava» solītā siltumenerģijas piegādes
jauda ir 1,4 MW. Tā kā nedēļas
nogalē meteorologi sola temperatūras pazemināšanos, visticamāk uzņēmumam «Iecavas siltums» būs jāieslēdz vēl viens apkures katls.
Siltā ziema un siltumenerģijas iepirkšana no koģenerācijas
stacijas gan draud ar SIA «Iecavas siltums» izkrišanu no piektās
gāzes iepirkuma grupas (grupas
darbojas pēc principa – jo vairāk

pērc, jo mazāk maksā), jo gāzes
patēriņš būtiski samazināsies.
Tas nozīmē, ka uzņēmumam par
1000 kubikmetriem gāzes būs jāmaksā par Ls 13,88 vairāk. Ja
ņem vērā, ka gadā uzņēmums
patērēs aptuveni vienu miljonu
kubikmetru gāzes (līdz šim aptuveni divus milj.), sadārdzinājuma
summa ir vērā ņemama, apdraudot iedzīvotāju cerību par krietni
lētāku siltuma cenu.
Kāpēc šogad, kad ir tik silta
ziema, par siltumu jāmaksā
tikpat vai pat dārgāk nekā
pērn, kad aukstums bija daudz
lielāks?
2010. gada novembrī vidējā
āra gaisa temperatūra bija +3,30,
bet 2011. gada novembrī - +4,60;
2010. gada decembrī - -6 , bet
2011. gada decembrī - +2,5.
Zemāk redzamajā tabulā salīdzināts siltumenerģijas patēriņš
divās līdzīgās mājās. Kā redzams, 2010. gadā abu māju siltumenerģijas patēriņš ir ļoti līdzīgs un, ņemot vērā zemo temperatūru, augstāks nekā 2011.
gadā. Jāņem vērā arī māju
siltumnoturība. 2011. gadā mājai Edvarta Virzas ielā 23 tika
veikta renovācija, un tabulā ir
lieliski redzams, ka pie aptuveni
līdzīgiem mēneša temperatūras
rādījumiem siltumenerģijas patēriņš šajā mājā ir samazinājies
par vairāk nekā 50%.
Jāņem vērā, ka renovētā mājā katra dzīvokļa īpašniekam ir
iespēja izvēlēties sev vēlamo temperatūru, jo radiatori ir aprīkoti
ar alokatoriem. Tas nozīmē arī to,
ka siltumenerģija tiek uzskaitīta
un katrs maksā tikai par paša
dzīvoklī patērēto siltumu.
Daudzdzīvokļu mājās, kurās nav
veikta renovācija, šādas iespējas
nav. Tajās tiek uzskaitīts kopējais siltumenerģijas patēriņš un
tad tas sadalīts uz mājas kvadrātmetriem. Šādā situācijā iedzīvotāji nav ieinteresēti taupīt. Tā
teikt, kāpēc man jāsalst, ja kaimiņš dzīvo komfortā, bet jāmaksā visiem vienādi.

Siltumenerģijas patēriņu var
palielināt arī iedzīvotāju vēlme
dzīvot komfortablākos, siltākos
dzīvokļos, rēķinoties arī ar to, ka
par siltumu būs jāmaksā vairāk.
SIA «Iecavas siltums» kasē
jebkuram interesentam ir iespēja iepazīties ar aprēķiniem un salīdzināt māju skaitītāju rādījumus, izlietotās siltumenerģijas
daudzumu, cenu, uzrādīto patērētā ūdens daudzumu. Šādu visu daudzdzīvkļu māju patēriņa
salīdzinājumu par 2010. un
2011. gada novembri un decembri iespējams apskatīt arī interneta vietnē www.iecava.lv.
Vai taisnība, ka uzņēmums
savu peļņu izmantojis nemaksātāju parādu dzēšanai?
Pagājušajā gadā uzņēmums
SIA «Iecavas siltums» pēc vairāku
gadu zaudējumiem tiešām strādāja ar peļņu. Taču nav taisnība,
ka peļņa izmantota, lai dzēstu
iedzīvotāju nenomaksātos parādus. Peļņa novirzīta uzņēmuma
iepriekšējos gados gūto zaudējumu segšanai. Zaudējumi radušies, jo iepriekšējos gados tarifs
bieži vien nebija atbilstošs reālajām izmaksām. 2008. gadā gāzes
cena strauji pieauga, dažkārt pat
katru dekādi, bet jauna tarifa
apstiprināšanas procedūra aizņēma trīs mēnešus, un uzņēmumam šajā laikā nācās strādāt ar
zaudējumiem.
Tieši tādēļ 2009. gada oktobrī
uzņēmums ieviesa diferencētu
siltumenerģijas pārdošanas tarifu, kas automātiski mainās atkarībā no a/s «Latvijas gāze» piegādātās dabasgāzes tirdzniecības cenas.
Iedzīvotāju parāds uzņēmumam pašlaik ir aptuveni
150 tūkstoši latu. Summu pārsvarā veido 2008./2009. gada
sezonā uzkrātie parādi, kad
iedzīvotāji vēl nespēja attapties
no krīzes izraisītā šoka. 2010./
2011. gada sezonā uzņēmumā
SIA «Iecavas siltums» bija viens
no labākajiem parādu atgūšanas
rādītājiem valstī. IZ

2010. gada
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Āra gaisa vidējā temperatūra

+3,3

Kopējais siltumenerģijas
patēriņš daudzdzīvokļu mājā
Rīgas ielā 19

13,359 MWh

Kopējais siltumenerģijas
patēriņš daudzdzīvokļu mājā
Edvarta Virzas ielā 23

12,519 MWh

2011. gada

decembris

novembris
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decembris

+4,6

+2,50

21,767 MWh

13,031 MWh

15.486 MWh

20,170 MWh

5,145 MWh

6,903 MWh
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0

Tabulā salīdzināts siltumenerģijas patēriņš divās līdzīgās mājās. Kā redzams, 2010. gadā
abu māju siltumenerģijas patēriņš ir ļoti līdzīgs Jāņem vērā arī māju siltumnoturība.
2011. gadā mājai Edvarta Virzas ielā 23 tika veikta renovācija. Pie aptuveni līdzīgiem
mēneša temperatūras rādījumiem siltumenerģijas patēriņš šajā mājā ir samazinājies par
vairāk nekā 50%.

4.

Jauno izpildītāju
konkurss Edvarda
Grīga zīmē
A: Astrīda Ķēniņa

konkursa direktore
No 27. līdz 29. janvārim
Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā notiks
XVII Latvijas mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu izpildītāju
konkurss, kurā piedalīsies
209 jaunie mūziķi 15
instrumentu grupās,
pārstāvot 55 mūzikas skolas.
Konkursantu vidū ir arī
Iecavas mūzikas skolas
audzēkņi: Paula Roznere (6.
flautas klase, pedagoģe Ilvija
Bensone) un Mārtiņš Murāns
(4. sitaminstrumentu klase,
pedagogs Harijs Gūtmanis).
Interesanti, ka Harijs pats ir
bijis šī konkursa dalībnieks 2007. gadā viņš ieguvis III pakāpes laureāta diplomu.
Iecavas mūzikas skolas bērni
spēlēs sestdien, 28. janvārī. Mārtiņš uzstāsies laikā no plkst.
11.50 līdz 13.30 (izlozes kārtībā),
bet Paula spēlēs laikā no plkst.
18 līdz 20 (arī izlozes kārtībā).
Konkursu rīko biedrība Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris,
to atbalsta Rīgas Dome, Norvēģijas vēstniecība Latvijā, Kultūrkapitāla fonds, Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmija. Trīs
dienas no agra rīta līdz vēlai vakara stundai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas koncertzāles skatuve kļūs par nopietna
un gaidīta konkursa norises vietu daudzu mūzikas skolu
audzēkņiem.
Jauno izpildītāju konkurss
notiks jau septiņpadsmito gadu.
Šoreiz izcilā komponista Edvarda Grīga zīmē, jo obligāto repertuāru veido norvēģu mūzika. Tieši tāpēc to atbalsta Norvēģijas
vēstniecība Latvijā, bet žūrijas
darbā piedalīsies arī Bergenas
Filharmonijas orķestra solo obojists, Grīga Akadēmijas pasniedzējs Steinars Hannevolls un
flautists Arilds Andersens no
Skienas.
«Izpildītāju konkursa popularitāte ir profesionālās orientācijas sekmīgs risinājums. Daudzi
jo daudzi konkursa laureāti ir
kļuvuši par profesionāliem mūziķiem, solistiem, un mēs zināmviens no pirmajiem soļiem viņu
karjerā ir bijis arī šis konkurss.
Konkurss ir atklāts, un jauno
mūziķu uzstāšanos bez maksas
var klausīties ikviens interesents. IZ
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Mazie mākslinieki nopelna ceļojumu
A: Elīna Arāja
F: Lāsma Bunere

Noslēdzies mākslas konkurss
«Valodas eksplozija», kurā
veiksmīgi piedalījās arī
Iecavas jaunrades pulciņa
«Dartija» mazie meistari.
Starptautiskā valodu uzņēmuma «Skrivanek Baltic» organizētāji novembrī aicināja bērnus
un jauniešus sacensties konkursā - interpretēt valodu mākslā
un rosināt radošuma izpausmi
jebkurā mākslas tehnikā, žanrā
un formā, veicinot bērnu un jauniešu interesi par valodu. Konkursa atbalstītāji vērtēja darbus
divās vecuma grupās: no septiņiem līdz 14 gadiem un no 15 līdz
18 gadiem. Mākslas darbi bija
dažādās tehnikās – no keramikas izstrādājumiem līdz pat digitālām vizualizācijām, tomēr uzkrītošā vairākumā bija zīmējumi
un gleznojumi.
«Skrivanek Baltic» mārketinga direktore Agnese BirnbaumaEglīte skaidro, ka vietas šajā
konkursā netika dalītas, taču
vislabākais saņēma galveno balvu – apmaksātus svešvalodu
kursus no organizētājas «Skrivanek Baltic». To saņēma 11 gadus
jaunā māksliniece Džeina Dombrova no Bērnu un jauniešu centra «Daugmale». Konkursā viņa
piedalījās ar darbu, kas bija lampiņa-piramīda ar mālā veidotām
plaknēm un izgrieztiem valodu
nosaukumiem tajās. Vēl piecus
darbus izvēlējās atbalstītāji, dāvinot simpātiju balvas: divas no
«Tallink» un pa vienai no grāmatnīcas «Globuss», veikala «Gleznot.lv» un no studijas «Fotoakadēmija».
Vairāk nekā 200 dalībnieku
konkurencē «Dartijas» mazie
mākslinieki par guašas tehnikā
veidoto studijas audzēkņu kopdarbu saņēma vērtīgāko simpātiju balvu no «Tallink». Tas ir ceļojums Rīga–Stokholma–Rīga
skolēnu pavasara brīvdienu laikā, kad Baltijas jūrā uz «Tallink»
kuģiem notiks tradicionālie svētki «Bērni bērniem». Balvas ieguvējiem būs iespēja vadīt zīmēšanas meistarklasi citiem bērniem
uz kruīzu kuģa jūras ceļojuma
laikā. Otru šādu balvu saņēma
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
audzēkņi par grafikas žanrā veidotajiem konkursa darbiem.
Pulciņa vadītāja Ilze Arāja
stāsta, ka bijis ļoti aizraujoši gatavoties šim konkursam: «Uzzinot konkursa tematu, pirmajā
brīdī bija pilnīga neizpratne, kā
lai rosina un iedvesmo bērnus
šādam darbam, bet direktore Irīna Freimane iedrošināja: «Valo-

Pie saviem darbiem vadītāja Ilze Arāja ar kopdarba pārstāvēm: Lauru Dombrovsku (no
kreisās), Abitu Tauriņu, Emīliju Blohinu, Paulu Visocku un Karīnu Buneri. Izstāde
apskatāma līdz 30. janvāra vakaram izstāžu zālē «Happy Art Museum» galerijā «Rīga»,
Dzirnavu ielā 67. Ieeja bez maksas.
da ir skaņa, un skaņa ir krāsa.»
Atgriežoties zīmēšanas kabinetā,
ieraudzīju pirms dažām dienām
skolnieces Paulas Visockas zīmēto darbu «Slinkum, slinkum,
laid mani vaļā!», kurā viņa krāsās izsaka savu tā brīža noskaņojumu. Un tad domas jau sāka
raisīties.» Jaunrades pulciņā
katrs centies izdomāt kādu vārdu vai teicienu. Karīna Bunere
piedāvājusi sakāmvārdu Sūram
darbam saldi augļi, bet Ance
Straujā - Liela brēka, maza vilna.
Tad bērni atcerējušies, kā lietas
saukuši bērnībā: Laurai Dubkēvičai atmiņā bija palicis korektors - koridors, grabažnieks - mašīnas bagāžnieks. Gleznu tapšanā bērni izmantojuši arī logopēdiskajā grupā noklausītus vārdus: zīlnieks - koks, kuram ir zīles, ko gleznā attēlojis Matīss
Bolšteins; slaucene - slota, ko
uzgleznojusi Elīza Jansone; bet
Enia Tīna Šusta savā mākslas
darbā atspoguļojusi prātojumu
«Vistu sauc par gaili, bet gaili par
papagaili, no kā izriet mammagailis un papagailis.»
«Visbeidzot tomēr nolēmu apskatīties svešvārdu vārdnīcā,
kas īsti ir eksplozija, un izrādās,
ka 1978. gada izdevumā rakstīts: Eksplozija [latīniski: Explosio - padzīšana plaukšķinot] –
sprādziens,» savu pārsteigumu
atceras I. Arāja. Sekojušas pārrunas par tiem vārdiem, kas no

mūsu valodas būtu jāpadzen, un
kā tos ilustrēt. Abita Tauriņa gribējusi padzīt vārdu tvitojam, ko
mākslas darbā attēlojusi kā cilvēkus ar datoriem, sēžot kokā un
čivinot, bet Roberts Zabarovskis
uzzīmējis malačus – bērnus ar
acīm malā. Bērni ar prieku
iesaistījušies izskaužamo vārdu
meklēšanā un minējuši vēl citus:
kurtka, misene, maika, davai utt.
Kopdarbā piedalījušies arī mazie
bērni no sagatavošanas grupas
«Rotaļa»: Darjana Balaša, Alise
Nungure-Šterna, Estere Pauļonoka un Markuss Heidemanis.
Viņu zīmējumos attēlotas mīklas
un to atminējumi. Visus darbus
apvienojuši vienā lielā mapē un

nosaukuši «Iecavas vārdnieks –
vārdu vārti». Kopdarbs iesniegts
kā viens mākslas darbs, jo tikai
visi kopā tiešām atspoguļoja valodas eksploziju.
16. janvārī jaunrades pulciņa
«Dartija» pārstāvji ieradās uz izstādes atklāšanu un visiem par
pārsteigumu uzzināja, ka ir nopelnījuši vērtīgāko simpātiju balvu - ceļojumu uz Stokholmu.
Diemžēl vēl nav izlemts, kā balvu
sadalīt, jo apbalvotā darba tapšanā bija iesaistīti 24 vizuālā
pulciņa audzēkņi, bet ceļojums
dāvāts pulciņa vadītājai un trijiem bērniem. Diplomus gan saņēma visi jaunie mākslinieki valodas gleznotāji. IZ

Aicina ievērot gripas profilakses pasākumus
Veselības inspekcija aicina
pievērst īpašu uzmanību
gripas profilaktiskajiem
pasākumiem izglītības
iestādēs, lai samazinātu risku
inficēties ar gripas vīrusu.
Ikdienas profilaktiskie pasākumi ietver telpu vēdināšanu, kā
arī atbilstošu apstākļu nodrošināšanu higiēnas ievērošanai.
Lai novērstu gripas cirkulāciju telpās, izglītības iestādei jānodrošina telpu regulāra vēdināšana pēc katras mācību stundas,
savukārt pirmsskolas izglītības
iestādēs grupas telpas jāvēdina
ik pēc 1,5–2 stundām.

Gripas infekcija izplatās gaisa–pilienu un kontakta veidā, tādēļ nepieciešams organizēt biežāk lietojamu priekšmetu tīrīšanu telpās. Iestādē jānodrošina
atbilstoši apstākļi – karstais
ūdens un roku mazgāšanas un
nosusināšanas līdzekļi.
Veselības inspekcija iesaka
pēc iespējas mazāk uzturēties
vietās, kurās ir daudz cilvēku.
Ar plašākiem inspekcijas
ieteikumiem izglītības iestādēm,
sociālās aprūpes iestādēm un
dienesta viesnīcām var iepazīties
mājaslapā www.vi.gov.lv, sadaļā
Sabiedrības veselība. IZ
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Jaunie futbolisti tiek uz Zemgales
čempionāta nākamo kārtu
A: Anta Kļaveniece
F: no A. Tiščenko

personīgā arhīva
Kā pretstats spēlei ar FK «Dobele» bija nākamā spēle pret Jūrmalas futbolistiem - abām komandām bija daudz vārtu gūšanas momentu. Veiksmīgāki izrādījās mūsu futbolisti, kas pretinieku vārtos bumbu raidīja divreiz, savos ielaižot tikai vienu.
Pēdējo spēli pret FK «Tukums» otro komandu mūsu futbolisti aizvadīja ļoti pārliecinoši,
neļaujot pretiniekiem izveidot
kaut vienu bīstamu momentu
pie saviem vārtiem. Daniela Raginska un Markusa Krūmiņa gūtie vārti nodrošināja uzvaru ar
rezultātu 2:0.

Pozitīvi aizvadītās spēles vērtē komandas treneris Andrejs
Tiščenko: «Katrā nākamajā spēlē
komanda rādīja arvien labāku
sniegumu. It īpaši priecēja spēle
aizsardzībā, kur pārliecinoši
darbojās Mikus Zaumanis un
Jēkabs Šusts. Nedaudz piekliboja spēle uzbrukumā, it īpaši vārtu gūšanas momentu realizācija.
Pie šā spēles elementa uzlabošanas komanda strādās treniņos
līdz 11. februārim, kad notiks
Zemgales čempionāta otrais
posms.»
Ja izdosies saglabāt vietu divniekā, tad lielajā finālā, kas martā noritēs Tukumā, nāksies spēkoties ar divām labākajām komandām no otras grupas. IZ

A. Tiščenko ar FK «Iecava» 2003. g. dzimušajiem futbolistiem.

Sniega tīrītāju un ceļu saraksts
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/
A13 /Dārza iela (Zālīte)-Jaundedži-Jaunrājumi/
A14 /V1009-Ligzdas-Zālīte/
A15 /Dārza iela (Zālīte)-Ķerkši-Raņķi-V1039/
A16 /V1039-Sproģi-Jumpravnieki-Jaunrenes-Vanči/
(posmā no ceļa A15 līdz Vančiem)
A17 /Dārza iela (Zālīte)-Cielavas-Bružas-P93/
A18 /P93-Gailēni-Straumes-V1039/
A37 /V1039-Rožkalni-Augštīrumi/
A38 /V1009-Šļūkas-Zemītes-pārbrauktuve/
B4 /V7-Mazie-Kaijas-Šļūkas-V1007/
B5 /P93-Rinkas/
B6 /V1039-Straumes Jumpravnieki/
B7 /P93-Pleču kapi/
B9 /P93-Kalnieši-Vabuļi-V1008/
B14 /Dzelzāmurs-Kārkliņi-Sarmas/
B15 /P93-Ozolgaiļi-Karabāze Dienvidi/
B16 /V1045-Spilvenieki-Kļiebas/
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
A19 /V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi/
A20 /V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7/
A21 /Rosme-Zobi-Dumpji/
A22 /A7-Palejas-Lapskalni-Roņi/
A23 /Audrupi-Krieviņi-V1047/
A24 /V1040-Smiltnieki-Dartija5/
A25 /A7-Viļņi-Ozolu iela/
A26 /Klētnieki-Alejas-Bemberi-Mētras/
A35 /A7-Kaspari/
B13 /Tāmas-Gruzduļu kapi-Dreimaņi-novada robeža/
C1 /Audrupi-100kv./

Z/s «Dālderi»
(atbildīgais - Ķ. Grasis, tel. 29471611)
A1 /A7-Jānumi-Vīleikas-V7/
A2 /V1010-Vārnas-Tīrumi-Pukšeļi-Jānumi/
A3 /Andersoni-Caunes-Vārnas/
A4 /A7-Brīviņi-Dimzukalns-Daugavas-A7/
A5 /Daugavas-Dzimtmisas skola-V1010/
A6 /V1010-Melderi-Stīveri-Jesi-A7/
A7 /Dimzukalns-Sēņaudzētava/
A8 /Vārpas-Upuri-Novadi-V9/
A9 /V9-Kraukļi-Jaunzemji/
A10 /P92-Kaziķi-Zirnieki/
A11 /Pleči-Strazdi-Zīles/
A24 /A7-Lauči/
A28 /V7-Stūrīši-Pulkas-A7/
A27 /A7-Lauči/
B1 /Vārnas-Kalniņi-Stabiņi/
B2 /A7-Mednieki-Bajāri-Daugavas-A7/
B3 /P92-Kokles-Valdēni-Mellupes-P92/
B8 /A7-Plepji-Kluburi-Žubītes/
B17 /A6-Jaunkriknas-Stīveru kapi/
C1 /V7-Dravnieki-Tīrumi/
C2 /A7-Dimzukalns-Lejas Dimzas-Gruntes/
C3 /A7 gar mazo Brenci/
C6 /A7-Baložu kapi/
SIA «Rakmente»
(atbildīgais - V. Knāķis, tel. 26967166)
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/
B11 /Lejas Smedes-Smedes kapi-Gāršas/
B12 /A7-Lejas Smedes-Kļaviņas/
A32 /V1008-Baltmeķi-Viesturi/
A39 /Plūdoņi-Bērziņi/
B10 /Gāršas-Lieljāņi-Purvzemnieki/
C5 /V1008-Rumbu kapi/
C7 /A7-Lūči-Vaselnieki/
Zorģu iela IZ

7.
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Sporta ziņas

17. janvārī noritēja Iecavas novada sacensību galda
tenisā 4. kārta.
1. vieta Vilis Dubrovskis
2. vieta Ludmila Bulaha
3. vieta Vilnis Gailums
Meiteņu konkurencē
1. vieta Anna Ansone
2. vieta Monta Zaumane
3. vieta Aivija Grundmane
Sacensību noslēdzošā piektā kārtā notiks 21. februārī, kad arī
tiks apbalvoti kopvērtējuma uzvarētāji atsevišķās grupās.
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzija.
18. janvārī BK «Dartija» - «Ķeizarmežs»
90:78 (pa ceturtdaļām 27:14, 15:26, 25:22, 23:16).
Komandas treneris Voldemārs Pārums atzīst, ka, lai arī pretinieki
atrodas tabulas lejasgalā, izcīnīt uzvaru iecavniekiem nācies ar
grūtībām, jo komanda nebija īsti noskaņojusies spēlei. Treneris
tomēr uzteic veterānu Armandu Švītiņu, kurš parādīja labu
cīņassparu. Šobrīd «Dartija» turnīra tabulā atrodas pirmajā vietā.
Armands Švītiņš - 26 punkti, 3 izcīn. bumbas, 4 pārtv. bumbas;
Gundars Brička - 20 punkti, 6 izcīn. bumbas, 4 pārtv. bumbas,
2 rezultatīvas piespēles;
Gatis Justovičs - 17 punkti, 3 izcīnītas bumbas, 3 pārtvertas
bumbas, 6 rezultatīvas piespēles;
Ģirts Hauks - 12 punkti, 3 izcīnītas bumbas, 3 pārtvertas
bumbas, 6 rezultatīvas piespēles;
Juris Brūveris - 8 punkti, 3 izcīn. bumbas, 7 rezult. piespēles;
Aldis Beitiņš - 7 punkti, 4 izcīn. bumbas, 3 rezult. piespēles.
Spēlēja arī Ivars Puļķis, Jānis Ivanovs, Linards Jaunzems, spēlē
piedaloties mazāk par sešām minūtēm.
24. janvārī «Kvēle» (Bauska) - BK «Dartija»
57:85 (pa ceturtdaļām 7:24; 15:19; 15:28; 20:14).
Spēli basketbolisti aizvadīja sporta namā «Mēmele», taču
mājiniekiem tas šoreiz nepalīdzēja. Iecavniekus mobilizēja un
noticēt saviem spēkiem lika veiksmīgi aizvadītā spēles pirmā
ceturtdaļa, kad izdevās gūt 17 punktu pārsvaru. Dartijas treneris
Voldemārs Pārums uzslavē visus komandas sportistus, kas bija
laukumā. Komanda ļoti labi nospēlējusi gan uzbrukumā, gan
aizsardzībā, bijis daudz rezultatīvu piespēļu. Augstu sniegumu
rādījis Ivars Zemītis, kurš 17 minūšu laikā guvis 15 punktus.
Ivars Zemītis - 15 punkti;
Juris Brūveris - 14 punkti, 8 rezultatīvas piespēles;
Ģirts Hauks - 14 p.;
Gundars Brička - 14p., 3 rezultatīvas piespēles;
Jānis Eiduks - 10 p., 5 izcīnītas bumbas;
Gatis Justovičs - 9 p., 8 izcīnītas bumbas, 7 rezultatīvas piespēles;
Armands Švītiņš - 7 p., 6 izcīnītas bumbas;
Linards Jaunzems - 4 p.
Spēlēja arī Aldis Beitiņš un Jānis Saveļjevs.
Nākamā BK «Dartija» spēle 1. februārī plkst. 20:30 sporta namā
«Dartija», kur iecavnieki sacentīsies ar Saulkrastu komandu.
20. janvārī D grupas sportisti piedalījās Ogres novada
Sporta centra atklātajās sacensībās vieglatlētikā.
Jēkabs Ķurbe - 2. vieta 40 metru skrējienā (6,33 sek.),
2. vieta 300 metru skrējienā (54,2 sek.)
Rūdis Pēteris Lasmanis - 4. vieta 40 metru skrējienā (6,58 sek.).
2. vietu 3x150 metru stafetē izcīnīja Jēkabs Ķurbe, Rūdis Pēteris
Lasmanis un Kristaps Dzeņuševs (1 min. 16,9 sek.)
Adriana Ozoliņa - 2. vieta augstlēkšanā (1,10 m)
Enia Tīna Šusta - 3. vieta 300 metru skrējienā (55,6 sek.)
3. vietu 3x150 metru stafetē izcīnīja Enia Tīna Šusta, Paula Kaupe
un Inta Liepiņa (1 min. 21,9 sek.).
21. janvārī Kocēnu novada Zilākalna trasē norisinājās
autosporta sacensības «Žiguļu kauss 2012».
Standarta klasē 22 dalībnieku konkurencē 7. vietā ierindojās Jānis
Pelsis. Kā jau sava novada patriotam pienākas, trasē viņš devās ar
savu sarkano žiguli, kura motora pārsegu rotā Iecavas novada
ģerbonis.
Sestdien, 21. janvārī, Iecavas galda tenisisti no Bauskas
atgriezās ar trim godalgotām vietām, aizvadot jau ceturto kārtu
Bauskas atklātajās sacensībās galda tenisā. 2. līgas spēlēs otro
vietu izcīnīja Monta Zaumane, bet trešo - Aivija Grundmane.
Augstākajā līgā pieaugušo grupā visus pieveica Roalds Cildermanis,
iegūstot godpilno pirmo vietu.

Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līga.
21. janvārī (puiši - 2. divīzija, Centrs).
U-14 Rīgas Pļavnieku pamatskola Iecava 48:22
Ričards Dūmiņš (6 punkti).
U-16 RSC «Sarkandaugava» - Iecava/Vecumnieki 77:66
T. Šķipars (25 punkti), H. Meļķis (13 p.).
22. janvārī Iecavas sporta skolas vieglatlēti piedalījās
Latvijas čempionāta B grupas sacensībās, kas norisinājās
Rīgas sporta manēžā.
Jana Zamarina - 3. vieta 300 metru skrējienā (46,61 sek.);
5. vietu 4x160 metru stafetes skrējienā izcīnīja
Daniels Fjodorovs, Mika Lejnieks, Helvijs Meļķis un
Žanis Sevastjanovs (1 min 35,19 sek.). IZ

Aicina slēpot un
izbaudīt ģimeņu
pasākumu
«Ziemas prieki»
Sestdien, 28. janvārī, notiks
Iecavas novada atklātās
sacensības distanču slēpošanā
un ģimeņu pasākums «Ziemas
prieki».
Sacensības organizē sporta
skola «Dartija», aicinot pasākumā
piedalīties visus slēpotgribētājus
bez vecuma ierobežojuma.
Pulcēšanās un reģistrēšanās
pie SAKS «Dartija» sporta nama
notiks plkst. 10:30. Sacensību sākums - plkst. 11:00. Savukārt,
plkst. 14:00 parkā pie Divkalniņa
visi tiks gaidīti ģimeņu pasākumā
«Ziemas prieki».
Sacensībās slēpošana paredzēta klasiskajā stilā.
Sacensību distances:
* zēniem līdz 13 g. - 2 km
* vīriešiem 14-44 g. - 5 km
* veterāniem 45+ - 5 km
* meitenēm līdz 13 g. - 2 km
* sievietēm 14-44 g. - 3 km
* veterānēm 45+ - 3 km.
Nepiemērotu laika apstākļu
gadījumā sacensības tiks pārceltas uz citu laiku. Sekojiet informācijai. Ar sacensību nolikumu var
iepazīties interneta vietnē www.iecava.lv. IZ

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

Pozitīvi
- Liels paldies par saņemto
jauko dāvanu - Iecavas novada
kalendāru diviem gadiem.
Tiešām iepriecināja! Paldies par
skaisto darbu visiem tiem, kas
fotografējuši un kalendāru tik
jauki un gaumīgi kopā likuši.
/«Iecavas Ziņu» lasītāja
Gulbenes novada
Galgauskas pagastā/

turpmākajiem mēnešiem!

Līdzjūtība
Es gribu katrā rītā iet
Ar vecā tēva dvēseli.
Viņš zemes sauju sirdī nes
Un tajā visu dzimteni.
Ir dzimtās zemes saujai spēks,
Kā avotam un ugunij.
Nest savu zvaigzni degošo
Un vēl aiz nāves neizdzist.

/Agra Dage/

Skumju brīdī esam kopā ar Ģirtu Jakobi,
vectētiņu Ansi Zālīti aizsaulē aizvadot.
Kolēģi Iecavas iecirknī

Aizsaulē aizgājuši
Viktors Vargins (01.09.1948. - 19.01.2012.)
Ausma Seska (30.07.1933. - 22.01.2012.)
Lolija Aukšteine (10.04.1929. - 23.01.2012.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Kultūras namā

Pērk : : :
metāllūžņus (visu veidu).
Sveram un maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
metāllūžņus. Demontējam,
izvedam metāla konstrukcijas,
lauksaimniecības tehniku,
elektromotorus, metināšanas
aparātus u.c.
Tālr. 26200989.

a
Smilts, grants, šķembas
a
Kūtsmēsli
a
Būvgruži

padomju laika bērnu pedāļu
minamo mašīnu jebkādā
stāvoklī.
Tālr. 29289289.

Pārdod : : :
3

Pašizgāzējs 10 m ar iekrāvēju

Tālr. 28288822.
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

2. februārī plkst.17
krogā «Sombrero»
aicinām apmeklēt AVON
kataloga prezentāciju.
Būs iespēja izmēģināt jaunumus
un saņemt produktu
paraudziņus.
Ieeja - bez maksas.

Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā janvārī un februārī
apskatāma
Tautas fotostudijas «Bauska»
izstāde
«ŪDENS MELODIJA».
Ekspozīcijā iekļautas
Normunda Pūķa,
Ivara Kalniņa,
Laimdotas Neikšānes,
Lindas Kaufmanes,
Antas Počus, Ivara Bogdanova,
Jāņa Turka, Gata Orlicka,
Raita Ābelnieka un
Andra Štāla fotogrāfijas.

Iecavas Politiski
represēto kluba
atskaišu - pārvēlēšanu
sapulce notiks
28. janvārī plkst.11
Iecavas kultūras namā.

8.

lopbarības kartupeļus.
Tālr. 26415937.
malku, nomaļu malku un
zāģmateriālus.
Tālr. 26064677.

28. janvārī pl. 17:00
pašdarbības kolektīvu
koncerts «IESKANDINOT
IECAVAS 520 GADU
JUBILEJU»
Ieeja - bez maksas.
7. februārī pl. 9:30
Valmieras teātra izrāde
«PINGVĪNI NĀK»
Ieeja - Ls 2
11. februārī pl. 14:00
grupas «Baltie Lāči»
koncerts «ZIEMAS PASAKA»
Ieeja - Ls 3 un Ls 4,
koncerta dienā - Ls 5
25. februārī pl.17:00
austriešu dramaturga
H. Bergera komēdija
«BALKONA RAGNEŠI»
Ieeja - Ls 3 un Ls 4

Sporta namā
Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
1. februārī pl. 20:30
Dartija - Saulkrasti

Dažādi : : :
Veic dzīvokļu, māju kapitālo
remontu. Jumta darbi.
Galdnieka pakalpojumi.
Tālr. 26060411 (Jānis).

Piedāvā darbu : : :
meklē strādnieku-celtnieku
pastāvīgam darbam.
Vladimirs Smirnovs,
tālr. 26200989.
auklītei ar pieredzi darbam
bērna vai savās mājās.
Vladimirs Smirnovs,
tālr. 26200989.

Vēlas strādāt : : :
auklīte ar pieredzi labprāt
pieskatīs jūsu bērniņu savās
mājās Zorģos.
Tālr. 20271149.
sieviete (50 g., no Bauskas
nov., bērnu nav) meklē
aprūpētājas darbu (ir darba
pieredze un sertifikāts).
Var strādāt arī par auklīti,
mājkalpotāju ar dzīvošanu
uz vietas.
Tālr. 26072746.

Apsveikums : : :
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.

Kas skaistāks - ceriņi vai rozes
To allaž grūti pasacīt,
Bet cilvēks skaistāks vēl par ziediem,
Ja viņā zieda gaisma mīt.
Kā kreimene, kas balta staro,
Kaut meža krēsla viņu klāj.
Šī diena lai ar sauli zaro
Un gaismu citām dienām krāj!
/K. Apškrūma/

NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 13. februārī.

Sirsnīgi sveicam Dzintru Oravu skaistajos dzīves gados!
Zenta, Irēna, Anita, Aija, Viktors un Kārlis
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