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Lemj par
3.
bērnudārza
moduļu
būvniecību
un līdzekļu
piešķiršanu
liftiem
Paši nebūdami
lauksaimnieki, akcijas
ugunskuru netālu no
DUS «Neste Oil» bija
sakūrušas Casno un
Burcevu ģimenes.

Anta Kļaveniece

5. februāra vakarā spoži dega lauksaimnieku akcijas ugunskuri Iecavas novadā.
Ugunskuru akciju maģistrāles «Via Baltica» pievadceļos Baltijas valstu lauksaimnieku organizācijas rīkoja, lai pievērstu sabiedrības un politiķu uzmanību zemniekus diskriminējošai situācijai saistībā ar nevienlīdzīgajiem tiešmaksājumiem.
3.lpp.

Tomāti ziemas vidū.
Pašu audzēti
Anta Kļaveniece
Pašās janvāra beigās, kad ārā
vēl sals un sniegs, aptuveni
40 Iecavas lauksaimnieku,
pārsvarā siltumnīcu
īpašnieku, devās lūkot, kā
jau otro mēnesi briest un
gatavojas Getliņu oranžie
tomāti.
SIA «Getliņi EKO» ir Stopiņu
novada atkritumu poligona apsaimniekotājs. Poligons ir Latvijā unikāls piemērs ekoloģiski
saderīgu darbības virzienu ieviešanai. Energobloka saražotais
siltums tiek izmantots Getliņu
siltumnīcas apsildei, nodrošinot

ideālu vidi lauksaimnieciskajai
ražošanai gada aukstajos mēnešos. Savukārt aitu ganāmpulks,
veicot zāles pļāvēju funkciju, uztur sakoptu poligona teritoriju.
Vairāku gadu garumā Getliņu poligonā veiktās investīcijas
atkritumu apsaimniekošanā un
elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi, kā arī labvēlīgo
ietekmi uz vides saudzēšanu.
Ideju par siltumnīcu celtniecību poligona teritorijā rosinājis
neizmantotais siltums. Tas kā
blakusprodukts rodas energoblokā, kur, sadedzinot apkārtējai videi kaitīgo metāna gāzi, tiek
ražota elektroenerģija.
4.lpp.

Kā ar
ikdienas
produktu
palīdzību
stiprināt
veselību

5.

Iecava uzņem galda tenisa
veterānus no visas Latvijas
Anta Kļaveniece
2. un 3. februārī Iecava
uzņēma viesus no visas
Latvijas. Sporta namā
«Dartija» ar sacensībām galda
tenisā tika atklātas Latvijas
Sporta veterānu savienības
(LSVS) 50. finālspēles.
Sacensību dalībniekus sveica LSVS prezidents Daumants
Znatnajs, paužot pārliecību, ka
sports kalpo par sabiedrības
vienojošo spēku visām paaudzēm. «Jo lielāks cilvēku skaits
iesaistās sportiskās aktivitātēs,
jo tas ir lielāks pamudinājums
visai sabiedrībai, lai pievērstos

aktīvam un veselīgam dzīvesveidam visas dzīves garumā,» viņš
sacīja, norādot, ka sabiedrībā
ir jūtama arvien lielāka interese
par aktīvo dzīvesveidu, jo katru
gadu rīkotajās LSVS sacensībās piedalās augošs interesentu
skaits visās vecuma grupās.
LSVS prezidents pasniedza
arī vairākas balvas. Andra Priedīša «Godīgas spēles» piemiņas
balvu saņēma Laimdota Jordāne un Vera Janševica, bet balvu «Sporta slavas zvaigzne» par
sacensību ilggadēju organizēšanu saņēma Baiba Gāga. Iecavā
LSVS finālspēļu sacensības galda tenisā līdz šim noritējušas
jau 22 reizes.
6.lpp.

2013. gada 8. februārī .

Skolu ziņas

Interesanti janvārī!
Inga Čipena
internātpamatskolas direktores
vietniece
Līga Bosko
un no skolas arhīva

Iecavas internātpamatskolā
tradicionāli tiek organizēti
rūpīgi sagatavoti ārpusstundu
pasākumi. Janvārī skolēniem
bijusi iespēja piedalīties jau
divos gluži atšķirīgos skolas
lielajos pasākumos.
17. janvāris kļuva par sporta
svētkiem. Klases pulcējās zālē,
demonstrējot savus īpašos sporta tērpus un pārsteidzot skatītājus ar prasmi skaisti līdzināties,
klausīt komandām un soļot ierindā. Soļotājus vēroja žūrijas
modrais skatiens, un noslēgumā tika iegūtas balvas. Svētkus
ar priekšnesumiem kuplināja
viesmākslinieki. Krāšņu deju
priekšnesumu sniedza Iecavas
kultūras nama šova deju kolektīvs «Matrix», ar profesionālām
sporta dejām iepazīstināja elegantais deju pāris Uvis un Lote,
bet mākslinieku parādi noslēdza
Rīgas vingrošanas skolas mazie,
taču ļoti aktīvie sportisti ar akrobātikas paraugdemonstrējumiem jautrā country deju stilā.
24. janvārī Iecavas internātpamatskolas mūzikas klasē tika
svinēta dzimšanas diena. Šī nebija gluži ikdienišķa dzimšanas
diena, tomēr bija ieradušies gan
viesi, gan mākslinieki, pasākumu vadīja vakara vadītājs. Pasākuma dalībnieki – 5.-9. klašu
aktīvisti, latviešu valodas un
literatūras skolotāji un skolas
vadības pārstāvji. Jubilāra godā
– Rūdolfs Blaumanis! Viņam
šogad 1. janvārī apritēja 150.
gadskārta.
Blaumaņa jubilejas svinības
ar skolas valodu metodiskās komisijas atbalstu un līdzdalību
organizēja un vadīja skolotāja
Dale Oškalne. Pasākumu atklāja 6.a klases aktīvists Maksims
Krutikovs, demonstrējot paša
sagatavoto izsmeļošo prezentāciju «Mans zelts ir mana tauta»
par Blaumaņa biogrāfiju, dzimtajām mājām un rakstnieka atceri mūsdienās. 9.c un 8.a klases jaunieši sniedza pārdomātus
priekšnesumus ar fragmentu
lasījumiem un prezentāciju un
filmu fragmentu demonstrēju-

miem, ļaujot izjust cilvēcisko attiecību dramatiskos samezglojumus novelēs «Nāves ēnā», «Purva
bridējs», «Raudupiete» un «Salna
pavasarī». 6. klašu skolēni skandēja Blaumaņa dzeju.
Dzimšanas dienas svinības
ar savu klātbūtni pagodināja
tēli no lugas «Skroderdienas Silmačos», ļaujot katram klātesošajam piedzīvot «izbīli dinamīta
sprādzienā» krāsns sabrukšanas
epizodē. Par lielisko improvizāciju paldies 7.c klases skolēniem
un skolotājai Rūtai Muceniecei.
Pasākuma dalībnieki atcerējās
Blaumani arī kā jautru un komisku darbu autoru, vērojot
fragmentu no multfilmas «Velniņi» un ballīti noslēdzot ar jautru, velnēnu (5.a) rosinātu, deju
«Bija, bija, velli ellē bija…», kā
arī cienājoties ar lielo jubilejas
kliņģeri.
12. janvārī 5.c klases komanda piecu skolēnu sastāvā
kopā ar audzinātājām Valiju
Lukstiņu un Irinu Jakušenoku
devās uz «Chaula.tv» studiju,
lai interneta tiešraidē piedalītos
Zvaigzne ABC izsludinātā konkursa «Zvaigžņu klase» noslēguma kārtā. Lai iegūtu tiesības
piedalīties šajā pasākumā, klase
pirmajā semestrī četrās atlases
kārtās veicot virkni nopietnu
un grūtu uzdevumu, ierindojās
1. vietā Zemgalē. Ar bagātīgajām
balvām atgriežoties pēc noslēguma cīņas, skolēnu viedoklis ir
viennozīmīgs – vēlamies piedalīties vēl!
23. janvārī novada Izglītības
nodaļas organizētā skolu projekta ietvaros pie mums viesojās Kipras delegācija. Tikāmies
draudzīgā, mājīgā gaisotnē, kur
pie kafijas tases iepazīstinājām
ar skolas specifiku, gaisotni un
tradīcijām, vērojot plašu prezentāciju diagrammās un attēlos.
Viesi priecājās par iespēju doties
ekskursijā pa skolas un internāta telpām un ieturēt gardas pusdienas skolas ēdnīcā.
Neskatoties uz notikumiem
bagāto dzīvi pašlaik, nekad nedrīkstam aizmirst notikumus,
pateicoties kuriem mums ļauts
dzīvot brīvā valstī. Tāpēc, sagaidot barikāžu atceres dienu,
skolas vestibilā tika izaudzēts
atmiņu koks, kur katra klase
ievietoja vēstuli, atspoguļojot
savu izpratni par barikāžu laika
noskaņu un nozīmi.

Zvaigžņu klases noslēgums Chaula.tv.

Sporta diena skolā.

Centieni iejusties noveles «Nāves ēnā» grūtībās, aizvērtām
acīm šūpojoties ar saujās paņemtiem ledus gabaliņiem.

Hei, hei, radošais jaunieti!

Ja esi vecumā no 13 līdz 30 gadiem, tad vēl līdz 15. februārim gaidīsim
TAVU darbu Iecavas novada Jaunatnes lietu logo izstrādes konkursam.
Konkursa nolikumā teikts, ka logo ir jāizveido atbilstoši jauniešu
mērķauditorijai, grafiski viegli uztveramu, ietverot tajā Iecavas novada
simbolikas elementus (piemēram, krāsas). Logo jāiesniedz Iecavas novada
domē līdz 15. februārim pl. 16:00, iesūtot e-pastā ginta.zaumane@iecava.lv vai
pa pastu slēgtā aploksnē ar norādi «Jaunatnes lietu logo» uz adresi Skolas iela
4, Iecava, Iecavas novads (pasta zīmogs 2013. gada 15. februāris).
Vairāk par konkursu un tā nolikumu meklē www.iecava.lv sadaļā
Izglītība > Jauniešiem

. 2013. gada 8. februārī

Novada domē
Anta Kļaveniece

4. februāra ārkārtas domes
sēdē deputāti izskatīja piecus
jautājumus, jo to akcepts
būtiski ietekmē budžeta
izdevumus. Šī gada pašvaldības
budžetu plānots apstiprināt
12. februāra domes sēdē.
Par moduļtipa piebūvi
trīs bērnudārza grupām
Iecavas pirmsskolas
izglītības iestādē «Cālītis»
Dome 2012. gada 13. novembrī pieņēma lēmumu «Par Iecavas
novada pašvaldības prioritārajiem
investīciju projektiem», ar kuru
apstiprināja pašvaldības prioritāros investīciju projektus 2013.
gadam. Kā pašvaldības prioritāte
Nr.1 2013. gadā tika noteikts projekts «Sporta kompleksa – Iecavas
stadiona būvniecības 1. kārta»,
kura būvniecība tika uzsākta jau
2012. gadā, un kā prioritāte Nr. 2
– projekts «Moduļtipa piebūve trīs
bērnudārza grupām pirmsskolas
izglītības iestādē «Cālītis»».
Iecavas novada dome ir veikusi
iepirkuma procedūru un moduļtipa piebūves projekta pretendentu
piedāvājuma izvērtējumu. Atbil-

stoši konkursa nolikumam tika
noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Piedāvātā cena
ar PVN (21%) ir Ls 417 785,75.
Veicot būvniecības darbus, bez
iepriekš minētām būvniecības izmaksām vēl jāparedz izdevumi
par būvuzraudzību, autoruzraudzību, konsultācijām par projekta
izvērtēšanu un būvniecības darbu uzsākšanu, kā arī izdevumi,
kas saistīti ar objekta nodošanu
ekspluatācijā. Lai projektu varētu realizēt, 2013. gadā moduļtipa piebūves būvniecībai un ar to
saistīto pakalpojumu apmaksai ir
nepieciešami Ls 431 084.
Tā kā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi nav tik lieli, lai
vienā budžeta gadā varētu realizēt
divus finansiāli vērienīgus projektus, gan viena, gan otra projekta
īstenošanai pašvaldībai ir nepieciešams uzņemties ilgtermiņa
kredītsaistības.
Izvērtējot Iecavas novada pašvaldības 2013. gadā plānotos
ieņēmumus un paredzamos izdevumus, ir aprēķināts, ka Iecavas stadiona būvniecībai 2013.
gadā nepieciešams aizņēmums
Ls 300 000, bet moduļtipa piebūves projekta realizācijai – Ls
417 780.
Uzņemoties jaunas kredīt-

saistības, pašvaldības saistību
apmērs 2013. gadā būs 7,07%,
2014. gadā – 8,5% un 2015. gadā - 9,71% (ja ieņēmumu apjoms
ir 2013. gada līmenī).
Dome, atklāti balsojot, «par»
- 9 (J. Arāja, G. Arājs, A. Avots,
A. Grundmanis, A. Hauka,
A. Mačeks, J. Pastars, J. Pelsis,
A. Zaķe), «pret» – nav, «atturas»
– 3 (J. Krievs, J. Ludriķis, S. Mašiņenkovs), nolēma 2013. gadā
īstenot projektu «Moduļtipa piebūve trīs bērnudārza grupām PII
«Cālītis» Zemgales ielā 9A, Iecavā,
Iecavas novadā».
PAR LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU
JAUNU LIFTU IEGĀDEI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS TIRGUS
IELĀ 3 UN TIRGUS IELĀ 5
7. janvārī domē ir saņemts
Tirgus ielas 5 otrā korpusa iedzīvotāju iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt jauna lifta iegādi, piešķirot 1/3 no lifta iegādes
cenas. Jauna lifta aptuvenā iegādes cena ar PVN ir Ls 15 000.
Lifta iegādē piekrituši piedalīties
28 iedzīvotāji, jo iedzīvotāju sapulcē nolemts no izdevumiem par
jauna lifta iegādi atbrīvot 1. un
2. stāva iedzīvotājus. Daudzdzīvokļu mājas Tirgus ielā 5 otrajā
korpusā ir divi neprivatizēti dzī-

vokļi, kas ir piekritīgi Iecavas novada domei.
Korpusa iedzīvotāju iesniegums tika izskatīts 29. janvāra
Finanšu komitejas sēdē. Deputātu viedoklis nebija vienprātīgs,
bet vairākums atbalstīja pašvaldības līdzdalību jaunu liftu iegādē
proporcionāli pašvaldībai piekritīgajai nekustamā īpašuma daļai
daudzdzīvokļu mājās Tirgus ielā 3
un Tirgus ielā 5 (14 dzīvokļi). Tas
nozīmē, ka pašvaldība liftu iegādei atvēlētu Ls 5 811,26.
Taču pēc spraigām diskusijām dome, atklāti balsojot, «par» 9 (J. Arāja, G. Arājs, A. Grundmanis, A. Hauka, A. Mačeks,
S. Mašiņenkovs, J. Pastars, J. Pelsis, A. Zaķe), «pret» – 3 (A. Avots,
J. Krievs, J. Ludriķis), «atturas»
- nav, nolēma piešķirt Ls 10 000
divu jaunu liftu iegādei daudzdzīvokļu mājas Tirgus ielā 3 pirmajā
korpusā un Tirgus ielā 5 otrajā
korpusā, kā arī 2013. gada budžetā rezervēt līdzekļus Ls 20 000
četru jaunu liftu iegādei Tirgus
ielas 3 otrajā un trešajā korpusā un Tirgus ielas 5 pirmajā un
trešajā korpusā. Līdzekļi tiks piešķirti gadījumā, ja liftu iegādei
piekritīs vismaz 75% katra korpusa iedzīvotāju un tiks nomaksāts
parāds par liftu uzturēšanu.

Baltijas ceļa ugunskuru akcijā
cenšas aizstāvēt savas tiesības
1.lpp.
Iecavas novadā akciju kuplināja lauksaimnieki arī no citām Latvijas vietām, un kopumā novada teritorijā tika iedegti
43 ugunskuri. «Iecavas Ziņām»
izdevās sastapt zemniekus no
Neretas, Vecumniekiem, Mazzalves, Tukuma, Bauskas, Jēkabpils
un Burtniekiem. No Vecumnieku
novada sešiem pagastiem aptuveni 20 akcijas dalībniekus bija
atvizinājis pašvaldības autobuss.
Vecumnieku novada zemnieku
sakurto ugunskuru pie dzelzceļa
viadukta papildināja arī 50 iedegtas lāpas.
«Mūsu zemnieki ir aktīvi akcijas atbalstītāji. Te ir tie, kas vēl
kustas. Tie, kam jāslauc govis,
palika mājās. Nav arī pārstāvju
no Bārbeles, jo viņiem šodien Attīstības programmas sabiedriskā
apspriešana. Taču mūsu pulciņā
ir arī viens no lielākajiem Mazzalves zemniekiem – saimniecības
«Krasti» īpašnieks Oskars Ādams,»
pastāstīja Vecumnieku novada
lauku attīstības speciāliste Anita
Smilškalne. Viņa kopā ar kolēģi

Aigu Saldābolu ne tikai organizēja
braucienu, bet pārstāvēja arī savu
zemnieku saimniecību «Madaras»,
kas nodarbojas ar piena un gaļas
lopkopību, graudu audzēšanu.
Vienā no ugunskuru vietām
sastapām piecus zemnieku saimniecības «Ģēģeri» pārstāvjus no
Neretas. Saimnieks Juris Pundurs
pastāstīja, ka vēl padomju laikos
dzīvojis Iecavā, te vidusskolā mācījusies arī viņa sieva Ilga. «Akcijā piedalāmies, jo kādam jau sevi
ir jāaizstāv. Būt zemniekam, tas
ir smags darbs, medus no gaisa
nekrīt. Apsaimniekojam divtūkstoš hektārus, audzējam graudus
un rapšus. Ja jau esam Eiropā,
tad nepavisam nav godīgi, ka
saņemam vismazākos maksājumus. Tāpēc arī esam šeit,» sacīja
J. Pundurs.
Sastapām arī tukumniekus
- Viktoru Lindenbergu no zemnieku saimniecības «Liepkalni»,
Juri Lempu no zemnieku saimniecības «Kurzemnieki» un Valdi
Griķi no kooperatīvās sabiedrības
«Justs 2». Visi pārstāv arī vienu no
akcijas organizētājiem – Zemnieku
Saeimu. «Kaut kā sevi jāmēģina

aizstāvēt, jo klāt neviens neko nepienesīs,» tā V. Lindenbergs. Viņš
smejas, ka tad jau arī Eiropas diktētie noteikumi jāpilda par 30%,
ja jau platībmaksājumos saņemam tikai 30% no tā, ko citi Eiropas zemnieki. Taču tukumniekus
satrauc vēl kāds fakts: «Latviju
pārņem jauna sērga - kukurūzas
audzētāji, elektrības ražotāji. Viņi
spēj maksāt lielāku nomas naudu, tā izspiežot no nomātajām
platībām lauksaimniekus,» savas
bažas pauda V. Lindenbergs.
Pie vēl viena ugunskura sastapām arī iecavniekus: zemnieku saimniecības «Lauka Krieviņi»
pārstāvi Astrīdu Jubeli, «Jaun
kleņģernieku» pārstāvi Ilgu Dainu
Āboliņu un «Lejas Upuru» pārstāvjus Sarmīti Birku un Vari Dāni.
Paši nebūdami lauksaimnieki, akcijas ugunskuru netālu DUS «Neste Oil» bija sakūrušas Casno un
Burcevu ģimenes. Jānis Burcevs
pauda pārliecību, ka šī ir reize,
kad jābūt vienotiem, jo vienotībā
ir liels spēks, un atbalsts lauksaimniekiem ir ļoti nepieciešams.
Šim atbalsta ugunskuram pievienojās arī trīs jaunsaimnieki un

Jelgavas Lauksaimniecības universitātes studenti: baušķenieks
Gatis Drevinskis, jēkabpilietis Jānis Ozols-Ozoliņš un Oskars Mincāns no Burtnieku novada. Vairāki zemnieki, pašvaldības pārstāvji
un citi akcijas atbalstītāji pulcējās
arī pie ugunskura Iecavā, Rīgas
un Skolas ielas stūrī, bet Rīgas
ielas trotuāru izgaismoja akcijas
atbalstītāju aizdegtās svecītes.
Uzziņai
Pērn novembrī izteiktajā Eiropadomes prezidenta Hermana van
Rompeja ES daudzgadu budžeta
2014.-2020. gadam piedāvājumā
Baltijas valstīm paredzēti 196 eiro
(138 latu) lieli platību maksājumi
par hektāru, tomēr tas varētu tikt
sasniegts tikai 2020. gadā, kamēr
lauksaimnieku prasība ir vienlīdzīgi maksājumi jau no 2014.
gada. Tiešmaksājumi Latvijas
zemniekiem patlaban ir viszemākajā līmenī ES, nepārsniedzot 63
latus par hektāru, kamēr vidējais
ES rādītājs ir 266 eiro jeb 186 lati
par hektāru, vēsta biznesa portāls
nozare.lv.
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Tomāti ziemas vidū. Pašu audzēti
1.lpp.
Metāna gāze rodas atkritumu
sadalīšanās procesā, un līdz poligona rekonstrukcijai tā piesārņoja atmosfēru, veicinot ozona
slāņa noārdīšanos. Tagad tā tiek
savākta un lietderīgi izmantota.
Saražoto elektroenerģiju uzņēmums pārdod «Latvenergo», kas
veido aptuveni 50% uzņēmuma
peļņas.
Siltumnīcu komplekss
SIA «Getliņi Eko» poligona teritorijā ir uzbūvētas 5,5 metru
augstas siltumnīcas 3625 kvadrātmetru platībā. Siltumnīcas
apsaimnieko agronoms un četri
strādnieki. Šogad iecerēts siltumnīcu saimniecību paplašināt līdz
vienam hektāram. Mūsdienīgā
būve ir aprīkota ar klimata kontroles vadības iekārtām, kuras
pēc tehnologa nosacītiem parametriem nodrošina augu audzēšanai nepieciešamo vidi. Tomātus
audzē minerālvatē, iekārtās dobēs, kuras atrodas 70 centimetru augstumā no zemes virsmas.
Augu barošanai tiek izmantota
datorizēta mēslojuma jaukšanas
un padeves programma, kura nodrošina augus ar tiem nepieciešamām barības vielām. Augiem
barības šķīdums tiek pievadīts,
izmantojot pilienlaistīšanas sistēmu. Tomātu ziedu apputeksnēšanu nodrošina kameņu saimes.
Getliņu tomāti – garšīgi un
dārgi
Pirmie šajā sezonā izaudzētie tomāti lielāko veikalu tīklu
plauktos nonāca decembra sākumā. Pašlaik «Getliņi Eko» vairumtirgotājam tos pārdod par Ls 2,60
(bez PVN) kilogramā, bet veikalā
to cena ir aptuveni Ls 4,70.
«Getliņi Eko» oranžie tomāti
ir nopērkami lielākajos Maxima,
Rimi un Prisma tīkla veikalos, kā
arī dažos Mego veikalos un lielveikalos Sky. Diezgan augstā tomātu cena skaidrojama ar to, ka
tomāti Latvijā izaudzēti tiem netipiskā laikā. Šī tomātu sezona ilgs
līdz augustam, un paredzēts, ka
ik nedēļu tiks saražotas vidēji 4,5
tonnas tomātu jeb 150 tonnas
sezonā, iegūstot 45 līdz 50 kilogramus tomātu no viena siltumnīcas kvadrātmetra. «Getliņi Eko»
agronoms Guntars Strauts pastāstīja, ka ražas sezona ilgs 30
nedēļas, kas Latvijas apstākļiem
ir ļoti labs rādītājs. Somi, kas tomātu audzēšanas tehnoloģiju un
pieredzes ziņā ir krietni priekšā
latviešiem, ražas sezonu gan prot
izstiept 40 nedēļu garumā. Starp
citu, arī tomātu stādus «Getliņi

Eko» jau otro sezonu iepērk no
Somijas. Izrēķinājuši, ka ir izdevīgāk ilgāk ievākt ražu, nekā 45
dienas veltīt stādu audzēšanai.
Uzņēmums jau trešo sezonu palicis uzticīgs vienai šķirnei «Beorange» F1 - oranžajam lielaugļu
tomātu hibrīdam ar izcilām garšas īpašībām, augstu ražību un
slimībizturību. Getliņos tomātus stādīja oktobra sākumā, kad
stādiem bija izplaucis pirmā ķekara pirmais zieds. Interesanti,
ka sezonas laikā no oktobra līdz
augustam tomātu stādi sasniedz
15 metru garumu. Precīzi izstrādātā audzēšanas tehnoloģija ļauj
nedēļas laikā izaudzēt trīs lapas
un vienu ķekaru. Ražošanas laikā tikpat daudz tiek arī izgriezts,
bet noražojušais stublājs laists
uz leju.
No slimībām izvairās, kaitēkļus apēd dabiskie ienaidnieki
Mūspuses tomātu audzētājus
interesēja, kā Getliņos rit slimību
apkarošana. Agronoms skaidroja, ka temperatūras un mitruma
līmeņa precīza regulēšana ar klimata kontroles vadības iekārtām
ļauj no puvēm pilnībā izvairīties,
lai gan dažubrīd panākt kondensāta pilienu neesamību uz
siltumnīcas jumta esot diezgan
problemātiski. Kad ražas sezona
beidzas, no siltumnīcas tiek izvākti stādi, akmensvate, striķi,
ķekaru klipši, paliek tikai lampas un pilienlaistīšanas kapilāri.
Pirms jaunās sezonas siltumnīca
un palikušais aprīkojums rūpīgi
tiek mazgāti un dezinficēti. Savukārt cīņai pret kaitēkļiem tiek
izmantoti to dabiskie ienaidnieki
– spožlapsenes un plēsējērces.
Vairākiem viesiem gan neradās
pilnīga pārliecība, ka siltumnīcā
iztiek bez kaut minimālas pesticīdu lietošanas.
Latvijas ziemā tomātiem
trūkst gaismas
Lai arī produkcijas apjoma
ziņā «Getliņi Eko» atpaliek no
«Mārupes», «Rītausmas» un citiem lielajiem tomātu audzētājiem, tomēr savu produkciju uzņēmums piedāvā daudz agrāk, jo
siltumnīcas ir aprīkotas ar mākslīgo apgaismojumu. Tomāti tiek
piedāvāti laikā, kad tirgū vēl nav
tik liela konkurence, bet pieprasījums ir liels. Nodrošināt atbilstošu apgaismojumu esot visgrūtāk,
stāsta agronoms. Decembrī siltums sagādāts pietiekami, taču
vajadzīgajam
apgaismojumam
būtu nepieciešams divreiz vairāk
lampu. Gaismas trūkuma dēļ izkrituši ķekari, taču uzlikt papildu

Līdzās tomātiem virs
tehnoloģiskās ejas iekārtos
podiņos tiek audzētas arī
zemenes. Šosezon to pirmā
raža bija baudāma novembrī.
Tuvojoties pavasarim,
zemeņu podiņus nomainīs
nokarenie ziedi.
lampas pavisam neatmaksājas.
Lai nodrošinātu nepieciešamo
gaismu, tomātus Latvijā nevajadzētu stādīt agrāk par 5. februāri, uzskata G. Strauts.
Vērtē iecavnieki
Kādas atziņas no viesošanās
Getliņos mājup pārveduši mūspuses lauksaimnieki, vaicāju viņiem pašiem.
Vladimirs Kohanovičs zemnieku saimniecībā «Jumpravnieki» saimnieko kopš 2000. gada.
Viņa ģimene, kopā seši cilvēki,
apsaimnieko siltumnīcas, kuru
platība aizņem nedaudz vairāk kā
pushektāru. Pārsvarā tajās tiek
audzēti tomāti. Par braucienu
Vladimirs sacīja: «Godīgi sakot,
par audzēšanas procesu neko
īpaši jaunu neuzzināju. Cerēju
vairāk dzirdēt par slimību apkarošanu, audzēšanas niansēm, bet
ne jau visi grib savas metodes pilnībā atklāt. Domāju, ja būtu, kas
dod naudu, arī vairāki iecavnieki
varētu tā strādāt. Bet kurš ielaidīsies ar mazajiem zemniekiem un
dos tik lielu kredītu, pat piesaistot struktūrfondu līdzekļus? Un

Lai pārliecinātos, ka tirgoti
tiek Getliņu tomāti, jālūko
pēc šāda taras marķējuma.

Katrā akmensvates ligzdiņā
aug potēts stāds ar divām
galotnēm.
pēc cik gadiem to varētu atpelnīt?
Ziemā tomātus audzēt un nopelnīt var tas, kam blakus ir lēta
enerģija apkurei. Mēs kurinām
ar malku, un mūsu ražas sezona
ilgst no Jāņiem līdz septembrim.
Varbūt, ka ir vērts padomāt par
centrālapkures ieviešanu. Savus
tomātus sēsim februāra beigās,
jo esam izrēķinājuši, ka agrāk
nav vērts. Getliņu pluss ir tas,
ka siltumnīcas ir diezgan norobežotas. Nav tā, kā Iecavā – siltumnīcu saimniecības ir diezgan
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nelielā attālumā viena no otras,
tāpēc slimības ar vēju un strādniekiem ātri izplatās. Vispār jau
dārzeņu audzēšana siltumnīcās
un to realizēšana ir ļoti grūts
darbs. Vasarā miegam atliek trīs
četras stundas. Es apbrīnoju tos,
kas vēl to dara. Mēs esam maza
valsts ar mazu patērētāju skaitu,
no kuriem vēl daudzi ir izbraukuši uz ārzemēm. Piedevām vēl
jākonkurē ar tomātu audzētājiem
no Holandes, Spānijas, Polijas.
Pirms pāris gadiem, kad aiztaisīja ciet Krievijas robežu, tad vispār tirgus bija pārpilns - gurķus
vajadzēja bērt grāvī, bet tomātus
vadāt turpu šurpu, lai beigās par
25 santīmiem kaut kā pārdotu.»
Ints Kreicšteins saimnieko
zemnieku saimniecībā «Birzmales», kur jau četrus gadus audzē
tomātus un gurķus, eksperimentē ar zemenēm. Viņš pats saka,
ka vēl meklē labāko saimniekošanas variantu. Par braucienu uz
Getliņiem viņš teic: «Interesanta ekskursija, bet tehnoloģijas
priekš mums vēl kosmiskas. Datorizētas barošanas sistēmas ir
jau arī dažiem iecavniekiem, bet
pats siltumnīcu komplekss un
apkures sistēma, kas izmaksājusi teju miljonu eiro, – tā mums,
zemniekiem, nav pavelkama, jo
mēs jau nesēžam uz bezmaksas
gāzes kaudzes. Taču uzzināt un
paskatīties, kā tas notiek, bija interesanti.»
Inita Spolīte saimnieko zemnieku saimniecībā «Spolīši»: «Neesmu minerālvates piekritēja, savus tomātus un gurķus audzēju
augsnē. Vai man šis brauciens
bija noderīgs? Nē, jo mēslošana
mūsu saimniecībā nav datorizēta.
Darām pa vecam – izrokam bedrīti, ieberam tur kūdru un satrūdējušus mēslus, tad stādām stādus.
Pilienlaistīšanu gan esam ierīkojuši. Man joprojām liekas, ka
zemē audzis tomāts garšo labāk.
Kaut gan arī Getliņu tomātus pagaršoju – garša ir laba. Tāpat pozitīvi, ka siltumnīcu apkurei tiek
izmantota biogāze, tā rūpējoties
par vides saudzēšanu. Neticēju,
ka Getliņos tomātus nemiglo nemaz. Interesanti, ka pirms kāda
laika pamēģināju audzēt «Beorange» F1 šķirnes tomātus – tos
pašus, ko audzē Getliņos. Sēklas
ir ļoti dārgas, tagad skatījos, viena maksā 46 santīmus, bet tas
ir tā vērts. Tomāti izauga skaisti,
neslimoja, augļi palieli un garšīgi.
Tikai nezinu, vai varam atļauties
vairumā sēt tik dārgas sēklas.
Mēs parasti pērkam tādas, kuru
cena ir līdz desmit santīmiem par
sēklu. Pēdējos gados esam palikuši uzticīgi sarkanajiem tomātiem
«Cristal» un «Clause» un dzeltenajiem «Lemon Boy». Iecavā esam
daudz tomātu un gurķu audzētāju, taču konkurenci mūsu

Par atkritumu savākšanu un ekoloģiskās saimniekošanas pieredzi
iecavniekiem pastāstīja uzņēmuma «Getliņi Eko» tehniskais direktors Aigars Pēkšēns.
starpā nesaskatu – katram sava
niša. Mēs savu 2000 kvadrātmetros izaudzēto realizējam Rīgas
Centrāltirgū, kur jau vairākus gadus mums ir savs stends. Tiešais
kontakts ar pircējiem uzliek savus pienākumus – ar produkcijas
kvalitāti un garšu nevaram viņus
pievilt, jo tad zaudēsim viņu uzticību. Lai arī darbs ir grūts, paši
audzējam stādus un kurinām
siltumnīcas, mums patīk tas, ko
darām. Es esmu agronome, vīrs
beidzis Bulduru tehnikumu, tā
vien niez rokas, gaidot pavasari.»
Andris Bite saimnieko zemnieku saimniecībā «Mazgrāvīši»
un ar tomātu audzēšanu nodarbojas jau vairāk nekā 25 gadus:
«No katra brauciena kaut ko var
iegūt. Interesanti bija iepazīt vienīgos tomātu audzētājus, kas
produkciju patērētājiem spēj nodrošināt ziemā. Resursu gan tam
jāpatērē daudz, jo vajadzīgs ne tikai siltums, bet arī gaisma. Tāpēc
arī tomāti ir diezgan dārgi. Taču
viņi aizpilda līdz šim tukšo nišu.
Zemniekam tas neder, jo siltums
ir jāpērk. Manu siltumnīcu platība ir lielāka – aptuveni 6000
kvadrātmetru, bet niša cita. Kad
viņi beidz, tad mēs tikai sākam, jo
pārsvarā izmantojam saules dabīgo enerģiju, siltumnīcas piekurinām, nevis kurinām. Tomātus
sāksim sēt ap 20. februāri. Zemnieks tādu siltumnīcu būvniecībai kredītu nemaz nedrīkst ņemt,
jo neviena koģenerācijas stacija
bez maksas siltumu nedos. Man
ir liels prieks, ka pašvaldībā ir
speciālists –lauksaimniecības organizatore Ruta Priede, kas mūs
visus var savākt kopā un noorganizēt kādu braucienu vai apmācību seminārus. Jebkuri iespaidi
nāk tikai par labu.»

Kā ar ikdienas
produktu palīdzību
stiprināt veselību
Ziemassvētku laikā sarīkotais
tirdziņš salonā «Avēnija»
ar garšvielām un citiem
gardumiem ierosināja man
secināt - daudzas garšvielas
un produkti lielākajai daļai
iecavnieku vēl nav pazīstami,
cilvēki nezina, ko ar tiem
darīt, un pats galvenais nezina, kā to visu lietot, lai
gūtu lielu labumu, stiprinātu
savu veselību, justos
dzīvespriecīgi un laimīgi.
Pašreizējā situācija ar krasajām laika apstākļu svārstībām,
gripas un citu vīrusu slimību
aktivizēšanos ir kā radīta, lai
katrs no mums pievērstu vairāk uzmanības savai veselībai.
Mani vienmēr ir izbrīnījis pieņēmums, ka slimot ir normāls stāvoklis, ka klepojoši un šķaudoši
bērni un ģimenes locekļi, kuri
slimo vairākas reizes sezonā, tas ir normāli (es šeit nedomāju
nopietnas hroniskās slimības vai
iedzimtās kaites). Es uzdrošinos
teikt - TAS NAV NORMĀLI! Būt
vienmēr veseliem un dzīvespriecīgiem - TAS IR NORMĀLI! Un
to var sasniegt katrs no mums,
ja ir pareizas zināšanas, kā stiprināt savu imunitāti, kā stiprināt gremošanu un veicināt
vielmaiņas procesus organismā,
kas ir pamatu pamats stiprai veselībai.
Tiem iecavniekiem, kuriem

patiesi rūp savas veselības stiprināšana, esmu nolēmusi sarīkot
lekciju par šo tēmu piektdien,
8. februārī, pl. 16:15-18:15
«Avēnijā», dalīties savās uzkrātajās zināšanās un pieredzē, kā
ar ikdienas produktu palīdzību
ikviens var uzlabot savu veselību.
Šī lekcija būs arī kā ievadlekcija nākamajam trīs dienu
lekciju kursam, kurš tiks rīkots
pēc kāda laika un būs veltīts
trīs konstitūcijas tipu (pēc Ajūrvēdas) - Vatas, Pitas un Kaphas
- dziļākai izpratnei, atpazīšanai
un līdzsvarošanai sevī ar ikdienas produktu un garšvielu palīdzību. Nākamajā lekciju ciklā
teoriju pasniegšu kopā ar praktiskajām zināšanām. Kopā gatavosim un mācīsimies, kādus
ēdienus izvēlēties, lai stiprinātu
un līdzsvarotu savu vadošo konstitūcijas tipu, un, protams, to
visu varēs izgaršot un novērtēt.
Uz tikšanos «Avēnijā» 8. februārī plkst. 16:15. Līdzi jāņem
pierakstu klade, rakstāmais
un Ls 5 samaksai par lekciju.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, iegriežoties «Avēnijā» vai pa
tel. 26533941.
Labu veselību
visiem vēlot –
Līga Grīnberga, salona
«Avēnija» vadītāja
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Iecava uzņem galda tenisa
veterānus no visas Latvijas
1.lpp.
Jāuzsver, ka B. Gāga ir pirmā, kas saņēma šo jaundibināto balvu. Sacensību dalībniekus
Iecavā sumināja arī pašvaldības
vadītājs Jānis Pelsis, bet muzikālus sveicienus viņiem sarūpēja Iecavas kultūras nama «Kaukāza gūsteknes», kuru lomā bija
iejutušās Alma Spale, Laimrota
Jaunzeme un Iveta Cera, kā arī
senioru deju kolektīvs «Iecavnieks».
Sacensības bija kupli apmeklētas. Vecuma grupās no
40+ līdz pat 80+ kopumā startēja 135 dalībnieki, pārstāvot 25
komandas.
Kopvērtējumā 1. vietu ar četriem punktiem izcīnīja Rīgas komanda. Lai arī otrās, trešās un
ceturtās vietas ieguvējiem bija
vienāds punktu skaits (11), vie-

tu sadalījumu noteica augstākas
raudzes medaļu skaits: 2. vieta
Liepājas komandai «Lejaskurzemes sports», 3. vieta Koknesei,
bet 4. vieta – Iecavas novada komandai. 5. vietu ieguva Ķeguma
komanda, 6. vietu – Rīgas sporta veterānu klubs.
Iecavas novada komandu sacensībās pārstāvēja Baiba Gāga
(1. vieta vecuma grupā 60+),
Laimdota Jordāne (2. vieta vecuma grupā 80+), Roalds Cildermanis (4. vieta vecuma grupā
50+), Ludmila Bulaha (4. vieta vecuma grupā 60+) un Agafija Buša (6. vieta vecuma grupā 60+). Individuāli sacensībās
startēja Vilis Dubrovskis, rādot
teicamu sniegumu un ierindojoties 6. vietā vecuma grupā 70+,
Uldis Bušs, Vilnis Gailums un
Jānis Breiers.

LSVS prezidents Daumants Znatnajs (no labās) par
sacensību ilggadēju organizēšanu Baibai Gāgai pasniedza
balvu «Sporta slavas zvaigzne». Spēļu atklāšanas ceremonijā
piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks
sporta jautājumos Guntis Apīnis (no kreisās) un pašvaldības
vadītājs Jānis Pelsis.

Rokdarbi pārsteidz ar formu,
krāsu un faktūru saspēli
Anta Kļaveniece

Baiba Balode Latvijā pazīstama kā radoša rokdarbu, īpaši
adīšanas un tamborēšanas, speciāliste un rosīga tautas
mākslas konsultante. Jau vairāk nekā 30 gadus viņa vada
adīšanas un tamborēšanas kursus, nodibinājusi un vada Tautas
lietišķās mākslas studiju «Atkalnis», ilgus gadus skolo Ķekavas
rokdarbnieku kopas «Labieši» dalībniekus un vada rokdarbu
pulciņu Nītaurē. B. Balode ir arī rokdarbu grāmatas
«Adīsim varavīksni!» autore. Ideja par izstādes ierīkošanu
radusies B. Balodes novadniecei - Iecavas kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītājai Laimrotai Jaunzemei.

Smelties iedvesmu vai
vienkārši ļauties krāsu burvībai
aicina rokdarbnieces Baibas
Balodes personālizstāde, kas
no 5. februāra iemājojusi
kultūras nama mazajā zālē un
būs skatāma vēl aptuveni divas
nedēļas.
Taču izstāde varētu ieinteresēt
ne tikai rokdarbnieces, jo tamborētie un adītie izstrādājumi priecē
ne vien ar savu tehnisko risinājumu; tie ir arī gana mākslinieciski
ar savu formu, krāsu un faktūru
saspēli. Pati māksliniece atzīst,
ka viņas tērpi rodas dabā, kas ir
bagāta ar krāsu un rakstu salikumiem. Piemēram, kleita, kuras
iedvesmas avots bijuši novakara krēslā ceriņkrūmā salidojušie
sarkankrūtīši. Vai džemperis,
kura ideja dzimusi saltā ziemas
rītā, kad sarmas kristāliņos rotājas saule. Kādam citam krāsu
pārejas veidotas no bērza noskatītā zaļumā, kas katrā gadalaikā
un atšķirīgā apgaismojumā ir tik
dažāds, bet kādas kleitas tapšanu iedvesmojusi reiz kādā Vācijas
izstādē redzētā Faberžē ola. Gadā
top deviņi, desmit lielāki darbi.
Protams, apadīti tiek arī mazbērni un citi ģimenes locekļi, bet tie
darbi izstādēs neparādās.
«Agrāk dzīvoju Rīgā, bet pa-

tieso dabas skaistumu aptvēru
tikai Nītaurē, kur nu jau kādu
laiku dzīvoju tādā pieklājīgā attālumā no centra. Krāsas, kas ir
dabā, gan nevar salikt kopā, sēžot pie galda. Tos brīnumus un
pārsteigumus iegūst tikai dabā.
Paskatos un dabā un priecājos,
ka es to varu pārvērst par kādu
skaistu tērpu sev. Un tikai sev vai
labākajā gadījumā - meitai. Parasti saka, ka rokdarbos ir ielikta
daļiņa dvēseles. Un kas tad tirgo
savu dvēseli? Es netirgoju. Neprasiet, lai pārdodu. Es netirgoju
neko un nekad. Reizēm dāvinu, ja
kāds cilvēks man daudz laba darījis un gribu viņu iepriecināt,» izstādes atklāšanā pastāstīja Baiba
Balode.
Uz jautājumu, kur māksliniece rod laiku, lai taptu tik brīnišķīgi darbi, viņa atbild, ka nekā
sarežģīta tur nav: «Ceļos piecos
no rīta un līdz desmitiem adu.
Pārējā dienas daļa ir veltīta ikdienas darbiem un pienākumiem, jo
vadu daudzus kolektīvus, konsultēju arī mājās. Gulēt eju desmitos vakarā, tas nozīmē, ka guļu
septiņas stundas, un tas ir pilnīgi
pietiekami. Man ir tikpat laika,
cik visiem pārējiem. Kāpēc es tik
daudz adu? Nevaru iet pie kolektīva, ja kaut ko nezinu. Man viss
jaunais ir jāizmēģina pašai, lai
pēc tam varu kādu mācīt.»
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Sporta ziņas
Iecavas novada 18. atklātā basketbola čempionāta spēles.
30. janvārī spēlēja komandas, kas cīnās par 7.-12. vietu.
Ķekava/VEF – A. Kraukļa VEF SS 40:71
(pa ceturtdaļām 9:12; 14:10; 8:23; 9:26)
Alfrēds Rozentāls un Kristaps Blaubergs pa 10, Mikus Karlovs 37.
AC Kluburi – BK Iesācēji 38:35
(pa ceturtdaļām 10:9; 9:5; 11:14; 8:7)
Māris Ozoliņš un Aigars Indriķis pa 13, Roberts Zariņš 9.
Vecumnieki – Arsenāls 71:33
(pa ceturtdaļām 15:6; 18:9; 18:7; 20:11)
Normunds Popmanis 27, Francis Lisovskis 16.
31. janvārī spēlēja komandas, kas cīnās par 1.-6. vietu.
Ozolu 15 – Grīnvalde 40:67
(pa ceturtdaļām 17:18; 3:17; 7:19; 13:13)
Ģirts Hauks 17, Gundars Brička 24.
Misa – DzKS 65:58
(pa ceturtdaļām 17:12; 14:15; 19:14; 15:17)
Krišjānis Zauers 27, Māris Gailums 21.
Valauto – Jelgavas NĪP 46:43
(pa ceturtdaļām 12:8; 10:9; 8:7; 16:19)
Pēteris Prolis 11, Artūrs Rutkovskis 14.
30. janvārī norisinājās Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
vieglatlētikas sacensību 2. posms D grupas sportistiem.
Sacensībās šoreiz piedalījās 16 zēni un desmit meitenes.
Rezultāti
30 metru skrējiens:
1. vieta Rūdis Pēteris Lasmanis (4,85 sek.), Laine Novicka (5,13)
2. vieta Kristaps Pūķis (5,06), Amanda Gromova (5,19)
3. vieta Oskars Pudņiks (5,07), Beatrise Plukasa (5,32)
30 metru barjerskrējiens:
1. vieta Rūdis Pēteris Lasmanis (6,53), Laine Novicka (6,81)
2. vieta Gvido Miezers (6,72), Beatrise Plukasa (6,84)
3. vieta Intars Novickis (6,91), Amanda Gromova (6,85)
Augstlēkšana:
1. vieta Oskars Pudņiks (1,20 m), Beatrise Plukasa (1,25)
2. vieta Rūdis Pēteris Lasmanis (1,05), Amanda Gromova (1,10)
3. vieta Ieva Elizabete Žeikare (1,05)
3./4. vieta Ralfs Komanovs un Gvido Miezers (1,00)
Lodes grūšana:
1. vieta Sandis Šaškovs (8,40 m), Beatrise Plukasa (10,57)
2. vieta Oskars Pudņiks (7,21), Amanda Gromova (8,74)
3. vieta Rūdis Pēteris Lasmanis (6,80), Laine Novicka (8,08)
450 metru skrējiens:
1. vieta Rūdis Pēteris Lasmanis (1 min. 48,3 sek.),
Amanda Gromova 1 min. 48,7 sek.)
2. vieta Gvido Miezers (1 min. 48,7 sek.),
Beatrise Plukasa (1 min. 50,0 sek.)
3. vieta Intars Novickis (1 min. 54,4 sek.),
Laine Novicka (1 min. 52,2 sek.)
Sacensību kopvērtējums
(pēc aizvadītajiem diviem posmiem, kuros kopumā
piedalījās 21 zēns un 18 meitenes)
1. vieta Rūdis Pēteris Lasmanis 20 punkti, Beatrise Plukasa 15
2. vieta Oskars Pudņiks 46, Amanda Gromova 22
3. vieta Gvido Miezers 52, Laine Novicka 32
4. vieta Intars Novickis 71,5, Emīlija Druviņa 56
5. vieta Kristaps Pūķis 72, Renāte Murāne 64
6. vieta Gustavs Riekstiņš 75, Ieva Elizabete Žeikare 70.
2. un 3. februārī Iecavas sporta skolas U-13 vecuma grupas
basketbolisti trenera Viļņa Gailuma vadībā piedalījās
Swedbank LJBL Colgate minispēlēs Rīgā.
Iecava - I. Miglinieka skola 27:41 G. Valbe 9, H. Štāls 6,
Iecava - Rīdzene 2 42:41 Ē. Naumenko 12, T. Janeks 11,
Iecava - VEF 2/Ķekava 39:41 Ē. Naumenko 14, T. Janeks 9,
E. Milzers 7.
3. februārī sporta skolas «Dartija» audzēkņi piedalījās Latvijas
vieglatlētikas čempionātā C grupai.
Edijs Lācis - 2. vieta 300 metru skrējienā (44,22 sek.) un 5. vieta
4x160 metru stafetē (1 min. 44,79 sek.). Kopā ar Ediju stafeti
skrēja Jēkabs Ķurbe, Aivis Kravalis un Matīss Mitrofanovs.
Enia Tīna Šusta, Karīna Toniga, Amanda Gromova un Undīne
Čekstere – 5. vieta 4x160 metru stafetes skrējienā (1 min. 46,54
sek.); Kristīne Kārkla - 6. vieta lodes grūšanā (10,07 m); Enia Tīna
Šusta - 8. vieta 1000 metru skrējienā (3 min. 29,71 sek.).

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma
pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma
AS «BALTICOVO» paplašināšanai
ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
2013. gada 8. februārī ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojums pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma
AS «BALTICOVO» paplašināšanai Iecavas novadā. Paredzētās
darbības ierosinātājs ir AS «BALTICOVO»
(Reģ. nr. 40003058863, Iecavas novads, LV-3913).
Paredzētās darbības plānotas AS «BALTICOVO» īpašumā
esošajos zemesgabalos ar kadastra Nr. 4064 008 0268 un
4064 008 0112, Iecavas novadā.
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz
vidi novērtējuma piemērošanu pārtikas olu un olu produktu
ražošanas uzņēmuma paplašināšanai Iecavas novadā pieņemts
2012. gada 9. oktobrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu
sagatavojusi SIA «VentEko».
18. februārī plkst. 17:00 Iecavas kultūras namā, Iecavā,
Rīgas ielā 18, notiks ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojuma sabiedriskā apspriešana.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var
iepazīties Iecavas novada domē (Skolas iela 4, Iecavā), kā arī
interneta mājas lapās – www.balticovo.lv un www.venteko.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību
var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības
ielā 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049,
www.vpvb.gov.lv), un / vai SIA «VentEko» (Rīgas iela 22, Piņķi,
Babītes pagasts, Bab ītes novads, tālr. 67913155, info@venteko.
com; www.venteko.com) līdz 9. martam.

Līdzjūtības
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds.
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

/V. Egle/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu jaukajai
audzinātājai Lienei Onzulei, vectētiņu smiltājā
pavadot.
PII «Cālītis» grupas «Lācīši» bērni un vecāki
Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.

/A. Balodis/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inārai Gailei un
tuviniekiem, no Aleksandra Riekstiņa uz mūžu
atvadoties.
Mājas iedzīvotāji Zemgales ielā 13a
Lai paliek tev nu ziņā:
Visskaistāk spīd saule – kad noriet tā,
Un dzīves laime vislielākā
Ir dzīves pēcatmiņa.
/Aspazija/
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Līvijai Muceniecei aizejot mūžībā.
Pateicībā par kopīgo darbu - bijušie kolēģi poliklīnikā

Aizsaulē aizgājuši
Aleksandrs Riekstiņš 13.02.1918. - 30.01.2013.
Velta Herta Grinberga 27.05.1926. – 31.01.2013.
Žanna Sisojeva 27.02.1968. - 31.01.2013.
Andris Straupnieks 15.03.1943. – 02.02.2013.
Apolonija Kokare 02.02.1924. – 04.02.2013.
Miramija Jeluškina 14.02.1925. – 02.02.2013.
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Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI

Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6
www.zams.lv
Tālr. 29121985

ZAMS

Tiek komplektēta
grupa 95. kodam
Mācību sākums 12. martā

◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi
◊ Universālā ekskavatora pakalpojumi
◊ Sniega šķūrēšana ar T-150
Tālr. 29457686.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.
PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ
– pieaugušus, briestaudzes,
var izstrādātus un kopā ar
lauksaimniecības zemi.
Palīdzam nokārtot īpašuma
tiesības. Korekta samaksa.
Interesē īpašumi Kurzemē,
Vidzemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai
zonda.ipasums@gmail.com

Pārdod zāģmateriālus,
līstes, latas, malku un
nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Sporta namā
8. februārī plkst. 20:30
LBL 3: BK «Dartija» –
BK «Salacgrīva»
10. februārī plkst. 10:00
LJBL čempionāts basketbolā:
Iecava – Bauska
12. februārī plkst. 16:30
LJBL čempionāts basketbolā:
Iecava – Rīga/DSN 2
14. februārī plkst. 18:30
Iecavas novada sacensības
galda tenisā 4. kārta
20. februārī plkst. 16:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības telpās B grupai
2. posms
28. februārī plkst. 19:00
Treneru pedagoģiskās
padomes sēde

SIA «Lielzeltiņi» pērk
kviešus ar ļoti izdevīgiem
nosacījumiem.
Piedāvājam sadarbības
līgumu 2013. gada ražai.
Ātra apmaksa. Transports.
Tālr: 29413959, 63960776.
Iecavas novada dome
Pērk piecus
zemesgrāmatā
reģistrētus,
nelabiekārtotus
(vai ar daļējām ērtībām)
dzīvokļus Iecavas
novada teritorijā
(vēlams Dimzukalnā un
Rosmē).
Nepieciešami divi vienistabas,
divi divistabu un
viens trīsistabu dzīvoklis.
Tālrunis informācijas
sniegšanai 63941721.

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Pārdod : : :
labu 1 istabas dzīvokli
Iecavas centrā.
Tālr. 29377486.

Dažādi : : :
Apbedīšanas birojs «Krustceles»
izgatavo kapu pieminekļus
un apmales no granīta.
Pasūtījumiem līdz 1. aprīlim
20% atlaide.
Tālr. 25505772.
Sertificēta masiere
(ir starptautiski atzīts
sertifikāts masāžā) piedāvā:
ārstniecisko, segmentāro,
relaksējošo, zīdaiņu masāžu.
Masāžas veic arī pie klienta
mājās.
Tālr. 28353966.

Aicina darbā : : :
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā
uz lentveida gatera.
Iespējama apmācība.
Tālr. 29120419.
Grāmatvedības pakalpojumu
firma SIA «Reval R» meklē
bilancspējīgu, precīzu un
korektu grāmatvedi. CV un
pieteikuma vēstuli sūtīt uz
e-pastu: dace@karels.lv.

Sporta namā
Iecavas novada
18. atklātais
čempionāts basketbolā
12. februārī
20.00 Arsenāls – BK Iesācēji
21.00 Valauto – Ozolu 15
22.00 Grīnvalde – Misa
14. februārī
20.00 Vecumnieki –
Ķekava/VEF
21.00 A. Kraukļa VEF –
AC Kluburi
22.00 Jelgavas NĪP - DzKS

Kultūras namā
10. februārī
METEŅI IECAVĀ.
Plkst. 12:00 kultūras namā:
• taisīsim maskas no filca
(līdzi jāņem: filca gabaliņš
sejas lielumā,
lentīte vai gumija lai masku
piestiprinātu pie sejas,
adatas un diegs),
• mācīsimies un dziedāsim
Meteņu dziesmas.
Plkst. 13:30 gājiens
no kultūras nama uz
Divkalniņu.
Līdzi jāņem trokšņu
instrumenti (katli, vāki,
grabuļi, taurītes
un viss cits, kas grab).
Plkst. 14:00 tiekamies
Divkalniņā:
• iesim Meteņu rotaļās,
notiks ziemas spēļu
sacensības,
šļūkšana no kalniņa
«lielīšanās» un citas
Meteņu izdarības;
• sildīsimies ar siltu tēju
un vēderu priecēsim
ar gardu putru.
16. februārī plkst.18:00
Iecavas novada
talantu un hobiju šova
«MANAS SIRDS TALANTS
2013» fināls
Ieeja - bez maksas.
23. februārī plkst.17:00
VĒDERDEJU GRUPAS
«AMIRA»
PIECU GADU JUBILEJAS
KONCERTS
Ieeja - bez maksas.
Plkst. 20:00
VĪRIEŠDIENAS BALLE
kopā ar Māri Sevastjanovu
Ieejas maksa uz balli - Ls 2.
Laicīgi ieņemsim labākās
vietas (rezervēsim galdiņus)
un neaizmirsīsim mājās
pilnos groziņus vēdera
baudām.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
Katra mēneša otrajā pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 11. februārī.
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